Díszpolgárok találkozója

Rendhagyó történelemóra

Budafoki győztes a Vivicittán

Ismét a Lics Pincészet adott otthont a kerületi
díszpolgárok találkozójának, ahol köszöntötték
Bogó Ágnes környezetvédőt, Budafok-Tétény új
díszpolgárát. (2. oldal) 

A Holokauszt emléknapja alkalmából a Klauzál
Gábor Művelődési Központban levetítették a kerületi diákoknak a Saul fia című Oscar-díjas magyar filmet. (9. oldal) 

Budafok-Tétény is büszke lehet: Csere Gáspár kerületi hosszútávfutó öt év szünet után
pályacsúccsal győzött a félmaratoni távon a
Vivicittán. (12. oldal) 

(6. oldal) 
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Nosztalgia
Karády
Katalin
dalaival
Szalóki Ági nagymamáját a budafoki
pincékben bújtatták
az ostrom alatt
(7. oldal) 
Forrás: Képmás, fotó: Emmer László
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Elkészült utak, járdák és parkolók

Közel ötvenmillió forintot költ az önkormányzat a tél miatt kialakult kátyúk kijavítására. Már mobilon is jelenthetjük az úthibákat
öbb úthibát is sikerült kijavítani az ön-

Tkormányzat jóvoltából az elmúlt idő-

szakban. Elkészültek a Bíbic utcában és a
Bartók Béla úton a buszmegállók, amelyek
költsége több mint kétmillió forint volt. A
Lókos utcában a térkő burkolatú járda közel hárommillió forintba került. Április 19én három utcában fejeződtek be a munkálatok. Az Anna utcában parkolót, a Kiránduló
utcában járdát, a Dózsa György úton szintén parkolót adtak át. A szakemberek itt
megoldották a zárt rendszerű csapadékvíz
elvezetését, és a parkolónak hála, az orvosi rendelő, valamint a gyógyszertár is kön�nyebben megközelíthető lett. Április végén
elkészül a Háros utcai járda is a Hűség utca
és a Fenyőpinty utca között. Az új utak építése mellett a régiek rendbetételére is sokat
költött a kerület. Január óta már több mint
250 négyzetméternyi felületen szüntették
meg a kátyúkat Budafok-Tétényben. A kialakult úthibákat folyamatosan figyelik az
útellenőrök, a közterület-felügyelők, sokszor pedig lakossági bejelentés alapján kezdik meg a javítási munkálatokat. A tavalyi
költségvetésből 40 millió, míg az ideiből
47,5 millió forintot fordít az önkormányzat az úthibák kijavítására, amik elsősorban a téli időjárás miatt alakultak ki. Továbbra is várják a lakosság észrevételeit a
482-1033-as telefonszámon, de hamaro-

Az önkormányzat támogatásával temetik be a tél miatt keletkezett kátyúkat a kerületben

Országos indiai napok
Rendhagyó családi programot tartottak szombaton és vasárnap Budafok-Tétényben, nem csak kerületieknek. Az Országos indiai napokat a Klauzál Gábor
Művelődési Központban rendezték meg, igen színvonalas előadásokkal és bemutatókkal. A látogatókat indiai zene, tánc, ételek és italok várták, a programon a
felnőttek mellett a legkisebbek is találtak szórakozási lehetőséget. (7. oldal) 

Fotó: Hirschberg Judit

san mobilon is jelenthetjük az úthibákat és
az egyéb közterületi problémákat. Ezt a Budafok-Tétény mobilalkalmazással tehetjük
meg, amely próbaüzemmel indul április 20
-án. A hivatali munkát támogató informatikai fejlesztések első lépéseként már tavaly
megkezdődtek a BudafokTétény mobil app
fejlesztésének előkészületei. Az alkalmazás
célja az állampolgárok bevonása a kerületi
közterületek gondozásába. A programnak
köszönhetően könnyebbé és gyorsabbá válnak a lakossági bejelentések, a bejelentett
probléma megoldásának alakulásáról pedig
folyamatos tájékoztatást küld az applikáció.
Könnyebb lesz a hivatali ügyintézés is
a kerületben. Budafok-Tétényben ugyanis április elején megnyílt a második kormányablak is. A Campona bevásárlóközpont után most a Kossuth Lajos utcában
található Promontor Udvar Üzletházban, a
régi okmányiroda helyén intézhetik ügyeiket az emberek sokkal gyorsabban és szélesebb körben. A kormányablakokban
egy helyen több mint 1100 különböző típusú ügyben járhatnak el. A személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés mellett
többek között olyan ügyekben is eljárhatnak az ide betérők, mint a taj-kártya vagy
az európai egészségbiztosítási kártya kiállítása vagy a különböző családtámogatások
igénylése. (Továbbiak a 2. oldalon) 

Velünk majálisozik az örökifjú jampi
A rock and roll hazai királyának napjainkig csaknem harminc albuma jelent meg
Fenyő Miklós a majálisra érkezik kerületünkbe, hogy a Klauzál Ház előtti parkolóban
fergeteges koncerten találkozzon rajongóival. A rock and roll koronázatlan királyának
napjainkig csaknem harminc albuma jelent meg, több mint hatmillió lemezt adtak
el a dalaival, és nevéhez olyan slágerek kötődnek, mint a Csavard fel a szőnyeget, a
Limbó Hintó, a Napfény a jégen vagy az Angyalföldi pálmafák.
rajongóival, közönségével való kapcsola-

Atáról Egy pillanat veled címmmel zenés

portréfilmet forgattak, megörökítették pályafutásának kezdetét zenés darabban és filmen (Made in Hungária), színpadra állították a Hotel Mentholt, bemutatták Tasnádival
írt musicaljét, az Aranycsapatot, és Egy Jampi szív címmel egy az életéről szóló kötet is
napvilágot látott. (Folytatás az 5. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Mobilon is jelenthetjük
a közterületi hibákat

Próbaüzemmel indul a Budafok-Tétény mobilalkalmazás
A hivatali munkát támogató informatikai fejlesztések első lépéseként már tavaly megkezdődtek a Budafok-Tétény
okostelefonos alkalmazás fejlesztésének
előkészületei. Az alkalmazás célja az állampolgárok bevonása a kerületi közterületek gondozásába. A programnak köszönhetően könnyebbé és gyorsabbá válnak a
lakossági bejelentések, a bejelentett probléma megoldásának alakulásáról pedig folyamatos tájékoztatást küld az applikáció.
udafok-Tétény mobilalkalmazásával a

Bkerületi lakosok könnyedén bejelenthe-

A kerületi díszpolgárok a budafoki Lics Pincészetben

Díszpolgárok
találkozója a Lics
pincészetben
A tizenharmadik díszpolgári találkozón
megemlékeztek a kerület elhunyt ikonjairól is
egtelt a Lics pincészet a tizen-

Mharmadik díszpolgári találkozón,

amelyen a kerület vezetői is megjelentek, köztük Karsay Ferenc polgármesterrel. Az eseményen nagy tisztelettel
beszéltek az elhunyt díszpolgárokról,
és egyben bemutatták a márciusban
megválasztott új díszpolgárt, Bogó
Ágnes környezetvédőt.
A hosszú terített asztalnál előkerültek
a házigazda finom borai is. A jó hangulatot a megemlékezés rövid időre felfüggesztette, mert a kerület rendszerváltás

utáni huszonnégy díszpolgárából bizony
már tízen nincsenek köztünk. Legutóbb
tavaly Pelikán Imre építész hunyt el, róla
hosszabban is szóltak, kis vetítéssel mutatva be munkásságát. Dr. Mészáros Péter környezetvédő, kerületi díszpolgár
köszöntötte a megjelenteket. Mind a huszonnégy társukról mondott néhány szép
szót, elsőként Munkácsy Károly nyugdíjas pedagógusról, szobrászművészről,
aki a kerület első díszpolgára volt:
– Károly 1995-ben kapta meg ezt a
címet, méltán ő volt az első… – mond-

Fotó: Hirschberg Judit

ta. – Nagyon hasznos dolog, hogy minden évben megrendezzük a díszpolgári találkozót, mert sok jeles emberről
csak ilyenkor tudunk megemlékezni. Lehet, hogy más alkalmat is érdemes volna hasonló találkozókra szánni,
hogy egy jót beszélgethessünk egymással.
A tavaly megválasztott dr. Gömöry
Géza gyermekorvos méltatta az idén
megválasztott Bogó Ágnest. Beszéde végén csak ennyit mondott: – Szeretünk, Ági, maradj továbbra is harcos
környezetvédő!
Erre így reagált az ünnepelt: –
Nagy megtiszteltetés, hogy köztetek
lehetek. A hetvenes évek elején költöztem Nagytéténybe, ahol nagyon
szeretek élni. Ha még egyszer tehetném, ugyanezen a harcos úton haladnék végig…
Garbóci László helytörténész és Prim
György, a találkozó egyik szervezője virággal köszöntötte Bogó Ágnest, majd a
házigazdát, a Lics családot és Sisak Andrást, aki sokat tett a kerület kultúrájáért.
A kötött program után jöhetett a kötetlen
beszélgetés, és a Lics-borok intenzívebb
kóstolása... n (Temesi László)

tik a közterületen tapasztalható hibákat, ezzel is segítve a szép városkép megtartását.
A bejelentés egyenesen a polgármesteri hivatal illetékes irodájára fut be, és a felhasználók végig nyomon követhetik ügyük alakulását. A megoldott bejelentések mindenki
által látható módon nyomon követhetők az
alkalmazáson belül. Az alkalmazás használatához és a bejelentéshez nem szükséges
regisztráció, az irányítószámok szerinti, kerületi tájékoztatók fogadására viszont csak a
regisztrált felhasználók jogosultak.
Az alkalmazás csak közterületen található hibák bejelentésére szolgál. Amen�nyiben egy bejelentett hiba nem kerületi
hatáskörbe tartozik, úgy a hibákról szóló
bejelentést továbbítják az illetékes szervekhez. A bejelentő ezt követően értesítést kap az ügyének intézéséről.
A bejelenthető hibák a következők: úthiba, rongált jelzőtábla, közvilágítás, járdahiba, hulladékprobléma, rongált eszköz, csatorna, vízelvezető-probléma,
elhagyott autó, parlagfű, egyéb gyomok,
balesetveszélyes fa a közterületen.
A bejelentésnél a hiba címe megadható kézzel, megjelölhető térképen, illetve a
telefon GPS-ét használva akár egy gombnyomással is rögzíthető a probléma helye.
Bejelentéshez képet és leírást is lehet – és
érdemes is – csatolni, mivel ez megkönnyíti
az ügyintézők számára a hiba azonosítását.
Az alkalmazásban megtalálhatók továbbá a legfrissebb hírek a kerületi építkezésekről, felújításokról, esetleges útlezárásokról, így használatával mindig
naprakész lehet a mobilozó. Az app hasz-

nos információkat nyújt a hivatalos ügyek
intézéséhez is. Az alkalmazás működéséhez aktív internetkapcsolat szükséges. Az
alkalmazással kapcsolatos bővebb információk, valamint a bejelenthető hibatípusok részletes leírása a Budafokteteny.hu
weboldalon lesz elérhető az erre kialakított aloldalon.
Az alkalmazás április 20-tól letölthető iOS-re és Androidra, az App Store-ból,
valamint a Play áruházból. Android esetében a 4.0.3 és az újabb verzióval rendelkező telefonokon, iOS esetében pedig a
8.0 és az újabb verzióval rendelkező telefonokra telepíthető az alkalmazás. n (VH)

röviden

Pályázat közterületek elnevezésére
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének Városfejlesztési és -üzemeltetési Bizottsága pályázatot hirdetett önkormányzati tulajdonban lévő területek
elnevezésére. A javaslatok beérkezési határideje 2016. április 22., péntek 12 óra. A ma még
névtelen területek közt szerepel a többi között
a Budafoki Szomszédok Piaca előtti terület is.
A javaslatokat kizárólag a pályázathoz kapcsolódó adatlap kitöltésével, illetve az abban foglalt iránymutatások szerint lehet benyújtani.
Az adatlap és további részletek itt olvashatók:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/palyazatok.

Még lehet jelentkezni a borvidék szépének
Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a
Borvidék Szépe országos szépségkirálynő-választásra 2016. április 23. (szombat), 23 óra
59 percre. Szavazni 2016. május 6-ig lehet a
benevezett versenyzőkre. Részletek a jelentkezésről itt találhatók: https://nemzetibormaraton.
hu/borvidek-szepe. A Borvidék Szépe országos
szépségkirálynő választásra a részvétel ingyenes, egy egyszerű online regisztrációhoz kötött!

Autófeltörőt keresnek
A kerületi rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható férfit felismeri, tartózkodási helyével
vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-1-229-2622
telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése
mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható
06-80-555-111 „Telefontanú” zöldszámán, vagy
a 107-es, 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén. A rendelkezésre álló adatok
szerint ismeretlen elkövető 2016. április 12-én
11 óra 45 perc körül a Játék utcában egy parkoló
tehergépjárműből eltulajdonított egy fehér színű
köpenyt a benne lévő több mint egymillió forint
készpénzzel.

Megnyílt a kerület második kormányablaka
Hivatalosan is átadták a kerületi Promontor Udvar integrált ügyfélszolgálatát
korábbi

okmányiroda

átalakításá-

Aval nyitotta meg XXII. kerület újabb

kormányablakát Budapest Főváros Kormányhivatala. A XXII. kerületi Kossuth
Lajos utcában, a Promontor Udvar Üzletház első emeletén található kormányzati ügyfélszolgálaton a kerületben élők
jelenleg több mint 600, április 8-tól pedig már több mint 1100 különböző típusú
ügyben járhatnak el anélkül, hogy távolabbi kerületekben működő hivatalokat
kellene felkeresniük. A személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés mellett
többek között a taj-kártya vagy az európai egészségbiztosítási kártya kiállítá- Az átadás pillanata. Jobbról balra: Dr. Maró Richárd, a Budapesti Kormányhivatal XXII. Kerületi Hivatasa iránti kérelmeket is benyújthatják, to- lának vezetője, dr. György István kormánymegbízott, Szabolcs Attila országgyűlési képviselő és Karsay
Fotó: Máté Tibor
vábbá a különböző családtámogatásokat Ferenc polgármester.
(gyed, gyes, csed) is igényelhetik, emellett itt kérelmezhetik az öregségi nyugdíj várják az ügyfeleket. Örülök annak is,
Dr. György István kormánymegbízott
megállapítását is.
hogy az átalakítás ideje alatt is irodahe- hangsúlyozta, egy jól működő közigazA XXII. kerületben immár két olyan lyiséget tudtunk biztosítani a zavarta- gatás gazdasági-versenyképességi tényekormányablak is működik, amelyek for- lan működéshez – emelte ki az átadáson ző, hiszen például nem mindegy, hogy
galmas közlekedési csomópontokban Karsay Ferenc polgármester. Hozzátet- egy vállalkozás elindítását hány nap alatt,
könnyen megközelíthetők: a most átadott, te: a „Budafok belvárosa megújul” pro- hogyan lehet megtenni.
– Amióta Magyarországon modern
a Promontor Udvar Üzletházban találha- jekt keretében folyamatosan bővül az
tó kormányablak mellett a Campona be- akadálymentes helyszínek száma, aka- közigazgatás létezik, soha akkora volumevásárlóközpontban tavaly megnyílt ügy- dálymentesen lehet a piacon vásárolni, nű átalakítás nem zajlott, mint amilyen az
félszolgálat is várja az állampolgárokat. A a postán levelet feladni, a szakrendelő- elmúlt években. Országszerte folyamatokormányablakot Szabolcs Attila ország- be orvoshoz menni és most már hivatali san kormányablakok nyílnak, melyekben
gyűlési képviselő, Karsay Ferenc pol- ügyeket is intézni.
a kormány döntése alapján április 8-tól már
gármester, dr. György István kormány– A második Orbán-kormány hozott 1136 ügyet lehet majd intézni – jelentette
megbízott és Maró Richárd, a Budapesti egy döntést, hogy a lakosságra minél ke- be a kormánymegbízott, s megköszönte a
Kormányhivatal XXII. kerületi hivatalá- vesebb adminisztrációs és anyagi terhet kormányablakban dolgozók munkáját. Elnak vezetője adta át.
rójon a közigazgatási ügyintézés. Ennek mondta: egy új kormánymegbízotti intéz– Büszke vagyok rá, hogy az állam- köszönhetően a kormányablakokban ma kedés értelmében minden kormányablakpolgárok igényeit magas fokon kielégí- már mintegy 630 ügyet lehet intézni, rá- ba egy pluszmunkatárs kerül, akinek az
tő Kormányablak működését Budafok- adásul jelentős részüket térítésmentesen lesz a feladata, hogy naprakészen segítse a
Tétény önkormányzata is támogathatja: vagy az eddigieknél olcsóbban. Bízom kormányablakba belépő ügyfelek tájéko2013 óta bérletidíj-mentesen (csupán benne, hogy ez a folyamat tovább folyta- zódását és ellenőrizze a szükséges dokuaz üzemeltetési költségért cserébe) biz- tódik az állampolgárok megelégedésére – mentumok meglétét a gördülékeny, minél
tosít egy 430 négyzetméter alapterü- fogalmazott Szabolcs Attila, a kerület or- kevesebb várakozással járó ügyintézés érletű irodát, ahol mostantól 15 ablakkal szággyűlési képviselője.
dekében. n (budafokteteny.hu)

Városházi Híradó

Csökkent a lopások
és betörések száma



képviselet



3

Álláspont

Németh Zoltán alpolgármester

Bató András kerületi rendőrkapitány szerint javul Budafok-Tétény közbiztonsága

Több új út épül
képviselő-testület 2016. április 14-i ülésén döntött a 2015. évi pénzmaradA
vány felhasználásáról. A „pénzmaradvány” az az összeg, amely az előző év
költségvetésében szerepelt, de például a következő évre átnyúló beruházások

Dr. Bató András kerületi rendőrkapitány beszámoolója a képviselő-testület ülésén

képviselő-testület legutóbbi ülésén

Ahallgathatták meg a képviselők Bató

András rendőrkapitány beszámolóját a kerületi közbiztonság helyzetéről.
A beszámolóból kiderült, hogy élet elleni bűncselekmény (emberölés) 2015ben nem történt a kerületben. Az elkövetett bűncselekmények döntő többsége
vagyon elleni volt, de ezek mindegyik
elkövetési formájában csökkenő tendencia tapasztalható. Külön örvendetes a lakásbetörések számának markáns csökkenése. Növekedett azonban
a testi sértések és garázdaságok száma, amely azonban magával hozta a
felderítési mutató növekedését is. A lakásbetörések száma a két évvel ezelőtti 314-ről tavaly 178-ra csökkent. A
gépkocsilopások száma is csökkent egy

év alatt, 38-ról 28-ra. A „jármű önkényes elvétele” bűncselekményi kategóriában is jelentős volt a javulás, felére,
8 esetről 4-re csökkent a gépkocsi-eltulajdonítások száma. Általában kevesebb
volt a lopások száma is – ebbe a lakásbetörések is beletartoznak –, az esetek
száma 965-ről 623-re apadt. A rablások
száma is megfeleződött, 15 esetről 6-ra
csökkent. A rendőrség külön érzékenységgel kezeli a családon belüli erőszak
eseteit, illetve a fiatal- és gyermekkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények nyomozását. Ezen cselekmények
vizsgálatával külön szakelőadót bíztak
meg, a szakintézményekkel rendszeres
kapcsolatot tartanak fenn. Minden esetben megteszik jelzésüket a család- és
gyermekvédelmi intézmények felé.

Fotó: Hirschberg Judit

A kerület közbiztonságának megszilárdításában a Budafok-Tétény Polgárőrség
is hathatós tevékenységet fejt ki. A szervek közötti együttműködés Bató András
szerint példaértékű. A körzeti megbízotti
szolgálat vegyes közterületi és bűnügyi tevékenységet hajt végre.
A kerületi rendőrkapitány elmondta azt is: a rendőrség a helyi önkormányzattal példaértékű kapcsolatot épített ki és
tart fenn. Az önkormányzattól érkező és a
rendőrséggel kapcsolatban megfogalmazódó kérések, elvárások elsőbbséget élveznek. A Budafok-Tétényi polgárőrséggel valamint a közterület-felügyelettel
megkötötték az együttműködési megállapodást, számos közös szolgálat bizonyítja,
hogy a közös tevékenység rendkívül hasznos – tájékoztatott Bató András. n (vh)

jobbikos
önkormányzati képviselő

Egy kellőképpen
át nem gondolt törvény
margójára
A kerületben is több kereskedelmi nagyáruház kinyitott vasárnap, miután április 15-én kihirdették az erre lehetőséget

adó törvényt. Gyakorlatilag pár nap alatt
lezajlott az a folyamat, amely alapján az
Országgyűlés a kormány előterjesztésére visszavonta a boltzárat szabályozó törvényt, és visszaállt az egy évvel ezelőtti állapot.
A kormány előterjesztése azért nem
volt meglepő, hiszen a most visszavont
jogszabályt már hatálybalépését követően is többször kellett módosítani, ezek
alapján sajnos nem egy megfelelően kidolgozott, a hatását tekintve szakmailag
átgondolt jogszabállyal próbálták kezelni
a kérdéskört.

Valójában már a vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló jogszabály megalkotásakor kellett volna a valós társadalmi igényeket megfelelő módon felmérni, és ennek
megfelelően körültekintőbben eljárni.
A Jobbik mindig is fontosnak tartotta,
hogy senkit se lehessen akarata ellenére
vasárnapi munkára kötelezni, és aki önként vállalja azt, annak jelentős bérpótlék
járjon. Sajnos a 100 százalékos bérpótlékra vonatkozó jobbikos javaslatot lesöpörte a fideszes többség, de nem adjuk fel, és a jövőben is követelni fogjuk a
munkavállalók jogainak védelmét! n

Pályázati kiírás

Pályázati kiírás a „Vitéz Pokorny Endre sport ösztöndíj” adományozására
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a
18/2009. (VII.9.) Ör. rendelete (a továbbiakban: R.) alapján nyílt
pályázatot hirdet fiatal sportolók felkészülésének és versenyeztetésének segítése céljából.
Ösztöndíjban évente legfeljebb 3 fő sportoló részesülhet.
Az ösztöndíjra jelentkezni a pályázati kiírás mellékletét képező adatlap benyújtásával lehet. A 18. év alatti sportolók esetében a benyújtáshoz a törvényes képviselő aláírása is szükséges.
Benyújtási határidő: 2016. június 30.
A jelentkezési lapokat az alábbi címre kérjük benyújtani:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda
1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra kérjük ráírni: „Vitéz Pokorny Endre sport ösztöndíj”
Az ösztöndíjjal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Humánszolgáltatási Irodán a 229-26-11/207 telefonszámon.

honatya

Szabolcs Attila
országgyűlési képviselő

Költségvetés,
új időszámítás

Mi a véleményük?
Dr. Staudt Máté

miatt nem költöttük el 2015-ben. Ide kerülnek a megtakarítások is. A pénzügyi folyamatok természete miatt minden évben keletkezik pénzmaradvány,
amit mindig a következő év költségvetésébe építünk be. Idén úgy döntött a kerület vezetése, hogy a pénzmaradvány egy részéből a kerület úthálózatának
fejlesztésére tesz javaslatot. A tavalyi nagy csatornázás során végre elhárult a
földutak burkolásának akadálya, került alájuk csatorna, így régi adósságunkat törleszthetjük ezeknek az utcáknak a megépítésével. A földutak aszfaltozása ugyanakkor nagy terhet ró a kerület költségvetésére. Így nem megy minden egyszerre, évekbe telik, míg sikerül leburkolni az újonnan csatornázott
lakóutcák mindegyikét. Igyekszünk azonban gyorsítani a folyamaton. Eredetileg – már tavaly hozott döntés nyomán – az alábbi útszakaszok aszfaltozását terveztük:
Babarózsa köz, Bíbic u. (a Klauzál G. u.–Bíbic u. 19/A között), Kanyargó u. I.
ütem, Tegzes köz, Budai Nagy Antal u., Hollandi u. (a Gyufa u.–Karácsony u. között), Lomnici u. (a zsákutca része), Sáv u., Tatárka u. (a Portyázó u.–Sólyom forduló között) a járdával együtt.
A mostani döntéssel bővül a lista, és a következő útszakaszokat is idén szeretnénk ellátni szilárd burkolattal: Peták u., Gerinc u. (a Magyar u.–Hasadék u. között), Pincemester u. (a 4-6. sz. között), Aszály u. (a Bajcsy Zs. u.–Kő u. között),
Halk u. (a Terv u.–Park u. között), Hollandi u. (a Karácsony u.–Túróczi u. között), I. u. (a 13-17. szám között), Csányi u., Fenyőmadár u.
Ezeknek az utcáknak a megépítése mintegy 206 millió forintba fog kerülni. Ez
a döntés a már korábban útépítésre megszavazott közel 173 millión felül biztosít
újabb forrást.
Más fejlesztéseket is tervez önkormányzatunk. Ezek közül kiemelendő,
hogy idén és a következő években folytatjuk a Káldor Adolf Szakrendelő ütemezett felújítását. A vizesblokkok és a gépészet mellett a belső terek, rendelők is megújulnak. A szakrendelő újabb korszerű műszereket is beszerezhet
a betegellátás javítása érdekében. A számítástechnikai fejlesztésen túl a szemészet, a röntgendiagnosztika, a sebészet, a fül-orr-gége szakrendelés, a nőgyógyászati ellátás és a belgyógyászat kap új eszközöket. Az új készülékek segítik az orvosok diagnosztikai munkáját, gyorsabb és pontosabb méréseket
tesznek lehetővé. n

míg a takaró alatt a lábad, addig nyújtózkodj. Ez a mondás a magyarok történeA
tében, legkésőbb az 1980-as évek elejétől nem mosolyogtató szólás. Bár sok családban maradt a régi alapvetés, mindenki tudja, a Kádár-rendszer utolsó évtizedé-

ben elkezdődött a féktelen adóssághalmozás korszaka.
Csavarható ide-oda számszakilag e történet, egy biztos: Magyarország költségvetése egy nemzedéknyi idő óta állandó hiánnyal küzd. Folyamatosan megújítandó hitelek
nélkül nehezen boldogul.
A rendszerváltás óta 2010-ig valamennyi kormány feje fölött lebegett az adósságválság réme a szolgálandó négy év alatt.
A magyar állam, vagyis mindahányunk – azok is, akikért a Kárpát-hazában felelősséggel tarozunk –, az 1980-as évek óta sokszor, sok terhet kaptak a nyakukba, hogy a
fejünk a víz felett maradjon.
Hogyan lehet kijutni ebből az adósságcsapdából? Mit lehet tenni?
Ezt vizsgálták, firtatták közgazdászok, társadalomtudósok nemzedékei.
A javaslat bármelyik iskolától, ortodox vagy unortodox közgazdásztól jött, mindig egy alapvetéssel kezdődött: a kormány fogja vissza a kiadásokat, törekedjen
egyensúlyra.
Annyit költsön magára, amennyi bevétele van.
Több évtized után, 2017-től kezdődik új időszámítás a magyarok állami költségvetésében.
A központ annyit költ majd kiadásokra, amennyi a kasszába érkezik. A költségvetés hiányát, vagyis a hitelből pótolt részt pedig kizárólag fejlesztésekre lehet fordítani.
Ahogy a pénzügyi elemző guruk tartják: beruházásra még hitelből is érdemes költeni,
mert megtérülhet, fenntartható eredményt, fejlődést hozhat.
Huszonhat év után léphetünk rá újra arra az útra, amelyet minden felelősséget vállaló ember helyesnek tart.
Magyarország ezt úgy teszi, hogy sok száz milliárdos adócsökkentéssel segíti minden polgára életét.
A szó szoros értelmében mindenkiét, hiszen a tej, a tojás és a baromfihúsok általános forgalmi adójának 27 százalékról 5 százalékra történő drasztikus csökkentésével
ott hagyja a törvényhozás a legtöbbet, ahol az a legjobban hiányzik.
2017-ben a nyugdíjasoknak, a nagycsaládosoknak, a legalacsonyabb jövedelműeknek nyújt jelentős segítséget az új költségvetés.
Más útra lépünk. Gazdái leszünk a pénzügyeinknek. Nem a nemzetközi szervezetek tanácsai alapján, hanem a minket körülvevő valóság alapján szabunk irányt a fejlesztéseknek.
Százmilliárd forint jut otthonteremtési támogatásokra, amellyel a jövőnek adózunk.
Új otthonok nélkül, a hazai – kis- és közepes vállalkozásokra – építő ipar izmosodása
nélkül a földgolyón sehol nem volt összetartó, erős nemzeti, állami közösség.
Hat évvel a romeltakarítás után új időszámításba kezdhetünk. Elértünk oda, hogy
nem arról kell vitatkozni, miből nyessünk le valamit, hanem arról, hogy mennyivel
csökkentsük az adókat és mire adjunk többet.
2017-ben drasztikusan csökkentjük az áfát, és minden erőnkkel segítjük a fiatalok
otthonteremtési szándékát.
A magyar családokat. n
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 Városházi Híradó

ÉTKEZTETÉS

A Szociális Szolgálat a XXII. kerületben élő és kerületi lakcímmel rendelkező
lakosok számára napi egyszeri meleg étkezést biztosít, amennyiben szociálisan rászorult, kora vagy egészségi állapota miatt a napi egyszeri étkezést nem
tudja önmaga számára biztosítani! Nálunk kérhet ebédet, akár heti 7 napra is!
Az étkezés módjai: az ebéd ételhordóban elvihető, a tálalóhelyen helyben fogyasztható (klubtagok számára), orvosi javaslatra házhozszállítással is kérhető. Tálalókonyha 3 telephelyen működik: 1221 Bp., Anna u. 10., 1224 Bp., XVI. u. 22., 1225
Bp., Nagytétényi út 266. Az ebéd térítési díja jövedelemfüggő! (17/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet alapján).
Szociális étkeztetés igénybevételéhez szükséges dokumentumok: Személyi igazolvány, lakcímkártya, taj-kártya, jövedelemigazolás. Információért forduljon hozzánk
bizalommal, személyesen vagy telefonáljon. Kálmán Tamásné szociális segítő, 0620/294-3489, 1224 Budapest, XVI. u. 22., Levendula Idősek Klubja: 06-1/362-4094,
szocetkezes@szocszolg22.hu. Honlapunkon – www.szocszolg22.hu – is talál
részletes tájékoztatást a szolgáltatásainkról.

közlemény

A lakosság türelmét kéri az FKF Nonprofit Zrt.
Az FKF várhatóan csak májusban tudja megkezdeni az új, biológiailag
lebomló, 100 literes zöldhulladék-gyűjtő zsákok értékesítését
az önkormányzatok számára.
Az FKF Nonprofit Zrt. tájékoztatása alapján az új, biológiailag lebomló, 100 literes zöldhulladékgyűjtő zsák értékesítését áprilisban még nem tudják megkezdeni az önkormányzatok számára. Ennek oka, hogy az új jogszabály által előírt biológiai úton lebomló anyagból történő gyártási
idő - új anyagról, új technológiáról lévén szó -megnövekedett, a gyártói kapacitás nem tudja teljes mértékben fedezni a felmerült igényeket. Az FKF mindent megtesz azért, hogy május hónapban ki tudja szolgálni - még ha csak limitált mennyiségben is - az önkormányzatokat.
Az addig rendelkezésre álló zsákokat a vásárlók az FKF ügyfélszolgálatán (IX., Ecseri út 8-12.)
és a társaság hulladékudvaraiban tudják megvásárolni. Erről részletesebb tájékoztatót a www.
fkf.hu oldalon olvashatnak. Az új zsákok szavatossága anyagukból adódóan rövidebb, ezért a
megvásárlás után mielőbb használják fel őket, illetve ne vásároljanak indokolatlanul nagyobb
mennyiséget! Az FKF Nonprofit Zrt. köszöni a lakosság türelmét és megértését!

PÁLYÁZAT

A KLAUZÁL EMLÉKÉV KAPCSÁN PÁLYÁZAT
alapítványok, egyházak, egyesületek
és könyvtárak számára
A pályázat beérkezési határideje: 2016. május 4. (szerda) 16 óra.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Testvérvárosi Bizottsága a Klauzál Emlékév kapcsán nyílt pályázatot hirdet
alapítványok, egyházak, egyesületek és könyvtárak számára az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésében elkülönített keret terhére.
A pályázat beérkezési határideje: 2016. május 4. (szerda) 16 óra. Részletek: http://
budafokteteny.hu/ugyintezes/palyazatok

RAJZVERSENY
A Budatétényi Polgári Kör és a NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet (továbbiakban: NAIK GYKI) rajzversenyt hirdet a kerületi általános iskolások részére Rózsa a népművészetben címmel.
A magyar népművészeti alkotásokat gyakran díszítik rózsa motívummal.
Tervezzetek ti is, alakítsátok a rózsát, díszítsetek vele valamilyen tárgyat és rajzoljátok le!
A/4-es lapra dolgozzatok. A rajzok hátoldalára írjátok rá a neveteket, osztályotokat és az
iskolátok nevét. A beküldött rajzokból kiválasztjuk a harminc legszebbet, amit tárgyjutalommal és emléklappal jutalmazunk.
Rajzok leadása: A NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet titkárságán
Budatétény, Park u. 2. B épület, vagy a Nagytétényi útról, Nagytétényi út 188–190.
2016. május 18-án és 19-én (szerda, csütörtök) 9–16 óra között.
A rajzok jutalmazása 2016. május 26-án, csütörtökön délután 4 órakor lesz a NAIK GYKIben, a Rózsaünnep keretén belül.
Dr. Lakatos TamásKolláthné Hollóssy Rita
a NAIK GYKI intézetigazgatója
a Budatétényi Polgári Kör elnöke

Pályázat

Nyári program

HIRDETMÉNY az óvodai felvételekről
a 2016/2017-es nevelési évre

Nyaraljon családjával,
barátaival Zamárdiban!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nknt.) 8.
§ (1) bekezdése értelmében: „az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény”.

Az önkormányzat üdülője egész évben kedvező árakkal várja a pihenni vágyókat

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata által fenntartott Egyesített Óvoda az Nknt. 4. § 27-28. pontja értelmében egyetlen székhellyel, valamint 14
feladatellátási hellyel/tagintézménnyel rendelkező - óvodai nevelési alapfeladatot
ellátó - köznevelési intézmény. Önkormányzatunk ennek értelmében egyetlen óvodai nevelési alapfeladatot ellátó köznevelési intézménynek a fenntartója, amelynek
körzete kerületünk teljes közigazgatási területe.
Az Nknt. 49.§ (2) bekezdése szerint: „a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik” (a feladatellátási helyek/tagintézmények vonzásterületei megtalálhatók a www.
budafokteteny.hu, valamint a www.ovoda22.hu honlapon).
Az Nknt. 8.§ (2) bekezdése értelmében: „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi
és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az
óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt
tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja”.

Felhőtlen kikapcsolódási lehetőséget nyújt
a Balaton szabadstrandjától 10 perces sétával elérhető rusztikus nyaraló, ahol önellátó, teljesen felszerelt konyha, bárpultos étkező, nagy nappali, terasz, udvar, kert
biztosítja a kényelmet. A parton pedig hűsítő, árnyékot adó fák, fürdés, napozás,
vízibicikli-, szörfkölcsönzés teszi változatossá a nyári szabadságot.
Aki a vízpart helyett a kirándulást választja, Zamárdi hegyes-dombos vidékét is
megismerheti. A faluban egy Néprajzi Múzeum is található. A hegyen felfelé sétálva
megtekinthetjük a „szamárkő” legendáját,
valamint Zamárdi kiemelkedő nevezetességét: a kilátót, ahonnan csodálatos kilátás
nyílik az egész Balatonra és környékére.
Egy vonatmegállóra, Szántódpusztán
lovagolhatunk is, lovas bemutatón vehetünk részt, valamint a révhez sétálva hajóval átmehetünk az északi partra, ahol olyan
látnivalók várnak ránk, mint a tihanyi apátság vagy a görög falu.
Aki a téli időszakban szeretne kikapcsolódni, pihenni, a csend és a nyugalom
mellett a havas Balaton szintén sok szép
élményt nyújt.
A földszinten 1 db 2 ágyas, az emeleten
1 db 2 ágyas, 1 db 3 ágyas, 1 db 4 ágyas
szoba található, melyek pótágyazhatók. A
földszinten és az emeleten is van fürdőszoba, mosdó, erkély, 11 főre. Térítési díj: felnőtt
2000 Ft + áfa/fő/éjszaka, 18 év alatt 1000
Ft + áfa/fő/éjszaka, 5 év alatt ingyenes. Idegenforgalmi adó: felnőttek után 400 Ft/fő/
éjszaka. Az igénybejelentés időpontjában a
térítési díj 20%-át előkegként kell kifizetni,
mely összeg a térítési díjba beleszámít.
Az üdülő címe: Zamárdi, Siófoki út 14/A.
Jelentkezni a piacfelügyelőségen lehet a
229-2504-es lehet.

Az önkormányzati fenntartású óvodába történő jelentkezés időpontja: 2016. május 2-6. A jelentkezés helyszíne: Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központ
(1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.) Május 2. (hétfő) 7-18 óráig, Május 3. (kedd)
7-18 óráig, Május 4. (szerda) 8-16 óráig. A XXII. kerületi Egyesített Óvoda Központban (1225 Budapest, Nagytétényi út 291.) Május 5. (csütörtök) 8-16 óráig, Május 6.
(péntek) 8-12 óráig
A XXII. kerületi Egyesített Óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – írásban – 2016. május 31-ig értesíti a szülőket.
A Nknt. 37. § (2) bekezdése szerint az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől
számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be a XXII. kerületi Egyesített Óvoda vezetőjénél, amely kérelmet az óvodavezető az ügy összes iratával nyolc napon belül Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez küldi meg, aki meghozza a másodfokú döntést. A szülő a másodfokú
döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül,
jogszabálysértésre hivatkozással.
Az óvodai nevelési év kezdete: 2016. szeptember 1. (csütörtök). A gyermekek fogadása a tagóvodákban a nevelési év első napjától folyamatosan történik.
Budapest, 2016. február 24.

Karsay Ferenc
polgármester
s. k.

Városházi Híradó
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A versírás művészete
Vörös István költővel Szalagyi Csilla beszélgetett
„1/ A költészet ellenségei / ellepik a világot. / Kérlek, Uram, szabadíts / meg
tőlük!” – olvassuk az LIX. zsoltár kezdősorait Vörös István tollából.
költészet napja alkalmából tartott iro-

Adalmi esten Szalagyi Csilla beszélge-

Szűcs Zoltán lett a Promontórium Borlovagrend új elnök-nagymestere

Borklub és piknik
Szűcs Zoltán, a Promontórium Borlovagrend új elnöke
szorosabb kapcsolatot szeretne a kerületi lakossággal
Az év elején választották meg Szűcs Zoltánt a Promontórium Borlovagrend elnök-nagymesterévé, és azóta azon fáradozik, hogy minél jobban megismerjék
őket. Tervei között szerepel, hogy a borklubjuk megteljen élettel, intenzívebbé
váljon a kapcsolat a helyi lakossággal.
zűcs Zoltán a nemrég elhunyt dr. Ur-

Sbán Andrástól vette át a stafétát, aki-

től, mint mondta, igen sokat tanult, az
utóbbi két évben egyre több feladatot kapott tőle.
– András fokozatosan adta át a stafétát, amiért nagyon hálás vagyok.
Szeretném továbbvinni a borlovagrendben az ő munkáját, új elemekkel
bővítve – tudtuk meg a Promontórium
Borlovagrend új elnök-nagymesterétől, aki részletesebben is ismertette programját: – Szeretnénk a kerületi
civil szervezetek felé nyitni, hogy jobban megismerjenek bennünket, többet
tenni a kerületért, az önkormányzatért,
megmozdulásokkal, felvonulásokkal
tarkítva. Sok remek szakember van
köztünk, így feladatunknak érezzük
hatásosabban propagálni a kulturált

borfogyasztást. Van egy borklubunk –
a helyet Békési Imre biztosítja a számunkra, amiért köszönettel tartozunk
–, havonta egyszer tartunk itt szakmai
és kulturális előadásokat, borbemutatókat, de a jövőben az önkormányzat
bevonásával szélesítenénk a palettát,
akár jobban bevonnánk a lakosságot,
hogy a borászszakmához közelebb kerüljenek az itt élők.
– Ön mikor került közelebb ehhez a
szakmához?
– A borhoz hamarabb… Húsz éve
van Etyeken saját szőlőm és pincém,
egyébként a Juliusvin birtokán három
hektáron gazdálkodom, évente kétszáz
hektoliter bor kerül a tartályokba. Tavalyelőtt végeztem borászként a Soós
István Borászati Szakképzőiskola felnőttképzésén, és azóta a Juliusvin borászat borásza vagyok. Öt éve pedig
okleveles borbírálóként is tevékenykedem, és nagy megtiszteltetés a számomra, hogy rendszeresen hívnak különféle
borversenyek zsűrijébe.
– Milyen bort szeret?
– Borbírálóként nem illik egyik bort a
másik elé emelni, minden fajtából meg-

Jól teljesítettek
a budafoki
borász tanulók
A Soós István Borászati Szakképző Iskola szervezésében tartották idén a
Borász Szakma Kiváló Tanulója verseny országos döntőjét. A budafoki zárónapi eredményhirdetésen és díjátadón részt vett többek között Földesi
Gyula iskolaigazgató és Németh Zoltán alpolgármester is. Az első helyezést Tóth-Urbán Zoltán József érte el,
második helyen Iglai Erik Sándor végzett, mindketten a Soós István Borászati Szakképző Iskola diákjai, és a 6.,
7. helyezést is két budafoki versenyző,
Lucskovics Márk Gergely, illetve Lipcsei Krisztián István nyerte el.

van a kedvencem, de annyit azért elárulhatok, inkább rosékedvelő vagyok…
– A közeljövőben milyen borlovagrendi program várható?
– Jövő hónap közepén újra kinyit a
borklubunk, május végén szakmai kirándulást szervezünk Szigetcsépre az
egyetemi tangazdaságba és a Gál-pincészetbe, júniusban pedig a Soós-tangazdaságban egész napos tagi pikniket tartunk
a borlovagrendi tagok és barátaik, családtagjaik részére. n (Temesi László)

Velünk majálisozik az örökifjú jampi
A rock and roll hazai királyának napjainkig csaknem harminc albuma jelent meg
(Folytatás az 1. oldalról) 

Az utóbbi közel húsz évben megszoktuk, hogy augusztusban Fenyőkoncertre megyünk a Margitszigetre,
amiről az előadóművész szűkszavúan megjegyezte, hogy „ez már hagyomány. Igyekszünk tisztelni. Augusztus
27-én valami készül Pest-Budán”.
- Lassan fél évszázada, hogy első
szerzeményével berobbant a magyar
könnyűzenei életbe. Miért arathatott
akkora sikert a hatvanas évek végén a
Csavard fel a szőnyeget, és a mai napig
vajon miért nem veszített egy jottányit
sem a népszerűségéből?
- Mármint a Csavard fel népszerűségéből? Ez akkoriban amolyan lázadó, szókimondó, jogainkért kiálló dolog volt. Mellesleg jó házibulizene.
Többgenerációs siker. A korabeli fiatalok továbbadták gyerekeiknek, unokáiknak. Ahogy mondani szokták: ezen
nőttünk fel...
– Mi vezetett a kezdetektől nagyon
sikeres, közel húsz évig működő Hungária együttes átalakulásához, felbomlásához?
– Az idő meghozta a maga igazságait. A tehetség egy ideig összekovácsolja, egy idő után szétfeszíti az
egységet. Különböző elképzelések,
szakmai, ideológiai és üzleti elgondolások az egyénnek új irányokat mutatnak. Ha egy együttes tagjai a sikerek

csúcsán úgy érzik, eljött az ő idejük,
akkor bizony elindulnak saját útjukon.
– Ezek szerint nem sajnálja, hogy a
nyolcvanas évek elején szólókarrierbe
kezdett.
– Soha nem bántam meg. A korábbi rajongók kezdetben csak figyeltek,
aztán idővel eldöntötték, mennyit érek.
- Koncertjein azért szerephez jutnak
a jól bevált Hungária-slágerek is?
– Hungária-slágerek? Bármikor szívesen, szeretettel.
– Az utóbbi időben keveset olvasni
önről, pedig 69. születésnapján is óriási bulit csapott a Barba Negrában. Milyen műsorral és milyen felállással ünnepelt?

– Ezek szerint nem keveset lehet hallani rólam, hanem épp ellenkezőleg. Lásd a
hivatkozott születésnapi koncertet. Azonkívül megannyi fellépés Pest-Budán és
az ország különböző pontjain, valamint
színházi események a darabjaim kapcsán.
Ahol a munkásságomról kérdeznek, ott
rendszerint meg is nyilvánulok. Aki keres, az talál. Jó volt a születésnapi koncert
magamnak, rajongóimnak és érdeklődőknek egyaránt. Szerzeményeim és tudásom
legjavát adtam zenekarral, tánckarral.
– Mi várható a budatétényi koncerten?
– Élőkoncert, zenekar, tánckar és
a nagy idők dalai. Ennyit ígérhetek, a
többi a közönségen múlik. Örömmel
várom! n (Tamás Angéla)

tett a Százötven zsoltár címmel megjelent
verseskötet szerzőjével a könyv megszületésének előzményeiről, a zsoltárok újraértelmezett üzenetéről, a korábban megjelent
versesköteteiről, prózai műveiről és műfordításairól a Cziffra Központban. Az estet
követően a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kreatív írást is oktató, József Attiladíjas költő lapunk kérdéseire válaszolt.
– Hogyan lesz egy szövegből vers?
– A szonett versforma minimális és
elégséges feltétele például a tizennégy
sor. Meg lehet írni kötött formában, de a
beszélt nyelvet használva, szabadversben
is, ahogy az nálam is előfordult már. Akkor az volt a magam által bevezetett szabály, hogy legalább egy sorvégen elválasztójelnek kellett lennie. Egyszer úgy
rúgtam fel ezt, hogy minden második sor
végére tettem elválasztójelet, ezáltal sok
szó áthajlott, került két sorba, és a tizennegyedik sor végén is elválasztó jel következett, ezért kénytelen voltam az utolsó szótagot a címbe feldobni. A vers fölé
lépett. Cím lett belőle. Egy magányos
szótag.
Kötött formában a szonettnél az ölelkező rím használata talán a legelegánsabb. Azt szeretem, ha van benne erő, és
ugyanaz a két rímpár jelenik meg a második versszakban is, mint az elsőben, csak
helyet cserélnek (a-b-b-a és b-a-a-b a rímképlet).
– Ezek szerint a versírás teljesen tudatos.
– Tudatos és ösztönös egyszerre.
Semelyik verset nem lehet ösztönösen
megírni, de az sem jó, ha valaki csak
fejjel ír.

– Mikor születik költemény?
– Eszembe jut egy téma, egy ritmus,
olvasás közben, amikor van pár perc ráérő időm… Nem vagyok merev, nagyon
sok alkalom adódik a versírásra, csak papír kell hozzá. Az alapötletet azonnal le
kell írni, de egy verset amúgy sem lehet túl
sokáig konzerválni, mert vagy záros időn
belül elkezdem, vagy elszáll. A formája is
hamar eldől, ezt sokszor maga az anyag teremti meg, és akkor már csak követni kell.
– Mennyire fontos a címadás?
– Az orosz költészetben nem szokás
címet adni, ott kezdősorok alapján tartják számon a verseket, de a cím további
lehetőség, amellyel érdemes élni. Persze
jó címet adni külön munka, de hozzátartozik a játékhoz.
– Egy vers akkor van kész, ha leírta az
utolsó szót?
– Nem, sokszor címet is csak később
adok, sőt előfordul, hogy több nap, év
után is csiszolgatom a szövegeket. Nem
jó azonnal nyomtatásra küldeni az írást,
mert szinte biztos, hogy hozzá kell nyúlni még a szöveghez. Túljavítani nem
szabad, de ki kell dobni azt, amire nincs
szükség. Az első, még nyers szövegben
is benne van a vers, ahogy Michelangelo szerint „minden kőben benne van a
szobor, csak a felesleget kell lefaragni
róla…” n (Tamás Angéla)

Vörös István

Fotó: Hirschberg Judit

Fiatal csapat, jó hírű óvoda
Brauner Gusztávné vehette át idén a Tóth József-díjat
és az Év intézményvezetője elismerést
– Közel 35 éve van az óvodapedagógusi
pályán, hogy kezdődött ez a hivatás?
– Már óvodáskoromban elhatároztam, hogy ha nagy leszek, óvó néni leszek. 1975-ben végeztem és 1981 óta dolgozom itt a kerületben, elsőként az Anna
utcai Óvoda lakás-tagóvodájában mint intézményvezető-helyettes, majd 1984-től a
Rózsakerti Óvodában, hol rövid idő elteltével már vezetőhelyettesnek neveztek ki.
– A sok vezetői munka mellett men�nyi ideje volt és van a gyerekekkel foglalkozni?
– Sokat voltam gyerekek között, de nem
eleget. Most már nemcsak az óvodáskorú
gyerekekért rajongok, hanem – nekik is köszönhetően – általában a szeretet hatja át az
egész életemet. Az óvodás korosztály áll
a legközelebb a szívemhez, mert ők még
őszinték, szókimondók, tudnak álmodni, és
ezek számomra nagyon fontosak.
– Az eddigi pályafutása alatt milyen
alapelvek szerint élt és dolgozott?
– Én mindig szerettem azokon a pontokon lenni, ahol az új dolgok történnek.
Hamar észrevettem, hogy előre haladni és
eredményeket elérni csak csapatban lehet.
Vezetőként mindig fontos volt számomra,
hogy az óvó néniket felvidítsam, ha gondjuk volt, hiszen a kollégáknak is jólesik

a törődés, és a gyerekek is megérzik, ha
nincs valami rendben.
– Az óvónői évek közül melyek voltak a
legemlékezetesebbek?
– Szerencsés voltam, mert amikor
vezetőhelyettesként dolgoztam, akkor
volt saját csoportom. A mindennapi problémákat elfeledtette velem, amikor bemehettem a gyerekek közé, és újra vis�szanyertem a jó kedvemet. A Rózsakerti
tagóvodában sikerült egy olyan fiatal csapatot összegyúrni, akikkel nagyon sok
mindent elérhettünk. Az óvodát jó hírűvé
tettük, ami csak csapatban sikerülhetett.
– Az Egyesített Óvoda általános
vezetőhelyettese 2008 óta. Milyen volt
részt venni ennek az új intézményrendszernek a kialakításában?
– Izgalmas feladat volt, szeretem a kihívásokat, így nagy lelkesedéssel vágtam
bele. A sok új feladat és papírmunka mellett is van még kapcsolatom a gyerekkel.
Most lesznek a beiratkozások, amikor arra
szoktam kérni a szülőket, hogy hozzák magukkal gyermeküket is, így én tudok velük
beszélgetni. Sok szülő nem is érti, miért a
gyerekkel beszélgetek többet. Erre azt szoktam mondani, hogy az ő vágyait szeretnénk
teljesíteni az óvodákban, ezeket kell megismernem először. n (Viszkocsil Dóra)

Brauner Gusztávné Karsay Ferenc polgármesterrel a díjátadón

Fotó: Máté Tibor
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Beköltözött India
a Klauzál Házba
Ének, tánc, jóga, előadás, filmvetítés, kiállítás
és ételkóstoló az országos indiai napon
Színes, egzotikus kavalkád volt két napon át a Klauzál Házban, ahol a hétvégén minden Indiáról szólt. Sokan
voltak kíváncsiak a hatalmas ország
bemutatkozására, a televízió jóvoltából
még a kerület határain túl is figyelemmel kísérhették a Klauzál Gábor Művelődési Központban történteket. A Család-barát című műsorban a Nemzet
Színésze, Bodrogi Gyula konferálta fel
az eseményt.
ndia színes ország egymilliárd lakos-

Isal és olyan ősi kultúrával, ami az

egész világra napjainkban is hatással
van. Magyarországon is sok híve van az
ázsiai országnak, így nem csoda, ha a
budafok-tétényiek is kíváncsiak voltak
a hétvégi programra, amelyen a kerület
és a nagykövetség vezetése is megjelent. A szombati megnyitó ünnepségen
az önkormányzat nevében Zugmann
Péter alpolgármester köszöntötte az indiai magas rangú vendégeket és a népes közönséget, hangsúlyozva, hogy
Indiára több szempontból is az európai
kultúra bölcsőjeként is tekinthetünk.
Az indiai kulturális hétvége táncelőadással kezdődött, majd előadást hallhattunk az indiai kultúráról. Ezt követte a harcművészek bemutatója, amely
elkápráztatta a nézőket. Szintén az
első napon nyílt meg Konkoly-Thege
György kiállítása. Nem maradhatott el
az ételkóstolás sem, amelynek nagy sikere volt a Haveli nevű étterem jóvoltából. A híres indiai tea sem maradt ki
a kínálatból. Szombat este levetítettek
egy Indiáról szóló úti filmet és a Holdon át című játékfilmet is.
A vasárnap főleg a testgyakorlatokról
és a lélek ápolásáról szólt. A jóga segít!,
Jóga a mindennapi életben címmel zaj-

lottak a különféle programok. Megtudhattuk, hogy a jóga segíti a test és a lélek
egyensúlyát, az egészséges életet, de segíti a tudatos, kiegyensúlyozott alvást és a
lelki utazást is. A klasszikus indiai zene és
ének az utolsó napon is felcsendült, s nem
maradt el az egzotikus tánc sem, aminek
egyre több követője van hazánkban. Aki
pedig nem elégedett meg a látvánnyal,
a kulturális hétvége zárásaként maga is
táncolhatott. Az indiai táncházban még a
modern indiai táncokkal is megismerkedhettünk. n (temesi)

„Nagyon szerettem gyereknek lenni, jó emlékeket őrzök...”

Karády Katalin dalai
a Hélemann pincében

Szalóki Ági nagymamája emlékére is énekel, akit a budafoki pincékben bújtattak
el az ostrom idején a második világháború utolsó évében, az ostrom alatt

Számos értékes előadás tanúi lehettünk

Fotó: Máté Tibor

Szobrok és festmények
Pató Róza és tanítványai kiállítása a Vén Emil Galériában
Mester és tanítványai címmel nyílt kiállítás a Klauzál Ház Vén Emil Galériájában április 15-én. A kerületünkben élő
és alkotó Pató Róza szobrászművész
szobraiból és domborműveiből, valamint két tanítványának festményeiből
álló tárlatot Karsay Ferenc polgármester nyitotta meg.
polgármester végigkalauzolta a
részvevőit Pató Róza
rendhagyó életútján, kiemelte a művészetek iránti elkötelezettségét, pályaválasztásának sajátosságait. Idézte Kő
Pál szobrászművész szavait, aki szerint
„azt terjesztették róla szobrászberkekben, hogy a fiatal lánynak igencsak fel
van vágva a nyelve. Nem kíméli kortársait, de a tanárait sem, éles, akkoriban lánytól nem várt szavakkal fogalmazott véleménynyilvánításaitól”.
A művésznő a képzőművészet legnagyobbjaival, a legjobbaktól tanult a
Képzőművészeti Főiskolán. A művészi
érzékiséget Somogyi József szobrászművésztől, a pontosságot, a fegyelmet és a
formaképzést Pátzay Páltól tanulta. A főiskola elvégzése után köztéri szobrokra,

Amegnyitó

Pató Róza és a tanítványok

síremlékekre, domborművekre és érmekre kapott megrendeléseket, munkásságát
portrék, kisplasztikák és díjak fémjelzik.
Pató Róza dolgozik kővel, bronzzal
vagy akár fával, attól függően, mit kíván meg a kompozíció. Budatétényben
lévő műterme nyitva áll a szobrászatot
elsajátítani akaró fiatalok előtt, tudását és tapasztalatát szívesen osztja meg
az ifjú nemzedékkel. Erre a kiállításra
is tanítványokkal érkezett, Potmákné
Tornallyay Andrea és dr. Potmák Andrea festőkkel. A szobrászművész úgy
véli, minden művészet alapja a rajztudás, így nem véletlen, hogy legkisebb
tanítványának rajzát is magával hozta
a Vén Emil Galériába.
A kiállításmegnyitón Pató Róza fia,
Győrffy Gergely hegedűművész először növendékével, Dabóczi Judit Eszterrel muzsikált, akivel Bach Parasztkantátáját és a Hull a pelyhes fehér hó
kezdetű gyerekdalt adta elő. Ezt követően egy Dvořák-művet és egy saját szerzeményt is hallhattunk a kiváló
hegedűművésztől. A kiállítás a Klauzál Ház nyitvatartási idejében május 8-ig
megtekinthető. n (Tamás Angéla)

Fotó: Máté Tibor

– Nagy örömmel jövök Budafokra, hiszen a népi éneket a Nádasdy Kálmán
Zeneiskolában tanultam Bodza Klárától, de nagymamám miatt is, akit
az ostrom idején a budafoki pincékben bújtattak el. A Karády-műsorral
ezért elsősorban neki és az ő generációjának szeretnék emléket állítani május nyolcadikán a Hélemann pincében
– mondta a tizenkét nyelven éneklő, a
világot keresztül-kasul bejáró Szalóki
Ági, akinek nyolc lemezét már Japánban is kiadták. Az Artisjus- és többszörös Fonogram-díjas magyar előadóművészt egy jótékonysági koncertje után
kerestük meg kérdéseinkkel.
– Miért vonzódik a híres dívához,
Karády Katalinhoz?
– Akkor figyeltem fel rá, amikor láttam, hogy a nagymamám milyen áhítattal nézi a filmjeit, hallgatja a dalait, sőt a frizuráját is úgy viseli, ahogy a
színésznő. A Karády által énekelt melódiákat zenésztársaim, Juhász Gábor
jazzgitáros és Bacsó Kristóf szaxofonos segítségével saját személyiségemre, ízlésére, ötven „kilójára” formáltam
át. A fiúk úgy hangszerelték a dalokat,
hogy megfeleljen az eredetinek, de na-

gyobb teret kapjon a jazz, illeszkedjen a hangomhoz és az egyéniségemhez. Karády Katalinnal látszólag nincs
bennünk hasonlóság, de aki egy kicsit
megismer engem, észreveszi, hogy az
a törékeny, álmodozó lány is, aki én
vagyok, a maga útját járja, tud határozott lenni, képes kiállni a saját és mások igazáért.
– Évekig az Ökrös együttesben,
majd a Besh o dromban énekelt, és
hosszú ideig Szakcsi Lakatos Bélával
is dolgozott. Annak ellenére, hogy neves zenészek hívják vendégelőadónak,
tizenkét éve saját zenekart alapított és
gyermekeknek is énekel. Miért fordult a
gyermekközönség felé?
– Nagyon szerettem gyerek lenni, jó
emlékeket őrzök abból az időből. Különösen sokat merítettem és merítek az
akkori zenehallgatásokból, mesékből,
de az Óvónőképző Főiskola elvégzése
közben szerzett tapasztalat és elmélyültebb tudás is arra ösztönzött, hogy zenészként átadjam a gyerekeknek mindazt a szépséget, amelyet megéltem. A
pályám első nyolc évében úgy jártam a
világot, hogy este koncerteztem, főként
éjszaka éltem, így csak később tudato-

sult bennem, hogy ha az egészen fiatal
korosztálynak szeretnék örömet szerezni, akkor már kora reggel energikusnak,
frissnek és vidámnak kell lennem.
– Muzsikájuk a gyerekkoncerteken
is a jazzbe hajlik. A gyerekek is élvezik
az improvizációkat?
– Nagyon, mert nekik nem kell tudniuk, mi miért történik, de amit hallanak, az kreativitásra inspirálja őket, érzik, hogy önmaguk lehetnek. A jazz
alkalmas a szabadság megélésére, ezért
az igényes zenével csak kereteket mutatunk, az improvizációk segítségével
pedig játszani engedjük őket. Fontos,
hogy saját népzenei hagyományainkat
is szerethetővé tegyük és átadjuk, de
az is, hogy más népek zenéjét megismerjék, mert hiszem, hogy így nyílik ki
számukra a világ, ezért repertoárunkban a magyar mellett megtalálhatók
a cigány, bolgár vagy afrikai dalok is.
Mindig a zenén van a hangsúly, de jut
idő arra is, hogy picit beszélgessünk
egy-egy témáról, például Tamkó Sirató Károly Kongó boltja kapcsán a szegénységről. Olyan sokat kaptam és kapok a gyerekektől, hogy ezt abba nem
hagyom. n (Tamás Angéla)

Korunk arcai a Cziffra Központban
Várhelyi Csilla és Tóth Avanti Péter közös kiállítása Nagytétényben
Nemrég két helyi művész, Várhelyi
Csilla és Tóth Avanti Péter közös kiállítását tekinthették meg az érdeklődők a Cziffra Központban. A Korunk
arcai címet viselő tárlaton bemutatott
több mint húsz alkotáson a mai ember,
a mai fiatal ábrázolása állt a képek fókuszában.
debreceni születésű festőművész,

AVárhelyi Csilla már egészen fia-

talon táncosokat, sportolókat és lovakat rajzolt, vagyis a mozgást örökítette meg. A Magyar Képzőművészeti
Egyetemen végzett festőművész szakon, ahol diplomamunkaként fürdőzőket ábrázoló sorozatot készített.
2015-ben a hónap művészeként úgy
fogalmazott, hogy kezdettől fogva az
emberi kapcsolatok, találkozások érdekelték, ezért képein sűrített pillanatokat jelenít meg jelképes élethelyzetekből. A Kossuth Lajos Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában rajzot és a művészettörténetet
angolul is tanító művésztanárt pedagógusként és művészként egyaránt
foglalkoztatják a folyamatos összeköttetésben lévő, ám egymástól mégis elszigetelten élő fiatalok, a köztük kialakuló kapcsolatok, a digitális világhoz

Tündéri realizmus Várhelyi Csillával

való viszonyuk, ezért művei többségén
ezeket jeleníti meg, legutóbb kiállított
festményei között azonban helyet kapott egy lóról készült portré és az önarcképe is.
A húsz éve kerületünkben élő és alkotó Tóth Avanti Péter alkotásaival „hazaérkezett” a Cziffra Központba, hiszen ő tervezte a művelődési ház emblémáját. Az
Iparművészeti Főiskola grafika szakán tipográfiát, betűtervezést és illusztrációt is
elsajátító grafikusművész részt vett Budafok-Tétény arculattervének kialakításá-

Fotó: Hirschberg Judit

ban és Budafok Borváros turisztikai anyagainak tervezésében is szerephez jutott. A
mostani kiállításon festői munkásságát
mutatta be a nagyközönségnek – többek
között Dominika portréján keresztül. A
tavaly májusban a hónap művészének
választott Tóth Avanti Péter jelenleg online és offline reklámkampányokat, grafikai tervezési munkákat végez a Tóth
Avanti és Társai Alkotó Irodában, és a
Képző- és Iparművészeti Közalapítvány
a XXII. kerület Kultúrájáért kuratóriumának elnöke. n (Tamás Angéla)
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Április hónap művésze: Herendi Péter
„Olyan autodidakta képzőművész vagyok, akinek a fotográfia a műfaja.”
Herendi Péter fotográfus, elektrográfus
1953. május 29-én született Budapesten. 1973-tól 2007-ig a Műcsarnok technikai és kiállításrendező munkatársa volt.
1988 óta tagja a Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesületének, 1991-től pedig a Magyar Fotóművészek Szövetségének. 2001-ben alapító tagja volt a Magyar
Elektrográfiai Társaságnak.
erendi Péter képzőművészeti oldalról

Hközelít a fotográfiához; gondolataihoz

a legmegfelelőbb kifejező anyagokat keresi, ezért, szakítva a fotográfiai konvenci-

ókkal, a legváratlanabb technikák, és installációk révén vizsgálja a fény–árnyék
viszonylatokat. A munkáit elemző cikkek, tanulmányok legtöbbször konstruktív szemléletét emelték ki. Képei témáját
legtöbbször a véletlen és a spontaneitás
határozza meg. A világ folytonos metamorfózisa állandó eleme tevékenységének. Digitális eljárásokkal készített vizuális struktúrái izgalmas kísérletek, amelyek
újdonságként hatnak még a sokféle alkotói technikát felvonultató fórumokon is.
Első, egyéni kiállítása 1983-ban nyílt a
Fiatal Művészek Klubjában. Ezt számos

csoportos és egyéni bemutatkozás követte. Egyéni kiállításaival bemutatkozott
Budapesten, Kecskeméten, Németországban, Belgiumban és Franciaországban.
1998-ban New Yorkban járt háromhetes
tanulmányúton.
A 2003-as Maszkok című sorozat a
művész egyik legismertebb alkotása,
mivel még keletkezésének esztendejében elnyerte a győri Nemzetközi Rajzés Grafikai Biennále fődíját. Kiemelkedő fotóművészeti tevékenységéért
2012-ben Balogh Rudolf-díjban részesült. n (budafokteteny.hu)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Testvérvárosi Bizottsága nyílt pályázatot hirdet fiatal előadóművészek, valamint zene-, képző- és iparművészek számára azzal a céllal, hogy évente
egy-egy tehetséges fiatal művész pályakezdését megkönnyítse, illetve a kerülethez való kötődésüket erősítse. Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, amely adott év július 1-től a következő év június 30-ig tart. Az ösztöndíj összege: kategóriánként havi
bruttó: 40.000,-Ft, mely összeg adóköteles. Az ösztöndíj folyósítása havonta történik.
Az ösztöndíj odaítéléséről a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Testvérvárosi Bizottsága dönt a polgármester által felkért szakmai zsűri javaslatának figyelembevételével. A döntés ellen fellebbezni nem lehet.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 20. 12 óra. A pályázat elbírálásának
várható időpontja: 2016. június 21. A pályázat eredményéről minden pályázó írásban értesítést kap.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kapható a 229-26-87 telefonszámon. A pályázatokat az alábbi címre kérjük benyújtani: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet, 1221 Budapest, Városház tér 11. A borítékra kérjük
ráírni: „MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ”.
Részletes kiírás, további információk, letölthető dokumentum: http://budafokteteny.hu/
hir/muveszeti-osztondij

akció

Családi házak felújításával folytatódik
az Otthon melege program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Környezetvédelmi pályázat alapítványok, egyesületek és egyházak,
valamint családi napközik és magánóvodák fenntartói számára 2016.
A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Környezet- és Közrendvédelmi Bizottsága nyílt pályázatot hirdet 2016.
június 20. és 2017. június 5. közötti megvalósítási időszakra alapítványok, egyesületek és egyházak, valamint családi napközik
és magánóvodák FENNTARTÓI számára.
Pályázati kategóriák: környezetvédelmi versenyek, iskolakert-létesítés, fenntartás a feladatellátási helyen, zöldfelület-fejlesztés, fenntartás a
feladatellátási helyen, környezetvédelmi, természetvédelmi rendezvények,
tematikus napok, környezetvédelmi, természetvédelmi kirándulás, környezeti nevelési munkát, környezetvédelmi, természetvédelmi tevékenység
megvalósítását segítő kis értékű eszközfejlesztés
A Környezetvédelmi Alap pályázati kerete 3.000.000 Ft. A pályázati adatlap az Önkormányzat honlapjáról (http://budafokteteny.hu/ ) letölthető, vagy a környezetvédelmi referenstől elektronikus úton igényelhető
(vegvaria@bp22.hu), illetve ügyfélfogadási időben átvehető.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével, illetve az abban foglalt iránymutatások szerint lehet
benyújtani. Az adatlap nélkül beküldött vagy adatlappal, de formai hibás, illetve a pályázati kiírás mellékletét képező, az összeférhetetlenségről szóló
kitöltött nyilatkozat hiánya esetén az Önkormányzat a pályázatokat értékelés nélkül elutasítja. A pályázatokat 2 példányban postai úton vagy szemé-

lyesen kell benyújtani. A pályázatokat nyomtatott formában vagy kézzel
írott olvasható formában a Polgármesteri Hivatal (1221 Budapest, Városház tér 11.) címére kell eljuttatni. A borítékra kérjük, írják rá: „KÖRNYEZETVÉDELMI PÁLYÁZAT ”.
A személyesen behozott pályázatokat ügyfélfogadási időben, kizárólag a Főépítészi és Városrendezési Irodán lehet leadni (fszt. 10)! Egy pályázó kategóriánként 1 pályázatot nyújthat be. Abban az esetben, ha egy szervezet több kategóriában is pályázik, minden pályázatot külön adatlapon
kell benyújtani.
A pályázati adatlap az Önkormányzat honlapjáról (http://budafokteteny.
hu ) letölthető, vagy a környezetvédelmi referenstől elektronikus úton igényelhető (vegvaria@bp22.hu), illetve ügyfélfogadási időben átvehető.
A pályázatok beérkezésének (nem a postára adás időpontja!) határideje: 2016. május 20. (péntek) 12 óra. A pályázati beadási határidő előtt benyújtott módosításokat elfogadjuk, a pályázati határidőn túl nincsen lehetőség módosításra, hiánypótlásra! A pályázattal kapcsolatban információ
kérhető: munkaidőben a 229-26-11/197-es telefonszámon. Bővebben:
budafokteteny.hu
Dankóné Hegedűs Jolán elnök
Budafok-Tétény Budapest
XXII. kerület Önkormányzata
Környezet-és Közrendvédelmi Bizottság

FELHÍVÁS

Hogyan előzhetjük meg a szabadtéri tűzeseteket?
Avar és kerti hulladék égetése a főváros egész területén, egész évben TILOS! A
cikkben leírtak az ország többi területére
érvényes szabályokra vonatkoznak.
Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak olyan szabadtéri programot, amelynek során fokozottabb figyelmet kell
fordítani a tűzesetek megelőzésére. A veszélyt elsősorban a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek
keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság.
A károk akkor előzhetők meg a legkönnyebben,
ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri
tűzgyújtás alapvető szabályaival.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.
23.) korm. rendelet értelmében tilos a növényzet,
illetve a növénytermesztéssel összefüggésben
keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növényegészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék
égetését csak az önkormányzat engedélyezheti, de égetni ebben az esetben is csak a helyi
rendeletben meghatározott helyen, napokon és
módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében,

amennyiben az égetést jogszabály megengedi,
előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütésfőzés a tűz állandó felügyelete mellett.
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az országos tűzvédelmi szabályzatról szóló 54/2014. (XII.
5.) BM-rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül,
és minden esetben gondoskodjunk megfelelő
mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk
a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak
akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a
tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül
hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.
A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ
az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos
szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor
is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzra-

kó helyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt
az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki. Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse
fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.
katasztrofavedelem.hu), vagy a Nébih Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.
hu). Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetők meg: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39,
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.
php?pageid=press_video_index2&vid=32

2016. július 1-jétől 5 milliárd forint keretösszeggel induló, vissza nem térítendő támogatást biztosít a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium családi házak energetikai korszerűsítésére és felújítására.
A kormány számára alapvető fontosságú, hogy olyan programokkal támogassa a családokat,
amelynek köszönhetően a háztartások energiafelhasználása érzékelhető mértékben csökken. A
2014 szeptemberében indult Otthon melege program eddig közel 17 milliárd forint keretösszegben
biztosított támogatást, melynek eredményeként mára több mint 85 ezer háztartás energiahatékonysága javult. A legújabb alprogram célja a családi házak energetikai korszerűsítése és felújítása. Ennek során támogatható az épületek homlokzati nyílászáróinak cseréje, homlokzatok hőszigetelése,
épületgépészeti rendszerek (pl. kazánok, radiátorok) energiamegtakarítást eredményező cseréje, illetve felújítása, és az épület gépészeti rendszeréhez csatlakozó megújuló energiafelhasználás kialakítása (napelemes rendszerek, napkollektoros rendszerek, biomassza-kazánrendszerek kiépítése).
Az alprogram meghirdetésekor rendelkezésre álló 5 milliárd forintos keretösszeg elosztása régiónként történik épületszám/régió arányban. A vissza nem térítendő támogatásban részesíthető pályázatokat az arányosan elérhető CO2 megtakarítás figyelembevételével rangsorolják.
Az Otthon melege program keretében meghirdetett pályázati konstrukciók célja, hogy gyors,
megfelelő intenzitású támogatáshoz juttassák a lakosságot az ország egész területén. A támogatások felhasználásával jelentősen javulhat a lakossági energiafelhasználás hatékonysága, csökkenhet
a hazai szén-dioxid-kibocsátás, mindez nagymértékben hozzájárul a hazai klímavédelmi és energiahatékonysági célok eléréséhez.
Forrás: www.kormany.hu. Bővebben: http://budafokteteny.hu/hir/csaladi-hazakfelujitasaval-folytatodik-az-otthon-melege-program

akció

Már lehet jelentkezni a 10. Ars Sacra Fesztiválra
2016. szeptember 17–25. Az Ars Sacra Fesztivál a 2007-es nemzetközi Városmissziós
rendezvénysorozat gyümölcse, melyhez Budapest egyházművészete révén a Kulturális
örökség napjaival összefogva is kapcsolódott.
Célja a remény jeleinek felmutatása a kultúrában. A művészet minden ágának bevonásával
világít rá a szépre, jóra, igazra. Az Ars Sacra Fesztiválhoz az ország legnagyobb múzeumai,
kiállítóhelyei, galériái, színházai, templomai és kulturális központjai csatlakoztak. Magyarország legnagyobb egyházművészeti gyűjteményei is csodálatos programokkal gazdagították
az eseményt. Az Ars Sacra Fesztiválra olyan új, vagy már meglévő programmal is lehet jelentkezni, amely a rendezvény idején (akár rövid ideig is) ingyenesen látogatható, hallgatható. A szervezők várják minden olyan művész, együttes, intézmény, szervezet vagy magánszemély jelentkezését, aki/amely a szépség és igazság felmutatásával igyekszik láthatóvá tenni
a láthatatlant, és felragyogtatni az Isten által teremtett világ csodálatos voltát. A jelentkezés
módja: regisztráljon a www.ars-sacra.hu oldalon és töltse fel a programot.
Jelentkezési határidő: 2016. július 31.
TERVEZETT PROGRAMOK: MÚZEUMOK, KIÁLLÍTÓHELYEK, GALÉRIÁK, MŰTERMEK – szakrális
kiállítással, tárlatvezetéssel, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal. KULTURÁLIS KÖZPONTOK,
MŰVELŐDÉSI HÁZAK – színházak, képző- és iparművészek, előadóművészek, mozgásművészek programjainak bemutatásával. SZÍNHÁZAK – szakrális témájú színdarabbal, irodalmi esttel. TEMPLOMOK – templom bemutatásával, kiállítások, előadások, koncertek befogadásával. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZEK – kiállítással, nyitott műteremmel. HELYTÖRTÉNÉSZEK,
MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZEK, ÉPÍTÉSZEK – szakrális épületek bemutatásával, szakrális útvonalak, séták szervezésével. ZENÉSZEK – koncerttel.
ARS SACRA ALAPÍTVÁNY: Telefon: +36-1/214-0858; e-mail: ars-sacra@ars-sacra.hu.
Levelezési cím: 1014 Budapest, Tárnok utca 5., www.ars-sacra.hu

akció

Miért (is) érdemes részt venni a Nemzeti Bor Maratonon?
A legtöbb résztvevővel induló település 1 millió Ft értékű gyorstöltőállomást kap, mely
az elektromos autók töltésére alkalmas.
Idén 123 település között zajlik a Nemzeti Bor Maraton települések közötti különversenye.
Az a település, amely a lakosság számához mérten az ingyenes (településen belül tartó) részvételen,
a hatályos KSH lakosságszám arányában a legtöbb embert megmozgatja, elnyeri a 2017. évi Nemzeti Bor Maraton hivatalos RAJT-CÉL helyszínének jogát. A győztes egy 1 millió Ft értékű különdíjat
is kap: a Nemzeti Bor Maraton főtámogatója, az evopro jóvoltából egy gyorstöltőállomást telepítenek
és helyeznek üzembe a nyertes településen, mely a már Magyarországon is elterjedt elektromos autók töltésére alkalmas. Jelentkezni a www.winerunner.hu oldalon lehet, ahol egy egyszerű, ingyenes
regisztrációt követően lehet Budafok-Tétény színeiben indulni.

Városházi Híradó

Irodalmi délután a Herman iskolával
Költészet napi dalokat, verseket és színjátékokat
adtak elő a diákok a Cziffra Központban
A budafoki Herman Ottó Általános Iskola
vers- és dalszerető diákjai öt éve minden
tavasszal zenés irodalmi délutánon mutatkoznak be szüleiknek és pedagógusaiknak. Az utóbbi három évben ez a „megmutatkozás” a költészet napjához igazodik.
Múlt hét péntekén a gyerekek kétórás
kedves, színvonalas műsorral ajándékozták meg nézőket a Cziffra Központban.
iszta szívvel indult az irodalmi délután
– pontosabban a Tiszta szívvel című
költeménnyel. József Attila versét a kerületi vers- és prózamondó verseny második
helyezettje, a nyolcadik osztályos Csíki
Szász Zoltán adta elő, megalapozva ezzel a szép program hangulatát. Ezután jöttek a fiatalabb vers- és mesemondók, énekesek és a néptáncosok. Jóleső érzés volt
látni, hallani őket, hogy milyen tehetséggel, átéléssel – baki nélkül! – adták elő
kis műsorszámaikat a gyerekek a hatéves
korúaktól a tizennégy évesekig. Az iskola bábszakköre Zelk Zoltán Három nyúl
című meséjével szórakoztatta a házat, de

T

xxxxxx

volt lakodalmas játék is, a felső tagozatosok pedig színészi tehetségüket is csillogtathatták a Kockafejek Olümposza című
vígjátékban. A színdarabot Lajosné Traub
Katalin írta és tanította be, aki több műsorszámban is közreműködött. Az iskola kis
kórusa és a tanári kar kórusa is fellépett a
hangulatos zenés irodalmi délutánon, sőt
a zárószámban együtt adták elő a Repülj
madár című népdal feldolgozását. Mindkét kórusprodukciót Segesdiné Nagy Mária tanította be.
Takács Éva, az iskola igazgatója elmondta: a 320 tanulójukból kétszázan (!)
léptek ezen a napon a színpadra, többheti
gyakorlás, próba után.
– Tavaly József Attila költészetére fektettük a fő hangsúlyt, de természetesen az
idén sem hagyhattunk ki a nagy költőtől
néhány költeményt – mondta. – A zenés
irodalmi délután fő szervezője Molnárné Hajdú Zsuzsanna volt, aki kollégáival
együtt hetek óta azon fáradozott, hogy minél tökéletesebb legyen az összeállítás. Sikerült nekik. n (temesi)

Fotó: Hirschberg Judit
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Akinek megszakadt
a szíve a honvágytól
Ábel Rudolf és családja vendéglősházat hozott létre Budafokon

Budafok-Tétény

Anno

Budafokon, a Kossuth Lajos utca 28.
szám alatt felújítva ugyan, de ma is áll
az Ábel család háza, sőt másfél évszázaddal ezelőtti funkcióját, a vendéglátást is megtartotta. Ez nem más, mint a
jelenlegi Promontor Kertvendéglő, amelyet nemrég szépített és nyitott meg egy
vállalkozó. Az Ábel család ma már talán
egyetlen élő tagját, a 91 éves Ábel Margitot családja történetéről kérdeztük.
– A vendéglősházat a hegyoldalba bevájt
két pincével, előtte lévő nagy présházzal
még Sebastian Ábel építtette az 1860-as
évek elején. Feleségével, Hauser Máriával tizenhárom, gyors egymásutánban
született gyereket nevelt, akik közül a
fiúk foglalkoztak a vendéglővel, többek
között a sorban tizenkettedikként, 1884ben született édesapám, Ábel Rudolf is.
Apám az I. világháború kitörésekor
gyorsvonattal sietett Przemyslbe, félt,
hogy lemarad a háborúról. Pár hét után
hadifogolyként az oroszok fogságába
került, ahol a német és olasz nyelv mellett az oroszt is megtanulta. 1918-ban jött
vissza otthonába, de szülei már nem éltek, csak fiú testvérei, akik a vendéglőt és
a kamaraerdei birtokot, szőlőt és gyümölcsöst gondozták – mesélt a születése előtti időkről az idős hölgy.
Elmondta, hogy telkük egyik részén a
több teremből álló vendéglő volt, ők pedig
a másik felén az alápincézett lakóházban
laktak tulajdonosként egészen 1945-ig,
amikor a XXII. kerületi Tanács államosította először a Kamaraerdőnél lévő szőlőt
és gyümölcsöst, majd a családi házukat is.

Élet Budafok belvárosában - egykor

Attól fogva bérlőként laktak a saját házukban, a vendéglő más kezekbe került, így
jövedelem nélkül a megélhetésüket komoly veszély fenyegette. Hozzátette: az
utcában még három ház volt az Ábel család birtokában, az egyik a Pongrátz-pékkel
szemben lévő hentesüzlet, amelyet nagybátyja, Ábel Antal vezetett.
Ábel Rudolf 1920-ban vette feleségül a tehetős selmecbányai Dick Annát,
akitől három gyermeke született: Rudolf
(1921), Margit (1925) és Paula (1926).
Gyerekeinek gondos, polgári, vallásos
nevelésben volt része, Rudolf a Szent
Imre, a két lány a Szent Margit Gimnáziumban érettségizett.
– Az államosítás után édesapám a Finommechanikai és Optikai Készülékek szövetkezetében kapott raktárosi állást, Paula, amíg egészsége engedte, a
Zománcgyárban végzett fizikai munkát.
Rudolf alkalmi munkákból élt, néha cikket írt a Népsportba, majd 1956-ig Keleti
Márton filmrendezőnél mint sportszakértő dolgozott. Én 1944-ben érettségiztem,
közvetlenül a bombázás előtt. Az orvosi
egyetemre iratkoztam be, de tanulmányaimat nem tudtam elkezdeni az egyetem

bezárása miatt, így védőnőnek készültem. Szerencsére munkát is kaptam Zuglóban – emlékezett vissza a II. világháború utáni időszakra Ábel Margit.
1956-ban ifj. Ábel Rudolf nemzetőrnek állt, majd a megtorlás elől menekülve
egy focicsapattal elhagyta Magyarországot. 2001-ben halt meg San Franciscóban.
Ahogy Margit néni fogalmazott: „megszakadt a szíve a honvágytól”.
1960 januárjában, ahogy sokakat, az
Ábel családot is utolérte a Budafokon
’51-ben elindult kitelepítés. Szerencséjükre, és az akkor még életben lévő édesanyának köszönhetően, beköltözhettek a
Víziváros egyik Fő utcai lakásába.
Ábel Rudolf és felesége, Paula, aki
Parkinson-kórban szenvedett, 2004-ben
halt meg. Ábel Margit elvégezte az ELTE
pszichológusi szakát, majd pedagógiai
szakpszichológus lett.
– Most, hogy 91 éves fejjel visszatekintek az elmúlt évekre, boldog vagyok, hogy
olyan munkát végezhettem, amely mindvégig örömmel töltött el. Nem egy gyerekem
volt, hanem rengeteg – összegezte negyven
év szolgálatát a nyugalmazott gyermekpszichológus. n (Tamás Angéla)

Rendhagyó történelemóra a Saul fiával
A holokauszt emléknapja alkalmából diákoknak vetítették le az Oscar-díjas filmet
Nemcsak rendhagyó, de nyugodtan leírhatjuk: rendkívüli történelemórát tartottak
a Klauzál Ház színháztermében. Itt mutatták be a kerületi diákoknak a világsikerű
Oscar-díjas magyar filmet, a Saul fiát. Budafokhoz is kötődik a vészkorszakot más
szemmel, más optikán láttató alkotás, hiszen jó részét a Háros-szigeten forgatták.
Saul fia nehéz film, amit meg kell

Aemészteni, ezért lényeges a vetítés
előtt felkészíteni a diákokat. Az iskolásokat Szepesfalvy Anna alpolgármester
köszöntötte péntek kora délután a Klauzál Ház Bujtor István színháztermében,
majd Sebes Gábor önkormányzati képviselő az elfogadás fontosságáról beszélt.
Mint mondta, ha embereket a szerint ítél-

nek meg, hogy melyik csoporthoz tartoznak, majd a csoport összes tagját lassanként megfosztják ember mivoltától, akkor
jöhetnek létre azok a tragédiák, amelyekről a film is szól.
Talán kevesen tudják, hogy a Saul fiának sok jelenetét itt, a kerületünkben forgatták. Sipos Gábort, a film egyik producerét arról kérdeztük: hogyan esett a
választás a Háros-szigetre?
– A helyszínről valóban keveset beszéltünk eddig, de örülök, hogy ha nehezen is, de rábukkantunk erre a gyönyörű
helyre – válaszolta. – Hónapokig jártuk az
országot, de egyik Duna-szakaszt sem találtuk megfelelőnek. A Hárosi-öböl azonban egyből megtetszett nekünk, és sátrat
vertünk itt hosszabb időre. Csodálatos do-

log, hogy nem kellett messzire mennünk,
a főváros szélén mégiscsak optimálisabb
forgatni, mozgatni a stábot, mint száz kilométerekkel arrébb. Az elzárt terület pedig nyugodt feltételeket biztosított a munkánkhoz.
– Meddig „laktak” az öbölben?
– Huszonnyolc napig tartott a forgatás,
és nagyobbrészt, azaz három hétig itt tartózkodtunk ezen az érintetlen helyen.
– Min dolgoznak most? Jönnek-e még
újra Budafokra forgatni?
– Azt előre nem tudhatjuk, sok mindenen múlik. Most folynak az előkészületek,
castingok egy első világháborús budapesti témájú film forgatásához. Reméljük, ez
a történet is hasonló sikereket ér majd el,
mint a Saul fia. n (Temesi László)

Bölcsi előtt elengedhetetlen a beszoktatás

Fotó: Hirschberg Judit

Nyílt nap a bölcsődében
Az intézményekbe május 13-ig lehet beiratni
a gyerekeket a Leányka Tagbölcsőde épületében
Nyílt napot tartott az Egyesített Bölcsőde április elején, hogy a szülők megnézhessék az intézményt és kérdezhessenek a kisgyermeknevelőktől. Két
nap alatt több száz szülő érkezett a
négy tagintézménybe. Amíg a gyerekek
játszottak és ismerkedtek a bölcsőde
eszközeivel, az édesanyák kérdésekkel
„bombázták” a szakembereket.
leggyakoribb kérdéseket a gyerekek

Anapirendjéről, a beszoktatási időről

Röhrig Géza a film egyik központi jelenetében

és az étkezésről tették fel a szülők. Sok
kisgyermeknél nehézséget okoz az elválás, ezért ezt a kisgyermeknevelők
nagyon nagy gonddal kezelik. A kéthetes beszoktatási idő rugalmasan változhat, az időszak elején a szülő egész
nap a gyermek mellett van, majd fokozatosan egyre kevesebb időt tölt az intézményben. A bölcsőde napirendjét

nagyon gyorsan megszokják és igénylik a gyerekek. Reggel hattól este hatig vannak nyitva az intézmények. A
reggeli játék után étkezés, majd alkotó, tisztálkodási idő és ebéd következik. Fél egytől van a pihenőidő, ami
háromórás, de alkalmazkodnak a gyerekekhez, hiszen akik előbb felébrednek, csendben játszhatnak ilyenkor is.
A délutáni órákban is van tisztálkodási
idő, uzsonna és játék.
A szülők szabadon választhatnak
bölcsődét, ha kerületi lakosok. Az intézményekbe május 31-ig lehet jelentkezni a Leányka Tagbölcsődében, a beiratkozáshoz szükség van a gyermek
taj-kártyájára, a születési anyakönyvi kivonatára és a szülő jövedelemigazolására. A négy tagbölcsődében
szeptembertől körülbelül 200 szabad
férőhely várható. n Viszkocsil Dóra
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 Városházi Híradó

Kilencvenedik jubileum
a Klauzál Házban
A Baross Gábor Általános Iskola kerek évfordulót ünnepelt
A kilencvenéves Baross Gábor Általános Iskola idén is megrendezte hagyományos, a Bemutatkozunk nevet viselő
gálaestjét a Klauzál Házban. A színházterem zsúfolásig megtelt szülőkkel és
nagyszülőkkel. A kétórás előadásban
minden barossi diák színpadra lépett,
és sokféle műfajban mutatta be előadó-képességét.
ukainé Békési Emese igazgatónő kö-

Kszöntője után az intézmény 90 évét

A komoly megbeszélések mellett játékos gyakorlatok is voltak a DÖK ülésén

Megalakulhat
a kerületi
diákparlament
Hat iskolából több mint 30 diák vett részt a kerületi
Diákönkormányzat (DÖK) gyűlésén a Cziffra Házban

diákparlamentre nemcsak tanulók,
pedagógusok is elmentek, hogy segítsenek a diákok munkájában. Szepesfalvy Anna alpolgármester rögtön egy feladattal nyitotta
meg az összejövetelt. Arra kérte a diákokat, segítsenek az önkormányzatnak abban, hogy a végzősöket milyen
ballagási ajándékkal lepjék meg. Sok
ötlet érkezett a DÖK-ösöktől, természetesen a végleges döntés titokban maradt, hogy a ballagóknak va-

Ahanem

lóban meglepetés legyen az ajándék.
A gyűlésen szó esett még arról is,
hogy hogyan lehetne az önkormányzat és a diákok közötti kommunikációt erősíteni és hatékonyabbá tenni.
– Szeretnénk élővé tenni azt a kapcsolatot a diákok és az önkormányzat
között, amin keresztül ötleteket és javaslatokat kaphatunk arra, hogy mit
szeretnének a fiatalok a kerületben
– mondta Szepesfalvy Anna alpolgármester. A diákok számos ötlettel

Fotó: Máté Tibor

álltak elő azzal kapcsolatban, hogy
mit szeretnének megvalósítani a kerületben. Például különböző szabadtéri rendezvényeket az új piactéren,
sportvetélkedőket és más, iskolák
közötti versenyeket egész éven át. A
megbeszélés második felében az iskolákban nehezen működő DÖK-ről
és a kerületi diákparlament megalakításáról esett szó. Gerse Zsuzsa fogja
össze a kerületi diákönkormányzatot,
és segít a diákparlament megalakulásában is. A kettő közötti különbség
annyi, hogy a DÖK minden iskolában
van vagy lehet, és főként a jó hangulatban együtt eltöltött időről szól. A
diákparlament kerületi szintű testület, amely komolyabb feladatokat végezhet. A tagjait – ugyanúgy, mint a
politikában – kampányidőszakban
választják meg a diákok. Az elnökök és a tisztségviselők részt vesznek a közéletben, és arra törekednek,
hogy a társaik ötleteit megvalósítsák.
A gyűlésen rendkívül lelkesek voltak
a diákok, a Baross Gábor Általános
Iskola egyik diákja fel is ajánlotta,
hogy egy hét alatt elkészíti a diákparlament honlapját. n (Viszkocsil Dóra)

összefoglaló filmet nézhették meg a vendégek. A vidám műsorra nagy lelkesedéssel és odaadással készültek a diákok. A gálaműsor első műsorszámát
a Gilda Max Sportegyesület csoportja
adta, melynek egyik tagja Nemes Dóra
2.b osztályos tanuló. A csoport a Super
Fitness Show 2. helyezését tudhatja magáénak. A látványos produkció mellett
versek is elhangoztak az est folyamán,
a kerületi versmondó verseny 2. helyezettje, Szabó Szonja 3.b osztályos tanuló Kosztolányi Dezső A játék című költeményét adta elő. A kezdő néptáncosok
csoportja az Én elmentem a vásárba
című dalra táncolt és énekelt. A 2.b osztály nagyon kedveli a testnevelés- és az
énekórákat, ezért ezeket ötvözve új köntösben adták elő a Csiga-biga gyere ki
című dalt. A kerületi Romhányi versmondó verseny első helyezettje, Nád-

udvari Máté 3.a osztályos diák Romhányi József Kecskére káposztát című
versét szavalta el. A hetedikesek idén
úgy döntöttek, hogy a két osztály együtt
fog színpadra lépni. A trópusi esőerdő varázslatos világát jelenítették meg
a kezük és lábuk mozgásos játékával.
A nézőtéren mindenki becsukott szemmel hallgatta az előadást. Az 5.a osztály
rappelve adta elő Petőfi Sándor népies
költeményét, A megy a juhász szamáron
című verset. Ismét tánc következett: a
haladó néptáncosok dunántúli ugróssal
lepték meg a szülőket. A kerületi prózamondó verseny második helyezettje,
Kazup Dávid 3.b osztályos tanuló Janikovszky Éva Már megint című művét adta elő. A soron következő produkció elsötétítéssel kezdődött. Az 5.b
osztály diákjai pálcikaemberré alakultak át és UV fényben táncoltak a színpadon. Mulatós hangulatba hozta a közönséget a 3.a osztály a Nád a házam
teteje című dallal. Romhányi József
Nyúliskola című versét Kazup Krisztián szavalta el. Az 5. osztályos lányok a
charlestont választották, mert 90 éve ez
a táncstílus volt a divat. A nyolcadik évfolyam együtt búcsúzott az iskolától és
a tanároktól egy saját kis dallal és vetített képekkel. A ballagókat a 2.a osztály
búcsúztatta a Legyetek jók, ha tudtok!
című dallal. n (Viszkocsil Dóra)

A gyerekek műsora a Klauzál színpadán

Fotó: Máté Tibor

A jövő művészei Budatétényben
A Nádasdyban tartották meg az idei országos grafikaversenyt

Beiratkoztak a kerület elsősök
Hatszázhoz közelít a budafok-tétényi általános
iskolákba jelentkező gyerekek száma
A 2016 szeptemberében iskolát kezdő,
tanköteles tanulókat április 14-én és
15-én írathatták be szüleik az első évfolyamra. A kerületi általános iskolákban közel hatszáz kisdiák kezdi meg
tanulmányait a következő tanévben.
szülők kiemelt érdeklődése övez-

Ate a Rózsakerti Demjén István Re-

formátus Általános Iskolát, ahol az
egyik első osztály matematika, a másik angol tagozatos, a harmadikban
pedig Kokas Klára módszerével oktatnak majd. Túljelentkezés volt a Bartók Béla Magyar–Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskolában és a Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában, de beteltek a létszámok a Baross Gábor, a
Gádor, a Herman Ottó és a Kolonics
György Általános Iskolában is, ahol
két-két osztállyal kezdődik majd az új
tanév, ahogy valószínűleg a Hugonnai
Vilma Általános Iskolában is.
Budafok-Tétényben három, speciális tanterv alapján tanító iskola működik,
amelyek nem látnak el körzetes feladato-

kat. A Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskolában két, művészeti nevelésben részesülő osztály indul,
az egyosztályos évfolyamokkal dolgozó
Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola harminckét elsős diákkal kezdi majd a szeptembert,
a Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedig öt és tizenhárom közötti
létszámmal, gyógypedagógiai tantervvel
indít osztályt a jövő tanévben.
A gyermekek abban az évben válnak tankötelessé, amelynek augusztus
31. napjáig a hatodik életévüket betöltik.
A szülők vagy a körzeti iskolába íratják
gyermeküket, vagy másikat választanak.
Az általános iskola a körzetében lakó tanköteles tanulót köteles felvenni, a választott iskola viszont csak akkor veheti fel a
körzetén kívülieket, ha a körzetében lakók
már beiratkoztak, és még van szabad hely.
Az iskola igazgatója a gyermekek felvételéről szóló tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot április 30-ig küldi meg a szülőnek. n (Tamás Angéla)

Az V. Országos grafikaverseny döntőjére huszonegy művészeti iskola nyolcvanöt versenyzője érkezett hétvégén
a Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskolába, ahol az iskola igazgatója,
Arató László köszöntötte a vendégeket. Üdvözlő szavai után a zenei tanszak növendékei, Tallér Jolán és Szabó Vencel (furulya), Szilágyi Emese
(csembaló), Szabó Dénes (cselló) muzsikáltak, majd a verseny szervezését
és lebonyolítását irányító tanszakvezető, Tóthné Millavári Silvia ismertette a
résztvevőkkel a két nap menetrendjét
és a szabályokat.

– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy
az ország legrangosabb grafikai versenyén
a döntőbe jutottak közel negyedét kerületünk diákjai alkották. Külön örülünk annak,
hogy az öt korcsoport mindegyikében versenyzett gyerekünk, és minden képzős kollégámnak volt köztük tanítványa – mondta
Oláhné Rozsi Magdolna igazgatóhelyettes.
A helyezetteknek a zsűri ünnepélyes
keretek között adta át a díjakat szombat
délután. A bírálóbizottság az öt korcsoportban húsz tanuló munkáját értékelte kiválónak, köztük hatan a Nádasdy Kálmán
Alapfokú Művészeti Iskola és Általános
Iskola növendékei. n (Tamás Angéla)

oros Margit és Lebár József gravalamint a zsűri elnöki tisztét betöltő Kungl György
Munkácsy-díjas szobrászművész már
az elődöntőn is találkozott a gyerekek jeligés munkáival, hiszen az ország harminchét művészeti iskolájának háromszázötvennégy tanulója
két-két munkával jelentkezett a grafikai versenyre. A pályaműveket benyújtó diákok közül Budatétényben azonban már csak a legjobbak vehettek a
kezükbe rajzeszközöket, hogy egy beállított csendéletről egyedi grafikát alkossanak a megszabott öt óra alatt. A
döntő második napján ugyancsak en�nyi idő állt a versenyzők rendelkezésére, hogy hagyományos sokszorosító
grafikai eljárással nyomatot készítsenek. A helyszínen készített pályaműveket a zsűri pontozással értékelte, figyelembe véve a kifejezés igényességét és
eredetiségét, a grafikai kifejező eszközök megfelelő technikai alkalmazását,
a kompozíciót és egyéni hangvételt,
összességében a tanult ismeretek alkalmazásának színvonalát.

Munkában az ifjú alkotók

I. helyezettek: Várpalotai Barnabás
(I. korcsoport, tanára: Artner Ilona),
Szabó Anna (II. korcsoport, tanára:
Neuberger István), Mercs Mónika
(III. korcsoport, tanára: Neuberger
István )
II. helyezett: Töreki Kata (V. korcsoport, tanára: Konkolyi Katalin)
III. helyezett: Máthé Kristóf (II. korcsoport, tanára: Artner Ilona),
Különdíjat kapott: Vereb Berta (III.
korcsoport, tanára: Artner Ilona)

Bfikusművészek,

Fotó: Máté Tibor

Városházi Híradó

Ajánlat
a Promontor Televízió
műsorából



Hirdetmény, hirdetés
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Pályázat

Pályázat sportcélú támogatásra

Április 20-27. Változó című magazinműsor
Összefogalaló: A Microsec-BUDAFOK és a Soproni MAFC-NYME kosárlabdacsapatok mérkőzésének legizgalmasabb pillanatait elevenítjük fel Füzesi Péter szakkommentátor segítségével.
Április 21-28. Produkció című műsor
Balázs János Liszt-díjas zongoraművész kezdeményezésére és művészeti vezetésével 2016. február 25-28. között tartották meg az első Cziffra György Fesztivált, melynek a MOM Kulturális Központ adott otthont. A
rendkívüli zongoraművész méltó emlékét a fesztivál négynapos koncertsorozattal, mesterkurzussal, zenei versennyel, kiállításokkal és gyerekeknek szóló programokkal ápolta.
Április 22-29. Napóra című magazinműsor
Egyórás hírműsorunkban többek között az alábbi témákkal készülünk: testületi ülés, díszpolgár találkozó, bölcsődei nyíltnak, költészet
világnapja, irodalmi est, ökonap a Kaluzál Házban.
Április 26-május 3. Kalendárium című magazinműsor
A Kalendáriumban foglalkozunk a biztonságos közlekedésről, arról, hogy
milyen kötelező és javasolt szabályok érintik a kerékpárral közlekedőket.
Szó lesz még arról, hogy egyszerűen készíthetünk gyurmát otthon gyermekünknek. A gyermekkori zenei nevelés a középpontban! - újragondolt Kodály módszerről beszélgetünk az Operaház brácsaművészével.
Tanácsadó pszichológus segítségével utánajárunk, hogy mikre érdemes
odafigyelnünk párkapcsolatunkban, ha kirepülnek a gyermekek.

Április 27-május 4. Változó című magazinműsor
Összefogalaló: A Budafoki-MTE-Újbuda FC és a Budapest Honvéd
FC-MFA futballcsapatok mérkőzésének legizgalmasabb pillanatait
elevenítjük fel Füzesi Péter szakkommentátor segítségével.
Április 28-május 5. Produkció című műsor
Bemutatjuk a Vén Emil Galéria „Mester és tanítványai” című kiállítását, valamint Czimbal Gyula fotókiállítását, mely a Magyar Költészet
Napja alkalmából nyílt a Budafoki Könyvtárban, és megemlékezünk a
101 éve született Szeleczky Zitáról.
Április 29-május 6. Napóra című magazinműsor
Egyórás hírműsorunkban többek között az alábbi témákkal készülünk: Föld napja, nagyszülők napja a Csemetekert Tagóvodában, Tóth
József díjat vehetett át Brauner Gusztávné, kísérletek bemutatója a
Gádor Általános Iskolában.
Május 3-10. Kalendárium című magazinműsor
A Kalendáriumban szó lesz arról, hogyan tartsunk fűszernövényeket
otthon - az üzletben megvásárolható fűszernövények vajon kiültethetőek-e és szaporíthatóak- e? Erre is keressük a választ. Kismamák
és az állatok. A toxoplazmózis gyakori betegség? Erről is szó lesz a
Kalendáriumban.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi, Esélyegyenlőségi és Sportbizottsága nyílt pályázatot hirdet a kerületi tömeg- és szabadidősport fejlesztésére, a lakossági testedzés támogatására, a
sportolási lehetőségek biztosítására, a nyári táborozások támogatására.
A pályázat elnyerhető: „A” tevékenységre: nyári táborok sportolási lehetőségének biztosítására;
edzőtáborok szervezésére, lebonyolítására; sportversenyek, sportnapok szervezésére, lebonyolítására; sportolási lehetőségek biztosítására. „B” működési kiadásokra. Az „A” és „B” pályázati kategória tekintetében a pályázati keret 2.000.000 forint. A pályázatokat a Budafok-Tétény Budapest
XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi, Esélyegyenlőségi és
Sportbizottsága (továbbiakban: SZEB) bírálja el. A pályázati döntéseket a bizottság nem indokolja, illetve nem fogad el azokkal kapcsolatos panaszt.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat kizárólag a pályázati adatlap kitöltésével, illetve az
abban foglalt iránymutatások szerint lehet benyújtani. A pályázatokat nyomtatott formában vagy kézzel írott olvasható formában a Polgármesteri Hivatal (1221 Budapest, Városház tér 11.) címére kell eljuttatni. A borítékra kérjük, írják rá: „Sportcélú pályázat civil szervezetek és egyházak számára”.
Az adatlap átvehető a Humánszolgáltatási Irodán, továbbá letölthető az önkormányzat honlapjáról a
www.budafokteteny.hu elektronikus elérhetőség alatt. Egy adatlapon egy pályázati célra lehet pályázni. Egy pályázó több célra is pályázhat, tehát több adatlapot is kitölthet.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 06. (péntek) 12 óra
A benyújtás helye: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Irodája (1221. Budapest, Városház tér 11.)
Információk: Humánszolgáltatási Irodán, Pintér Jánosnál, a 229- 2611/207 telefonszámon.
A pályázat kitöltéséhez konzultációs lehetőséget biztosítunk 2016. május-04-én 16 óráig, a Humánszolgáltatási Irodán. Címe: 1221 Budapest, Városház tér 11. 7. iroda.
Továbbiak: Budafokteteny.hu

Online adás: www.promontortv.hu 
MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő

ingatlan

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.
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

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., Péter-Pál u. 18–20., .
felújítandó ingatlan
műemlék jelentőségű területen,
műemléki környezetben, régészeti
lelőhely területén
Telek területe: 1732 m2. Helyrajzi szám:
220707. Építési övezet: L4-BF/2
Az ingatlan kikiáltási ára: 39 600 000 Ft
Árverési időpont: 2016. április 26. kedd 9.30 óra
Az árverési dokumentáció ingyenes.

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

TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ

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.

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.

VERSENYTÁRGYALÁS ÚTJÁN KIADÓ INGATLANOK

Versenytárgyalási dokumentáció átvehető: hétfőn: 13.30-18.00 óra, szerdán: 8.00-12.00 óra és 14.00-16.00 óra, pénteken:
8.00-12.00 óra között a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatalban (1221 Bp., Városház tér 11.)
földszint 29. szobában, Dudás Zsuzsanna és dr. Ádám Péter ügyintézőnél. A versenytárgyalási dokumentáció ingyenes. A
versenytárgyaláson az a személy vehet részt, aki az ajánlati biztosítékot a versenytárgyalás napján 9.00 óráig befizette, és ezt
igazolja. Versenytárgyalás helye: 1221 Bp., Városház tér 11. Polgármesteri Hivatal, Vagyongazdálkodási Iroda, fszt. 30. szoba.
Cím: 1221 Bp., Kossuth Lajos utca 25-29.
E01 jelzésű üzlethelyiség
Helyrajzi szám: 223657. Helyiség nagysága: 103 m2
Induló bérleti díj: 3000 Ft/m2/hó. Versenytárgyalási időpont: 2016. május 3., 10.00 óra.

Cím: 1221 Bp., Mária Terézia utca 20.
üzlethelyiség
Helyrajzi szám: 223663. Helyiség nagysága: 38 m2
Induló bérleti díj: 95 000 Ft/hó. Versenytárgyalási időpont: 2016. május 3., 10.30 óra.

KOZMETIKA
NAGYTÉTÉNYBEN
1l iter t
,-F
700

Cím: 1221 Bp., Kossuth Lajos utca 93.
üzlethelyiség
Helyrajzi szám: 223620/0/A/14. Helyiség nagysága:
73 m2. Induló bérleti díj: 100 000 Ft/hó. Versenytárgyalási időpont: 2016. május 3., 11.00 óra.

KÁRPITOSMESTER

Apróhirdetés

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

Mester Bfok Szevíz, autószervíz, autójavítás, fék, Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútorokat,
futómű, kuplung javítás, általános javítások Buda- festményeket, ezüstöket, porcelánokat, bronAutófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel,
zokat, antik órákat stb. Teljes hagyatékot első
állapottól függetlenül 0-17 éves korig. Kérésére pesten a XXII. kerületben. Tel: 06-20/311-9647
vevőként legmagasabb áron. herendi77@gmail.
házhoz megyünk. Tel: 06-30/6821-390, www.
Vállaljuk épületklímák telepítését, karbantarcom, tel: 06-20/280-0151
a111auto.hu
tását, javítását. Ózongenerátoros autóklíma
kert 
GARÁZS KAPUK ÉS AUTOMATA KAPUK javítása, tisztítás házhoz megy. Tel: 06-20/440-0633.,
Mindenféle kerti munkát, gyümölcsfa, szőlő gondowww.sturmklima.hu
telepítése gyorsan és szakszerűen. Üzletünkben,
zását vállalom, vidéken is. Tel: 06-30/682-4431
a 22. ker. Nagytétényi út 66. szám alatt, távirárégiség 
nyítók és kapu motorok kedvező áron kaphatók.
Mindennemű régiséget vásárolok díjtalan kiszállás- Metszést, elvadult kertek rendezését, fakiváTel: +36-20-555-6667 www.multidoor.hu
sal készpénzért. Bútor, festmény, porcelán, kerámia gást, füvesítést, sziklakert,- kerti tó építését és
hibásat is, órákat, híradástechnikát, hanglemezt,
öntözőrendszer kialakítását vállalalom. Egyben
Automata mosógép javítás garanciával, javítás
hangszórót,
szőnyeget,
játékot,
bizsut,
borostyánt,
famunkákat is: fa pihenő, teraszok, féltető,
esetén ingyenes kiszállás. Tel: 06-20/288-5148
agancsot, kitüntetést, jelvényt, kard, háborús
kocsibeálló, kerítés. Kerületi referenciákkal. Tel:
tárgyak,
apacca,
bronz,
réz,
ezüst.
Pintér
Nikoletta,
06-20/918-0945, Monostori Attila
Ács, tetőfedő, kőműves vállal a legkisebb munkától
tetőjavítást, építés, lapostető, szigetelés, beázás men- hétvégén is. Tel: 466-8321, 06-30/9734-949
Vállaljuk egyedi igényes kertek építését, automata
tesítést. 20% kedvezmény! Tel: 06-30/318-21-73
Papír és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papír- öntözőrendszerek kiépítését, teljeskörű kertészeti
régiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre munkákat, rendszeres kertgondozást, kertrenCsempézést, kőműves munkát, szobafestést,
kisebb javításokat is vállalalok. Tel: 06-30/975- átveszünk. VI. Andrássy út 16. 266-4154 Nyitva: dezést, munkáinkat szakszerűen garanciával
vállaljuk. www.sunikertek.hu, Tel: 06-30/343-7318
H-SZ: 10-17, Cs:10-19
0053, 06-1-226-2527
Szobafestőt és épületburkolót felveszek. Tel:
06-30/975-005, 06-1/226-2527

19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes
értékbecslés. Tel: 06-30-949-29-00 Email:
nemes.gyula@nemesgaleria.hu Nemes Galéria:
1024. Szilágyi Erzsébet fasor 3.

állás 
Rózsavölgyben díszkert gondozásra heti egy-két
napi munkavégzésre kertészt keresünk. Tel:
06-30/9781-540

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.

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

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

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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Köszönjük, ha adója 1%-val támogatja az

ERDÉLYI
GYÜLEKEZETET
Örs vezér tere melletti központunkban

templom működik emlékkerttel, urnatemetővel, gazdag
kopjafa- és viseletgyűjteménnyel.
Csend várja, hogy befelé és fölfelé tekintsen, értékek, hogy
gazdagodjon, lehetőség, hogy másokon segítsen.

Technikai szám: 0334

www.erdelyigyulekezet-budapest.hu

Hirdetésfelvétel

Médiapartner: Sales Bt. Megjelenési lehetőségekkel kapcsolatban kérje
tanácsadó kollégáink segítségét!
Telefon: 06-30/513-9410, 06-20/9589-700, e-mail: office@keruletilapok.hu

12



SPORT

 Városházi Híradó

Harminckét érem a tarsolyban Budafoki győzelem a Vivicittán
Csere Gáspár pályacsúccsal győzött a félmaratoni távon
Kőszegi Mira atléta, a Kempelen Farkas Gimnázium diákja Jó tanuló, jó sportoló díjat kapott a budapesti nemzetközi futóversenyen
A budafok-tétényi Csere Gáspár öt év
szünet után nyerte meg ismét ezt a
versenyt. Karsay Ferenc polgármester a Facebookon még aznap így gratulált: „Gazsi végig egyedül, jelentős
szélben futott. Azt nyilatkozta, hogy jó
edzőverseny volt az olimpiai felkészülés során. Hajrá, Gazsi, szeretnénk az
olimpián is látni!”

A tizenhárom éves Kőszegi Mira fő számának a 300 méteres síkfutást tartja,
mert abban érzi magát a legeredményesebbnek, de edzőjével, Bartha Attilával már a gátfutást is gyakorolják,
hogy két év múlva négyszáz méteren
abban a versenyszámban is rajthoz állhasson.
z idén Jó tanuló, jó sportoló díjjal ki-

Atüntetett atléta a legnagyobb sport-

élményének a tavalyi dortmundi nemzetközi atlétikai tornát tartja, ahol 60
méteren, egyéniben aranyérmet szerzett,
és csapatuk 4 x 100 méteren második helyen végzett.
– Ez volt életem első nemzetközi,
külföldi versenye. Nagyon meglepődtem, hogy első lettem. Nem gondoltam,
hogy rövid távon – főleg úgy, hogy a törött kezem éppen gipszben volt – ilyen
jól szerepelhetek – mesélte a síkfutó, aki
2015-ben vett részt újoncként először az
országos bajnokságon, ahol 60 méteren
második, fő versenyszámában, a 300 méteres síkfutásban pedig harmadik helyezett lett.
Mira, aki negyedik éve sportol a
BMTE atlétika szakosztályában, elmondta: tanítás után mindennap a pályára siet,
ahol az ott töltött két órában a bemelegítő
körök, a gimnasztika, a futóiskola és a fokozók után kezdődik el az edzés, majd a
futás technikájáról is beszélt. Megtudtuk,
hogy neki harminc-negyven méter kell
ahhoz, hogy begyorsuljon, a táv közepénél kevesebb erőt ad bele, hogy utána fokozatosan növelni tudja a tempót, az utolsó száz méteren pedig annyira belehúz,
amennyire csak tud. Hozzátette: nem szereti a hosszabb távokat, a rövidebbeknél
pedig úgy érzi, nem tud eléggé felgyorsulni, ezért tartja maga számára ideálisnak a
háromszáz métert.

asárnap a budapesti 31. Telekom

VVivicittá Városvédő Futás kétnapos

eseményeire – rekordot jelentő – 30 045en neveztek. A BEAC atlétája, a táv magyar bajnoka, aki tavaly Berlinben teljesítette az olimpiai szintet maratoni futásban,
a szervező Budapest Sportiroda (BSI) beszámolója szerint három perc előnnyel,
1:07.32 órás idővel érkezett célba. A nőknél, tavalyi sikerét megismételve, Merényi Tímea Krisztina (Bp. Honvéd SE)
győzött. A 45 éves atléta elmaradt ugyan

Karsay Ferenc polgármester és Kőszegi Mira a díjátadón

A Kempelen Farkas Gimnázium 8.a
osztályos tanulója a rengeteg edzés és
a versenyeken összegyűjtött harminckét érem mellett a tanulást és a közösségi programokat tartja fontosnak.
Lelkesen mesélt legutóbbi kirándulásukról, amelyen a német cserediákokkal járták be Budapestet. Elárulta, hogy
kedvenc tantárgyai a matematika és a

múlt évi idejétől, de így is egy perc előn�nyel végzett az élen Bíróné Molnár Valéria
(BEAC) előtt. A klasszikus 10 kilométeres Telekom Vivicittá Városvédő Futáson
a férfiaknál szoros verseny alakult ki az
élen, végül 22 mp előnnyel Burucs Ferenc
szakította át elsőként a célszalagot. A nőknél a Vivicitták legeredményesebb atlétája, a riói olimpiára készülő maratonista,
Staicu Simona már nyolcadszor diadalmaskodott. A Dunakeszi VSE sportolója 36:41 perces idővel nyert. Budapesten
ez volt a 31. alkalom, hogy megrendezték a versenyt. Staicu Simona nyolcadszor, Csere Gáspár és Merényi Tímea másodszor, Burucs Ferenc először nyert. Az
idei Vivicittá két legeredményesebb futója, Csere Gáspár és Simona Staicu olimpiai kvótát szereztek. Tavaly ősszel a 30.
FUTAFOK „MINDEN SPORT MINDENKIÉ” jótékonysági futamán is részt
vettek. n (budafokteteny.hu)

Fotó: Máté Tibor

rajz, szeret olvasni. Felnőttkorában pedig mindenképpen olyan pályát szeretne választani, ahol emberekkel kell
foglalkozni.
A jó tanuló, jó sportoló Mira nagyon szeret futni, de versenyzőként
még nem gondolt az olimpiára. Egyelőre örül a sikereinek és jól érzi magát az iskolájában. n (Tamás Angéla)

Nincs akadály, csak a célszalag

Haraszti Gábor kenusra emlékeztek
A kiváló sportoló felesége szerint a kenubajnok
„a világ legrendesebb édesapja és társa is volt”
Fiatalon, 38 évesen hunyt el Haraszti Gábor igen tehetséges kenus, aki Európa és
a világ élvonalába tartozott a kajak-kenu
sportágban. Éppen harminc éve hagyta itt
családját, szeretteit és barátait. Az évforduló alkalmából a kiváló sportemberről a
budafoki temetőben emlékeztek meg.
sírkövön ez áll: Haraszti Gábor (1948–

A1986). A kiváló kenus rokonai, tiszte-

Jó hangulatú tavaszköszöntő gyerekekkel és pacikkal

Lovas tavaszköszöntő Budafok határában

Fotó: Máté Tibor

lői, barátai és sporttársai állták körbe a sírt
a múlt hét közepén, többek között egykori edzője, Dávid Géza és a kenuslegenda,
Wichmann Tamás kilencszeres világbajnok, olimpiai érmes.
Dávid Géza röviden ismertette a fiatalon elhunyt Haraszti Gábor életútját,
amelynek kiemelkedő állomásai voltak:
ifjúsági Európa-bajnokság első helyezése
1967-ben, a tamperei világbajnokság 3. és
a mexikóvárosi 2. helye 1973-ban, illetve
1974-ben. Az ötszáz méteres táv volt a fő
száma, többnyire Kékesi Nádorral és Budai Tamással érte el párosban a sikereit, de
Becker Lászlóval 1963-ban lett első a magyar bajnokságon. Wichmann Tamás arról

beszélt, hogy bár vetélytársak is voltak, inkább a barátság volt a jellemző köztük:
– Tizennégy éves kora óta ismertem
Gábort és jó barátok lettünk, még az esküvőjén is ott voltam – mesélte. – Vis�szafogott volt, de rendkívül céltudatos.
Unokabátyjával pedig együtt dolgoztam
szakácsként a Citadellában. Öt évig én is
itt éltem Budafokon, a Kertész utcában,
akkoriban még többször találkoztunk.
Haraszti Gábor felesége, Anikó csak
ennyit mondott szomorúan:
– Két gyermeket hagyott itt a világ
legjobb apukája és társa. A halála előtti éjszakán még együtt buliztunk, pótszilvesztereztünk a lakásunkban, nagyon vidám
volt, semmi nem utalta arra, hogy hamarosan bekövetkezik a tragédia. Azóta már
két unokája született…
A megemlékezés után a kis csoport átment ifjú Kovács Ferenc (1959–2010) kenus sírjához is, ahol szintén felelevenítették
a sikeres kenus pályáját, aki a legnagyobb
sikerét 1977-ben érte el, amikor ifjúsági
Európa-bajnok lett 500 méteres távon. Őt
is a szíve vitte el, fiatalon… n (temesi)

Száz ifjú lovas vett részt a Történelmi Lovastúra Egyesület rendezvényén
Végre kitavaszodott, meg is ünnepelte
ezt jó néhány budafoki kis lovas a Történelmi Lovastúra Egyesület rendezvényén, ami nem meglepő módon a Tavaszköszöntő nevet kapta. A Budafok
határában lévő lovasklubban csaknem
száz ifjú lovas érezte jól magát a kísérő szülőkkel együtt.
jó idő ellenére a télen felállított hasátorban mutathatták meg
tudásukat a lovasok egy emléklap és
érem reményében, de sokan a 41-es villamos vonalát követték a poros úton,

Atalmas

miközben körbelovagolták a környéket. Az egyesület vezetői, Fodor Szabolcs és Diószegi Edina szervezésében
jó hangulatú Tavaszköszöntőn vehettek részt a budafokiak, akik jól ismerhetik őket, hiszen számos kerületi rendezvényen vonult már fel kis csapatuk
történelmi öltözékben, például a pezsgő- és borfesztiválon vagy a patakparti
napokon. Diószegi Edináról azt is tudni kell, hogy két évtizeddel ezelőtt fiatal lányként részt vett a megismételt,
kalandos honfoglaláson, azaz az Ufától Budapestig tartó, Őseink Útján el-

Városházi Híradó
budafok-tétény

nevezésű lovastúrán. A maroknyi csapat tagjaként végigjárta lovaival a
feltételezett óhazából a mai újhazába
tartó, csaknem ötezer (!) kilométeres
utat. A tizenhárom bátor legényből és
lányból álló magyar küldöttség – természetesen csapattagnak számított a
huszonegy, nem kevésbé bátor ló is –
igen kalandos, különleges és nem veszélytelen vállalkozása tisztelgés volt
az ősök előtt. Diószegi Edina „hőstette” és lovas tudása jó példa lehet a Tavaszköszöntőn részt vevő budafoki kis
lovasoknak is. n (Temesi László)

Kékesi Nándorral (balra) az 1967-es ifjúsági Európa-bajnokságon
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