Díjak a szociális munkáért

Fórum az olimpiáról

Zöld sas a Gádor iskolában Világbajnok a Kempelenben

Pászti-Tóth Jánosné és Becsei Sándor
vehette át a Szociális Munkáért díjat
a Városházán. (9. oldal) 

Martinek János olimpiai bajnok öttusázó és Bóta
Kinga olimpiai ezüstérmes kajakos is részt vett a
budapesti olimpiáról tartott fórumon. (12. oldal) 

Gera Zoltán, az FTC és a válogatott játékosa, az
egyik legnépszerűbb magyar labdarúgó volt a
Gádor Általános Iskola vendége. (12. oldal) 

Komáromi Tibor világbajnok bírkózóval a Kempelen Farkas Gimnázium Ablak a világra elnevezésű
nyílt napján készítettünk interjút. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Zenés
jubileum
Varga
Miklóssal
A kiváló
budafoki énekes
nagyszabású
koncerttel ünnepli
hatvanadik
születésnapját
(7. oldal) 
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Megakadályoztuk a járatritkításokat
A kerületi összefogásnak köszönhetően visszavonulót fújt a MÁV, és egyelőre meghagyta a korábbi menetrendet. Karsay Ferenc: Közös a siker
Ráijesztett a kerületiekre a MÁV, amikor kiderült, hogy decembertől jelentősen ritkítaná a járatokat és a vonatmegállásokat a kerületünkön áthaladó
vasútvonalakon, így például a Hároson,
megnehezítve ezzel több száz vagy
akár ezer itt élő közlekedését, illetve
munkába járását. A lakosság, az önkormányzat és az érintett vállalkozások
összefogása azonban meghátrálásra
késztette a vasúttársaság vezetését.
MÁV járatainak ritkítása és a me-

Anetrend megváltoztatása a Városhá-

zán megtartott novemberi közmeghallgatáson merült fel, két kerületi lakos,
Vörösné Gáspár Ibolya és Illés László
mondta el az erre vonatkozó panaszát.
A lakosok közölték, a 2016–2017-es
menetrendtervezettel, amely december 11-én lépne hatályba, az a gondjuk,
hogy az eddigi minden órai összeköttetés helyett most mindössze napi öt-öt
vonat állna meg az állomáson. Hozzátették azt is: eddig mindig közmegelégedésre készítették el a MÁV-menetrendet, de most esélyük sincs arra,

A tervezett menetrendváltozások szerint alig álltak volna meg a vonatok Hároson és több környékbeli állomáson

hogy ezt megváltoztassák. Beszéltek
ugyanis a személyszállítási csoporttal,
és azt mondták, hogy az új menetrend
már nyomdában van, azzal már nem
lehet mit kezdeni, már hatályba lép. A
panaszosok ezért jelezték Karsay Ferenc polgármesternek és Szabolcs Attila országgyűlési képviselőnek is a
problémát, bízva abban, hogy a több
száz vagy ezer embert – munkába járót, hobbitelek-tulajdonost és nyugdíjast – érintő ügyet kivizsgálják a MÁV
szakemberei, és mégis megváltoztatják
elképzeléseiket. Hangsúlyozták továbbá, hogy a decemberre tervezett vasúti menetrend-módosítások rendkívül
hátrányosan fogják érinteni Budafokot,
mert Háros, Nagytétény és Diósd állomáson a járatok hétvégén egyáltalán
nem, munkanapokon pedig csak ritkán
fognak megállni. Karsay Ferenc polgármester Szabolcs Attila országgyűlési
képviselővel együtt levélben kezdeményezett tárgyalást Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterrel, valamint
Dávid Ilonával, a MÁV elnök-vezérigazgatójával. (Továbbiak a 3. oldalon) 

Vásár és korcsolya
Jégpálya, adventi vásár és karácsonyfa is várja
a budafok-tétényieket a Piac téren

Megújulhat a Czuba-Durozier-kastély
Budafok-Tétény önkormányzatának képviselő-testülete november 10-i zárt ülésén döntött a Knoll József utca 6., 8. és 10. szám alatti ingatlanok, valamint a Czuba-Duroziervilla együttes értékesítéséről, a benyújtott pályázatról. „A Czuba-Durozier-kastély állapota sajnos évek óta rohamosan romlik, jelenleg is körbe van állványozva, hogy elkerüljék
a baleseteket. Az értékéhez méltó felújítás több száz millió forintos költség lenne, ami
aránytalanul magas összeg egy olyan épületre, aminek közel harminc év alatt sem tudott
önkormányzatunk olyan funkciót találni, ami lehetővé tenné annak rentábilis üzemeltetését. Ezért szükségszerűvé vált, hogy olyan gazdát találjunk, aki a műemlék ingatlan sajátosságait figyelembe véve, régi fényében tudja helyreállítani az épületet és környékét”
– nyilatkozta Karsay Ferenc polgármester. (Továbbiak a 2. oldalon) 

Hétvégén elkezdődött az adventi időszak, melynek jegyében december elsején a Szomszédok Piaca előtti téren is elindul az ünnepvárás a 450 négyzetméteres jégpálya megnyitásával és a Makám együttes koncertjével. A karácsonyt megelőző napokban – nem csak a hétvégéken – délután öt órakor
színes programok várják Budafok-Tétény lakosait. E hét péntekén az Árpád
utcai iskola Dance is my life tánccsoportjának előadására kerül sor, szombaton a Katapult Kamarakórus ad karácsonyi koncertet, vasárnap pedig a
Majorka Színház Karácsony a világ körül című gyermekelőadását nézhetik
meg az érdeklődők.
udafok-Tétény korcsolyapályáját hi-

Bvatalosan elsején, délután négy óra-

kor avatja fel Karsay Ferenc polgármester, aki együtt korcsolyázik majd
a meghívott óvodásokkal. A kerületiek
ötszáz forintért korizhatnak, de az önkormányzat különböző kedvezményeket biztosít a gyerekcsoportoknak és a
nyugdíjasoknak. A kerületiek havonta egyszer ingyen is igénybe vehetik a
pályát, az óvodások pedig ezen kívül is
kapnak belépőket az önkormányzattól.

Azok se keseredjenek el, akiknek nincs
korcsolyájuk, hiszen a pályán lehetőség
nyílik a kölcsönzésre és az élezésre is.
Miklós napján jön a gyerekek által
várva-várt Mikulás, aki hova is érkezne,
ha nem az új jégpályára, ahol három hónapon át mindennap reggeltől késő estig korcsolyázhatnak a kicsik és nagyok.
(A jégpálya nyitva tartásáról, belépő- és
kölcsönzési díjairól az önkormányzat
honlapján olvashatnak részletes tájékoztatást.) (Továbbiak a 6. oldalon) 

A jégpálya már elkészült

Fotó: Hirschberg Judit
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Újabb nívódíjak a kerületben
A piac kivitelezője országos, a zsinagóga átalakítója
és egy lakóház tervezője kerületi nívódíjat kapott
Több nívódíjat is kiosztottak a kerületi épületekért. A Szomszédok Piacának
kivitelezője, a LATEREX Zrt. elnyerte a
2016. évi Építőipari nívódíjat.
udafok-Tétény önkormányzata ugyan-

Bakkor idén újrafogalmazta a 2009-

A kerületben csak Czuba-villaként ismert kastély egyre jobban lerobbant az évek során

Sikeres pályázat

ben alapított Építészeti nívódíjat. A kerületi épített környezet minőségének
jelentős javításában közreműködő tervezőknek és építtetőknek adományozható elismerésre 2016-ban hét nevezés
érkezett. A magas színvonalú pályázatok közül egy középület-felújítás és
egy lakóház kapta a díjat.
A két díj egyikét a nagytétényi zsinagóga könyvtárrá alakításának tervezőcsapata nyerte, akik a nehéz tervezési
feladatot – egy műemlék épület funkcióváltó megújítását és annak bővítését
– a hely szelleméhez méltóan oldották
meg. A megújult épületben szervesen
kapcsolódik egymáshoz a műemléki és
a kortárs épületrész, amelyek így példaértékűen harmonikus egységet képez-

nek. A zsinagóga felújítása - a Szelmann
ház bővítésével és a Ciffra György Kulturális Központtal együtt - fontos fejlesztést jelentenek Nagytétényben, így
építészeti értékteremtő hatásuk együttesen is meghatározó. Mindhárom beruházás a Nagytétény Központ Komplex
Rehabilitációja projekt keretében valósult meg 2014-ben. A díjazott építész
tervezők: Daragó László DLA, Rabb
Péter, Paulina András Mihály, Kérey
Csilla, Hegedűs Gyöngyi Csilla és Lőke
Tamás.
A másik díjat Széll Péter érdemelte
ki egy Hómező utcai lakóház terveiért.
Az épület nyugodt, egyszerű, átgondolt,
anyaghasználata harmonikus, alaposan
kidolgozott részletmegoldásainak kivitelezési színvonala gondos. Mértéktartó
építészeti karakterével jó városépítészeti irányt ad, mintaként állhat a kerületben családi házat építeni vágyók előtt.
A díjakat Karsay Ferenc polgármester a 2016. október 13-i testületi ülésen
adta át. n (VH)

Új tulajdonosa lehet a Czuba-Durozier-kastélynak
(Folytatás az 1. oldalról) 

A képviselők a 2016. június 23-i testületi ülésen döntöttek arról, hogy pályázatot
írnak ki az ingatlanok értékesítésére. Pályázni szeptember 30-ig lehetett, a beérkezett pályázatról a november 10-ei zárt
ülésén döntött a képviselő-testület. Olyan
nyertese lett a pályázatnak, aki vállalta,
hogy minden jogszabályi kötelezettséget
és hagyományainkat is tiszteletben tartva
fogja felújítani az ingatlant.
A Czuba-Durozier-kastélyból nemrégiben az utolsó lakó is kiköltözött. A romantikus stílusjegyeket őrző épület közösségi hasznosítását régóta szerette
volna megvalósítani az önkormányzat,
amire 2014-ben a Magyarországi Baptista Egyházzal közösen alakítottak ki egy
tervet. A műemlék jellegű épületet állami vagy európai uniós forrásból újították
volna fel, majd a kastély 16 lakóegységes

kollégiumi funkciót kapott volna. A kollégium fenntartását és berendezését a baptista egyház vállalta. A villa körüli területekre közösségi tereket terveztek. Ez az
elképzelés sajnos meghiúsult, mivel semmilyen központi forrást sem sikerült elnyerni a projektre.
A páratlan szépségű kastély történetét kevesen ismerik. A különleges épületet W. H. Czuba-Durozier Magyarországra települt francia iparos építtette családja
számára. A kastély pincéjében a tulajdonos konyakgyárat hozott létre Ulbrich
Gyulával közösen. A gyönyörű ház 1884
és 1887 között készült el a francia romantikus építészet stílusjegyeinek felhasználásával. W. H. Czuba-Durozier 1920-as
években bekövetkezett halála után a gyár
is hamar megszűnt, az épületet pedig eladta a család. Az ezt követő többszöri tulajdonosváltás után a kastély Bathó Kál-

Tovább épülnek a kerületi utak

mán budafoki közjegyzőé lett, tőle vették
el és államosították 1950-ben, mikor Budafokot Budapesthez csatolták. Előbb
nyolc-, majd tizenhat lakásos társasházzá alakították. A szocializmusra jellemző „műgonddal” végzett átalakítások során az egykori díszítőelemek szinte mind
megsemmisültek, eltűntek, vagy lefestették őket. A benne található lakások ma
már üresek, állapotuk leromlott.
A nyertes pályázó, önkormányzatunk és a műemlékvédelmi szakemberek a közeljövőben megkezdik a tárgyalásokat arról, miként lehetne az
ingatlant úgy hasznosítani, hogy Budafok óvárosának hangulata se sérüljön
és – minden műemlékvédelmi szabály
betartása mellett – a nyertes pályázó
érdekeit is szolgálja a beruházás, befektetés – mondta Karsay Ferenc polgármester. n (budafokteteny.hu)

A díjnyertes Hómező utcai lakóház

Bővítették a Kolonics iskolát
Az önkormányzat felújította sportiskolánk junior épületszárnyát
Közel 25 millió forintból újította fel az önkormányzat a Kolonics György Általános
Iskola és Köznevelési Sportiskola junior
épületszárnyát, melynek ünnepélyes átadója november 22-én volt. A nemzeti színű szalagot Karsay Ferenc polgármester,
Németh Zoltán alpolgármester és Fodor
Istvánné, az iskola igazgatója vágta át.
junior szárnyban egykor éveken át

Akonyha működött, majd sokáig csak

raktárként tudta az iskola használni a
kis helyiségeket. Régóta szerették volna hasznosítani ezt a hatalmas területet, de csak most sikerült megvalósítani
a megálmodott terveket. – Minden talpalatnyi helyet ki kell használni egy iskolában. Régóta arról álmodtunk, hogy

milyen jó lenne ezt a szárnyat beilleszteni a diákok mindennapi életébe. Amikor megtudtuk, hogy megvalósulhat ez
az elképzelésünk, rögtön beleálmodtunk mindent – mondta Fodor Istvánné, az iskola igazgatója. A tervezési folyamatba beleszólhattak az intézmény
dolgozói, így olyan átalakítás jöhetett
létre, amit ők szerettek volna. Az építkezés augusztusban zajlott, kialakítottak egy tornaszobát, két foglalkoztatót,
vizesblokkokat és több tárolóhelyiséget
is. Mostantól itt tartják majd a drámaórákat, a jógafoglalkozásokat, a pszichológus által vezetett beszélgetéseket
és a gyógypedagógus óráit.
– Kiváló munkát végeztek a kivitelezők, műszakilag magas színvonalon

valósították meg a terveket. Nagy öröm
számomra, hogy a kialakított tornaszobát az iskola Hajós Alfrédról, az első
magyar olimpiai bajnokról nevezte el
– mondta Karsay Ferenc polgármester
a bejárás után. Az önkormányzat támogatásával átalakított új épületszárnyat
mostantól egy ajtó köti össze az ebédlővel, így az ebédlő is akadálymentessé vált. A kivitelezés során kicserélték
a külső és belső nyílászárókat, a homlokzati lépcsőt, valamint a pincelejárót
is átalakították. Az új helyiségek a funkciónak megfelelő burkolatot és korszerű világítást kaptak, a falakat kifestették. Az átadóünnepségen a diákok rövid
műsorral és sportbemutatóval készültek. n (VH)

Októberben a Csányi utcában, a Hollandi utca Karácsony és Túróczi utca közötti szakaszán (képünkön), a Fenyőmadár utcában, valamint a Gerinc utca Hasadék és Magyar
utca közötti szakaszán építtetett az önkormányzat szilárd burkolatú utat, valamint térköves járdát. Elkészült továbbá a Lomnici utca 24/b-32, a Pincemester utca 4-6, és
az I. utca 13-17 közötti szakaszon is a szilárd burkolatú út.
Novemberben szilárd útburkolattal látták el a szakemberek az Aszály utcában a Bajcsy
Zsilincsky utca és Kő utca közötti szakaszt, ahol az egyik oldalon térkő burkolatú járdát
alakítottak ki. A Budai Nagy Antal utca útépítése is befejeződött, ahogyan a Tóth József utcai, nyolc férőhelyes parkoló is. Mostantól a Peták utcában és a Halk utcában is szép sima
aszfalton lehet közlekedni, utóbbinál az egyik oldalon térkő burkolatú járdát is építettek.
A hónap végén átadják az Alkotmány utca Tegzes utca és Tatárka utca közötti, továbbá a Tatárka utca Alkotmány utca és Sólyom forduló közötti szakaszát is. A beruházásokat
Budafok-Tétény Önkormányzata saját forrásból finanszírozta – tájékoztatta lapunkat Németh Zoltán, városfejlesztésért felelős alpolgármester. n
Tornaszoba a Kolonics iskola új épületszárnyában

Fotó: Mátyás Tibor

Városházi Híradó
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

Jó hír a budafoktétényieknek: siker,
a MÁV visszakozott!
rvendetes fejleményről számolhatok be: a városházi közmeghallgatáson VöÖ
rösné Gáspár Ibolya és Illés László kerületi lakosok által is jelzett vasúti
menetrendváltozások ügyében sikerült kerületünk érdekeit megvédenünk, ér-

A járatok egyelőre a szokásos menetrend szerint közlekednek tovább

Megakadályoztuk
a járatritkításokat

A kerületi összefogásnak köszönhetően visszavonult
a MÁV, és egyelőre meghagyta a korábbi menetrendet.
Karsay Ferenc: Közös a siker
(Folytatás az 1. oldalról) 

Kérésüket megerősítette, hogy két nap
alatt több mint ötszáz aláírást gyűjtöttek, és a lakossági tiltakozáshoz még
néhány kerületi cég is csatlakozott a
bejáró dolgozók érdekében.
A hárosi vasútállomással szemben lévő Duna Vitex Kft.-ben például - amely az önkormányzat stratégiai
partnere - több mint százan dolgoznak,
sokan bejárók. Móri Péter gazdasági
vezető lapunknak kijelentette: mindent
megtesznek azért, hogy minél komfortosabban érezzék magukat munkatársaik, s ehhez a jó közlekedés is hozzátartozik. Félnek attól, hogy ha a hárosi
állomáson nem áll meg a vonat, olyan

jelentősen megváltozik, illetve megnehezül a bejárás, hogy emiatt akár munkaerőhiány is felléphet. Erről beszélt az
ügyet felkaroló RTL Klub híradójában
a cég két dolgozója is, akik Pusztaszabolcsról járnak be, de ha a vonat nem áll
meg a jövőben Hároson, nekik ez pluszidőt és -költséget jelent, mert más közlekedési eszközt is igénybe kell venni.
A környéken több nagy múltú cég
van és rengeteg kis kft., amelyben több
száz munkavállaló gondja szaporodna
meg, ha életbe lépne a MÁV téli menetrendje az említett formában.
A tiltakozás egyelőre meghallgatásra talált a fejlesztési minisztériumban és a
MÁV-nál is, a legújabb fejlemény az ügy-

ben az, hogy marad a régi, kedvező közlekedési állapot az említett vonalakon.
– Örülünk a sikernek, amely
lakossági-dolgozói-önkormányzati
összefogásból született, de ez egyelőre
részsikert, halasztást jelent, nem végleges állapotot. Ettől függetlenül mindent
megteszünk a továbbiakban is, hogy
szolgáljuk a kerület érdekeit – hangsúlyozta lapunknak Karsay Ferenc.
Hogy mi utalhat arra, hogy a MÁV
még nem mondott le a menetrend megváltoztatásáról? A MÁV-tól november
22-én többek között a következő választ
kapta felvetéseire az önkormányzat: A
Budapest-Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése a tervek szerint jövőre megindul. A forgalomkorlátozást, vágányzárat
igénylő munkálatok megkezdéséig a járatok a decemberi menetrendváltás után is
változatlan számban, gyakorisággal állnak meg a két állomáson. A vasúti menetrendet a felújítást követően a kedvezőbb
pályaadottságokhoz és a várhatóan megnövekvő utazási igényekhez lehet majd
igazítani. De hogy mit ért az állami vállalat konkrétan azon, hogy a menetrendet
az utazási igényekhez kívánja igazítani,
egyelőre még rejtély. n (Temesi László)

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

Folyik az iskolák átadásának
előkészítése
A kerületi általános iskolák és két gimnáziumunk kezelői feladatait a törvény értelmében át kell adnunk a Dél-budai Tankerületi
Központnak. Az átadás előkészítésén már jó
ideje dolgoznak a Polgármesteri Hivatal szakemberei. A képviselő-testület a közeljövőben
fog dönteni az átadásról szóló szerződésről.
Karsay Ferenc polgármester azt a határozott
kívánságát fejezte ki – a képviselők többségének álláspontjával egyezően –, hogy a diá-

Bodrog Zoltán
LMP-s
önkormányzati képviselő

Pongrácz Gergely utódjaként én képviselem
az LMP-t a képviselő-testületben. Helyemet
a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottságban Hajdú András rózsavölgyi társunk
vette át. Két ügyben a városházi apparátus
segítőkészségével már megismerkedhettem,
de Önök, kerületi polgárok segítségét is kérem. Novemberben került a képviselők elé a
kommunálisadó-rendelet értékelése. A rendelet technikailag kifogástalan, de nekem –
aki amúgy az ingatlanadónak nem vagyok
híve – feltűnt, hogy ha van benne egy lakóterület-alapú (120 négyzetméter alatt sávosan)
és egy szociális (nyugdíjasoknak 50%) kedvezmény, akkor a két szempont kombinációjaként miért nincs nagycsaládos-kedvezmény? Noha bonyolítást nem támogatnának,

kok és szüleik az átadást ne érezzék meg, az
iskolák életét ne befolyásolja a törvényi kötelezettség teljesítése. A kerület minden eddigi szolgáltatást, az iskolák munkájához szükséges támogatást továbbra is biztosítani fog.
Így folytatni kívánjuk hagyományos programjainkat, amilyen a pedagógusnapi ünnepség,
a díszdiploma átadása és pályakezdő pedagógusok köszöntése, a Sulivár, az iskolába hívogató kampány, a tanulmányi versenyekhez
jutalomkönyv biztosítása, az iskolakezdők részére iskolaszercsomag, az érettségizők
megajándékozása, a balatonakali táboroztatás, valamint a sport-, közösségi, szabadidős
és kulturális, bűn- és baleset-megelőzési rendezvények szervezése;
Szándékaink szerint a Hajós Alfréd Tanuszoda üzemeltetőjével kötött szerződésben
foglaltak szerint ingyenesen biztosítjuk az
úszásoktatást és a gyógytestnevelésre utal-

az Adóügyi Iroda munkatársaival remélhetőleg sikerül az ötletet könnyen végrehajtható
előterjesztéssé nemesíteni, mely a 2018-as
adóévre beérhet. Önöknek mi a véleményük?
E-mail-címem bodrogz@bp22.hu, telefonszámom +36-30/572-2450, s minden
hónap (kivéve szeptember, június, július)
utolsó csütörtökén fél hattól fix fogadóórát
tartok a Kossuth u. 60. alatti LMP-irodában.
Régebben vetődött fel bennem, hogy
azoknál, akik szorgalmasan válogatnak,
a hosszú, négyhetes periódus helyett sűrűbben üríthetné az FKF a színes kukákat – cserébe a maradék ritkább elviteléért. Emellett más kerületekhez hasonlóan
az FKF nálunk is oszthatna komposztládákat. Sajnos e kérdésekkel a cégről a kerület is „lepattant” – állítólag ilyen igény nincs
–, de ha Önökben is felmerültek e kérdések, kérem, jelezzék az FKF ügyfélszolgálatának! n

tak gyógyúszásának megszervezését, továbbá úszóverseny szervezését a kerületi iskolák számára.
Az iskolai ünnepségek és rendezvények
megtartásához térítésmentesen évi 50 alkalomra biztosítanánk a Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központ használatát, továbbá
tanévenként mindösszesen 12 alkalommal a
Klauzál Ház térítésmentes használatát.
A köznevelési, szociális, gyermekjóléti
intézményeiben, továbbá kerületi rendezvényeinken és ünnepségeinken a lehető
legszélesebb körben segítjük elő a középiskolások közösségi szolgálatának teljesítését. A hazai és uniós pályázati források
elnyerése érdekében kölcsönösen együttműködünk a tankerülettel, mind a szakmai
programokhoz kötődően, mind pedig az infrastrukturális feltételek fejlesztésének előmozdítására. n

Dankóné Hegedűs Jolán
MSZP-s
önkormányzati képviselő

Karácsony felé
„Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.”
(Juhász Gyula)
Juhász Gyula gyönyörű versrészletével kívánok minden kedves olvasónak
békés, boldog karácsonyi ünnepeket. n

vényesítenünk. Akkor ígéretet tettem arra, hogy országgyűlési képviselő úrral
közösen mindent megteszünk az ügy megoldása érdekében. Büszke vagyok rá,
hogy ezt ilyen rövid időn belül sikerült elérnünk.
Polgármesterként egyik legfontosabb feladatomnak tartom, hogy minden
olyan esetben, amikor az itt élők érdekei sérülnek, egyértelműen kiálljak a
budafok-tétényiek mellett.
A lakossági tiltakozások, aláírásgyűjtés, az érintett kerületi cégek vezetőinek közbenjárása és az önkormányzat határozott fellépése megtette hatását, a MÁV vezetése végül úgy döntött, halasztanak, mégsem vezetik be december 1-jén a budafoktétényi vasútállomásokat kedvezőtlenül érintő menetrendváltozásokat. A korábbi
információk arról szóltak, hogy mind az öt kerületi megállót érintették volna a korlátozások. A hír akkora felháborodást keltett az utasok körében, hogy csak az egyik
érintett állomáson két nap alatt több mint 500 tiltakozó aláírás gyűlt össze.
A kerületünkre nézve kedvező keddi MÁV-bejelentést megelőzően a tervezett változtatások miatt Szabolcs Attila országgyűlési képviselővel közösen levélben fordultunk Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterhez és Dávid
Ilonához, a MÁV elnök-vezérigazgatójához, tárgyalásokat kezdeményezve a
vasúttársaság vezetőségével.
A MÁV-tól november 22-én a következő választ kaptuk: „A vasútvonal érintett
szakaszán idén októberben végzett utasszámlálások alapján a lényegesen nagyobb
forgalmú másik megállóhelyekhez közel fekvő Háros és Nagytétény-Diósd állomások forgalma rendkívül alacsony. Ezeken a megállóhelyeken általában csúcsidőben is csak 3-5, de nem volt ritka az sem, hogy egyetlen utas sem szállt fel vagy le.
A Budapest–Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése azonban a tervek szerint jövőre
megindul. A forgalomkorlátozást, vágányzárat igénylő munkálatok megkezdéséig
a járatok a decemberi menetrendváltás után is változatlan számban, gyakorisággal (munkanapokon Pusztaszabolcs felé 26, Kelenföld felé 30 vonat) állnak meg a
két állomáson. A vasúti menetrendet a felújítást követően a kedvezőbb pályaadottságokhoz és a várhatóan megnövekvő utazási igényekhez lehet majd igazítani.”
A mostani eredmény közös siker, a nyertesei pedig a budafok-tétényiek, az
utasok! Dolgozunk tovább azért, hogy ne csupán halasztás legyen, hanem végleges, kedvező döntés a kerületre nézve.
Külön köszönöm minden budafok-tétényinek, aki személyes hozzájárulásával is elősegítette a közös siker elérését! n
civil szemmel

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

Karácsonyvárás
örténelmi visszatekintésben a karácsony a december 25-én tartott keresztény

Tünnep, amely Jézus Krisztus születéséről emlékezik meg. Ez az ünnep elvilági-

asodott formájában később is népszerű maradt. Egy római almanach szerint már
Kr. u. 336-ban megünnepelték Rómában a karácsonyt. A különböző népek alakították, formálták a mai, decemberi ünnepek hangulatát, szokásait, melyek vallási és világi értelemben a keresztény világ egyik legnagyobb eseménye. A karácsony
a szeretetnyilvánítás legnagyobb ünnepe, és a gyerekek várva várt eseménye, a fenyőfa alatt lévő ajándékok kibontása. Az ő örömük a család öröme is.
Karácsonyhoz közeledve az ünnep fényében ugyanakkor nem szabad megfeledkezni azokról az emberekről, akik segítségre, támogatásra, soha meg nem kapott
szeretetre vágynak, vagy szorulnak. Tudom, hogy sokszor tűnik jó szándékú érvelésnek az, hogy figyeljünk a szűkebb vagy tágabb környezetünkben egymásra, a másik helyzetére, egészségi állapotára, elesettségére, vagy egyéb olyan körülményére,
amit kis odafigyeléssel észrevehetünk. Ezúton is kérek mindenkit, hogy a lehetőségeihez képest az „odafigyelésen túl” próbáljon meg a környezetében lévőkön segíteni.
A civil szervezetek tevékenységét koordináló szerepemben előre is köszönöm a
kerületünkben működő valamennyi civil szervezetnek mindazon tevékenységét,
amely a karácsony és az év végéhez kötődő támogatásukhoz kapcsolódik.
Ezúton is szeretném megköszönni valamennyi civil szervezeti együttműködő
kolléga munkáját. Nem kívánok elfeledkezni az önkormányzati munkatársak év
közben nyújtott támogatásáról, melyet ezúton is az irodáknak, illetve az érintetteknek a legnagyobb tisztelettel megköszönök.
A BMTE-sporttelepen ebben az évben is további fejlesztéseket hajtottunk végre, és ezáltal még jobb körülmények biztosításával sikerült feladatainkat elvégezni. Több fiatalt tudtunk foglalkoztatni, és jobb eredményeket elérni, mint a felújítás előtti időszakban. Meggyőződésem, hogy a megkezdett úton tovább kell
lépnünk, és ennek érdekében a sporttelep korszerűsítésének további ütemeihez az
eddig kapott támogatást ezúton megköszönjük.
Hiszem, hogy ezen az úton továbbhaladva nem pusztán a kerületi érdekeket
tudjuk jobban képviselni, hanem a kerület lakosságának a sportolás feltételein keresztül képesek leszünk javítani az egészségügyi állapotát, ami különösen a fiatal
korosztály esetében bír nagy fontossággal, jelentőséggel.
Mindezen gondolatok szellemében a magam és az egyesület nevében kívánok valamennyi érintettnek kellemes karácsonyt és eredményekben gazdag új esztendőt. n
hirdetmény

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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HIRDETMÉNYEK

 Városházi Híradó

Pályázati felhívás

meghívó

Budafoki Betlehemes

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület
Önkormányzata képviselő-testülete a Klauzál
Gábor Budafok-tétényi Művelődési Központ
igazgató álláshelyének betöltésére az alábbi
pályázatot írja ki.

hagyományos fáklyás séta a kerületben
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
szeretettel meghívja a kerület polgárait 2016. december 16-án,
pénteken 16 órakor egy közös betlehemi sétára, ünnepi műsorra,
egy pohár forró teára, illetve forralt borra.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) bekezdése, valamint a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről
szóló 150/1992. (XI. 20.) korm. rendelet alapján pályázatot hirdet igazgató
beosztás ellátására határozott idejű magasabb vezetői megbízással, és határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, közművelődési szakember
munkakörben. A vezetői megbízás 2 éves határozott időtartamra szól.

A fáklyás felvonulás programja:
16.00 óra: Szent Lipót Plébániatemplom
Rózsakerti Baptista Közösség Pillangó Óvodája
16.20: Budapest-Budafoki Református templom
Klauzál Gitár Band és a Budafok- Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú
Művészeti és Általános Iskola Csilingelő Gyermekkórusa
16.45: Budafoki Evangélikus templom, Rózsavölgyi Népdalkör
17.00: Budafoki Szomszédok Piaca előtti Piactér
Magyar Népmese Színház
Gyülekező a Szent Lipót Plébániatemplom előtt.
(1221 Budapest, Savoyai Jenő tér)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az intézmény neve, a munkavégzés helye: Klauzál Gábor Budafok-tétényi Művelődési Központ (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 31–33.).
Az intézmény tevékenységi köre: a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
szóló 4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint.
Az igazgató feladatai: vezetői feladatok: az intézményben a munkáltatói jogok gyakorlása, a gazdálkodás szabályszerű rendjének és folyamatos vitelének
megszervezése, az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének
biztosítása, az intézményi állomány csoport- és csapatszellemének folyamatos
fenntartása, a fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, közművelődési
koncepciójának végrehajtása, fejlesztési javaslatok kidolgozása, együttműködés
a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel, legyen alkalmas arra, hogy az általa
vezetett közművelődési intézmény az alábbi feladatokat magas színvonalon elláthassa: a kerület közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek
feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
különös tekintettel a nemzetiségi és más kisebbségi kulturális hagyományokra,
együttműködés a kerület intézményrendszerével, a kulturális tevékenységet kifejtő civil szervezetekkel, egyházi intézményekkel, az ismeretszerző, az amatőr
alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek megszervezése, felkarolása, a szabadidő
értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása.
Pályázati feltételek: büntetlen előélet, tizennyolcadik életév betöltése, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, a Kjt. 20.
§-ában foglaltaknak való megfelelés, a munkakör ellátásához szükséges magyar
nyelvtudás, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy,
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy
felsőfokú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett legalább
öt éves szakmai gyakorlat, és kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése.
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős
miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az
azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.
A magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha
jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy fent említett tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.
PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT: települési/kistelepülési önkormányzatok fenntartásában működő közművelődési intézmény vezetésben szerzett gyakorlat
Elvárt kompetenciák: kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség, átlagon
felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség, empatikus konfliktuskezelési képesség,
csapatszellem képességének kialakítása és fenntartása, döntési képesség.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó részletes szakmai életrajzát, iskolai
végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratának/okiratainak másolatát, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai programot, nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot,
melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a Képviselő-testület
megismerje, és abba betekintsen.
A kinevezés és vezetői megbízás feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálás módja, rendje: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének döntése, valamint a Kjt. 20/A. §-ában foglaltak alapján.
Az állás betölthető: várhatóan 2017. február 15-től.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 6.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő képviselő-testületi ülésén, várhatóan 2017. február 2-án.
Illetmény: a Kjt., valamint a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és
a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával ös�szefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet
előírásai alapján.
A pályázatokat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal
Humánpolitikai Csoportjához „Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ igazgató” jeligével lehet benyújtani az alábbi postai vagy e-mail címre:
e-mail: palyazat@bp22.hu, postai cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.
A pályázat szakmai tartalmával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Diófási
Gabriella igazgató-helyettestől (telefon: 06-1-226-0559), illetve Gadácsi Miklós
társadalompolitikai koordinátortól telefonon a 06-1-229-2611/226 telefonszámon.

közmeghallgatás

Nemzetiségi
önkormányzatok
közmeghallgatásának
időpontja:
Budapest XXII. kerületi Roma Önkormányzat: 2016. december 16.,
péntek, 19.00 óra, helyszín: 1223 Budapest, Dézsmaház u. 19.
Budapest XXII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat: 2016. december
10., szombat, 16.00 óra, helyszín: 1222
Budapest, Tóth József u. 47.
Budapest XXII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat: 2016. december
10., szombat, 18.00 óra, helyszín: Nagytétényi Száraz–Rudnyánszky-kastély,
1225 Budapest, Kastélypark u. 9–11.
Budapest XXII. kerületi Horvát Önkormányzat: 2016. december 8., csütörtök, 17.00 óra, helyszín: 1222 Budapest, Tóth József u.47.
Budapest XXII. kerületi Bolgár
Nemzetiségi Önkormányzat: 2016.
december 2., szombat, 16:00 óra, helyszín: 1222 Budapest, Tóth József u.47.

oktatás

Gádor Általános Iskola
Budapest,1222 Gádor u.101-105.
Telefon: 424-7613
November 23. szerda 17 óra: Iskolalátogatási lehetőség óvodás szülőknek, Igazgatói tájékoztató
December 1. csütörtök: Óvodai kézműves délután 1. / Tél 15.30 – 17 h
Január 11. szerda 17 óra: Iskolalátogatási lehetőség óvodás szülőknek Igazgatói tájékoztató
Február 28. kedd: Nyílt órák az ovis
szülőknek, 2. óra, 3. óra, 11.00 német,
11.30. angol, 12.00 Szülői értekezlet
tartása a könyvtárban az iskoláról
Március 7. kedd: Óvodai kézműves
délután / 2. Tavasz 15.30 – 17 h
Március 22., Március 29., Április 5.
16.15 – 17 h: Óvodai ismerkedő foglalkozások 1. 2. 3.
Június: Szülői értekezlet a beiratkozott
tanulók szüleinek

állás

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi
Önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki adóügyi
ügyintéző munkakör betöltésére
BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: adóügyi ügyintéző határozott időre.
FELADATOK: a helyi adókkal, gépjárműadóval és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos adómegállapítási, adó-nyilvántartási és -kezelési, könyvelési
és behajtási feladatok ellátása.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
igazgatásszervező szakképzettség, jogi végzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű,
közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű
végzettség és felsőfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés, számítógép felhasználói szintű ismerete.
A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 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. december 20-ig a Polgármesteri Hivatal Közigazgatás-fejlesztési és -szervezési Iroda Humánpolitikai Csoportjához „adóügyi ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu. Bővebben:
Budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/adougyi-ugyintezo

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat
jegyzője pályázatot ír ki ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére
BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: A pályázat elbírálását követően a nyertes pályázó köztisztviselői jogviszonyban, építéshatósági ügyintéző beosztásban, határozatlan időre kap
kinevezést.
A LEENDŐ MUNKATÁRS FŐBB FELADATAI: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén az általános – jegyzői hatásköbe tartozó – építéshatósági feladatok teljes körű eljárásainak intézése a mindenkor hatályos általános
jogszabályok, helyi előírások, rendeletek és szabályzatok szerint.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel
egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányon szerzett szakképzettség.
ELVÁRT KOMPETENCIÁK: kiváló kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség, nagyfokú önállóság, pontosság, precizitás.
A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása. 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 2017. január 10-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „építéshatósági ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu. Részletesen: Budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/
epiteshatosagi-ugyintezo

Városházi Híradó
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Nem a szerep fontos,
hanem az előadás
Benedek Gyula színművész a hónap művésze
Benedek Gyulának nincsenek beteljesületlen vágyai, mert úgy érzi, minden
főszerepet eljátszhatott, amelyről színész álmodhat. Volt Hamlet, Rómeó és
Athéni Timon, és minden szerep akkor
találta meg, amikor kellett. A Színművészeti Főiskola elvégzése után, friss
diplomásként Veszprémbe került, ahol
olyan nagynevű rendezőkkel dolgozhatott, mint az orosz Oleg Tabakov, a lengyel Krystian Lupa és a magyar színháztörténet néhány ikonikus alakja,
Horvai István, Sík Ferenc vagy Kapás
Dezső. A hónap művészének választott színművész szívesen gondol vis�sza gyermekkora szavalóversenyeire
és a középiskolás évek színjátszásaira.

Cakó Ferenc képei is varázslatosak, nem csak a homokanimációk

Csodás visszatekintő
Kiállítás nyílt Cakó Ferenc filmrendező és grafikus
festményeiből és illusztrációiból a Klauzál Házban
Az animációs filmrendező és grafikus, Cakó Ferenc filmjeiben bármiből,
de főleg homokból alkotja az egymásba alakuló formákat, plasztikus figuráit. Dolgozik agyaggal, szénporral és
festékkel, de mint mondta, állandóan
anyagokkal, témákkal és formákkal kísérletezik, „járatja az agyát”, hogy új
dolgok szülessenek. Annak idején így
találta ki, hogy két négyzetméteres
üveglapon szórja és löki a homokot, finoman árnyal és visszatöröl, mindezt
élő előadásban, a zenéhez igazodva,
igazi látványshow-ként.
z Érdemes és Kiváló Művész nevé-

Ahez fűződik a Cannes-ban Arany-

pálmával díjazott Ab ovo és a berlini Arany Medvével kitüntetett
Hamu, számtalan bábfigura, gyurmaalak és sebészi pontossággal, boszorkányos ügyességgel létrehozott élő
homokanimáció, amelyből ízelítőt

kaphattunk a festményeiből és illusztrációiból Visszatekintő címmel nyílt
kiállítás megnyitója után.
– Képei december negyedikéig láthatók a Vén Emil Galériában. Mire
számíthatnak az érdeklődők?
– Negyven év válogatott anyagát
hoztam el erre a tárlatra. Az itt látható festmények többnyire fújt képek, hiszen ezeket az árnyalatokat, ezt a fajta puhaságot ezzel a módszerrel lehet
a legszebben elérni, de természetesen ecsettel, időnként pedig spaklival
is belenyúlok a képekbe. Sokféle technikát használok, festek akrillal, olajjal,
vízfestékkel, de én inkább grafikus vagyok, mint festő. Érződik is képeimen a
grafikus világ. Mindent alaposan megrajzolok, megfestek, és a filmek mozgása meg a homokanimáció mozgalmassága is „besegít” a festményekbe.
A Museion No. 1 Galériában december másodikán nyíló kiállításomon

azonban nem ilyen lesz a képi világ.
Oda átvilágított, üveglapra fixált homokrajzokat viszek majd.
– Nemrég a XVII. Szolnoki Nemzetközi Képzőművészeti Filmfesztiválon
Dózsa 1514 című filmjét oklevéllel jutalmazták. Elégedett volt?
– Tavalyelőtt volt a Dózsa Györgyemlékév, és ez a filmem akkorra készült. Iszonyatosan sok munkát öltem
bele, négy hónapig dolgoztam rajta,
és sokak szerint ez az egyik legjobb
filmem. Úgy érzem, sem akkor, sem
most nem kapott a film kellő elismerést.
– Különleges hatású homokanimációs filmjeivel szinte minden jelentős
nemzetközi
fesztiválon
fődíjat nyert. Szerte a világon önálló show-ként, de a díjak átadásakor is igényelik zenére komponált
homokanimációit, amelyeket kivetítve élvezhet a közönség.
– Legutóbb a segoviai Titirimundi
bábfesztiválon léptem fel, ahol meghívottként egy román kori templomban
tartottam telt házas előadásokat négy
egymást követő estén. A zenére történő homokanimálás mindig nagy élmény számomra. n (Tamás Angéla)

– Rengeteget jártunk színházba, ehhez
biztos az is hozzájárult, hogy távoli rokonom, Soós Imre akkor már legendás színész volt, ha lehet mondani, igazi sztár. Érettségi előtt tagja lehettem a
fiatalok színházának, az akkor alakult
25. Színháznak, ahol igazi nagy emberekkel, Hauman Péterrel, Berek Katival, Jordán Tamással, Jobba Gabival
dolgozhattam együtt – mesélte.
Arra a kérdésre, melyik szerepét
tartja a legemlékezetesebbnek, azt válaszolta, hogy ilyet nem tud mondani,
ugyanis nem a szerep, hanem az előadás a fontos, mert abban mindenki
benne van, a csapat és a rendező egyaránt. Kifejtette, hogy hiába kap az ember egy jó szerepet, például a III. Richárdot, ha rossz a rendező, akkor az
maga a halál. A rendező meghatározza
a darab sorsát, az előadásét különösen,
sőt a színészek életét is.
Sok város színházában játszott, ha
kedvére való volt, aki hívta, akkor
oda szerződött. Egyik legkedvesebb
előadásaként a Miskolcon bemutatott Három nővért említette, amelyben
Versinyint alakította. Mint mondta,
remek volt a csapat és kiváló a rendezés.

Feleségével, Zanotta Veronikával
két teátrumot is alapítottak, a Magyar
Drámák Színházát és a Magyar Népmese Színházat.
– Mindkettővel járjuk a határon
túli településeket, a Kárpát-medencében nem tudok olyan helyet mondani,
ahol ne tartottunk volna már előadást.
Szovátán kiépítettük a kulturális központot, Szatmárnémetiben mi szerveztük a Magyar Kultúra Hetét és Aradon a
kétnapos ünnepséget október 6-a alkalmából – mondta Benedek Gyula, aki további terveibe is beavatta lapunkat.
A Magyar Drámák Színháza az ukrán Jaroszlav Fedorov rendezésében Hegedős László darabját, a Rongylabdát viszi színre a Váci Dunakanyar Színházzal
és a Nemzeti Színházzal együttműködve, de már készül Tóth-Máthé Miklós
Kálvin Jánosról szóló drámája is. A Magyar Népmese Színház pedig december
16-án a Piactéren tart előadást a gyermekeknek. n (Tamás Angéla)

Utcazenész a borfesztiválon
Luigi Cantelmo lemezt adott át Sárik Péternek
gazán pezsgett az élet a Budafoki Pezs-

Igő- és Borfesztiválon, az utcák és a te-

rek zsúfolásig megteltek mindkét napon.
A rendezvény alatt többször is feltűnt, elsősorban a Kossuth Lajos utcában, egy
ifjú utcazenész egy szál gitárral a kezében, és főleg Santana-számokat játszott.
Remek játékát szívesen jutalmazták a
járókelők, nézelődők kis aprópénzzel.
Sokan megálltak hosszabb időre, hogy
hallgassák a tehetséges gitárost, akiről
kiderült, olasz gitárművész-zeneszerző,
Luigi Cantelmónak hívják, és barátnője
meghívására érkezett kerületünkbe látogatóba. Ha már itt járt éppen a fesztivál

idején, nemcsak pezsgőzött és borozgatott, illetve koncerteket hallgatott, hanem maga is napjában többször koncertezett. Szívesen tette, mert imád gitározni
– újságolta lapunknak, és azt is megtudtuk tőle, hogy Sárik Péter jazz-zongoraművész a példaképe, aki Berki Tamással
szintén fellépett a fesztiválon.
Az idei Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál olasz utcazenésze saját CDvel készül karácsonyra. Aki személyesen is szeretné felvenni vele a
kapcsolatot, az lcsv@hotmail.it email
címen vagy a +3620 417 4738-as telefonszámon teheti meg. n (VH)

A kerületünkben élő Fabók Endre kettős érzelemmel beszélt a betegségéről is a budafoki könyvtárban

Gyógyító költészet

Negyedik verseskötetével jelentkezett Fabók Endre költő
Az Országos könyvtári napok részeként
tartotta meg könyvbemutatóját Fabók
Endre a budafoki könyvtárban. A Remeterandevú című könyv öt évet váratott
magára a 2011-ben bemutatott, Bőrkötésben című kötet megjelenése után.
költő elmondta: nagy trauma érte

Aakkor, és ezért hallgatott ilyen hos�-

Jó volt elidőzni Luiginél a budafoki borfesztiválon a Kossuth Lajos utcában

Fotó: Hirschberg Judit

szú ideig. Azt a könyvbemutatót a Pilvax Kávézóban tartották, ahol egyúttal
a kötetben megjelent harminc képből
készült werkfotókból Kovács Violával
kiállítást is rendeztek, de a tárlat anyagát nem tudták visszaszerezni, és ez
vetette vissza az alkotásban.
Időről időre azonban rátör a vágy,
hogy verseit kötetbe rendezze, mert

úgy érzi, magasabb szint, ha könyvben
gyűjti össze a gondolatait. Hozzátette:
a Remeterandevúba csak olyan versek
kerültek, amelyek azok után is megmaradtak a fejében, hogy az összes papírra írt versét elégette.
A fiatal költő, akinek versei a négy
megjelent verseskötet mellett már számos antológiában és folyóiratban is helyet kaptak, csodaként élte meg, amikor tizennyolc évesen a Moszkva téren
– ma Széll Kálmán tér – ücsörögve kinyitotta a Mester és tanítvány című folyóiratot, és meglátta benne első megjelent írását. Ugyan már nem tartja
legjobb művének, de azt sem érzi,
hogy most szöges ellentétben állna korábbi önmagával.

Fotó: Hirschberg Judit

– Gyermekkorom óta foglalkoztat a művészet minden ága. Számomra elképzelhetetlen e nélkül az ember élete. A képzőművészet területén
gondoltam el az életemet, de sajnálatos módon ez az út bezárult előttem, amikor tizenhét éves lettem. Ekkor fordultam az írás felé – válaszolta
a most huszonnyolc éves fiatalember
arra a kérdésre, hogy miért tartja fontosnak, hogy kötetei gazdagon illusztráltak legyenek.
A kerületünkben élő Fabók Endre kettős érzelemmel beszélt betegségéről, a szklerózis multiplexről, amely
miatt kénytelen volt abbahagyni a rajzolást. Mint mondta, egyelőre kellemes elhallgatottságban él, versei
elsősorban önmaga gyógyítására szolgálnak, de bízik abban, hogy leírt gondolatai sokakhoz eljutnak, így nemcsak neki nyújtanak vigaszt, hanem
olvasóinak is. n (Tamás Angéla)
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 Városházi Híradó

Előkerült egy újabb festmény
a vasminiszterről
Névadója halálának százötvenedik évfordulóját
ünnepelte a Klauzál Gábor Társaság
nneplésre gyűltek össze Klauzál

ÜGábor születésnapján a Klauzál Gá-

Elkészült a jégpálya a Szomszédok Piaca előtti téren

Vásár és korcsolya

Jégpálya, adventi vásár és karácsonyfa is várja a budafok-tétényieket a Piac téren
(Folytatás az 1. oldalról) 

December 9-én a Rózsakerti iskola tanulói adnak műsort, másnap Szente János és barátai, vasárnap a Négyes
zenekar, valamint Konkoly Csenge
szórakoztatja a közönséget népzenei
összeállítással.
Az advent harmadik hétvégéjét követő hétfőn karácsonyi népdalok csendülnek fel a Nádasdy művészeti iskola tanárai, Kerekes Enikő, Nagy Zsolt, Kuczera
Barbara és Mohácsi Albert tolmácsolásában, kedden Juhász Kata Társulata, valamint az Art Quarter Budapest Ice-café
Tánccirkusz a jégen címmel tart „jeges
bemutatót”, csütörtökön pedig a Kossuth
iskola diákjai lépnek színpadra.
A nagytétényi kastély termeiben
már állnak az iparművészek díszítette
karácsonyfák, az árverésen gazdára találtak a tavaly készített díszek, és november 27-én az első adventi gyertyát is
meggyújtották már.

December 2-án folytatódik az önkormányzat által is támogatott programsorozat. Szombaton 11 órától Deutsch Anita színművész Régimódi
karácsony című előadása, fél kettőtől Semsey Balázs művészettörténész
tárlatvezetése és délután három órától
a családi kézműves-foglalkozás varázsolja körénk az ünnep melegét. Ezt a
napot 16.30-tól Szendi Gábor ütőhangszeres koncertje, a Tűzfészek Tűzzsonglőr Társulat bemutatója és Lendvai József hegedűhangversenye zárja.
A vasárnap tíz órakor kezdődő intarziakészítést Huzella Péter verses gyerekkoncertje, múzeumpedagógiai foglalkozás és két tárlatvezetés követi.
Délután három órakor, mielőtt meghallgatnánk a Lajtha László Zeneiskola csellósainak műsorát, Hugonnai
Vilma orvosnő szüleivel indulhatunk
időutazásra, majd négy órakor Szabolcs Attila országgyűlési képviselő

segítségével fellobban a második adventi gyertya lángja is.
A kastélyban advent harmadik hétvégéje a sváb karácsonyé. 9-én Szirtes Edit, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke mesél a régmúltról,
másnap 10 órától mézeskalács sül majd
sváb hagyományok alapján, délután az
Árpád utcai iskola tanulói mutatják be,
milyen a sváb karácsony, és kora este a
Südofen Blaskapelle muzsikál. Vasárnap a Maszk Bábszínház betlehemes
játékával indul a nap (11 órakor), majd
a sváb adventi szokások bemutatásával és kosztümös tárlatvezetéssel folytatódik. A 13 órakor kezdődő, két és fél
órás kézműves-foglalkozás után Szirtes Edit a kastély koszorúján meggyújtja a harmadik gyertyát.
A Szelmann Házban a X. Nagytétényi adventi kézművesvásárt december
4-én tíz órától rendezi meg a Nagytétényi Polgári Kör. n (Tamás Angéla)

bor Társaság tagjai és a szőlőműveléssel is foglalkozó kistétényi birtokosra emlékezők a Záborszky pincében.
Markó László, a társaság egyik alapító tagja köszöntötte a megjelenteket,
majd bejelentette, hogy korábbi elnökük, Dobos Károly személyi okokra
hivatkozva, tizenkét évnyi munka után,
augusztus végén lemondott, és tisztségét Glattfelder Tamás vette át. Az első
felelős magyar minisztérium földművelés-, ipar- és kereskedelmi miniszterének születésnapján a politikus halálának 150. évfordulója tiszteletére
rendezett emlékév eseményeiről a társaság másik alapító tagja, Bartos Mihály helytörténész beszélt a Huber József szobrászművész tervei alapján,
Gudricza István faszobrász által kifaragott, tölgyfaportréval díszített, 25 hektoliteres Klauzál-hordónál.
– Kilencedik alkalommal szervezünk találkozót november 18-án, Klauzál Gábor születésnapján, amely a Klauzál-napok Tétényben, a Történelmi

A Klauzál Gábor Társaság rendezvénye a Záborszky Pincében

A „nagy Pettenkoffer” és családja
A borászat bibliájának szerzője Kistétényben, majd Budafokon lakott, a rokonok is itt éltek

Budafok-Tétény

Anno

A szőlészeti-borászati kultúra egyik
legnagyobb és legsokoldalúbb egyéniségének tartott Pettenkoffer Sándor
1868-ban született Csákváron, ahonnan tevékenysége révén jött Budafokra. A magyaróvári Gazdasági Akadémiát elvégezve gazdatisztként dolgozott a
csákvári uradalomban, de hamar kiderült számára, hogy igazából a szőlészet
és borászat érdekli, így a Felsőbb Szőlő- és Borgazdasági Tanfolyam elvégzése után elméletben és gyakorlatban is
ezen a területen kezdett tevékenykedni. Kutatott, szakkönyveket írt, és oktatta a szőlőtermesztéssel és borkészítéssel kapcsolatos ismereteket.
– A dédnagypapa Schranz Gabriellával kötött házasságot, és hét életben maradt gyereke közül négyen mezőgazdászok, azon belül
is hárman borászok lettek. Őrszentmiklóson
vett egy kis szőlőt, majd ahhoz nadrágszíjparcellákat vásárolt, és kialakított egy mintagazdaságot. Édesanyám (Pettenkoffer
Gizella – a szerk.) mesélte, hogy minden újdonságot kipróbált, elültetett, így az akkoriban alig ismert feketeribizlit is. Az egész
családot ellátta zöldséggel és gyümölc�csel. Nagypapa testvére, Pettenkoffer László szerint, aki később gondozta a „birtokot” és dísznövényekkel is foglalkozott,
Őrszentmiklós a virágokkal együtt maga

Férfiak Budafokról: a Pettenkofferek

volt a Paradicsom – emlékezett vissza a hallottakra Zakariás Ágnes.
Hozzátette: a dédpapa eleinte
Kistétényben, majd rövidesen Budafokon lakott, de szőlőt és gyümölcsöt csak
a mintagazdaságában termesztett, ott viszont szinte az összes gyümölcs minden fajtáját. Több helyen is oktatott,
így a budapesti Szállodás és Vendéglős

Szakiskolában, a Felsőbb Szőlő- és Borgazdasági Tanfolyamon, a Kertészeti és
Szőlészeti Főiskolán és a Budafokon
létrehozott Pincemesteri Tanfolyamon.
Ezek mellett vett részt a közgazdászképzésben.
Zakariás Józsefnek, az Aranycsapat
legendás labdarúgójának lánya egy 1978ban megjelent újságcikket is mutatott,

Szalon vagy a március 15-i fáklyás felvonulás és a művelődési ház előtt álló
egész alakos Klauzál Gábor bronzszobor megkoszorúzása mellett a társaság
hagyományos eseményének számít. Az
emlékév során azonban más programokat is megvalósítottunk. Többek között
jártunk a Kereskedelmi Múzeumban,
sétát tettünk a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben, saját gyűjtésünkből kiállítást
szerveztünk a budafoki könyvtárban,
több helyszínen előadást is tartottunk
– sorolt fel néhányat 2016 programjaiból Bartos Mihály. Hozzátette: a Nemzeti Múzeumban őrzött relikviákból
kamarakiállítás nyílt, és legnagyobb
örömükre egy újabb, Klauzált ábrázoló
Barabás-festmény is előkerült. Kiemelte háromnapos rendezvénysorozatukat,
a nyáron Kalocsára szervezett emléktúrát, majd a 2016-ban az Év Pincészete címmel kitüntetett Patricius Borház
borkóstolóval egybekötött bemutatására invitálta a megjelenteket, amelyen
dr. Molnár Péter, a Tokaj-hegyaljai borvidék birtokigazgatója ismertette pincészetük múltját és jelenét. n (VH)

amelyben dédapjáról így írt a tavaly elhunyt nagyszerű borász, borászati szakíró, dr. Mercz Árpád:
„A borászat kézikönyve (1922)
Pettenkoffer nagy terjedelmű (738 oldalas), tudományos szintű könyve. 420
ábrával illusztráltan a borgazdaság teljes területét átfogja. (….) …legterjedelmesebb és legalaposabb borásza-

Fotó: Mátyás Tibor

ti műve, melyet minden szakember
a nagy Pettenkoffer-ként, a borászat
bibliájáként tisztel.”
– Ükapám (Sándor) is mezőgazdasággal foglalkozott Eszterházy gróf
uradalmában, de szépapámról (József)
szinte semmit sem tudunk. Valószínű
azonban, hogy a család Németország területéről, München és Berching környékéről érkezett. Pettenkoffer József nagypapából autószerelő lett. Pentz Károly
utcai (ma Leányka utca – a szerk.) műhelyében elsősorban német kocsikat javított, és motorversenyző fiának, Józsinak a motorkerékpárjait tartotta karban.
Sokszor ültem az oldalkocsiban, mert
nagybátyám mindig megmotoroztatott
bennünket, gyerekeket. Büszkék voltunk, hogy tizenegyszeres magyar bajnokkal furikázhatunk – mesélte mosolyogva Zakariás Ági, majd néhány
szóban elmondta, hogy nagybátyja is
autókat, leginkább Volkswageneket szerelt, de ő már a Péter-Pál utcában. Három gyermeke közül Krisztina Amerikában él, Györgyi feleségül ment a három
hónapja elhunyt magyar válogatott vízilabdázó Varga Gusztávhoz, és három
gyermeke született. Egyik fia, Buda kajakozik. Ő júniusban csapattársaival az
egyetemi világbajnokság aranyérmese
lett. A Pettenkoffer nevet az autószerelő Gábor két iskolás fia, Gábor és László viszi tovább.
– Nagypapa testvére, a borász
Pettenkoffer Sándor sok helyen megfordult, Kecskeméten, Villányban,
később a Balaton majd összes településén. Két gyermekéből (Zsuzsi és
Sándor) sajnos csak a lánya lett borász –fejezte be a család történetét
Zakariás Ági, aki azt is elárulta, hogy
vagy tíz éven keresztül Zsuzsi szervezte a Pettenkoffer-találkozókat,
ahol mindig előkerültek a családi történetek. n (Tamás Angéla)

Városházi Híradó

A SYMA Csarnokban lép fel Varga Miklós december 3-án

Életműkoncertet
ad Varga Miklós
Idén lesz hatvanéves az István, a király legendás főszereplője

Hatvanadik születésnapja alkalmából életműkoncertre készül az F-től a háromvonalas C-ig bármilyen hangot kiéneklő Varga Miklós. A rockénekes színész zenekarával december 3-án lép fel a SYMA Csarnokban, ahová közel tíz kiváló vendégelőadót is meghívott. A jól ismert dalokat kitűnő énekesek tolmácsolják, a
csaknem háromórás előadást színházi látványelemek, kivetített archív felvételek
színesítik majd, de a koncert igazi különlegessége, hogy Varga Miklós két tizenöt
éves gyermeke is belefér a rangos előadók sorába.
– Ez a koncert pályafutásának összegzése, vagy pusztán egyik állomása?
– Életműkoncert, de ez nem azt jelenti, hogy ezzel be is fejezem a pályafutásomat. Másnap megünneplem
a születésnapomat, és utána ugyanúgy

folytatódik minden: koncertek a Varga
Miklós Banddel, színházi fellépések…
A több mint négy évtized alatt még nem
csináltam ennyi nézőt befogadó helyszínen, ilyen nagy lélegzetű, önálló előadást, ezért úgy gondoltam, hogy szüle-

tésnapom előestéjén, a teljesség igénye
nélkül megpróbálom az elmúlt negyven esztendő történéseit két és fél órában összesűrítve bemutatni.
– Hogyan válogatta ki, mi hangozzék el?
– Zenekarommal az országot járva
komoly visszajelzéseket kapunk a közönségtől, mely dalokat szeretik különösen, de az összeállításban arra is
törekedtem, hogy a kronológiát is figyelembe véve egy-egy időszakom
emblematikus dala, egy adott korszakomat fémjelző nóta bekerüljön a programba.
– Neves előadókat hívott meg, de a
látványosságra is nagy hangsúlyt helyez. Ezért kérte fel a rendezésre Koltay
Gábort?
– Olyan vendégeket hívtam, akikkel korábban volt közös produkciónk:
Keresztes Ildikót, Radics Gigit, Kalapács Józsit, Makrai Palit, Nagy Ferót,
Sasvári Sanyit és két olyan titkos meglepetésvendéget, akik önállóan is megtöltenek akár egy sportarénát is. Koltay
jó barátom és kiváló rendező, nagyon
régi az együttműködésünk. 1983-ban,
az István, a király bemutatóján még
nem ismert engem annyira, hogy rám
merte volna bízni a főszerepet, ezért
csak a hangomat használta, de a későbbiekben az általa rendezett zenés darabok túlnyomó többségében engem választott főszereplőnek.
– Tizenöt éves ikergyermekei, Vivien és Szabolcs is fellépnek a koncertjén.
– Nem családi koncertre készülök, nem azért énekelhetnek velem egy
színpadon, mert a gyerekeim, hanem
mert olyan tehetségek, akik már önállóan is megállnak ezen a pályán. Lányom
két éve Az ének iskolájában tűnt fel,
már megjelent két videoklipje, és most
a Sztárban sztár + egy kicsi című műsorban Pál Dénes partnere. Fiam, aki
elsősorban a prózai szerepekben bizonyított, szintén kitűnően énekel. Egy
duettet adnak elő Vivien készülő albumáról, ráadásul egy olyan dalt, amely
az ikerségről szól. n (Tamás Angéla)
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Muzsikusok a fővárosért

Balázs János zongoraművész, tanár, a Cziffra Fesztivál művészeti vezetője, Liszt Ferencdíjas és Junior Prima díjas zongoraművész és Hollerung Gábor Liszt Ferenc-díjas karmester, karvezető, érdemes művész, a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar ügyvezető zeneigazgatója, a Budapesti Akadémiai Kórustársaság vezető karnagya is Budapestért
díjban részesült. n (Budafokteteny.hu)

Zenei csemege a Cziffrában
Harmadik alkalommal rendezett
zongoraestet Cziffra György emlékére a művész nevét viselő nagytétényi Cziffra Központ. A 95 éve,
november 5-én született zongoraművész tiszteletére gazdag műsorral készült Mocsári Károly, a
Cziffra Alapítvány egykori nyertese, és vendége, a Liszt- és Junior
Prima-díjas Varga Gergő Zoltán, a
Bartók Béla Nemzetközi Zongoraverseny 2015-ös győztese. A hangverseny előtt Karsay Ferenc polgármester köszöntötte a közönséget és méltatta a művészeket. Beszélt Cziffra Györgyről is, akinek emléktáblával és Balázs János zongoraművész kezdeményezésére koncertekkel állít emléket a kerület. Mocsári
Károly zongoraművész, aki az1986-ban megrendezett budapesti Liszt-verseny első helyezettje volt és jelenleg a francia Liszt-társaság művészeti tanácsadója Párizsban, óriási sikert aratva
adta elő a Chopin mazurkákat, Sergey Rahmanyinov Cisz-moll prelűdjét és a nemrég elhunyt
Kocsis Zoltán átiratában a Vocalise című darabot. A Liszt- és Bartók-lemezfelvételeiről is híres
művész Bartóktól a Négy keserves ének és az Allegro barbaro című szerzeményekkel, Liszttől
pedig a Funerailles zongoraművel örvendeztette meg a közönséget advent előestéjén.CziffraVecsey: Valse triste című darabja és a kortárs zeneszerző, Dubrovay: Hommage à Fellini című
műve a november elején megrendezett Cziffra Fesztivál Országos Zongoraverseny ifjú győztese, Varga Gergő Zoltán tolmácsolásában csendült fel. A koncert végén a publikum ráadást követelt, így mindkét művész a zongorához ült és a sikert fokozva eljátszotta a közismert és népszerű négykezes zeneművet, Brahms V. magyar táncát.

hirdetés

Emlékezés Kocsis Zoltánra

BUDAFOKI HÖLGYEK DISZKRÉT SZÉPÍTŐJE!

„Az örökérvényűségre kell törekedni, nem a véglegességre”
Kocsis Zoltánt, a 65 évesen elhunyt kétszeres
Kossuth-díjas, Liszt Ferenc-díjas zongoraművészt, karmestert, zeneszerzőt, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar fő-zeneigazgatóját szűk
családi körben helyezték örök nyugalomra a Farkasréti temetőben november 19-én. A haláláig
Kelenvölgyben lakó Kocsis Zoltánra emlékeznek
művésztársai.
– Már fiatal pályakezdőként sztár zongoraművésznek számított, így tanárától, a Zeneakadémia
zongora tanszakának akkori vezetőjétől, Kadosa
Páltól lehetőséget kapott, hogy mellette dolgozhasson tanársegédként. Fele-fele arányban tanítottak, de én már csak nála tanultam. 1976-ban
a Liszt-verseny középdöntőjében meghallgatta
a játékomat, így lettem az első önálló növendéke. Három éven át tanított, nem tűrte a hibákat,
számára csak a tökéletes volt elfogadható. Leginkább az ember önmagához való könyörtelenségét
csodáltam benne – emlékezett vissza a kezdetekre Budafok-Tétény díszpolgára, Hegedűs Endre
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész,
zenepedagógus.
A napokban Budapestért díjjal kitüntetett,
Liszt Ferenc-díjas karvezető, Hollerung Gábor
érdemes művész, aki már gyermekkora óta jól ismerte, így beszélt róla:
– Nem volt egyszerű ember, hiszen mindig
mindennel, önmagával, saját teljesítményével is
elégedetlen volt, tökéletességre törekedett. Ellenben olyan tudással és megtéveszthetetlen művészi látásmóddal, értékítéleti képességgel rendelkezett, ami nagyon fog hiányozni a magyar zenei
életből.
– Többször fellépett velünk egy színpadon,
nagyon szerette a zenekarunkat, nagyra becsülte a tagjait és sokszor állt ki mellette, fontosnak
tartva az utánpótlás-nevelésben betöltött szerepét, elismerve a zenekar mára elért szakmai színvonalát, sikereit – mutatott rá későbbi kapcsolatukra a Budafoki Dohnányi Zenekar ügyvezető
zeneigazgatója.
Balázs János Liszt- és Junior Prima díjas zongoraművész többször koncertezett már kerületünkben, többek között a Cziffra Központban is.
A huszonnyolc éves pianista elmondta: bár nem
nyílt alkalom arra, hogy együtt játsszon a mester-

rel, mindig is csodálta munkabírását és a tökéletességre való törekvéseit.
– Számomra egy olyan megalkuvást nem tűrő,
zseniális újító szellemű és végtelenül alázatos
muzsikus volt, aki formálta az egyetemes zenei
életet. Koncertjei és felvételei etalon értékűek.
Állandóan kereste a megvalósítandó feladatokat,
mindent tudott a zenéről és igyekezett ezt tovább
is adni. Bartók zenéjének nemcsak szakavatott
tolmácsolója volt, de elkötelezett népszerűsítője
is. Pótolhatatlan az a fajta munka és produktum,
amit a mester képviselt – foglalta össze véleményét a fiatal muzsikus.
A hétvégén a Cziffra Központban koncertező
Mocsári Károly zeneakadémiai búcsúbeszédében
kiemelte, hogy nem volt olyan zenekari mű, amelyet Kocsis Zoltán ne lett volna képes eljátszani
zongorán, szó szerint idézett Rejtő bármelyik regényéből, jókat lehetett vele beszélgetni és nagy
gurman lévén enni is. Szerette Pilinszkyt, és amit
kevesen tudnak róla, rendkívül gavallér volt.
– Szerencsémnek tartom, hogy több tucat koncerten magam is szerepelhettem vele négykezes
vagy kétzongorás partnerként, illetve később,
amikor már vezényelt is, a BFZ és az NFZ szólistájaként – mondta a Párizsban élő zongoraművész. n (Tamás Angéla)
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ÚJ, SZEBB, TÁGASABB HELYEN A PERFECT BODY TESTÉS ALAKFORMÁLÓ, ARCKEZELŐ STÚDIÓ!
Kedves hölgyvendégeim!
Nagy örömmel jelentem, hogy szép új helyen, sokfajta új szolgáltatással, csodás,
egzotikusan hangulatos, de számotokra továbbra is diszkrét körülmények között
folytatom az általatok annyira kedvelt stúdióm működtetését!
A mottóm: „Nincs kor-és súlyhatár! A Nő szépsége és egyéni kisugárzása, saját maga elfogadásából
ered. A magabiztos Nő, mindenkor megtalálja méltó helyét az életben. Ha viszont elégedetlen vagy
önmagaddal, változtass, tegyél ellene! Semmi nem lehetetlen! Gyere. Bízz bennem. Segítek!”
Új hely, új lehetőségek:
• A legmodernebb, csodás, kétszemélyes, Carbon-Infraszauna kabin. Az egészségedért!!
• Kifejezetten női fitnesszterem, kardiógépekkel, has- láb-fenék erősítőkkel, Flabélossal.
• Nagyker áron kapható „Beauty” szalonkrémek: bőrfeszesítők, tápláló testápolók,
zselépakolások, arckrémek, arcápoló olajok, karcsúsító krémek.
• Hamarosan: Szuper Csokicső-szolárium!
Ami pedig eddig is sikeres volt: alakformálás és arckezelések,
valamint természetes kézi masszázsok:
• Vákuummasszázs, (köpölyözés) azaz a legbiztosabb, emellett az egyetlen egészséges helyi
fogyasztás.
• Nyirokmasszázs berendezés, egészségügyi és fogyasztás céljára
• Computeres alakformálás.
• Kombinált kezelések: a legsikeresebbek, a leghatékonyabbak, egyéni megbeszélés szerint.
• Mezoterápiás arckezelések: bőrfiatalítás, feltöltés, ránctalanítás, simítás, egyiptomi
pakolásokkal. Elsősorban kúraszerűen, de egyedi alkalmakra is, azonnali hatással!
• Kézi masszázsok: relaxációs, frissítő, görcsoldó, fájdalomcsillapító hát- és teljes testmasszázsok.
Kedves törzsvendégeim már jól tudják, az új vendégek pedig majd megtapasztalják, hogy
hozzám a leg-lehetetlenebb időben is lehet jönni és az áraim messze a legkedvezőbbek!
Számomra a legfontosabb a siker, amikor Ön elégedetten és jó érzéssel távozik egy-egy
kezelés, avagy egy teljes kúra után!
Új cím: Budapest, XXII. Budafok, Gyűszű u. 11.
Bejelentkezés: 06/20-9691446
Részletesebben tájékozódhattok a honlapomon,
www.perfectbody.hu valamint a
Facebook oldalamon: Perfect-Body Szépségstúdió
Próbáld ki, jól fogod érezni magad, mert itt minden
fontosat megtalálsz, egy helyen! Szeretettel várlak:
Frisala Jutka okleveles masszőr,
vákuum-és mezoterápia specialista.
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 Városházi Híradó

meghívó

Ócsai Károly szobrászművész (1938–2011)
kiállítás és könyvbemutató
2016. 12. 15., csütörtök
Helyszín: FUGA Budapesti Építészeti Központ (1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.)
17.00: Ócsai-könyvbemutató – A 448 oldalas kötet 200 oldal képtáblával és több mint
100 szövegközti képpel mutatja be Ócsai Károly szobrászművész életművét. Szerkesztő: Tokai Gábor. Napkút Kiadó, 2016
18.00 Kristály-műhely. Ócsai Károly szobrászművész (1938–2011) kiállítása. A kiállítást megnyitja: Tokai Gábor művészettörténész, a kiállítás kurátora (Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria) Megtekinthető: 2017. 01. 15., nyitvatartási időben.
A belépés ingyenes! A kiadvány megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap,
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata és az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság. www.fuga.org.hu

meghívó

Zenés vasárnapi teadélután
a Vojnovich–Huszár-villában
December 4., vasárnap, 16.30: Menü: Beethoven dalai és kamarazenéje,
Édes és sós aprósütemények, Fekete-, zöld-, és gyümölcsteák.
Akik felszolgálnak: Hegedűs Katalin – zongora, Bokor Jutta – mezzoszoprán, F
odor Tamás – hegedű, Sisak Gergely – gordonka
A Vojnovich–Huszár-villában mindig is ez volt a célunk: megnyerni önöket a kamarazenének. Ezért szerveztük a koncerteket, de most tovább megyünk. Az eddigi koncertek után most egy zenés teadélutánra hívjuk önöket, az egész családot! Azt
szeretnénk, ha a zeneszerzők és műveik mellett megismernék magát a „kamarazene-jelenséget”. A szituációt, amiben és ami miatt ezek a művek keletkeztek. Amikor a
társaság, az együttlét a fontos, és a testi és szellemi finomságok csak ennek eszközei.
Jegyár: 2500 Ft, családi jegy: 6000 Ft. Jegyrendelés: 362-1606

program

„Karácsonyi Mentőexpedíció 2016” –
az Eötvös Cirkusz új szuperprodukciója
Az Eötvös Cirkusz szeretettel vár mindenkit a „Karácsonyi Mentőexpedíció
2016” című új szuperprodukciójára!
Helyszín: CAMPONA parkoló a TESCO mellett.
Időpont: 2016. december 15–18-ig.
Idén is a gyermekeké lesz a főszerep: új, interaktív vetélkedőkkel és nyereményjátékokkal vár mindenkit a karácsonyi szezonban is az Eötvös Cirkusz.
Találkozhatnak a Főmanóval, valamint segítőivel: Ketteskével és Hármaskával, akik
ismét nagy kalamajkát okoznak. Jönnek a Mikulás lányok, valamint a Jégvarázsból
Anna Elsa és Olaf is. Megelevenedik a Diótörő, csak egy kicsit másképp…
A karácsonyi műsor sztárjai a vadállatok (oroszlánok és tigrisek).
Látható lesz a SATOMORTALE, a híres tripla szaltó a cirkusz kupolájában, valamint az
óriási „Halálkerék” bátor artistája 10 méter magasan.
Itt lesznek a Star Wars sztárjai is: fénykardok harca, zsonglőrök csillagközi háborúja és
természetesen a Mikulás is megérkezik.
És hogy a „Karácsonyi Mentőexpedíció” cím mit is takar pontosan? Az legyen meglepetés!
Egy küldetése minden kisgyermeknek van: elemlámpát hozzon magával!
ELŐADÁSOK:
Csütörtök: 18 órakor. Péntek: 18 órakor. Szombat: 15 órakor. Vasárnap: 15 órakor
Galaktikus KEDVEZMÉNY:
Csütörtökön: kettőt fizet, négyet kap kedvezmény
A többi napokra, a kedvezményért figyelje
a www.eotvoscirkusz.com honlapot.
Infovonal: 06-30/401-9507, Facebook: Cirkusz Eötvös.
Cirkuszpénztár nyitva tartása: 10–18 óráig.
Fűtött sátor, fűtött nézőtér várja a látogatókat.
Eötvös Cirkusz
– a manézs örök csodája minden nemzedéknek!

meghívó

Adventi Ringató
foglalkozás
Időpont: 2016. december 10. 10 óra
Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Nagytétényi Könyvtára
1225 Budapest Nagytétényi út 283.
A foglalkozást vezeti:
Bauerné Tóth Katalin
A belépés díjtalan!
A programot Főváros XXII. kerület
Budafok-Tétény Önkormányzata
támogatta.
Minden kisgyermekes családot
sok szeretettel várunk!

Városházi Híradó
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Elhivatottság és szolgálat
Pászti-Tóth Jánosné és Becsei Sándor kapott Szociális Munkáért díjat idén
Budafok-Tétény önkormányzata november 17-én, a Városháza dísztermében ünnepi műsorral látta vendégül a
kerületben szociális területen dolgozókat. A rendezvényen adták át az idei
Szociális Munkáért díjakat.
z ünnepségen részt vett Szepesfalvy

AAnna és Németh Zoltán alpolgármes-

ter, valamint Szabolcs Attila országgyűlési képviselő is. Szepesfalvy Anna alpolgármester ünnepi köszöntőjében azt
hangsúlyozta, nem kérdés, hogy a szociális ellátás területén dolgozók munkája a mostaninál sokkal komolyabb megbecsülést érdemelne anyagi és erkölcsi
szempontból egyaránt. A kormányzat részéről érzékelhető az erre irányuló szándék, történtek is lépések, intézkedések,
de mindez még messze nem elegendő,
ahhoz képest, hogy mennyire nélkülözhetetlen és létfontosságú a szociális területen dolgozók tevékenysége. – Önkormányzatunk a saját keretein belül, a
lehetőségeihez mérten továbbra is igyekszik kézzelfogható módon is kifejezni, hogy nagyra tartja az önök munkáját, elhivatottságát, szolgálatát – mondta
Szepesfalvy Anna alpolgármester. A kis
Nádasdy néptánccsoport műsora után az
idei évben két Szociális Munkáért díjat
adtak át. Elsőként Pászti-Tóth Jánosné,
az Egyesített Bölcsőde egyik dolgozója,
majd Becsei Sándor, a Családok Átmeneti Otthonának csoportvezetője vehette
át elismerését.
– A díj átvétele számomra felemelő érzés volt, szinte életműdíj, hiszen idén volt
35 éve, hogy elkezdtem dolgozni jelenlegi munkahelyemen – nyilatkozta PásztiTóth Jánosné az elismerés átvétele után.
A szakember 1981 októbere óta dolgozik
az Egyesített Bölcsőde Napraforgó Tagbölcsődéjében. Munka mellett végezte el
iskoláit, miközben nevelte kisgyermekét.
Az évek alatt folyamatosan képezte magát, életében fontos szerepet játszott dr.
Csiki Erzsébet, a Gyógypedagógiai Főiskola adjunktusa. Emelt szintű szakképesítésként megszerezte a bölcsődei szak-

gondozó végzettséget. Évtizedek óta
fogadja a gyermekcsoportjában a bölcsődét látogató, különböző szakirányú
képzések kisgyermeknevelő, védőnő,
gyógypedagógus hallgatóit, akik rövidebb-hosszabb ideig szakmai gyakorlatukat töltik a csoportokban. Ő nemcsak
befogadja csoportjába a sajátos nevelési igényű gyermekeket, hanem elfogadja
őket a maguk teljes valójában. – A sajátos nevelésű igényű gyerekek integrálása nagyon jó hatással van a csoportra és
a kisgyerekekre, mert így már fiatalon
megtanulják az elfogadást – mondta erről Pászti-Tóth Jánosné.
A másik kitüntetett Becsei Sándor, a
Családok Átmeneti Otthonának csoportvezetője, aki nagyon meglepődött, amikor megtudta, hogy díjat vehet át. – Én
csak három és fél éve dolgozom az otthonban, és a szakmai karrierem is csak kilenc évre nyúlik vissza, így nagyon meglepődtem, de nagy megtiszteltetésnek
érzem – hangsúlyozta Becsei Sándor. A
szakember a Szegedi Tudományegyetem
Egészségtudományi és Szociális Képzési

Karán, az általános szociális munkás szakon kezdte meg felsőfokú tanulmányait,
illetve 2007-ben szociális munkás diplomát szerzett. Mielőtt a XXII. kerületbe került, Hódmezővásárhelyen dolgozott a Családért és Munkáért Keresztény
Alapítványnál önkéntes segítőként, majd
szintén a Hódmezővásárhelyi Kagylóhéj
Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálatnál családgondozóként szerzett tapasztalatokat. Azután három évig
Érden, illetve Budapesten családgondozóként, szociális munkásként folytatta szakmai tevékenységét. 2013 májusában kezdte meg munkáját kerületünk 40
férőhelyes Családok Átmeneti Otthonában, családgondozóként.
– A főiskolán azt tanultam, hogy a
szociális munkásnak a személyiségével kell dolgoznia, és nagyon fontos,
hogy ennek az épségét megőrizze. Én
a családomban és a hobbimban találtam meg azt az erőforrást, ami lehetővé teszi, hogy napról napra helytállhassak és segíthessek – emelte ki Becsei
Sándor. n (Viszkocsil Dóra)

Karsay Ferenc polgármester adta át a Futafokon összegyűlt pénzből vásárolt adományokat Fotó: Mátyás Tibor

Adomány a védőnőknek
Gyógyászati segédeszközöket kapott a Védőnői Szolgálat
Egy emlőrák elleni önvizsgálati modellt és egy a csecsemőhalál megelőzését szolgáló, újraélesztést modellező
bábut vásárolt Budafok-Tétény önkormányzata a Védőnői Szolgálatnak. Az
adományt Karsay Ferenc polgármestertől vehették át az intézmény munkatársai.
z idei 31. Futafok jótékonysági fu-

Atamán sokan vettek részt, hogy a

Pászti-Tóth Jánosné a kerület vezetőivel a díjátadón

Szépkorúak köszöntése a kerületben
Ismét kerületi időseket köszöntöttek az önkormányzat elöljárói
születésnapjuk alkalmából.

Fotó: Mátyás Tibor

nevezési díj befizetésével segítsenek
a Védőnői Szolgálat által kért két segédeszköz megvásárlásában. A futamon kerületi vállalkozások, civil szervezetek és magánszemélyek vettek
részt, akik 240 ezer forintot adtak ös�sze. Az önkormányzat ebből az ös�szegből vásárolta meg a kért eszközöket. – Nagy öröm, hogy a jótékonysági
futamon sok stratégiai partnerünk vett
részt, ezzel is segítve a kerületben élőket. Ez a partnerség éppent azért jött
létre, hogy együtt tudjunk munkálkodni a kerületért – mondta Karsay Ferenc polgármester. Az adományból
vásárolt két eszközre már nagy szüksége volt a Védőnői Szolgálatnak. –
Nemrégiben ment tönkre a húszéves

emlőmulázsunk, amelynek segítségével a hölgyek és a fiatal lányok megtanulhatták a helyes önvizsgálatot, miközben modellezik az egészséges, a
jóindulatú és rosszindulatú daganatos elváltozásokat – mondta az átadóünnepségen Faragó Andrea, a Védőnői
Szolgálat vezetője. Évről évre egyre
több nőt érint az emlőrák, ezért a Védőnői Szolgálat dolgozói elhatározták,
hogy az új eszközökkel, kerületi intézményekben továbbképzéseket fognak
tartani a hölgyeknek a helyes önvizsgálatról.
A másik adomány egy a csecsemőhalál megelőzését szolgáló, újraélesztést modellező baba, amin az édesanyák megtanulhatják, hogyan kell
kisgyermekük életét megmenteni pár
egyszerű mozdulattal. – Egy csecsemőnél mások a protokolláris eljárások,
amiket meg kell tanulni. Ezért is örülünk ennek az eszköznek – mondta a
Védőnői Szolgálat vezetője. Bejelentette: január 20-án a Klauzál Házban
lesz egy csecsemő elsősegélynyújtó és
életmentő tanfolyam, amelyre bárki elmehet és megtanulhatja a legfontosabb
teendőket. n (Viszkocsil Dóra)

Átadták a Tiszta, virágos kerületért díjakat
Tizenöten nevezetek be az önkormányzat által meghirdetett pályázatra

Leac Erzsébet (született: 1921. 10. 22.)
Leac Erzsébet az Aradi Textilgyárban
dolgozott mint fűzőnő. A munkafolyamatokra ma is tökéletesen emlékszik; munkája jó szemet, ügyes kezeket és pontosságot igényelt. Erzsike
néni unokahúga családjával lakik,
neki nem volt saját családja. Unokahúgát saját lányának tekinti, akinek
a gyerekei pedig őt is nagyinak szólítják. Erzsike néni fiatalabb korában
nagyon szeretett sütni-főzni, ma is
szívesen segít a konyhában.
Deák László (született: 1926. 10. 25.)
Deák László autószerelő volt, köztiszteletnek örvendett, nagyon szerették és szeretik mindenhol. Ketten
élnek a feleségével, aki 84 éves, és
1952-ben házasodtak össze. Egy
unokájuk van.
A kerület vezetői és a díjazottak a Városházán

Kemény Melinda (született: 1926. 11. 14.)
Kemény Melinda több mint húsz éven
át az ampullagyárban, a munkaügyi
osztályon dolgozott és onnan is ment
nyugdíjba. Mindig is emberekkel foglalkozott, roppant segítőkész volt.
Egész életében szívesen segített az
idős embereknek és az állatoknak
egyaránt. Korához képest aktív, rendszeresen jár a piacra és a temetőbe,
ahol egy cicát jelenleg is gondoz.
Egyedül élt, férje, gyermekei nincsenek. Unokahúga családjának aktív
részese volt. Unokahúgának egy lány
ikerpárja született, őket kicsi koruktól kezdve nagyon szerette. Most
nagyon örül, mert az egyiküknek
gyermeke született. A hozzátartozók
a mai napig nagy szeretettel gondozzák és támogatják Melindát.

A Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság
öt kategóriában várta a jelentkezéseket a
Tiszta, virágos kerületért pályázatra. A többtagú bizottság augusztusban bejárta a jelentkezők ingatlanait és értékelte a kerteket,
utcákat, udvarokat, valamint a lakótelepi
balkonokat. November 15-én a Városháza
házasságkötő termében Karsay Ferenc polgármester köszöntötte a nyerteseket.
– A környezetvédelem és a környezettudatosság szorosan összefügg azzal,
hogy az emberek a saját környezetüket
rendben tartják. A kertészkedést az ember nem csak a maga örömére teszi, hiszen a szép kertek másokat is arra ösztönözhetnek, hogy a saját portájukon is
rendet tartsanak – mondta Karsay Ferenc polgármester. Huszonegy évvel ezelőtt a Budafok-Tétény Baráti Körök
Egyesülete hozta létre ezt a díjat, mely-

Fotó: Mátyás Tibor

ben kezdetben csak a családi házak részesülhettek, majd ezt továbbgondolva
a laktelepen lakók is indulhattak a megmérettetésen. Ma már öt kategóriában
lehet díjat nyerni a Tiszta, virágos ke-

rületért pályázaton. Dankóné Hegedűs
Jolán, a Környezet- és Közrendvédelmi
Bizottság elnöke beszédében kiemelte:
idén is csodálatos élő pályaművek születtek. n (Tamás Angéla)

A díjazottak:
Családi ház és környezete kategória: 1. helyezett: Szick Gusztáv, 2. helyezett: Beszteri
Andrea, 3. helyezett: Beszteri Andrásné
Utca, utcarész, lakótelepek, társasházak kisebb-nagyobb egysége kategória: 1. helyezett: a Fortuna Lakásfenntartó Szövetkezet, 2. helyezett: Márai Tünde, 3. helyezett: a
Kossuth Lajos utca 37–39. alatti társasház
Balkonok, erkélyek kategória: 1. helyezett: Keresztes Ferenc, 2. helyezett: Gergely
Beatrix, 3. helyezett: Kiss Irén
Intézmények, vállalatok, egyházak kategória: díjazott: Bakosfa Kft.
Önkormányzati fenntartású intézmények kategória: díjazott: a XXII. kerületi Egyesített
Óvoda Ficánka Tagóvodája
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OKTATÁS

 Városházi Híradó

Jancsi és Juliska angol nyelven
Harmadik alkalommal tartották meg az országos angol
nyelvű drámaversenyt a Cziffra Házban
Harmadik alkalommal rendezte meg a
Kossuth Lajos Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola országos
angol nyelvű drámaversenyét a Cziffra Házban. Idén tíz két tannyelvű iskola jelentkezett főként a fővárosból, de
volt nevező Székesfehérvárról, Szombathelyről és Dorogról is.
ét korcsoportban léptek színpadra a

Kgyerekek a Kossuth Lajos Magyar–

A gyerekek előadása a Kozmutza EGYMI gálaműsorában 

Mérföldkövek
a Kozmutza
iskola életében
Hetvenedik, negyvenedik és huszadik évfordulót is ünnepeltek

Többszörös jubileumot ünnepeltek a
Kozmutza EGYMI épületében. BudafokTétényben 70 éve van gyógypedagógiai oktatás, a Kápolna utcai épületet 40
éve avatták fel, az iskola 20 éve viseli Kozmutza Flóra nevét. Most először
léptek színpadra az intézmény diákjai
az iskola gálaműsorán. Az ünnepséget
Magyar Gabriella, az intézmény vezetője nyitotta meg.
etven év már történelem – hangsúmegnyitóbeszédében Magyar Gabriella, a Kozmutza EGYMI
igazgatója. – A második világháború
után egy évvel kezdték szervezni azokat az osztályokat, ahol az átlagosnál

Hlyozta

lényegesen gyengébb képességű tanulókat oktatták, fejlesztették olyan tanítók, akik ezt önként vállalták. Először
a Szent István Téri Általános Iskolában, majd további három helyen a kerületben indultak ilyen osztályok. Az
első tanév 70 évvel ezelőtti anyakönyvét bizonyára sokan megcsodálták a
folyosón található iskolatörténeti kiállításon. Épületünk 40 éves. A fiatalabbak számára már ez is történelem. Ám
még mindig többen vannak közöttünk,
akik a kezdetektől tagjai voltak a tantestületnek. A 20 év pedig még több
kollégám számára élő emlék a közelmúltból. Hisszük, hogy minden tanuló számára meg lehet és meg kell talál-

ni azt a nevelési és megsegítési formát,
ami számára a legoptimálisabb fejlődést biztosítja, történjen az szegregált
vagy integrált formában – fejtette ki az
intézményvezető.
A gálaműsorban a 6. osztályos tanulók mesélték el az iskola történetét és
Kozmutza Flóra életútját. A következő
műsorszámban az alsó tagozatos gyerekek együtt léptek színpadra és adták elő
a Szívtelen csiga meséjét. A legkisebb
növendékek után a legnagyobb diákok
következtek. A 9–10. osztályosok rapzenével és saját szöveggel készültek az
előadásra. Kányádi Sándor Pulyka-szégyen című versét a 3. osztályos Orbán
Dávid adta elő. A hetedik osztályos tanulók a Hétszínvirág című művet mutatták be a közönségnek. A Régi idők tornája című produkciót a 9.e osztály adta
elő, kiegészülve két nyolcadikos tanulóval. Az évforduló kapcsán az iskola ős�szel kerületi rajzpályázatot írt ki Színesben a világ címmel, sajátos nevelési
igényű gyerekek számára. A pályaművekből kiállítást is rendeztek és a gálán
adták át a díjakat, amelyeket az önkormányzat biztosított. A műsor további részében az iskola tánccsoportja és énekkara lépett fel. n (Viszkocsil Dóra)

Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola országos angol nyelvű drámaversenyén a Cziffra Házban. Először a
3–4., majd az 5–6. osztályos tanulók adtak elő angol nyelvű darabokat. A művek nagy részét a pedagógusok írták,
vagy eredeti műveket dolgoztak át. A
díszletek és a jelmezek elkészítésében
nagy segítséget nyújtottak minden iskolában a szülők és a pedagógusok. A
Kossuth Lajos Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola aktuális
darabot adott elő, egy hálaadással kapcsolatos történtet mutattak be a diákok a
háromtagú zsűrinek és a közönségnek.
De volt még Sherlock Holmes-feldol-

Gyerekdráma angol nyelven

gozás, Jancsi és Juliska meseelőadás, és
londoni nevezetességeket is megismerhettek a nézők. Az összes darab megtekintése után a háromtagú zsűri: Szojka
Andrea, Pálinkásné Lengyel Dorot�tya és Czene Zsuzsanna döntött a helyezésekről. Minden iskola kapott valamilyen díjat. A minősítés alapján
aranyfokozatot vehettek át a 3–4. osztályos korcsoportban a II. kerületből
érkezett Szabó Magda Magyar–Angol
Két Tannyelvű Általános Iskola diákjai,
akik a Dzsungel könyvének feldolgozását adták elő. Az 5–6. osztályosok közül
a XIV. kerületi Városligeti Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjai kapták a legtöbb pontot a Jancsi és Juliska újragondolt változatáért.
A Kossuth Lajos Magyar–Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjai ezüst minősítést kaptak. A zsűri elnöke hangsúlyozta: rendkívül színvonalas előadásokat láthatott a közönség,
és a zsűri pontjai között is nagyon kicsi
volt a különbség. Az oklevelek mellett
sok értékes könyvet is kaptak a versenyzők. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Hirschberg Judit

Jubileum a borászati középiskolában
Idén ünnepli megalakulásának 115. évfordulóját a Soós István Borászati Szakképző Iskola
A Herman Ottó Intézet dísztermében
tartották meg a Soós István Borászati Szakképző Iskola fennállásának 115.
évfordulóját. Az ünnepségen beszédet
mondott Román István, a Földművelésügyi Minisztérium agrárszakképzésért
felelős helyettes államtitkára.
borban van valami, ami egyetlen más

Aitalban sincs, hiszen nincs más ital,
Dévényi Márton, Janisovszky Vanda, Szerencsi Ida, Turi Barna, felkészítő tanáruk: Nagy Lászlóné

Matekzsenik Dél-Budán
Idén is szépen szerepeltek a kerületi gyerekek
a Bolyai matematika-csapatversenyen
A dél-budaiak hatszáz versenyző csapata közül tizenöt kerületi csoport az első
hat hely valamelyikén (a Kempelen tizenegy, a Rózsakert és a Gádor két-két helyezést gyűjtött be) végzett a dél-budai Bolyai
matematika-csapatversenyen. Első helyezett lett, így Budafok-Tétényt képviselhette az országos fordulón a Kempelen Farkas Gimnázium négy csoportja és a Gádor
Általános Iskola 2 X 2 néha 5 nevű csapata (képünkön).
kempelenes diákok egyébként az idén

Ais taroltak: a felső tagozatosok min-

den évfolyamában ők győztek. Az ötödikesek versenyében a Matek manók
– Szaniszló Blanka, Zimonyi Barna, Kovács Márton, Palotás Levente (felkészítő
tanáruk: Tolnai Judit és Csébics Anikó)
–, a hatodikosok között az Okos lányok
– Ányos Eszter, Dudás Zsófi, Jáky Lili,

Rédei Viki (felkészítő tanáruk: Tolnai Judit). A hetedikes évfolyamon a Háromszor nulla – Árkosi Ivette, Benedek Zoltán, Sipos Zsombor (felkészítő tanáruk:
Horváth Eszter) – és nyolcadikban az 53
év tapasztalat – Bárány Bálint, Diószegi
Ádám, Gömörei Márton J, Kereszthury
Péter (felkészítő tanáruk: Rakota Ilona)
fantázianevű csapat. Nem véletlen tehát,
hogy a 2016/2017-es tanévben Dél-Buda tanári fődíját Horváth Eszter, a Kempelen Farkas Gimnázium matematikatanára érdemelte ki.
Az országos matematikaversenyt november 19-én rendezték meg Budapest
négy helyszínén, ahol Budafok-Tétény
mindegyik döntőbe jutott csapata ismét
nagyon kitett magáért. A harmadikosok a
11., az ötödikesek a 7., a hatodikosok a 9.,
a hetedikesek az 5., a nyolcadikosok a 19.
helyet szerezték meg. n (Tamás Angéla)

amely ekkora változatosságot mutatna: annyi fajtája, ízvilága lenne, mint a
bornak. A bor egy élő anyag, a jó bornak
nincs receptje, a jó borász ismeri a bor
minden rezdülését. Cégér nem kell a jó
bornak, de a jó borászképzésnek szüksége van rá. 115 éve ilyen cégér maga a
Soós István Borászati Szakképző Iskola.
A szőlészek, borászok évezredes kulturá-

Román István és Földesi Gyula az egyik díjazottal

lis örökséget, hagyományt, hozzáértést
visznek tovább itt Budafokon – mondta megnyitóbeszédében Román István,
a Földművelésügyi Minisztérium agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkára. Hozzátette: az általuk működtetett
agrár szakképző iskolák képzései piacképes szaktudást nyújtanak a diákoknak.
Idén ősszel nőni kezdett azoknak a fiataloknak a száma, akik a Földművelésügyi
Minisztérium által fenntartott iskolákban
folytatják tanulmányaikat.
A megnyitón Földesi Gyula, a Soós
István Borászati Szakképző Iskola igazgatója az elmúlt időszak legfontosabb
mérföldköveiről, eredményeiről, eseményeiről és a további tervekről beszélt. – Egy ilyen nagy múltú iskolában
munkát végezni egyszerre könnyű és ne-

héz. Könnyű azért, mert az iskola szakmai múltja, irányvonala megalapozott,
mutatja az irányt és a teljesítendő célt.
Nehéz azért, mert az elődeink által lefektetett irányvonalat kell a mai kor elvárásainak megfelelően végrehajtani –
mondta az igazgató.
Zilai Zoltán, a Magyar Bor Akadémia elnöke a Soósban eltöltött éveiről és
az ott megszerzett tudásanyag fontosságáról beszélt. Dr. Kiss Péter a Corvinus
TISZK tevékenységére emlékezett vis�sza. Az ünnepi beszédek után átadták a
VI. Gazdag László Emlékverseny Országos Borverseny díjait. A program zárásaként a Soós iskola diákjai és tanárai adták
elő Illyés Gyula Tűvé-tevők című darabját, és a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola lépett fel. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Hirschberg Judit

Városházi Híradó
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program

Ajánlat a Promontor Televízió műsorából
November 30-december 7. Változó című magazinműsor
Összefoglalónkban a BMTE-Újbuda FC - Szigetszentmiklósi TK
mérkőzés legizgalmasabb helyzeteit elevenítjük fel Füzesi Péter
szakkommentátor segítségével.
December 1-8. Produkció című műsor Fonó Zenekar a 19.
Sambosi-Törley Jazzfesztiválon, valamint tematikus Kobzos nap
és Makám lemezbemutató koncert a Fonó Budai Zeneházban.
December 2-9. Napóra című magazinműsor Egyórás hírműsorunkban többek között az alábbi témákkal készülünk: Tiszta virágos kerületért díjátadás, Dr. Csávossy György borverseny a Tangazdaságban, 115 éves a Soós István Borászati Szakképző Iskola,
szakmai nap a Kempelen Farkas Gimnáziumban, egészségnap a
Ficánka Tagóvodában.
December 6-13. Kalendárium című magazinműsor A műsorban többek között összegezzük a Vöröskereszt idei munkáját
Nagy Tibor területi vezetővel. Közelednek az ünnepek, Bogár Zsuzsa pszichológussal a magányról és a stresszről beszélgetünk. De
ellátogatunk a Csodák Palotájába, ahol több kulisszatitkot is megtudhatunk a Télapóról és kis segédeiről.
December 7-14. Változó című magazinműsor Összefoglalónkban
a BMTE-Újbuda FC - Videoton FC mérkőzés legizgalmasabb helyzeteit elevenítjük fel Füzesi Péter szakkommentátor segítségével.
December 8-15. Produkció című műsor L. Kulcsár Erzsébet és
Szalai Klára festők „Ellenpontok” című kiállítása a Klauzál Házban, a Pelikán Imre Közösségi Ház Köztünk élnek című sorozatá-

nak meghívott vendége Schneider Miklós színművész, beszélgetés a 60 éves Borbély Mihállyal.
December 9-16. Napóra című magazinműsor Egyórás hírműsorunkban többek között az alábbi témákkal készülünk: megnyílt
a Piactér szabadtéri korcsolya pályája, Erdei Zsolt ökölvívó tartott
testnevelés órát a Kolonics György Általános Iskola és Köznevelési
Sportiskola diákjainak, a Karácsonyi mentő expedíció című előadásával lép fel a világhírű Eötvös Cirkusz a kerületben.
December 13-20. Kalendárium című magazinműsor A karácsonyi túlevésről beszélgetünk Gyurcsáné Kondrát Ilona dietetikussal. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóreferense, Szinai
Zsuzsanna összegzi a jövő év legfontosabb változásait. De megismerhetik Nádudvari Péter pedagógust is, aki autista és értelmi
fogyatékos növendékeiért feszül neki újabb és újabb kihívásoknak.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Online adás: www.promontortv.hu

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK

Árverési dokumentáció átvehető vagy megvásárolható 8.000.-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.) földszint 30. szobában, Farkas Ildikó ügyintézőnél. Az
árverésen az személy vehet részt, akinek a kikiáltási ár 10%-nak megfelelő ajánlati biztosítéka az árverést megelőző nap
16.00 óráig az Önkormányzat számlájára beérkezett, ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát benyújtotta, és az
árverési dokumentációt megvásárolta. Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda
1221 Bp., Gyár u. 4. kivett, lakóház, udvar és üzemi épület
Helyrajzi szám: 224985/1.
Telekterület: 3323 m2
Övezet: M-BF/10. Közművek: villany, víz, gáz
Az ingatlan kikiáltási ára: 68 800 000 Ft
Az árverési dokumentáció ingyenes.
Árverési időpont: jelenleg nincs kitűzve.
Megtekintési időpont: egyeztetés alapján.

1223 Bp. Bíbic u. 7/B. kivett, beépítetlen terület + kivett magánút
Helyrajzi szám: 229016/8, 229016/2
Telekterület: 1162 m2, 18 m2 1/6-od tul. hányada. Övezet: L5-BT/3
Közművek: magánúton előközművesített (víz, csatorna, villany)
Az ingatlan kikiáltási ára: 28 800 000 Ft + 690 000 Ft
Az árverési dokumentáció ingyenes.
A telek és az út tulajdoni hányad kizárólag együtt kerül értékesítésre.
Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat esetén kerül kitűzésre.

1221 Bp., Tompa u. 13–15., I. em. 1., 4+1/2 szobás, komfortos,
147 m2-es, kétszintes, felújítandó társasházi lakás
Helyrajzi szám: 220661/0/A/5
Kikiáltási ára: 27.500.000,- Ft
Árverési dokumentáció megvásárolható: 8.000.-Ft + 27 % ÁFA = 10.160.-Ft
Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat esetén kerül kitűzésre.
Az ingatlan megtekintési időpontja: egyeztetés alapján.

1223 Bp. Bíbic u. 11/A kivett üzemi épület, udvar + kivett magánút
Helyrajzi szám: 229016/9, 229016/2
Telekterület: 1218 m2, 518 m2 1/6-od tul. hányada. Övezet: L5-BT/3
Közművek: magánúton előközművesített (víz, villany, csatorna)
Az ingatlan kikiáltási ára: 28 200 000 Ft + 690 000 Ft
Az árverési dokumentáció ingyenes.
A telek és az út tulajdoni hányad kizárólag együtt kerül értékesítésre.
Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat esetén kerül kitűzésre.

1223 Bp. Bíbic u. 7/A. kivett, beépítetlen terület + kivett magánút
Helyrajzi szám: 229016/7, 229016/2
Telekterület: 1162 m2, 518 m2 1/6-od tul. hányada
Övezet: L5-BT/3
Közművek: utcában
Az ingatlan kikiáltási ára: 27 800 000 Ft + 690 000 Ft
Az árverési dokumentáció ingyenes.
A telek és az út tulajdoni hányad kizárólag együtt kerül értékesítésre.
Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat esetén kerül kitűzésre.

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

Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves korig. Kérésére házhoz
megyünk. Tel: 06-30/6821-390, www.a111auto.hu
Konténeres sittszállítás, sóder, homok, termőföld, murva, zöldhulladék. Tel: 06-20/4646-233
Takarítást, vasalást vállalok, munkámra
igényes nyugdíjas vagyok, várom hívását.
Tel: 06-30/403-7529

régiség 

Mindennemű régiséget vásárolok díjtalan
kiszállással készpénzért. Bútor, festmény,
porcelán, kerámia hibásat is, órákat, híradástechnikát, hanglemezt, hangszórót, szőnye-

1223 Bp., Bíbic u. 11/B kivett, beépítetlen terület + kivett magánút
Helyrajzi szám: 229016/10, 229016/2
Telekterület: 1218 m2, 518 m2 1/6-od tul. hányada. Övezet: L5-BT/3
Közművek: utcában
Az ingatlan kikiáltási ára: 26 700 000 Ft + 690 000 Ft
Az árverési dokumentáció ingyenes.
A telek és az út tulajdoni hányad kizárólag együtt kerül értékesítésre.
Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat esetén kerül kitűzésre.

get, játékot, bizsut, borostyánt, agancsot,
kitüntetést, jelvényt, kard, háborús tárgyak,
apacca, bronz, réz, ezüst. Pintér Nikoletta,
hétvégén is. Tel: 466-8321, 06-30/9734-949
Papír és fémpénzt, bélyeget, képeslapot,
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és
árverésre átveszünk. VI. Andrássy út 16. 2664154 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

kert 

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

állás 

Vagyőröket keresünk a Savoya Parkban
található lakberendezési áruházba nappalos

munkakörben. Feltétel: érvényes igazolvány
illetve tanusítvány. Amit nyújtunk: azonnali kezdés, korrekt bérezés, szerződéses jogviszony,
kezdő bér 700,-Ft. Érdeklődni: pz.vezeto01@
gmail.com, Tel: 06-20/222-0944
Albertfalván keresünk alapfokú angol és
számítógépes ismeretekkel éjszakai portást,
lehet friss nyugdíjas is. Tel: 06-20/961-2129

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

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

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

XII-kaved-khell-hirdetes-53x103_2016-09-19_XX

ÜVEGEZÉS
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

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

• 06-20-510-7686
• info@khellfood.hu

TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ
Akácméz 2200 Ft/kg
Hárs méz 2000 Ft/kg
Selyemfű méz 2000 Ft/kg
Erdei méz 2000 Ft/kg
Vegyes virág 1600 Ft/kg
Szükség estén házhozszállítás!

SEREG PÉTER
362-3733, 20/548-6461
1224 Budapest, XIV. utca 59.
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Világbajnokságra
készülnek a birkózók
Komáromi Tibor világbajnok a Kempelenben
Komáromi Tibor háromszoros világbajnok birkózóval, a Kempelen Farkas
Gimnázium Ablak a világra című programjának vendégével a felnőtt csapatbajnokság első osztályának döntője
után beszélgettünk.
– Az Erzsébet SMTK lett a csapatbajnok, a
Csepel második, a Vasas harmadik helyet
szerzett, az FTC pedig a negyedik helyen
fejezte be a bajnokságot – számolt be kérdéseinket megelőzve a friss eredményekről
a Magyar Birkózó Szövetség szakmai alelnöke, aki 1973-tól az FTC (Ferencvárosi
Torna Club) színeiben versenyzett. Három
VB aranyát, az olimpiai ezüstöt és hét EB
érmét kötöttfogásban nyerte a 82 illetve 90
kg-os súlycsoportban.
– A rengeteg sportág közül miért a birkózásra adta a fejét?
– Nem voltam túlzottan jó gyerek, ezért
édesapám úgy gondolta, hogy a küzdősport
lesz a nekem való. Abban az időben azonban nem volt nagy a választék, a cselgáncs,
az ökölvívás és a birkózás közül lehetett választani. Édesanyám nem támogatta, hogy
ökölvívó legyek, így a maradék kettőből a
birkózás maradt.
– Soha nem gondolt arra, hogy szabadfogású birkózó legyen?
– Ifi koromig mindkettőt birkóztam,
sőt, 1989-ben, amikor a harmadik világbajnoki címemet nyertem Martigny-ban,
szabadfogásban is versenyeztem volna,
de az elődöntőben elszakadt a bokaszalagom, ezért nem tudtam tovább vállalni a szabadfogást. Ez után az edzőim javaslatára a kötött fogásnál maradtam. Egy

szakember látja a birkózókon, én is látom
a versenyzőimen, hogy melyikben jobbak,
de fiatal korban mindkettőt meg kell tanulni, hogy megfelelően fejlődjenek a motorikus képességek.
– 2001 és 2006 között szövetségi kapitányként dolgozott. Mire emlékszik a legszívesebben abból az időből?
– Arra az aranyéremre, amelyet utolsó olimpiai bajnokunk, Majoros István
szerzett a kötöttfogású 55 kg-osok között
Athénban, 2004-ben. Jobban örültem az érmének, mint a sajátjaimnak! Nagyon büszke vagyok az Európa-bajnok Deák Bárdos Mihályra is, aki a korszak meghatározó
nehézsúlyú birkózójaként tizenkét érmet
nyert a világversenyeken.
– Milyen feladatokat lát el szakmai alelnökként?
– Mindennel foglalkozom, ami a birkózásról szól, többek között a központi sportágfejlesztési támogatással, utánpótlás neveléssel és a versenyzők felkészítésével is, de
a riói olimpián, ahol sajnos nem lettünk dobogósok, elsősorban mint szervező vettem
részt. Bőven van feladatunk, hogy felzárkózzunk a világ legjobb birkózóihoz.
– Mire készülnek az év utolsó hónapjában?
– Három fogásnemben – kötöttfogásban, szabadfogásban és női versenyszámban – készülünk a budapesti világbajnokságra, amelyet az olimpiai számok között
nem szereplő súlycsoportok birkózóinak
rendezünk december 10-én és 11-én. Az
előtte lévő két napon pedig tizenöt csapatot
várunk a Syma Csarnokba, a csapat világkupára. n (Tamás Angéla)

Martinek János, Schneller Domonkos és Karsay Ferenc a fórumon

Közös siker lehet
a budapesti olimpia
Meggyőző érvek hangzottak el a világverseny
megrendezése mellett a budafoki lakossági fórumon
A budafoki városházán a 2024-es budapesti olimpiai és paralimpiai pályázatról tájékoztatták az előadók a lakosokat és válaszoltak a kérdésekre. A
közel kétórás eseményen a résztvevők
betekintést nyerhettek a pályázat részleteibe, érveket hallhattak arról, hogy
Budapestnek miért éri meg foglalkozni
az olimpiarendezés gondolatával.
arsay Ferenc polgármester a fórumot

Kmegnyitó köszöntőjében azt mond-

ta, ő maga nagyon motivált az olimpia
ügyében, s azt látja, hogy a 2024-es budapesti pályázat egy kiválóan előkészített projekt, amellyel őt már meggyőzték. – A legfontosabb mondat a magyar
pályázatban, hogy nem a város van az
olimpiáért, hanem az olimpia a városért
– hangsúlyozta a polgármester.
A köszöntő után Schneller Domonkos, a budapesti pályázat stratégiai igazgatója húszperces előadásban foglalta
össze a résztvevőknek a budapesti pályázat leglényegesebb pontjait, felsora-

Komáromi Tibor

koztatva azokat az érveket, amelyek az
olimpiarendezés mellett szólnak.
Elhangzott, hogy Budapest esélyeit
jelentősen növeli a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által 2014 decemberében elfogadott Agenda 2020 reformprogram, amely a költséghatékony,
gazdaságos, megtérülő és kisebb méretű olimpiákat támogatja. Schneller Domonkos azt mondta, a korábbi rendező városok sikereiből és kudarcaiból
tanulnia kell Budapestnek, s példáként
említette Barcelonát és Athént. Mint
mondta, az 1992-es barcelonai olimpia
előtt a katalán város egy lepusztult ipari település volt, az ötkarikás játékok
megrendezése után azonban felvirágzott, és mára az egyik legkeresettebb
utazási célpont mind az üzleti, mind
pedig a magánutak szempontjából.
Schneller arról is beszélt, hogy az
olimpiára, mint katalizátorra kell tekinteni a Galvani-híd megépülése például
többek között éppen a budafok-tétényi
lakosok érdekeit is szolgálja. Az olim-

Fotó: Hirschberg Judit

piarendezés elnyerése 2017 és 2030 között 19 ezer új munkahelyet teremthet,
de számos további kiemelkedő gazdasági hatása van a fővárosra és az országra nézve. Az előadásból az is kiderült,
hogy Budapesten az egymáshoz képest 10 kilométeren belül elhelyezkedő
versenyhelyszínek rövid utazási időket
tesznek lehetővé, ráadásul számtalan létesítmény már készen áll, vagy az olimpiától függetlenül is megépül 2024-ig.
A lakossági fórumnak olimpikon vendégei is voltak, Martinek János kétszeres ötkarikás aranyérmes öttusázó és Bóta
Kinga olimpiai ezüstérmes kajakos is
meggyőző és személyesen motivált válaszokat adott a kétkedő, illetve a támogató
hozzászólásokra, kérdésekre. Mindketten
kiemelték, hogy az olimpia most is vonzó
a gyerekek számára, de még inkább azzá
válna, ha Budapesten rendeznék meg.
Úgy vélik, ennek eredményeként több
gyerek menne el sportolni, így a felnövekvő generációk egészségesebbé válnának.
A lakossági kérdéseknél szó esett a
kerület olimpiai részvételéről, amellyel
kapcsolatban Schneller Domonkos elmondta, a nagytétényi lőtér fontos helyszínként szerepel az olimpiai tervekben
is. Schneller egy lakossági kérdésre válaszolva azt is hozzátette, hogy az olimpiarendezés Magyarország számára
hosszú távú befektetés, amelynek hasznát nemcsak a magyar gazdaság, hanem
az egész magyar nép évtizedekig érezni
fogja. n (budafokteteny.hu)

Fradi-sas a Gádor iskolában
Gera Zoltán: Addig játszom, amíg hasznos vagyok a csapatnak
Az egyik legnépszerűbb magyar labdarúgó volt a Gádor Általános Iskola vendége
a napokban. A sportrajongó diákok legnagyobb örömére a budafoki intézménybe
Gera Zoltánt hívták meg, aki szívesen beszélt magáról, és szívesen osztogatta az
óra végén az autogramokat. Az egyórás
találkozó nagy élmény volt a gyerekeknek, akik lehet, hogy az ismert focista miatt kapnak majd kedvet a labdarúgáshoz.
Gádor Általános Iskola tornatermé-

Aben a négyszáz fős tanulógárdából

legalább másfél százan tolongtak, hogy
láthassák Magyarország talán leghíresebb focistáját, a 96-szoros válogatott
Gera Zoltánt, akinek a jelenléte Kákonyi Vivien testnevelő tanár férjének, a
telki edzőcentrum vezetőjének volt köszönhető. Vetélkedővel indult a jó hangulatú találkozó, kérdéseket tettek fel

a klub részéről a csapattal kapcsolatban, és aki helyesen válaszolt, egy Fradi-pólóval, -sapkával vagy -sállal gazdagodott. Ezután viszont Gera Zoltánra
záporoztak a kérdések, amelyekből néhányat összegyűjtöttünk, hogy a válaszokkal együtt közreadjuk:
– Melyik tantárgy volt a kedvence?
– Az ének és az osztályfőnöki –
mondta nevetve. – De természetesen a
testnevelés, és talán sokak meglepetésére a matematika.
– Hogyan lett focista?
– Egy testnevelő tanár választott ki
az iskolában, úgy látszik, tehetségesnek tartott.
– Hogyan emlékszik vissza az Európa-bajnokságra és a góljára?
– A legszebb emlékeim közé tartozik, és örülök, hogy a portugálok elleni
gólom a tornán szépségdíjas lett.

Városházi Híradó
budafok-tétény

– Milyen híres embernek lenni?
– Nem tekintem magam annak, inkább ismert embernek.
– Ki a példaképe a labdarúgók közül?
– Maradona és Káká, nagyon szerettem a játékukat.
– Ki a legjobb barátja a válogatottban?
– Király Gabi az egyik legjobb barátom, de igyekszem a többiekkel is jóban lenni.
– Meddig akar még játszani a válogatottban?
– Amíg hívnak, és amíg hasznosnak
érzem magam a csapatban. Egyelőre
nem érzem a koromat, még nem tervezem szögre akasztani a cipőt a klubomnál sem.
– Milyen évet zár?
– Az eddigi egyik legjobbat, és nemcsak az Európa-bajnoki szereplés miatt,
hanem azért is, mert a világbajnoki selej-

Gera Zoltán a gyerekek között

tezőket is győzelemmel zárhattuk hazai
közönség előtt. Igaz, egy összefejelésnél
megsérült az arcom, de nem súlyos.
– Sportolnak a gyerekei?
– A kislányom harmadik osztályos,
ő tornász, a kisfiam még csak ötéves, ő
inkább egyelőre játékvonatozik…

A találkozó után Gera Zoltán néhány dedikált fényképet osztott ki a
gyerekeknek, de olyan sokan ostromolták meg, hogy nem mindenkinek
jutott belőlük. Ezért megígérte, hogy
hamarosan küld az iskolába egy újabb
csomaggal. n (Temesi László)
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