Legendás rádiós a kerületben Kolomposok koncertje

István, a király gyerekekkel Bormaraton a Törleyben

Szalóczy Pál legendás rádiós műsorvezető adta
elő zenés irodalmi estjét a Rózsavölgyi Közösségi Ház vendégeinek. (5. oldal) 

Az István, a király című rockopera dalaiból adott nagy
sikerű koncertet a Klauzál Gitár Band és a Nádasdy
iskola Csilingelő gyermekkórusa. (10. oldal) 

A gyerekek nagy kedvence, a Kolompos együttes
célja, hogy megszerettesse a magyar kultúrát és
hagyományokat a legkisebbekkel. (7. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Csemer Boggie részvételével tartották meg a
Magyar Bormaraton nyitónapját a Törley Pezsgőpincészetben Budafokon. (12. oldal) 

Kelemen Kabátban télen-nyáron
Horváth Boldi: „Még nagyon hosszú zenei út áll előttünk”
(7. oldal) 

XXIV. évf. 10. szám 2016. május 18.

Több száz millió forint útépítésre

Pünkösd óta új burkolatú úton közelíthetjük meg a Budafoki Temetőt. A Hír utcában korszerű játszótér várja a gyerekeket
Újabb játszóteret újítottak fel a kerületi
Hír utcában, pünkösd óta pedig új burkolatú úton közelíthetjük meg a Budafoki Temetőt. Az önkormányzat több száz
millió forintot költ az útfelújításokra.
z önkormányzat újabb játszóteret

Aújított fel a kerületben. A Hír utcai ját-

szótéren mostantól biztonságosabb, kellemesebb körülmények várják a családokat.
Teljesen megújult a mérleghinta és a
mászóvár, ami alá a régi homok ütéscsillapító burkolat helyett gumiburkolat került.
Egy pluszhintát és egy homokozót is kapott a terület, a játszóeszközök mellett elhelyeztek még két új padot és egy hulladékgyűjtőt is. A beruházás közel kétmillió
forintba került, amit az önkormányzat saját forrásból finanszírozott.
A budafoki hegyoldalon élőknek, de
a kerület egész lakosságának jó hír, hogy
pünkösdtől kezdve már új úton közelíthettük meg a Budafoki Temetőt. Az ünnepre
elkészült ugyanis a Temető utcai út és járda, valamint a Babarózsa közben is megépült a szilárd burkolatú út. A beruházást
szintén az önkormányzat finanszírozta.
Mint ismert, a képviselő-testület 2016.
április 14-i ülésén döntött a 2015. évi pénzmaradvány felhasználásáról. A „pénzmaradvány” az az összeg, amely az előző év

A Nemzeti
összetartozás
napja
Nagytétényben
Budafok-Tétény Budapest XXII.
kerület Önkormányzata tisztelettel
meghívja a kerület lakosságát a
Nemzeti összetartozás napja és az
ünnepélyes állampolgársági eskütétel alkalmából 2016. június 3-án,
pénteken 17 órára a nagytétényi
Országzászlóhoz (Nagytétényi út
275.). A megemlékezés díszvendége, főszónoka Brenzovics
László, a Kárpátaljai Magyarok
Kulturális Szövetségének elnöke. A
helyszínén lehetőség lesz koszorú,
virág, illetve gyertya elhelyezésére.
Karsay Ferenc polgármester

Egyre több út kap szilárd burkolatot az önkormányzat támogatásával 

Fotó: Hirschberg Judit

költségvetésében szerepelt, de például a
következő évre átnyúló beruházások miatt nem költöttük el 2015-ben. Ide kerülnek a megtakarítások is. Ezek segítségével
a csatornázás után a földutak leaszfaltozásának folyamatát is igyekszik felgyorsítani
az önkormányzat. A tavalyi tervek szerint
új burkolatot kap a Bíbic utca (a Klauzál G.
u.–Bíbic u. 19/A között), a Kanyargó utca
(I. ütem), a Tegzes köz, a Budai Nagy Antal utca, a Hollandi utca (a Gyufa u.–Karácsony u. között), a Lomnici utca zsákutca
része, a Sáv utca, a Tatárka utca (a Portyázó u.–Sólyom forduló között) a járdával együtt. Az idei döntéssel bővül a lista
a Peták utcával, Gerinc utcával (a Magyar
u.–Hasadék u. között), a Pincemester utcával (a 4–6. sz. között), az Aszály utcával (a
Bajcsy Zs. u.–Kő u. között), a Halk utcával
(a Terv u.–Park u. között), a Hollandi utcával (a Karácsony u.–Túróczi u. között), az
I. utcával (a 13–17. szám között), a Csányi
utcával és a Fenyőmadár utcával.
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.
Hétfő óta új megállókban lehet felszállni egyes kerületi buszjáratokra is a Bartók
Béla úton, a Bíbic utcában és a Savoyai
Jenő térnél. n (VH)

Nyolcvanéves Csukás István
A Süsü, a Pom Pom és a Mirr Murr szülőatyjának a Hungária Kávéház volt az igazi egyeteme
Csukás István bájos mesealakokkal árasztotta el a magyar
irodalmat: Süsü, a sárkány, Gombóc Artúr, a Nagy ho-ho-ho
horgász, Pom Pom vagy Mirr Murr ma is elbűvöli a gyerekeket. A kackiás bajszú író hegedűművésznek készült, mégis
költő és meseíró lett belőle. Április elején töltötte be nyolcvanadik életévét.
– Milyen meséken nőtt fel, és milyen gyermekkora volt? –
kérdeztük a Kossuth-díjas írótól.
– Bár szegény családban nőttem fel, a szeretet, ami körülvett,
bearanyozta a gyermekkoromat. Kisújszállás volt sokáig az otthonom, ahol valóban Bagaméri mérte a fagylaltot. Mindig szerettem
olvasni, sok mese gazdagította a képzeletvilágomat, nagyon szerettem a Koldus és királyfit és Petőfi gyönyörű verseit. Tizenhárom évesen azonban a zene ragadott magával és hegedűművész
szerettem volna lenni, mégis egyik pillanatról a másikra letettem a
hegedűt. Tizenhét éves koromban meg is jelentek az első verseim,
amelyekre nagyon büszke voltam. Érettségi után a hegedűtudásom
alapján mehettem volna a Zeneakadémiára, de nem zenész, hanem
inkább költő akartam lenni. (Folytatás az 5. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Másfél milliárd forintos ipari
beruházás Nagytétényben
Újabb munkahelyek jöhetnek létre a kerületben:
vegyipari telephelyet és irodát adtak át
Új, 3500 négyzetméter alapterületű telephelyet hozott létre az osztrák tulajdonú Donau Chemie AG Budafokon. A
nagytétényi, Bányalég utcai telephelynek köszönhetően a vegyipari vállalat
40 százalékkal nagyobb területen tudja
folytatni, illetve bővíteni korábbi disztribúciós tevékenységét. A telephely veszélyes anyagok tárolására és feldolgozására alkalmas, a cég vezetése büszke
arra, hogy a legmagasabb fokú biztonsági előírásoknak megfelelve működésük óta semmilyen üzemi balesetre
nem került sor – tájékoztatott a vegyipari társaság ügyvezetője.
z új telephely szalagátvágási cere-

Amóniáján részt vett Zugmann PéBudafok-Tétényi keresztalja ismét elzarándokolt Csíksomlyóra. Középen: Németh Zoltán és Karsay Ferenc

Fotó: Mátyás Tibor

Pünkösdi búcsú égi üzenettel
Dupla szivárványkoszorú Csíksomlyó és Budafok-Tétény felett
Az irgalmasság rendkívüli szentévében csodaszámba menő égi jelenség
fogadta a csíksomlyói zarándokokat,
köztük a Budafok-Tétényi keresztalját. Közben ezzel egy időben, idehaza
Budafok-Tétényben is fényes duplaszivárvány borította színes fényekbe az
eget pünkösd szombatján.
isszük, hogy a jó ügy érdekében tanú-

Hsított közös összefogásunk, áldozatunk

kedves a Szűzanyának, aki fiához, Jézushoz vezet bennünket! – írták az esemény
kapcsán a csíksomlyói nagyzarándoklat
egyházi szervezői. A szülőföld által biztosított élettér betöltésének a szükségességéről beszélt a csíksomlyói búcsú ünnepi
felszólalója, Csintalan László tiszteletbeli
kanonok, tiszteletbeli főesperes, csíkdelnei
plébános. A csíksomlyói nyeregben százezrek által hallgatott prédikációja végén a

magyar és a székely Himnusz szavait ös�szekapcsolva zárta mondandóját: „kérünk,
Istenünk, áldd meg a magyart, és ne hagyd
elveszni Erdélyt”. Az esemény zárásaként
idén is több százezren énekelték együtt a
magyar és a székely Himnuszt, köztük a
zarándoklat díszvendége, Áder János köztársasági elnök.
A hegynyeregben messziről is jól kivehető élénksárga pólós csoport volt
a Budafok-Tétényi keresztalja, élén
Karsay Ferenc polgármesterrel és Németh Zoltán alpolgármesterrel. A buszos
kerületi zarándokcsoport az ezt megelőző, és a rá következő két napban idén is
több erdélyi és gyimesi zarándokhelyet
felkeresett. A többi között a nyerges-tetői székely hősök kopjafás emlékhelyét, ahol idén is koszorúztak és elénekelték a magyar és a székely Himnuszt,
Gyimesfelsőlokon felkeresték az éppen

50 éve pappá felszentelt Berszán Lajos
atyát, az Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceumot alapító, nyugalmazott iskolaigazgatót. Megtekintették
az iskola egyik nagy becsben tartott értéktárgyát is, a Kamarás Kata BudafokTétényi keramikus által alkotott Szent
Erzsébet-szobrot, amelyet évekkel ezelőtt az önkormányzat adományozott a
líceumnak. A zarándokcsoport végül ellátogatott a szálláshelyüktől, a gyimesi
Borospatakától mintegy 120 kilométerre,
a Bákó megyei Magyarfalu mellett lévő
Lábnyikba. A Moldva közepén, a Szeret
folyótól keletre található Lábnyik Magyar
Házában és a falubéli csángó magyarok
portáin szerzett felejthetetlen élmények
hatására a Budafok-Tétényi keresztalja tagjai megfogadták: jövőre ide is vis�szatérnek, kölcsönösen erősítve a magyar
összetartozást. n (Sükösd Levente)

ter, Budafok-Tétény alpolgármestere
és Franz Geiger, az osztrák anyavállalat, a Donau Chemie AG vezérigazgatója is. Az alpolgármester az ünnepségen hangsúlyozta: az önkormányzat
minden olyan beruházást, fejlesztést
üdvözöl a kerületben, amely újabb
munkahelyeket teremt. Franz Geiger, a Donau Chemie AG vezérigazgatója pedig köszöntőjében azt emelte
ki, hogy cégük a Magyarországon eddig megtermelt bevételt, profitot teljes egészében visszaforgatta a magyar
leányvállalat fejlesztésébe, itt fektette
be hazánkban.

Sebestyén Angéla a csütörtöki átadást
követően a Budafokteteny.hu-nak nyilatkozva hangsúlyozta, a legmagasabb európai uniós elvárásoknak megfelelő fővárosi logisztikai bázist azután alakították
ki, hogy két és fél évvel ezelőtt a cég felépítette a Borsod megyei Kazincbarcikán
a vas-klorid és polialumínium-klorid gyárat a BorsodChem területén. Az ügyvezető hozzátette, a vállalat egy szélesebb körű
piaci szegmens kiszolgálására, az élelmiszer-, festék- és építőiparban betöltött
szerepének megerősítésére és továbbfejlesztésére, valamint újabb munkahelyek
létrehozására törekszik. Rámutatott: a cég
55 embert foglalkoztat Magyarországon,
ebből 30-at a nagytétényi telephelyén. Ez
a szám 15 százalékkal emelkedett egy év
alatt, és a tervek szerint tovább bővül majd
– mondta a Budafokteteny.hu-nak a vegyipari cégcsoport magyarországi leányvállalatának ügyvezetője. Sebestyén Angéla beszámolt arról is, hogy a Donauchem
Kft. kazincbarcikai és budapesti képviseletének együttes éves bevétele tavaly
meghaladta a 2,5 milliárd forintot, és idénre is dinamikus növekedést prognosztizálnak. Ez jó hír a vállalatnak, de egyben a
kerületnek, Budafok-Téténynek is, hiszen a bővülés újabb munkahelyek létrehozásával jár – tette hozzá a nagytétényi
új telephely átadóünnepségén a cég ügyvezetője. n (Budafokteteny.hu)

Zugmann Péter alpolgármester (jobbról a második) a Dunau Chemie vezetőivel az átadáson Fotó: Hirschberg J.

Évadzáró koncert a Szomszédok piaca előtt
Jász András és a Budafok Big Band lép fel Budafok belvárosában
A Budafok Big Band Jazz+Mi+Ti hangversenysorozatának évadzáró koncertjét rendhagyó módon a Budafoki
Szomszédok Piaca előtti téren tartják
meg 2016. június 10-én 18 órakor.
nagyrészt amatőr zenészekből álló

Ajazznagyzenekar egyórás műsorá-

ban hallhatók lesznek közkedvelt filmzenék, ismert jazzslágerek, valamint

A győztes csapat Mezőkaszonyban

eredeti big band kompozíciók.
A zenekar vendége ezúttal Jász András lesz, aki a magyar zenei élet sokoldalú, meghatározó egyénisége. A muzsikus
2007-ben diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz- szaxofon tanszékén. Olyan világhírű zenész nagyságokkal is állt egy színpadon, mint Jackie
Orszaczky vagy Billy Cobham. A fúvós
2008 óta tagja a Kossuth-díjas Ghymes

együttesnek, a Kéknyúl zenekarnak.
Első, saját szerzeményeket tartalmazó
önálló albuma 2013-ban látott napvilágot
Lulu a moziban címmel. Jelenleg olyan
remek előadókkal dolgozik, mint Fábián Juli, Kökény Attila, Pély Barna, illetve az elektronikus zenei műfajból ismert
dj Zoohacker és Andrew J. A koncertet
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület
Önkormányzata támogatja. n (VH)

Díjat nyert a töltött
káposztánk Kárpátalján
Élmezőnyben a mezőkaszonyi–budafok-tétényi bográcsos
A 4. Mezőkaszonyi bográcsfőző versenyen a legízletesebb második fogás és a leglátványosabb főzősátor
díját nyerte el a közös testvér-települési csapat.
agy sikerrel zárult a 4. Mezőbográcsfőző verseny.
Mezőkaszony és Budafok-Tétény közös csapata a legízletesebb második
fogás első díját nyerte el a közösen készített töltött káposztával a május 8-i
rendezvényen. A budafok-tétényi delegáció tagjai voltak: Zugmann Péter alpolgármester, Dankóné Hegedűs
Jolán (MSZP), Kázmácz József (Fidesz–KDNP) és Kállai Tamás (Fidesz–
KDNP) önkormányzati képviselők,
Sükösd Levente sajtó- és kommunikációs vezető és Berger János gépkocsivezető. Mezőkaszony részéről Tar Erzsébet, Hatalovits Sándor, Tóth Jenő,
Simon Béla és Tóth Norbert csatlakozott a csapathoz.

Nkaszonyi

Összesen tizennyolc csapat nevezett a versenyre a mezőkaszonyi termálfürdő melletti réten tartott népünnepélyen a Beregvidékről, a Munkácsi és az
Ungvári járásból, illetve Magyarországról és Romániából, de több ezer érdeklődő érkezett más országokból és Ukrajna
távolabbi területeiről is. A versenyt a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal, a városi és a járási tanács és a házigazdák, a kaszonyi termálfürdő, valamint
Mezőkaszony önkormányzata támogatta. A rendezvény alapvető célja az ukrán–
magyar kapcsolatok erősítése, a magyar
konyha népszerűsítése – hangsúlyozta
a megnyitóünnepségen Szalipszki Endre főkonzul, Magyarország beregszászi
főkonzulátusának vezetője, aki elsőként
a mezőkaszonyi–budafok-tétényi közös
testvér-települési csapat sátrát kereste fel.
(További
részletek:
http://www.
karpatalja.ma/karpatalja/szines/ismeta-bogracsgulyase-volt-a-foszerep-akaszonyi-termalfurdoben/) n (VH)

Mindig nagy élményt jelentenek a Budafok Big Band szabadtéri koncertjei

Fotó: Hirschberg Judit

Városházi Híradó



képviselet
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

Közvélemény-kutatás
a kerületben
közeljövőben kérdezőbiztosok fogják felkeresni a kerület véletlenszerűen
A
kiválasztott lakosait, hogy kérdéseket tegyenek fel nekik. Az önkormányzat megbízásából arra keresik a választ, hogy Önök mennyire elégedettek az

A kitelepítettek emlékműve a budafoki evangélikus templom kertjében

Fotó: Hirschberg Judit

Emlékezés a kitelepítettekre
Hagyományosan az evangélikus templom kertjében tartanak megemlékezést
kitelepítettekre emlékezünk a Pofosz

A(Magyar Politikai Foglyok Országos

Szövetsége) által szervezett ünnepségen az evangélikus templom kertjében
(Játék utca 16.) május 21-én 15 órakor,
a budapesti kitelepítések 65. évfordulóján. A megemlékezésen részt vesz és
felszólal Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetségének elnöke és Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke is.

Hatvanöt éve történt, hogy május 21. és
július 18. között közel 5000 családot,
15 000 embert kitelepítettek Budapestről, legtöbbjüket az I., II., V., XI. és a
XII. kerületből. Ez Budafok-Tétényben
nyolcvan családot, közel ötszáz embert
érintett, többek között az Arany János,
Péter-Pál, Dévényi, Magdolna, Pentz
Károly és Sörház utcából. A Rákosiék
szerint „megbízhatatlan közveszélyes
osztályellenség”-nek számító, többnyi-

re értelmiségi és kereskedő családokat
Borsodba, Hevesbe, Szabolcs-Szatmár
és Hajdú-Bihar megyébe toloncolták,
ahol az ottani kulákoknak kellett biztosítani számukra a kényszerlakhelyeket.
A kitelepítettek soha nem kapták vissza
jogtalanul elrabolt otthonaikat, munkájukat és korábbi életüket, hajléktalanná,
üldözötté váltak, és kénytelenek voltak
elviselni a hátrányos megkülönböztetést. (Továbbiak a 9. oldalon) 

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

Változások az oktatásban
Az önkormányzatok feladata a döntés a
helyi közügyekben. A közoktatás nyilvánvalóan nemzeti és országos ügy, ezért helyes volt a kormánynak az a döntése, hogy
átveszi az általános és középiskolák fenntartását. A rendszerváltáskor a decentralizálás és a demokratizálás lázában nem
jól jelölték ki a közoktatás gazdáit, és ezt
korrigálni kellett. Nem is a fővárosban jelentett ez gondot, hanem inkább kistelepüléseken, ahol nem jutott elég pénz
az iskolákra, és ezzel az önkormányzati

Pongrácz gergely
LMP-s
önkormányzati képviselő

Iskola a határon (túl?)
Talán már hallottak róla: nincs minden rendben a Budai Nagy Antal Gimnáziumban. Pedig adtunk időt az új vezetésnek. Türelmesek voltunk, hiszen néha előfordul, hogy a

fenntartás egyenlőtlenség forrásává vált. A
kormány most bejelentette azt a szándékát, hogy az iskolák működtetését – azaz
gyakorlatilag az ingatlanokat és a kezelésükkel, fenntartásukkal kapcsolatos ös�szes feladatot is - átveszi. Ezzel megszűnne az utolsó kapocs az önkormányzatok
és a területükön működő iskolák között.
Önkormányzatunknak eddig is az volt a
jelszava, hogy az iskolák akkor is a mieink, ha nem a mieink, hiszen ezer szállal
kötődnek a kerület életéhez, kultúrájához.
Működésükért és színvonalukért felelősséget éreztünk, és évente sok száz millió
forinttal járultunk ehhez hozzá. Most ennek a lehetősége elvész.
Villamosmérnök vagyok, és a szakmámban a visszacsatolás az egyik legalapvetőbb fogalom. Ha egy rendszerben
nincs vagy elégtelen a visszacsatolás, akkor a kijelölt céltól nagyon eltér vagy la-

bilissá válhat, a tervezett működés
lehetetlenné válik. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működésében
már láttunk erre példát. A kormány lassan
reagált a felgyülemlett panaszokra, és
most politikai feszültségek közepette, rohammunkában kell korrigálnia a hibákat.
Az előbb azt írtam, hogy a közoktatás
nem helyi közügy. Ez igaz, de az oktatás
minősége már nagyon is érinti és érdekli a lakosságot. Az iskoláknak biztosítania
kell, hogy a gyerekek korszerű tudással,
felkészülten tanuljanak tovább vagy választhassanak szakmát. A kormánynak is
ez a célja. Önkormányzatunk arra törekszik, hogy ezúttal építsék be azokat a vis�szacsatolásokat, amelyekkel gyorsan és
hatékonyan tudjuk jelezni, ha problémák
lépnek fel, és ezt gyors intézkedés követi – ha már a közvetlen beleszólás lehetőségét elveszítjük. n

hatalom által odaültetett új emberek jól csinálják. Idővel azonban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a Fidesz által hozott új vezetés
nem ilyen. Erősödő szülői panaszok, több
kisebb-nagyobb, talán egyenként még elviselhető, de összességében a hozzá nem
értésről árulkodó probléma, valamint – ami
a legnagyobb gond – a tantestülettel való jó
kapcsolat hiánya. És ma már mérhető hatása is van ennek: csökkenő számú jelentkező, romló felvételi pontszámok.
Elérkeztünk egy határhoz, ezért nem
dughatjuk tovább a homokba a fejün-

ket mi, helyi politikusok. Ellenzékiként
a magunk részéről annyit tudunk tenni,
hogy felhívjuk a figyelmet a problémára. Ennek érdekében a május 26-i ülésre
beterjesztettem egy javaslatot, amit ha
elfogad a testület, akkor felkérjük a minisztert új intézményvezetői pályázat kiírására. Ez persze még csak az első apró
lépés, hiszen nem az önkormányzat kezében van a döntés. De ha ennyit sem
teszünk meg, akkor senki nem mossa
le rólunk: tudatosan hagytuk lezülleni az
egyik iskolánkat. n

PÁLYÁZAT

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.
További részletek: budafokteteny.hu

önkormányzat munkájának különböző területeivel: az utak, járdák állapotával, a közterületek rendezettségével, az intézmények szolgáltatásaival és még
sok minden mással.
A kérdezőbiztosok megbízólevéllel lesznek ellátva. A kérdezés alkalmával a
közvélemény-kutatók nem rögzítenek azonosításra alkalmas személyes adatokat, de akik kérik, azoknak további tájékoztatás céljából feljegyzik a telefonszámát vagy az e-mail címét. A kutatásban ezúttal nem szerepelnek a politikai
ízlésre vagy a választási hajlandóságra vonatkozó kérdések.
A közvélemény-kutatás célja, hogy az önkormányzatnak minél pontosabb
képe legyen arról, hogy Önök mit tartanak fontosnak: milyen területen várnak
előrelépést, és a rendelkezésre álló erőforrásokat hogyan tudjuk a legcélszerűbben felhasználni. A kutatók egy újszerű módszertan felhasználásával fel tudják
tárni a lakosságon belül azokat a csoportokat, amelyeknek hasonló az élethelyzetük és ezzel az érdekeik. Ez is az önkormányzati tervezés pontosabbá tételét
segíti elő. Ugyancsak fontos terület a tájékozódási források feltárása. A szokások gyors változása, az internet és az okostelefonok terjedése miatt folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk, milyen módszerekkel tudjuk elérni a kerületi
polgárokat. Ez a tájékoztatásra rendelkezésre álló források minél hatékonyabb
elköltése miatt is fontos.
Olyan önkormányzatot szeretnénk, amelyik folyamatos párbeszédben áll a
megbízást adó lakossággal. Ehhez részletes és érthető tájékoztatást kell adnunk
a terveinkről, feladatainkról és az elvégzett munkáról, és könnyen elérhető,
közvetlen csatornákat kell biztosítanunk a kerületieknek véleményük közléséhez. Bár a tájékoztatás eszköztárát folyamatosan bővítjük – az önkormányzat
ma már a Facebookon is megtalálható –, időről időre a tudomány biztosította
módszerekkel kell megbizonyosodnunk arról, hogy jó úton járunk-e.
Kérem, fogadják szívesen a kérdezőbiztosokat, és a szükséges mintegy fél
órában válaszoljanak a feltett kérdésekre. Ezzel alapozzuk meg, hogy a következő években az Önök egyetértésével találkozzanak az önkormányzat fejlesztési elképzelései. Azt szeretnénk, ha intézményeink szolgáltatásai minél inkább
találkoznának az Önök igényeivel, és közös lakóhelyünk, Budafok-Tétény és lakóhelyünk minél kényelmesebb és kellemesebb – vagy ahogy manapság mondják, minél élhetőbb – lenne. n
honatya

Szabolcs Attila
országgyűlési képviselő

A hetedik
és a hetvenhetedik
rüsszelben nagyon figyelmesek az ünnepekre. Mindennek és mindenkinek
B
van napja. A mikroszkóp alatt észlelhető élőlények előtt is tisztelegnek. Helyesen, mert az élet szent.

Mindenki egyenlő és sérthetetlen – hirdeti az eurokrata ideológia. Ha pedig
messziről és hívatlanul jön, akkor szinte „über alles”, mindenek feletti. Fontos,
hogy letelepítsük, beillesszük. Türelmesen, ahogy szokás a juhakolban, ha az
ordas kéredzkedik.
A „mindenki egyenlő” gondolatból most az őshonos nemzetek fiai kimaradnak. Olyanok, akiket a mikroszkóp alatt sem vesz észre a nagy méltóságú
brüsszeli hatóság.
Hetvenhétszer érnek majd kevesebbet, ha a kedvenc EU-s kancsukát, a
pénzt morzsolgatja a kezében valamelyik „európai” főkegyúr.
Ha nem úgy ugrálnak az uniós gépzenére, ahogy elvárják, Magyarországnak, és ki tudja még, hány ország leányainak, fiainak kell fizetni a számlát. Egy
be nem fogadott illegális migránsért 77 millió forintot, euróban.
Egy magyarra évente 1 millió forint jut a közös költségvetésünkből, egy érkezőre 77-szer annyi.
Ennyi. Hogyha az őshonos európaiak nem értenek a szóból, fizessenek. Pénzért vegyék meg a hétköznapi nyugalmukat, a maradék kultúrájuk, a hitük
gyakorlásának lehetőségét.
Szép, új, haladó világ.
Negyed százada érezzük a szabadság keserédes ízét. Ezért - és nem elsősorban magunkért, hanem - Európa őshonos nemzeteiért a magyar néphez fordulunk. Döntse el mindenki; akarja-e, hogy kényszerbetelepítésekkel rajzolják át
a létünket?
Szavazzon a nép.
Arról az elitről, amelyik egyszer sem kérte számon elvtársait Budapesten,
amikor azok képtelenek voltak rendes költségvetést adni az országnak. Akkor
sem, amikor a nemcsak egy, hanem egy ménesnyi lóláb lógott ki.
2002 és 2008 között hitelt hitelre halmoztak, hogy ki tudják fizetni az állami alkalmazottak bérét, a nyugdíjakat, és persze a Kádár-rendszerből örökölt
első megahitelek kamatait.
2010 óta új gazdasági rendet tartunk. Hat év alatt visszafizettük az IMF-től
és az Európai Uniótól felvett hiteleket. Nem több száz, hanem több ezer milliárd forintot.
2017-től 5 százalékra csökkentjük az alapvető élelmiszerek általános forgalmi adóját. Minden gyermeket vállaló fiatal házaspárnak lehetőséget teremtünk
a saját otthon fölépítésére. Olyan költségvetést alkotunk immár hetedszer, ami
Magyarországot építi.
És nem hajlik a gerincünk azok előtt sem, akik 77-szeres adót vetnek ki
ránk, mert szeretnénk annak maradni, aminek születtünk Európában. n
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

Állás
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat jegyzője
pályázatot ír ki
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére
BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: A pályázat elbírálását követően a nyertes pályázó köztisztviselői
jogviszonyban, építéshatósági ügyintéző beosztásban, határozatlan időre kap kinevezést.
A LEENDŐ MUNKATÁRS FŐBB FELADATAI: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén az általános, jegyzői hatásköbe tartozó építéshatósági feladatok teljes körű eljárásainak intézése a mindenkor hatályos általános jogszabályok, helyi
előírások, rendeletek és szabályzatok szerint.
A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázatokat 2016. május 31-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoporthoz „építéshatósági ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat jegyzője
pályázatot ír ki
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
munkakör betöltésére
BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: A Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodán közterület-felügyelő
munkakör, köztisztviselői jogviszonyban, határozatlan időre.
FELADATOK: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv., valamint a helyi szabályozás szerint a közterületek jogszerű, rendeltetésszerű és rendeltetéstől eltérő használatának, a közterületen folytatott engedélyekhez, illetve közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység ellenőrzése;
a közterület rendjének, tisztaságának ellenőrzése, a szükséges és elégséges intézkedések megtétele, vétség esetén annak szankcionálása a rendelkezésére álló eszközökkel; közreműködés az
épített és természeti környezet védelmében; a fenti törvényben meghatározott egyéb feladatok.
A MUNKAVÉGZÉS HELYE: 1221 Budapest, Városház tér 11.
A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő legfeljebb 10 napon
belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, az állás betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: 2016. június 10. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!
A pályázatokat 2016. 05. 31-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „közterület-felügyelő” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu.
Részletesen: Budafokteteny.hu

meghívó

MEGHÍVÓ

Nyári program

A Nagytétényi Polgári Kör elnöksége nevében

szeretettel meghívom kerületünk valamennyi polgárát
HŐSÖK VASÁRNAPI rendezvényünkre.

Nyaraljon családjával,
barátaival Zamárdiban!
Az önkormányzat üdülője egész évben kedvező árakkal várja a pihenni vágyókat

Helyszín: Nagytétényi Hősi Emlékmű, Szentháromság tér.
Időpont: 2016. május 29., vasárnap 11 óra.
Megtisztelő részvételüket köszönöm. László Istvánné elnök, Nagytétényi Polgári Kör

közlemény

Rózsaünnep
A Budatétényi Polgári Kör és a NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet (Kutató) szeretettel meghívja az érdeklődőket a Rózsaünnep rendezvényére 2016. május 26-án, csütörtökön a NAIK GYKI-be (Kutató). (Megközelíthető Budatétény, Park u. 2. vagy a Nagytétényi út
188-190. felől)
Délután 4 órakor a Rózsa a népművészetben című rajzpályázat jutalmazása és a pályaművek bemutatása.
A pályaműveket méltatja:
Bányai Gábor Bertalan művésztanár
A díjakat átadja:
Dr. Preininger Éva, NAIK GYKI intézet igazgatóhelyettese és Kolláthné Hollóssy Rita, a
Budatétényi Polgári Kör elnöke
Helyszín: a Kutató „B” épülete
A díjátadást követően:
Séta a rózsák között a Kutató kertjében
A sétát vezeti: dr. Boronkay Gábor, a Kutató tudományos munkatársa.
A rendezvény ingyenes.
A rendezvény támogatója: Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzata

közlemény

KLAUZÁL 150 kiállítás megnyitója

Tájékoztatás az egynyári virágok kiosztásának időpontjáról

A Klauzál Gábor Társaság és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki Könyvtára meghívja Önt
és családját 2016. május 18. (szerda) 17 órára Klauzál Gábor (1804-1866) halálának 150. évfordulója emlékére megrendezett KLAUZÁL 150 című kiállítás megnyitójára.

Az egynyári virágok kiosztásának időpontja és helyszíne: 2016. május 25. (szerda) 12–18 óráig
és május 26. (csütörtök) 8–16 óráig a Városháza hátsó udvarában. A virágokat azon kerületi lakosok vehetik át, akik jelentkezésüket 2016. április 18-ig eljuttatták az önkormányzat részére.

A kiállítást megnyitja: Sándor P. Tibor, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének vezetője
A kiállítás a Klauzál Gábor Társaság tagjainak magángyűjteményeiből készült válogatás.
Helyszín: Budafoki Könyvtár – Kossuth Lajos utca 30.

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.

meghívó

JÁTÉK VILÁGNAP
Magyarországon is 2016. 05. 28. 9-13 óráig
A rendezvény helye: Napraforgó Tagbölcsőde
Címe: 1225 Budapest, Bartók Béla út 4.
Helyi programok:
színes, főzött gyurmagombóc gyúrása
Tésztából nyakláncfűzés
Zoknibáb készítése
Bábozás, bábjáték
„Mese-mese mátka…” - a mesék világa
Mozgató – játékos kisgyermektorna versekkel, énekekkel
Nagymozgásos udvari játékok

A rendezvény helye:
Leányka Tagbölcsőde
Címe: 1221 Bp., Leányka u. 40/A
(Bejárat a Játék utca felől!)
Helyi programok:
Színes főzött gyurmával való alkotás örömei
Tésztából nyakláncfűzés, Csutkababa-készítés
Papírmerítés, Kötélverés, Nemezelés
Papírsárkány-készítés és -reptetés
Rongybohóc-készítés

A programon való részvétel ingyenes.
Szeretettel várunk minden játékos kedvű szülőt kis
és nagy gyermekével vidám JÁTÉK VILÁGNAPUNKRA!

A rendezvény programjai ingyenesek.
Minden korosztályt szeretettel várunk játékainkkal!

Kiss Áron Magyar Játék Társaság(KAMJT)
Magyar Pedagógiai Társaság (MPT)
Napraforgó Bölcsőde
Budafok-Tétény Egyesített Bölcsőde Mocorgó Bölcsőde

Kiss Áron Magyar Játék Társaság(KAMJT)
Magyar Pedagógiai Társaság (MPT)
Leányka Bölcsőde
Budafok-Tétény Egyesített Bölcsőde Mocorgó Bölcsőde

Városházi Híradó

Ha elháríthattuk a bajt,
nem dolgoztunk hiába
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80 éves a Süsü, a Mirr Murr szülőatyja, Csukás István
(Folytatás az 1. oldalról) 

– Miért ment aztán mégis a jogi egyetemre?
– Magam sem értem. Két év után át is jelentkeztem a bölcsészkarra, amit szintén
nem fejeztem be. Az én igazi egyetemem
a Hungária Kávéház volt, ahol olyan írónagyságokkal ülhettem egy asztalnál, mint
Déry Tibor, Mándy Iván, Réz Pál, Abody
Béla, Vas István vagy Csurka István. Rengeteget tanultam tőlük, nagy iskola volt.
Meseíró mégsem magamtól lettem, mert
én „igazi” költő akartam lenni. Kormos
István javaslatára kötöttem ki a meséknél,
aki az Ifjúsági Könyvkiadó szerkesztőjeként biztatott és terelt a gyermekirodalom
felé. Ki is préselt belőlem egy mesekönyvet, amit még jó néhány követett.
– Figurái rajz- vagy bábfilmeken, tévéfilmeken megelevenedtek és meghódították
a világot, számos díjat besöpört velük…
– A halhatatlanságot egyébként másként is megkaptam: iskolát neveztek el
rólam Teskándon, színházat Balatonszárszón, ahol a nyaraimat töltöm, Kisújszálláson, a szülőfalumban felállították
Bagaméri életnagyságú szobrát, ugyanitt Süsü játszóteret építenek, egy csárda
a Nagy ho-ho- horgász nevet kapta, Bu-

dapesten, a Naphegyen átadtak egy PomPom játszóteret, és négy település díszpolgára vagyok. Nekem ezek is kedves
díjak.
– Születnek még újabb Csukás-mesefigurák?
– Tele van a fejem ötletekkel, tervekkel, új figurákkal, de folytatom a régi történeteket is, például már írom a Nagy hoho-horgász újabb epizódjait. Nyáron pedig
második otthonomban, Balatonszárszón
nekiállok egy regény írásának, ami egy
ifjú költőről, valószínűleg rólam szól majd,
de egy verseskönyvet is szeretnék jövőre megjelentetni. Amíg tervezünk, addig
élünk… n (Temesi László)

Irodalmi estet tart
a „vasútállomások hangja”
Csehov, gospel és IV. Károly Szalóczy Pál Kazinczy-díjas
műsorvezető rózsavölgyi irodalmi estjén


vagy egy balesetet megelőzni, mint utólagos kezelésével foglalkozni. A „PindurPandúr” nevű projekt arról szól, hogy a
gyermekek ne féljenek a rendőrtől, hiszen
értük dolgozik, baj esetén hozzá fordulhatnak. A mini KRESZ-park felállításával és
működtetésével a biztonságos közlekedésre kívánjuk oktatni a felnövekvőket, olyan
hasznos tanácsokkal kiegészítve, ami talán
a könyvekben sincs benne. A szünidő közeledtével a gyermekek kerékpárjait biztonsági szempontból az oktatási intézményekben átvizsgáljuk, tanácsokkal látjuk

Fotó: Hirschberg Judit

el őket. Az idei évben a „Vigyázunk rátok”
program részeként a prevenciós tevékenységünk kiegészült a katasztrófavédelem és
a mentőszolgálat munkatársaival, így tűzvédelmi és elsősegély-oktatásban is részesülnek a gyermekek. A fiatal felnőtteknek is
szervezünk programokat a „DADA” (drog;
alkohol; dohányzás; AIDS) és „Ellen-szer”
programok révén évente megrendezett
drogmegelőző előadásokkal. Ha már egy
embert meg tudtunk szólítani, akár egyetlen
tragédiát el tudunk kerülni, megérte, nem
dolgoztunk hiába. n (Viszkocsil Dóra)

A Föld, a víz és a levegő védelmében
Nógrádiné Tokai Marietta, a Gádor Általános Iskola tanítója Környezetvédelemért-díjas
tanítási órák anyagába és a gyere-

Akek szabadidejébe, vagyis a hétköz-

napok minden pillanatába beleszövi a
környezettudatos gondolkodást az idén
Környezetvédelemért díjjal kitüntetett
Nógrádiné Tokai Marietta. A Gádor
Általános Iskola tanítója két éve vezeti
a környezetvédelmi munkaközösséget,
de már évek óta csiszolgatja a gyermekek szemléletét, szoros együttműködésben dolgozik kollégáival és a szülőkkel, hiszen – ahogy ő fogalmazott
– eredményes munkát csak közösen
tudnak végezni. Mint elmondta, a harmadikos osztályával elsősorban a szelektív hulladékgyűjtésre, az energia- és
víztakarékosságra koncentrálnak, de
tanulói ősszel és tavasszal jeleskedtek
az iskolai papírgyűjtésben, indultak az
ilyen témákat feszegető rajzversenyeken, és nagy lelkesedéssel vettek részt
az öt természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos világnap iskolai szervezésű programjain.
Az intézményben folyó környezetvédelmi munkáról elmondta, hogy
ebben a tanévben a szülőket is bevonva az iskola tanulói bekapcsolódtak a Pont Velem Okos programba is.
Ez az országos, internetes, pontgyűjtő tevékenység játékos formában, értékes ajándékokkal ösztönzi a gyerekeket a szelektív hulladékgyűjtésre, a
pénzügyi tudatosságra és a fenntartható életmódra, miközben hangsúlyozza
az egymást segítő karitatív tevékenysé-

INTERJÚ

„Az én igazi egyetemem,
a Hungária Kávéház volt”

Dr. Bató András rendőr alezredes vehette át idén a március 15-i ünnepi testületi
ülésen a Budafok-Tétény közbiztonságáért díjat az önkormányzat vezetőitől
– Öt évvel ezelőtt milyen tervekkel érkezett
Budafokra?
– Megbízásomat követően átvilágítottam a kapitányság működését. A magam szemszögéből próbáltam a munkatársaimmal közösen megtalálni azokat a
sarokpontokat, ahol javíthatunk a működési mechanizmusokon és eredményesebbek lehetünk. A kapitányság munkáját újraszerveztük és talán a gondolkodásmódot
is új szegmensbe helyeztük. Nem szeretek
a statisztikai számokkal nyugtatgatni senkit, de valahogy mérni kell a munkát. A
tendenciák azt mutatják, hogy javul a közrend, a közbiztonság kerületünkben. Ez azt
is jelenti, hogy helyesen határoztuk meg az
irányvonalakat. Abban bízom, hogy aki itt
él, dolgozik, vagy valamilyen okból a kerületünkben megfordul, egyre nagyobb
biztonságban érzi magát. Alapvető célkitűzésem az úgynevezett „elérhető” rendőrség kialakítása, amely ismeri a helyi problémákat, eredményesen együttműködik
az önkormányzattal, az oktatási intézményekkel, az egyházakkal, a civil szervezetekkel és legfőbb szövetségesével, a lakossággal. Az együttműködő, támogató,
segítő jellegű rendőrség kialakításával a
bűncselekmények elkövetőinek felderítése is eredményesebb, sokkal több hasznos
információ jut el hatóságunkhoz. Nem újdonság az sem, hogy a körzeti megbízottak
aktív kapcsolatot tartanak fenn az iskolákkal, a nyugdíjasklubokkal, a képviselőkkel
vagy a területükön élő lakókkal. Példaértékű módon közösen dolgozunk, munkálkodunk a polgárőrséggel, a közterület-felügyelettel. Ha valami büszkeséggel tölt el,
akkor talán az, hogy a lakosság, a különböző szervezetek és a rendőrök között megindult vagy továbbfejlődött a párbeszéd.
Csakis együttműködéssel lehet sikeres a
rendőrség, a rendőrség sikerei pedig a közérdeket szolgálják.
– A rendőrség nagy figyelmet fordít a
megelőzésre is, ezt milyen formában teszik
a rendőrök a kerületben?
– Prevenciós programjainkkal igyekszünk a társadalom minden rétegét megszólítani. Szervezünk bűn- és baleset-megelőzési programokat idős és fiatal felnőtteknek,
de az egészen kicsiknek: óvodásoknak és
kisiskolásoknak is. Sokkal jobb egy bűnt



Nógrádiné Tokai Marietta (jobbra) a kerület vezetőivel a díjátadón

gek fontosságát. Az Autómentes napon
a gyerekek gyalog, rollerrel és biciklivel érkeztek az iskolába, ahol délután
vetélkedőket szerveztek számukra. Az
európai hulladékcsökkentési héten kreatív alkotásokkal vettek részt a Herman Ottó Intézet által meghirdetett, újrahasznosítást ösztönző versenyen, a
Föld napján pedig környezetvédelmi
csapatversenyt tartottak.
– Ugyan csak heten vagyunk a munkaközösségben, de az évek óta ismétlődő természet- és környezetvédelmi
programok szervezésében és lebonyolításában a tantestület nagy része részt
vesz – tájékoztatta lapunkat Nógrádiné Tokai Marietta, aki az iskola néhány
eredményéről is beszámolt.

Szalóczy Pál negyvenkét éven át olvasott híreket a Magyar Rádióban és Televízióban, műsorokat konferált, közleményeket mondott be, hangját a MÁV
és a BKV utastájékoztató rendszerének
köszönhetően az egész ország ismeri.
tavaly Kazinczy-díjjal kitüntetett

Aműsorvezető és Málnai Zsuzsa egy

ideig kollégák voltak a rádióban. A jellegzetes orgánumú hírolvasó megemlítette a színésznőnek, mennyire megragadta Csehov és Olga Knyipper
házasságkötés előtti levelezése, amelyre Málnai Zsuzsa úgy reagált, hogy beleásta magát az író fiatalkori, kevéssé
ismert novelláiba, elbeszéléseibe. Így
született meg az az eredetileg két részből álló irodalmi est, amelynek rövidített változatát nemrég mutatta be a két
előadóművész a Rózsavölgyi Közösségi Házban, Ernyei László harmonikaművész közreműködésével.
Szalóczy Pállal, a televízió egykori legendás bemondójával, a vonat- és metróállomások „hangjával” a mély basszusról, a
magyar királyokról és a már nem remélt kitüntetésről beszélgettünk.
– Mi szeretett volna lenni gyerekkorában?
– Egyik dolgozatomban azt írtam, hogy
mindegy, csak világhírű legyek. Orvos
édesapám hangi adottságom miatt operaénekesnek szánt, ezért, hogy ne bántsam
meg őt, az ELTE biológia és földrajz szakja mellett három évig operaéneklést is tanultam. Az operákban azonban kevés olyan
szerep van, amely megfelel az én mély
basszus hangfekvésemnek, ezért három

társammal inkább megalapítottuk a Spirituálé Quartettet és jelentkeztünk az 1968as Ki mit tud?-ra, ahol másodikak lettünk.
A tanári pálya soha nem vonzott, inkább
a hangomat szerettem volna használni, és
erre a rádió, a televízió alkalmas volt.
– Szép magyar beszédét tavaly, hetvenéves korában ismerték el.
– A Kazinczy-díj a kicsit megkésett,
már nem remélt kategória volt. Az én koromban felér egy életműdíjjal, de büszke
vagyok rá, mert ez egy rang. Külön öröm,
hogy éppen az ötvenedik díj lett az enyém,
és igen jó érzés azok közé tartozni, akik ezt
a kitüntetést előttem megkapták.
– Nem mondhatnánk, hogy mióta nyugdíjas, kevésbé aktív életet él, mint korábban. Mivel foglalkozik?
– A hírolvasásban kevés lehetőségem
volt a kreativitásra, ezért most nagyon élvezem a szabad gondolatokat, szeretem az
irodalmi estjeimet szerkeszteni, rendezni és
előadni. Visszatért életembe az éneklés is,
szerencsére a harminctagú Bolyki Soul &
Gospel énekegyüttesben ilyen mély hangra
is szükség van, mint az enyém.
– A televízióban a Hatos csatornán Történelmi Tükörcserepek címmel ismeretterjesztő műsort vezet saját maga által írt szöveggel.
– Régi szerelmem a történelem, és
mindig vágytam arra, hogy nem lexikális
tudást adva, nem szárazon, feldolgozhassam a magyar királyság korát. Adásonként
öt-hat percben mesélek, a honfoglalástól
kezdve veszem végig királyainkat egészen
IV. Károlyig. Amikor azonban a monarchia megszűnik, akkor a sorozat nálam is
véget ér. n (Tamás Angéla)

Fotó: Mátyás Tibor

Megemlítette a Duna Múzeum víz
világnapi, internetes kvízjátékát, ahol
az egyéni versenyzők mellett több csapatuk is indult, és egyik diákjuk a tavalyi és idei versenyen is első helyezett
lett, valamint a kerületi környezetvédelmi versenyt, ahol a hetedikesek első, az
ötödikesek pedig negyedik helyet szereztek.
Hozzátette, hogy a Gádor Általános
Iskolában a bonni testvérvárosi kapcsolat révén 2001 óta kiemelten foglalkoznak a környezetvédelemmel. Az
Emilie-Heyermann-Realschule-val
együtt dolgozva projektjeikkel már hat
nemzetközi díjat nyertek, és tavaly az
„Örökös Ökoiskola” címet is kiérdemelték. n (Tamás Angéla)

Est szamovárral

Fotó: Hirschberg Judit
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Csúcsminőségű borok
és igényes előadások
Ismét megrendezték a Gazdag László Emlékversenyt
a tangazdaságban és a Városházán
Hatodik alkalommal rendezték meg a
Gazdag László-emlékversenyt a tangazdaságban és a Városházán. A rendezvényt a budafok-tétényi önkormányzat is támogatta, az eseményen
részt vett Szabolcs Attila országgyűlési képviselő, Zugmann Péter alpolgármester és dr. Szántó János jegyző is.
dén is szoros volt a mezőny a Gaz-

Idag László-emlékversenyen a buda-

foki Soós István Borászati Szakképző
Iskolában. Az iskola egykori igazgatójának tiszteletére alapított nívós megmérettetéssel a szervezők célja az agrárgazdasági szakterület színvonalának
emelése, a szakképzés eredményeinek
széles körű bemutatása, a szakképző iskolák minőségi nevelő-oktató munkájának értékelése, illetve a kiemelkedő teljesítmények elismerése, megbecsülése
– hangsúlyozta a csütörtöki díjátadó ünnepségen Földesi Gyula iskolaigazgató.
A rendezvény kiemelt pillanatai
közé tartozott a névadó emléktáblájának
megkoszorúzása és a tavaly elhunyt dr.
Mercz Árpád nyugalmazott főiskolai tanár, borász, borászati szakíró, BudafokTétény díszpolgára emléktáblájának felavatása.

Két helyszínen, a tangazdaságban és
a városháza dísztermében párhuzamosan
zajlottak az események. Az utóbbiban öt
tudományos dolgozatot hallgathatott meg
a háromtagú zsűri. Az előadók közül négyen a Soós István Borászati Szakképző
Iskola növendékei, egy pedig a nagykőrösi Toldi Miklós Szakközépiskola diákja
volt. Két első helyezés született, az egyik
a Nagykőrösről érkezett diák volt, a másik
pedig Aranyi Botond, a Soós István Borászati Szakképző Iskola növendéke.
A tangazdaságban reggeltől délutánig
tartott az ország minden pontjáról érkezett
178 minta kóstolása és értékelése. Négy
kategóriában születtek eredmények. A vörös borok között a Sauska Pincészet 2012es Villányi cuvée bora nyert, rozé kategóriában a szigetcsépi Gál Szőlőbirtok és
Pincészet 2015-ös Kékfrankos bora lett a
legjobb, pezsgők között a Garamvári Pincészet 2008-as Brut pezsgője bizonyult a
legjobbnak. A versenyen fehérbor kategóriában az egri Demeter Pincészet Hanga
2014 cuvée bora nyert, a zsűri a legtöbb
pontot, több mint 95-öt a Soós István Borászati Szakképző Iskola egykori növendékének, Szászi Endrének ítélte oda, az
észak-balatoni késői szüretélésű olaszrizlingéért. n (budafokteteny.hu)

A Gazdag László-emlékverseny résztvevői a tangazdaságban

Fotó: Hirschberg Judit

Az utolsó mementó: barlanglakás mélyudvara a Veréb utcában

Fotó: Hirschberg Judit

Piknik a barlanglakás udvarán
Rengetegen vettek részt a Budafok-tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál programján
ppel Péter a Veréb utcai Barlangla-

Akás Múzeum gondnoka két turnus-

ban fogadta a látogatókat. Az érdeklődők annyian voltak, hogy alig fértek el
az udvarban és a barlanglakás tetején kialakított füves területen. A rövid történeti áttekintés után mindenki megnézhette a több lakásból álló múzeumot.
Sokan csak azért jöttek el, mert valamilyen személyes módon ők is kötődnek a
barlanglakásokhoz. Pálné Megyeri Ágota gyermekkorában nagyszüleihez ment
látogatóba a Park utcai barlanglakásokba. – Arra emlékszem, hogy ott a bejárat
egy szintben volt az utcában, nem kellett
lépcsőn lejönni. A nagypapám köveket
bányászott és vágta kisebb darabokra az
udvaron. Szerettem ott lenni, mert nagyon jó hangulat és tisztaság volt – emlékezett vissza az egyik látogató.

A budafoki barlanglakás egyedülálló módon mutatja be a korabeli életet.
A múlt egy kis szelete tárul a látogató szeme elé, amikor belép egy-egy helyiségbe. A múzeumot az utolsó lakó,
Tóth Győzőné személyes használati tárgyaival rendezték be, így szinte
megelevenedik a történelem. A budafoki barlanglakások a filoxéra idején alakultak ki. A munka nélkül maradt zsellérek, vincellérek elkezdtek mészkövet
bányászni és eladni. Eleinte albérletben laktak, majd a kitermelt kövek helyén kialakult kis nyílásokban alakítottak ki szobákat. A mélyudvarról több
helységet is kivájtak az ott élők, azokat a család kiadta bérbe másoknak. A
legtöbb barlanglakást a természet alakította ki, de itt Budafokon nem. Egész
Európában nem nagyon lehet ilyen

mélyudvaros kőházat találni. Több
barlanggóc volt a kerületben, a Veréb
utca mellett, a Halk, a Park, a Kiskőbánya utcában és a Kálvária hegyen.
Az 1950-es és 60-as években is éltek
még ezekben a lakásokban emberek,
annyira szerették, hogy nagyon nehezen lehetett őket onnan kiköltöztetni.
Tiszta, rendes emberek éltek ezekben
a barlanglakásokban, minden tavas�szal, mint a falusi világban, kimeszelték az otthonukat és rendben tartották
az udvarukat. A ház tetején kialakított
füves területeken az állatokat tartották, melyeket a gyerekek gondoztak.
Előzetes telefonos (06-20/447-8333)
bejelentkezés után bármikor megtekinthető az egyetlen még megmaradt
budafoki barlanglakás a Veréb utcában. n (Viszkocsil Dóra)

Virágok kendőkön és köszöntőkártyákon
Különleges kamaratárlat nyílt a Nagytétényi Kastélymúzeumban
Az e-mailek és papír zsebkendők korában élőket invitálja időutazásra az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből nyílt
kiállítás, a Virágoskert. A kamaratárlaton
egy letűnt kor már elfeledett tárgyi kultúrája elevenedik meg a szemünk előtt.
A közel két évszázada művészi igénnyel
készült viseleti darabok és az öltözéket
kiegészítő, tetszetős kellékek mellett helyet kaptak a míves emlékkönyvek és a
miniatűr köszöntőkártyák is, amelyek
közös vonása a virágmotívumok alkalmazásában, különbözősége a használt
technikák sokféleségében rejlik.

megnyitón az üdvözlő szavakat a

Amúzeum igazgatójától, Juhász Ká-

rolytól hallhattuk, a tárlat hangulatához
illeszkedő dalokat pedig Farkas Annamária nívódíjas népdalénekestől, Nagy
Koppány kobozkíséretével.
– Különleges virágoskertbe invitálja
önöket a Nagytétényi Kastélymúzeum,
ahol a virágminták fűzik egybe a különféle műtárgyakat. Okkal válogatott így a
tárlat rendezője, hiszen a 19. század első
néhány évtizedének empire, majd az ezt
követő biedermeier stílusnak is legkedveltebb mustrái ezek – köszöntöt-

te az érdeklődőket a kiállítást megnyitó dr. Tompos Lilla művészettörténész.
A kiállításon különböző textiltechnikákat láthatunk: selyem- és fémfonal,
zsenília, szalma, flitter vagy éppen emberi haj felhasználásával készült kötést, horgolást, csipkeverést, gyöngykötést, csomózást, valamint fehér és színes
hímzést.
A kastélymúzeumi kamaratárlat,
melynek kurátora dr. Horváth Hilda
művészettörténész, július 30-ig látogatható, hétfő kivételével mindennap
10–18 óráig. n (Tamás Angéla)

Lovas kocsizás az erdészháznál

Fotó: Hirschberg Judit

Madarak és fák napja
a Kamaraerdőben

Futás, kerékpározás, játék és főzőcske a Német
Nemzetiségi Önkormányzat családi rendezvényén
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
régi sváb hagyományokat ápoló családi rendezvényt tart a Madarak és fák
napján. Az egész napos rendezvényt
idén már 17. alkalommal tartott meg a
Kamaraerdei nagyréten.
erőfényes napsütésben indult a futó-

Vverseny a Szoborparktól a nagyrétig

Virágminták a régi maradványokon

a Német Nemzetiségi Önkormányzat
régi sváb hagyományokat ápoló családi rendezvényén. A mezőnyben kicsik
és nagyok együtt futottak. Minden induló almát és müzliszeletet kapott a
célnál. Idén kerékpáros futam is volt,
melyen szintén sokan részt vettek. A
nap további részében a hatalmas rét átalakult játszótérré. A programok szervezésében nagy segítséget nyújtott
idén is az Árpád Utcai Általános és Német Nemzetiségi Iskola és a „Klub net
cet” egészséges életmód klub. Minden
korosztály megtalálhatta a neki tetsző

feladatokat. A szervezők kialakítottak egy hét állomásból álló akadálypályát, amit kis csoportokba rendeződve
teljesíthettek a családok. Volt levélfelismerés, íjászat, célba dobás, kúszásmászás és nyelvi keresztrejtvény is.
Minden feladat szorosan kapcsolódott
a természet megismeréséhez. A réten
lehetett még pónin lovagolni, lovas kocsin utazni és ugrálóvárazni is. Amíg
a gyerekek az ügyességi játékokon bizonyították rátermettségüket, addig a
szülők ebédet főztek. Sok baráti társaság állított fel bográcsokat és készített
finom ételeket. A Nagytétényi Nyugdíjasklub tagjai kis lángosokat sütöttek
a gyerekeknek. A Német Nemzetiségi
Önkormányzat szakácsa akkora bográcsban készített gulyást, hogy az étel
a rendezvény összes résztvevőjének
elég lett volna. Ebéd után a Südofen
Blaskapelle Zenekar játszott sváb zenét. n (Viszkocsil Dóra)

Városházi Híradó

Kelemen Kabátban télen-nyáron
Horváth Boldi: „Még nagyon hosszú zenei út áll előttünk”
Dallamok télen-nyáron – áll az első lemezükön. Azóta elmúltak a gyermekévek, a második lemezük címe mégis
ez: Maradjatok gyerekek! Időközben a
három fiú felcseperedett és zenekaruk,
a Kelemen Kabátban egyre sikeresebb.
A trió nagykorúvá vált, sőt, szívdöglesztővé. Ősszel megjelenő lemezük
ugyanis a Szívdöglesztő címet kapja.
A kerületi közönség legutóbb a budafoki majálison hallhatta jobbnál jobb dalaikat.
– Honnan ez a furcsa név? – kérdezik sokan, amire Horváth Boldizsár
(Boldi) megkeresésünkre így válaszolt:
– Az Egyetemi Katolikus Gimnáziumban, osztályunkban járt egy Kelemen nevű társunk, aki télen-nyáron
kabátban járt, és mindig mondtuk egymásnak: „Ott van Kelemen kabátban”.
Aztán amikor még a gimiben zenekart
alakítottunk, kerestünk egy furcsa nevet, akkor beugrott a Kelemen Kabátban.
– Mit szólt hozzá Kelemen, amikor
már egyre ismertebb lett az ő nevével
a zenekar?
– Bár azóta ritkán találkozunk, de
örül neki, szívesen hallgatja a számainkat. Egyébként egykori osztálytársunk időközben római katolikus pap
lett.
– Akkor ideje volna átkeresztelni a
zenekart Kelemen Reverendában nevűre…
– Nem rossz ötlet, de pont most,
amikor egyre jobban fut a szekerünk
ezen a néven? Igen sikeres évet zártunk
tavaly és már az idei évünk is kezd kirajzolódni, hogy hagyományainkhoz
híven, minden évben egyre több a fellépésünk, a rajongótáborunk, és haladunk a céljaink felé.
– Mi a céljuk?
– Hogy tovább fejlődjünk, még sikeresebbek legyünk! Még hosszú út
áll előttünk. Jó megélni, hogy évről
évre fejlődünk, egyre jobban összeérik
a banda. Testvéremmel, Gáspárral és
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Mese egy borospincében Berecz Andrástól
Berecz András, a nagy mesemondó már második
alkalommal látogatott el a Seybold-Garab Pincébe a
tavaszi művészeti fesztivál alkalmából. A Felitő című
estjére – melyet Varga Barbara, a Klauzál Ház igazgatója nyitott meg – rengetegen voltak kíváncsiak.
A pince hangulata jól illett a történetekhez. Az est
folyamán moldvai, háromszéki és udvarhelyi mesék
hangoztak el. A közönség kedvence A lusta csobán
című mese volt. Az est folyamán Berecz András
meg is énekeltette a közönséget. A házigazda finom
sós perecet és meleg túrós, meggyes-mákos rétest
készített a látogatóknak, amelyek mellé természetesen jó borokat is kóstolhattak a vendégek.

Szobrok és képek a Vén Emil Galériában
Szobrok és képek címmel nyílt kiállítás Körösztös
Péter fafaragó és Kutas Endre amatőr fotós, a Baross Gábor-telepi Polgári Kör tagjai munkáiból a
Klauzál Gábor Művelődési Ház Vén Emil Galériájában. A tárlatot Szepesfalvy Anna alpolgármester
nyitotta meg. A műveket Pató Róza szobrász és dr.
Vankó András, a Budafoki Fotóklub elnöke méltatta. A megnyitón fellépett Györffy Gergely hegedűművész és a Baross Gábor-telepi Polgári Kör ifjúsági tagozatának tagjai. Tárogatón közreműködött
Delényi Éva, Szíjártó József, Matus Mihály, Szűr József és Ambrus Károly.

Tárlat a padlástérben a Záborszky Kúriában
A Záborszky Kúria sejtelmesen sötét padlásterében, az egykori „boros óvoda” helyén kialakított
műteremben és kiállítótérben rendezett tárlatot az
Artér Művészeti Egyesület Talált tér címmel. A kiállításon Herendi Péter, Beregi Edina, Deli Eszter,
Pető Márk, Haid Attila, Kutasi Tünde, Sztrakay Orsolya, Filotás Viktória, Nádor Mónika, Kaintz Regina, Palik Eszter, Drégely Imre, Kaszás Réka, Molnár Zoltán. Haber Szilvia, Várhelyi Csilla, Sarkadi
Petra, Kalas Zsuzsa és Győri Lajos munkáit tekinthetik meg a vendégek, előre egyeztetett időpontban. A tárlatot Muladi Brigitta művészettörténész
nyitotta meg.

Beköltöztek a madarak a Radóczy Galériába

harmadik társunkkal, Pápay Mihállyal
kitűnően alkotunk együtt, barátian beosztjuk tennivalóinkat. A legfontosabb
zenei kérdésekben egy a véleményünk,
annak ellenére, hogy különböző a személyiségünk, de inspiráljuk egymást.

Én például szívesen írok szöveget és
zenét, de Misi is remek dalokat ír.
– Akkor nem áll a bál soha önöknél?
– Most éppen igen, mert legújabb,
nemrég megjelent számunk címe Áll a
bál. n (Temesi László)

„Beköltöztek a madarak…” versek - dalok - kerámiák címmel rendeztek kiállítást Vertel Andrea keramikusművész munkáiból a Radóczy Galériában,
a 42. Budafok-tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál
programsorozatának részeként. A tárlatot Lőrincz
Győző, Ferenczi Noémi-díjas keramikusművész nyitotta meg. Közreműködött a Kicsi Rigók Együttese Bánhegyi Boglárka vezetésével, Radóczy Károly,
Tóth-György Viktória és Tóth-György Virág.

Aki kiszolgálja az énekművészeket
Kerületünkben is gyakran fellép Hegedűs Valér zongoraművész
Tartalmas estéken a budafoki-tétényi
irodalom- és zenebarátok rendszeresen találkozhatnak egy kiváló muzsikussal, aki neves művészeket kísér.
Hegedűs Valér zongoraművész virtuóz
játéka évtizedek óta magával ragadja
hallgatóit, éppen hatvan éve ült először
a zongora elé…
A Klauzál Ház Mészáros Csaba Ter-

Amében például a Muzsikáló Múzsa

rendezvényein Baranyi Ferenc Kossuth-díjas költő zenés-irodalmi barangolásán találkozhattak vele többször is,
de egyéb helyi civil szervezésű programokban is, sőt, a Savoya téri templomban szintén gyakran volt hallható.
– Budafok-Tétény szinte a város
egyetlen kerülete, amelyben a hos�szú évtizedek alatt ilyen sokszor megfordulok muzsikálni – mondta Hegedűs Valér. – Nagyon szeretek idejárni,
már otthon érzem magam Budafok-Tétényben. Mindig szívesen jövök, amikor felkérnek, Pitti Katalin vagy a kerületben élő operaénekes, Csák József
kísérete mindig élményt jelent a számomra is.
– Mióta zongorázik, és van-e utánpótlás a családban?
– Éppen az idén hatvan éve, kilencéves koromban ültem először a zongora elé, és azóta a komolyzenétől kezdve a nótákon, operetteken keresztül a
musicalig szinte mindent játszom. A
műfajok közötti barangolás az életem.
Szerencsére a fiam is beleszületett a
zenébe, ma már ő is kiváló zongoraművész és zenepedagógus. Vele szintén gyakran találkozhattak a budafoktétényiek az elmúlt években.
– Mit szeret jobban, kísérni énekművészeket vagy önálló koncertet
adni?

– Mindkettőt, hiszen nagyon oda
kell figyelni az énekesekre, még a lélegzetvételükre
is.
Büszkeséggel
mondhatom, hogy a legtöbb jeles hazai művésszel dolgoztam már, akik,
úgy érzem, velem is szívesen turnéznak, mert biztonságban érzik magukat
nálam, ami igen fontos egy ilyen közös
munkában. Az önálló esteket is nagyon
szeretem, mert ezeken talán még jobban megmutathatja egy művész, hogy
mire képes.
– A kerületben él egy névrokona is…
– Hegedűs Endre, akit nagyon tisztelek, de a szintén itt élő Jandó Jenőt is.
Szerencsés ez a kerület, hogy ennyi kiváló
zongoraművész szűkebb hazája. n (T. L.)

Az Egyszer egy királyfi és a Pünkösdi királykisasszony
A Kolompos együttes a magyar muzsikával neveli a gyermekeket
A magyar népi kultúra kimeríthetetlen kincseskamra, tele gyönyörű zenével, dalokkal, táncokkal és történetekkel. A Kolompos együttes nem kevesebbre vállalkozik,
mint arra, hogy a magyar muzsikával, a régi
„mesés” népszokásokkal hagyományait,
kultúráját, hazáját szerető emberekké nevelje a gyermekeket.
z együttest rendszeresen hívják külföld-

Are is, Németország, Anglia, Finnország

Hegedűs Valér és Csák József

magyar kolóniáihoz, Kárpátaljára és a Felvidékre. Nagy Zoltán zenekarvezető az erdélyi zenénél a tamburát brácsára cseréli, a
csíki muzsikánál vagy gyimesi fellépéseken pedig előveszi az ütőgardont. Úgy véli,
fellépéseik mindig „egy nagy, közös játék
a gyermekekkel”, ahogy ez Budafok-Tétényben is történt.
– Több mint negyed évszázada zenélnek
óvodásoknak, kisiskolásoknak. Miben tér el
egy huszonöt évvel ezelőtti fellépés a maiaktól?
– Az első húsz évben nem tűnt fel, hogy
változott volna valami, de az utóbbi évek-

ben úgy érezzük, mintha kevesebb visszajelzés érkezne, mint régebben. A sokat tévéző gyerekek megszokták, hogy nincs
interaktivitás, ezért furcsa nekik, hogy a
Kolompos Együttes erre épít. Ez persze
nem mindenhol jellemző, mert például itt,
a Klauzál Házban is aktív közönségre leltünk. A ráhangolódást segítő muzsikálás és
a mesejáték után a gyerekek lelkesen jöttek fel a színpadra, hogy részt vegyenek a
negyedórás táncházon. Manapság azonban
nagyobb hit és erő kell ahhoz, hogy hatalmas zenei kincsünk, táncaink, szokásaink
szépségeit eljuttassuk a gyerekhez. Műsorainkat sok-sok vidámsággal, kedvességgel, és egy kicsit a mai életre szabva állítjuk
össze, arra törekszünk, hogy egy nagy, közös játék segítségével megszerettessük közönségünkkel ezeket a dalokat.
– Ezért születtek meg a mesejátékok is?
– Közel akarunk férkőzni a gyerekekhez, ezért olyan továbblépési lehetőséget
kerestünk, amellyel a gyerekeket még inkább meg tudjuk fogni, és erre a mesejátékok tág teret biztosítanak. A Jönnek a

huszárok című zenés mesével a kisiskolásokat szólítjuk meg, hiszen ott a gyerekek
közül választunk kis huszárokat, akik kardot, csákót és mentét kapnak. Gyönyörű
muzsika szól, miközben Levente parancsszavait követve kis nézőinkkel együtt eljátsszuk a történetet. Előadásaink többsége, mint a IV. Mesefesztiválon eljátszott
Egyszer egy királyfi vagy a Furulyás Palkó, konkrét népzenei alapokra épül. Hallgatóságunk autentikus népzenén alapuló muzsikával kísérve ismerkedik meg a
Pünkösdi királykisasszonnyal vagy azzal,
hogyan készül a Kőleves.
– Mi hiányzik a Kolompos életéből?
– Szeretnénk a televízió képernyőjén is
megjelenni. Igaz, hogy kevésbé személyes a
gyerekekkel való találkozás, de míg az óvodákban és iskolákban csak száz gyerek szívéhez jut el a zenénk, a színháztermekben,
sportcsarnokokban is csak több százhoz, addig a képernyő előtt sok-sok ezer kisgyermek ül. Úgy érezzük, hogy a televíziós szerepléssel sokkal többük figyelmét tudnánk a
magyar népzenére irányítani. n (T. a.)
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Miért érdemes
elmenni egy
hallásvizsgálatra?

Vegye
komolyan!

Az Amplifon Hallásközpontok ingyenes hallásvizsgálat kampányának
apropóján lapunk összeválogatta azokat a legfontosabb
szempontokat, ami miatt hasznos a hallásvizsgálatra elmenni.

zik, melynek célja, hogy a
A HALLÁSPROBLÉMÁK
hallásspecialisták segítségé‐
MINDANNYIUNKAT
vel megtalálják azt a leg‐
ÉRINTENEK
kisebb intenzitású hangot,
A megnövekedett környezeti
amelyet Ön még éppen meg‐
zajok, a módosult zenehall‐
hall. A következő lépésekben
gatási szokások, a zajos mun‐
pedig jelezni kell, mennyire
kahelyeken a hallásvédelem
hallja meg a beszédet, és
hiánya mellett a hallószervek
természetes úton történő
mennyire sikerül megértenie
elöregedése sem kímél ben‐
azt. Ez a vizsgálat tehát teljes
nünket. Ezek miatt előbbkörű, és csupán 25‐30 percet
A megnövekedett környezeti zajok
utóbb valamilyen mértékvesz igénybe.
nem kímélnek bennünket.
ben mindannyian érintetA HALLÁSVIZSGÁLATRA
tek leszünk, vagy már érintettek központokban a kifejezetten
NEM KELL ÓRÁKAT SORBAN
is vagyunk. A kérdés inkább az, erre a célra kialakított hangÁLLNI ÉS VÁRNI
hogy kinél mikor jön el az a pilla‐ szigetelt vizsgálókabin biztosít. A modern előjegyzési rendszer‐
A HALLÁSVIZSGÁLAT nek köszönhetően minden hal‐
nat, amikor bejelentkezik egy
INGYENES lásvizsgálat előre megbeszélt
hallásvizsgálatra.
MI KELL EGY PROFI Az Amplifonnál amellett, hogy időpontban történik. Önnek csuHALLÁSVIZSGÁLATHOZ? teljesen ingyenes, a vizsgálatot pán fel kell hívnia a budafoki
Sokszor előfordul, hogy háziorvosi végző hallásközpontok sem szá‐ Amplifon Hallásközpontot a
rendelőkben mobil műszerekkel molnak el pontokat a Társada‐ 06-1 226-0515-ös telefonszáhallásszűrést végeznek. Ez egy lombiztosítási Pénztár felé.
mon, és egyeztetni egy megfeA HALLÁSVIZSGÁLAT lelő időpontot. A más egészolyan szakmai képtelenség, mint‐
FÁJDALOMMENTES ségügyi intézményekben áltaha félhomályban vagy sötétben
akarnánk látásvizsgálatot csinálni. Az anamnézis felvétele után a lános, sokszor órákig tartó,
A hallásvizsgálathoz ugyanis hallójárat ellenőrzése, majd bosszantó várakozás így teljeteljes csend kell, amit a hallás- maga a hallásvizsgálat követke‐ sen kiküszöbölhető.

A jó hallás fontos. A problémák megelőzésének
érdekében ingyenes audiológiai szűrővizsgálatot
szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban XXII. kerületi
lakosok számára 2016. május 18-tól június 10-ig.
Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpont
XXII., Kossuth Lajos u. 25-29.
Bejelentkezés: 06-1 226-0515
amplifon.hu

Városházi Híradó

Méltóságot és vagyont
vesztett családok
Majzik Klára családját az ötvenes években kitelepítették, üldözték

Budafok-Tétény

Anno

„…egyre jobban nehezítették az életünket, de ha egyre szerényebben is,
megéltünk. Az volt a jó, hogy békességben, szeretetben együtt volt a család. 1950. február 13-án este azonban hiába vártuk haza édesapánkat,
nem jött” – olvashatjuk a Kommunista gaztettek a magyarság ellen 1945
után című kiadványban Németh Árpádné született Majzik Klára tollából.
1951. június 10-én két-három óra leforgása alatt kellett elhagynia otthonát az akkor hétéves Majzik Klárának, tizenkét éves
nővérének és édesanyjuknak, hogy egy vagonba beterelve Gyöngyöspatára szállítsák őket.
– Bőrnagykereskedő édesapámat burzsoá osztályellenségnek minősítették és
bebörtönözték, az üzletet a berendezéssel,
árukészlettel és a pénzzel együtt elvették,
ahogy a lakásunkat és minden ingóságunkat is. Gyöngyöspatán egy kis szobában
laktunk, Racsekék tanyáján, és az ellátás fejében segítettünk nekik a földet művelni, állatokat etetni, legeltetni. Ha volt
lehetőségünk, mi, gyerekek is napszámba jártunk. Nővéremmel szélben-fagyban
gyalog mentünk a hét és fél kilométerre
levő iskolába, a falu határát pedig rendőrök
őrizték, nehogy megszökjünk. Állandó rettegésben tartottak bennünket azzal, hogy
elvisznek Szibériába – mutatta be röviden
a családját ért megpróbáltatásokat Németh
Árpádné született Majzik Klára, a Pofosz
(Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége) Kitelepítettek Tagozata elnöke.
Elmesélte, hogy édesapja, aki 1953-ban
szabadult, a fővárosban maradt munkát ke-
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Csodafa a Klauzál kertjében
Rózsaszín virágú vérszilvafát ültettek idén az óvodások
az ökonap alkalmából a művelődési ház udvarán
árom óvodából érkeztek gyerekek

Ha második alkalommal megrende-

zett ökonapra a Klauzál Házba. Az intézmény kertjében idén is elültettek az
óvodások segítségével egy fát. A gyerekek kis kannákkal locsolták a kertész
által elültetett vérszilvafa gyökereit. A
fa díszítő értéke a koronája. Kora tavasszal hatalmas rózsaszín virágokat
hoz, majd lombhullajtásig élénk bordó
levelei vannak. Rendkívül közkedvelt
díszfa, 3-5 méterre is megnőhet, szereti a napot és a félárnyékot.
A fa elültetése után a gyerekek a kamaraterembe mentek és megnézték a
Rejtélyes Pitypang című mesét, melyet
az Egri Babszem Jankó Gyermekszínház társulata adott elő. Az előadáson rovarok és bogarak „keltek életre”. A játékos mesehallgatás közben megtanulták

a gyerekek, hogy az apró rovarok miben
különböznek egymástól és milyen tevékenységet folytatnak a természetben. A
mese után a szervezők kihirdették az
óvodásoknak és iskolásoknak meghirdetett rajzpályázat eredményeit. Hetvennégy pályamű érkezett a „Te hogyan
óvod a környezetedet?” című felhívásra. A gyerekek rendkívül szép alkotásokat készítettek. Rajzoltak szélerőművet,
szelektív kukákat, elektromos autókat
és ökoházakat. Minden gyerkőc kapott
csokoládét, és sok különdíjas is született. Az ökonap fő célja az volt, hogy
már gyerekkorban felhívja a figyelmet a
környezet értékeire és azok megvédésére. A tervek szerint jövőre több száz virágból álló virágágyást szeretnének kialakítani a ház udvarában a gyerekek
segítségével. n Viszkocsil Dóra

Majzik Klára

resni, míg ők Nagy Imre amnesztiarendeletének hatására elhagyhatták kényszerlakhelyüket. Nem volt hova menniük, ezért
rokonoknál, ismerősöknél húzták meg magukat, néha mindegyikük máshol, Budapestről ugyanis továbbra is ki voltak tiltva.
Végül 1956-ban nincstelenül költözhettek
vissza szülővárosukba, ahol a forradalom
leverése után a házmesterkedés fejében sikerült egy szobát kapniuk.
– Hetedikes voltam a forradalom kitörésekor. Kenyérért mentem, amikor a tömeg a Sztálin-szoborhoz vonult. Csatlakoztam hozzájuk, ott voltam a szobor
ledöntésénél és a Bródy Sándor utcában
is, ahol már lőttek is a tömegre – emlékezett vissza Majzik Klára az ’56-os eseményekre. Élettörténetét folytatva elmondta:
a forradalom leverését követően szüleik
továbbra is csak segédmunkásként dolgozhattak, ő pedig az általános iskola elvégzése után még esti iskolában sem tanulhatott
tovább. Ahogyan a nővére sem, mert változatlanul „közveszélyesnek” számítottak.
Amint azonban lehetősége adódott, a munka mellett tanulni kezdett.

– Bár nem lehettem az, ami szerettem
volna, de az élet adta lehetőségek szerint
továbbtanultam. Végül is megtaláltam
a szépet és az örömöt a munkámban. Tizenöt éven át jártam esti iskolába, először
gyors- és gépíró lettem, azután gimnazista.
Közgazdasági technikumot végeztem, valamint munkaügyet tanultam közép- és felsőfokon, majd az úgynevezett rendszerváltás után személyügyi diplomát szereztem.
Ekkor azonban már majdnem ötvenéves
voltam – számolt be életéről a kerületünkben élő egykori kitelepített.
Családjára visszagondolva megemlítette, hogy egyik őse Dobó István mellett
harcolt a törökök ellen az egri vár ostrománál, és ezért nemesi címet kapott. Meg is
mutatta a Majzik címert, amely névjegykártyájának a mai napig dísze. Beszélt a
Heves községben lévő Majzik-kúriáról és
távoli rokonáról, a Magyar Örökség díjas
képzőművész V. Majzik Máriáról is, akinek a kitelepítettek emlékére készített alkotását Budafokon, az evangélikus templom kertjében avatták fel 2011. május
21-én. n (Tamás Angéla)

Ökonap óvodásokkal a Klauzál Házban

Párhuzamos találkozások
A Demjén iskola a Határtalanul program segítségével utazott Erdélybe

Ismét „felépül” a Szeretethíd
A Kárpát-medencei református önkéntes napokra
nyolcadik alkalommal várják a jelentkezőket
Nyolcadik alkalommal szervezi meg a
Szeretethíd Kárpát-medencei református önkéntes napokat a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az akcióra,
mely május 20-án és 21-én lesz, több
mint 20 000 önkéntes jelentkezett.
ájus 10-ig összesen 20 734-en je-

Mlentkeztek a Szeretethíd Kárpát-

medencei református önkéntes napokra, mely célja elsősorban az, hogy a
reformátusok összefogásának köszönhetően minél több területen megvalósuljon az önzetlen segítségnyújtás.
A Szeretethidat azért szervezik meg,
mert a református egyházban nagy
múltja van az önkéntességnek, mely
kortól független. Bár a különböző szolgálati feladatokat nem szokás önkéntes feladatokként jellemezni, ettől függetlenül a református egyház teljesen
természetes, mindennapi része az önzetlen segítségnyújtás. A Szeretethíd
fontos célja, hogy megmutassa, a reformátusok képesek és készek tenni a
környezetükben élőkért.
A Szeretethíd olyan segítségnyújtó
akció, mely mindenkit vár, legyen akár

idős, akár fiatal, egészséges vagy éppen fogyatékkal élő ember, határon innen vagy túlról. A reformátusok célja,
hogy közösen tegyenek egymásért, a helyi és gyülekezeti közösségeikért és a
teremtett világért. Szeretnék, ha a Kárpát-medence minden területén munkálkodnának kisebb-nagyobb csoportjaik
szociális, fejlesztési és ökológiai területen nyújtva segítséget településeknek,
intézményeknek, gyülekezeteknek.
Nyolcadik alkalommal szervezik
meg a Szeretethíd programot, melynek
fővédnökségét idén prof. dr. Fekete
Károly tiszántúli református püspök és
Gundel Takács Gábor televíziós szerkesztő-műsorvezető vállalta. A Magyar
Református Szeretetszolgálat számos
módon nyújt segítséget a rászorulóknak, emellett kifejezetten fontosnak
tartja, hogy felhívja a figyelmet az elesettekre és megmutassa, hogy valamennyien képesek vagyunk segíteni,
lehet, hogy más-más módon, de mégis, mindannyian tehetünk a környezetünkben élőkért, akár adományozással,
akár figyelmességgel vagy önkéntességgel. n

A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola 7. osztályos tanulói
Erdélyben jártak az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő által meghirdetett
Határtalanul program segítségével. Az
iskola a Párhuzamos találkozások címet adta az idei erdélyi kirándulásnak, amelyen negyvenhárom tanuló
vett részt.
hetedik évfolyam ötnapos kirándu-

Alása során a pedagógusok nem arra

törekedtek, hogy múzeumokat, kihalt
tájakat, skanzeneket nézzenek meg a
diákok. A fő cél az volt, hogy a diákok kapcsolatokat építsenek ki az ott
élő erdélyi magyarokkal, és hogy magukénak érezzék Erdélyt. – A célunk
az volt, hogy lássák, a magyarság több
mint országhatárok közé szorult állampolgárok összessége. Közösség,
amelybe tartozunk, amely összetartozik – mondta Bencze Péter, az iskola
igazgatója.
Ettől függetlenül természetesen a
kirándulások sem maradtak el. A diákok az első napon a Királyhágón áthaladva Bánffyhunyadon és Körösfőn
nézték meg a kalotaszegi református templomokat, majd este a marosvásárhelyi református vártemplomban a tiszteletes fogadta a tanulókat,
aki a helyi magyarság és a gyülekezet életéről tartott megható előadást.
Jártak Farkaslakán, Tamási Áron szülőházában, Korondon, Szovátán és
Szejkefürdőn is. A gyerekeknek hatalmas élmény volt a Jézus szíve kilátó Székelyszentléleken, ahová gyalog
másztak fel. A negyedik napon Marosvásárhely látnivalóit nézhették meg,
közelebbről tanulmányozhatták a he-

Negyvenhárom tanuló vett részt az erdélyi kiránduláson

lyi szecessziós emlékeket. Ugyanezen
a napon, délután Székelyudvarhelyre mentek a gyerekek, ahol egy városi
versenyen ismerkedtek meg a székelyekkel. Sok fényképet készítettek és
beszélgettek a helyiekkel. Az utolsó
napon a tordai sóbányába látogattak,
ami mindenkit ámulatba ejtett. A határ
átlépése előtt még Nagyváradon sétáltak egyet. A diákok szálláshelye mindvégig Mezőmadarason és Mezőpaniton
volt. Mindkét helység Marosvásárhely mellett található, egy szép ma-

gyar református településen. A Budafoki Református Egyházközség 25 éve
ápol testvérgyülekezeti kapcsolatot a
mezőpaniti gyülekezettel.
– Párhuzamos találkozások. Két
magyarság párhuzamos története találkozott egymással. Nem a végtelenben,
mint a marosvásárhelyi Bolyai elméletében, hanem Erdélyben keresztezte
egymást. És most már tudjuk: van egy
párhuzamos közösség, ami a miénk is
– összegezték a kísérő tanárok az ötnapos kirándulást. n (Viszkocsil Dóra)
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Rózsakerten gyűltek össze
a kutató gyerekek
A Rózsakerti Demjén István Református Általános
Iskolában tartották meg a Kutató Gyerekek Tudományos
Konferenciájának országos döntőjét
A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolában tartották meg
a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciájának országos döntőjét
saknem hatvan rendkívül érdekes elő-

Cadást hallgathatott meg a zsűri a XV.

A Passé Tánccsoport előadása a Klauzál Házban

Fotó: Mátyás Tibor

„Felkelt a napunk…”
A Klauzál Gitár Band és a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola Csilingelő
gyermekkórusa és a Passé Táncsoport eladása a Klauzál Házban

A 42. Budafok-tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál egyik programjaként különleges zenei csemegével lepte meg
közönségét a Klauzál Gitár Band és a
Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola Csilingelő gyermekkórusa a Bujtor István
színházteremben. Az István, a király
című rockoperából adtak elő részleteket a Passé Tánccsoport és a tizenhárom éves Novák Nanda közreműködésével, Varga Miklós és gyermekei
vendégszereplésével – a nagy érdeklődésre való tekintettel két egymást követő előadáson.
közel száz szereplőt felvonulta-

Ató produkciót a kórus egyik tag-

ja, a kilencéves Nagy Nikolett nyitotta meg az Ó Szent István dicsértessél
című csángó népénekkel, majd Magyar
László gitártanár vezetésével és Beer
Ágnes vezényletével felcsendültek az

oly sokak által ismert és kedvelt rockopera dallamai.
A gyerekek kezdeményezésére fogékony gitártanár és a szokatlan, erőt próbáló feladatok iránt érdeklődő kórusvezető összehangolt munkáját dicséri,
hogy hétévestől hatvanévesig mindenki megtalálta a számára megfelelő szerepet. A hatvanhárom tagú, alsó tagozatosokból álló énekkar a Klauzál Ház
gitáregyüttesével, Tóth Hanga, Csapó
Nelli, Lachmann Móni énekesekkel,
Nádor Kristóf dobossal, a fúvós hangszereken játszó Makai Fannival és a hét
gitárossal, Zsengellér Tündével, Nádor
Balázzsal, Révai Flórával, Kovács Attilával, Vuics Mártonnal, Tárkányi Áronnal és Lázár Dorottyával felejthetetlen
koncertet adott. Az est sikeréhez nagyban hozzájárult Czene-Bánhidi Petra
versenytáncos tizenhat tanítványa és a
Doka Dance Stúdió kiváló táncosa, No-

Támadások a digitális világban
A Demjén iskola is csatlakozott a Digitális témahéthez
Első alkalommal csatlakozott a Rózsakerti
Demjén István Református Általános Iskola a Digitális témahéthez. Az országos rendezvénysorozat egy hétig tartott, melyben
rendkívül izgalmas programokat kínáltak
a szervezők a diákoknak.
felső tagozatos diákok életében is

Amár mindennapos használati esz-

köz az okostelefon, a tablet és a számítógép. A digitális témahét egyik eleme
volt, amikor egy etikus hacker tartott
előadást a diákoknak. A tanulók csodálkozva hallgatták, hogy mennyire támadhatók az interneten keresztül, ha
nem védekeznek eléggé. Sokan kérdezték, hogy milyen módszerrel lehet
a másik postafiókját feltörni. Az előadó csak annyit mondott, hogy a Btk.
szerint büntethető, aki ezt megteszi, ezt
sem gondolták volna a fiatalok. Az előadás után sokan másképpen tekintettek
okoseszközeikre. A programsorozat részeként a 7. és 8. osztályos tanulók el-

Feladatok az „okoseszközökkel”

látogattak az MTA kutatóközpontjába,
ahol megnézhették az informatika fejlődésének állomásait egészen 1945-től
napjaikig. Kézbe vehettek tranzisztorokat, elektroncsöveket, és kérdéseket
tehettek fel. A látogatás végén mindenki kapott egy IC-t és egy hozzá kapcsolódó feladatot. Teljesen lázba jöttek
a diákok, és rögtön a telefonjuk segítségével keresték a kérdésre a választ.
Az iskola összekötötte a Digitális témahetet a nemrégiben elnyert Határtalanul programmal. A hetedik évfolyam számára olyan webes felületet
hoztak létre az iskola informatikatanárai, amelyen feladatokat kapnak a
következő napra. A témához kapcsolódóan mindig reggel kell megnézni
az aznapi teendőket, persze a diákok
már hajnalban fent vannak a neten,
hogy tudják, mi lesz a dolguk. A Digitális témahét megtanította a diákokat
az etikus, erkölcsös és tudatos internethasználatra. n (Viszkocsil Dóra)

vák Nanda is, akik látványos ruhákban
táncolták el a népszerű zenéhez összeállított, remek koreográfiát. A nagyszabású programon töröksípot és dudát fújva a
művészeti iskola igazgatója, Arató László is részt vett, sőt, meglepetésvendégek is énekeltek: Varga Miklós, valamint
gyermekei, Vivien és Szabolcs. A sokak
összefogásával és támogatásával megvalósult, a Himnusszal záródó gyermekprodukció végén Karsay Ferenc polgármester megköszönte a szereplőknek az
előadást, a zene és tánc nyújtotta élményt,
majd gratulált a remek kezdeményezéshez, melynek reményei szerint lesz még
folytatása. Budafok-Tétény önkormányzata és a Klauzál Ház a 42. Tavaszi Művészeti Fesztivál alkalmából először a
Promontor TV-n élő adásban közvetítette május 9-én este 7-től az István, a király
című rockoperát. n
(Tamás Angéla – Budafokteteny.hu)

Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciájának országos döntőjén, a Rózsakerti
Demjén István Református Általános Iskolában. Az ünnepélyes megnyitón részt vett
Szabolcs Attila országgyűlési képviselő is.
Tizenöt évvel ezelőtt prof. dr. Zsolnai
Józsefnek volt egy előfeltevése, miszerint
a közoktatásban a tudomány már kisiskolás kortól tanítható. A tapasztalatok alapján
ma már elmondható, hogy a tanulók a harmadiktól a nyolcadik osztályig is képesek
arra, hogy ismereteket gyűjtsenek különböző tudományos témákban. A verseny is
ezt igazolja. A diákok természettudományi
vagy társadalomtudományi témakörben
választottak témákat. Sokan dolgozták fel
a lakóhelyük történetét vagy választották a
környezetvédelmet. Utóbbinál a szépen kidolgozott munkákban a diákok mérési adatokat, problémamegoldásokat és összefüggéseket is feltüntettek. A Zsolnai-módszert
ebben az évben vizsgálták meg abból a

szempontból is, hogy milyen mértékben
tudják hasznosítani a gyerekek mindazokat a tevékenységeket, képességet, tudást,
amelyet ezzel a munkával megszereztek.
– A hatásvizsgálat azt mutatta, hogy a
megkérdezettek 20 százaléka nemcsak a
gimnáziumban, hanem az egyetemen is
óriási hasznát vette a megszerzett módszertannak – mondta Kiss Albert, a KGYTK
Tehetségsegítő Tanács elnöke. A kör nem
állt meg a diákok megkérdezésénél, a már
dolgozó korosztály is pozitívan nyilatkozott. A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola több mint tíz éve ad
otthont ennek a versenynek, ahol az intézmény diákjai is képviseltetik magukat. Németh Géza, az iskola gondnoka a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
munkatársaként fontosnak tartja a tehetséggondozást.
– Nagyon jó látni, hogy milyen sok
okos diák van ezen a versenyen. Fontos
őket ösztönözni, hogy később se ves�szen el belőlük a tudomány iránti érdeklődés. Az egyetemünkön azért tartunk
kutatók éjszakáját a diákoknak, hogy
sokan kapjanak kedvet a villamosmérnöki és informatikai szak iránt – mondta Németh Géza. n (Viszkocsil Dóra)

Előadás a zsűri előtt

Fotó: Hirschberg Judit

Tanítani is tanít az Év pedagógusa
Mihalik Sándor-díjat kapott a Szabóné Moncz Éva pedagógus
A Kempelen Farkas Gimnázium igazgatóhelyettese, Szabóné Moncz Éva nagyon szereti a pedagógus pályát, mert
szerinte sokféle lehetőséget kínál a tanároknak. Úgy véli, a tanórák megtartása mellett számtalan alkalom adódik arra, hogy az ember örömét lelje a
munkájában. Szívesen gondol vissza
arra, mi mindennel foglalkozhatott az
elmúlt több mint harminc év alatt, amióta erre az útra lépett.
márciusban Mihalik Sándor-díj-

Ajal kitüntetett és az Év Pedagógu-

sa címet elnyert pedagógus évekig volt
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
külsős vezető tanára. Elmondása szerint nagyon szerette, amikor a hallgatók beültek az órájára és megmutathatta, hogyan működik ez a szakma a
gyakorlatban. Jól érezte magát a pedagógusjelöltek óráin, élvezte, ahogy
együtt készül velük a vizsgatanításra.
A magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár a tanítás mellett éveken
keresztül lektorált tankönyveket pedagógiai és didaktikai szempontból. A munka
során nagyon sokféle, jó minőségű tankönyvet látott, ezekből sokat tanult és rengeteg tapasztalatra tett szert.
– A könyvek csak erős szakmai bírálatok után kerülhettek a piacra, és bár nem
tudom, hogy létre lehet-e hozni tökéletes
tankönyvet, de tartalmilag, módszertanilag nagyon jót biztosan össze lehet állítani – mondta a kitüntetett tanár, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerekeknek az
nyújt igazi esélyegyenlőséget, ha csak jó
minőségű tankönyvek vannak a piacon. A
pedagógusok ugyanis azok közül választják ki iskolájuk, illetve csoportjaik számára a legmegfelelőbbet.
Szabóné Moncz Éva 1990-től tanít a
gimnáziumban, ahol, mint mondta, pálya-

Karsay Ferenc polgármester és Szabóné Moncz Éva a díjátadón

futása alatt kétszer is olyan szerencse érte,
hogy nyolc éven át taníthatta ugyanazt az
osztályt magyar nyelv és irodalomból.
– Külön siker, ha a diákok nemcsak
szeretik a tantárgyamat, de eredményesek is benne, ahogy az egyik most érettségiző lány, aki annak ellenére, hogy
közgazdasági területen tanul tovább, tavaly hetedik lett az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny országos döntőjén magyar nyelvből, vagy az a végzős

Fotó: Mátyás Tibor

diákom, aki informatikusnak készül,
mégis három egymást követő évben bejutott az Édes anyanyelvünk országos
verseny döntőjébe – beszélt tanítványai
sokoldalúságáról az igazgatóhelyettes.
Élete legnagyobb élményének azonban
azt a nyolc évet tartja, amikor ötödiktől
az érettségiig nemcsak taníthatta, de osztályfőnöke is lehetett az egyik osztálynak, mert szerinte az osztályfőnökség a
tanári pálya csúcsa. n (Tamás Angéla)

Városházi Híradó



Hirdetmény, hirdetés
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meghívó

Korok-Virágok

Mobil: 06 30 932-9831
Bízza meg ön is cégünket
eladó ingatlanja
T[BLT[FSíL¥[WFUUTWFM

Liliomtól a margarétáig - Gyereknapi piknikkel
egybekötött virágünnep a nagytétényi kastélyban!
Május 27-től 29-ig

*/("5-"/,;7&55æ
A 22. KERÜLETBEN

A virágok mindig is fontos szerepet töltöttek be az emberek életében. Részei ünnepeinknek, ihletet adnak a művészeknek, gyógyírt jelentenek, de külön nyelvük
is van: a virágnyelv. A nagytétényi kastély évről évre a tavasz legszebb havában,
májusban virágdíszbe öltözve várja kedves vendégeit. Idén május utolsó hétvégéjén (27-29.) Guba Ági és Katona Anna mester virágkötők az adott korok stílusához igazodó virágalkotásai öltöztetik ünnepi díszbe a termeket. A kiállítások
megtekintése mellett a virágkötészeti bemutatók során alkalom nyílik az alapvető szakmai fortélyok elsajátítására, a virágszimbolika művészettörténeti vonatkozásainak megismerésére. A látogatók betekintést kaphatnak a virágkötészet
műhelytitkaiba, különféle technikákkal virágokat alkothatnak, ajándékokat készíthetnek. A hangulatot a virágkötészeti bemutató és árverés, valamint a bútorgyűjteményben tartott szakmai vezetések mellett iparművészeti, kézműves- és
virágvásár teszi teljessé.

KOZMETIKA
NAGYTÉTÉNYBEN
• 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)
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Apróhirdetés

Appróhirdetés-felvétel: GYORSNYOMDA – PROMONTOR UDVAR ÜZLETHÁZ, 1221 Budapest, Kossuth. L. u. 25–29.
szolgáltatás 
Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves korig. Kérésére házhoz
megyünk. Tel: 06-30/6821-390, www.a111auto.hu
Automata mosógép javítás garanciával, javítás
esetén ingyenes kiszállás. Tel: 06-20/288-5148

agancsot, kitüntetést, jelvényt, kard, háborús
tárgyak, apacca, bronz, réz, ezüst. Pintér Nikoletta,
hétvégén is. Tel: 466-8321, 06-30/9734-949
Papír és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre
átveszünk. VI. Andrássy út 16. 266-4154 Nyitva:
H-SZ: 10-17, Cs:10-19

Vállaljuk épületklímák telepítését, karbantartását,
javítását. Ózongenerátoros autóklíma tisztítás házhoz
19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, műmegy. Tel: 06-20/440-0633., www.sturmklima.hu
tárgyak vétele készpénzért. Díjmentes értékbecslés. Tel:
régiség 
06-30-949-29-00 Email: nemes.gyula@nemesgaleria.
Mindennemű régiséget vásárolok díjtalan kiszállás- hu Nemes Galéria: 1024. Szilágyi Erzsébet fasor 3.
sal készpénzért. Bútor, festmény, porcelán, kerámia
Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútorokat,
hibásat is, órákat, híradástechnikát, hanglemezt,
hangszórót, szőnyeget, játékot, bizsut, borostyánt, festményeket, ezüstöket, porcelánokat, bronzokat,

antik órákat stb. Teljes hagyatékot első vevőként
legmagasabb áron. herendi77@gmail.com, tel:
06-20/280-0151

kert 
Mindenféle kerti munkát, gyümölcsfa, szőlő gondozását vállalom, vidéken is. Tel: 06-30/682-4431
Metszést, elvadult kertek rendezését, fakivágást,
füvesítést, sziklakert,- kerti tó építését és öntözőrendszer kialakítását vállalalom. Egyben famunkákat is: fa
pihenő, teraszok, féltető, kocsibeálló, kerítés. Kerületi
referenciákkal. Tel: 06-20/918-0945, Monostori Attila

oktatás 
Matematika felkészítés pótvizsgára, pótérettségire.
Házhoz is megyek. Tel: 06-70/200-3853

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK

Árverési dokumentáció átvehető vagy megvásárolható 8000 Ft + 27% áfa = 10 160 Ft készpénzért a pénztárban: 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 a személy vehet részt, akinek a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő ajánlati biztosítéka az árverést megelőző
nap 16.00 óráig az önkormányzat számlájára beérkezett, ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát benyújtotta, és az
árverési dokumentációt megvásárolta.
Árverés helye: Budaörs, Budapesti út 28., Kozma Ügyvédi Iroda
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.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Budaörsi székhelyű, szendvicskészítéssel foglalkozó élelmiszerüzemünkbe keresünk női és férfi
kollégákat betanított munkára.
Keresünk továbbá csomagológép
kezelőt, valamint árufeltöltőt.
Várjuk nyugdíjasok és diákok
jelentkezését is.
Nettó kezdő fizetés 125 000 Ft.
A bejárási költségeket térítjük.
Az alábbi elérhetőségeken várjuk
a jelentkezéseket minden
hétköznap 10-14 óra között.

• 06-20-510-7686
• info@khellfood.hu

ingatlan

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: 2016. június 02. 9.00 óra.
Cím: 1222 Bp., Sóhaj u. 2/B társasházban
2 db 11,7 m2-es önálló garázs, Hörmann garázskapuval
Az ingatlan kikiáltási ára:
1 100 000 Ft/1 db garázs
Árverési időpont: 2016. június 9., 8.30 óra és 9.00 óra
Megtekintési időpont:
előzetes időpont-egyeztetés alapján.

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő

REDŐNY

SZÚNYOGHÁLÓ

NAPELLENZŐ

NYÍLÁSZÁRÓ

ELÉRHETŐSÉGEK
1221 Budapest,
Tóth József utca 21.
06 -1-229-38-86
06-30-944-7084
06-30-627-8778
info@kovacsxxii.hu
www.kovacsxxii.hu

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

Köszönetem
szeretném kifejezni
mindazoknak akik
Drága Édesanyám
Jáhner Albertné

Szül.: Jáhner Izabella

elvesztése miatt részvételükkel
enyhítették a fájdalmamat!
Kovácsné Jáhner Izabella

INKUBÁTOR HÁZ KERÜLETI VÁLLALKOZÓKNAK !
+ DÍJMENTES SZÉKHELY SZOLGÁLTATÁS TAGJAINKNAK ! + KEDVEZMÉNYES KÖNYVELÉS
+ CÉGALAPÍTÁS, ADÓTANÁCSADÁS + RENDEZVÉNYTEREM BÉRLÉS

2016. május 21-én, szombaton 10 órától
A Rózsavölgyi Közösségi Házban és kertjében
egész nap színes szabadtéri programokkal várják a
rózsavölgyieket és minden érdeklődőt.

ÜVEGEZÉS

Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!

Program: Délelőtt 10 órától felvonulás, lovasok és fúvósok, mese, ugrálóvár, pónilovaglás, futó- és bicikliverseny, aszfaltrajzverseny, kézműves-foglalkozások, kirakodók a völgyből. Délután 13 órától színpadi programok:
népzene, kórusmuzsika, sportbemutató, tánc, családi játékok, operett, musical, tombola, este tűztánc és szórakoztató kerti bál. A programokon a részvétel ingyenes. A
műsorváltoztatás jogát fenntartják a szervezők.
Az ellátásról a Vasmacska terasz, a Vesztergam Pincészet és
Piroska néni süteményei gondoskodnak.

KÁRPITOSMESTER
MAJOR DEMETER
Kápritozott bútorok javítása,
áthúzása közülereknek is!
1224 Bp, Dózsa Gy. út 79.
(bejárat a XII. u. felől)
Tel: 362-1889, 0620/422-0131

Hirdetésfelvétel

CÍM: 1221 BUDAPEST KOSSUTH LAJOS U. 75. MUNKANAPOKON 10-16 ÓRA KÖZÖTT ! TELEFON: 06-30-227-70-89

19. Rózsavölgyi
PATAK PARTI

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.

Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.

KAVOSZ SZÉCHENYI KÁRTYA HITELEK IGÉNYELHETŐK
AZ IPARTESTÜLET SZÉKHÁZÁBAN MŰKÖDŐ VOSZ PONTBAN!

meghívó

1l iter t
,-F
700

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

Idei sztárvendég:
Varga Miklós énekes, színművész, rockzenész
A részvétel ingyenes.
Tisztelettel várja vendégeit a Rózsavölgy Egyesület!
További részletek hamarosan itt:
www.rozsavolgyegyesulet.hu
https://www.facebook.com/rozsavolgyegyesulet
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SPORT, EGÉSZSÉG

 Városházi Híradó

Futóverseny borvidékeken át
Egész napos program fogadta a Törley Pezsgőpincészetben a bormaraton résztvevőit
oltvadkertről indult május 13-án a

SII. Nemzeti Bor Maraton, amely-

nek résztvevői szakaszonként egymást váltva, futva, illetve kerékpáron
tették meg a Villányig tartó 144 kilométert. Onnan Szekszárdra vitt a mozgást és bort kedvelők útja, majd pünkösd vasárnapján a harmadik kiemelt
helyszínre, a Törley Gyűjtemény és
Látogatóközpontba érkeztek. Itt Szabolcs Attila országgyűlési képviselő és
Szepesfalvy Anna alpolgármester fogadta a versenyzőket.
Mint arról már korábban hírt adtunk,
a Legyél Te is winerunner! jelmondattal
meghirdetett Nemzeti Bor Maratonon tíz
nap alatt 123 magyar településen keresztül, 22 borvidéket érintve, összesen 2057
kilométert tesznek meg a magyar bor és
sport lelkes hívei.
A budafok-tétényi helyszínre Szigethalomból 17,1 kilométer lefutása után tizenkét futó érkezett, és közel százan neveztek
be és futották le a helyi szervezésű „rövid
távot”, a 2024 méteres Törley-kört, a szívbetegségben szenvedő gyerekeket pedig
egy négyszáz méteres, épület körüli sétára vitték a szervezők.
Szabolcs Attila országgyűlési képviselő, aki unokáival vett részt a jótékonysági

eseményen, elmondta: nagyon jó kezdeményezésnek tartja a Szív Bajnokai Séta
elnevezésű programot. Fontos, hogy azok
a gyerekek is átélhessék a mozgás örömét,
akik olyan betegséggel élnek, amely bizonyos korlátot szab számukra, megnehezíti az életüket. Hozzátette: a neves sportolókkal és egészséges gyerekekkel megtett
közös sétával arra kívánnak rávilágítani,
hogy mindenki megtalálhatja azt a tevékenységet, amely örömöt okoz neki. Példaként a paralimpikonokat említette, akik
egészségi állapotuk ellenére kiváló eredményeket érnek el egy-egy sportág területén. Csodálatra méltónak nevezte azt az
erőfeszítést és akaraterőt, amelyet ezek az
emberek álmaik megvalósítása érdekében
kifejtenek.
A Szigethalomról érkezett futókat hatalmas taps fogadta, majd egy kis szus�szanás és néhány korty víz után Szabolcs
Attila köszöntötte őket a színpadon. A
szervezők és vendéglátók átadták a táv
teljesítéséért járó érmeket és ajándékokat, majd kihirdették a Borvidék Szépe díj
nyertesét. A Noé-Hegyi Szent István Borlovagrendet képviselő Farkas Virág újságírónak az Etyek-Budai borvidék Hegyközségi Tanács elnöke, Körmendi József
gratulált elsőként.

A mozgás és a bor közös ünnepén a Chevaliers Törley Pezsgőrend
is új tagokat vett fel soraiba. Az avatási szertartáson, melyet Quirin Károly,
a Chevaliers Törley Pezsgőrend ceremóniamestere vezetett, Balla Attilát, a
Nemzeti Bor Maraton programigazgatóját, Hrutka János sportmenedzsert,
a Magyar Speciális Olimpia szövetségi nagykövetét, Rippel Ferenc nemzetközi hírű artistát és dr. Zima Endre
kardiológust, a BSI futó nagykövetét
ütötték lovaggá a „mesterségbeli jártasságot bizonyító próbatételek” teljesítése után.
A kissé kellemetlen, hűvös idő ellenére sok érdeklődőt vonzott a délután fél
háromtól éjszakába nyúló program. Az
átrium színpadán a Szalki Komámas�szony Néptánccsoport és a Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület szórakoztatta a pezsgőző közönséget, az árusoknál
lehetőség nyílt a kenyérsütésre, a kisebb gyerekeket ugrálóvár várta, míg a
nagyobbak a kétkerekű elektromos járgányt, a segwayt próbálhatták ki a várakozás óráiban.
A II. Nemzeti Bor Maraton budapesti
rendezvénye este egy nagy sikerű Boggiekoncerttel zárult. n (Tamás Angéla)

Több mint tízéves hagyomány az egészségnap a Nádasdyban 

Test és lélek harmóniája
a Nádasdyban
A művészeti és általános iskola ismét sikeres
egészségnapot tartott a diákoknak
Több mint tízéves hagyomány a Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskolában az egészségnap. Ekkor
a tanítás helyett előadások és sportvetélkedők várják a diákokat. Évről évre
egyre szélesebb a foglalkozások köre,
aminek a tanulók nagyon örülnek.
reggeli közös zenés bemelegítés után

Aminden osztálynak órarendszerűen

Egészségügyi séta is indult a Törley körül 

Fotó: Hirschberg Judit

beosztották a szervezők a programját a
Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola egészségnapján.
A kicsiknek a Szent István téri játszótéren akadályversenyt, a nagyoknak
karatebemutatót és zumbát szerveztek. A sok mozgás után érdekes előadásokat is meghallgathattak a diákok. A
7–8. osztályosoknak Váradi József őrnagy beszélt az internet veszélyeiről. A
3–4. osztályosoknak interaktív előadást
tartott az iskola pszichológusa a lelki
egészségről és annak megőrzéséről. A
gyerekek ügyesen válaszoltak a néha
nem éppen könnyű kérdésekre és oldották meg a készségfejlesztő feladatokat.

Egy másik teremben Közös otthonunk a
Föld címmel hallgathattak meg előadást
az 5–6. osztályosok. Itt a helyi környezetvédelem fontosságára hívta fel a figyelmet Barhidán Bernadett. Az iskola
legidősebb tanulói önismereti tréningen
is részt vehettek. Az érzékenyítő órán a
tanulók kerekes székes, gyengén látó és
siket emberek segítségével tekinthettek
bele a fogyatékkal élők mindennapjaiba. A diákok a foglalkozás után teljesen
átértékelték a fogyatékkal élő embertársaikról kialakult nézeteiket. A rengeteg
színes program után az ebéd sem volt a
megszokott ezen a napon. A Pensió 17
Kft. reformételeit kóstolhatták meg a jelenlévők.
– Évről évre az a tapasztalatunk,
hogy szeretik és várják ezt a napot a
diákjaink. A finom, néha szokatlan ízű
ételekre pedig nyitottak és kíváncsiak
a tanulók. A rendezvény fő célja a figyelemfelhívás és a megelőzés – ös�szegezte a rendezvényen tapasztaltakat a tagintézmény vezetője, Schranz
Nándor. n (Viszkocsil Dóra)

egészségtükör

A párás időben fokozódnak
az asztmás panaszok
A levegő páratartalmának hirtelen megemelkedése
és a szeles idő is kedvezőtlen hatásokkal járhat
Az asztmások mellett a COPD-s betegek panaszai is felerősödhetnek a napokban gyakori esőzések hatására. A
párás levegő mellett az időjárási frontok, a hideg vagy a szeles idő is kedvezőtlenül befolyásolhatja a betegek
állapotát. A tünetek több okból is erősödhetnek.
légnyomás- és hőmérséklet-ingado-

Azás, a levegő páratartalmának hir-

telen megemelkedése az egészséges
szervezetre is hatással van, a krónikus
betegséggel élőket azonban még inkább megviseli. Az asztmában és más
krónikus légúti betegségben szenvedő betegek is gyakran számolnak be
az időjárási változásokkal összefüggésben tüneteik rosszabbodásáról –
magyarázta dr. Potecz Györgyi tüdőgyógyász, a Budai Allergiaközpont
orvosa. A hideg levegő, a szeles időjárás vagy a túlzottan párás levegő egyaránt kedvezőtlen hatással lehet az alapbetegségre. Asztmás betegeknél a hideg
levegő gyors belélegzése – például sza-

badban végzett sportok esetében – kön�nyen rohamot provokálhat. Gyermekek
esetében erre fokozottan figyeljük, mivel a fiatalabb korosztályban sokszor ez
az asztma első tünete. Szeles időben a
pollenszám különösen magas lehet, így
az allergiás légúti betegségekben szenvedők tünetei fokozódhatnak. COPD-s
betegeknél a túl hideg és a meleg, párás
levegő egyaránt kedvezőtlenül hat: a betegeket rendszerint kedvezőtlenül érinti a
nedves légtömegek beáramlása is, gyakran már a front érkezése előtt tüneteik
rosszabbodásáról számolnak be. n
(Allergiakozpont.hu)

Városházi Híradó
budafok-tétény

Guinness-rekord-kísérlet a Gádor Általános Iskolában

Harminchat általános iskolában 3039 diák mosott kezet egyszerre helyes módszerrel
Az E-Bug és az ÁNTSZ szervezésében
május 5-én, a Kézmosás világnapján
Guinness-rekord-kísérletre készült Magyarország. A kézmosásoktatásnak a
skótok által felállított világrekordját szerették volna megdönteni. Az akcióban
részt vett a Gádor Általános Iskola is.
egyven diák vett részt a Gádor Álta-

Nlános Iskolából abban a Guinness-

rekord-kísérletben, amelyet az E-Bug
és az ÁNTSZ szervezett május 5-re, a
Kézmosás világnapjára. A tanulók a rekordkísérlet ideje alatt sok érdekes kísérleten vehettek részt. Ilyen volt például a tüsszentést imitáló permetezés:
a diákoknak egy viráglocsolóval kellett
kifújniuk színezett vizet egy hosszú fehér papírra, melynek távolságát mérőszalaggal is lemérték. Így jól láthatóvá
vált, hogy a baktériumok milyen mes�sze eljuthatnak egyetlen tüsszentéssel.
A kísérletekből az is kiderült, hogy a
zsebkendő használata mennyire fontos,
hiszen a kezünkre kerülő bacilusok nagyon sokáig ott is maradtak.
– A légúti és emésztőrendszeri megbetegedések tehetők felelőssé a legtöbb iskolai hiányzásért, pedig gyakran egy egyszerű kézmosással védekezhetnénk ellenük

A rekordkísérlet résztvevői

– mondta az előadásokat tartó védőnő. A
diákok gyorsan megtanulták a helyes kézmosás hat lépését. A gyakorlás után kezdődhetett a rekordkísérlet, amit három
kamera is rögzített. A megdöntésre váró re-

kord: 36 általános iskolában összesen 3039
diák mosott egyszerre, helyes módszerrel
és alapossággal kezet. A rekord elbírálása
még folyamatban van, szurkolunk a sikerért. n (Viszkocsil Dóra)
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