Elkészült a Bajnokok fala

Harsányi Levente Tétényben Ezüstérmes lett a MAC

Budafókás az EK-ban

Czene-Bánhidi Petra versenytáncos és tanítványai
számára Bakos Miklós kerületi vállalkozó olyan
polcot épített, amelyen méltóképpen sorakozhatnak a PASSE Tánccsoport trófeái. (6. oldal) 

A Dal műsorvezetője nemrég Budatétényben járt
egy egészségnapon. A televíziós többek között
elárulta azt is, hogy szenvedélyes Barcelonadrukker. (12. oldal) 

Székelyi Dániel, a Budafóka Egyesület úszója,
aki Sport 22 díjat kapott a kerülettől, jelenleg
vezet az összetett versenyben az úszó Európakupában. (12. oldal) 

A budafok-tétényi szurkolók biztatásának is
köszönhető, hogy a MAC Budapest jégkorongcsapata újoncként ezüstérmes lett a Mol-ligában. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Zoránnal
várjuk
a májust
A Kossuth-díjas
zenész májusban
fellép a Klauzál Ház
színpadán
(7. oldal) 

XXIV. évf. 6. szám 2016. március 23.

Méltósággal emlékeztünk a forradalomra
Koszorúzási ünnepségeket és fáklyás felvonulást tartottak Tétényben, a képviselő-testület ünnepi ülésén pedig átadták a kerületi díjakat

si ünnepséggel zárult Klauzál Gábor
budatétényi szobránál.
Az ünnep előtti csütörtökön, március 10-én adták át a kerületi díjakat a
Városháza dísztermében. A képviselő-testület ünnepi ülésén a díszpolgári
címet Bogó Ágnesnek, a Nagytétényi
Ember- és Érdekvédő Környezetvédelmi Egyesület elnökének adományozták. Díjat kapott még dr. Bató
András rendőr alezredes, kerületi rendőrkapitány, Szőke Gábor tűzoltó őrnagy, Isó Jolán, Luteránné Kollár
Adrien, Orbánné Pataki Éva és Szabóné Moncz Éva pedagógusok. Elismerésben részesült Brauner Gusztávné,
a XXII. kerületi Egyesített Óvoda általános óvodavezető-helyettese,
Tamaskáné Fekete Erika, a Hugonnai
Vilma Általános Iskola igazgatója,
Magyar László zenész, Sisak András
karnagy, énektanár, Nógrádiné Tokai
Marietta tanító, Klóser József és Németh Viola Anna, Almási-Gál Beatrix, tanár, Székelyi Dániel úszó, Fehér Péter Dániel karatés, Győri Mikes
úszó, triatlonozó, duatlonozó, Kőszegi
Míra atléta és Lics László borász-kertészmérnök, a Szentgál Bor-Lics Pince
Kft. ügyvezetője.

HNagytétényben,
agyományaink

szerint idén is
Zambelli Lajos
huszár ezredes emléktáblájánál kezdődtek el a kerületi ünnepségek március 15-én. Monostoriné Szeleczky
Gabriella ünnepi beszéde után a nagytétényi Napocska Tagóvoda gyermekeinek műsora következett, majd
Berkó Dávid, a Hugonnai Vilma Általános Iskola nyolcadik osztályos
tanulója szavalt. Az önkormányzat
központi megemlékezését a tétényi
Honvédemlékműnél tartották meg,
ahol Szabolcs Attila országgyűlési
képviselő mondott beszédet és a Gádor Általános Iskola diákjai adtak ünnepi műsort. A diákok az esős idő ellenére is hatalmas lelkesedéssel és nyílt
szívvel mesélték el a 168 évvel ezelőtti történéseket. Az időutazás során
megelevenedett Petőfi Sándor, Jókai
Mór, Vasvári Pál személye. A diákok
tánccal, szavalattal és énekkel idézték
fel a hősies tetteket. Együtt szavalták
el a színpadon a gyerekek a Nemzeti dalt és mondták el a 12 pontot. Ezt
követően az ünneplők elhelyezték az
emlékezés koszorúit. Karsay Ferenc
polgármester is részt vett a Klauzál
Gábor Társaság fáklyás felvonulásán. A rendezvény szintén koszorúzá-

A márciusi ifjak tizenkét pontja alapján a forradalom ünnepe a székely–magyar összetartozásról is szól

Áldott húsvétot kívánunk!
Lapunk megjelenése idején nagyhét van, a nagyböjt utolsó hete, amely virágvasárnaptól nagyszombatig tart. A keresztény egyház szertartásaiban ez
a húsvéti időszak utolsó hete. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Ilyenkor azt idézik fel
a hívek, hogyan jutott el Jézus pénteki keresztre
feszítéséig, és hogy a harmadik napon, vasárnap
feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg
a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden
ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. A húsvét a tavaszvárás, a tavasz
eljövetelének ünnepe is. Nagyszombaton a hívek
a mise után hagyományosan körmenetet tartanak,
ezzel hirdetve a világnak, hogy feltámadt Krisztus.
Húsvétvasárnap kezdődik az ünnep. Ettől kezdve
az egyház nyolc napig ünnepel, a családok ünnepi
ebédet tartanak, általában sonkával, báránnyal,
tojással és kaláccsal, a gyermekek pedig várják
a „nyuszi” (a tojáshoz hasonlóan a termékenység
jelképe) ajándékait. Húsvéthétfőn pedig magyar
szokás szerint kezdődik a locsolkodás.

Fotó: Mátyás Tibor

(Továbbiak a 2., 3., 5., 6., 12. oldalon) 

Már nem kell harminc kiló szegecs
Kalapács József szerint a heavy metal népszerűsége töretlen maradt
Pokolgép, Omen, majd tizenhat éve a
Kalapács, mellette a Hardból lett Kard,
a Kalapács és akusztika, valamint az
Atilla Fiai Társulat – összegezhetnénk
röviden Kalapács József eddigi pályafutását.
iztos sokakban él még a kép, ahogy

Ba nyolcvanas években a Pokolgép

frontembere húsz-harminc kilogrammnyi, szegecsekkel kivert ruhában eufórikus hangulatba kergeti a közönségét.
A magyar heavy metal legendás alakja
elmondta lapunknak, hogy három évtized elteltével most farmerban és pólóban annyi kilogramm, mint annak idején fellépésein volt, és már nem vesz
magára olyan sok „almareszelőt”, mint
húszévesen, amikor – megfogalmazása szerint – a belőle kiálló szegecseken

Kalapács József zenésztársai körében

pillanatok alatt ki lehetett volna facsarni egy óriási grapefruitot. A rockénekest
annak kapcsán kerestük meg kérdése-

inkkel, hogy április 9-én Závoti Zoltán
gitárkíséretével a Cziffra Központban
ad koncertet. (Folytatás a 7. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Budafok-Tétény díjazottjai
2016. március 15. alkalmából
Budapest XXII. kerület
Az év pedagógusa
– Budafok, Budatétény,
címmel járó
Nagytétény, Baross Gábor- Mihalik Sándor-díj
telep – díszpolgára
Bogó Ágnes

Szabolcs Attila országgyűlési képviselő és Németh Zoltán alpolgármester a tétényi Honvédemlékműnél

Esik eső karikára...

Fotó: Hirschberg Judit

Ünnepség Zambelli Lajos emléktáblájánál és a tétényi Honvédemlékműnél
A szakadó eső ellenére is sokan vettek részt az 1848-as forradalom és
szabadságharc emlékére megtartott
ünnepségeken a kerületben. A hagyományokhoz híven először a Nagytétényi Polgári Kör tartott ünnepséget
a Zambelli Lajos-emléktáblánál. Az
ünneplők kokárdákkal a szívük felett
énekelték el a Himnuszt, majd meghallgatták a Baross Gábor Általános
Iskola történelem szakos tanára, Monostoriné Szeleczky Gabriella ünnepi
beszédét.
– Zambelli Lajos apja nyomdokaiba lépett és az olmützi katonaiskolába iratkozott – emlékeztetett a tanárnő. – Hosszú
út vezetett az iskolai tanulmányoktól az
ezredesi rangfokozatig. A sors és az azzal összefonódó történelem eldöntötte,
hogy a huszártiszt útját kitüntetés, elismerés övezze a szolgálatáért, de nem a
legmagasabb, fenségesebb helyről, hanem ennél is magasztosabb ügyért, a
haza szolgálatáért. De kijutott számára
a kegyvesztettség is s az áldozatvállalás, s mindez oly rövid idő alatt.

Monostoriné Szeleczky Gabriella ünnepi beszéde után a nagytétényi Napocska Tagóvoda gyermekeinek műsora következett. Az óvodások nagy átéléssel
szavaltak és énekeltek. Berkó Dávid, a
Hugonnai Vilma Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulójának szavalata
után a megemlékezés koszorúzással zárult. A rendezvényen Szabolcs Attila országgyűlési képviselő és Németh Zoltán
alpolgármester is elhelyezte az emlékezés koszorúit az ünneplőkkel együtt.
A Szózat eléneklése után az emberek
átsétáltak a tétényi Honvédemlékműhöz,
hogy ott folytassák a március 15-i megemlékezést. A Nagytétényi Kastélymúzeum előtti parkban már rengetegen várták a szakadó esőben a műsort.
A Budafoki Fúvósegylet kíséretében az
ünneplő közönség elénekelte a Himnuszt, majd a Gádor Általános Iskola 5. osztályos tanulói léptek színpadra.
A diákok a rossz idő ellenére is hatalmas lelkesedéssel és nyílt szívvel mesélték el a 168 évvel ezelőtti történéseket. Az időutazás során megelevenedett
Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál

személye. A diákok tánccal, szavalattal
és énekkel idézték fel a hősies tetteket.
Együtt szavalták el a színpadon a gyerekek a Nemzeti dalt és mondták el a 12
pontot. A diákok remekbeszabott műsora után Szabolcs Atilla országgyűlési
képviselő, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke mondott beszédet.
– A szabadságért gyakorta küzdenünk
kell. Lemondani a földi vágyainkról, feláldozni egy épülő karriert, kitaszítva állni a hatalmasok színe előtt, és néha az
életünket is adni érte. 1848 márciusában
a magyar fiatalok Székelyudvarhelytől
Pozsonyig, Pesttől Munkácsig és szerte a Kárpát-hazában nagy döntést hoztak: úgy határoztak, hogy akár az életükről is lemondanak a szabadságért, a
magyar hazáért – mondta Szabolcs Attila. Az országgyűlési képviselő szavai
után a megjelent ünneplők elhelyezték
az emlékezés koszorúit a Honvédemlékmű lábánál. Az önkormányzat elöljárói mellett így tettek a civil szervezetek,
az egyházak, az oktatási intézmények, a
pártok képviselői és más kerületi polgárok is. n (Viszkocsil Dóra)

Fényhozó fáklyás emlékmenet

A Kaluzál Gábor Társaság fáklyás felvonulással emlékezett meg a forradalom hőseiről

I

mmár második alkalommal tisztelgett az 1848. március 15-i forradalom
emléke előtt a Klauzál Gábor Társaság
március 11-én a Tavaszi fényhozó nevet viselő fáklyás felvonulással. Az emlékmenet Klauzál Gábor házától indult,
ahol a koszorúk elhelyezése után Kossuth-nótákat énekeltek a megjelentek,
majd a fáklyák meggyújtását követően
a társaság névadójának szobrához sétáltak. Útközben sokan csatlakoztak a
megemlékezőkhöz a közel két kilométeres úton. A Klauzál Gábor Művelődési Központ előtt a Himnusz eléneklése után Hódi Szabolcs,a Klauzál Gábor
Társaság titkára köszöntötte az ünneplőket, majd Bartos Mihály helytörténész
olvasott fel egy „meglepetésverset” a
megemlékezőknek.
A régen elfeledett vers meghallgatása
után Markó László, a Klauzál Gábor Társaság egyik tagja mondott ünnepi beszédet.

– Klauzál Gábor tekintélyével, tudásával, szónoki erélyével egyként irányította a
forróvérű ifjúság és a nyugodtabb közönség indulatait – idézte fel Klauzál alakját
Markó László. – Úgy érezte, ha a küldöttségét visszautasítják, a nép ingerültségében felkelésben törne ki. Javasolta, az indítványt előbb az Ellenzéki kör elnökének,
gróf Batthyány Lajosnak küldjék el, aki ha
az országgyűlés ellenzékével elfogadtatta, köröztesse az országban. Így százezrek
aláírásával kimondhatják: Íme, ez a nemzet kívánsága! Ezt mindenki elfogadta, és
a népgyűlés zajongva oszlott szét.
Az ünnepség végén a megjelentek elhelyezték az emlékezés koszorúit Klauzál Gábor szobra előtt. Elsőként
a társaság tagjai, majd Karsay Ferenc
polgármester, Szepesfalvy Anna alpolgármester, a civil szervezetek és a megemlékezésen részt vevő helyi polgárok
koszorúztak. n (Viszkocsil Dóra)

Klauzál Gábor:

Atyám sírjánál
Szent ez a föld... honfit takar,
A ki egy népet vezértett, Kinek egy nép tett sírjára,
Maradandó szép emléket; Szép emléket szép erényért:
Honszeretet az erényed,
Emléked a nép hálája,
Mely sírodba kisért téged.
Nem siratlak, - oh mert élsz Te
És nem is leend halálos:
Nem szabad ez árva néptül,
Néked soha sem megválnod;
Nem siratlak, - bár előttem
Csak e néma hantot látom. Hisz’ tudom, hogy a Te lelked
Diadalt vőn a halálon.
Koszorút teszek sírodra...
Nemzetiszín a szalagja, Óh ha e szalagra nézek
Szivem a bú átnyilalja;
Szép hazám kétes jövője,
Árvasága jut eszembe,
És sírodra koszorúmat
Könnyező szemmel teszem le.

Ünneplők a Batthyány-kormány miniszterének szobránál

Fotó: Hirschberg Judit

Évtizedek óta a XXII. kerületben él.
Hosszú éveken keresztül vezette a
Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Központot. Jelentős szerepet vállalt a fiatalok európai integrációs felkészítésében, a határon túli gyermekek, a szociálisan
hátrányos helyzetű fiatalok támogatásában, a
hazai ifjúsági és sportturizmus tartalmi, szervezeti fejlesztésében. Környezetvédelmi érdekérvényesítő munkáját a Metallochemia környékén
– ahogy ő nevezte – „a környezetszennyezések
Bermuda-háromszögében” aláírásgyűjtéssel
indította a múlt század nyolcvanas éveinek végén. Évekkel később a kármentesítésről és a rehabilitációról már az önkormányzattal karöltve
egyeztetett minisztériumi vezető szakemberekkel, szakpolitikusokkal. Személyes példamutatásának nagy szerepe volt a rehabilitáció megvalósításában, hiszen az ő kertjében kezdték a
talajcserét. 2001 óta a dél-budai térség, azon
belül is Nagytétény környezeti problémáival
foglalkozó Nagytétényi Ember- és Érdekvédő
Környezetvédelmi Egyesület elnöke. Az általa
képviselt egyesület széles körben támogatja
Nagytétény kulturális, hagyományőrző és hagyományteremtő tevékenységét, ezért szorosan
együttműködik a Nagytétényi Polgári Körrel és a
Budapest XXII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzattal. Bogó Ágnes előbb elnökségi
tagja volt a 2011. december 7-én megalakult
Civil Konzultációs Tanácsnak, majd 2015. március 3. óta ő tölti be az elnöki tisztséget.

Isó Jolán, a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola földrajz, testnevelés
és német szakos tanára, Luteránné Kollár
Adrien gyógypedagógus, a Budatétényi
Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és EGYMI intézményvezető-helyettese, Orbánné Pataki Éva, a Budafoktétényi Baross Gábor Általános Iskola magyar nyelv és irodalom, ének szakos tanára,
valamint Szabóné Moncz Éva, a Kempelen
Farkas Gimnázium igazgatóhelyettese, magyar nyelv és irodalom, történelem szakos
tanára.

Tóth József-díj
Brauner Gusztávné,
a XXII. kerületi
Egyesített Óvoda
általános óvodavezető-helyettese és
Tamaskáné Fekete Erika, a Hugonnai Vilma
Általános Iskola igazgatója, tanítója, német
szakos tanára.

Jó tanuló, jó sportoló díj

Sport 22 díj
Almási-Gál Beatrix, a
Budafoki Kossuth Lajos Magyar–Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola angol, testnevelés szakos tanára, valamint Székelyi Dániel, a Budafóka XXII. Sportegyesület úszója.

Budafok-Tétény
Közbiztonságáért díj

Fehér Péter Dániel karatés, a Budai Nagy Antal Gimnázium 10. osztályos tanulója, Győri
Mikes úszó, triatlonozó, duatlonozó, a Kempelen Farkas Gimnázium 6. osztályos tanulója és Kőszegi Míra atléta, a Kempelen Farkas
Gimnázium 8. osztályos tanulója.

Környezetvédelemért díj

Dr. Bató András rendőr alezredes, a kerület rendőrkapitánya, Nógrádiné Tokai Marietta, a Gádor Általávalamint Szőke Gá- nos Iskola tanítója, és egy házaspár: Klóbor tűzoltó őrnagy, a ser József és Németh Viola Anna.
Budafoki Katasztrófavédelmi Őrs „A” szolgálati csoport rajparancsnoka.

Kultúra 22 díj
Magyar László gitáros, gitártanár, valamint Sisak András
karnagy, a Budai
Nagy Antal Gimnázium nyugalmazott énektanára.

Az Év Budafok-tétényi
Vállalkozója díj

Lics László borász-kertészmérnök, a Szentgál Bor-Lics Pince
Kft. ügyvezetője, a Magyar Borakadémia, a Promontor Borlovagrend tagja. n
(Budafoktétény.hu)

Virágosítási akció
az önkormányzatnál
2016. április 18-ig lehet jelentkezni
egynyáriak ültetésére. Az egynyári virágok a legkedveltebb és legelterjedtebb
növények a zöldfelületek szépítésére, hasznosítására. Ez a növénycsoport
rendszeres ápolást igényel, melyet cserébe tavasztól akár késő őszig folyamatosan nyíló, tarka színekben pompázó
virágokkal hálál meg.
z önkormányzat évről évre egyre nö-

Aveli a virágos közterületek számát,

egyre nagyobb területen, egyre magasabb színvonalú zöldterületet tart fenn.
Kerületünkben már évek óta jellemző,
hogy a környezetre érzékenyebb lakók
önszorgalomból gondoznak egy területet, melyet sajátjuknak is éreznek.
Virágágyások beültetésére lakcímenként maximum 50 db egynyári növényt,
vagy utcafrontra néző balkonok díszítésére pedig lakásonként maximum 10 db növényt ajánl fel az önkormányzat vegyesen,
melyek neveléséhez a szükséges ládákat,

virágföldet és a gondoskodást a jelentkezőknek kell biztosítaniuk. A virágágyások
esetében a növényeket közterületi részekre, főként főútvonalak és gyűjtőutak mentén, az úttest és a járda közötti zöldfelületi
sávba kérjük beültetni, vagy ahol erre nem
alkalmas a terület, a kerítések előtti közterületi zöldsávba, esetleg megfelelő tartóba, edénybe. A növények kiválasztásának
és pontos darabszámának meghatározását
megelőzően a Polgármesteri Hivatal illetékes szakembere helyszíni szemlét tart. A
programra magánszemélyek és intézmények jelentkezését is várjuk.
A növényeket előre egyeztetett időpontban, a Polgármesteri Hivatalban vehetik át a jelentkezők.
A jelentkezési lapok letölthetők a http://
budafokteteny.hu/ugyintezes/palyazatok
oldalról, a kitöltött lapok a Polgármesteri
Hivatal Camponában található ügyfélszolgálati Irodáján és a Városháza portáján adhatók le, vagy elküldhetik e-mailben is a
viragositas@bp22.hu címre. n

Városházi Híradó
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Álláspont

Németh Zoltán alpolgármester

Továbbra is
gondoskodni szeretnénk
az iskoláinkról
ggodalommal figyelem a közoktatás körül kibontakozó politikai küzdelmet. Az
A
önkormányzat vezetése – és ez ciklusokon átívelően így volt – mindig azt képviselte, hogy az iskolák a legfontosabb intézményeink, a kerület identitásának talpkövei.

Zugmann Péter alpolgármester, Szepesfalvy Anna alpolgármester, Karsay Ferenc polgármester és Németh Zoltán alpolgármester a díjazottakkal

Fotó: Mátyás Tibor

Ünnepi ülés kitüntetésekkel
Karsay Ferenc: Az elsimerések mögött kimagasló teljesítmények állnak
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepi testületi ülésen vehették át
kitüntetéseiket a kerület legjobbjai. A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata hagyományainak egyike,
hogy március 15-re emlékezve a képviselő-testület díszpolgárt választ, díjazza
a közbiztonság, oktatás, kultúra, környezetvédelem és sport területén dolgozók
közül azokat, akik a legtöbbet tették kerületünk jó hírnevéért, kitüntet három
jól tanuló és kiválóan sportoló diákot és
megválasztja az év vállalkozóját.
z ünnepi testületi ülést Karsay Fe-

Arenc polgármester nyitotta meg, aki
beszédében felhívta a figyelmet arra,

hogy az elismerések mögött kimagasló
emberi értékeket tükröző, egyéni teljesítmények állnak, és mert „kisváros vagyunk a nagyvárosban”, szűkebb közösségünk fejlődése rajtunk, itt lakó
embereken múlik.
A képviselő-testület a díszpolgárokból álló kuratórium javaslatára a kerület
lakóiért végzett kiemelkedő tevékenységéért díszpolgárrá választotta Bogó
Ágnes környezetvédőt, aki köszönetet
mondott segítőinek, majd beírta nevét a
díszpolgárok könyvébe.
A kitüntetettek tiszteletére szervezett programon a magyar népzenét
játszó Dűvő zenekar adott műsort. A
méltatásokat a Kempelen Farkas Gimnázium két diákja, Nyisztor Virág és

Nádor Balázs olvasták fel, és a Himnuszt, valamint a Szózatot, mint minden központi ünnepségen, most is
Sisak András közreműködésével énekelték el a jelenlévők. Az emlékplaketteket Kaintz Regina ötvösművész és
Benedek György szobrászművész készítette.
Az ünnepi testületi ülésen részt vett
többek között Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke,
az önkormányzat jelenlegi és korábbi
elöljárói, valamint a díszpolgárok. Az
ünnepség közös fotóval és pezsgős koccintással egybekötött állófogadással zárult a házasságkötő teremben. n
(A kitüntetettekről
a 2. oldalon olvashatnak)

honatya

Mi a véleményük?
sebes gábor
Fidesz–KDNP-s
önkormányzati képviselő

Minket tüntettek ki
Március 15. alkalmából hagyományosan kitüntetéseket adományoz az önkormányzat.
A kitüntetések értékét mindig a kitüntetettek
határozzák meg, nem az, aki adományozza.
Ha ők érdemes, kitűnő emberek, a kitüntetésnek is súlya van. Örömmel láttam ezért,
hogy az önkormányzat alapította kitüntetést
a díjazottak nagyon komolyan veszik, megtisztelve érzik magukat, meghatottan veszik
át az okleveleket és érmeket; úgy látszik, az
elmúlt évtizedekben bölcsen döntöttek az
egymást váltó képviselő-testületek.

Dr. Staudt Máté
jobbikos
önkormányzati képviselő

Kerületi szervezetünk Budapesten fővárosi és kerületi szinten is megemlékezett
a március 15-i forradalom és szabadságharc eseményeiről. Megemlékeztünk
arról az évszázadokon átívelő szüntelen
harcról, melynek március 15-e csak egy
állomása volt, amely a mai napig folyamatosan jellemez bennünket, létünk állandó velejárója. Mondhatjuk azt is, hogy
a szabadság iránti vágy történelmünk

Nem egy iskolánk tekinthet vissza közel 100 éves múltra, és ez a hagyomány kötelez
bennünket. Amikor a kerület volt iskoláink fenntartója, akkor is erőnket megfeszítve támogattuk tevékenységüket. Amikor már csak az úgynevezett működtetés maradt ránk, 2013 óta is messze a törvényi kötelezettségen felül gondoskodunk a pedagógiai munka feltételeinek biztosításáról.
A közoktatás körül mindig voltak viták. Mi a korszerű tudás tartalma, hogyan
lehet felkészíteni a diákokat a jövő ma még nem is ismert kihívásaira – nem egyszerű kérdések. Egyáltalán, mi az, amit feltétlenül az iskolának kell megtanítania?
A pénzügyi és állampolgári ismeretek, az erkölcs szabályai ide tartoznak? És a biztonságos internetezés? És az európai identitás egyik alapja, a kereszténység hittételei legalább azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei ezt kifejezetten igénylik? Az
egész országban egységes legyen-e az oktatás? Jó-e az, ha mindenhol ugyanabból
a tankönyvből tanulnak, amit viszont nagyon sokan ingyen kapnak meg? Kötelező feladata-e a pedagógusoknak a felzárkóztatás? Persze sok a félreértés és félremagyarázás is, elég, ha csak a munkaidő, tanítási óraszám körüli véleményütköztetésekre gondolunk.
Vita van ezek körül, és nem is lehet rá számítani, hogy ez egyhamar elül. Ami viszont nagyon aggasztó, az a vita élessége, hangneme. Az önjelölt érdekképviselők
kérlelhetetlensége a kormánnyal szemben és az, hogy (és ahogy) a gyerekeket is bevonják a konfliktusba, olyan harci eszközök, amelyek az elmúlt 26 évben ismeretlenek voltak.
Tény, hogy a kormány viszonylag lassan reagált a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működésével kapcsolatos, jogos panaszokra. Lassan, de nem megkésve,
hiszen létrejöttek azok a fórumok, amelyek alkalmasak a párbeszédre és a kiút közös
keresésére. Van azonban olyan szakszervezet és olyan, magát civilnek nevező szerveződés, amelyik nem is hajlandó leülni a tárgyalóasztalhoz, hanem diktátumokkal, utcai megmozdulásokkal akar azonnali változásokat kikényszeríteni egy olyan területen, ahol minden változtatás hatása csak évek alatt mutatkozik meg.
Sokan mutatnak rá a külföldi példákra, például Finnországra, ahol sok év alatt
kidolgozott, következetesen végigvitt reformokkal sikerágazattá tették a közoktatást.
Vannak ilyen példák, de nem feledkezhetünk meg arról, hogy ezeket a reformokat társadalmi egyetértés övezte, és az egymást követő kormányok folytatták egymás munkáját. Akik most a magyar kormányt kényszerhelyzetbe akarják hozni, lehetetlen követeléseket támasztanak, azok nem erre akarják elindítani Magyarországot.
Csak egy példa a meghozandó fontos döntésekre: pontos határvonalat kell húzni a fenntartó állam (Klik) és a működtető önkormányzat feladatai között. Közben
a viták során kérdésessé vált, egyáltalán megmarad-e az önkormányzat működtetői
szerepe, így továbbra is mi gondoskodhatunk-e iskoláink felújításáról, jó karban tartásáról. Úgy vélem, e helyzetben minden lehetőt meg kell tennünk azért, hogy a fent
említett indulatos akciók, diktátumok ne vezessenek elhamarkodott döntésekhez, és
így önkormányzatunknak továbbra is módja nyíljon gondoskodni iskolaépületeinkről. Közben pedig bízom abban, hogy minden érintett, úgy iskoláinkban a pedagógusok és intézményvezetők, mint a kormányzat felelősen átgondolják, mi szolgálja a
tanulók és a tanítás hosszú távú érdekét. n

Szabolcs Attila
országgyűlési képviselő

Van, hogy valódi hősökre esik a választás, ilyenek a tűzoltók, akik az emberélet és a vagyon védelmében nemegyszer életüket kockáztatják. De ennél
gyakoribb, hogy a hosszú éveken át tartó kitartó és magas színvonalú munkát, a
Budafok-Tétény és az itt élők iránti rendíthetetlen elkötelezettséget értékeli a
képviselőkön keresztül a közösség. A kitüntetetteket ilyenkor joggal nevezhetjük a hétköznapok hősének. Ez a hősiesség inkább elérhető és megvalósítható az
egyszerű polgár számára, mint a kiváló
művészek vagy sportolók csúcsteljesítménye, ezért különösen kedves a számomra. Amikor ilyen emberekre esik a
választás, bízhatunk benne, hogy példájuk követőkre találhat.
Idén a kitüntetettek nagy többsége
ilyen volt: a kiválóan sportoló és tanuló gyerekek, a házaspár, amelynek fon-

tos a környezetük, a tanárok, akik lelkiismeretesen és maguk elé is magasra
állítva a mércét okítják a tanítványaikat és egyengetik jövőjüket, és végül, de
nem utolsósorban a díszpolgár. A díszpolgár, Bogó Ágnes, aki felelős munkája
mellett a lakóhelye egészségéért és környezeti állapotáért is felelősséget érzett,
és másokkal összefogva, egyben az ös�szefogás motorjaként „kitaposta” a hivatalokból a nagytétényi Metallochemia
környezetkárosításának a felszámolását. Civil szervezeti vezetőként azóta
is aktív. A rossz népi szokástól eltérően
nem a lemondó panaszkodásban éli ki
magát, hanem újabb és újabb feladatokat keres.
Képviselőtársaim nevében is gratulálok minden kitüntetettnek! Köszönöm,
hogy velünk és értünk dolgoznak, és további sikereket kívánok nekik! n

mozgatórugója, amely függetlenségünk,
önállóságunk iránt állandó áldozatokat
kíván. Egy új évszázad elején a kor kihívása, hogy egy gyarmati politikai vezetés alá sorolnak bennünket, vagy szabad ország tudunk-e lenni, amely valódi
nemzeti kormánnyal rendelkezik. Az állandó kivándorlást és apátiát tapasztalva talán még az 1848–49-es helyzetnél
is összetettebb kihívással állunk szemben. Ahogy az ünnepségünkön elhangzott, ha a mai korban élnének az akkori
szabadságharcosok, egy ponttal mindenképpen bővítenék a ’48-as fiatalok követelését, mégpedig, hogy „a tolvaj politikusok börtönbe zárassanak”. A

politikában egyre inkább jellemző önkontroll nélküli állapotok okán a Jobbik
antikorrupciós programot hirdet, mivel
álláspontunk szerint nem lehet nemzeti közösséget építeni úgy, hogy az állam
legfelsőbb szintjén is jelen van a korrupció. Ilyen komoly problémákkal a vállán
nem fog tudni március 15-höz hasonló
módon megújulni a nemzet. A Jobbik a
szabadságharc értékeiből kiindulva azt
is javasolni fogja, hogy az Országgyűlés
határozatban nyilvánítson állásfoglalást
abban, hogy 2006 őszén jogos felháborodásukból, egy hazug és korrupt államvezetéssel szemben mentek az emberek az utcára! n

Nagyhét
egnagyobb ünnepére készül a keresztény világ. A valóság földhöz is ragaszt, úgyLglóbusznak.
hogy tegyük hozzá: az otthonunk, Európa lassan kicsinyke része a keresztyén
A nagy masszagyúrás közepette az európai bennszülöttekből kezd vesz-

ni az alapítók kultúrája, hite. 2016 nagyhetén megállapíthatjuk, hogy szinte szó szerint a hit. Magyarországon, és Közép-Európában – ahogy Brüsszelben mondják, „Keleten” – több maradt ebből mint az öreg földrészen.
A magyarok tavasszal amúgy sem veszítik hitüket. Ezt a krónikákból pontosan tudjuk. Például 168 éve március 15-én olyat tettek, amitől leesett az álla a nagyvilágnak.
Forradalmat csináltak, vér nélkül. Nem estek egymásnak polgárok, parasztok, nemesek. Nem lángolt a város, nem emeltek barikádokat, nem üldözték az egyházak papjait. Nem égtek a templomok, sőt. Egyházfik ezrei emelték fel a szabadság zászlaját. A
magyarok forradalma nem hasonlított semmi korábbira. Különösen nem a Párizsban
1789-től kirobbanó nagy vérfürdőre, lelki, szellemi leépülésre. Londontól Szentpétervárig, Berlintől Rómáig csodálkoztak. Az újvilágban – New Yorkban pedig divat lett a kokárda és a hetykén félretolt Kossuth-kalap. A magyarok példát mutattak. Egyszerre teremtettek nemzeti szabadságot, polgári jogegyenlőséget.
168 éve tavasszal örökséget kaptunk, ami becsesebb, fényesebb a láncnál, és van
idő, mikor kardot kell rántani, hogy védjük. Ettől az örökségtől akartak megfosztani
1956-ban, ezért az örökségért küzdenek a Kárpát-medence magyar közösségei napjainkban is.
Nemzeti szabadság, polgári jogegyenlőség. 2016. március 10-én ezért vonultak utcára Erdélyben, Marosvásárhelyen a székelyek és a velük szolidaritást vállaló anyaországi magyarok, katalánok, baszkok, flamandok. Ők sem kértek egyebet, mint a ’48-as európai örökséget. Szabadságot a nemzetnek és a polgárainak. Ahogy a helyiek mondták
szépen, öblösen: Autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a székely népnek!
Nagyhete van ezen a tavaszon mindenkinek Európában. Legyen a polgár akár olyan
távol a kereszténységtől, mint Berlin népvándorló negyedei a frankfurti nemzetközi
könyvvásártól. 2000 év befektetését herdálja a nagy adok-kapokban Európa. A hétköznapok életformáját, bejáratott viszonyainkat, s persze a kultúránk lábait roskasztják. Az orrunk előtt zajlik mindez, de sokan most sem kapnak észbe. Nem hallják talán,
ahogy a történelem órája hangosabban ketyeg, mint ahogy szokott.
A nagyhét arra is jó, hogy jobban kinyissuk a szemünket, élesítsük hallásunkat. A
történelem főutcáján balesetet szenvedett Európa. Az idevalósi nemzeteknek minden
eszköze, képessége megvan, hogy az ellátást, a gyógyítást, a felépülést segítsék.
Akárcsak a nagyhéten a Megváltó, nemcsak suttogó szóval, hanem égbeszóló hangon is üzenjük: Boldog húsvétot, Európa, áldott húsvétot, Budafok-Tétény! n
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

meghívó

NEM CSAK OTTHON KELL ÉNEKELNI!
NAGYON JÓ IDŐTÖLTÉS ÉS KITŰNŐ TÁRSASÁG

A FSZEK Budafoki Könyvtár szeretettel hívja
a kedves érdeklődőket
2016. március 23-án, szerdán 17.30 órára
a Promontor-Budafoki Polgárok Gyűjteménye
és a XXII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat
közös rendezvényére
Promontor-Budafoki Polgárok Gyűjteménye
online helytörténeti kiállítás bemutatása

„Volt egyszer egy május elseje”
és „Történetek a Tóth József utcából”
helytörténeti előadások

Előadók: Fonyódi Ferenc, Fonyódi Krisztián,
Dr. Szirtes Edit, Tikovits Frigyes

Helyszín: FSZEK Budafoki Könyvtár, Kossuth Lajos utca 30.

Közlemény

Segítség csapadékos időjárás esetén
a Hosszúréti-patak mentén élők számára
Változékony, időnként bőséges csapadékkal telinek ígérkezik az idei tavaszi időjárás, emiatt a Hosszúréti-patak vízhozama
az adott időszakokban szélsőségesen megnövekedhet. A patak esetleges megáradása által érintett környékbéli lakosoknak a Fővárosi Csatornázási Művek zöld számán nyújthatnak segítséget, itt jelenthetik be a vízelvezetési problémákat.
A közérdekű bejelentéseket az alábbi elérhetőségeken várják:Zöld szám: +36-80-455-000.
E-mail: ugyelet@fcsm.hu

(Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.)

pályázat

Lakáspályázatot hirdetett a Fővárosi Önkormányzat
24 db, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérelhető, jelentkezési határidő: április 8.
A lakáspályázat részletes pályázati kiírása, a benyújtáshoz szükséges jelentkezési lap és a pályázható lakások listája a
Főpolgármesteri Hivatal honlapjának pályázatok menüpontja alatt érhető el: http://infoszab.budapest.hu:8080/akl/tva/
Palyazatok.aspx

A Lampart Budafok Vegyeskar (Zománc kórus) felvételt hirdet
férfiak részére tenor, basszus, hölgyek részére szoprán, alt szólamokba.
Jelentkezés próbanapokon, csütörtökönként 17–19 óra között a XXII. kerületi rendőrkapitányság nagytermében.
(Bp. XXII., Városház tér)
Info: www.lampartkorus.hu honlapon, vagy telefonon történő előzetes megbeszélés alapján
Budafoki Mária: +36-30/355-8919, Vorel Ferenc: +36-30/513-5204

meghívó

Húsvét után jönnek az új, biológiailag lebomló
zöldhulladék-gyűjtő zsákok
A zsákokat az FKF Ecseri Úti Központi Ügyfélszolgálati Kirendeltségén (Ecseri út 8-12.), továbbá a
hulladékgyűjtő udvarokban lehet megvásárolni.
Március 29-től lehet megvásárolni az új, biológiailag lebomló 100 l-es zöldhulladék-gyűjtő zsákokat. A zsákokat 320
forintos egységáron az FKF Ecseri Úti Központi Ügyfélszolgálati Kirendeltségén (Ecseri út 8-12.), továbbá az FKF által
működtetett hulladékgyűjtő udvarokban lehet megvásárolni.
A körzethatárok és a zöldhulladék gyűjtéssel kapcsolatos minden fontos információ elérhető az FKF honlapján:
http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyujtes/zoldhulladek_gyujtes.

Városházi Híradó

Gázrobbanás és vihar
Mindenki elismerést érdemelt volna csoportjából,
mondja Szőke Gábor kerületi tűzoltó őrnagy
Szőke Gábor tűzoltó őrnagyot három hónap alatt kétszer is kitüntették: februárban
névre szóló emlékplakettet és az egyenruhán viselhető kitűzőt vehetett át az Árpád utcai robbanásos tűzesetnél tanúsított hősies helytállása elismeréseként az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójától, dr. Tollár Tibor tűzoltó
vezérőrnagytól, márciusban pedig eddigi
tűzoltói tevékenységéért „Budapest-Tétény Közbiztonságáért” kitüntetést kapott
az ünnepi testületi ülésen.
– Melyik elismerés mire fogja emlékeztetni?
– Nagy horderejű eseménynek számít
az Árpád utcában történt gázrobbanásos
tűzeset. Vezetőink kettőnket terjesztettek
fel, de csapatmunka volt, mindenki dolgozott, tette a dolgát. Kettőnket emeltek
ki, de az egész „A” csoport megérdemelte volna az elismerést. A március 15-e alkalmából kapott díj arra bizonyíték számomra, hogy elöljáróim elégedettek a
kerületben és a fővárosban végzett szakmai munkámmal.
– A Budafoki Katasztrófavédelmi Őrs „A” szolgálati csoport rajparancsnokaként milyen feladatok hárulnak önre?
– 2002-ben szereltem fel tűzoltónak,
2008 óta budafoki lakosként a budafoki laktanyában teljesítek szolgálatot. Negyedik éve dolgozom rajparancsnokként,
az én feladatom az irányítás. A protokoll
szerint ketten megyünk előre felderíteni a
terepet, a látottak alapján azután kiadom
az utasításokat. A fecskendőn (tűzoltóautó) hatan ülünk. Egy gépkocsivezető,
aki az autónál marad és kezeli a technikát, négy beosztott tűzoltó pedig kettesével együtt mozog. Mindenkinek megvan
a beosztása, kollégáim tisztában vannak
azzal, ki mit csinál a szerelési szabályzatnak megfelelően. A mi csoportunk össze-

szokott csapat, így szinte irányítás nélkül
is mindenki tudja a dolgát.
– Miért volt veszélyes az Árpád utcai robbanásos tűzeset?
– A tűz kezdett átterjedni a melléképületre, amelyben a gázpalackok voltak. Ezek kimentése volt az egyik legfontosabb feladat, mert ha berobbannak,
jelentős pusztítást végeznek nemcsak
közvetlenül a helyszínen, de a környező épületekben is. Már a melegedésük
is kiszámíthatatlanná teszi őket.
– Melyik tűzeset vagy kárelhárítás
jelentette a legnagyobb problémát a
2015-ös év során?
– A legnehezebb időszakot a nyári vihar után éltük át, amikor két hónapon keresztül az összes csoportunk éjjel-nappal
folyamatosan dolgozott annak ellenére,
hogy segítség is érkezett a főváros szinte minden kerületéből. n Tamás Angéla
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Közös színünk a zöld
Díszpolgárrá választották Bogó Ágnes nagytétényi környezetvédőt
Budafok-Tétény polgáraiért vég-

Azett különösen jelentős tevékeny-

ségéért az idén Bogó Ágnes környezetvédőt tüntette ki az önkormányzat
képviselő-testülete a Budapest XXII.
kerület – Budafok, Budatétény, Nagytétény, Baross Gábor-telep – Díszpolgára címmel. A március 15. tiszteletére
rendezett ünnepi testületi ülésen Bogó
Ágnes azoknak mondott köszönetet,
akikkel a Metallochémia bezáratásáért,
a kármentesítésen és a nagytétényi terület rehabilitációján együtt dolgozott,
akik ezt a több mint harminc éven át
tartó harcot vele együtt elindították és
végigvitték, akik ezt az ügyet politikai
hovatartozásuktól függetlenül fontosnak tartották és támogatták. Az emberi összefogás szép példájaként említette azt a közös erőfeszítést, amely során
a kerület mindenkori vezetése képes
volt nem vörösben vagy narancssárgában, hanem zöldben látni a világot annak érdekében, hogy megszűnjön a talaj szennyezettsége, a nagytétényiek
visszakaphassák elveszett életterüket
és ismét egészséges környezetben élhessenek.
Bogó Ágnes neve összeforrt többek között a Zöld Jövő és a Nagytétényi Ember és Érdekvédő Környezetvédelmi Egyesülettel, Zánkával és a Civil
Konzultációs Tanáccsal. A díszpolgár el-

mondta lapunknak: arra a legbüszkébb,
hogy a környezetterhelt területből egy
újra életképes, élő Nagytétény válhatott, és a talajcserével, valamint az infra-

strukturális rásegítéssel újra életet leheltek belé.
– Nagyon sokan betegedtek meg a
szennyezett talaj miatt, köztük a fiam és
én is. A gyártól ötszáz méterre laktunk és
lakunk ma is, így nálunk is, mint sok helyen, kilencven centiméter mélyen kellett kicserélni a talajt. 2004 és 2008 között ezerkétszáz ingatlan kármentesítését
végezték el – említette személyes érintettségét Bogó Ágnes.
A Civil Konzultációs Tanács elnökeként a díszpolgár arról beszélt, hogy
Budapesten csak két kerületben működik ilyen szervezet, amelynek létrejöttét azzal a céllal kezdeményezte az önkormányzat 2011-ben, hogy a kerületben
működő nyolcvan civil szervezet közül
azzal a huszonnyolccal, amely minden
törvényi előírásnak megfelel, minden tekintetben együtt tudjon dolgozni.
– Az önkormányzat bizonyos közfeladatok ellátásában számít ránk, és a kerületet érintő kérdésekben kikéri a véleményünket. Nincsenek kitaposott ösvények,
rajtunk múlik, hogy mit érünk el – tájékoztatta lapunkat új munkaköréről Bogó
Ágnes. Hozzátette: reméli, sikeres lesz az
együttműködésük, és szót tudnak érteni,
ahogy ez a Zánkán igazgatóként eltöltött
tizenkilenc éve alatt is sikerült fenntartóival, a négy és fél kormány harmincnyolc
miniszterével. n (Tamás Angéla)

Sport 22 díjat vehetett át Almási Gál Beatrix, a Kossuth iskola tanára

Dr. Tollár Tibor tűzoltó vezérőrnagy szerint
a napi gyakorlás elengedhetetlen

– Mi történt az Árpád utcában?
– A szétlocsolt benzin tüzet fogott, lángolt az épület, és a szétszedett gázcsövekből kiáramló gáz is berobbant. A
reggeli órákban jött a riasztás, és két
percen belül úton voltunk. Már mes�sziről látszott a füst, tudtuk, hogy komoly a tűz. Bementünk az udvarra,
láttuk, hogy a főépület nagyrészt romokban van, teljes terjedelmében ég,
és már a hozzáépített garázsra is átterjedt a tűz. Az épületben volt még villany, szikrázott a tetőn a villanydrót, a
tűzzel érintett területen pedig acetilén
gázpalackok sorakoztak, és bent volt
egy személygépkocsi meg egy motorkerékpár is. Betörtük a garázs ablakát,
egyik kollégámmal kihordtuk a palackokat, majd kitoltam az autót és a motorkerékpárt.
– A gyorsaságuknak köszönhető,
hogy a melléképület nem gyulladt ki?
– Igen, meg a szerencsének.
– Nem félt, amikor a gázpalackokat
hordta ki egymás után?
– Nem, olyankor nem gondolkodunk. Az ember megy és előírásszerűen csinálja, amit kell. Azért gyakorolunk napi szinten, hogy az ilyen
esetekben ez rutiszerűen működjön.
– Milyen sűrűn riasztják önöket?
– Sokszor naponta három-négy
helyszínre is kimegyünk, de olyan is

INTERJÚ

Testnevelésórák angol nyelven

Ember a lángok között
Szedlák Lajos tűzoltó főtörzsőrmester
meglepődött, amikor megtudta, hogy
dr. Tollár Tibor tűzoltó vezérőrnagy, az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója az Árpád utcai
tűzesetnél végzett munkájáért kitüntette. Úgy gondolja, véletlen, hogy ő
kapta az elismerést, hiszen – ahogy ő
fogalmazott –, csak a munkáját végezte. Lehetett volna ott bármelyik kollégája, mindegyikük ugyanazt tette volna, mint ő.



van, hogy nem történik riasztás. Ilyenkor gyakorlatozunk, tanulunk, és elvégezzük az adminisztratív munkákat.
Komolyabb nagy tűz évente átlagosan
egy fordul elő, ilyen volt például az Árpád utcai robbanásos tűzeset is november 9-én.
– Tizenhét éve tűzoltó. Előfordult
már, hogy megcsapta a félelem szele?
– Nem is egyszer. Egyik alkalommal,
amikor egy idős hölgy magára gyújtotta a lakását, a lépcsőkön keresztül úgy
kellett bemenni, hogy fölöttünk lángolt
a tető, és tudtuk, hogy az égő lakásban
ember is van. Iszonyú meleg volt, hos�szú perceket töltöttünk a lángok között,
alig láttunk a füsttől. Az ember ilyenkor
a társára is megpróbál vigyázni, érte is
izgul. n Tamás Angéla

– Mikor döntötte el, hogy a pedagóguspályát választja?
– Nagyon szerettem az idegen nyelveket és a sportokat. Olyan középiskolai osztályba jártam, ahol az angolt emelt
szinten tanultam. Mellette a délutánjaimat a debreceni atlétikapályán töltöttem, a sportiskola aranyjelvényes atlétája voltam. Érettségi vizsgát követően
olyan helyet kerestem, ahol ezt a kettőt
együtt végezhetem. Az országban két helyen volt angol-testnevelés szak: Egerben és Szombathelyen. Mivel akkor még
szülővárosomban, Debrecenben éltem,
Eger közelebb volt. így kerültem Egerbe a tanárképző főiskolára, ahol nagyon
jól éreztem magam. Nagy volt a csoportban az összetartás, mind gyakorlatban,
mind elméletben jó képzést kaptunk. Főiskolás éveim alatt tanáraimtól lehetőséget kaptam arra, hogy az óvodásoknak
tartsak mozgásfejlesztő foglalkozásokat.
Jó érzés volt látni, ahogy a mozgás örömöt okoz nekik. Mikor egy bátortalanabb
gyerekbe sikerült bátorságot öntenem, láttam a szemében a boldogságot és a büszkeséget. Ez volt az első meghatározó élményem a pedagóguspálya felé. De nem
szakadt meg a kapcsolatom az atlétikával
sem. Országos és nemzetközi versenyeken voltam versenybíró.
– Hat évvel ezelőtt miért a Kossuth iskolát választotta munkahelyének?
– Hallottam a két tannyelvű iskolákról
és megtetszett, hogy az angolt magas óraszámban lehet tanítani, a civilizációórán
belül az angol nyelvterületű országokról
sok ismeretet lehet átadni a tanulóknak,
néhány tantárgyat pedig angolul tanulnak. A testnevelésnek speciális szaknyelve van. Egyfajta kihívást éreztem benne.
Így pályáztam két budapesti két tannyelvű iskolába. Mind a két helyre engem választottak, így döntenem kellett. A Kossuthban a vezetőség nagyon kedves volt
velem és rögtön bizalmat szavaztak. Az
itt tanító tanárok is kedvesen, mosolyogva fogadtak, így választottam a Kossuthot. Azóta már a kislányom is kossuthos
lett. Második osztályos és a kerületben is
sportol, így a hétköznapjainkat késő délutánig itt éljük.
– Miben más egy angol nyelvű testnevelésóra, mint egy magyar?
– Felépítésében semmi különbség
nincs egy angolul és egy magyarul tartott
testnevelésóra között. A hangsúly a mozgáson van, nagyon odafigyelek erre. Az
utasításokat viszont angolul kapják a gyerekek, angolul hallják az instrukciókat.
Nagyon gyorsan megszokják ezt az ötö-

dikesek, hamar összekapcsolják a látottakat azzal, amit hallanak. Az órák különféleképpen épülnek fel, de egyik órából
sem hiányozhat a bemelegítés, a játék és
a képességfejlesztés. Folyamatosan nyitott szemmel járok, ha valami jó feladattal
ismerkedek meg, azt biztosan kipróbálom
és alkalmazom az óráimon az iskola és a
tanulók adottságaihoz igazítva. Vannak játékok, amik feledésbe merültek és én elevenítettem fel, vagy amiket én ismertettem meg a tanulókkal.
– Vane valamilyen sportág, amit előnyben részesít? Mert valamiért közel áll a
szívéhez?
– Mivel hétpróbáztam, így az atlétikának mindegyik ágát szeretem. Emellett
viszont szeretek akár tornát, kosárlabdát
vagy röplabdát is tanítani. A gyerekek nagyon szeretnek labdával dolgozni.
– Mit vesz észre, amióta minden nap
van testnevelésóra, jobb a diákok fizikuma
és ezzel a szellemi teljesítőképességük?
– Az régóta közismert, hogy a fizikai állóképességgel a szellemi teljesítőképesség is nő. Mielőtt bevezették a
mindennapos testnevelést, már akkor
észrevettük az iskolában, hogy sok keményen sportoló diák a tanulmányaiban
is jó vagy kiemelkedő eredményeket ér
el. Két hete mondta egy olyan kislány,
aki nem aktív sportoló, hogy ő azt szereti, amikor a nap elején van a testnevelésóra, mert olyankor mindig sokkal frissebb a többi órán. Ennél több bizonyíték
nem is kell, hogy szükség van a mindennapos mozgásra, de nagyon jó lenne, ha
ehhez a feltételek is biztosítva lennének
minden iskolában, ahogyan azt a kerületben próbálják megoldani.
– Nemcsak testnevelőként dolgozik,
hanem osztályfőnökként is. Meséljen egy
kicsit az osztályáról.
– Csak hosszan tudok róluk mesélni. Nyolcadikos osztályom van, tehát három hónap múlva elballagnak az iskolából. Nagyon szeretem őket, úgy érzem,
jó kapcsolat van közöttünk, nehéz őket
elengedni. Angolt és testnevelést tanítok
nekik. Sok közös élményünk van. Huszonhárman vannak az osztályban. Tehetséges, ügyes, szorgalmas csapat. Sokoldalúak és összetartók, mindenben lehet
rájuk számítani. Mind a sportversenyeken, mind a tanulmányi versenyeken remekelnek. Fel sem tudnám sorolni, hogy
mennyi versenyen álltak dobogón, értek
el jó eredményeket. Külön büszkeséggel
tölt el, hogy tavaly a két tannyelvű iskolák közötti országos civilizációversenyt
megnyerték.

Almási Gál Beatrix tanítványai körében

– Milyen eredményekkel büszkélkedhetnek tanítványai?
– Számos Futafok-bajnok, mezei
futóversenygyőztes, kerületi atlétikacsapatverseny-győztes vagy egyéni dobogós, budapesti úszóversenygyőztes,
kerületi aerobicverseny-győztes van közöttük. Angolból kétszer nyertek tanítványaim országos civilizációversenyt, és
20 felett van a középfokú nyelvvizsgát
szerzett tanítványaim száma. Mikor felállnak a gyerekek a dobogóra, boldogsággal tölt el az örömük, de a hétköznapokban, amikor egy nem versenyző
tanuló szemében látom az elégedettséget, mert sikerült valamit elérnie, megcsinálnia, vagy látja, hogy tavalyhoz képest mennyit fejlődött fizikálisan, az is
ugyanilyen örömöt okoz.
– Ha nem tanít, akkor mit csinál szabadidejében?
– Szeretek szabadidőmben finomakat sütni, főzni és a családommal lenni.
Rendszeresen eljárok futni vagy konditerembe. A lehetőségeink szerint télen
elmegyünk snowboardozni. Ezen kívül szeretünk még korcsolyázni, görkorcsolyázni, úszni, aktívan tölteni a szabadidőt. Kislányommal sokat játszunk,
olvasunk, valamilyen kreatív dolgot csinálunk. n (Viszkocsil Dóra)
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RIPORT, HAGYOMÁNY

 Városházi Híradó

Több mint százéves lenne
a XX. század Dérynéje

Szeleczky Zita 101. születésnapja előtt – megemlékezés a legendás színésznőről
Van egy családi ház Budafokon, ahol
egy helyen fellelhető minden, amit
Szeleczky Zitáról, a két világháború közötti színművészet egyik legismertebb
alakjáról tudni érdemes. A nagy család örökösei közül a művésznő életének
történetét rokona és keresztfia, Jávor
Zoltán dolgozza fel. És miért teszi mindezt? – Egyrészt ez a belső késztetésem,
másrészt feladatunk ebben a példaképek nélküli világban nemzeti múltunk
feltárása és kiemelkedő egyéniségeinek, példaképeinek felmutatása, hiszen
amely nemzet nem ismeri és tiszteli
múltját, annak nincs jövője. Kötelességünk minden erőnkkel megvédeni kultúránkat, mert csodás, egyedülálló – és
a miénk – mondja Jávor Zoltán.
művésznő diplomája megszerzése után

Akilenc éven át itthon szolgálta nemze-

tét, mélyen vallásos hitét és hazaszeretetét
még otthonról hozta. Fél évszázados távollétében mindez megtartotta, építette tovább
– meséli Jávor Zoltán otthonában. Mint
mondja: a színész az előadásain mindezt

Relikviák Jávor Zoltánnál

beletáplálta hallgatóságába is – költészetünk remekművein keresztül. Itthon ő volt
a „nemzet kishúga”, emigrációban pedig a
XX. század Dérynéje. Erről szól a Hit és
magyarság című kötet, melynek már minden példánya elkelt. Ehhez szorosan tartozik a 15 CD-je és egy nagy fotó- és dokumentumkiállítás, amelyen sokat dolgozott
a művésznő keresztfia, aki 15 évvel ezelőtt
kezdett foglalkozni Szeleczky Zita életével. Az Országos Széchényi Könyvtárban
több ezer oldalt olvasott el, a lakásán tárolt,
nagy mennyiségű dokumentumot a családjuk kapta a művésznőtől és ismerőseitől. A gyűjteményében megtalálhatók kategorizálva a kritikák, a darabok szövege,
amelyekben szerepelt, a filmek, amelyekben főszerepet játszott. Régi képek, hanganyagok, amelyeken Zita énekel és az újságcikkek, amelyek színészi tehetségéről
zengenek ódákat. Az iskolai évek alatt kiderült színpadra termettsége, sokat szerepelt, emellett nagyon jó tornász is volt.
Végül a színi pálya mellett döntött. Ebben
inkább édesapja támogatta, aki szerepléseit már nem élhette meg. Első szerepét gim-

Fotó: Hirschberg Judit

nazistaként egy református színjátszó csoportban kapta. Elvégezte a Színművészeti
Akadémiát, ahol tanára, Ódry Árpád – aki
egyben az Akadémia igazgatója – monda
róla, hogy évszázadonként egy ilyen tehetség születik.
A Magyar Nemzeti Színház ösztöndíjas szerződését fogadta el, és a kezdeteket
leszámítva csak főszerepeket osztottak
rá. Szinte minden szerepben otthonosan
mozgott, az adott figura eljátszásának hitelességét nem bízta a véletlenre. Sok előadás próbája előtt alaposan felkészült az
adott témából vagy személyiségből. Mint
színész, 27 filmben (egy olaszban és egy
argentinban is) játszott hatalmas sikerrel. Filmjei itthon sokáig indexen voltak
– ezért jó darabig nem adták elő őket. A
háború alatt többször felajánlotta filmtiszteletdíját a harcoló magyar katonák jobb
ellátásáért. 1945-ben a kommunista megszállás elől Nyugatra menekült. Argentínában megalapítja a Színjátszók Társulatát, 1951-ben Argentínai Magyar Nemzeti
Színházat, mert úgy érzi, hogy emigrációban a legfontosabb a nemzeti kultúra ápolása, a nemzettudat erősítése, később az
Egyesült Államokban élve folytatta művészi pályáját. 1956-ban Szózattal fordul a világ asszonyaihoz a magyar forradalom támogatására és megsegítésére,
amely hat nyelven hangzott el az Argentin Rádióban. Ez időtől kezdve szavaló-,
majd egyéb estjeivel bejárta Észak- és
Dél-Amerikát, Ausztráliát. Az 1993-ban
felszabadult Magyarország is elismeri
az emigrációban végzett nemzeterősítő
munkáját, és a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével tüntetik ki.
1994-ben a koholt népbírósági vádakat
ejtik. 1998 őszén végleg hazatért. Érden,
1999. július 12-én hunyt el. A „Nemzet
húgáért Alapítvány” – amit Jávor Zoltán
alapított – tovább ápolja Szeleczky Zita
emlékét. n (Viszkocsil Dóra)

Disznótor Nagytétényben
Zene és tánc, jó hangulat a finom falatok mellé a Szelmann Házban
Egy százhatvan kilós sertést áldoztak
fel, hogy kétszáz nagytétényi polgár
jól érezze magát a hagyományos március–áprilisi disznótoron. Több mint
két évtizede minden évben ilyen sokan gyűlnek össze ebben a tavaszi időszakban egy kis falatozásra és jókedvre a Szelmann Házban.
fő esemény szombat este zajlott, de

Aahogy ez egy disznóölésen szokásos,

már kora reggel elkezdődött a ceremónia egy lelkes böllércsapat részvételével. A reggelire elkészült hagymás vért,
resztelt májat és sült húst délben az orjaleves követte, ennek megkóstolására már szép számban érkeztek nagytétényiek. Este hatig meg sem állt Landi
János kerületben élő főszakács, segítőivel töltötte a hurkát, a kolbászt s készítette a toroskáposztát, amit első fogásként tálaltak fel. A kis bográcsok hamar
kiürültek, pedig ezután jött a java, a
sváb májas és véres hurka, valamint a
sült kolbász. A „bőségtál” is hamar üresen maradt. Közben persze felcsendültek a legismertebb nóták és slágerek, a
színpadon Bürger Zoltán harmonikázott. A disznótoros vacsora láthatóan ízlett dr. Bató Andrásnak, a kerületi rendőrkapitányság vezetőjének és Bakos
Miklós vállalkozónak is, aki sokat tett
a Szelmann Ház megszépítéséért, megújulásáért. Nemrég a helyi táncosok
serlegeinek polcrendszert készített az
egyik helyiségben, tavaly pedig a parkettát és a színpadot újította fel.
– Nálam természetes – ha már a
kerületben élek, dolgozom és itt voltam ipari tanuló is –, hogy segítsek,
ahol tudok, hogy minél aktívabban
részt vegyek Budafok-Tétény életében – mondta a Bakosfa Kft. tulajdonosa, aki asztalosmunkákban nagy tekintélyt vívott ki magának az évtizedek
alatt. – Most először veszek részt ezen

a disznótoron, de remek a hangulat és
minden fogás nagyon ízlett – tette hozzá az asztalos.
A főszervező, Landi Jánosné Erzsike, a Nagytétényi Polgári Kör vezetőségi tagja elmondta lapunknak, hogy
Huber György kezdeményezésére indították útnak huszonegy évvel ezelőtt ezt
a hagyományt. A kezdetekben Györgynap környékére esett a disznóölés, de az
egyre melegebb időjárás miatt idén egy
hónappal előrébb hozták.

Czene-Bánhidi Petra meghatódott a meglepetésen

Fotó: Hirschberg Judit

Elkészült a Bajnokok fala
Kupákon keresztül adják át egymásnak a sport
szeretetét és a stafétát Bánhidi Petra tánctanítványai
Új helyet kaptak a Szelmann Házban
a PASSE Tánccsoport sikereit jelző kupák és érmek. Bakos Miklós, a Bakosfa
Kft. ügyvezető igazgatója nem először
segít a kerületben működő iskoláknak, civil szervezeteknek, így a Nagytétényi Polgári Körnek is. Czene-Bánhidi Petra versenytáncos és tanítványai
számára olyan polcrendszert tervezett,
amelyen méltóképpen sorakozhatnak
azok a tárgyi elismerések, amelyeket
a PASSE Tánccsoport az évek során kiérdemelt és a későbbiekben elnyer. A
tervezést hamarosan követte a megvalósítás, és a napokban elkészült polcokat a kislányok és tanáruk már birtokba is vehették.
– Mielőtt megújult a Szelmann Ház,
a bejárat melletti üvegszekrényben
volt a kupák helye, azonban a felújítás
után ez a lehetőség megszűnt. Nemrég
kaptunk egy nagyon kellemes öltözőt,
amelybe Bakos úrnak köszönhetően
szép polcrendszer készült a szekrények
mellé. Most már kényelmesen el tudjuk helyezni azokat a serlegeket, díjakat, amelyeket egy-egy verseny alkalmával a gyerekek szereznek – mesélte

lelkesen Czene-Bánhidi Petra, akinek
két világbajnoki és egy Európa-bajnoki kupája már jól látható helyen
áll az ifjú táncosok elismerései között, a földgömböt tartó női szobrocskát azonban, amelyet egy másik vb-n
nyert, még nem tette végleges helyére.
A versenytáncos szerint a Bajnokok
fala a gyerekeket még nagyobb erőfeszítésre ösztönzi. Motiválja őket, hogy
még több energiát fektessenek a táncba, amelynek következménye, hogy
egyre több és nagyobb elismerést szereznek majd a versenyeken.
Az elmúlt időszak eseményei közül kiemelte a Magyar Táncművészeti Fesztivált, ahol a PASSE Tánccsoport megnyerte azt a fődíjat, amelyet
ő tizenkilencszeres magyar bajnokként
többször megkaphatott. Úgy érzi, a
múlt találkozik a jelennel, amikor ezek
a kupák egymás mellé kerülnek a Bajnokok falán. Czene-Bánhidi Petra szerint azonban táncosainak 2015-ben a
legnagyobb élményt a vigadóbeli fellépés jelentette, ahol több mint kétszázötven külföldi sportvezető előtt táncoltak, és félszázan tapsoltak állva az
előadásuk után. n (Tamás Angéla)

– Ma is elég meleg volt, ezért jövőre még korábban rendezzük a disznótort – tette hozzá. – Általában két disznót dolgozunk fel, de most csak egyet
öltünk – egy százhatvan kilósat –, és
vettünk hozzá húst, hogy mindenkinek jusson a finomságból. A polgári
körnek egyébként kétszáz tagja van,
de meghívásunkra jöttek Budapestről, Diósdról, Szigetszentmiklósról és
Törökbálintról is – mondta büszkén
Landi Jánosné. n (Temesi László)

Indul a Nemzeti Bor Maraton

Budafokon, a Törleynél lesz a rendezvény budapesti állomása
Budafok lesz az egyetlen fővárosi helyszíne a Nemzeti Bor Maratonnak. A Törley Pezsgőpincészet Anna utcai látogatóközpontjához
pünkösdvasárnap
érkeznek majd a sportolók, és egész
napos kulturális rendezvénnyel várják
az idelátogatókat. A május 13. és 22.
között zajló II. Nemzeti Bor Maraton országos rendezvényre már lehet nevezni.
z útvonal 2057 kilométer hosszú, és

AMagyarország mind a 22 borvidé-

Hamar elfogytak a bőségtálak

Fotó: Mátyás Tibor

kén áthalad. Idén májusban nemcsak futva, hanem kerékpárral is teljesíthető lesz
a vállalt táv. A tavaly kezdődött közösségi és szabadidősport-sorozat célja, hogy
a magyar borkultúrát és a sportot összekapcsolva, újfajta közösségi élménnyel
járuljon hozzá az ágazatok népszerűsítéséhez és Magyarország turisztikai von-

zerejének növeléséhez – emelte ki Balla Attila programigazgató a rendezvény
csütörtöki, Budapesten tartott tájékoztatóján. Hangsúlyozta: az idei év sporteseményei az olimpia köré szerveződnek,
ezért idén a futókon kívül várják a kerékpárosok jelentkezését is, valamint a központi helyszíneken más ötkarikás sportágakkal is meg lehet majd ismerkedni. A
Budafokteteny.hu-nak a helyszínen nyilatkozott Lőrik Tamás, a Chevaliers Törley Pezsgő Lovagrend kancellárja, a
budafoki cég termékmenedzsere. Úgy fogalmazott: abban bíznak, hogy igazi családi ünnep lesz ez a nap Budafokon, nem
csak a budafok-tétényiek számára, hiszen változatos kulturális programokkal
igyekeznek majd színesíteni a sportrendezvényt. Továbbiak: https://m.facebook.
com/nemzetibormaraton/. n

Városházi Híradó
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Kemény rock
tábortüzes
hangulatban
Kalapács József gitárkísérettel énekel Tétényben
(Folytatás az 1. oldalról) 

– A nyolcvanas évekhez képest csökkent
a heavy metal iránti érdeklődés?
– A zene, a rock és azon belül a heavy
metal mindig népszerű marad. Az élőzenére, legyen az kemény rock vagy klas�szikus, annak is szüksége van, aki játssza,
és annak is, aki hallgatja. A metalzene nagyon jó terápia, mert a koncerteken ki lehet tombolni a magánélet válságait, másrészt eredeti értékek is elő-előbukkannak.
Ez az a műfaj, amely képes nagy tömegeket is megmozgatni, a fesztiválokon vonzza a közönséget. A nagy létszámot befogadó helyszíneket annak ellenére, hogy
belépőjegyesek a koncertek, az alter- és
rockzenekarok képesek megtölteni.
– Kötelező a zenei műfajhoz passzoló megjelenés?
– Fontos, hogy az ember a színpadon jobban kihangsúlyozza hétköznapi önmagát, kicsit el is túlozza. Ezzel
megtiszteli a közönségét is. Ezen belül
a koncerten mindenki a saját ízlésvilága
szerint tupírozza fel magát erőteljesebb
látványelemmé.
– Töretlenül heavy metalos?
– A Kalapács zenekar mellett egyéb
szenvedélyeim is vannak. Zenei ízlésem
nem korlátozódik pusztán erre a műfajra, a rockzenén belül ide-oda kalandozom a zenei palettán, ahogy a kedvem

tartja. Ezért alakult meg a Hard, magyarosított nevén Kard, az Akusztikának
tervezett, de mások által átkeresztelt
Kalapács és az akusztika, amellyel az
életművemet dolgozzuk fel, majd ebből
sarjadt ki az Atilla Fiai Társulat, amely
afféle színházkoncerteket ad elő.
– Milyen előadásokat tartanak?
– Néhány énekessel megerősödve, Varga Mikitől Rudán Joe-ig, Tóth
Renitől Mr. Basaryig, nemzeti rockoperáinkból, nemzeti filmek dalaiból adunk
elő részleteket. Műsorunkon szerepelnek
az István, a király, a Honfoglalás, az Egri
csillagok, az Atilla – Isten kardja, az Árpád népe, a Sacra Corona, a Cantus Hungaricus és a Kőműves Kelemen fő dalai,
de már a külföldi musicalek és rockoperák irányába is tettünk lépéseket.
– Mit hallunk a Cziffra Központban?
– Speciális koncertet adunk Závoti
Zoltánnal, mégse számítson senki tábortüzes feelingre. A gazdagabb megszólaláshoz loop stationt és vocal performert
is használok, így olyan hangzást érünk
el, mintha teljes zenekar játszana. Minden lesz, ami engem érint: Pokolgép,
Omen, Kalapács, Hard, Kard, Kormorán, sőt az Atilla Fiai repertoárjából is
elhangzik majd néhány részlet, de alapvetően a helyszínen alakul ki a műsor
a hangulat alapján. n (Tamás Angéla)

Zorán a kerületben dalol
A népszerű zenész országos koncertkörútja során lép fel a Klauzál Házban
A kedv és a vágy, hogy színpadra lépjek, a mai napig változatlan, de kell
hozzá a közönség érdeklődése is –
nyilatkozta Sztevanovity Zorán országos koncertkörútja második állomásán, Hajdúszoboszlón, ahol a telt házas
koncerten állva tapsolt a közönség
március elején.

Aa Nagy Generáció szinte egyetlen
szerb származású magyar zenész

olyan előadója, aki minden évben országjáró körútra indul, és ugyanolyan
őszinte odaadással énekel a kisebb, vidéki művelődési házakban is, mint a
legrangosabb fővárosi rendezvényhelyszíneken. Zenéjével az év első fél

évében Tatabányától Pécsig, Békéscsabától Miskolcig, összesen tizennégy helyszínen szerez örömet rajongóinak, köztük május 13-án a Klauzál
Házban is.
A Kossuth- és Liszt-díjas énekes,
zeneszerző a Metró együttes tagjaként vált ismertté. A zenekar 1972-es
felbomlása után szólókarrier építésébe
kezdett, és azóta rangos zenészek kíséretével lép színpadra. Az elmúlt évtizedekben Zorán szinte minden évben adott legalább egy nagykoncertet,
március 20-án például a kongresszusi
központban dupla koncerten lépett fel
– délután és este is –, mindkét időpontban telt ház előtt. Mivel mindig szület-

nek új dalok, amelyek felfrissítik műsorát, így a kongresszusi központban is
elhangzott közülük kettő.
Az előadóművész, aki szinte állandó vendége a Budapest Sportarénának,
nemegyszer énekelt a Müpában, az Erkel Színházban és a Vígszínházban is.
Koncertjein garantált az alapvetően
akusztikus hangzás és az évtizedek óta
változatlan, magas művészi színvonal.
Fellépései mind önmaga számára, mind
a közönségnek ünnepi alkalmak, hiszen
nemcsak erejükből az évtizedek során
mit sem vesztett slágerek csendülnek fel,
de egyszeri, csak ott és akkor elhangzó,
ritkán játszott dalok, elveszettnek hitt
gyöngyszemek is. n (Tamás Angéla)

A Terminátor magyar grafikusa
A hónap művésze márciusban: Haszon Ákos számítógépes képgrafikus, festő
Haszon Ákos képzőművész a gyermekkorát Tatabányán töltötte. Hogy pontosan mi indította el a képzőművészet
felé, nehéz megfogalmazni, mert emlékei szerint mindig rajzolt. Talán az első
nagyobb eszméléseket édesanyja öc�csének, Ferkónak köszönheti. A portrékat, aktokat, csontvázakat és csendéleteket rajzoló, festő nagybátyjánál
véglegesen beoltódott a képzőművészet
iránti szeretettel. (Bár eredetileg őslénykutatónak és űrhajósnak készült.)
kisképző (a képzőművészeti közép-

Aiskola) után nem vették fel mindjárt
Kép-Szín-Tér a Vén Emil Galériában
Mesebeli tájak, épületek úsznak fényárban, a kilátás remek a Parlamentből, a képek
gyönyörűek, már-már festményiek, jó nézni őket. A múlt hét közepétől láthatók a művészfotók a Klauzál Ház Vén Emil Galériájában Kép-Szín-Tér címmel, két vitrinben pedig
régi, márkás fényképezőgépeket és kamerákat tekinthetünk meg.
Három alkotó, Csendes Krisztina, Szalay Sándor és Pálla Szabolcs mutatkozott be képeivel, a kiállítást dr. Vankó András, a Budafoki Fotóklub elnöke mutatta be, aki méltatta a trió munkásságát. A látogató számára, ha végignézi a képeket, egyből szembetűnik,
hogy a három művésznek van egy közös jellemzője – szeretik a festményképeket. Különösen három fotóról mondható ez el: a Mesebeli tájról (Csendes Krisztina), a Van kiútról (Pálla Szabolcs) és a váci Gombás patak barokk hídjáról (Szalay Sándor). Mindegyiket
olyan elmosódó, finom színek alkotják, amelyek sejtelmessé, álomszerűvé teszik a képet.
Extázis, Körforgás, Fénytörés, Fényárban, Sziluett, Alkony, Vénuszi alkonyat, Kilátás a Parlament tetejéről, Tánc a szabadban, Hét fő bűn, Az erdő csendje – néhány cím a kiállításról, ami sejteti az alkotók témaválasztását. Mindenki rábukkanhat a saját kedvenc témájára és barangolhat szebbnél szebb tájakon, illetve képek közt, de érdekes látnunk a letűnt
idők fényképezőgépeit, optikáit is, amelyekkel annak idején kimagaslóan alkottak a fotóművészek. A kiállítás április 10-ig tekinthető meg. (T. L.)

a főiskolára, ezért elment Kecskemétre a rajzfilmstúdióba dolgozni. Hamarosan háttérfestő lett belőle. Nagy élmény volt számára, hogy gyerekkora
egyik legkedvesebb rajzfilmsorozatát,
a Magyar népmeséket ő is gyarapította a munkájával.

1995-ben került a Képzőművészeti
Főiskola képgrafika szakára. Az ott töltött öt év élete legtermékenyebb alkotói
időszaka volt. A főiskolán ismerte meg
feleségét, a szintén grafikus Hernusz
Ágnest. 2003 és 2013 között öt gyermekük született.
Iskolatársa megkeresésére kezdett el
foglalkozni számítógépes grafikával és
helyezkedett el ezen a területen. Dolgozott a Hídember, a Terminátor 3, a Szabadság, szerelem című filmek digitális jelenetein és trükkfelvételein, illetve
animációs kísérőfilmeket, intrókat készített. Később a gyerekek körül megsokasodott teendők miatt otthonról
végzendő munkát keresett. Jelenleg a
Puppetworks nevű cégnek fest.
A főiskola elvégzése óta, ha ideje
engedi és valamilyen téma nagyon foglalkoztatja, akkor fest saját kedvtelésére is. Bevallása szerint egyelőre több

az ötlet, mint ami ténylegesen megvalósul. Művészi sokszínűsége megmutatkozik más műfajokban is, az alkotás
örömét megleli a zenében, a gitármuzsikában is. n (Temesi László)

A megosztott öröm a legnagyobb öröm
Hegedűs Endre zongoraművész leköti a gyerekek figyelmét
Mi kell a zenéléshez a tehetségen túl?
Hit. Hinni kell abban, hogy érdemes átadni a tudást. Hegedűs Endrét a hit is vezérli, amikor koncertet ad, méghozzá havi
rendszerességgel budafoki-tétényi gyerekeknek, mint legutóbb pénteken, amikor a
Cziffra Házban helyi általános iskolásoknak játszott klasszikus műveket.
„Nem tudnám közvetíteni a hangokat,
illetve üzenetüket, ha nem hinnék abban, hogy ez a feladatom” – tudtuk
meg Hegedűs Endre Liszt- és Kossuthdíjas zongoraművésztől, aki még en�nyi év után is – öt éve – lelkesedik, ha
gyerekekről van szó, akik hónapról hónapra megtöltik a termeket a játékáért.
– Hogyan fogadják a klasszikus zenét? – érdeklődtünk a művésztől, hiszen
köztudott, hogy a színházakban, koncerttermekben nem mindig tudnak a gyerekek végigülni egy-egy előadást

– Fogékonyan. Amikor bejönnek a
terembe, zajonganak, de mikor színpadra lépek, elcsöndesednek. Szerencsére olyan beszélőkével áldott meg
a Jóisten, amivel magával tudom ragadni a legkisebbeket is. Csak mesterműveket játszom nekik, azzal a céllal,
hogy elvigyem őket egy másik világba,
ami szokatlan, de azért tetszik. Olyan
az egész, mint egy mese, kis történetekkel még fűszerezem is a koncertet –
válaszolta Hegedűs Endre.
Most többek között Mozart-, Beethoven-, Chopin-, Wagner- és Lisztműveket adott elő a Kossuth-díjas művész, aki azt is elárulta, hogy legújabb
lemeze a hónap végén jelenik meg, de
már készül a következőre, ami meglepetés lesz. A budafoki-tétényi diákok
legközelebb április 15-én találkozhatnak a zongoraművésszel egy rendkívüli zenei órán. n (Temesi László)

Mesélő muzsika

Fotó: Hirschberg Judit
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szolgáltatás

Idén is folytatódik a Könyvet házhoz
szolgáltatás Budafok-Tétényben

PEST-BUDAI
LÁTKÉP

A HetiVálasz havi melléklete

A tavalyi évben összesen 201 kölcsönzés alkalmával közel
1800 dokumentum jutott el ilyen módon az igénylőkhöz.
A szolgáltatás keretében kerületi beteg, mozgásukban korlátozott, lakáshoz kötött rászorulók számára biztosítják ingyenesen könyvtári
dokumentumok (könyvek, hangoskönyvek, öregbetűs könyvek, CD-k),
valamint ezek használatát segítő eszközök (lejátszók) gépkocsival történő házhoz szállítását. A szolgáltatás átmenetileg megváltozott élethelyzetben – pl. baleset, betegség miatt hosszabb ideig házhoz kötöttek, veszélyeztetett kismamák esetében – is igényelhető.
Hogyan vehető igénybe a szolgáltatás?
Az igényeket a jogosultak a közreműködő könyvtárakban: Budafoki Könyvtár (XXII., Kossuth Lajos utca 30., +36-1/424-5989,
fszek2203@fszek.hu), valamint
Nagytétényi Könyvtár (XXII., Nagytétényi út 283., +36-1/207-5257,
fszek2201@fszek.hu) telefonon vagy e-mailben is jelezhetik.
A szolgáltatás Budafok-Tétény önkormányzata
és a FSZEK együttműködése alapján valósul meg.

2016. március 19–20-án szeretettel várják a gyerekeket és szüleiket közös húsvéti készülődésre bábszínházzal, zenés és kézműves-foglalkozásokkal, játszóházzal, nyomozó játékkal, házi finomságok vásárával.
Programok
Március 19. /szombat/
11.00–11-30 Tapsifüles zenekara − hangszeres, zenés játék gyerekeknek Csévi Annamária csellista-zeneoktatóval
12.00–15.00 Tojásfestés Göncziné Szilágyi Anna kézművessel
12.00–16.00 Ékszertojás-készítés és gipszfestés a kastély múzeumpedagógusaival
13.00–16.00 Húsvéti kosárka, mesefigurák, képeslapok hajtogatása a Magyar Origami Körrel
15.00–16.00 Kosztümös tárlatvezetés Törőcsik Éva idegenvezetővel

KERESSE
a március 24-i

SZÁMBAN!

Március 20. /virágvasárnap/
10.00–17.00 Virágvasárnapi kézműves finomságok vására
10.00–16.00 Mézeskalácssütés, -díszítés, és természetes alapanyagú húsvéti lakásdíszek készítése a Levendula Játszóház és Műhely vezetésével
11.00–12.00 Húsvéti kaland Nyulcsi Julcsival – Óperenciás Bábszínház bábelőadása
12.30–15.00 Tojásfestés Göncziné Szilágyi Anna kézművessel

www.válasz.hu

KORZÓ:
Kultúrtörténeti séták
híres emberekkel
ARCHITÉKA:
Építészkritika a főváros
épületeiről

Szombat–vasárnap egész nap: Az elveszett ékszertojás nyomában – nyomozós játék gyerekeknek, családoknak, egyénileg. A játék végén minden ügyes detektív jutalmat kap.
2016. március 18-án, pénteken 17.00 órakor nyílik Schwartz Rezső festőművész Húsvét című szakrális kiállítása, amely április 17-ig lesz látogatható.

POLC:
Könyvajánló Budát,
Pestet érintő témákról

akció

Még nincs 2016-os kerületi naptára?

hirdetés
x135Pest Budai.indd 1

2016.02.19. 11:27

Most itt az alkalom, hogy beszerezze! Rendkívül kedvező, önköltségi áron.
A nagy érdeklődésre való tekintettel a Polgármesteri Hivatal (Városház tér 11.) pénztárában megvásárolható
az önkormányzat által készíttetett 2016-os falinaptár, amely XX. század eleji kerületi képeket tartalmaz.
A pénztári nyitva tartás rendje: Hétfő 13.30–18.00 Szerda 8.00–12.00, 14.00–16.00
A falinaptár önköltségi ára 768 Ft, a készlet erejéig.
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31-33.)
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www.kreativnyelvtan.hu
2016. március 1-jénwww.kreativnyelvtan.hu
( kedd ) és március 8-án ( kedd ) 17-19 óráig.
Infó és megrendelés:
Hudi Tibor – 06-30/318-49-53
www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés:
Hudi Tibor – 06-30/318-49-53
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Angol
Angol
Angol

Sopronban !
Sopronban !
Sopronban !
dgyakorlás, egyéni
dgyakorlás, egyéni
dgyakorlás, egyéni

égáron megvásárolégáron megvásárol-

Dán
Dán
Dán

Eszperantó
Eszperantó
Eszperantó

Francia
Francia
Francia

Horvát
Horvát
Horvát

Holland
Holland
Holland

Német
Német
Német

Norvég
Norvég
Norvég

Olasz
Olasz
Olasz

Orosz
Orosz
Orosz

Portugál Spanyol
Portugál Spanyol
Portugál Spanyol

Svéd
Svéd
Svéd

Közlemény

Szünetel a használtfesték-átvétel
Átmenetileg nem lehet használt festéket leadni az FKF Zrt. XXII. kerületi, Nagytétényi úti hulladékudvarában.
A fővárosi cég erről a saját honlapján tájékoztatja ügyfeleit. Budapesten jelenleg 16 hulladékgyűjtő udvar működik, ahol a lakosság díjmentesen leadhatja a szelektíven gyűjtött hulladékot.
További részletek: http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyujtes/hulladekudvar

Városházi Híradó
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Kilencvenéveseket köszöntöttünk
Márciusban lapzártánkig négy idős embert is köszöntöttek a kerület elöljárói
a születésnapjuk alkalmából. A szépkorúak ajándékot, tortát kaptak az önkormányzat jóvoltából.

Horváth József (1926. 02. 15.) Józsi bácsi és a felesége is villamosvezető volt.
Jelenleg a feleségével él. Két gyermekük van. Fia és családja a szomszédban, a lánya és családja fölöttük laknak. A mai napig energikus életet élnek, aktív házaspár..
Németh Viola és Klóser József (jobbra), a Környezetvédelmi díj kitüntetettjei a kerület vezetőivel a díjátadón

Fotó: Mátyás Tibor

Akik a virágokért és a fákért élnek
Klóserék a kert minden virágáról, terméséről és madaráról őriznek fényképet
Az önkormányzat által alapított Környezetvédelemért díjat idén egy házaspár, Klóser József és Németh Viola
Anna vehette át Karsay Ferenc polgármestertől. Németh Viola Székelyföldön,
Bodos faluban született és ott élt fiatalkoráig. A szüleitől mindig azt látta,
hogy a portának rendben kell lennie,
ami a mai napig hat a környezetére.
– Gyermekkoromban vidáman pakoltam édesapámmal a szekeret és gondoztam az állatokat, majd édesanyám
konyhakertjében is segédkeztem. Úgy
érzem, születésem óta kódolva van bennem a környezet iránti tisztelet – mondta el lapunknak az asszony. Amikor felköltözött Budapestre, nagyon zavarta

a rengeteg szemét és az ápolatlan utcák. Férjével egy budafoki családi házban élnek, amelynek kertje telis-tele
van virágokkal, gyümölcsfákkal és veteményessel. Az udvar rendben tartása mellett az utcafrontot és a közelben
található buszmegállót és környékét is
rendszeresen kigazolja és összeszedi a
szemetet. A jó példa, úgy tűnik, ragadós, hiszen Viola szomszédságában is
rendezett, szép virágosak az utcák. Az
önkormányzat által hirdetett díjakra Viola a férjét szerette volna benevezni,
mert József a Komló utcai buszmegállónál található több hatalmas fát megmetszette, hogy a járókelők elférjenek
és a buszok is könnyebben tudjanak
közlekedni. Az ágak korábban mindig

összekarcolták a járműveket. A házaspár egymást ösztönözve takarítja és tartja rendben a Pannónia utca ezen részét.
Viola már több mint tíz éve sepri és gazolja az utcafrontot. A díjat ezért közösen kapták, ami nagy meglepetés volt
mindkettőjük számára. Viola rendszeresen részt vesz a Te szedd! akcióban is.
Ilyenkor a Duna-parton szedik össze a
szemetet. A házaspár élete a természet: a
kert minden virágáról, terméséről és madaráról őriz egy-egy fényképet Viola a
családi albumban. A környezet iránti szeretetet és tiszteletet Dombi Szilvia Helga,
Viola lánya viszi tovább, aki Sepsiszentgyörgyön él, és nemrégiben megjelentetett barátai segítségével egy természetkalendáriumot. n (Viszkocsil Dóra)

Hajimichael Xenophon (1926. 03. 10.) Hajimichael úr nyugalmazott villamosmérnök, ciprusi görögként egyetemi tanulmányai révén került Magyarországra. Az
egyetem alatt ismerkedett meg Szalonikiből származó nejével, akivel haza szerettek volna térni, de a görögországi polgárháborús helyzet miatt itt ragadtak Magyarországon. Hajimichael úr 40 évet dolgozott a Magyar Villamos Művek Trösztnél. Két gyermekük született; lányuk orvos, fiuk vegyészmérnök. Négy unokájuk
van. Hajimichael úr munkája és nyelvtudása miatt sokat utazott. A vállalatnál mint
külkereskedelmi kapcsolattartó is tevékenykedett; bejárta Európa és Afrika számos országát.

Értelmi sérültből is lehet egyszer orvos

A Beszélj Velem Alapítvány óvodájában csodákra képesek az egyedi fejlesztéssel
Közel két évtizeddel ezelőtt határozott
úgy egy értelmi sérült gyermek édesanyja és egy beszédfejlesztő pedagógus, hogy intézményi keretek között,
egy óvodában foglalkoznak autista és más, súlyosabb sajátos nevelési igényű gyermekekkel. Az eltelt évek
nemcsak azt bizonyítják, hogy a korai
fejlesztésre komoly igény van, de az
is kiderült, az értelmi fogyatékosok a
gyógyító pedagógia módszereivel segíthetők.
rszágos viszonylatban is egyedülál-

Oló és hiánypótló az a XXII. kerületi

óvoda, ahol immár 18. éve foglalkoznak
autista és más értelmi sérült gyermekekkel annak érdekében, hogy a későbbiekben a társadalom teljes értékű tagjaivá

válhassanak. A nagytétényi intézményben ugyanis az óvodáskorú egészséges
gyermekek, valamint a fogyatékossággal élők számára integrált és szegregált
csoportok is vannak. Kopp Miklósné,
az intézet létrehozója szerint az a legfontosabb, hogy minél kisebb korban
el tudják kezdeni a fejlesztést a gyerekeknél. – Az integráció előszobája a
szegregáció. Mi ezt egy épületen belül
kívánjuk megvalósítani. Ennek megfelelően helyet biztosítunk a tipikus fejlődésű, ép gyerekek számára és az együtt
nem nevelhető, súlyosabb sajátos nevelési igényű gyermekeknek. Azáltal,
hogy integrált környezeten belül, külön csoportokban foglalkozunk a sérült
gyermekekkel, könnyebb lehet a beilleszkedésük a későbbiekben – mondja

a vezető, aki hangsúlyozza, hogy fokozatos, jól megtervezett integrációról van
szó. Az óvodában három csoportot tartanak fenn a speciális igényű gyerekeknek, kettőt autista, egyet pedig a más súlyosabb fogyatékkal élőknek.
A mindenre kiterjedő fejlesztés része a lovaglás vagy a gyógypedagógiai terápiás vízi torna. – Mindezen
az óvodai időben esnek át a gyerekek, ami a szülőknek óriási segítség,
hiszen nem kell különórákkal bajlódniuk délutánonként. De van drámapedagógia, meseszínház, a gyerekek
díszleteket csinálnak és előadásokon
lépnek fel. A tehetséggondozás része
a kézművesség, a hagyományok átadása, a népi mesterségek – sorolja a
szakember.
Az óvoda a húsz éve alakult Beszélj Velem Alapítvány működtetésében nyitotta meg kapuit 18 éve. Hét
kisgyerekkel indultak, ma már minden
intézményben száz körüli a létszám.
Az állami normatíva mellett a minisztériummal már ötödik éve közoktatási megállapodásuk van, és az illetékes
kormányhivatal, valamint a Magyar
Államkincstár nagyon segítőkész a
mindennapi munkában. Az agglomerációval is van kapcsolatuk. A normatíva nem elég, ezért feladatellátási
szerződést kötöttek több önkormányzattal. Arra a kérdésre, milyen sikereket könyvelhettek el az elmúlt közel
húsz év alatt, Kopp Miklósné az alapítványt létrehozó édesanya történetével kezdi. – A gyermeke három éves
koráig egyáltalán nem beszélt. Ma kiválóan beszél angolul, gyönyörűen
zongorázik és informatikus. Egy másik értelmi sérült növendékünk fogorvos lett. Egy most harmadik osztályos
gyerek tőrvívásban korosztályos bajnok. n (VH – GD)

Dr. Kovács Lászlóné (1926. 03. 17.) Dr. Kovács Lászlóné nyugalmazott történelem-földrajz szakos középiskolai tanár, tankönyvszerző, vasdiplomás pedagógus. 55
éves szakmai pályafutását két szakiskolában töltötte: a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Középiskolában 20 évet, majd a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában 35 évet tanított. Özvegy, két gyermeke van: lánya szakgyógyszerész, fia
mérnök-tanár. Hat unokája van, a nagyobbak között van jogász és gyógyszerész is. Az
egész család Budafokon lakik, fiával egy házban laknak, lánya a velük szemközti utcában lakik. Gazdag életpálya áll mögötte, nyugdíjazása után is sokáig tanított, még 80
évesen is érettségire készített fel diákokat. Korát meghazudtolóan friss mind szellemileg, mind fizikailag. Sokáig úszni járt, ma ízületi problémák miatt lányával rendszeresen
Hévízre járnak. A mai napig aktív életet él: a Budafoki Református Gyülekezet nyugdíjas csoportjának aktív tagja.

Dóra Józsefné (1926. 03. 05.) Ica néni kalauzként dolgozott a HÉV-nél, a 80-as
években onnan ment nyugdíjba. Egy lánya és egy fia született, van egy unokája és egy
kilenc hónapos dédunokája. Fiával, unokájával, annak barátjával és a dédunokájával lakik együtt. Szeret beszélgetni.
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 Városházi Híradó

Óvatosan, csendben
lapozgatók a polcoknál
A könyvtári órák sok mindenre megtanítják
az óvodásokat, például az olvasás szeretetére
A Szivárvány Tagóvoda nagycsoportos óvodásai rendkívül otthonosan
mozognak már a Budafoki Szabó Ervin Könyvtárban. Három évvel ezelőtt Höltzl Antalné, a tagóvoda vezetője arra gondolt, hogy megismerteti
a gyerekekkel a könyvek varázslatos
világát.
mikor a gyerekek először beléptek

Aa könyvtárba, azt sem tudták, hova
Fontos a jó iskolaválasztás

Rövidesen kezdődik
az iskolai beiratkozás

Fotó: Hirschberg Judit

nézzenek. A háromemeletes könyvtárban rengeteg polc és számtalan könyv
fogadta az apróságokat. Most, hogy
havi rendszerességgel ellátogatnak a
könyvtárba, már tudják, melyik kötetet hol találták és azt is, hogyan kell viselkedni egy ilyen intézményben. Az
egyórás foglalkozásokon Tótné Movik

Adrien gyermekkönyvtáros olvas fel
egy-egy mesét az óvodásoknak, majd
a gyerekek szabadon keresgélhetnek
könyveket a polcokon. Emellett a felnőttek megtanítják, hogy mit szabad és
mit nem szabad csinálni a könyvtárban. Mostanra már minden óvodás tudja a legfontosabb szabályokat: „óvatosan kell lapozni az oldalakat, hogy ne
szakadjon el a könyv, nem szabad hangoskodni és táplálkozni”. A nagycsoportos óvodások idén szeptemberben
már iskolába fognak menni, ezért ez
a foglalkozás is nagyban hozzájárul
az iskolaérettségükhöz. A könyvtárlátogatások hatására sok óvodás kérte meg a szüleit, hogy iratkozzanak
be a könyvtárba és kölcsönözzenek ki
könyveket. n (Viszkocsil Dóra)

Április 14-én és 15-én kell beíratni a tanköteles gyermekeket a választott intézménybe
A Kormányhivatal közzétette a tankötelessé vált, 2016 szeptemberében iskolát kezdő gyermekek beíratásának
időpontjait. A beiratkozást 2016. április 14-én, csütörtökön 8.00–19 óra között és 2016. április 15-én, pénteken
8.00–19 óra között lehet elvégezni. A
fenti két napon kereshetik fel a szülők a lakóhely szerint illetékes körzeti iskolát vagy a választott iskolát.
(Amennyiben nem a körzeti iskolába
íratják be gyermeküket, a körzeti iskolát akkor is tájékoztassák!) A választott iskola csak akkor veheti fel a
körzetén kívüli gyermeket, ha a körzetében életvitelszerűen lakó gyermekek már beiratkoztak, és még van
szabad hely.
mennyiben az intézmény körzeté-

Aben lakó tanköteles gyermekek fel-

vétele után még maradnak üres helyek,
akkor a hátrányos helyzetűeket és a sajátos nevelési igényűeket kell előnyben részesíteni. De előnyük van a különleges helyzetűeknek is (pl. akinek
szülője, testvére tartósan beteg vagy
fogyatékkal élő; vagy testvére az adott
iskola tanulója stb.), ezután lehetséges
a körzeten kívül élőket felvenni az üres
helyekre.
A beiratkozáskor a szülő személyazonosítására alkalmas igazolványa, lak-

címkártyája mellett a következő dokumentumokat vigyék magukkal:
1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót (érvényes személyi
igazolvány vagy érvényes útlevél, ezek
hiányában anyakönyvi kivonat) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya).
2. A gyermek iskolába lépéséhez
szükséges a gyermek iskolaérettségének
igazolása is.
3. Nyilatkozniuk kell a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (közösen
vagy valamelyik szülő egyedül gyakorolja a szülői felügyeleti jogot). A nyilatkozathoz igazoló dokumentumot kell
csatolni (pl. bírói végzés).
4. Beíratáskor a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a gyermek részére melyik
tantárgyat választja: az erkölcstant (az iskola oktatja) vagy a hit -és erkölcstant (a
választott egyház oktatja).
5. Felelősségi nyilatkozatot kell kitölteniük arról is, hogy a lakcímkártyán
szereplő ingatlanban életvitelszerűen élnek-e, illetve amennyiben lakcímkártyával nem rendelkeznek, annak okát is
szükséges megjelölni.
6. Amennyiben a szülő bejelentett
lakcímet nem tud igazolni, akkor a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár ese-

tében a következő dokumentumok
szükségesek a gyermek beíratásához: a)
regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy b) tartózkodási kártya (maximum 5 évig érvényes); vagy c)
állandó tartózkodási kártya (10 évig érvényes, kivéve az EGT-állampolgárokat,
akiknek határozatlan ideig érvényes).
Kerületünkben két intézmény – speciális tantervük miatt – nem lát el körzetes feladatokat:
Kérjük, a Árpád utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és a
Budafok-tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola
felvételi eljárásrendjéről tájékozódjanak
az intézmények honlapján, és a fenti dokumentumok kitöltése szintén kötelező.
Az iskola igazgatója a gyermek felvételéről szóló tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot április 30-ig küldi meg a szülőnek. A felvétel elutasítása
esetén a szülő 15 napon belül fellebbezést nyújthat be az iskola igazgatójánál,
aki azt 8 napon belül továbbítja a tankerület igazgatójának.. n
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Budapesti
XXII. Tankerületi Igazgatósága
Székhely: 1221 Bp.,
Kossuth Lajos utca 24.
Telefonszám: 795 8218 / e-posta:
budapest22tk@klik.gov.hu

Húsvéti mese a könyvtárban

Verhetetlen a sorversenyben a Rózsakerti Tagóvoda
Huszadik alkalommal rendezték meg az óvodások sorversenyét a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola tornatermében
A Rózsakerti Tagóvoda nagycsoportosai
2008 óta mindig megnyerik az óvodásoknak megrendezett sorversenyt. A Rózsakerti Demjén István Református Általános
Iskola tornatermében tartott rendezvény
idén jubilált, húsz éve minden évben a kerület összes óvodája részt vesz a vetélkedőn.
sorverseny megnyitóján az 1996-os

Akezdetekről Horváthné Fűkő Zsu-

zsanna, az Egyesített Óvoda vezetője,
a rendezvény ötletgazdája beszélt.
– Húsz évvel ezelőtt is már nagy sportélet volt az óvodákban – mondta. – Akkor még csak úszni jártak a gyerekek, de
már az a testmozgás is nagy fejlődést mutatott az óvodások iskolaérettségében. A
Fővárosi Szabadidős Sportszövetség annak idején óvodás csapatversenyeket indított, és arra gondoltam, hogy miért is
ne mérhetnék meg mi is magunkat. Ekkor az óvodapedagógusok nagy odafigyeléssel és szaktudással készítették fel a
gyerekeket, és megrendeztük az első kerületi sorversenyt a BMTE-pályán. Hatalmas siker volt, a gyerekek nagyon élvezték, és bejutottunk a fővárosi fordulóba
is. Az elmúlt húsz év alatt nem volt olyan
év, hogy a kerület óvodásai ne hoztak

volna haza valamilyen kupát a budapesti versenyről. A sorverseny feladatait úgy
állítják össze a szervezők, hogy elősegítsék a gyerekek fejlődését. Az öt különböző feladat más és más érzékekre hat.
A szlalomozás a láb koordinációját segíti, a frizbik elhelyezése a bójákon a szem
és a kéz koordinációjára hat, ami befolyásolja az írás-olvasás képességét. Nagyon fontos az egyensúlyérzék fejlesztése, ezt az a feladat segíti elő, amelyben a
gyerekek tollasütővel hordanak babzsákokat. Nagyon sokat számít a labdagurításos játék is, amely a szem-kéz-láb koordinációt segíti. Az idei sorversenyen a
szülők és az óvónők ismét nagy lelkesedéssel szurkoltak a gyerekeknek. A verseny tisztaságáról két tanár gondoskodott,
akik a Testnevelési Egyetemről érkeztek.
A sorversenyt megtekintette Szabolcs Attila országgyűlési képviselő is. A játékos
feladatok teljesítése után eredményhirdetés következett. Mind a 14 tagóvoda
játékokat kapott ajándékba. Az első három helyezett csapat kupákat és érmeket vihetett haza. Első lett a Rózsakerti
Tagóvoda, az ezüstérmet a Csemetekert
Tagóvoda szerezte meg, a Csicsergő
Tagóvoda a harmadik helyen végzett. n

(Viszkocsil Dóra)

A sorversenyek számos készséget és képességet fejlesztenek

Fotó: Mátyás Tibor

Városházi Híradó
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Ajánlat
a Promontor Televízió
műsorából
Március 23-30. Változó című magazinműsor Összefogalaló: A
Microsec-BUDAFOK és az EKF-Eger-KOK SE kosárlabdacsapat, valamint a
Budafoki MTE-Újbuda FC és a FC Dabas futballcsapat mérkőzésének legizgalmasabb pillanatait elevenítjük fel Füzesi Péter szakkommentátor segítségével.

Március 30-április 3. Változó című magazinműsor Összefoglaló: A Budafoki MTE-Újbuda FC és a Paksi FC II futballcsapat, valamint a
Microsec-BUDAFOK és a Bp. Honvéd kosárlabdacsapat mérkőzésének
legizgalmasabb pillanatait elevenítjük fel Füzesi Péter szakkommentátor segítségével.

Március 24-31. Produkció című műsor A múlt szabadsága- Neoavantgárd fotóművészet Magyarországon az 1960-as évektől napjainkig. A Mai
Manó Házban Alföldi Róbert fotógyűjteményéből nyílt kiállítás. „Ez bejött!”
- Új szerzemények A-tól Z-ig című kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A
tárlat bevezeti a látogatót a múzeumi háttérmunka világába, valamint tárgyak, kéziratok, digitális másolatok gyűjteményének segítségével bemutatja az utóbbi tíz év legfontosabb beszerzéseit is.

Március 31-április 4. Produkció című műsor 111 éve született Rejtő Jenő. Az írót megidéző kiállítás nyílt a Holokauszt Emlékközpontban,
megjelent Az ellopott tragédia című Rejtő Jenő emlékkötet Thuróczy Gergely szerkesztésében, és elkészült Madarász Isti A fekete múmia átka, rejtő Jenő a Detektív, a cowboy és a légió című kisregénye alapján. - „Korunk
arcai” címmel nyílt meg Várhelyi Csilla és Tóth Avanti Péter portré festményeinek kiállítása a nagytétényi Cziffra Központban.

Március 25-április 1. Napóra című magazinműsor Egyórás hírműsorunkban többek között az alábbi témákkal készülünk: bemutatkozik az idei
év két Sport 22 díj kitüntetettje, főigazgatói elismerésben részesült négy kerületi tűzoltó, atlétikai sikerek a BMTE atlétikai szakosztály versenyzőitől, vízi
kísérletek a víz világnapján, húsvéti hagyományok és szokások hazánkban.

Április 1-8. Napóra című magazinműsor Egyórás hírműsorunkban
többek között az alábbi témákkal készülünk: barossi festőművészek kiállítása a Pelikán Imre Közösségi Házban, óvodások látogattak el a Csodák
Palotájába, sorra érkeznek a segítségnyújtók a szociális szolgálathoz.

Március 29-április 2. Kalendárium című magazinműsor A műsorban a
pünkösdi néphagyományokról beszélgetünk és utánajárunk, hogy ápoljuk
pünkösdi rózsánkat. Itt a tavasz: ötleteket adunk a szülőknek, hogy milyen
táborozási lehetőségek lesznek a gyerekeknek. A Babakuckóban a nagyszülők szerepéről lesz szó - mikor segítenek és mikor túlzó az aggódásuk?
Ennek is utánajárunk a Kalendáriumban.

Április 5-12. Kalendárium című magazinműsor Miként kezeljük túl
aktív gyermekünket? - tanácsok a Babakuckóban. Fessünk kövekre állatokat! - praktikus és kreatív ötletek. Természetes tisztítószerek nyomában- műsorunkban a mosódióról és a vadgesztenye tisztító erejéről beszélgetünk. Erről is szó lesz a Kalendáriumban.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Online adás: www.promontortv.hu 

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő
Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.
Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!
Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679

A Promontor TV a UPC
analóg kábeltelevíziós
hálózatán az S7-es
csatornán,147,25 MHz-en,
a UPC digital bronze
csomagjában az 506-os
csatornán látható.

ingatlan

TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK
Az árverési dokumentáció átvehető vagy megvásárolható 8000 Ft + 27% áfa = 10 160 Ft készpénzért hétfőn 13.30–17.30
óra, szerdán 8.00–12.00 óra és 14.00–16.00 óra, pénteken 8.00–11.00 óra között a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi
Polgármesteri Hivatalban (1221 Bp., Városház tér 11.), a földszint 30. szobában, Farkas Ildikó ügyintézőnél.

1l iter t
,-F
700

Az árverésen az személy vehet részt, aki az ajánlati biztosítékot (a kikiáltási ár 10%-a) az árverés napján 9.00 óráig befizette,
ezt igazolja, vételi szándéknyilatkozatát benyújtotta, és az árverési dokumentációt megvásárolta.
Árverés helye: 1221 Bp., Városház tér 11., Polgármesteri Hivatal, Vagyongazdálkodási Iroda, fszt. 30. szoba.
Cím: 1221 Bp., Kossuth Lajos utca 36.–
Hosszúhegy utca 15., ingatlan

Cím: 1221 Bp., Péter-Pál u. 18–20.,
felújítandó műemlék ingatlan
Telek területe: 1732 m2. Helyrajzi szám: 220707. Építési övezet: L4-BF/2
Az ingatlan kikiáltási ára: 39 600 000 Ft
Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat esetén
Az árverési dokumentáció ingyenes.
Cím: 1223 Bp. XXII., Kápolna u. 25. egyéb helyiség, pince
Helyrajzi szám: 228407/0/A/8
Alapterület: 132 m2. Kikiáltási ár: 1 200 000.-Ft
Árverési időpont: 2016. március 31. 9.30 óra
Megtekintési időpont: 2016. március 24. 9.00 óra

Helyrajzi szám: 223802. Telekterület: 1104 nm
Beépített alapterület:
I. épület 142,65 m2 + pince 142,5 nm + II. épület 188,4 m2
Az ingatlan kikiáltási ára: 55 900 000 Ft
Árverési időpont: érdeklődés esetén kerül kitűzésre.

Cím: 1221 Bp. XXII., Portyázó utca 24., házrész
Helyrajzi szám: 234291/1
Terület: 58 m2 épület +188/400 telek tulajdoni hányad.
Tulajdoni hányad: 188/400
Az ingatlan kikiáltási ára: 10 300 000 Ft
Árverési időpont: érdeklődés esetén kerül kitűzésre.

Apróhirdetés

Appróhirdetés-felvétel: GYORSNYOMDA – PROMONTOR UDVAR ÜZLETHÁZ, 1221 Budapest, Kossuth. L. u. 25–29.
szolgáltatás 

Rózsavölgy Ingatlan iroda eladó, kiadó, használt és Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútorokat, festméúj építésű lakások, házak eladásának megbízását nyeket, ezüstöket, porcelánokat, bronzokat, antik órákat
stb. Teljes hagyatékot első vevőként legmagasabb áron.
keresi. Tel: 06-70/3826-826, közvetítési díj: 2%
herendi77@gmail.com, tel: 06-20/280-0151
ingatlan 
19-20. századi magyar és régi külföldi festméBudafok legszebb részén Kálváriahegy u. 16.
nyek, műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes
kétszintes
parkosított
villában
két
földszinti
lakás
értékbecslés. Tel: 06-30-949-29-00 Email:
Automata mosógép javítás garanciával, javítás
eladó önálló kerttel, bejárattal. 90 nm-es lakás
nemes.gyula@nemesgaleria.hu Nemes Galéria:
esetén ingyenes kiszállás. Tel: 06-20/288-514
amerikai konyhás nappalival, mellette 1 szobás
1024. Szilágyi Erzsébet fasor 3.
összkomfortos lakás a házhoz tartozik 20nm utcai
Vállaljuk épületklímák telepítését, karbantarkomfortos lakrész. Ár: 40 millió Ft Érdeklődni: 06- kert 
tását, javítását. Ózongenerátoros autóklíma
70/330-0303
Metszést, elvadult kertek rendezését, fakivátisztítás házhoz megy. Tel: 06-20/440-0633.,
gást, füvesítést, sziklakert,- kerti tó építését és
www.sturmklima.hu
régiség 
öntözőrendszer kialakítását vállalalom. Egyben
Papír és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papír- famunkákat is: fa pihenő, teraszok, féltető,
GARÁZS KAPUK ÉS AUTOMATA KAPUK javítása,
régiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre kocsibeálló, kerítés. Kerületi referenciákkal. Tel:
telepítése gyorsan és szakszerűen. Üzletünkben,
átveszünk. VI. Andrássy út 16. 266-4154 Nyitva: 06-20/918-0945, Monostori Attila
a 22. ker. Nagytétényi út 66. szám alatt, távirányíH-SZ: 10-17, Cs:10-19
tók és kapu motorok kedvező áron kaphatók. Tel:
Mindenféle kerti munkát, gyümölcsfa, szőlő gon+36-20-555-6667 www.multidoor.hu
Mindennemű régiséget vásárolok díjtalan kiszállás- dozását vállalom, vidéken is. Tel: 06-30/682-4431
sal készpénzért. Bútor, festmény, porcelán, kerámia
Ács, tetőfedő, kőműves vállal a legkisebb munkától
hibásat is, órákat, híradástechnikát, hanglemezt,
Szakszerű metszés, fakivágás, gallyazás, növénytetőjavítást, építés, lapostető, szigetelés, beázás menhangszórót, szőnyeget, játékot, bizsut, borostyánt, védelem, kertépítés, öntözőrendszerek, minden
tesítést. 20% kedvezmény! Tel: 06-30/318-21-73
agancsot, kitüntetést, jelvényt, kard, háborús
ami kert. www.sunikertek.hu, tel: 06-30/343-7318
tárgyak, apacca, bronz, réz, ezüst. Pintér Nikoletta,
Csempézést, kőműves munkát, szobafestést,
hétvégén is. Tel: 466-8321, 06-30/9734-949
kisebb javításokat is vállalalok. Tel: 06-30/9750053, 06-1-226-2527
Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel,
állapottól függetlenül 0-17 éves korig. Kérésére
házhoz megyünk. Tel: 06-30/6821-390, www.
a111auto.hu

XXII Kft.
KOVÁCS Kovács
Bemutatóterem és műhely

XXII

XXII. Budapest, Tóth József u. 21.
Tel.: 229-3886
Mobil: 0630/9-447-084

Akácméz 2200 Ft/kg
Levendula méz 2200 Ft/kg
Hárs méz 2000 Ft/kg
Erdei méz 2000 Ft/kg
Vegyes virág 1600 Ft/kg
Szükség estén házhozszállítás!

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

KOZMETIKA
NAGYTÉTÉNYBEN

Alumínium és műanyag redőny,
reluxa,harmónikajtó, szalagfüggöny,
napellenző, rovarháló.
Műanyag nyílászárók.
Üvegezés helyszínen, biztosításra is.

• arckezelések professzionális GIGI kozmetikumokkal
• gépi kezelések
• gyantázás hagyományos és patronos gyantával
• tartós szemöldök és szempillafestés
• 3D szempilla

Kedvező fizetési feltételek!
Rövid határidő, garancia!
WWW.KOVACSXXII.HU
email: info@kovacsxxii.hu

Vadász Korinna kozmetikus
06 30/396 9835
1225 Budapest,Nagytétényi út 263
(a Szentháromság térnél)

KÁRPITOSMESTER
MAJOR DEMETER

Mobil: 06 30 932-9831

Kápritozott bútorok javítása,
áthúzása közülereknek is!

Bízza meg ön is cégünket
eladó ingatlanja
T[BLT[FSíL¥[WFUUTWFM

1224 Bp, Dózsa Gy. út 79.
(bejárat a XII. u. felől)
Tel: 362-1889, 0620/422-0131
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Hirdetésfelvétel
Médiapartner: Sales Bt.
Megjelenési lehetőségekkel kapcsolatban
kérje tanácsadó kollégáink segítségét!
Telefon: 06-30/513-9410,
e-mail: office@keruletilapok.hu
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SPORT

 Városházi Híradó

Ezüstérmes lett a MAC
Budapest a Mol-ligában

Sok budafok-tétényi szurkolónak is köszönhető
az első szezonos újonc sikere a szomszédvárban
MAC Budapest négy vesztes meccsel

Azárta a Mol-liga döntőjét a miskolci-

ak ellen, de így is kijárt a csapatnak a
percekig tartó „szép volt, fiúk!” és a vastaps a Tüskecsarnokban, hiszen a gárda
már az első szezonban megszerezte az
ezüstérmet. Erre utalt Majoross Gergely
vezetőedző is a lefújás után, amikor azt
mondta: nem a döntőt veszítettük el, hanem a második helyet szereztük meg, és
ha ilyen tempóban fogunk fejlődni tovább, ahogy az elmúlt hónapokban tettük, nagy dolgok várhatnak még ránk.
A döntő utolsó mérkőzését 5-2-re elvesztette a MAC a DVTK-val szemben.
Az első harmadban elhúzott az ellenfél,
ezt a MAC ezúttal már nem tudta behozni, a második és a harmadik menetre a
helytállás maradt. Az idénynek azonban
nincs még vége, a MAC hamarosan a Magyar Kupa négyes döntőjében lesz érdekelt, ahol az elődöntőben – ha érvényesül

Karsay Ferenc polgármester és Székelyi Dániel a díjátadón

Első helyen
az Európa Kupában
Sport 22 díjat vehetett át a hosszú távú nyíltvízi versenyzés
sokszoros dobogósa, Székelyi Dániel válogatott úszó

A Budafóka XXII. Sportegyesület kiváló
sportolója tizenkét éve a kerületi Hajós
Alfréd Tanuszodában edz, több éve Horváth Tamás edző irányítása mellett versenyez, gyűjti az érmeket és sikert sikerre halmoz. Mégis várnia kell még négy
évet ahhoz, hogy nagy vágya teljesüljön
és úszhasson az ötkarikás játékokon.
– Miért kell lemondania a 2016-os
olimpiai részvételről, hiszen remek
évet zárt, tizenegy versenyen tíz érmet
nyert, és novemberben, a 2016-os szezon nyitányaként a Madeirán megrendezett versenyen is kiválóan szerepelt.
– A LEN Európa-kupa első állomásán 17 pontot, azaz ezüstérmet szereztem, ami nemcsak a tavalyi nyíltvízi versenyszezon remek befejezése, de az idei
év szinte tökéletes kezdése is volt. A thaiföldi edzőtábor után, Abu Dzabiban viszont 30. helyen, magyarként negyedikként zártam a világkupát, e miatt nem
vehetek részt Portugáliában a kvalifiká-

ciós versenyen. A magyar úszók közül
öten indultunk, de sajnos hármunknak
„ugrott” a 2016-os olimpia.
– Elkeseredett?
– Kicsit igen, mert a verseny előtti edzéseken azt éreztem, hogy nagyon
jó állapotban vagyok, könnyedén ment
az úszás, jól éreztem a vizet, és ez az
érzés végig bennem volt a verseny alatt
is. Sajnálom, hogy így sem sikerült elérnem azt, amiért Abu Dzabiba mentem.
– Hogyan edz majd a továbbiakban?
– Harmadik éve veszek részt nyíltvízi versenyeken. Azóta kevesebb érmet
gyűjtök, viszont jobbak az eredményeim. Tavaly nagyon sok kupán és bajnokságon elindultam, de úgy érzem, még
több tapasztalatot kell szereznem.
– Milyen nehézségekkel találja
szemben magát egy nyíltvízi úszó az
öt vagy tíz kilométer leküzdése során?
– Nem egy-egy sorban úszunk, kötelek között, hanem mindenki együtt,

A MAC-ból tizenöten kerültek be a válogatott keretbe

zásunkkor. Zuglóban is éltem, s gyerekkoromban sokszor bemásztam a Népstadionba focizni a fiúkkal, kettős meccsekre pedig
eljártam. Nagy élmény volt.

– Ma is jár meccsekre?
– Ritkán, de a Bozsik Stadionba belépve máig azt érzem, hogy otthon vagyok. Lassan már a Camp Nouban is
otthon érzem magam, hiszen az utóbbi
tíz évben szinte mindegyik el Clásicón
ott lehettem, amelyet Barcelonában
rendeztek. Hihetetlen, mekkora élmények ezek a meccsek és az, amikor
eksztázisban ünnepel csaknem százezer ember a stadionban, majd az egész
város. Éppen harminc éve kedvencem
a Barcelona, mikor először láttam élő
tévéadásban a Real Madrid ellen, amelyet nagy csatában legyőzött. A szerelem azóta is olyan erős, hogy egyszer
egy cég felkért konferálni, de pont egybeesett egy fontos Barca-meccs időpontjával, emiatt le akartam mondani
a munkát, de megengedték, hogy végignézhessem a mérkőzést, ami előtt
és után léptem színpadra… Rengeteg
Barca-mezt őrzök, sőt már a gyerekeimnek is hoztam. A klubcímeres kulcs-

Egy vidám fiú, aki műsorvezetőként pergő nyelvével és kedves humorával
több rádió- és televízió-műsorban is kitűnt. Harsányi Levente a Klauzál Házban rendezett Száz százalék egészség című rendezvényen is magával ragadta a nézőket. Boldog ember, akinek szép családja van és a sport nagy barátja. Legutóbb a MAC Budapest jégkorongmeccsén hallhatták a nézők mint
a találkozó szpíkerét. A Csináljuk a fesztiválban és A Dalban is leütött minden poént, a teniszpályán pedig gyakran az ászokat üti be. Úszni, futni is szívesen eljár, de talán a legszívesebben focimeccseket néz – a Kispestért és
a Barcáért szurkol.

Városházi Híradó
budafok-tétény

A MAC Budapest serdülői nyerték
az European Rookie Cup budapesti csoportját. U16-osaink mindhárom
meccsüket simán nyerték: a Salzburgot pénteken 5-1-re, a Ljubjlanát
szombaton 4-0-ra, a Medvescak
Zagrebet vasárnap 9-1-re győzték le,
megszerezve a jogot, hogy a 16 csapatos minibajnokság pár hét múlva
esedékes döntőjében is megmérettessenek.

nemegyszer nyolcvanan, százan. Oda
kell figyelni arra, hogy a boly melyik részén úszik az ember, mert minél jobb „lábvízre” tud beállni, annál
könnyedébben halad gyorsan. Kevesen tudják, de a verseny alatt nem ritka a bunyózás sem, vannak nemzetek,
akik ebben élen járnak. Mi, magyarok
igyekszünk ezeket a szituációkat elkerülni, de fel kell rájuk készülni, ellenfeleinket folyamatosan szemmel kell
tartani.
– Újabban Fodor Szabolcs sportigazgató, szakosztályvezető kíséri a
versenyekre, így az izraeli Eilatba is,
ahol március 20-án újabb LEN-kupafordulón áll rajthoz.
– A Budafóka XXII. SE-ben nem én
vagyok az egyetlen úszó, a többiek is
igénylik az edző jelenlétét és irányítását. Mészáros Márknak és Márton Ricsinek például még van esélye, hogy részt
vegyen az olimpián, ezért amíg én versenyzek, edzőm, Horváth Tamás fel tudja készíteni őket a számukra fontos versenyekre.
Lapzárta után érkezett a hír, hogy
Székelyi Dániel, a Budafóka versenyzője az izraeli Eilatban március 19-én a
nyíltvízi országos bajnokság 5 kilométeres távján aranyérmet szerzett. A következő nap tíz km-es versenyén két
lengyel és egy cseh úszó mögött negyedikként ért célba, és ezzel az eredmén�nyel az Európa-kupa összetett versenyében első helyen áll. n (Viszkocsil)

A televíziós műsorvezetőnek egyébként inkább
a foci, a tenisz, az úszás és a futás a kedvence

nekem – avatott be a Kispest-Honvéd szeretetébe a műsorvezető. – Amikor kissrácként gombfociztam, mindig Gujdár állt a
kapuba, és ezt elmondtam neki egy találko-

Hengerel az utánpótlás

Fotó: Mátyás Tibor

Hokimeccs-szpíker lett
Harsányi Levente

– Édesapám Puskásék óta szerette a Kispestet, és amikor a nyolcvanas években tinédzser voltam, a Garaba, Gyimesi, Détári
fémjelezte társaság rengeteg élményt adott

a papírforma – a Fehérvár AV19 EBEL-es
kerete lehet az ellenfelük. Utána pedig jöhet a vb-felkészülés és a szentpétervári A
csoportos megméretés, minden bizonnyal
jó néhány kedvenc hokisunkkal. n (VH)

tartókból, egérpadokból és faliórákból
is szép gyűjteményem van.
– Felesége is ilyen nagy futballrajongó?
– Ennyire azért nem, mert én fanatikus szurkoló vagyok. Ági volt munkahelye, illetve barcelonai irodája jó kapcsolatot ápolt a klubbal, és egyszer a
születésnapomra megleptek az egyik játékos fotójával, amelyen ez a kézírás állt:
„Levinek szeretettel. Leo Messi.” Ennél
szebb ajándékot elképzelni se tudtam!
– S a két gyereke?
– Nándi és Lilla valóban a két legnagyobb ajándék az élettől. A kislányom
még jobban összekovácsolt bennünket
Ágival, akit hivatalosan még nem vettem
feleségül. Lehet, hogy az idén anyakönyvvezető előtt kimondjuk a boldogító igent,
és azt akarom, hogy a gyerekeink is aktív részesei legyenek az esküvőnknek. –
Nándikának a násznagy szerepét szánom,
Lillácska pedig majd a rózsaszirmokat
szórja előttünk. n (Temesi László)
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