Emlékezés a kitelepítettekre

Szeretethíd mindenkinek

Hősök vasárnapja

Nemzeti összetartozás napja

Az egykori áldozatokra emlékeztünk a fővárosi
kitelepítések 65. évfordulóján a budafoki evangélikus templom kertjében. (9. oldal) 

Nyolcadik alkalommal szervezte meg Szeretethíd
programját az idén 10 éves Magyar Református
Szeretetszolgálat. (6. oldal) 

A Budatétényi Polgári Kör 27. alkalommal rendezte
meg a nemzetért elesett katonák emléknapját a Szent
István-plébániatemplom kertjében. (9. oldal) 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetségének elnöke lesz a díszvendége a
Nemzeti összetartozás napjának. (4. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Tornász
a tévében
Huszonöt éve
a médiában
dolgozik
Csisztu Zsuzsa

(7. oldal) 
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Huszonöt éves testvérvárosi kapcsolat
A testvérvárosi kapcsolat ünnepségén a köztársasági elnök székhelyén fogadták a tizenkét fős budafok-tétényi delegációt a Bonnban
onn kerület lakosainak száma kö-

vetségi elnök második hivatalos székhelyén. Nagy megtiszteltetés volt ez a
kerület számára, és jól mutatja, mekkora jelentőséget tulajdonítanak német
barátaink a testvérvárosi kapcsolatnak.
Erre utalt az is, hogy számos diplomata és magas rangú vendég, többek között Theodor Zens, a Német Szövetségi
Köztársaság német–magyar társadalmi
kapcsolatokért felelős képviselője, dr.
Izsák András, a berlini magyar nagykövetség követe, dr. Windisch Teréz, a
düsseldorfi magyar főkonzulátus konzulja és dr. Peter Spary, a Német–Magyar Társaság elnöke is megtisztelte
jelenlétével az ünnepséget..
Helmut Kollig, Bonn kerület polgármestere méltatta az elődök munkáját, és
köszöntötte azokat a német és magyar
képviselőket, akik hozzájárultak a kapcsolatok erősítéséhez. Mint mondta, a
testvérvárosi kapcsolat egyben „kis külpolitika” is. Megemlékezett az együttműködés állomásairól, az iskolák és művészek cseréjéről és a polgárok személyes
találkozásáról. Beszédét egy Churchillidézettel zárta: „Nehéz jósolni, különösen a jövőt illetően”. – Mégis vállalkozom arra a jóslatra, hogy Bonn és
Budafok-Tétény kapcsolatának van jövője – tette hozzá. (Folytatás a 2. oldalon) 

Bzel 150 ezer. A nagyságbeli különb-

ség azonban nem jelenti azt, hogy nem
egyenrangú és megbecsült partnerként
tekintenek kerületünkre. A napokban
12 fős delegáció indult Bonnba, hogy
megünnepeljék a testvérvárosi kapcsolatunk 25. évfordulóját. A küldöttség
tagjai voltak azok a polgármesterek
is, akik az elmúlt negyed század alatt
a kapcsolat szervezői és előmozdítói
voltak. A kerület jelenlegi polgármestere, Karsay Ferenc és Budafok-Tétény elöljárói mellett az utazók között
volt Hajas Ervin, a kerület volt vezetője, aki az azóta elhunyt Karl König
egykori polgármesterrel aláírta a testvérvárosi szerződést. A látogatáson
részt vett Szabolcs Attila, BudafokTétény országgyűlési képviselője, aki
polgármesterként tizenkét évig viselte szívén a két kerület kapcsolatát, és
Bollók Tünde, kerületünk egykori vezetője, aki egy cikluson át ápolta ezt a
nemes hagyományt. A látogatás első
napján a vendéglátók az egyik nagy
helyi áruház élelmiszerosztályán szervezett magyar hetet mutatták be a delegáció tagjainak. Másnap tartották meg
az évforduló fő rendezvényét a Villa Hammerschmidtben, a német szö-

Klauzál
Gábor
150
Kiállítás nyílt a FSZEK Budafoki Könyvtárában Klauzál Gábor halálának 150.
évfordulója emlékére. A
tárlat anyagát elsősorban
a Klauzál Gábor Társaság
tagjainak magángyűjteményéből válogatták, a
megnyitón a Batthyány-
kormány miniszterének
személyét, munkásságát
és a kiállított dokumentumokat, fotókat, valamint a
Barabás Miklós által készült festmény reprodukcióját Bartos Mihály helytörténész mutatta be.

A látogatáson kerületünk jelenlegi és egykori vezetői is részt vettek

Pezsgőlovag lett Hrutka János
A magyar válogatott egykori focistája szerint pontokat szerezhetünk az Eb-n
– Hatalmas kiugrási lehetőség nemcsak a válogatott, de az egész magyar
futball számára, hogy negyvennégy év
után játszhatunk az Európa-bajnokságon. Nekem már az is nagy öröm lesz,
ha pontokat tud szerezni a csapat, de
ha netán mérkőzést is sikerülne nyerniük, ami azért túlmutat a realitáson,
akkor végre megindulhat egy olyan folyamat, amely által a magyar labdarúgás jobb és jobb lehet. Mind a három
ellenfelünk, – sajnos ezt ki kell mondani – előttünk tart. Ausztriával elképzelhető a döntetlen, ha a válogatott azt
a szervezettséget tudja nyújtani, amit
eddig. Izlanddal szemben akár még a
győzelem is szóba jöhet, de nincs nagy
realitása. Portugália a legerősebb ellenfél, tele sztárjátékossal, de ha két
mérkőzés után már továbbjutott és tar-

Az FTC volt labdarúgója ma is bírja a terheket

talékolja az erejét későbbre, akár hatalmas meglepetés is érhet minket –
latolgatta az Európa-bajnoki szereplés

esélyeit Hrutka János, nemrég részt
vett a Nemezti Bor Maraton zárónapján. (Folytatás az 12. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Huszonöt éves
a testvérvárosi
kapcsolat Bonnal
A köztársasági elnök székhelyén fogadták
a tizenkét fős budafok-tétényi delegációt
(Folytatás az 1. oldalról) 

Karsay Ferenc polgármester felszólalásában egyetértett azzal, hogy a testvérvárosi kapcsolat egyben „kis külpolitika” is,
majd így folytatta: Magyarország büszke
arra a szerepre, amit a fal leomlásában
betöltött. Ott és akkor sem csak a nagypolitika dolgozott, hanem az egyszerű
polgár is a szolidaritás számtalan jelével
árasztotta el hazánkban a kiutazási lehetőségre váró NDK-sokat. Ma, amikor az
EU tagjai vagyunk, az ilyen testvérvárosi
kapcsolatok is hozzájárulnak, hogy az
egyes polgár szintjén is életszerűvé és átélhetővé váljon az európai gondolat. Különösen fontos ez akkor, amikor sokfelől
éri fenyegetés az európai egységet, viták
lángolnak fel. Az egyes polgárnak is hallatnia kell a hangját, nem számíthat sikerre az olyan politika, amelyik az emberek
feje felett akar dönteni a jövőt meghatározó kérdésekről. Nagy megtiszteltetés
számomra, hogy elődeim, Hajas Ervin,
Bollók Istvánné és Szabolcs Attila polgármesterek munkája révén éppen én ünnepelhetem itt önökkel együttműködésünk 25. évfordulóját. Meggyőződésem,

hogy ez az ünnep egyben a következő 25
év nyitánya is.
Este a bonni operában a Hegedűs a
háztetőn című musicalt tekintették meg
a delegáció tagjai. Hétfőn a bonni városházán folytatódott a program. A 25
éves kapcsolatot bemutató fotókiállítást
a delegáció jelenlétében nyitották meg.
Ezután egy 19. századi laktanya újrahasznosítását mutatták be a helyi civil
egyesületek részvételével. A hasznosítást
késlelteti, hogy mintegy 800 migránst
akarnak naponta ideszállítani és ügyüket itt intézni. A laktanyai program után
ültették el a volt és jelenlegi polgármesterek a „magyar tölgyfát” a városi parkban. Este Hegedűs Endre Kossuth-díjas zongoraművész, díszpolgárunk adott
a vendéglátók tiszteletére nagy sikerű
koncertet a Beethoven szülőháza melletti koncertteremben. Az elutazás napján Hans Delfosse bonni festő kiállítását
tekintették meg a vendégek, majd kerekasztalon beszélték meg a művészeti kapcsolatok bővítésének lehetőségeit, aminek egyik motorja a szintén részt
vevő Wolfgang Bartesch, a budafoki Art

A budafok-tétényi delegáció elültette a „magyar tölgyfát” Bonnban

Quarter tulajdonosa. Délután az Emilie
Heyermann Iskola tanulói prezentáción
mutatták be a környezetvédelem terén
folytatott aktív és sikeres együttműködésüket a budafok-tétényi Gádor iskolával.
A látogatásról a helyi sajtó is beszámolt. Sajnos nemcsak a pozitívumokról,
hanem arról is, hogy a kerületi Árpád iskola igazgatónője minden előzetes egyeztetés nélkül felmondta a bonni testvériskolával az együttműködést a szilveszteri
kölni eseményekkel kapcsolatos bizton-

sági kockázatokra hivatkozva. Ez a meggondolatlan lépés nagy megütközést
keltett, a budafok-tétényi önkormányzatot a német fél kérésére a magyar diplomáciai képviselet kereste az ügyben. A
helyszínen Karsay Ferenc polgármester
megígérte, hogy közvetít a felek között,
illetve hogy segít másik iskolát keresni,
ha az igazgatónő hajthatatlan lenne. Ami
jó a történetben, hogy ebből is látszik,
mekkora jelentőséget tulajdonítanak a
kapcsolat zavartalanságának.

Karsay Ferenc polgármester hazafelé,
a repülőgépen adott gyorsinterjújában azt
nevezte a legfontosabbnak az úttal kapcsolatban, hogy minden eddigi polgármester jó szívvel vett részt az úton, hiszen ez
a testvérvárosi kapcsolat kiválóan működött, mindenki büszke lehet arra, amit hozzá tett. Mind az iskolai, mind a művészeti,
mind az önkormányzatok közötti együttműködés szerves része a két kerület életének, már nem is tudjuk elképzelni, milyen lenne e nélkül. n (Viszkocsil Dóra)

Tíz plusz tízmillió forint a családoknak
Fűrész Tünde, az Emmi helyettes államtitkára, az önkormányzat vezetői
és az FHB Bank szakértője tartott lakossági fórumot a csokról
A családi otthonteremtési kedvezményről tartottak lakossági fórumot a Klauzál Házban, amelyet az önkormányzat
szervezett. Karsay Ferenc polgármester a rendezvényt megnyitva elmondta:
a fórumot azért tartja nagyon fontosnak,
mert így minden érdeklődő megtudhatja, miért jött létre ez a támogatási rendszer, és hogyan, milyen feltételekkel
igényelhetik a családok. A rendezvényen részt vett Szepesfalvy Anna és Németh Zoltán alpolgármester és Szabolcs
Attila országgyűlési képviselő is..

Először tartották meg a rendőrnapot a piactéren

Fotó: Hirschberg Judit

Rendőrnap a piactéren

Az idei rendőr-, katasztrófavédelmi és mentősnapnak
a Budafoki Szomszédok Piaca előtti piactér adott otthont
A rendőrnapot dr. Bató András rendőrkapitány nyitotta meg. A rendezvényen részt vett
többek között Ott János tűzoltó főhadnagy,
budafoki őrsparancsnok és Zugmann Péter alpolgármester is. Régi hagyomány már,
hogy ilyenkor az egész éves munkájuk elismeréseként a rendőrök és a tűzoltók jutalmat vehetnek át a színpadon. Most először
díjazták a mentősöket is. Az óvodásoknak és
iskolásoknak meghirdetett rajzverseny eredményhirdetése szintén a színpadon zajlott.
piactéren felállított sátrakban rendőrbe-

Amutatón vehettek részt a gyerekek, kér-

dezhettek a fegyházakról és börtönökről, a
bátrak saját felhasználásra ujjlenyomatot
is adhattak az egyenruhások segítségével.
Idén először csatlakozott ehhez a naphoz
a Budafoki Mentőállomás is. A mentősök
motorral és mentőautóval érkeztek a helyszínre, hogy az érdeklődők megnézhessék
a járművek felszereltségét. A gyerekek na-

gyon élvezték, hogy közvetlen közelükben
lehettek a katonáknak, a rendőröknek, a tűzoltóknak és a mentősöknek. Sokan felültek
a rendőr- és mentőmotorra, és hosszú sorállás volt a tér közepén álló harci járműnél is.
Nem volt olyan gyerek, aki ne készített volna közös fotót az egyenruhásokkal. A téren
felállított színpadon vagy előtte mindig valamilyen bemutatóval szórakoztatták a családokat. Volt kutyás és csapaterő-bemutató,
bemutatkozott a Nemzeti Honvéd Díszegység két tagja is. Hatalmas érdeklődés mellett mutatták be kétszer is a három szerv közös mentési akcióját. A szimulált balesetben
egy bankrablót fogtak el a rendőrök, majd a
súlyosan sérült társát a mentősök látták el,
miközben a tűzoltók kimenekítették az autóból. Mindezt Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője kommentálta. A nap folyamán több
művészeti csoport is fellépett a Klauzál
Házból. A rendezvényt este retroparti és utcabál zárta. n (Viszkocsil Dóra)

– A családtámogatás rendszere Magyarországon nagyon komplex és kiterjedt
rendszer, a GDP 4,7 százalékát fordítjuk
családtámogatásra, ami magas arány az
európai átlaghoz képest, hiszen ott csak
2,5 százalékot fordítanak ilyen támogatásra –mondta el a lakossági fórumon
Fűrész Tünde, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkára.
Hozzátette: a csok (a három, illetve harmadik gyermeket vállaló családoknak
nyújtandó tízmillió forintos vissza nem
térítendő támogatás és további tízmillió forint kedvezményes lakáscélú hitel) nem titkolt célja, hogy a népesedési
helyzet javításához valamilyen mértékben hozzájáruljon. 2010 körül 100 párnak 126 gyermeke született, azóta nőtt
ez a szám. Tavaly már 100 párnak 144
gyermeke jött világra, tehát van egy-

fajta növekedés. Ugyanakkor a népesség fennmaradásához, a reprodukcióhoz
legalább két gyermek vállalása volna az
ideális. – Alapvetően úgy látjuk, hogy
az otthonteremtés az egyik sarokköve
a családalapításnak. A családbővítésnek
ugyanis nagyon gyakran az az akadálya,
hogy nem biztosított az otthon vagy nem
elég nagy a lakhely – mondta a helyettes államtitkár.
Teklits Zita a kislányával érkezett a
fórumra, hogy feltegye kérdéseit. Jelenleg egy kis lakásban élnek, de szeretnének nagycsaládot és ehhez egy saját házat. – Úgy gondolom, hogy nagy segítség
a csok, hiszen sok családnak nincs megfelelő segítsége az elinduláshoz, ez pedig
megadhatja a kezdő lépést – nyilatkozta
lapunknak az asszony.
A statisztikai adatok alapján 2010 óta
egyre többen kötnek házasságot. A tavalyi évben 18 százalékkal többen házasodtak össze, mint 2014-ben. Fűrész Tünde
összefüggésbe hozta ezzel a tendenciával a csokot. A legfrissebb adatok alapján 2016 januárja és márciusa között a
hitelintézetek 4178 kérelmet fogadtak
be 10,3 milliárd forint értékben. Az egy
szerződésre jutó összeg pedig átlagosan
2,47 millió forint volt. A befogadott kérelmek egynegyedét új lakások építésére,
vásárlására veszik fel. Az új lakásra felvett csok igénylőinek 47 százaléka háromgyermekes, illetve három vagy több
gyermeket vállaló család.

Fűrész Tünde

Fotó: Mátyás Tibor

Pélyi András, az FHB Bank értékesítési osztályvezetője sok hasznos tanácsot
adott a lakossági fórumon. – A legfontosabb, hogy még mielőtt elmenne bárki is
a bankokhoz, gondolja át, hogy mi a család célja, hova kívánnak eljutni és hány
gyermeket szeretnének felnevelni. Ha ez
megvan, akkor a bank bármilyen élethelyzetre tud megoldást biztosítani – fejtette ki a szakember.
A fórumon elhangzott, hogy a csok
nemcsak a családbővítésben nyújt segítséget, hanem a gazdaságélénkítésben is,
mivel ösztönzi a lakásépítéseket. Míg
Németországban a GDP hat százalékát
adja az ingatlanpiac, addig nálunk jelenleg egy százalék alatti számról beszélhetünk. A tavalyi évben Magyarországon
mindössze 8000 új lakást építettek, ami
nemzetközi összehasonlításban nagyon
kevés. n (Viszkocsil Dóra)

Világszínvonalú krematóriumot adtak át Nagytétényben
Nagytétényben adták át a főváros egyetlen, világszínvonalú krematóriumát május 19-én
A rendkívül modern létesítményt Gecse
Attila református lelkész és Mihalovics
Mihály káplán szentelte fel. Tizenhét
hamvasztó működik jelenleg Magyarországon. Az Adytum Kft. nagytétényi létesítménye a hetedik ezek közül. A létesítmény átadásán részt vett Karsay Ferenc
polgármester, Szabolcs Attila országgyűlési képviselő, Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, Bogó Ágnes, a Nagytétényi Ember- és
Érdekvédő Környezetvédelmi Egyesület

elnöke és László Éva, a Nagytétényi Polgári Kör elnöke.
– Szeretném kiemelni, hogy az önkormányzat igyekezett a környéken lakók érzéseit, félelmeit együttérzéssel kezelni és a beruházó felé közvetíteni, amely ezeket teljes
mértékben megértette és figyelembe vette –
hangsúlyozta beszédében a polgármester.
Karsay Ferenc hozzátette: az ősz óta működő, modern hamvasztó európai színvonalú,
a legmagasabb biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak is megfelel, tulajdono-

sai minden rendelkezésükre álló eszközzel
igyekeznek az elhunytak utolsó útját méltóvá tenni, hogy a család gyászát megkönnyítsék, a búcsút elviselhetővé tegyék. Kerületünk egyik jelmondata – a Mindenki fontos
– talán ebben a szokatlan környezetben is
értelmet nyerhet. Fontosak a végső megnyugvást találó embertársaink és a tőlük
méltó módon búcsúzni szándékozó hozzátartozóik is – hangsúlyozta Karsay Ferenc
polgármester a létesítmény felszentelési ceremóniája előtt. n (Viszkocsil Dóra)

Városházi Híradó

Hatmillió forint egyházaknak és civileknek
Budafok-Tétény képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Testvérvárosi
Bizottsága elbírálta az idei közművelődési pályázatokat
A kerületi szakbizottság határozata
alapján a kerület összesen hatmillió forinttal támogatja a budafok-tétényi alapítványok, egyházak, egyesületek és
könyvtárak közművelődési célú kiadásait. A pályázóknak az elnyert támogatási összegekkel 2017. március 7-ig kell
elszámolniuk.
határozat szerint a FSZEK budafoki és

Anagytétényi fiókkönyvtára százezer fo-

rintot nyert el a könyvtári állomány gyarapítására, dokumentumok beszerzésére.
A könyvtáraink ezenkívül 200 ezer forintot kaptak a kisgyermekes családoknak és
iskolásoknak szervezett programjaikra. A
Budafoki Fúvósegylet összesen 350 ezer
forint támogatásban részesült, 150 ezer forintot kapott a Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány, 470 ezer forint támogatásban részesült a Nádasdy Kálmán
Alapítvány. 200 ezer forinttal járult hozzá az önkormányzat a Baross Gábor-telepi Jézus Szíve Plébánia nyári táborának
költségeihez, összesen 280 ezer forint támogatást szavaztak meg az Artér Művészeti Egyesület kiállítássorozatára. 180
ezer forintos támogatást kapott a Budafoki
Református Egyház vesperasorozata, 160
ezer forintot a Budafoki Nyolcévfolyamos
Oktatásért Alapítvány. A Budafoki Református Keresztény Alapítvány 250 ezer fo-

rintot nyert el. A Bartók Iskoláért Alapítvány 260 ezer, a Kozmutza iskola Empátia
Iskolai Alapítványa 230 ezer, a Napocska óvoda Gyermekmsoly Alapítványa 80
ezer, a Rózsakerti Baptista Közösség 210
ezer, a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének kerületi szervezete 250 ezer, a
Lampart Budafok Vegyeskar Egyesület
180 ezer, a Nagytétényi Nagyboldogas�szony Plébánia 220 ezer, az Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület 230 ezer,
az Isten Háza Alapítvány 170 ezer, a Budafok-Belvárosi Plébánia 150 ezer, a Pofosz kerületi szervezete 60 ezer, az 56-os
Szövetség 50 ezer, a Promontorium Polgári Casino Egyesület 100 ezer, a Budafo-

ki Evangélikus Egyházközség 110 ezer, a
Varázskastély Alapítvány 150 ezer, a Kristályforrás Alapítvány 150 ezer, a Bartók
óvodát támogató Hat-szín virág Egyesület 140 ezer, a Ficánka óvoda alapítványa
40 ezer, a Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség 150 ezer, a Tündérkert óvoda Figyelj Ránk Alapítványa 100
ezer, a Nagytétényi Ember- és Érdekvédő Környezetvédelmi Egyesület 240 ezer,
az Artchaika Egyesület 90 ezer, a 903. sz.
Prohászka Ottokár Cserkészcsapatért Alapítvány 50 ezer, a Történelmi Vitézi Rend
Egyesület kerületi alegysége 50 ezer forintot nyert el az általuk beküldött pályázatokban szereplő célokra. n (VH)

Többmillió forintot kaptak az egyházak és a civilek a közművelődési programjaikra

Fotó: Mátyás Tibor

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

Csak nem hagyják dolgozni
az iskolát
A szülők és a tanárok egy csoportja éppen
az érettségi időszakát tartotta alkalmasnak
arra, hogy újra akciózásba kezdjen a Budai
Nagy Antal Gimnáziumban. Mint ismeretes,
az Emmi által kinevezett intézményvezetőt
ezek a csoportok nem hajlandók elfogadni,
és azóta mindent megtesznek azért, hogy
ne folyhasson normális munka az iskolában.
Olyan hangulatot teremtettek az iskolán belül, hogy senki nem vállalkozik a szabad
igazgatóhelyettesi munkakör betöltésére,
ami komolyan akadályozza az iskola sza-

bályos működését. Az igazgatót gyakorlatilag naponta feljelentik, részben a fenntartó
Klebelsberg központnál, részben az önkormányzatnál. Ezek a feljelentések a fenntartónál nagyon munkaerő- és időigényes
vizsgálatokhoz vezetnek, amelyek eredménytelenül zárulnak, mert a vádaskodások
nem bizonyulnak megalapozottnak. Az önkormányzatnak pedig semmilyen hatásköre
nincs ezekben az ügyekben, sem joga, sem
lehetősége nincs saját vizsgálatokat indítani.
A szülők és a tanárok csoportja erről nem
vesz tudomást, a sajtó előtt igyekeznek úgy
megjeleníteni a belső konfliktust, mintha az
önkormányzatnak felelőssége lenne benne,
és volna lehetősége ezen változtatni. Ehhez
készséges partnerek az ellenzéki pártok. A
képviselő-testület ülésén napirendre kívánták vetetni, hogy kérjük fel az Emmit a gimnázium vezetőjének az eltávolítására. Mivel
a képviselő-testületnek sem joga, sem lehetősége nincs az igazgató munkájának minő-

sítésre, nem vettük napirendre az indítványt.
Azt a látszatot is el szeretnénk kerülni, hogy
az önkormányzat dolga a konfliktus megoldása, vagy hogy erre egyáltalán lehetősége és eszközei volnának. Az ellenzéki pártok
erre sajtóértekezletet hívtak össze, ahol az
„antidemokratikus” önkormányzat ellen tiltakoztak.
Az a véleményünk, hogy a konfliktus
megoldása nem várható kívülről. Az ügy
egyoldalú tálalása a sajtóban, a politikai
pártok haszonszerzési kísérletei egyáltalán
nem a megoldás felé mutatnak. Az önkormányzat természetesen minden iskola iránt
érez felelősséget, de itt a képviselők csak
annyit tudnak tenni, hogy jószolgálati küldetés keretében közvetítenek a felek között.
Az iskola szabályos működése érdekében az
igazgatóhelyettesi munkakört be kell tölteni,
és ehhez a tantestületből kellene vállalkozó.
Ha ők nem éreznek felelősséget az iskolájuk iránt, akkor kitől várnak megoldást? n
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Álláspont

Szepesfalvy Anna alpolgármester

Újabb európai projektbe
kapcsolódunk be
nkormányzatunk arra törekszik, hogy a kerület számára minél előnyöÖ
sebben vegyen részt az európai programokban és együttműködésekben.
Ennek egyik módja a pályázatokon való részvétel. Nemcsak a hazánkban

kiírt pályázatok, hanem az úgynevezett közvetlen brüsszeli források is megcélozhatók. Külső szakértő segítségével két pályázatot adtunk be: ebből a
„YouInHerit – A fiatalok bevonása hagyományos mesterségek és áruk innovatív felértékelésére és felélesztésére, a városi régiók attraktívabbá és versenyképesebbé tételére dinamikus korunkban” című a pályázatunk támogatásban részesült. A pályázatot vezető partnerként adtuk be.
A hagyományos áruk, a ma is művelt mesterségek értékes, de törékeny részei gazdag kulturális örökségünknek, ezen túl pedig Európa identitásának
alapelemei is. Egyes tradicionális mesterségek és az általuk előállított áruk hagyományos formájukban a kihalás közelébe kerültek. Az így elvesző kulturális
érték pedig már nem járulhat hozzá a helyi közösség kohéziójához, a helyi és
ezáltal a regionális versenyképességhez sem. Napjainkban a klasszikus termékek és mesterségek újrafelfedezésében tetten érhető, hogy az emberek a helyi,
tradicionális értékeket előnyben részesítik a globalizált, „egyen” termékekkel
és szolgáltatásokkal szemben. A fiatal generációk sajátos szemlélete és az információs társadalom hatása szükségessé teszi, hogy felhasználjuk kreatív gondolkodásmódjukat és innovatív ötleteiket.
A júniusban kezdődő projekt három évig tart, lengyel, olasz horvát és szlovén partnerekkel.
A horvátországi Vodnjan megújít egy régi olíva-kereskedőházat, ami így
kezdőponttá, információs hellyé és képzési központtá válik a fiatal olívaolajkészítők körében. A szlovén Piran a só készítésben rejlő kulturális értékek fejlesztésére koncentrál a piráni múzeum installációinak megújítása során, úgy,
hogy ebbe a folyamatba bevonják a fiatalokat tudásmegosztó műhelyek és
egyéb helyi események segítségével. Az olaszországi Venetóban pedig az üzleti perspektívával rendelkező, fiatal csónakkészítő mesterek képzését tervezik,
azon szükséges tudás és új technikák átadásával, amik egy sikeres üzleti modell
kialakításához szükségesek. Lengyelországban Pomurje régió egy „malomút”
megvalósításán fog dolgozni, míg Mazovia régi sörfőző üzemekhez kapcsolódó eszközök fejlesztését fogja végrehajtani. Ezek során interaktív tréningeket
és gyakorlati képzéseket valósítanak meg párhuzamos fejlesztési sorozat által,
ahol egy Úti navigátor alkalmazást fejleszt Pomurje, és a régi sörfőző üzemeknek talál új funkciót Mazovia.
Budafokon két célcsoportot is be szeretnénk vonni a pilot akciók sorába, a fiatal vállalkozókat és a Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola tanulóit. Azt fogják közösen vizsgálni, hogy miként lehet a borászatokat a helyi
látványosságok körébe emelni és ezzel a turisztikai kínálat bővítésére felhasználni. Ezt terveink szerint egy „Nyitott Pincék” kezdeményezéssel lehet tesztelni, hogy első kézből kapjunk visszajelzést munkánk eredményéről. n
civil szemmel

Vizi Sándor, a Budafok-Tétény
Baráti Körök Egyesületének elnöke,
önkormányzati képviselő

Köszönetnyilvánítás
mostani megszólalás lehetőségét kicsit önző módon saját magunk, civil

Aszervezetünk számára próbálom felhasználni. A civil szervezetekkel kapPerlai Zoltán
DK-s
önkormányzati képviselő

Gyereknapi intelem
Egyre inkább úgy tűnik, hogy a kerületi önkormányzat és a Fidesz-kormány egy hisztis
testvérpárra hasonlít, akik nem hallgatnak a
szülői jó szóra. Még több játékot követelnek,
pedig már szinte mindet megkapták. A megunt játékot pedig csak azért sem adják vis�sza. Oszt jó napot. Kezdődött azzal, hogy el-

Dr. Staudt Máté
jobbikos
önkormányzati képviselő

Sajnos kimondhatjuk, hogy a Budai Nagy
Antal Gimnázium intézményvezetői kinevezése körüli problémák egyre inkább elmélyülni látszanak. A legnagyobb baj, hogy a
szülőkön, tanárokon kívül az érintett diákok
is nap mint nap a saját „bőrükön” érezhetik a
gondokat. Egyre több hiányosság látott nap-

lopták kerületi iskoláink szakmai felügyeletét.
Nem szóltak előre, csak elvették. Hamar kiderült, hogy nem tudnak vele mit kezdeni. Mi
szóltunk. Erre válaszul most elveszik kerületi iskoláink működtetését is. De hogy tudjanak vele végre kezdeni is valamit, most már
a korábban erre szánt pénz elvonása mellett működtetési hozzájárulási adót is kivetnek az önkormányzatra. „Add ide azt a játékodat is, és még fizess is, hogy játszhassunk
vele!” – mondják ők, miközben biciklipumpával jól megsoro(so)znak minket. Mi szólunk
megint, hogy ez így nem lesz jó. Amikor pedig időben szóltunk, hogy a tavalyi kedvenc
játékuk elromlott és cserére szorulna, akkor
újabb hiszti jön: „Majd akkor romlik el, ha én

azt mondom!” – kiabálják. Addig meg ne is
beszéljünk róla, mint a legutóbbi testületi ülésen, ahol a Budai Nagy Antal Gimnázium egy
éve húzódó vezetői válságának feloldását javasoltuk. Csendben leszavazták. Most szólunk sokadjára, hogy ez így nem lesz jó. Gyereknap ide vagy oda, üzenjük a kormánynak,
hogy a gyerek nem játék! Egy jó szülő a folyamatosan hisztiző gyerekeit látva tudja, mit kell
tennie. Először csak halkan szól, hogy a bicikli rossz irányba megy, vissza kellene tolni. Aztán hangosabban figyelmeztet, hogy kár volt
eldobálni a pumpát, mert most már a kerék is
puha, le kellene szállni. Végül elveszi a kerékpárt. A gyerek érdekében. Oszt jó napot. (Bővebben: www.dunakavics.blog.hu) n

világot az utóbbi időszakban, amelyek közül
meg kell említeni a diákok teljesítményének a romlását, valamint a „klórgázügyet”,
amelyek méltán váltottak ki aggodalmat és
vetettek fel számos kérdést. A problémákra
választ leginkább az érintett intézményvezetőtől lehetne kapni, azonban az elmúlt hetekben történt többszöri, szülőkkel, tanárokkal folytatott egyeztetéseink egyikén sem
jelent meg a gimnázium vezetője. A szülői választmány szerint az igazgató asszony
hozzáállása az, amely megbénítja és ellehetetleníti a hatékony nevelő-oktató munkát. A
legutóbbi testületi ülésen egy olyan ellenzé-

ki javaslat került benyújtásra, amely egy új
intézményvezetői pályázat kiírásának kezdeményezéséről szólt. Ez az indítvány hatékony lépést jelentett volna abba az irányba,
hogy tisztességes versenyben a legalkalmasabb vezető kerüljön kinevezésre a Budai Nagy Antal Gimnázium élére. Sajnos az
adott javaslatot hiába támogatta a szülői választmány, a fideszes többség leszavazta
még azt is, hogy napirendre kerüljön az indítvány! Ez azt jelenti, hogy a Fidesz még a
probléma létét is tagadja, továbbra is semmibe véve a tanárok, diákok és szülők határozott véleményét! n

csolatban, különösen a helyi közösség érdekében aktív munkát végző szervezetek, illetve azok tagjai nevében e lap hasábjain is többször kifejtettem a téma
fontosságát. Az idő múlásával, főként a gyakorlat figyelembevételével a civil
szervezetekben végzett tevékenységet alapvetően mindig egy önzetlen, a saját
erőforrások felhasználásával megvalósuló olyan munkavégzésnek tekintem,
melynek középpontjában a másért, másokért való tenni akarás jelenik meg.
Megragadva ezen gondolat központi elemét, a kérdés másik oldalát kívánom előtérbe helyezni, mégpedig azt, hogy egy konkrét személy munkáján keresztül köszönetet mondjak mindenkinek, aki e téren tevékenykedik. Egyesületünk alelnöke,
Gömörei József volt önkormányzati képviselő több évtizedes, igen aktív és megbecsült munkavégzés után a napokban jelentette be, hogy lemond a szervezetünknél
betöltött alelnöki funkciójáról. Elmondása szerint alapvetően korát figyelembe véve
úgy érezte, hogy már nincs benne az a tűz, erő és lelkesedés, amely szükséges volt
mindeddig az egyesületben végzett hasznos munkához. Gömörei József a civil egyesületekben végzett példaértékű munkájával mindenképpen kiérdemelte azt, hogy
az eddig végzett munkáért egyesületünk, magam és minden olyan érintett nevében
köszönetet mondjak, amelyben vezető tisztségviselőként vagy egyszerű, másokon segíteni akaró emberként megfordult. Jós zándékú közreműködése úgy is megjelent
szervezetünkön belül, hogy a saját vállalkozása évtizedeken keresztül segítette a különböző kerületi rendezvények sikeres megtartását.
Szerencsére esetében is beigazolódott az, hogy a civil szférában eltöltött
évek során éppen a segítőkész munka talaján egyszerű emberként megmaradva nagyon sok barátot szerzett, és szinte mindenki elismerte a munkáját, és ezt
a személye iránti megbecsülés formájában értékként megőrizték. Az ő példája,
mint ahogy említettem, más civil szervezetek, illetve az azokban dolgozó emberek számára értékesek és fontosak, mert csak ezeken a példákon keresztül
leszünk képesek a civilség jövőjét megőrizni, és egyre több embert bevonni a
közért és a közösségért dolgozók körébe alapvetően azzal a céllal, hogy példát
mutathassunk a felnövekvő következő generációknak.
Szerencsére Gömörei barátunk nem szakad el a baráti körünk munkájától,
sőt a nagy családtól sem, és továbbra is hasznos ötletekkel, tanácsokkal és nagy
tapasztalattal segítheti az egyesületi munkát.
Az önkormányzatnál betöltött tisztségemből kifolyólag, valamint egyesületi
vezetőként is külön köszönöm Gömörei József munkáját, ezúton kívánva neki
jó erőt és egészséget. Bízom abban, hogy e sorok másoknál is felhívják a figyelmet a köszönetmondás kapcsán mindarra az értékrendre, amelyet kerületünkben a civil szervezetekben dolgozó, önként végzett munkát elismerjük. n
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

Meghívó

Nyári program

Nyaraljon családjával,
barátaival Zamárdiban!
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.).

Megemlékező beszédet mond:
Brenzovics László
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke
Köszöntőt mond:
Szabolcs Attila
országgyűlési képviselő
a Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke
Közreműködnek:
Kaszonyi Középiskola diákjai
A megemlékezés helyszínén lehetőség lesz virág,
illetve gyertya elhelyezésére.
Karsay Ferenc
polgármester

Az önkormányzat üdülője egész évben kedvező árakkal várja a pihenni vágyókat
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 20/224 36 57-es számon.

Felhívás partnerségi egyeztetésre

A tervmódosítással kapcsolatos részletes tájékoztatás megtekinthető a hivatal Főépítészi és Városrendezési Irodájának
hirdetőtábláján, valamint a kerületi honlapon a partnerségi
egyeztetés keretében megjelenítendő dokumentumtárban: http://budafokteteny.hu/onkormanyzat/partnersegiegyeztetes
Ezúton kérem a partnerségi egyeztetésben részt vevőket,
hogy a fent ismertetett tervmódosítással kapcsolatban – a
249/2012. (12. 13.) önk. határozattal elfogadott partnerségi
egyeztetés szabályai szerint – 2016. június 20-ig tegyék meg

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi
Egyesített Óvoda pályázatot ír ki
6 fő óvodapedagógusi
munkakör betöltésére
BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: 2 fő részére határozatlan időre szóló és 4 fő részére határozott
időre szóló közalkalmazotti jogviszonyban, óvodapedagógusi munkakörben.
Főbb feladatok: az óvodáskorú gyermekek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása, tervezi, szervezi a csoportjában folyó pedagógiai munkát, segíti a hátrányban lévő gyermekek felzárkóztatását, kapcsolatot tart a szülőkkel, ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket.
Pályázati feltételek, egyéb információk: felsőfokú óvodapedagógusi végzettség,
büntetlen előélet. http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/óvodapedagógus
A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör
gyakorlója dönt 2016. június 20-ig. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának
jogát fenntartja!
A pályázatokat 2016. június 17-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „óvodapedagógus” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu, Brauner
Gusztávné óvodavezető-helyettes részére.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat jegyzője
pályázatot ír ki
PÁLYÁZATI ASSZISZTENS - KOMMUNIKÁCIÓS SZAKÉRTŐ
MUNKAKÖR betöltésére
BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: Határozott időre szóló köztisztviselői kinevezés, Interreg
CENTRAL pályázati forrásból megvalósuló YouInHerit projekt megvalósításához pályázati
asszisztens – kommunikációs szakértő munkakörben.
FELADATOK: a pályázat során beérkező, illetve a munka során keletkező kimenő dokumentumok iktatása, kezelése; projektdokumentáció naprakészen tartása; események
szervezése, utazásokkal kapcsolatos ügyintézés; részvétel időszakos jelentéstételi dokumentáció összeállításában; a projektpartneri feladatokhoz tartozó kommunikációs feladatok ellátása, összhangban az önkormányzat kommunikációs rendjével; egyéb, a projekthez kapcsolódó asszisztensi feladatok ellátása, pl.: rövid levelek fordítása, szakmai
anyagok kivonatolása.
Illetmény, egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi
CXCIX. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet és az egységes közszolgálati szabályzat alapján.
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. 06. 10-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „pályázati asszisztens” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu. Részletesen: Budafokteteny.hu

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat jegyzője
pályázatot ír ki
törvényességi felügyeleti ügyintéző
munkakör betöltésére

felhívás

Ezúton tájékoztatom a lakosságot és a további partnereket,
hogy önkormányzatunk megkezdte Budafok-Tétény Budapest
XXII. kerület részleges közigazgatási területére (a Duna-parti építési szabályzat kiterjesztett tervezési területének kivételével a teljes kerületre) vonatkozó új kerületi építési szabályzat készíttetését.

Állás

írásos javaslataikat, észrevételeiket az alábbi elérhetőségeken keresztül:
1221 Budapest, Városház tér 11., e-mail: devaiz@bp22.hu.
A lakossági érdekeket is jobban érvényesítő szabályozást célzó együttműködésüket előre is köszönöm.
Karsay Ferenc
polgármester

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: Törvényességi felügyeleti ügyintéző határozatlan időre.
FELADATOK: előterjesztések jogi, tartalmi, formai és törvényességi ellenőrzése; önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, hatályosulásuk figyelemmel kísérése, jogalkotás
jogi szakmai előkészítése; részvétel a képviselő-testület és a bizottságok üléseinek előkészítésében; részvétel és törvényességi felügyelet gyakorlása a képviselő-testület bizottságainak ülésein; az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működésének
cégjogi szempontból történő figyelemmel kísérése, alapítói döntések előkészítése; az önkormányzat által alapított közalapítványok működésének figyelemmel kísérése, szükség
esetén jogi és adminisztratív segítség nyújtása, alapítói döntések előkészítése, változásbejegyzések intézése; vezetői döntés-előkészítés, összefoglalók készítése.
Illetmény, egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet és az egységes közszolgálati szabályzat
alapján.
A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a
munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!
A pályázatokat 2016. június 10-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához
„Törvényességi felügyeleti ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
palyazat@bp22.hu.

Városházi Híradó
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Csisztu Zsuzsa kíváncsi,
mégsem öregszik
A műsorvezetőként dolgozó egykori tornászbajnok igyekszik egészségesen élni
Kedves és csinos, anya és műsorvezető, éppen negyed százada láthatjuk
a médiában. Ő Csisztu Zsuzsa egykori tornászbajnok. Megjárta az Európaés világbajnokságokat, az olimpiákat,
amelyeken jó helyezéseket ért el, mert
a 6–8. hely sem lebecsülendő világversenyeken. Azóta is igyekszik sportosan, egészségesen élni családjával.
Nemrég Budafokon vezette az egészségnapot. A népszerű, mindig mosolygós műsorvezető tíz éve van férjnél és
két gyermeke van.
– Sportolói múltja miatt is szívesen hirdeti az egészséges életmódot?
– Igen, elég gyakran megkérnek, hogy
vezessek olyan műsorokat, amelyek
az egészségről szólnak. Szívügyem az
egészséges élet hirdetése, mert nap mint
nap találkozunk szomorú esetekkel, betegségekkel.
– Ön egészségesen él?
– Az egész család! Igyekszünk tudatosan megválasztani, mit fogyasztunk. Nálunk a zöldség, a gyümölcs
odahaza nem hiánycikk, mindennap
az asztalon kell hogy legyen. Próbáljuk természetes ízekkel táplálni
a gyermekeinket, kevés cukrot, sót
használunk. Hívei vagyunk a nyers
zöldség fogyasztásának. Szerencsére
a két fiam szereti a zöldséget és szeretnek sportolni is, ami elengedhetetlen az egészséges életvitelhez. Tízóraira is inkább a friss felvágottat, mint a
fóliásat csomagolom nekik.
– Az egészséges életmódhoz a
stresszmentes élet is hozzátartozik.
– Humor nélkül nehéz átsiklani a nehézségeken. Tíz éve alkotunk egy családot
a férjemmel és a két gyerekkel, sok konfliktuson, vitán segített át minket a humor.
Ha másként nem megy, akkor görbe tükröt állítunk magunknak. Szerencsére a férjemnek, Norbinak parádés humora van,
ami nélkül elképzelhetetlen lenne, hogy
túltegyük magunkat a nehézségeken.
– Sporttévében, rádióban beszélget
ismert emberekkel és újabban interjú műsort is vezet.
– A beszélgetős műfaj nagyon közel
áll hozzám. Szeretem az embereket ki-

kérdezni, kíváncsi vagyok rájuk, az életükre, hétköznapjaikra.
– Tehát kíváncsi, mégsem öregszik. Én
is kíváncsi vagyok: várja már a labdarúgóEurópa-bajnokságot, az olimpiát?

A Rippel fívérek sokat „repülnek” 

Mérlegállásban a Duna felett
A világ legismertebb magyar akrobatái a Rippel fivérek
Guinness-rekordokat felállítva egyensúlyoztak egymást tartva több mint tizenegy percen át az 50 km/óra sebességgel
robogó vasúti kocsi tetején, a helikopter aljára erősített pallón „repültek” oldalsó mérlegállásban a Duna fölött, és
látványos produkciót mutattak be egy
száguldó kamion mögé szerelt vasszerkezeten a világ legismertebb magyar
akrobatái, a Rippel fivérek.
„kéz a kézben” akrobatika koronázatlan

Akirályait a Bahamáktól Szaúd-Arábiáig,

A híres szívsebész tartott előadást a Cziffra Központban

szívsebész közvetlen hangnemben,

Aegyszerű stílusban, ám igen szuggesz-

tíven beszélt a test, a lélek és a szellem
egységéről, betegségről és gyógyulásról,
életről és halálról, hitről és tudásról.
Kiváltságos helyzetnek nevezte, hogy a
magyarok a Föld legegészségesebb és legélhetőbb részén, Európa közepén, a Kárpátmedencében születtek, mert ezen a kontinensen elég vastag a humuszréteg, a nap
pontosan annyit süt, amennyi kellemes és
nincs még egy olyan tájegység a világon,
amelyről több édesvíz folyna ki, mint innen. Az élethez pedig nem kell más, mint
föld, víz, levegő és napfény.
– A magyar növények azért olyan
gyógyszerhatású kincsek, mert ideális a
napsütéses órák száma, és a talajból fel
tudják venni azokat az ásványi anyagokat,
amelyek szükségesek a saját, az állatok és
az ember életéhez – mondta a professzor,
aki azonban arra is felhívta a figyelmet,
hogy önhibánkon kívül milyen egészségte-

Dubajtól Szingapúrig bárhol szívesen látják a világ nagyszabású show-műsoraiban.
Az azonos magasságú és súlyú testvérek,
Ferenc és Viktor egyforma testfelépítésüknek, hatalmas fizikai erejüknek és elképesztő egyensúlyérzéküknek köszönhetően a legkülönösebb produkciókat képesek
bemutatni a közönségnek, többek között a
párizsi Moulin Rouge-ban is, ahol állandó
tiszteletbeli tagként tartják számon őket.
Rippel Ferenccel a Nemzeti Bor Maraton
budapesti helyszínén, a Törley Gyűjtemény
és Látogatóközpontban találkoztunk, ahol
kisfiával ő is részt vett a szívbetegségben
szenvedő gyerekeknek szervezett sétán.
– Testvérével a „kéz a kézben állásban”
és a „nyak a nyakon állásban” is világrekorderek. Mit jelent a kéz a kézben akrobatika?
– Egymás kezét fogva emeljük és tartjuk egymást a legkülönbözőbb módokon: kézen, lábon, fejen, nyakon vagy
háton. Nem használunk kellékeket, nincsenek segédeszközeink, csak mi ketten vagyunk a színpadon, mezítelen felsőtesttel,
fellépőnadrágban. Műsorszámainkat azért
is szeretik a megrendelők, mert semmifé-

Csisztu Zsuzsa 25 éve dolgozik a médiában

Papp Lajos: Gyógyító
erő a szeretet
Megtelt a Cziffra Központ az érdeklődőkkel, betegekkel és egészségesekkel, gyógyulni vágyókkal és reménykedőkkel, hogy az Egészségnap első
meghívott vendége, dr. Papp Lajos
szívsebészprofesszor szavaiból erőt merítsenek. A világhírű orvos előadása céljául olyan alapvető dolgok tisztázását
tűzte ki, mint a világhoz való viszonyunk,
a hit és bizalom vagy a szeretet ereje.

– Nagyon. Minden nagyobb sporteseményt megnézek, főleg a magyarok szereplése miatt. Bízom benne, hogy örömet
szereznek a focistáink és Rióban a többi sportág képviselői. n (Temesi László)

lenül élünk. Káros anyagokkal szennyezett,
antibiotikumokkal és hormonokkal kezelt
élelmiszereket fogyasztunk, majd miután
a szervezetünk nem jut hozzá a megfelelő
tápanyagokhoz, étrend-kiegészítőket vásárolunk és marékszám esszük a károsabbnál károsabb gyógyszereket. Pedig nincs
gyógyíthatatlan betegség, csak olyan van,
amelyből alig gyógyulnak meg páran. Nem
a gyógyszer és az orvos az, aki a legtöbbet
segíteni tud. A legfontosabb gyógyító erő a
szeretet, amely univerzális gyógyszer, testre, lélekre, szellemre egyaránt hat.
– Itt mindenki gyógyító, aki szeretetet
tud sugározni – mutatott körbe a teremben ülőkön a remek előadó, aki másfél
órán keresztül, magához láncolva közönsége figyelmét, gyógyulásokról, eseteiről
és zarándoklatáról is mesélt.
Előadását kérésére egyperces csönddel köszönte meg a hallgatósága. n (T. A.)

le extra költség nem merül fel velünk kapcsolatban, de nincs álcázás, nincs titok,
mindent láttatva, teljes erőbedobással mutatjuk meg magunkat, ezért a nézők körében is népszerűek vagyunk.
– A Rippel Brothers Akadémián artista-, sport- és művészképzést kínálnak az érdeklődőknek. Kiből lehet cirkuszművész?
– Nincs testi korlátja, hogy valaki zsonglőr vagy akrobata legyen, ehhez csak sok
idő, erős akarat és mérhetetlen színpadszeretet kell. Artista szüleink Cortez néven járták
a világ színpadait, mi négyévesen már szertornáztunk, majd az Állami Artistaképző Intézetben töltött nyolc év alatt minden alaptudást elsajátítottunk. Tíz évig gyakoroltunk,
mire huszonhét évvel ezelőtt először bemutattuk a produkciónkat a közönségnek. A
gyakorlások által magunkba szívott tudás
elfeledteti a veszélyt, mert szükségünk van
arra az „adrenalinbombára”, amit egy-egy
produkció nyújt nekünk. Az akadémián ezt
az örömöt szeretnénk átadni a gyerekeknek,
a fiataloknak.
– Mi az oka, hogy külföldön sokkal ismertebbek, mint itthon?
– Rengeteget utazunk, sok a meghívás. Összességében tíz évet Franciaországban, négy évet Amerikában és négyöt évet Németországban töltöttünk, de
igazi „erősségünk” a Távol-Kelet. Hongkongban, Thaiföldön, Szingapúrban
vagy Jakartában nagyon szeretik a bemutatóinkat. Ott mi vagyunk az európai
sztárelőadók. Eszméletlenül szeretjük a
munkánkat. Ez a hobbink, a mániánk, a
szenvedélyünk, a játékunk, és hogy ezért
még nekünk fizetnek és tapsot is kapunk,
ez a csúcsok csúcsa. n (Tamás Angéla)

Jövőre is úticél lesz Erdély!
Tamaskáné Fekete Erika, a Hugonnai Vilma Általános Iskola igazgatója Tóth József-díjat kapott
Nemrég érkezett haza Erdélyből
Tamaskáné Fekete Erika, a Hugonnai
Vilma Általános Iskola igazgatója, aki
a Határtalanul! program keretében kísérte a hetedikeseket a négynapos kirándulásra.
– Tavaly nyertünk először ezen a pályázaton. A szomszédos országok magyarlakta területei közül iskolánk mindkét alkalommal Erdélyt választotta, ahol idén
a természeti kincseket néztük meg, kulturális és történelmi helyszíneken jártunk.
A kirándulás tizenöt programja közül a
gyerekeknek Kolozsvár, Korond, a Gyilkos-tó, a Békás-szoros és a parajdi sóbánya tetszett a legjobban – mesélte az idén
Tóth József-díjjal kitüntetett vezető.
Elmondta, hogy szerencsére kevés teher hárul a szülőkre, mert a szállást és az
utazást pályázati pénzből fedezik, az étkezést és a programokat pedig, ahogy az
előző évben is, az alapítványuk támogatja a jótékonysági esten befolyt összegből. Hozzátette: idei pályázatuk is sikeres volt, így szeptemberben már kezdik
is a következő kirándulás megszervezését, amikor a mostani hatodikosokkal, saját osztályával utazik majd Erdélybe.
Elmesélte, hogy sok évvel ezelőtt,
amikor letették a voksukat a kis létszámú
osztályok mellett, még nem lelkesedtek
a szülők azért, hogy ide írassák a gyerekeket, mert nem látták ennek pozitívumait. Mostanra azonban megváltozott
a helyzet. A Montessori-pedagógia alkalmazásának és a kisebb osztálylétszá-

A díjazott Karsay Ferenc polgármesterrel és László Évával, a Nagytétényi Polgári Kör elnökével  Fotó: Mátyás T.

moknak köszönhetően egyre többen szeretnék hozzájuk járatni csemetéjüket, így
az alsó tagozaton már kétosztályos évfolyamaik is vannak.
Elmondása szerint a német nyelv
megítélése is változott az utóbbi években. Korábban mindenki az angolhoz ragaszkodott, de ma már a két nyelv alapján szinte felezni tudják az osztályokat.
Vöröskeresztes iskola lévén szakkör formájában elsősegélynyújtást is tanulhatnak a hugonnais diákok. Az intézmény vezetője számára is meglepő,
mennyire lelkesek és ügyesek az alsósok,
ahol három csoportot is be kellett indítaniuk a nagy érdeklődés miatt.
– Idén nagyon jól sikerült az osztályok bemutatkozó gálája. A mi gyerekeink

egyébként is nagyon kreatívak. Jó a kézügyességük, náluk a rajz a „sikertárgy”, a
rajzversenyeket szeretik a legjobban.
Tamaskáné Fekete Erika huszonhét
éve dolgozik a nagytétényi iskolában tanítóként, német szakos tanárként és hét
éve igazgatóként is. Mint említette, soha
nem akart pályát módosítani, sőt másik
iskolába sem kívánkozott, pedig érettségi előtt textiltervezőnek készült. Szeret
alkotni, de idejét most lefoglalja, hogy
orosztudását felelevenítse és megtanuljon angolul. Kitüntetéséről szerényen
csak ennyit mondott:
– A díj megerősített abban, hogy jó irányba haladok. Úgy érzem, félúton vagyok a
munkámban: elindultunk valami felé, de
még nagyon sok a teendő. n (T. a.)
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Klauzál-torta és Tétény-szelet
Kiállítás nyílt a FSZEK Budafoki Könyvtárában Klauzál Gábor halálának 150. évfordulója emlékére
A tárlat anyagát elsősorban a Klauzál
Gábor Társaság tagjainak magángyűjteményéből válogatták. A megnyitón
a Batthyány-kormány miniszterének
személyét, munkásságát és a kiállított
dokumentumokat, fotókat, valamint a
Barabás Miklós által készült festmény
reprodukcióját Bartos Mihály helytörténész mutatta be.

Arató László (jobbra) muzsikálás közben

A régizene bűvöletében

– Szerény tisztelgés ez e jeles férfiú és hazafi emléke előtt. A könyvtár emeleti galériájában a politikus jobb megismerését
szolgáló tárgyakat, fotográfiákat, rajzokat
és hivatalos iratokat, például egy korabeli országgyűlési kézirattöredéket is láthatnak. Meg tudják nézni azt a chromotypiát,
amely – Klauzál soraival a hátoldalán –
1864-ben készült a fiáról. Megtekinthető
az az országgyűlési képviselőket ábrázoló

album is, amelyhez névadónk modellt ült
és aláírásával hitelesített – beszélt a társaság féltve őrzött kincseiről Bartos Mihály,
aki egy mindenki számára hozzáférhető,
részletes látogatói kalauzt is összeállított a
bemutatott anyagról.
Hódi Szabolcs, a Klauzál Gábor Társaság szervezőtitkára a Spiller Cukrászdában december 3-án megnyitott Klauzál Gábor-emlékév eddig megrendezett
eseményeiről tájékoztatta az érdeklődőket. Elmondta, hogy a Klauzál-torta megalkotását követően a Lics Pincészet palackozott, számozott borokkal tisztelgett.
Februárban a Budafoki Fúvósegylet előadásában elhangzott az emlékévre komponált Klauzál-induló, és ugyanebben a
hónapban a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Múzeumban az első kereskedelmi miniszterre és korára emlékezve

kiállítás nyílt az emléktárgyakból. A társaság az országgyűlési követről márciusban
a Magyar Mezőgazdasági Minisztérium
Agrártudományi Szakkönyvtárában tartott előadást, és Tavaszi fényhozó címmel
a Klauzál-villától a Klauzál-szoborig fáklyás emlékmenettel emlékezett az 1848-as
eseményekre. Áprilisban Budapest Főváros Levéltárában mutatták be névadójukat. Budatétényi emléksétájukon bejárták
a kistétényi birtokoshoz fűződő helyszíneket, megemlékezéseket tartottak a Szent
Mihály-kápolnában, a Klauzál-villában,
valamint a kastélymúzeumban, és immár 14. alkalommal megrendezték az iskolások vetélkedőjét. A Klauzál-induló
dalbetétjének díszbemutatójára a Tavaszi
Művészeti Fesztivál keretében a Szent Lipót-templomban került sor, a Lampart kórus előadásában. n (Tamás Angéla)

Május hónap művésze, Arató László,
a Nádasdy iskola intézményvezetője
rató Lászlót a Nádasdy Kálmán Mű-

Avészeti Iskola és Általános Iskola in-

tézményvezetőjét választották május
hónap művészének. A zenész a vezetői
munka mellett elsősorban fúvóskarnagyként tevékenykedik. 1986 óta vezényli a
Budafoki Fúvósegylet zenekarát. Fontos
szakterülete a fúvószenei átdolgozások
készítése, illetve a fellelhető hagyományos repertoár modern koncertfúvós-zenekar számára is játszhatóvá tétele. Ide
kapcsolódik a Budafokon még nyomokban megtalálható „sváb” fúvószenekari hagyomány felélesztése, és a hagyományos darabok modern szempontok
szerinti átdolgozása. Arató László másik fontos érdeklődési köre a régizene.
1980-tól a tűzoltóságnál a Tinódi Kamarazenekarban játszik harsona-szólamvezetőként. Több más együttesnek
is volt tagja, például a Régizene Stúdi-

ónak, a Kecskés Együttesnek, de alkalmanként a Camerata Hungaricában és a
Clemencič Együttesben is közreműködött. Saját együttesként a Reneszánsz
Harsonaegyüttest vezette. Művészeti vezetője az 1993-tól működő Szent Kristóf
Régizene Együttesnek. Kutatási területe a régi korok hangszereinek rekonstruálása és játékmódjuk bemutatása. Jelenleg mintegy százdarabos gyűjteménye
van régi hangszerek kópiáiból. Művészeti munkájáért 2003-ban Törley-díjat
kapott. A Landesrat der Ungardeutscen
Chöre, Kapellen und Tanzgruppent
2006-ban ezüst érdeméremmel tüntették
ki nemzetiségi együttesekben végzett tevékenységéért. 2012-ben együttesével, a
Budafoki Fúvósegylettel elnyerte a Budafok-Tétény Kultúra 22 díját. 2015-ben
az önkormányzat szintén Kultúra 22 díjjal tüntette ki. n (T. A.)

Egykori emlékek Klauzál Gáborról a könyvtárban

Fotó: Mátyás Tibor

hirdetés

MINDIG
EGY LÉPÉSSEL
ELŐRÉBB

Új Astra Sports Tourer
kéz nélkül nyitható csomagtérrel.*
A 2016-os Év Autója luxuskategóriás innovációkkal kápráztat el:

· AGR Wellness masszázsülés
· IntelliLux LED Matrix fényszórók
· IntelliLink infotainment rendszer
®

Az Év Autója egy európai díj, amelyet egy tapasztalt autós szakújságírókból álló zsűri szavazatai alapján osztanak ki.

*Opcionális elem; a képen látható autó illusztráció! Kombinált használat esetén az új Opel Astra Sports Tourer átlagfogyasztása: 3,5–6,2 l/100km, CO2-kibocsátása: 92–142 g/km változattól és forgalmi viszonyoktól függően.

Opel Di-Fer Kft.

2030 Érd, 6-os főút 23. km., Telefon: (23) 365-407, di-fer@di-fer.hu, www.di-fer.hu
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Indulnak a nyári táborok
A napközis táborokba az oktatási intézmények
segítségével lehet jelentkezni a gyerekeknek
gyerekeknek óriási öröm, a szülők-

Anek azonban nem kis gond, hogy két

A faházak környékén új járdák épültek

Újra gyerekzsivajra vár Balatonakali
Az önkormányzat tízmillió forintot költött idén a balatonakali tábor felújítására és karbantartására
Ismét fejlesztéseket hajtott végre az
önkormányzat a balatonakali gyerektáborban. Megújultak a faházak közötti
járdák, a tábor közepén lévő medence
környéke, és a sportpályákon, a bungalókban és a parkban is elvégezték a
szükséges karbantartást.
udafok-Tétény

önkormányzata,

Bahogyan az elmúlt években, idén

is kiemelt figyelmet fordított a kerület nyári táborára Balatonakaliban –
nyilatkozta lapunknak Zugmann Péter alpolgármester a helyszínen, ahol
az önkormányzat bejáráson ellenőrizte a felújítási, karbantartási munkákat.
Mint elmondta: az idei évben is jelentős
összeg, tízmillió forint állt rendelke-

zésre a tábor rendbetételére a nyaralási szezon előtt a kerület költségvetésében. Ebből több munkát is elvégeztek.
Új járdafelületeket építettek ki például
a faházak előtt, a tábor egész területén.
Ez az iskolák régi kérése volt, mert esős
időben nehezen közlekedtek a gyerekek
a sáros talajon. Az úszómedence körül
is új díszkő burkolatot hoztak létre, ami
nemcsak esztétikus, de alkalmas arra is,
hogy elhelyezzék a napozóágyakat a táborozók. A medence mellett építettek
két kerti zuhanyzót is. Németh Zoltán,
a fejlesztést előkészítő alpolgármester
tájékoztatása szerint a tábor új közvilágítást is kapott, egységes lámpatesteket
szereltek fel a régiek helyett. Befejezték a sportpálya karbantartását, új vé-

dőhálókat szereltek fel a kapuk mögé.
A parkok szakszerű karbantartását is elvégzik, ahogyan a bungalók kisebb javításait, mire megérkeznek az első iskolai turnusok. A létesítményben tavaly
felújították a vizesblokkokat, az étkeztetést mindig dicsérik a gyerekek. A tábornak új gondnoka van, aki felügyeli, hogy június második felére minden
karbantartás befejeződjön, és komfortos körülmények között nyaralhassanak
az iskolások – tudatta Zugmann Péter. A
táborban elvégzett felújítások műszaki
átadása már kedden lezajlott, amelyen
részt vettek az önkormányzat illetékesei, és mindent rendben találtak. Már
csak egy dolog hiányzik, a vakáció és
az örömteli gyerekzsivaj. n (VH)

hét múlva elkezdődik a nyári szünet. A
június közepétől szeptember elsejéig tartó két és fél hónapban mindenki szeretné, ha gyermeke tartalmas szórakozással, felügyelet mellett töltené el az idejét,
de keveseknek adatik meg, hogy mindezt
szabadságuk terhére, maguk biztosítsák.
Ezért is törekednek arra az iskolák, önkormányzatok, művelődési házak, vallási és civil szervezetek, hogy segítséget
nyújtsanak a családoknak. Kerületünkben is rendkívül bő a választék, színes a
paletta. A kerületi iskolásoknak szervezett, évek óta jól működő napközis táborról könnyen szerezhetnek információt az
érdeklődők, hiszen a jelentkezés az oktatási intézmények segítségével történik. A
napközis tábor háromszori étkezést biztosítva, napi egy óra úszással és egyéb
programokkal, több helyszínen várja a
gyerekeket. A felügyeletet és a programok lebonyolítását a pedagógusok és az
adott tevékenység szakemberei biztosítják. Az önkormányzat támogatásának
köszönhetően ez a szülőknek csak annyi
pénzébe kerül, amennyit a tanév elején
az étkezés költségeként megállapítottak.
A Hófehér Fóka Úszóiskola a tanév végétől augusztus 19-ig egész nyárra meghirdette úszó napközis táborát. Június 20. és
július 1. között kerékpáros napközis táborba, júliusban pedig kerékpáros vándortáborba lehet jelentkezni, de lesz görkorcsolyatáboruk is.

A Klauzál Gábor Művelődési Központban az Emberpalánta tábor kisiskolás résztvevői a nemezeléssel, gyöngyfűzéssel, textil- és
üvegfestéssel ismerkedhetnek meg (időpontok: június 20-24. és július 4–8., részvételi
díj: 22 000 forint), a Cziffra Központban Érthetően az egészségért! címmel meghirdetett,
készségfejlesztő táborba várják a gyerekeket
(részvételi díj: 20 000 forint, az első turnusra július 2-án, a második turnusra július 9-én
kell befizetni a gyerekeket).
A Rózsavölgyi Közösségi Házban olyan Báb és mese tábort szerveznek, ahol az Elárvult zoknik életre kelnek (időpontok: augusztus 1–5. és 8–16.,
részvételi díj: 31 800 forint).
A Budafoki Baptista Gyülekezet vallási napközis tábora a Péter-Pál utcában
lesz július 1–16 között.
A harcművészeteket kedvelők a
judobudan@gmail.com e-mail címen vagy
a 06-70/608-0831-es telefonszámon Joó
Istvánnál jelentkezhetnek a kerületi foglalkozásokra (időpontok: június 20–24., június 27–július 1., július 18–22., részvételi díj:
17 500 forint).
A Gokart Aréna (Anna utca 4.)
gokarttáborának ötnapos turnusaiba a
135 cm-nél magasabb gyerekeket várja
egész nyáron (részvételi díj: 41 000 forint), de aki golfozással szeretné elütni az
időt, annak a 44 000 forintért a Highland
Junior Golf táborát ajánljuk, ahová a
recepcio@highlandgolf.hu e-mail címen,
illetve a 06-70/932-5529-es telefonszámon lehet jelentkezni. n (T. A.)

Közeledik a nyaralási szezon 

Rózsaünnep a Rozáriumban
Több száz pályamű érkezett a gyerekektől a pályázatára
Rózsa a népművészetben címmel

Ameghirdetett rajzpályázatra hét kerü-

leti iskolából mintegy 210 pályamű érkezett, amiből 38 alkotást jutalmazott a
zsűri. A rendezvény a Budatétényi Polgári Kör és a NAIK GYKI közös kezdeményezésére jött létre. A Budatétényi Polgári Kör lassan másfél évtizede viseli szívén
a Rozáriumban található rózsák sorsát,
2010-től pedig minden évben rajzversenyt hirdet a kerületi általános iskolások
számára. A beérkezett pályaművekből
– amelyeket a megnyitón Bányai Gábor

Bertalan művésztanár méltatott – kiállítás
látható a Kutatóban. A legszebb alkotásokat az intézmény folyosóján állítják ki.
Az ünnepséget követően a kertben dr.
Boronkay Gábor, a Kutató tudományos
munkatársa kalauzolta az érdeklődőket a
rózsák között, bemutatva Márk Gergely
nemesítéseit, valamint a Rozáriumban található virágok génállományának helyzetét. A sétához családjával együtt csatlakozott Szabolcs Attila országgyűlési
képviselő is. A rendezvény fő támogatója
Budafok-Tétény önkormányzata. n (S. J.)
Megnyitó a Demján iskolában

Virágba borult a kerület
Az önkormányzat nyolcadik alkalommal hirdette meg a virágosítási programot, amelyre minden
kerületi lakó jelentkezhet. Az idei virágosztáson részt vett Karsay Ferenc polgármester, Németh
Zoltán (képünkön) és Zugmann Péter alpolgármester. Most 880-an éltek ezzel a lehetőséggel
és kértek egynyári virágokat vagy muskátlikat. 35 200 egynyári virágot és 5200 muskátlit osztottak ki közel két nap alatt. – Nagy öröm számomra, hogy évről évre egyre többen igényelnek
virágokat és ültetik ki a kertekbe, balkonokra vagy éppen a kerületi intézmények udvarára. Egy
település arculatát a fák, virágok, ápolt közterületek teszik barátságossá. Az önkormányzat folyamatosan növeli a virágos közterületek számát, egyre nagyobb területen egyre magasabb színvonalú zöldterület-fenntartásra törekszik – mondta el lapunknak Karsay Ferenc polgármester.

Fotó: Mátyás Tibor

A Szeretethíd mindenkihez elér

Nyolcadik alkalommal szervezték meg a Szeretethíd programot a reformátusok
Szeretethíd program megnyitóünnep-

Aségét a Rózsakerti Demjén István Re-

formátus Általános Iskolában tartották
május 20-án. A rendezvényt Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár nyitotta meg. A rendezvényen többek között
részt vett Karsay Ferenc polgármester,
Zugmann Péter alpolgármester, Pál Sándor, a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke, dr. Szabó István,
a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református
Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, prof.
dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református
Egyházkerület püspöke, a Szeretethíd egyházi fővédnöke és Gundel Takács Gábor, a
Szeretethíd fővédnöke.
– Mindannyian a magunk útját járjuk. De ha egymás kezét fogva haladunk
az úton, ha bátorítjuk a lemaradókat, ha
reményt adnak az előttünk haladók, ak-

kor könnyebb átlépni a nehézségeken,
könnyebb visszatalálni, ha eltévedtünk
és jó lesz együtt boldognak lenni, ha
majd egyszer megérkezünk. Mindehhez
egyetlen tiszta érzésre, egyben a legnagyobb erőre van szükségünk. Ez a szeretet. Mindannyiunkban ott van – mondta Gundel Takács Gábor. Ezen a napon
sok fiatal és idős együtt tesz a helyi közösségekért, intézményekért. Pál Sándor,
a Magyar Református Szeretetszolgálat
kuratóriumi elnöke kiemelte: mindennap szeretethidat kell építenünk. Bár ez
egy kétnapos program, a célja az, hogy
példát mutasson a mindennapokra nézve. Észre kell vennünk a mellettünk lévő
elesetteket, akiket fel kell karolni, és akiket segíteni kell. A Szeretethíd programsorozathoz évről évre egyre többen csatlakoznak, idén már több mint húszezren
regisztráltak, de a tényleges résztvevők
száma ennél sokkal több volt.

– A mindennapok rohanásában hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla, hogy ki
mindenki szorulna akár a mi segítségünkre. Pedig nap mint nap találkozunk azokkal az emberekkel, akikért lenne mit tenni.
A koldus éhes. A hajléktalannak még fedél sem jutott feje fölé. De a kismamának
is nehéz a babakocsi, és az erdő sem szereti,
ha szemét lepi. Köszönet illeti mindazokat,
akik önkéntességükkel kiveszik a részüket
a szervezésből – mondta Zugmann Péter alpolgármester a megnyitón. A beszédek után
egy kerekes székes táncbemutatót nézhetett meg a közönség. A Demjén István Református Általános Iskola diákjai is készültek műsorral, majd minden tanuló az általa
vállalt feladatot végezte el a nap folyamán.
Voltak, akik virágot ültettek az iskola kertjében vagy takarítottak a termekben. Sokan
mentek el a közeli Halacska Református
Óvodába és a Reménysugár Habilitációs
Intézetbe segíteni. n (Viszkocsil Dóra)

8



 Városházi Híradó

hirdetmény

szolgáltatás

PEST-BUDAI
LÁTKÉP

Fogyatékosokat
támogató csoport

A HetiVálasz havi melléklete

A Szociális Szolgálat fogyatékosokat támogató
csoportjának célja, hogy saját otthonában, lakókörnyezetében segítse a fogyatékkal élő emberek önálló életvitelét személyi segítés keretein belül, valamint segítse őket mobilitásukban,
a társadalmi életben való aktív részvételben
szállító szolgálat működtetésével.
A szolgálat igénybevételére jogosult az a fogyatékos személy, aki mozgásszervi, érzékszervi vagy
mentális fogyatékossága miatt a társadalmi életben való részvételben tartósan korlátozott, és ennek kiegyenlítéséhez támogató szolgáltatásra van
szüksége. A támogató szolgálat minden fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjed:
– siketek és nagyothallók
– vakok és gyengén látók
– értelmi fogyatékosok
– mozgásszervi fogyatékosok
– autisták
– halmozottan fogyatékosok

KERESSE
a június 16-i

SZÁMBAN!

Szállító szolgálatunk, amelyet kerekes székkel is
igénybe lehet venni, bárhova eljuttatja Önt.
Személyi segítőink házhoz mennek, és elvégeznek olyan feladatokat, amelyek a fogyatékosságból
eredő hátrányokat csökkentik, és a személy esélyegyenlőségét segítik.

KORZÓ:
Kultúrtörténeti séták
híres emberekkel

Segítséget nyújtanak személyi higiénés, életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez
alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátásával.

ARCHITÉKA:
Építészkritika a főváros
épületeiről

A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, amely jövedelemfüggő.
A szolgáltatás elérhető: 1221 Budapest, Köd utca
2–4,, Némethné Nagy Magdolna: 06-20/9841422, ftcs@szocszolg22.hu. Érdeklődjön személyesen, telefonon vagy tekintse meg honlapunkat:
szocszolg22.hu.

POLC:
Könyvajánló Budát,
Pestet érintő témákról

ÉTKEZTETÉS
45x135Pest Budai.indd 1

program

2016.05.20. 9:40

A Szociális Szolgálat a XXII. kerületben élő és kerületi lakcímmel
rendelkező lakosok számára napi egyszeri meleg étkezést biztosít,
amennyiben szociálisan rászorult, kora vagy egészségi állapota miatt
a napi egyszeri étkezést nem tudja önmaga számára biztosítani.
Nálunk kérhet ebédet, akár heti 7 napra is!
Szakorvosi javaslat alapján tojás-, liszt-, tejérzékeny- és hozzáadottcukor-mentes,
diétás menü is igényelhető!. Az étkezés módjai: az ebéd ételhordóban elvihető, a tálalóhelyen helyben fogyasztható (klubtagok számára), orvosi javaslatra házhoz szállítással is kérhető. Tálalókonyha 3 telephelyen működik: 1221 Bp., Anna u. 10., 1224
Bp., XVI. u. 22., 1225 Bp., Nagytétényi út 266. Az ebéd térítési díja jövedelemfüggő!
17/2012 (VI. 25.) önkormányzati rendelet alapján. Szociális étkeztetés igénybevételéhez szükséges dokumentumok: Személyi igazolvány, lakcímkártya, taj-kártya, jövedelemigazolás. Információért forduljon hozzánk bizalommal, személyesen vagy telefonáljon. Kálmán Tamásné szociális segítő: 06-20/294-3489. 1224 Budapest, XVI. u.
22. Levendula Idősek Klubja, 06-1/362-4094, szocetkezes@szocszolg22.hu Honlapunkon – szocszolg22.hu – is talál részletes tájékoztatást a szolgáltatásainkról.

Meghívó

A Baross Gábor-telepi Polgári Kör szeretettel meghívja Önt a „Köztünk élnek”
bemutatkozó rendezvénysorozat következő összejövetelére 2016. június 8-án
18 órára a Pelikán Imre Közösségi Házba (1224 Budapest, XVI. utca 22.).

Bemutatkozik a Bakos Faipari Kft.
Bakos Miklós előadása „Hogyan építsünk fel
egy sikeres vállalkozást?” címmel.
Az előadás után Lenovits borok kóstolója bográcsos vacsorával.
A borokat méltatja: Szalay Gyula sommelier
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Bakos Miklós

polgári kör vezetősége

Meghívó

Nemzeti Összetartozás Napja
– a Baross Gábor Telepi Polgári Kör szervezésében
A Baross Gábor Telepi Polgári Kör tisztelettel hívja Önt 2016. június 5-én vasárnap 10 órára a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett megemlékezésre és koszorúzásra.
Ünnepi beszédet mond: Monostoriné Szeleczky Gabriella a Baross Gábor Ált. Isk. történelemtanára. Közreműködnek: Ambrus Károly és tárogatós barátai
Helyszín: XXII. Ker. Donát-hegy (Mária u. 9.)

A Budafok-Tétény Általános Ipartestület
és az Online Mentor Kft. szeretettel meghívja a kerületi vállalkozókat a

„Hol tart az informatika fejlődése napjainkban és meddig működhet
egy vállalkozás digitalizálás nélkül?” című előadásra.
Előadók: Tóth Zoltán, a Digitális Tudás Akadémia elnöke, Osváth Áron, az Online
Mentor Kft. ügyvezetője. Időpont: 2016.06.06. 17.00 óra. Helyszín: Budafok-Tétény
Általános Ipartestület székháza (1221 Bp., Mária Terézia u. 60.). Bővebb információ, regisztráció: 06/70/6063214, info@onlinementor.hu. A részvétel díjmentes! Az rendezvény alatt pogácsával és üdítővel kínáljuk vendégeinket!

program

Ajánlat a Promontor Televízió műsorából
Június 1-8. Változó című magazinműsor Összefoglalónkban a MicrosecBUDAFOK - PVSK KK kosárlabda mérkőzés legizgalmasabb helyzeteit elevenítjük fel
Füzesi Péter szakkommentátor segítségével.
Június 2-9. Produkció című műsor Képek és Pixelek - Nemzeti Fotószalon a Műcsarnokban. A kurátorral, Szarka Klárával beszélgettünk a kiállításról.
Június 3-10. Napóra című magazinműsor Az egyórás magazinműsorunkban a
május 21-ei Kerületi rendőr- , katasztrófavédelmi-, és mentő napra települt ki stábunk és követte végig a nap eseményeit.
Június 7-14. Kalendárium című magazinműsor Divatos diéták hatásai - fehérje, szénhidrát, vércsoport diéta. Használnak és egészségesek vagy inkább ártunk velük? Tímár Ágnes dietetikussal beszélgetünk. Anyatej vagy tápszer? A Babakuckóban
gyakorló anyukákkal és védőnővel próbálunk utánajárni, hogy melyik egészségesebb
gyermekünknek. Tartsanak velünk!
Június 8-15. Változó című magazinműsor Összefoglalónkban a BMTE-ÚJBUDA SZEKSZÁRDI UFC futball mérkőzés legizgalmasabb helyzeteit elevenítjük fel Füzesi
Péter szakkommentátor segítségével.
Június 9-16. Produkció című műsor Herendi Péter fotográfussal, elektrográfussal
beszélgetünk. Adyton Jazz-workshop Nagymaroson. A szabadzenei tábor a 2011ben elhunyt Szabados György Kossuth-díjas zeneszerző, zongoraművész szellemiségében valósult meg, a Grencsó Kollektíva szervezésében.
Június 10-17. Napóra című magazinműsor Egyórás hírműsorunkban többek között az alábbi témákkal készülünk: 25 éves a Nagytétényi Polgári Kör, megépült a
falu kemencéje, nemzeti összetartozás napja, Rózsaünnep a Rozáriumban, pedagógusnap a Klauzál Házban, a Nagytétényi Napocska Napközi Tagóvoda gyermekei játékokat kaptak egy kerületi vállalkozótól.
Június 14-21. Kalendárium című magazinműsor Nevelőszülő szeretnék lenni! Milyen feltételeknek kell megfelelnünk ha hivatásos nevelőszülők lennénk? A Nevelőszülői Szolgálat szakértőit kérdezzük a gyakorlati tudnivalókról. Kézműves fejlesztés gyermekeknek! Nyáron hogyan ápoljuk házi kedvencünket? Dr. Thuróczy
Julianna állatorvos nézőink kérdéseire válaszol.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Online adás: www.promontortv.hu 

program

Sirák Péter
orgonahangversenye
A Budatétényi Polgári Kör szeretettel
hívja az érdeklődőket Sirák Péter orgonahangversenyére a Szent István király
plébániatemplomba (Bajcsy- Zsilinszky
u. 20.) 2016. június 11-én, szombaton
19.30-tól.
Sirák Péter a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerezte meg
orgonaművészi, karvezetői és egyházzenei diplomáit. 2004-ben szerzett
egyházzenei doktorátust. Rendszeresen ad hangversenyt Magyarországon,
Németországban, koncertezett Európán kívül Indiában, Izraelben, Japánban, Kolumbiában, Mexikóban, Venezuelában. Számos rádió- és CD-felvételt
készített a debreceni Nagytemplom, illetve a tihanyi apátsági templom orgonáin. 1998-ban a londoni Mander orgonaépítő cég készített vele magyar
műveket megszólaltató albumot a Nagaszakiban álló új orgonáján.
2001-ben jelent meg előadásában első magyarországi lemezfelvételként Brahms összes orgonaműve a wiesbadeni Marktkirche
orgonáján. 2002-ben a budapesti olasz
barokk kópiaorgonán D. Zipoli Sonate
d’Intavolatura per Organo e Cimbalo I.
kötetét játszotta.
A zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense és a budapesti Zeneművészeti Egyetem egyházzenei
tanszékének tanára. Organológiai kutatásokkal is foglakozik, így országos
orgonafelméréssel, szakértőként orgonák restaurálásával; ő volt a pesti ferences templom új orgonájának egyik
tervezője, és tervei szerint készült a
Budapest-Farkasréten épült olasz barokk kópiaorgona.
A rendezvény ingyenes.

Városházi Híradó
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„A középosztály felemlése a cél”
Az egykori áldozatokra emlékeztünk a fővárosi kitelepítések 65. évfordulóján
A Pofosz szervezésében a budafoki evangélikus templomnál lévő emlékműnél tartott megemlékezésen fölszólalt Zugmann Péter alpolgármester
és Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke is. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Nagy
Gábor Tamás, az I. kerületi Budavári Önkormányzat polgármestere és Németh
Árpádné Majzik Klára, a Pofosz kitelepítettek tagozatának elnöke is, akinek
nagyrészt köszönhető, hogy az emlékmű
a budafoki templom kertjébe került.
kitelepítések minimális célja a kömegfélemlítése, maximális célja a megsemmisítése volt,
végül a középosztályt hosszú távon a
perifériára szorították – mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi
bizottságának elnöke a megemlékezésen. – Ma a középosztály felemelése a
cél, hiszen az adja a társadalom gerincét – hangsúlyozta a politikus, hozzátéve, hogy ennek része a múlt feltárása, a
bűnök és a bűnösök megnevezése, valamint egyfajta kiengesztelődés. A kiengesztelődés az elmaradt katarzis miatt véleménye szerint ma már csak úgy
valósulhat meg, ha a középosztály és
az értelmiség visszakerül az őt megillető helyre, de ez a folyamat fájdalmasan lassú. Mint mondta, helyre kell állítani az értelmiség és a középosztály
rangját, és ennek gazdasági alapjai ma
kezdenek létrejönni. Németh Zsolt kifejtette: a kommunista diktatúrának
annyi áldozata volt, hogy külön fel kell
hívni a figyelmet azokra, akikre kevésbé emlékeznek, köztük a budapesti kitelepítettekre. Felidézte: a kitelepítés időtartamát a törvény hat hónapban
maximálta, vagyis határt szabott az önkénynek, de csak papíron, mert mindig lehetett hosszabbítani. Később már
a formaságokkal sem foglalkoztak, ha-

Azéposztály

nem minden indoklás nélkül elhúzódtak a kitelepítések – tette hozzá.
– A súlyos traumák, lelki veszteségek
idővel a felszín alá, a tudatalattiba merülnek. De ott vannak, mindig ott lapulnak a lelkünk mélyén, készen arra, hogy
bármikor elemi erővel felszínre törjenek.
Ha külső kényszer hatására, politikai hatalmi szóval paranccsá válik a felejtés,
a szőnyeg alá seprés, akkor az elfojtott,
meg nem élt gyász évtizedeken, egymást
követő generációkon keresztül öröklődik, állandósul – mondta beszédében
Zugmann Péter alpolgármester. – Ez történt a kommunizmus idején kényszerkitelepítettekkel, munkaszolgálatra, munkatáborokba hurcoltakkal kapcsolatban
is – tette hozzá. Mi, budafok-tétényiek

már 5. éve, a Budapesten elsőként itt
felállított emlékhelynél hajtunk fejet az
egykor meghurcoltak emléke előtt, lehetőséget teremtve a megbékélésre és a sebek begyógyulására is – emlékeztetett a
politikus.
A megemlékezésen részt vett még és
felszólalt Szalay Zoltán, a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége elnökhelyettese és Hantó Zsuzsa történész. A
Történelmi Vitézi Rend tagjai álltak díszőrséget, Sárhegyi Zoltán római katolikus plébániai kormányzó, Nagy Péter református lelkipásztor, valamint Hokker
Zsolt evangélikus lelkész pedig közös
vallási szertartást tartott. n
(További részletek
a Budafokteteny.hu oldalon)

László Éva a nagytétényi megemlékezésen

Fotó: Mátyás Tibor

Hősök vasárnapja
Barosson és Tétényben
A nemzetért elesett katonákra emlékeztünk
ájus utolsó vasárnapján tartják or-

Mszágszerte a nemzetért elesett ka-

Németh Zsolt a Kitelepítettek emlékművénél

Fotó: Hirschberg Judit

tonák emléknapját. Május 29-én a
Budatétényi Polgári Kör 27. alkalommal rendezte meg a Hősök vasárnapja megemlékezést a Budatétényi Római
Katolikus Egyházközség, a Budapesti Városvédő Egyesület és a szervezet
Promontor-Tétény munkacsoportja közreműködésével a Szent István-plébániatemplom kertjében. A koszorúzáson részt
vett Szepesfalvy Anna alpolgármester és
Szabolcs Attila országgyűlési képviselő
is. Az ünnepi megemlékezést Bartos Mihály helytörténész tartotta.
– A világháborúban elesett katonák emlékét meg kell őriznünk. 1924-ben törvényben rögzítették a Hősök vasárnapját, így a
harcokban elhunytakra egész Magyarországon május utolsó vasárnapján emlékeztek.
A II. világháború után ez az ünnep nemkívánatossá vált, de az emberek szívéből nem
tűnt el. 1988-ban Budafok az elsők között
emelt emléktáblát és emlékezett ismét a hő-

sökre. Budatétényben 1990-ben helyezték
el a templom falán még ma is látható emléktáblát – idézte fel Bartos Mihály. Gondolatait dr. Zempléni Miklós Honvédeink
sírkeresztjére című versével zárta. Az emlékezés koszorúinak elhelyezése után
Udvarnoky László plébános úrnapi szentmisét tartott. Ugyanezen a napon a Nagytétényi Polgári Kör is megtartotta a Hősök vasárnapi megemlékezését, hagyományosan a
Nagytétényi Hősi Emlékműnél. Az ünnepi
beszédet Monostoriné Szeleczky Gabriella, a Baross Gábor Általános Iskola történelemtanára tartotta. „A hősök nélkül a hadsereg nem könyvelhetett volna el komoly
sikereket el. Nevüket emlékművek őrzik,
családjaik, szeretteik mellett úgy, mint 82
éve itt Nagytétényben – mondta ünnepi beszédében a tanárnő. Cselenyák Luca barossi diák mondott verset, ezt követően Juhász
Lajos gitározott és Vlaszati Erika énekelt. A
megemlékezésen a Nagytétényi Dalkör tagjai is felléptek. A rendezvényt koszorúzás
zárta. n (Viszkocsil Dóra)

hirdetés

Mikrohitel Program
...segítünk indítani

ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM
Hitelösszeg: max. 10 millió Forint
)XWDPLGĘ max. 10 év
Fix ügyleti kamat:

3,9

%

Hitelcél: beruházás- és/vagy forgóeszköz-¿nanszírozás

eUGHNOĘGQLOHKHW
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Telefon: 06-20/312-0161, E-mail: info@mva.hu
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OKTATÁS

 Városházi Híradó

Juniális Boglárkáért
Jótékonysági rendezvényt szerveznek a budais
szülők az önkormányzat támogatásával
gy évvel ezelőtt a Budai Nagy Antal

EGimnáziumban rosszul lett egy 8.

osztályos diák. A diákot a helyszínen
azonnal újra kellett éleszteni, amely
a tanárok helytállásának köszönhetően sikerült, de Boglárka sajnos súlyos
agykárosodást szenvedett. A kislány
gyógyulása évekig is eltarthat. Édesanyja a nap 24 órájában mellette van,

dolgozni nem tud, a rehabilitáció pedig
nagyon sok pénzbe kerül.
A szülők ezért szolidaritásukat kifejezve úgy döntöttek, hogy június 11-én juniálist szerveznek a Budai Nagy Antal Gimnáziumban, amelynek teljes bevételét Boglárka
családja fogja megkapni. A rendezvény helyszínét Budafok-Tétény Önkormányzata ingyenesen biztosítja a szervezőknek. n (VH)

A Budai Nagy Antal Gimnázium diákjai a látogatáson

A Pesti Vigadóban
jártak gimnazistáink
A Budai Nagy Antal Gimnázium diákjai különleges tárlatvezetésen vettek részt
Budai Nagy Antal Gimnázium di-

Aákjai 2016. május 12-én a páratlan

szépségű, gazdag történelmi múlttal
rendelkező Pesti Vigadóban jártak. A
Magyar Művészeti Akadémia a székházaként működő épület 2014-es megnyitása óta folyamatosan biztosítja,
hogy az általános és középiskolák osztályai személyenként 200 forintos látogatási díj ellenében tekinthessék meg

az épületet és a benne látható kiállításokat. Idén, a tanévzárásig terjedő időszakban a házat üzemeltető Pesti Vigadó Nonprofit Kft. további fejenként
200 forintos árért csoportos idegenvezetést is biztosít a tanulók számára.
A Budai Nagy Antal Gimnázium diákjai így összesen 400 forintért, felkészült idegenvezető közreműködésével ismerkedhettek meg a Pesti

Hétköznapi varázslatok
Csodálatos előadást tartott a Bartók iskola bemutatkozó gáláján
– A varázslat mindenhol körülvesz
minket, csupán keresnünk kell, fürkészni figyelmesen – hívta fel a közönség figyelmét a vendégek köszöntése után, a műsorszámok felkonferálása
előtt Kovács-Hajdu Sára és Torzsás
Lili (6.a), a két nagyon szépen beszélő narrátor a Bartók Béla Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bemutatkozó gáláján.
A nyolcadikosok bécsi keringője után a harmadikosok angol nyelvű
produkcióikkal, az iskola kórusa pedig Kodály Zoltán, Bárdos Lajos és
Balázs Árpád műveivel lépett színpadra. A 3.b osztályosok Bozo’s Birthday
című műsorukkal egy születésnapra invitáltak minket, a 3.a tanulóinak jóvoltából pedig a középkorba csöppentünk,
ahol hamisítatlan angol küzdelem folyt
Artúr király kardjáért, az Excaliburért.
– A 3.a osztályosok ezzel a feldolgozással ezüst minősítést szereztek az Open
Curtains Országos Drámafesztiválon –
tudtuk meg az egyik narrátortól, aki felkonferálta Tóth Krisztina néhány állatról
szóló versét, és az 5.a-sok Who did it?
című produkcióját. Az 1.a-sok angol verseket és mondókákat adtak elő, Korcsmáros Zsófia (7.a) gitározott, Cselenyák
Luca (7.b) verset mondott, lábak dobogtak a sztepp-padokon, ismert angol dal-

A Bartók iskola kórusa a színpadon

lam csendült fel műanyag poharak kopogásától kísérve, és részesei lehettünk egy
angol detektívtörténetnek is. Az iskola
színjátszó szakkörösei a Pál utcai fiúkból adtak elő részletet, míg a 3.a-sok egy
teljesen önállóan készített, Galaxis című
produkcióval is színpadra léptek.
A műsort két részre osztva Szojka
Andrea igazgatónő lépett a színpadra,
hogy az iskola legkiválóbb diákjainak
átadja az őket megillető díjakat.
– Hosszú évek óta minden évben
bemutatjuk önöknek a Klauzál Házban, hogy mi történik az intézmény
falai között, mi történik a tanórákon,
illetve a tanórákon kívüli foglalkozásokon. A gála legünnepélyesebb pillanata a díjátadó. Nemcsak ünnepélyes,
hanem varázslatos, hiszen most legkiemelkedőbb, legtehetségesebb gyermekeinknek adjuk át az iskola legmagasabb elismeréseit – mondta az
intézmény vezetője, majd minden diákot méltatva átadta a díjakat.
A „Matematika tudora” Henz Réka
(7.b) lett, aki egyben az Univerzum-díjat is megkapta. Az Év tanulójának Balogh Nórát (8.b) választotta a tantestület,
míg Erdélyi Gábor (7.a), Kovács-Hajdu Sára (6.a), Mester Kamilla (7.b) és
Cselenyák Luca (7.b) nevelőtestületi dicséretben részesült. n (Tamás Angéla)

Fotó: Mátyás Tibor

Vigadó és elődje, a Redoute egyedülállóan gazdag történelmi múltjával –
amelyben ugyanúgy szerepet kapott
Liszt Ferenc, az első népképviseleti
országgyűlés, mint Budapest 1873-as
egyesítése –, és csodálhatták meg az
intézmény aktuális tárlatait. A tanulók
a program zárásaként animációs filmeket néztek a Sinkovits Imre Kamaraszínpadon. n (VH)

Ellenzékiek a Budai Nagy
Antal Gimnázium előtt
Dankóné Hegedűs Jolán (MSZP), Pongrácz Gergely (LMP)
és Perlai Zoltán (DK) az igazgató elmozdítását követelte
égy ellenzéki önkormányzati képvise-

Nlő tartott sajtótájékoztatót a napokban
a Budai Nagy Antal Gimnázium előtt annak érdekében, hogy elmozdítsa a helyéről az intézmény tavaly kinevezett igazgatóját. Mint elmondták, abban bíznak,
hogy az új tanév kezdetéig „békésen rendeződik az iskola vezetésének ügye”, azaz
igazgatóváltás lesz. A sajtótájékoztatón
Dankóné Hegedűs Jolán (MSZP), Pongrácz Gergely (LMP) és Perlai Zoltán (DK)
vett részt, a jobbikos dr. Staudt Máté munkahelyi elfoglaltságra hivatkozva nem jelent meg. A képviselők szerint az új vezetésnek felróhatóan rossz hangulatban
dolgoznak a Budaiban a pedagógusok és
rossz hangulatban tanulnak a diákok, emiatt rohamosan csökken az oktató-nevelő
munka színvonala, a felvételi pontszámok
és az ide jelentkezők száma is.

Pongrácz Gergely közölte: kérik az
Emmit, írjon ki új pályázatot, és akkor
lenne esély szeptembertől egy „normális kezdésre”.
A DK-s Perlai Zoltán hozzátette: ros�szul látja a kerületi Fidesz, hogy ez nem
szakmai, hanem politikai ügy, mi ezt
szakmai ügyként kezeljük. Bár politikai
hátszéllel került ide az új igazgató, jó volna, ha politikai döntéssel kerülne is el innen – szögezte le.
A képviselők azt is nehezményezték,
hogy a testületi ülésen napirendre szerették volna vetetni a kérdést, de ez elmaradt.
Az önkormányzat nem fenntartója a
gimnáziumnak, munkáltatói jogosultságai nincsenek. A vezető alkalmasságát a
munkáltatónak van joga vizsgálni, átlátható minősítési eljárás alapján – reagált
a sajtótájékoztatóra a Fidesz frakció-

vezetője. A jogszabályok szerint ennek
nem a nyilvánosság előtt kell zajlania.
A jelen helyzetben nem kívántunk a hivatalosság látszatát keltve beavatkozni
egy olyan ügybe, amelyben az önkormányzatnak semmilyen jog- és hatásköre nincsen, viszont sokan az önkormányzat háta mögé bújva szeretnének
politikai előnyt vagy a konfliktusban lépéselőnyt szerezni a másik kárára – fűzték hozzá. Most, amikor az érettségik
folynak, a konfliktus újabb fellángolása
egyik félnek sem érdeke. Ezért sajnáljuk,
hogy egyes politikai erők most is keltik
a feszültséget. Mindamellett továbbra is
nyitottak vagyunk minden olyan kezdeményezésre, amelyik a gimnázium életét
kívánja normális mederbe terelni. Ezért
felhívjuk a szülői szervezetet és a tantestületet, valamint az intézményvezetőt,
hogy tegyenek eleget együttműködési
kötelezettségüknek. Szükségesnek tartjuk a bizalom erősítését a felek között, és
ha a felek úgy kívánják, az önkormányzati képviselők örömmel vesznek részt
a közvetítésben. Mi így „akarunk háborút”, így tekintjük ezt az ügyet politikai
kérdésnek – áll a frakcióvezető közleményében. n (Temesi László)

Fejlesztésre fordítják a Baross-gála bevételét
Informatikai felújításra költik a Baross Gábor Általános Iskola alapítványi báljának bevételét
90 éves Baross Gábor Általános Isko-

Ala alapítványa május 7-én, a nagytété-

nyi Szelmann Házban tartotta meg IX. jótékonysági estjét. A jubileumi évfordulós
rendezvénysorozat a szülők számára ezzel az eseménnyel zárult. Az alapítvány
a befolyt összegből az iskola informatikai eszközparkját kívánja felújítani. Az
alapítványi bálon Kukainé Békési Emese intézményvezető megköszönte a sok
támogatást, amit az iskola kapott, majd
Karsay Ferenc polgármester köszöntötte a vendégeket. A hangulatos műsort Perendi Mátyás – régi barossi diák
– és Maximillián Bernadett látványos
latin tánca nyitotta meg. Ezt követően
Tarczali Jenő fuvolamuzsikáját hallgathatták meg a vendégek. A bálon fellépett
még a Nádasdy néptánccsoport is, ők a
Legényavatás Rábaközben című koreo-

gráfiát adták elő. A műsorszámokat a tantestület tagjainak charleston tánca zárta,
mely idén is nagy sikert aratott. A finom
vacsorát követően a Kristály Duo zenekar zenéje szórakoztatta a jelenlévőket. A

Diákelőadás a Baross iskola jótékonysági estjén

jó hangulatú estét két alkalommal szakították meg, hiszen gazdát kellett találni
a rengeteg tombolanyereménynek, melynek fődíja egy egyhetes ausztriai családi
nyaralás volt. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Mátyás Tibor

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

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.
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A 22. KERÜLETBEN

AZONNALI KEZDÉSSEL BUDAPEST XXII. KERÜLETI
IRODAHÁZ ŐRZÉSÉRE BIZTONSÁGI ŐR
MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

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

Munkaidő: 12 óra
Elvárások: ápolt,igényes megjelenés, magabiztos fellépés, önálló munkavégzés
Amiért hozzánk jelentkezzél:
Bejelentett állás, alkalmazotti jogviszony, szakmai fejlődési lehetőség,
kiváló kollégák és kellemes környezet

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

KAPCSOLAT: TŰZKŐ KRISZTINA +36.30.233.3181

Khell-Food-XXII_2016-05-03_hirdetes-53x103 20

Apróhirdetés

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
27 éve a kerületben

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
Vállaljuk épületklímák telepítését, karbantartását,
javítását. Ózongenerátoros autóklíma tisztítás
házhoz megy. Tel: 06-20/440-0633., www.
sturmklima.hu
Csempézést, kőműves munkát, szobafestést,
kisebb javításokat is vállalalok. Tel: 06-30/9750053, 06-1-226-2527

régiség 
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

Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútorokat,
festményeket, ezüstöket, porcelánokat, bronzokat,
antik órákat stb. Teljes hagyatékot első vevőként
legmagasabb áron. herendi77@gmail.com, tel:
06-20/280-0151
Mindennemű régiséget vásárolok díjtalan kiszállással készpénzért. Bútor, festmény, porcelán,
kerámia hibásat is, órákat, híradástechnikát,
hanglemezt, hangszórót, szőnyeget, játékot,
bizsut, borostyánt, agancsot, kitüntetést, jelvényt,
kard, háborús tárgyak, apacca, bronz, réz, ezüst.
Pintér Nikoletta, hétvégén is. Tel: 466-8321, 0630/9734-949
19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes
értékbecslés. Tel: 06-30-949-29-00 Email:
nemes.gyula@nemesgaleria.hu Nemes Galéria:
1024. Szilágyi Erzsébet fasor 3.

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

állás 
Budafoki Borkatakomba étterembe állandó
délutános műszakra fehérmosogatót, fekete mosogatót, konyhai kisegítőt felveszünk. Érdeklődni a
06-1/227-0070-es telefonszámon tud.

albérletet keres 
Másfél vagy 2 szobás üres lakást keres megbízható, értelmiségi házaspár 12 éves kislánnyal.
Pontosan fizetünk. Tel: 06-30/825-3025

ingatlan

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK

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.

Árverés helye: Budaörs, Budapesti út 28., Kozma Ügyvédi Iroda
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.

INKUBÁTOR HÁZ KERÜLETI VÁLLALKOZÓKNAK:
DÍJMENTES SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS TAGJAINKNAK
KEDVEZMÉNYES KÖNYVELÉS
CÉGALAPÍTÁS, ADÓTANÁCSADÁS
RENDEZVÉNYTEREM BÉRLÉS
JOGI KÉPVISELET

és egyéb pszichés problémák
szakszerű kezelése elérhető áron

DR. SZABÓ ILDIKÓ
pszichiáter szakorvos

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő

FOGTECHNIKA

Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!

KÉZ - LÁBÁPOLÓ
SZAKOKTATÓ
ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ
Kemény Kata
SÓLÁMPÁS KÖZPONT
1221 Budapest, Kőérberki u. 26.
Bejelentkezés: 06-30/2211-836
pkemenykata@gmail.com

SZÉCHENYI KÁRTYA HITELEK IGÉNYELHETŐK AZ IPARTESTÜLET SZÉKHÁZÁBAN MŰKÖDŐ
VOSZ-PONTBAN!
CÍM: 1221 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS UTCA 75.
MUNKANAPOKON 10-16 ÓRA KÖZÖTT / TELEFON: 06-30-22-77-089
E-MAIL: NEMES@VOSZPONT.HU

DEPRESSZIÓ,
SZORONGÁS,
PÁNIKBETEGSÉG

Tel: 0620/345-1562
a Campona közelében

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

Tel: 06-20/535-2156
Bp., XXII. Gádor u. 72.

• 06-20-510-7686
• info@khellfood.hu

Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.

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.

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

ÜVEGEZÉS
Mostantól új telefonszámon
érhető el a piacfelügyelő
Nagy Istvánt, a Szomszédok Piacának
piacfelügyelőjét mostantól a 20/224 36 57-es
telefonszámon lehet elérni.

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

MALL.HU raktárost/targoncást keres
XXII.kerületi Campona utcai raktárába.

Feladat:címkézés, csomagolás, rendelés összekészítése.
Munkaidő: H-P 8 óra, targoncás jogosítvány (3324-es) előny!
Jelentkezni önéletrajzzal és bérigény megjelölésével lehet az
allas@mall.hu e-mail címen.
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 Városházi Híradó

Lovag lett Hrutka János
A Ferencváros és a magyar válogatott volt focistája
most sportmenedzserként tevékenykedik
(Folytatás az 1. oldalról) 

Több ezren vettek részt a Nemzeti Bor Maratonon

Huszonháromezer
futó és biciklis
a bormaratonon
A Nemzeti Bor Maraton összekapcsolja a magyar vidék
szépségét, a bor nyújtotta élvezetet és a sportszeretetet

Május 22-én a legnagyobb közösségi
eseménynek tartott programsorozatot
a szervezők és a támogatók a budafoki
Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont
átriumában értékelték.
íz nap alatt huszonháromezer futó és

Tkerékpáros tette meg váltóban a hu-

szonkét borvidéket és százhuszonhárom
települést érintő 2057 kilométeres távot,
közel két és félszer annyian, mint az
előző évben, és öt kiemelt helyszínen
rendeztünk Szív Bajnokai Sétát a szívbetegségekben szenvedő gyerekeknek
– tájékoztatta a megjelenteket Balla
Attila. A Nemzeti Bor Maraton prog-

ramigazgatója kitért arra is, hogy négy
éve merült fel benne az ötlet, hogyan
lehetne egy programon belül összekapcsolni a magyar vidék szépségét, a bor
nyújtotta élvezetet és a sportszeretetet,
majd köszönetet mondott mindazoknak, akik lehetővé tették e nagyszabású
terv megvalósítását.
Éder Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élelmiszeriparért felelős alelnöke kifejtette: a kamara „érdekből” is
támogatta az ötletet, hiszen a mozgást, a
minőségi bort és annak kulturált fogyasztását népszerűsítő közös programok életmódváltást eredményeznek, az életminőség javulása pedig garantálja a hosszabb

életet, így a hosszú távú élelmiszer-fogyasztást is.
A felajánlott, elektromos autók számára fejlesztett gyorstöltőt a lakosság
arányában legtöbb sportolót felvonultató
település, Bátaszék kapja, ahol a lakosság 8,2 százalékát sikerült mozgósítani.
– Bejártam a földet, végigfutottam az
összes területet, megkóstoltam a helyi borokat, és megállapítottam, hogy a magyar
boroknak és a magyar tájaknak nincs párja – összegezte véleményét kétszeres állami díjas artistaművész, a sport, a művészet
és az Oxyprogram nagykövete.
Kovács György, a Törley Pezsgőpincészet Kft. ügyvezető igazgatója kinagyított fotók segítségével mutatta be a
sajtótájékoztató résztvevőinek a budafoki helyszínen lezajlott eseményeket.
Az ügyvezető igazgató kiemelte: büszke kollégáira, mert pezsgőmesterük, valamint exportmenedzserük a kisfiával
lefutotta a 2024 méteres Törley-kört, a
termelés tervezésének vezetője pedig bevállalta a 17 km-es távot.
Kerületünk
vezetése
nevében
Szepesfalvy Anna alpolgármester megköszönte, hogy a Budapest Bornegyede
címre pályázó Budafok-Tétény is részese
lehetett az eseménynek, majd felhívta a
jelenlévők figyelmét kerületünk két specialitására, a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválra és a Futafokra. n (VH)

Hrutka János sportmenedzser, a Ferencváros és a magyar labdarúgó-válogatott egykori focistája délután érkezett a Nemzeti Bor Maraton budapesti
helyszínére, ahol a Törley-kör lefutása után komoly próbatétel várta: el kellett távolítania a jégdugóba zárt seprőt,
hogy a Chevaliers Törley Pezsgőrend
lovagjai közé tartozhasson.
– Ez számomra hatalmas megtiszteltetés.
Ritkán iszom pezsgőt, többnyire csak kiemelt, jeles napokon, mint a mai is – árulta el beszélgetésünk kezdetén a huszonnégyszeres válogatott labdarúgó, aki már a
bormaraton első napjától kezdve részt vett
a bort és a futást népszerűsítő programsorozaton. A Bock csapat tagjaként Villányba is futva érkezett a tizenhat kilométerre
lévő Bólyból, többek között Miklósa Erika operaénekessel, Elek Ágnessel, Bárczi
Lászlóval és a világranglistán második helyen álló Földházi Zsófia öttusázóval. A
kiváló labdarúgó már harmincévesen vis�szavonult az aktív sporttól, addig viszont
sikert sikerre halmozott. Kisebb megszakításokkal tizenhat éven át volt a Ferencváros játékosa, és pályafutását nemzetközi
kupamérkőzések, kupagyőzelmek, bajnoki címek szegélyezték.
– 1995-ben első magyar klubként képviselhettük hazánkat a legjobb csapatokat felvonultató Bajnokok Ligájában. Az

olimpiai válogatottal 26 év után, Európából elsőként sikerült kijutnunk az atlantai
játékokra azáltal, hogy az Európa-bajnokságon ötödik helyezést értünk el – mesélte Hrutka János, akit nem sokkal később a
Kaiserslautern csapata szerződtetett. Még
abban az évben német bajnoki címet szerzett, majd a magyar játékosok közül ő volt
az első, aki először játszhatott a Bajnokok
Ligája legjobb nyolc csapata között. Hozzátette: a szurkolók egy része azonban a
litvánoknak, angoloknak, de legfőképpen
a románoknak lőtt góljaira emlékszik.
Sportkarrierje mellett a tanulást is
mindig fontosnak tartotta, a közgazdász-érettségit követően minden létező képesítést megszerzett a sport területén: sportmenedzserként diplomázott,
de a sportoktatói, edzői és a rekreációs szakokat is elvégezte. Így, amikor 2003-ban lehetősége adódott, sportmenedzserként kezdett dolgozni, majd
rendezvényszervezéssel is foglalkozó játékosügynökséget alapított. Tíz éve
került kapcsolatba a Magyar Speciális
Olimpia Szövetséggel, amelynek először
nagykövete, később társelnöke lett, de a
mozgást akkor sem hagyta abba, hiszen
állóképességének köszönhetően nem kell
sokat rádolgoznia, hogy izomzata „emlékezzen”, ezért bátran elindul olyan futásokon is, mint amilyen a Bóly és Villány
közötti táv volt. n (Tamás Angéla)

Hrutka János mindene a futball

egészségtükör

Van, akinek méreg a glutén

Kerékpározva és futva a célig

A glutén is okozhatja a fejlődés elmaradását gyermekkorban Kétszáznegyvenen vettek részt az óvodások nagy sikerű duatlonversenyén
gyermekkori súlyfejlődés elmaradá-

Asának több oka lehet. Az egyik ilyen

ok a lisztérzékenység. Dr. Vass Noémi
gyermek-gasztroenterológus, a Budai Allergiaközpont orvosa elmondta: az édesanyák gyakran keresik fel a rendeléseken
azért, mert gyermekük súlyfejlődése miatt
aggódnak, ennek egyik oka, hogy a glutén
felszívódási zavart okoz a szervezetükben.
A liszttartalmú ételekben, felvágottakban
és készételekben is megtalálható gluténnal
szembeni érzékenység egyre gyakoribb
probléma, melynek tünetei gyermekkorban is jelentkezhetnek. A panaszok általában a gluténtartalmú ételek bevezetését
követően csak több hónappal, akár évekkel később jelennek meg. A hasmenés és
hasfájás mellett a gluténérzékenység jellegzetes tünete az ún. zsírszéklet, amely a
tápanyagok rossz felszívódásának következménye. „A glutén az arra érzékenyeknél idővel tönkreteszi a vékonybél nyálkahártyát, ahol a tápanyagok felszívódása
történik. A szervezetben fel nem szívódott zsírok miatt a széklet lazább, jellegzetes zsírfényű lesz. A rossz felszívódás miatt a tápanyagok nem tudnak megfelelően
felszívódni, ezért a súly stagnálása, fogyás
jelentkezik. A fel nem ismert betegség pedig idővel súlyos hiányállapotokhoz vezet-

het, vérszegénységet, a fejlődés elmaradását is okozhatja.
Ha a gluténtartalmú ételek bevezetését
követően, többnyire 2 éves kor után a gyermeknél hosszabb ideje hasfájás, hasmenés
jelentkezik, mindenképp javasolt az orvosi
kivizsgálás. A lisztérzékenység vérvizsgálattal kimutatható, és az eredménytől függően kiegészítő vizsgálatok elvégzését teszi szükségessé még a diéta megkezdése
előtt. Ha bebizonyosodik, hogy valóban
a glutén (búza, árpa, rozs) okozza a panaszokat, akkor ezekre az ételekre szigorú diétát kell tartani, a gyermek kizárólag
gluténmentes ételeket fogyaszthat! A tudomány mai állása szerint ez jelenleg egész
életre szóló gluténmentes diéta tartását jelenti, a lisztérzékenységet nem lehet kinőni! n (www.allergiakozpont.hu)

Városházi Híradó
budafok-tétény

Tizennyolcadik alkalommal rendezték
meg a BMTE-pályán az óvodásduatlont.
Az Egyesített Óvoda idén is nagy gondot fordított a verseny balesetmentes
lebonyolítására. A kerületi rendőrkapitányság és polgárőrség folyamatosan
vigyázott az óvodások testi épségére.
A forgalmat a pálya környéki utcákban
lezárták, és külön autókkal kísérték a
futókat, a bicikliseket.
hagyományos

zenés

Az eredményhirdetésen Horváthné
Fűkő Zsuzsanna, az Egyesített Óvoda vezetője adta át Bakos Miklós helyi vállalkozó
által készített faérmeket. Az óvodásduatlon
abszolút nyertese a Csemetekert Tagóvoda
lett, hiszen ott született a legtöbb helyezés.
– A verseny fő célja az, hogy a gyerekek

választhassanak valamilyen mozgásformát
maguknak, mire iskolába mennek. A sport
ugyanis segít a tanulásban és egészségesen
tart – hangsúlyozta Horváthné Fűkő Zsuzsanna. Minden tagóvodában van mindennapi mozgás, és kiemelt hangsúlyt kap a
táplálkozás is. n (Viszkocsil Dóra)

bemelegí-

Atés után a nagycsoportos óvodá-

sok kisebb csapatokban álltak rajthoz.
Mind a 14 tagóvodából érkeztek versenyzők, így idén 241-en neveztek be
a duatlonra. A 200 méter futás után
gyorsan rápattantak a gyerekek a saját biciklijükre, tekertek egy kilométert, majd a kerékpár lerakása után 100
métert futottak a célig. Ott a lelkesen
drukkoló szülők és az óvó nénik várták a kicsiket. Minden versenyző kapott almát, üdítőt és müzliszeletet. Idén
újdonság volt, hogy a futamok közötti
időben kézműves-foglalkozás várta az
óvodásokat a BMTE-pályán. A nyolc
futam után bohóc tartott interaktív előadást, amit a kicsik nagyon élveztek.

Ovisok kemény versenyben

Fotó: Hirschberg Judit
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