Együtt az intézményekkel

Charlie a Klauzál Házban

Madár a Kolonics iskolában Kiütöttük a Videotont

Kerekasztal-beszélgetésen értékelték az önkormányzati intézmények vezetői a 2016-os évet és
az együttműködést a fenntartóval. (9. oldal) 

A Liszt-díjas énekes egy év híján ötven éve szórakoztatja a közönséget, december 18-án a
budatétényi Klauzál Házban lép fel. (7. oldal) 

A Kolonics iskolában és a BMTE-pályán edzett
együtt a gyerekekkel Erdei Zsolt világbajnok
ökölvívó, a népszerű Madár. (12. oldal) 

A BMTE labdarúgó csapata kiváló játékkal verte
ki az NB I éllovasát, a Videoton FC-t a Magyar Kupából, és bejutott a tizenhat közé. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Miklósa Erika
Aranybálon
énekel
A kitűnő operaénekes
lesz a sztárvendége
januárban a Budafoki
Dohnányi Zenekar
rendezvényének
(7. oldal) 
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Adventi kikapcsolódás és vásárok
A budafoki Piactéren jégpálya, előadások és vásár, Nagytétényben barokk hangulat, különleges karácsonyfák várják a vendégeket

még december elsején. Az óvodások ezen a napon már fél órával a
piactéri jégpálya megnyitása előtt
izgatottan várták, hogy korcsolyázhassanak. Sokuk lábára először
került korcsolya, ezért a kerítésbe kapaszkodva fogadták alkalmi
edzőjüket, Karsay Ferenc polgármestert, aki a rövid üdvözlés után
néhány alapvető dologra hívta fel
az apróságok figyelmét. A gyerekek „Feri bácsival” együtt mentek a korcsolyapályára, ahol a kerület vezetője először elesni, majd
felállni tanította meg ifjú sporttársait. Karsay Ferenc, amikor már
minden óvodást biztonságban tudott, Horváthné Fűkő Zsuzsannának, az Egyesített Óvoda vezetőjének, Zsámboki Annának, a Pillangó
Integráló Keresztény Óvoda vezetőjének és Ambrusz Gábornénak, a
Halacska Református Óvoda óvodavezető-helyettesének átadta a
jégpálya üzemeltetője által felajánlott 1735 belépőjegyet. (Folytatás a 2.

Jézus születésnapjára készül a világ. A reményteli várakozás időszakában, advent negyedik hétvégéjén
is színvonalas programok segítik
Budafok-Tétény lelki felkészülését
az ünnepre.
Kossuth iskola csütörtöki műsora

Aután, pénteken az önkormányzat

vezetői a hagyományos betlehemes
programra, fáklyás felvonulásra invitálják a kerület lakóit, melyet
Zanotta Veronika gyermekműsora
zár majd.
December 17-én a szokásos ötórai kezdettel az Árpád iskola tanulói lépnek színpadra, a korcsolyapályán pedig Juhász Kata Társulata
és az Art Quarter Budapest mutatja be Ice-café tánccirkusz a jégen
című műsorát. Az adventi programsorozat vasárnap a Nádasdy kórus
és a Klauzál Gitár Band karácsonyi összeállításával ér véget a Piactéren.
A piactéri rendezvényeket Karsay Ferenc polgármester nyitotta meg

A Mikulás is együtt korcsolyázott a gyerekekkel a piactéri jégpályán

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Fotó: Hirschberg Judit

oldalon) 

Minden magyar felelős
minden magyarért
Karsay Ferenc polgármester szerint, ha a fejlesztések az eddigi ütemben haladhatnak
tovább, Budafok-Tétény lesz az egyik legjobb hely az országban

Töltse le a LARA alkalmazást
okostelefonjára, irányítsa a telefon
kameráját a képre,
és élvezze ajándékunkat,
Cakó Ferenc homokanimációját!

– Nem mindennapi összefogással sikerült elérni, hogy a MÁV megváltoztassa a korábbi terveit a járatritkításokkal
kapcsolatban. Mi történt?
– Arról szól az önkormányzatiság,
a demokrácia, hogy kötelességünk
képviselni a helyi többség akaratát.
A képviselők nevében is mondhatom,
hogy erre törekszik a kerületben mindenki. Ennek köszönhetően a lakosság, a vállalkozók és az önkormányzat
összefogásával sikerült elérni, hogy
a MÁV megváltoztassa a korábbi elképzeléseit.
– Pontosan milyen szándékai voltak
az állami társaságnak, amelyekről végül le kellett mondania?

– A hivatalos közlések szerint felfüggesztik a MÁV tervezett téli menetrendjének végrehajtását. A téli menetrend szerint drasztikusan lecsökkentették volna a
kerületben megálló vonatok számát, különösen Nagytétény-Diósd és BudafokHáros állomásoknál. Ez teljesen logikátlan és a kormányzati szándékokkal
szembemenő döntés lett volna. A vasútpálya felújításához kapcsolódóan ugyanis P+R parkolókat építettek, illetve terveznek építeni, amelyek azt szolgálják,
hogy az emberek letegyék az autóikat és
vonattal menjenek tovább a belváros felé,
csökkentve ezzel az átmenő forgalmat, a
dugókat és a levegőszennyezést BudafokTétényben. (Folytatás az 5. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Újabb díjak a Budafoki Szomszédok Piacának

Adventi kikapcsolódás
és vásárok a kerületben
A budafoki Piactéren jégpálya, előadások és vásár, Nagytétényben barokk
hangulat, különleges karácsonyfák várják a vendégeket
(Folytatás az 1. oldalról) 

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége és társszervezetei a szakma legnagyobb elismerésében részesítették a Laterex Építő Zrt.-t és egyik főmérnökét a Budafoki Szomszédok Piacának kivitelezéséért. A kimagasló műszaki színvonalú megvalósításért
december 9-én a Középület/Kereskedelmi Építmények kategóriában Építőipari Nívódíjjal
tüntették ki a vállalatot.
A cég közleményében úgy fogalmaz: „Büszkék vagyunk a kivitelezésben részt vett
minden kollégánkra, és ezúton gratulálunk a tervezőnek és a megrendelőnknek, akikkel
közösen értük el ezt a nagyszerű sikert! A Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata évente egy fő magasépítésben és egy fő mélyépítésben tevékenykedő mérnöknek Építési Alkotói Díjat ítél oda. A díjat színvonalas és jelentős műszaki alkotás megvalósítását irányító
mérnökök nyerhetik el. Büszkén jelenthetjük be, hogy 2016-ban magasépítési területen
a kamara Borbély Csaba főmérnök kollégánkat tartotta a díjra érdemesnek a Budafoki
Szomszédok Piacának magas szakmai színvonalú megvalósításáért! Szívből gratulálunk
neki!” n (Budafokteteny.hu)

Fákat ültettek a kerületben

A Plébánia utcában 39, a kerület különböző pontjain további 134 facsemetét ültetett az
önkormányzati saját forrásból. A faültésre azért is szükség volt, mert az időjárás miatt a
Plébánia utcai fasorból sajnos több fa is kipusztult. A „túlélőknek” szerencsére sikerült új
helyet találni, a régi fasor így teljesen megújulhatott. – A Plébánia utcába közel 10 éve telepítettük a jelenlegi fasort. Az elmúlt években a gondos fenntartás ellenére száradt ki számos fa a szinte teljes egészében lebetonozott területen. Ezek pótlását a kerület több alkalommal is elvégezte – nyilatkozta Németh Zoltán alpolgármester. – Egy biztos, ebben
a környezetben nem minden fafaj képes megmaradni. Ez jelentős kihívás elé állította a
szakembereket, de a Corvinus Egyetem munkatársainak bevonásával sikerült kiválasztanunk egy olyan fafajtát, amely reményeink szerint a nehéz helyi adottságok ellenére is jól
fogja érezni magát a környezetében. A telepítés során a fák életterét is bővíttettük – tette hozzá Németh Zoltán. A fák alá vízáteresztő, tűsarokbiztos burkolat kerül, hogy a járdán
babakocsival is kényelmesen el lehessen férni. A kivitelező vállalta, hogy öt évig gondozni
fogja a fákat. n (Budafokteteny.hu)

Megkezdődhet a Horgásztelep csatornázása

– Két éve nyertük a TÉR-KÖZ pályázaton azt a támogatást, amelynek segítségével felépíthettük, felújíthattuk, átalakíthattuk az új közösségi teret, a piacot és a
stáció környékét. A legnagyobb kihívást
számomra azonban az jelentette, hogy
élővé tudjuk-e tenni az új létesítményeket. Most, a jégpálya megnyitásakor szeretném megköszönni kollégáimnak, hogy
ötleteik, kreativitásuk és aktív részvételük
minden aggodalmamat eloszlatta. Ezt bizonyítja a karácsonyfa, amelyet a kabinet
dolgozói saját készítésű díszekkel varázsoltak gyönyörűvé, a márciusig minden
nap este tíz óráig nyitva tartó jégpálya, az
adventi vásár és a várakozás időszakában
a színpadon zajló színvonalas programok,
hiszen megtelt élettel a tér – mondta még
korcsolyával a lábán Karsay Ferenc a Városházi Híradónak.
A Makám együttes már a koncertre
hangolt, amikor a polgármester megjegyezte, úgy gondolja, hogy a közeljövőben a kerületi lakosok egyre inkább a magukénak érzik majd és a maguk örömére
fogják használni a teret, saját programjaik egy részét is ide szervezik. Ezt követően a kerület vezetője köszönetét fejezte ki
a fővárosi önkormányzatnak, hogy a kerületi ráfordítás mellé jelentős anyagi forrást biztosított, a kollégáinak, hogy élettel
töltik meg Budafok új közösségi terét, és
a jégpályát üzemeltető Rosco Sportnak,
hogy a kerület minden óvodása térítésmentesen próbálhatja ki ezt a sportágat.
A piactéri rendezvények mellett hamisítatlan barokk hangulatú adventi programok is várnak ránk a kerületben. A Száraz–Rudnyánszky-kastélyban, ismertebb
nevén a Kastélymúzeumban meghitt, ünnepváró hangulat, karácsonyi illat és iparművészek által feldíszített, különleges
karácsonyfák, valamint rengeteg családi program várja a látogatókat a negyedik hétvégén is, ám ez az utolsó alkalom,
hogy megnézzék az iparművészeti és
kézműves finomságok vásárát, amelyet a
kastély parkjában és termeiben négy hétvégén át látogathattak.
Az Édes ünnep – szaloncukor és
csokinap jegyében pénteken 16 órakor
Nemes László csellóművész, a Nádasdy
Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola nyugalmazott igazgatója lesz
a kastély vendége. Szombaton 10-től 17
óráig a Magyar Origami Kör Édes ünnepre várja a családokat. Csokoládé, szaloncukor és egyéb finomságok készítése,
kóstolása és csomagolása lesz a program.
Délután három órakor Levente Péter kacagtató, interaktív koncertje és Prékopa
Ágnes művészettörténész előadása kezdődik a csokoládé történetéről. A napot
az Unicum Laude Énekegyüttes öt órakor
kezdődő hangversenye zárja.
A vasárnap délelőtt a gyerekeké. Délelőtt 11 órakor kezdődik az Ametist Báb-

Adventi gyertyagyújtás a Kastélyparkban 

Fotó: Mátyás Tibor

A gyerekek betlehemes előadása a Szelmann Házban

Fotó: Mátyás Tibor

színház előadásában a Mazsola és Tádé,
majd a szülők bekapcsolódásával Mazsolás-csokis kézműves családi délután
lesz a kastélyban. A fél kettőkor induló Bútornyitogató tárlatvezetést Németh
György főrestaurátor vezeti, a Szaloncukorverseny eredményhirdetését pedig
három órakor tartják. A nagytétényi kastély koszorúján négy órakor Karsay Ferenc polgármester gyújtja meg az utolsó adventi gyertyát, amivel véget érnek
a közösségi programok, hogy lecsöndesedve, teljes szívvel a családi ünnep felé
fordulhassunk.
A hagyományokhoz híven adventi vásárral várta a vendégeket a Nagytétényi
Polgári Kör is a Szelmann házban. Advent második vasárnapján a nagyteremben óvodások és iskolások léptek színpadra karácsonyi műsorral. A télikertben

kézműves portékákat árultak a kerületi alkotók. A Szelmann házba lépve Mikulás
fogadta a vásárlókat és a fellépő gyerekeket. Mindenki szaloncukrot kapott ajándékba a jóságos nagyszakállútól. December 2-án, az adventi vásár megnyitóján
Lászlóné Varga Éva, a Nagytétényi Polgári Kör elnöke, majd Karsay Ferenc polgármester köszöntötte a vendégeket. Ezt
követően a Napocska Napközi Tagóvoda
gyermekeinek és a Kicsi Rigók kórusának betlehemi műsora következett. Végezetül a Hugonnai Vilma Általános Iskola
növendékei tették varázslatossá az ünnepváró hangulatot. A télikertben berendezett
adventi vásáron mindenki megtalálta a
neki tetsző ajándékokat. Amíg a felnőttek
vásároltak, a gyerekek karácsonyfadíszeket készíthettek, toboz fenyőfát díszítettek. n (Tamás Angéla–Viszkocsil Dóra)

Az önkormányzat megtervezte, a BKISZ VI. európai uniós csatornázási projekt megvalósítja a horgásztelep csatornázását. A tervezett munkálatok a napokban jogerős építési engedélyt kaptak. Wertán Zsoltnak, az Enviroduna ügyvezető igazgatójának tájékoztatása
alapján a legkorábban 2017. második negyedévében kezdődhet meg a Horgásztelep csatornázása. A munkák befejezése várhatóan 2018-ra fog áthúzódni. Annyi azonban biztos,
hogy az önkormányzat magára vállalta a tervezés költségét, az elkészült tervek alapján
pedig a BKISZ VI. európai uniós projektjéből fogják finanszírozni a Horgásztelep csatornázását. n (Budafokteteny.hu)
Nagy népszerűségnek örvend a jégpálya a budafoki Piactéren
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Városházi Híradó

Jövőre is lesz elég forrás
az útépítésekhez

gyhangú szavazással döntöttek a többi

Farkas Ildikó köszöntése nyugdíjba vonulása alkalmából

rengeteg program megkoronázásaként, a
társaság kérésére az önkormányzat határozatban örökítette meg Klauzál Gábor emlékét. „Budafok-Tétény Budapest XXII.
kerületi Önkormányzat képviselő-testülete
kifejezi meggyőződését, hogy Klauzál Gábor nagy szolgálatot tett Magyarországnak
és a kerületnek, jelentős szerepe volt a magyar nemzet függetlenné válásában, az or-

Fotó: Mátyás Tibor

szág felemelkedésében, valamint Kistétény
gazdasági fejlődésének fellendülésében,
ezért megérdemli, hogy az utódok megőrizzék nevét és tetteit emlékezetükben.
A képviselő-testület nagyrabecsülése jeleként tisztelettel fejet hajt Klauzál Gábor
emléke előtt” – áll a Karsay Ferenc polgármester által ellenjegyzett határozatban. n (Budafokteteny.hu)

Az évzáró képviselő-testületi ülésen fontos
témában döntöttünk: az iskolák működtetését átveszi a Tankerületi Központ. Ez azt jelenti, hogy eddig az önkormányzat volt felelős az
épületek karbantartásáért, felújításáért, ezentúl ez is állami feladat lesz. Maguk az épületek továbbra is az önkormányzat tulajdonában
maradnak. Természetesen az önkormányzat ezután is vállalja azokat a szolgáltatáso-

Perlai Zoltán
DK-s
önkormányzati képviselő

PISA-n túl
2016. december 8-án a Fidesz–KDNP pártszövetség helyi képviselői megszavazták a
kerületi iskoláink államosítását. Érdemes itt
megállni egy pillanatra. Annál is inkább, mert
ilyen a kerületben utoljára 1948-ban esett
meg. Az önkormányzatiság – ha még ezek
után egyáltalán beszélhetünk erről – 26 évé-

Staudt Máté
jobbikos
önkormányzati képviselő

Ismét áll
az adventi kereszt

Támogatás a szociális
dolgozóknak
kal küszködnek, vagy olyan esemény történt az életükben, ami veszélyezteti a mindennapjaikat, vagy idős koruknál fogva szolidaritásra és segítségre
van szükségük.
Pár hete ünnepeltük a szociális munka napját. Közvetlenül előtte jelentette be a kormány, hogy a jövőben munkaszüneti nap lesz ez a jeles nap. Ez önmagában nagyon is dicséretes, azonban nem hunyhatunk szemet a tény felett,
hogy azok az emberek, akik nap mint nap a társadalom legelesettebbjeivel törődnek, lassan egy évtizede hiába várják fizetésük rendezését. Míg a pedagógusoknál, orvosoknál, katonáknál már részben vagy egészben megtörténtek a
bérrendezések, addig a szociális szakmában dolgozóknál ez még várat magára.
Önkormányzatunk vezetése pontosan tudja, hogy milyen fontos és áldozatos munkát végeznek a kerületben a szociális dolgozók. Azt is tudjuk, hogy az
anyagi megbecsülés elmaradása sokakat kényszerít szeretett hivatásuk elhagyására. Ezért úgy döntöttünk, hogy amennyire saját forrásainkból telik, munkáltatói bérkiegészítést adunk a szakma dolgozóinak.
Tudjuk, hogy a kormány a szociális ágazat életpályamodelljének bevezetését tervezi, azonban a kerületi rászorulók, elesettek segítése nem kerülhet veszélybe az életpályamodell bevezetésének késlekedése miatt. Addig is, míg megszületik a várva várt döntés, ami valós perspektívát nyújthat a szakma minden
dolgozójának, rendszeres havi bérkiegészítést adunk saját költségvetésünkből.
Reményeink szerint ezzel enyhül az ágazatra jellemző fluktuációs nyomás.
Tudjuk, hogy a kerület szerencsés, mert olyan elhivatott szakemberek dolgoznak itt, akik erejükön felül igyekeznek a munkaerőhiány ellenére fenntartani
a szolgáltatások színvonalát, hogy az itt élők ne szenvedjenek hiányt. Mi pedig
minden kerületi nevében azzal igyekszünk ezt megköszönni, hogy enyhítünk
a méltatlan anyagi körülményeiken – bizonyítva, hogy Budafok-Tétény valóban kisváros a nagyvárosban. Szolidárisak vagyunk azokkal, akik mindennapi
munkájukkal hozzájárulnak közösségünk életéhez. Köszönjük! n
civil szemmel

Szabolcs Attila
országgyűlési képviselő

Mi a véleményük?
Az állam veszi át az iskolaépületek
karbantartását
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inden társadalomról sokat elárul az, hogyan bánik a legelesettebb tagjaM
ival. Milyen védőhálót feszít ki azon családok, gyerekek, idősek, betegek
alá, akik valamilyen okból nehéz helyzetbe kerültek. Akik anyagi gondok-

Eközött arról, hogy a 2017-ben megva-

Fidesz–KDNP-s
önkormányzati képviselő



Szepesfalvy Anna alpolgármester

A december 8-i testületi ülésen elsőként a hónap művészének, Puskás
Csabának az életútját ismerhették meg
a képviselők, majd Karsay Ferenc polgármester két önkormányzati dolgozónak, Farkas Ildikónak és Kiss Péternek
köszönte meg eddigi áldozatos munkáját nyugdíjba vonulásuk alkalmából. A
képviselők 24 napirendi pontban hoztak döntéseket.

sebes gábor

képviselet

Álláspont

Testületi határozatban fejezte ki tiszteletét Klauzál Gábor emléke előtt az önkormányzat

lósítandó útépítésekhez és számos felújításhoz, fejlesztéshez biztosítják a szükséges pénzösszegeket, hogy a költségvetés
márciusi elfogadásáig zavartalanul folyhasson a munkálatok előkészítése. Éles vitát váltott ki az iskolák működtetési feladatainak állami kézbe történő átadása. Ez azt
jelenti, hogy – bár az ingatlanok továbbra is az önkormányzat tulajdonában vannak – minden feladatot, tehát a karbantartást, felújítást is átveszi az állam. Az
önkormányzat továbbra is biztosítja azokat a szolgáltatásokat – pl. az úszásoktatás – az iskoláknak, amelyeket eddig. Az
ellenzék egyhangúlag nemmel szavazott.
Döntöttek a képviselők arról is, hogy az
önkormányzat ötmillió forint értékben mobil kamerákat vásárol a közterület-felügyeletnek, hogy ezzel is hozzájáruljon a rend
és a köztisztaság erősítéséhez a kerületben.
Klauzál Gábor halálának 150. évfordulója
tiszteletére a Klauzál Gábor Társaság korábban emlékévvé nyilvánította 2016-ot. A



kat, amelyeket az iskoláknak nyújtott – így az
úszásoktatást a tanuszodában, a balatonakali
nyári tábort, az éves Suli-vár rendezvényt,
ahol az iskolák bemutatkozhatnak az új elsősök szüleinek stb.
Az ellenzék az iskolaépületek megóvásának állam feladatkörébe kerülését igyekszik
úgy beállítani, mintha katasztrófa történne,
az önkormányzatiság megszűnése, az oktatás tönkretétele. Ez nevetséges hisztéria. Hasonlatos ahhoz, ahogy a 2015-ös, úgynevezett PISA-felmérés eredményeit kezelik. Ezen
ugyanis Magyarország valamivel rosszabbul
szerepelt, mint 2013-ban. Azt azonban elhallgatják, hogy a tesztkérdések is változtak, és
most volt először kizárólag számítógépes a kitöltés, tehát nem lehet közvetlenül összehasonlítani a két eredményt. A magyar diákok
eredménye a legfejlettebb országok, az OECD

átlagának 96%-a, miközben az egy főre eső
nemzeti termék csak a kétharmada. Azt is állítja az ellenzék, hogy a magyar diákok több
mint negyede nem képes megérteni, amit olvas. Ez viszont azt jelentené, hogy a tanulni
nem hajlandó és a család által sem motivált,
sajátos közegben nevelkedő gyerekeken kívül
a többiek messze az átlag fölött teljesítettek.
Magam nem adok hitelt ezeknek a véleményeknek. Azt látom a kerületben, hogy a
pedagógusok elhivatottan, a kedvezőtlen körülmények között élő gyerekekre külön odafigyelve végzik felelős munkájukat. Nem lehet
egy ország közoktatása minőségét egyetlen
felméréssel mérni. A kerületi önkormányzat
továbbra is magáénak érzi az iskolákat, és lehetőségeihez mérten segíteni fogja őket.
Minden kedves olvasónak áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok! n

ben mindez azonban példa nélküli. Elődeink
– balról, jobbról érkezve – esküjükhöz híven
szolgálták erejük és tehetségük szerint a kerületet. Ami fontos volt számukra, hogy a lakosság felhatalmazásával helyben dönthettek
a közoktatás, a közigazgatás fejlesztéséről,
ügyes-bajos helyi ügyeinkről.
A jelenlegi hatalom legnagyobb bűne,
hogy 2010-től ezt a konszenzuson alapuló helyi közéletet, közhatalmat és a közszolgáltatások rendszerét szisztematikusan és – ma már
az is kijelenthető – tudatosan szétverte. Most
végleg államosították a közoktatást köznevelés keresztnéven. Elvették a településektől a
pedagógus értelmiséget, a gyerekek jövőjéről
való települési gondoskodást, ezáltal a szülők-

kel való kapcsolatot is. A Klik megszüntetése
helyett – mert ilyen bejelentés is elhangzott
Rétvári államtitkár úr szájából tavasszal – ez
a ma már minden, oktatást közelebbről ismerő számára megbukott szervezet nemhogy
megszűnik, pont ellenkezőleg: végleg bekebelezi iskoláinkat. Ésszerű indok és koncepció
nélkül. A működtetés biztosítására pedig extra százmilliós adót vetnek ki jövőre a kerületre. A testületi döntés vitájában a hatalom képviselői nem vettek részt, lázasan nyomogatták
telefonjaikat… nyilván a lakossági fórumaikat
szervezték. Az ellenzék tiltakozására pedig a
polgármester csak annyit fűzött hozzá: „De mi
legalább nem lövettünk az emberek közé!” Itt
tartunk. PISA-ról már ne is beszéljünk! n

Ezúton ragadom meg az alkalmat, hogy
jómagam és a Jobbik Magyarországért
Mozgalom XXII. kerületi szervezetének
nevében békés karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag, boldog új évet kívánjak a kerület minden lakójának! Bízom
benne, hogy karácsony alkalmával mindenkinek lehetősége lesz Jézus Krisztus
születése napját az ünnep valódi szellemében megélni, amelynek lényege nem

a vásárlási lázban, hanem az együtt megélt emberi kapcsolatokban keresendő! A
Jobbik XXII. kerületi szervezete idén is
adventi keresztállítással kívánt hozzájárulni a kerületi lakosok lelki ünnepi felkészüléséhez, kettős keresztünk idén is
a Városház tér posta előtti részén hirdeti,
hogy a feltámadás mindannyiunk számára megadatik, ha hiszünk benne, és ennek szellemében éljük életünket! n

Összetartozunk
mindahányan
sengey Dénes, a tragikus hirtelenséggel távozó költő finoman intett mindenC
kit 1990-ben: „Európába, de mindahányan”. Sokan legyintettek a nagy tülekedésben erre a három szóra, nem értették, vagy nem akarták érteni. Pedig a

látnok költő világos, egyszerű üzenetet hagyott.
Ne engedjük darabokra hullani a nemzetünk, a társadalmunk, mert a nagy
átalakítók kilúgozott Európát képzelnek el, ahol az ember csak termel, fogyaszt, és gyökerek nélkül oldódik fel egy „szép új világban”.
Most itt állunk 2016-ban, adventben, a globalista kísérletezők és a régi Európát védelmezők küzdelmének frontvonalában.
Ebben a küzdelemben világosak az álláspontok: az őshonos nemzetek szövetségét hozza-e az új korszak, vagy a kultúránkat elsöprik, és romjain egy olvasztótégely birodalom épül? Ahogy a birodalmak szokták, erővel.
2016 éve egy kisgyermek elhozta a választ, hívőknek és nem hívőknek. Tiszteld az embert, aki végzi a dolgát. Nyújts kezet a rászorulónak. Ne hagyd veszni a néped jogát az élethez, a széphez. Szeretetre építs közösséget.
Az év vége a számvetés ideje. Merre tartunk, hogyan gyarapodhatunk?
Évtizedek óta nagy restanciája a politikának a hétköznapi ügyeink egyik
legfontosabb tényezője, a munkáért járó bérek tarthatatlanul alacsony szintje.
2017 meghozza a fordulatot. A minimálbér jövőre 15%-kal emelkedik, ös�szege 127 500 Ft-ra nő. A szakmunkás-minimálbér is jelentősen, 25%-kal nő,
161 ezer forint lesz.
A béremelések 2018-ban folytatódnak: a minimálbér újabb 8%-kal emelkedik, 138 000 Ft lesz, a szakmunkás minimálbér újabb 12%-kal emelkedik, és összege 180 500 Ft lesz. Ez a nagy béremelés a munka megbecsüléséről szól.
A rendszerváltás óta nem volt még olyan jelentős minimálbér-emelés és
szakmunkás-minimálbér-emelés, mint amit a polgári kormány által tető alá hozott bérmegállapodás biztosít.
Az elmúlt évek egyik legjelentősebb eredménye, hogy a korábbi pénzügyi
politikával szemben új született, amelynek célja az infláció leszorítása, a jövedelmek értékének megőrzése lett. Jelentősen csökkentek a rezsiköltségek, több
lépésben mérséklődik a legfontosabb élelmiszerek áfája, mindezzel növelhető a
nyugdíjak vásárlóereje, amely a mostani béremelésekkel együtt további nyugdíjemelésre teremt lehetőséget.
Pártos nézetektől függetlenül valamennyi szakértő egyetért abban: az új
pénzügyi politika eredménye az lett az elmúlt években, hogy a balodali-liberális
kormányok döntése alapján a nyugdíjasoktól elvett 13. havi járandóság értékét
a polgári kormányzatok alatt visszakapták szépkorú honfitársaink.
Boldog karácsonyt, áldott új esztendőt Budafok-Tétény polgárainak, nem
utolsósorban minden magyarnak a Kárpát-hazában, szerte a nagyvilágban! 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

meghívó

Budafoki betlehemes

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

Pályázati felhívás

állás

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki
PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS FIATALOK ÖSZTÖNDÍJAS FOGLALKOZTATÁSÁRA
Az ösztöndíjas foglalkoztatás által a pályakezdő fiatalok lehetőséget kapnak arra, hogy a diplomájuk mellé gyakorlati munkatapasztalatot is szerezzenek, ezáltal megkönnyítve a későbbi elhelyezkedést. Olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik elsősorban a közigazgatásban szeretnének szakmai tapasztalatot szerezni.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 30. életévnél fiatalabb életkor, főiskolai, egyetemi szintű végzettség, amelyet igazoló okirat kiadására az ösztöndíjas foglalkozatási jogviszony létesítését megelőző két éven belül került sor.
ÖSZTÖNDÍJAS FOGLALKOZTATÁSRA KIJELÖLT SZAKTERÜLET: Általános Igazgatási Csoport, igazgatásszervező, vagy okleveles közigazgatási menedzser
A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA: a 45/2012. (III. 20.) korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajzot. Az önéletrajzminta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt. Az önéletrajz formátum használata jogszabály alapján kötelező; iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolatát.
ILLETMÉNY, EGYÉB JUTTATÁSOK: bruttó 138 000 forint ösztöndíj, juttatások az egységes közszolgálati szabályzat alapján.
Az ösztöndíjas foglalkoztatásról a 2004. évi CXXIII. törvény rendelkezik.
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 31-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „ösztöndíjas” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu.

meghívó

A LESAFFRE MAGYARORSZÁG KFT. – a magyar és a közép-európai piac első
számú élesztőgyártója és -forgalmazója –, a világpiacon vezető francia
Lesaffre Csoport tagvállalata az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat:

GYÁRTÁSI FOLYAMATKEZELŐ (12 órás folyamatos műszakban)
Feladatok: számítógépes és kézi folyamatirányítás, egyszerűbb laboratóriumi mérések, technológiai tisztítások, hibák azonosítása és elhárítása
Elvárások: szakirányú középiskolai végzettség (műszaki terület előnyt jelent), számítógépes alapismeret
Emelőgép-kezelői jogosítvány előnyt jelent!

KARÁCSONYI
KÓRUSMUZSIKA
a Lampart – MOM
Vegyeskarral

ÁRUSZÁLLÍTÓ GÉPKOCSIVEZETŐ
Feladatok: a vállalat termékeinek eljuttatása a vevőkhöz, illetve a telephelyekre, napi
ügyfél-kapcsolattartási feladatok végrehajtása, készpénzkezelés lebonyolítása és elszámolása, a feladatokhoz kapcsolódó adminisztrációs teendők ellátása
Elvárások: középfokú végzettség, C kategóriás jogosítvány, minimum 3 éves gépjármű-vezetői gyakorlat, önálló munkavégzési képesség, jó kommunikációs készség,
megbízhatóság, pontosság, rugalmasság
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el rövid szakmai önéletrajzát az alábbi címre:

Vezényel: Z. Juhász Irén
Közreműködik: Nagy Judit (fuvola)
Bodnár Gábor (zongora)
Köszönet támogatóinknak: a XXII.
kerületi önkormányzatnak, a XXII.
kerületi rendőrkapitányságnak,
az Ágnes Könyvelő és Adótanácsadó Bt.-nek, a Cipó Kft.-nek, a
Maracas Bt. Könyvelőirodának,
Marinné dr. Nyéki Ildikónak és a
VÉRT 001 Biztonsági Szolgálatnak

Lesaffre Magyarország Kft.
1222 Budapest, Gyár utca 5-9., Tel.: 226-6311, fax: 226-5011
E-mail: human@lesaffre.hu, www.lesaffre.hu

állás

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: Határozott időre szóló köztisztviselői kinevezés vagyongazdálkodási ügyintéző munkakörben.
Főbb feladatok: Helyiség, lakás és telek bérbeadási pályázatokhoz hirdetmények, versenytárgyalási felhívások összeállítása, pályázat előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, Ingatlanok értékesítési lehetőségének vizsgálata, az értékesítésre vonatkozó javaslat előkészítése, Bérleti jog létesítésével, módosításával, megszüntetésével
kapcsolatos döntés-előkészítés, ügyintézés (bérleti szerződések, megállapodások előkészítése, egyeztetése, módosítása, nyilvántartása).
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 pályázatokat 2017. január 3-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „vagyongazdálkodási ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail
címre: palyazat@bp22.hu. Bővebben: budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/
vagyongazdalkodasi-ugyintezo-munkakor

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda
pályázatot ír ki konyhai dolgozó munkakör betöltésére

állás

Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját a felsővárosi
római katolikus templomba (Budafok, Pannónia u. 48.)
2016. december 17-én 19 órakor
(a 18 órai szentmise után)

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat jegyzőjepályázatot ír ki VAGYONGAZDÁLKODÁSI
ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR betöltésére

Betöltendő munkakör: határozatlan időre szóló, teljes munkaidős közalkalmazotti kinevezés, konyhai dolgozó munkakörben.
Főbb feladatok: a gyermek- és felnőttélelmezéssel kapcsolatos konyhai teendők ellátása. Pályázati feltételek, egyéb információk: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/
allasajanlatok/konyhai dolgozó.
A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör
gyakorlója dönt 2016. december 23-ig. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!
A pályázatokat 2016. december 20-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „konyhai
dolgozó” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu
Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda
pályázatot ír ki takarító munkakör betöltésére
Betöltendő munkakör: határozatlan időre szóló, teljes munkaidős közalkalmazotti
kinevezés, takarító munkakörben.
Főbb feladatok: szociális helyiségek, irodai helységek takarítása. Pályázati feltételek, egyéb információk: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/takarító.
A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt 2016. december 23-ig. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja! A pályázatokat 2016. december 20-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „takarító” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
vezeto@ovoda.hawk.hu, Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.

oktatás

Tisztelt vásárlók!

Gádor Általános Iskola

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda
pályázatot ír ki óvodapedagógusi munkakör betöltésére

Értesítjük önöket, hogy a Budafoki Szomszédok Piaca 2016. december–2017.
januári karácsony-szilveszter ünnepi munkarendje az alábbiak szerint alakul:

Budapest,1222 Gádor u.101-105.
Telefon: 424-7613

Betöltendő munkakör: határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyban, óvodapedagógusi munkakörben.

12–16., hétfőtől péntekig: 6.00–18.00
17., szombat: 6.00–14.00
18., ARANYVASÁRNAP: 6.00–12.00
19–23., hétfő–péntek: 6.00–18.00
24., szombat, SZENTESTE: 6.00–12.00
25., vasárnap, KARÁCSONY: ZÁRVA
26., hétfő, KARÁCSONY: ZÁRVA
30., kedd–péntek: 6.00–18.00
31., szombat, SZILVESZTER: 6.00–12.00
2017. január 1., vasárnap. ÚJÉV: ZÁRVA

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

Főbb feladatok: az óvodáskorú gyermekek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása, tervezi, szervezi a csoportjában folyó pedagógiai munkát, segíti a hátrányban lévő gyermekek felzárkóztatását, kapcsolatot tart a szülőkkel, ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket.

A piac a hónapok többi napján a szokásos nyitvatartási időben tart nyitva!
Piacfelügyelőség

Pályázati feltételek, egyéb információk: felsőfokú óvodapedagógusi végzettség, büntetlen előélet. http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/óvodapedagógus. A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt 2016. december 23-ig. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja!
A pályázatokat 2016. december 20-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „óvodapedagógus” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu, Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.

Városházi Híradó
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Minden magyar felelős minden magyarért
Karsay Ferenc: Ha lendületben maradunk, Budafok-Tétény lesz az egyik legjobb hely az országban!
(Folytatás az 1. oldalról) 

– Mit jelent az, hogy felfüggesztették
a járatcsökkentés tervét? Később még
előkerülhet ez az elképzelés?
– Véleményem szerint ez még nem
lezárt ügy, de országgyűlési képviselőnkkel, Szabolcs Attilával együtt tárgyalásokat kezdeményeztünk a MÁV
vezetőségével. Közös levelünkben azt
kértük, hogy ha bármilyen változtatást
terveznek, azt előre jelezzék, mert meg
kell beszélnünk a helyi érintettekkel:
a munkavállalókkal, munkaadókkal,
nyugdíjasokkal. Nagyon szemléletes
adat, hogy miközben a MÁV felmérései szerint az említett állomásokon hétköznap csak két-három ember száll fel
a vonatokra, az általunk kért aláírásgyűjtésen néhány nap alatt ötszáz ember mondta azt, hogy használja a járatokat. Enyhén szólva érezhető ebben
némi ellentmondás. Kérünk mindenkit,
aki szeretné a továbbiakban is megőrizni a jelenlegi menetrendet, jelezze
a jaratritkitasellen@bp22.hu e-mail címen!
– Miközben a vasútvonalakat és a
vasútállomásokat korszerűsítik, a Városház téri villamos-végállomás és
buszmegálló felújítására még várni
kell. Pedig a buszmegálló igen balesetveszélyes.
– Számomra felfoghatatlan, hogyan
lehetett ilyen buszmegállót építeni a
Városház térre. Ez helyenként olyan
keskeny, hogy még egy babakocsi sem
fér el rajta. Részünkről többször kértük a fővárost, hogy változtassanak
ezen. A Városház tér felújítása várhatóan 2017–2018-ban el fog kezdődni,
ha addig rendben lezajlik a közbeszerzés. Ennek része lesz a buszmegálló átalakítása is, de nem szeretném, ha erre
éveket kéne várni. Németh Zoltán alpolgármesterrel együtt folyamatosan
tárgyalunk a fővárossal, hogy ezt a
munkát minél hamarabb végezzék el.
– Budafok belvárosának felújítása
ettől függetlenül is elkezdődött. A budafoki Szomszédok Piaca és az előtte
kialakított tér több hazai díjat kapott,
de felterjesztették nemzetközi elismerésre is. A korszerűsítés azonban itt
nem áll meg. Milyen felújításokra, fejlesztésekre pályázott még a kerület a
fővárosnál?
– A fővárosi TÉR-KÖZ pályázatra
három tervvel jelentkeztünk. Az egyik
a Szent István téri mesepark. Itt nemcsak játszóhelyek lesznek, hanem ismereteket is átadnak majd Szent István
és a honfoglalás koráról. A szomszédos iskola igényeit is figyelembe vettük a közösségi tervezés alapján, lesz
pódium, ahol előadások lehetnek, dráma- vagy bábszakkörök működhetnek, fitneszpark, ahol a gyerekek mellett felnőttek is sportolhatnak és lesz
üldögélős, beszélgetős pihenőterület,
valamint egy úgynevezett száraz tó
is, amely a vízelvezetésre szolgál, de
szebbé is teszi a környezetet a gesztenyefák árnya alatt. Korábban azt ígértük, hogy megpróbáljuk helyreállítani
az eredeti formájában a húsz méter magas Országzászlót. A mesepark terveivel azonban nem harmonizált, így az
a megoldás született, hogy kisebb méretben és a legmodernebb elektronikus eszközökkel kiegészítve mutatjuk
majd be, milyen volt régen, mit szimbolizált ez az emlékmű.
– Nagy fejlesztéseket terveznek a
Duna-parton is. Valamikor ez a terület
szervesen kapcsolódott a budafokiak
életéhez, ide jártak sétálni, szórakozni,
sportolni, horgászni. Újra lehet éleszteni ezt a hagyományt?
– Ezt szeretnénk újra elérni, hiszen budapesti kerületként a leghos�szabb Duna-parttal rendelkezünk úgy,
hogy szinte alig tudjuk megközelíteni. A második TÉR-KÖZ pályázatunk
azt célozza, hogy a Hajó utcánál a jól
megközelíthető partszakaszon sportés szabadidős tevékenységre alkalmas
területet alakítsunk ki. Az álmainkban
szerepel egy jégcsarnok felépítése, a
kerékpárút felújítása, egy kilátópont
a Duna fölött, sportpályák létesítése.
Rámpákon, lépcsőkön lehet majd elérni a partot, a fokozott természetvédel-

mi védelem alatt álló terület sérülése
nélkül. Lesz lehetőség olyan hangulatos vendéglátóhely kialakítására is,
amelyre a közelben is találhatunk jó
példákat. Reméljük, lesz olyan vállalkozó, aki ebben itt is lát fantáziát.
– Milyen fejlesztésekről szól a harmadik pályázatunk?
– A harmadik pályázatunk a Klauzál
Gábor Művelődési Központ, a Hajós
Alfréd Tanuszoda és a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola kertjének megújításáról szól. A kert egybenyitott részeiben egy felülről fedett színpadot,
játszótereket, futókört szeretnénk létrehozni. A művelődésszervezőknek
már régi igénye, hogy olyan színpad
is legyen, ahol könnyűzenei koncerteket lehet rendezni, mert erre a színházterem nem alkalmas. De a klasszikus
zene és a jazz is többször jelenhetne
meg egy szabadtéri színpadon.
– Bár ezek kevésbé látványos fejlesztések, de sok utat és járdát is sikerült felújítani, szilárd burkolattal ellátni az idén.
– Az utak leaszfaltozása, a járdák felújítása összefügg a csatornázással. Közel
30 milliárd forintos beruházással fejlesztették a kerületben a szennyvízcsatorna-hálózatot. Ezzel magasabb minőségi szintre jutottunk környezetvédelmi
szempontból. A központi gyűjtőn keresztül a csepeli szennyvíztisztítóba kerül a szennyvizünk, így ezzel nem terheljük már a Dunát. Ahol pedig csatorna
épült, ott lehetőség nyílt az aszfaltozásra,
az utak javítására. Ennek köszönhetően
nagyon kevés hely van már a kerületben,
ahol nincs csatorna vagy szilárd burkolatú út. A Horgásztelep sajnos még ilyen,
de a napokban kaptunk tájékoztatást arról, hogy a fővárosi csatornafejlesztés
(BKISZ VI. projekt) következő ütemébe
ez a terület is bekerült.
– A kerületi fejlesztéseket sokan elsősorban az unióhoz kötik, miközben
számos korszerűsítés nem valósulhatott volna meg a magyar kormány, a fővárosi önkormányzat vagy kerületünk
hozzájárulása nélkül. Milyen nagyobb
fejlesztéseket hajtottak végre az elmúlt
évben az önkormányzat forrásaiból?
– Nehéz lenne mindent felsorolni
ezek közül. Ha a nagyságrendeket nézzük, toronymagasan vezetnek az intézményi felújítások. A legtöbbet, naptári
évenként mintegy 5-600 millió forintot az iskolákra, óvodákra, bölcsődékre, szociális intézményekre költöttünk.
Milliárdos nagyságrendű fejlesztés valósult meg a Fővárosi Önkormányzat
segítségével, mivel a fővárosi TÉRKÖZ pályázat mintegy 415 millió forinttal támogatta a Szomszédok Piaca
és az új közösségi tér létrehozását, valamint a budafoki Kálvária felújítását.
Ezeket a beruházásokat azonban így is
negyven százalékban kerületi forrásból fedeztük! Büszke vagyok a Szent
Lipót-templom díszkivilágítására. Ez
is többéves folyamat eredménye, Németh Zoltán alpolgármester még fővárosi frakcióvezetőként kezdeményezte,
de 15 millió forintos kerületi önkormányzati támogatás is kellett ahhoz,
hogy végül megvalósuljon.
– Sokat fejlődtek a sportlétesítményink is.
– Egyértelműen a kormány, illetve dr. Soós János elnök és Vizi Sándor

Karsay Ferenc polgármester és unokája, Hanga

ügyvezető elnök urak érdeme, hogy
a BMTE-sporttelep megújulhatott. A
sportcsarnokkal kezdődött, majd folytatódott az atlétikapályával, a műfüves pályákkal, most zajlik a centerpálya lelátóinak felújítása. A munka
nem áll meg, a tervekben szerepel reflektoros világítás, fedett lelátó, kosárlabdapályák és több sátorfedésű teniszpálya is. Elkészült a budatétényi
Pokorny sportpálya is. Már csak a műszaki átadás van hátra, mert minőségi
kifogásaink voltak, de hamarosan kijavítják a hibákat. A kispályát már birtokba vették a gyerekek, de januártól már a nagy pályán is lehet focizni.
Ezen kívül a mindennapos testneveléshez több iskolában sátorral fedjük le a
sportudvarokat. A Baross Gábor Általános Iskolában kezdtük, december
15-én folytatjuk az Árpád utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában.
– Advent idején, de az év más szakaszaiban is nagyon fontos a szociális dolgozók tevékenysége. Ez a szfé-

Karsay Ferenc polgármester a kerületi Varga Miklós jubileumi koncertjén is részt vett,
és Budafok-Tétény nevében is köszöntötte a hatvanéves művészt 

ra azonban nagy anyagi nehézségekkel
küzd az egész országban. A kerület hogyan tudja segíteni a szociális dolgozók munkáját?
– Budafok-Tétény jelmondatai szerint olyan kisváros vagyunk a nagyvárosban, ahol mindenki fontos. Ennek szellemében tevékenykedünk. A szociális
ágazatban sajnos jelenleg tényleg arcpirítóan alacsony jövedelmek vannak. De
beszélhetünk a bölcsődei dolgozókról is,
akik szintén nehéz helyzetben vannak.
Ezt már kormányzati szinten is felismerték, emelik a minimálbért, és lesznek az
ágazatban bérfejlesztések is. Mi azonban
úgy döntöttünk, hogy amíg ez végigfut
az állami rendszeren, az előirányzott állami fizetésemelést megelőlegezzük, kifizetjük a szociális dolgozóknak. Ez azt
jelenti, hogy havi harmincezer forintos
egyedi munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítést kapnak az önkormányzattól, amíg az állam is emeli a fizetésüket.
– Nemcsak itthon, hanem a határon
túl is segítünk a rászorulókon. Közvetve a kárpátaljai Mezőkaszonyt is sújtja a háború, ezért az óvodások étkezését támogatja a kerület.
– Sokszor szoktam idézni Szabó
Dezső szavait, aki azt mondta: minden magyar felelős minden magyarért.
Mi már azelőtt választottunk magunknak kárpátaljai testvértelepülést, hogy
ezt a miniszterelnök javasolta volna
az önkormányzatoknak. Mezőkaszony
idén lett formálisan is Budafok-Tétény testvértelepülése, ahol az óvodások ellátását, étkeztetését támogatjuk,
de rengeteg más adomány is eljutott
Kárpátaljára tőlünk, részben az Ökumenikus Segélyszervezet, részben a
Református Szeretetszolgálat közvetítésével. A terveink között szerepel,
hogy Mezőkaszonyban is támogassuk
egy tornaterem felépítését, mert ilyen
nincs az egész térségben.

– Térjünk át a családra: milyen érzés nagypapának lenni?
– A világ egyik legjobb érzése.
Tudomásom szerint Dóri lányom a
második olyan anyuka, aki maga is
csecsemőúszó volt kisbabaként, és
nemrég megszületett kislánya is az
lesz. Közhely, de igaz, hogy ennél
szebb karácsonyi ajándékot nem kaphatott volna a család. Hanga unokám
egészséges, szép jövevény, nagyon
remélem, hogy ő is legalább olyan
boldog lesz majd az életben, mint
amilyen boldogok mi vagyunk most
az ő érkezése miatt.
– Hogyan telik az idei karácsony a
családjával?
– Az ünnep nálunk elég nagyszabású, hiszen sok gyermekünk van, és
részben már nekik is vannak családjaik. Több helyszínen zajlik az ünneplés,
ezt később megpróbáljuk karácsony és
szilveszter között kipihenni. Nekem
is vannak feladataim, sütök és főzök.
Én készítek el például minden évben
ilyenkor egy különleges desszertet a
családnak, a crème brûlée-t.
– Mit kíván a kerületieknek az
új évre?
– A legnagyobb vágyam, hogy tartani tudjuk ezt a tempót, amivel jelenleg haladunk előre. Úgy érzem magam,
mint egy gőzmozdonyon. Rengeteg
energiát, időt és fáradságot igényelt,
amíg felfűtöttük a kazánt, amíg helyrehoztuk a sínt, amin haladni kell, amíg
a rendszer mozgásba lendült. Remélem, meglesz minden, hogy továbbra is lendületben maradjunk. Ha ebben
az ütemben tudunk haladni, fejlődni tovább, akkor Budafok-Tétény az egyik
legjobb hely lesz az országban. Továbbra is célunk, hogy megvalósulhasson a Kárpát-medencei Borközpont és
Budapest bornegyede lehessünk, amit
nem csak felkeresni érdemes, hanem
ahol jó élni is! n (Haraszti Gyula)
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 Városházi Híradó

20 ÉVES JUBILEUMÁT ÜNNEPLI
A BUDATÉTÉNYI ÁLLATKÓRHÁZ
A Budatétényi Állatkórházat Dr. Laczkó László állatorvos alapította 1990-ben - elsőként a magánpraxisok
között – majd, a Kórház 1997 januárjában átköltözött a régi Zagyva utcai rendelőből jelenlegi helyére a
Rákóczi utca 37. szám alá. Mára 500 m2-en 19 kolléga dolgozik, ellátva az állatorvosi munka minden területét
a védőoltásoktól kezdve az ortopédiai és traumatológiai műtétekig.

Laczkó László doktort kérdeztük az elmúlt húsz év munkájáról,
eredményeiről és a jövőbeni terveiről
„Januárban ünnepeljük a Kórház 20. születésnapját itt a Rákóczi utcában.
Visszagondolva, hogy ez a húsz év mennyi munkát, energiát és befektetést igényelt
igazán boldog vagyok és örömmel tölt el, hogy valami maradandót alkothattam sokszor két kezem munkájával, lemondások árán. Hitvallásom, hogy az állandó szakmai
fejlődés, a jól képzett kollégák és az infrastruktúra folyamatos fejlesztése a minőségi
szolgáltatás záloga. Mindig arra törekedtem, hogy úttörő legyek a szakmában, hogy a
Kórházunk olyan szolgáltatásokat tudjon nyújtani, melyek egyedülállóak
Magyarországon. Példa rá, hogy az országban kizárólag a mi intézményünk végez
szívritmus szabályzó készülék (pacemaker) beültetést kutyák részére. Intézményünkben
az általános állatorvosi ellátáson túl kardiológiai, ortopédiai, belgyógyászati valamint
egzotikus állatok, rágcsálók, hüllők részére is működik szakrendelés.
Állatkórházunk az évek során folyamatosan megújult. Az elmúlt időszakban digitális röntgen készüléket,
endoszkópokat valamint csúcskategóriás képalkotó ultrahangot is üzembe állítottunk. A laborvizsgálatok
nagy részét, helyben végezzük, így azok eredményei azonnal rendelkezésünkre állnak, melyek segítenek a
késedelem nélküli diagnózis felállításában.
Legújabb fejlesztésünk - amivel szintén úttörőnek számítunk az állatorvosi praxisok között - a 2004 óta
működő CT berendezésünk mellé most üzembe állított csúcskategóriás állatorvosi MRI készülék. Ezzel a
képalkotó technikával lehetővé vált többek között a központi idegrendszer részletes és azonnali vizsgálata.
Például a porckorongsérves betegek így korrekt diagnózissal órákon belül műtőbe kerülhetnek, ezzel
nagymértékben javítva a gyógyulási esélyeiket. Az agyvelő vizsgálata - például traumák esetén –
legprecízebben az MRI készülék segítségével végezhető el. Gondoljunk csak bele, hogy ezen vizsgálatok
elvégzésére az állami egészségügyben sokszor csak több hónapos várakozás után van lehetőség. Mostanra a
diagnosztikai hátterünk teljessé vált, így más állatorvosi intézmények által hozzánk irányított betegek
vizsgálatait is elvégezzük - ezzel segítve a többi kolléga munkáját.
Ez a beruházás a mi karácsonyi ajándékunk mind a Kerület, mind a Gazdik felé, hiszen ezzel nagymértékben
hozzájárulhatunk kis és nagy Kedvenceik egészségének megőrzéséhez. További változás életünkben, hogy
2017 januárjától a hétvégi ügyeletünket meghosszabbítjuk, melynek részleteiről későbbiekben a
weboldalunkon www.budatetenyiallatkorhaz.hu tájékozódhatnak. „

ÖRÖMÜNKET MEGOSZTVA KÍVÁNUNK MINDENKINEK ÁLDOTT,
BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG, EGÉSZSÉGBEN GAZDAG ÚJ ÉVET!

Városházi Híradó
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Jég dupla whiskyvel
Budatétényben
Charlie december 18-án a Klauzál Ház színpadán lép fel
Fiatalon hajszolta a népszerűséget a
nemrég Príma-díjjal kitüntetett Horváth
Károly, vagyis Charlie, aki hosszú időn
át háromszáz koncertet is „lenyomott”
évente. Hetvenedik születésnapjához
közeledve, az ő szavaival élve kissé lenyugodott, ezért már „csak” heti négy
fellépést vállal, de még így is az egyik
legfoglalkoztatottabb zenész Magyarországon.
Liszt-díjas énekes egy év híján ötven

Aéve szórakoztatja a közönséget hol

itthon, hol külföldön, december 18-án
például a budatétényi Klauzál Házban.
Nemrég Floridában koncertezett,
novemberben a MOM Kulturális Köz-

pontban volt egy nagyobb fellépése
Tóth Verával, december 5-én a Syma
csarnokban énekelt Varga Miklós hatvanadik születésnapján, 30-án pedig a
hetvenéves Demjén Rózsi jubileumi
nagykoncertjének vendége lesz a Papp
László Budapest Sportarénában.
A rock, jazz, blues és funky műfajában egyaránt otthonosan mozgó, rekedt
hangú előadóművész számára elsősorban a szakma elismerése fontos, azt külön ajándéknak tartja, ha a közönség is
szereti, amit csinál. Elmondása szerint
az 1976 és 2016 közötti időszakban harmincnyolc lemezt adott ki, és azt tervezi, hogy januárban ismét hozzákezd egy
új albumhoz. n (Tamás Angéla)

Miklósa Erika: Jelenleg a világ legboldogabb embere vagyok

Aranykort
idéző bál
a Dohnányival
Miklósa Erika operaénekesnő lesz a sztárvendég
a Budafoki Dohnányi Zenekar Aranybálján
A Budafoki Dohnányi Zenekar első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal szervezi meg az Aranybált a Magyar
Művészeti Akadémia támogatásával, a
Pesti Vigadó épületében, január 21-én.
Budafok-Tétény önkormányzata nagy
örömmel áll a zenekar kezdeményezése
mellé, amelyet kerületünk kiemelt társadalmi eseményének tart. Az est sztárja
Miklósa Erika Kossuth- és Liszt Ferencdíjas koloratúrszoprán lesz.
„Örülnék, ha országgyűlési képviselőinkkel, díszpolgárainkkal, önkormányzati
képviselő-testületi, bizottsági tagjainkkal
és a kerület társadalmi életének kiemelkedő tagjaival együtt lehetnénk 2017. január 21-én, az első Aranybálon” – ezekkel a szavakkal invitálják a vendégeket
a XIX. századi társasági életet, a bálok
aranykorát felidéző rendezvényre, amely
igényes klasszikus zenei koncertet, vidám szórakozást és könnyed táncos programot kínál. A bál első részében a Budafoki Dohnányi Zenekar Hollerung Gábor
vezényletével ad koncertet a vacsorához.

Az est szólistája Miklósa Erika lesz, akit
telefonon értünk utol. Arra voltunk kíváncsiak, lépett-e már fel a zenekarral.
– Igen, évekkel ezelőtt a Zempléni Fesztiválon és nagyon szép emlékeket őrzök róla – válaszolta. – Kiváló
együttes, amellyel öröm dolgozni. Már
nagyon várom, hogy újra találkozzunk.
– Szeret bálozni?
– Igen, mert a báloknak különleges
hangulatuk van. Sok bálon részt vettem
már életemben civilként is és szerepelő-

ként is. Az Operabált is nagyon szerettem.
Az első Aranybál szerintem szintén garantáltan nívós lesz, gyönyörű környezetben,
ahol jó társaságban kikapcsolódhatnak,
barátkozhatnak az emberek. A Pesti Vígadóban sokszor léptem fel annak idején,
még a felújítás előtt, különféle gálákon.
– Itt most garantáltan „elsőbálozó”
lesz. A kerületünkben mikor volt az első
fellépése?
– Jó régen, méghozzá autóval! Autóvezetésből Budafokon vizsgáztam le,
akkoriban kicsit megismertem a fővárosnak ezt a kisvárosi hangulatú részét,
amely vidéki lányként különösen magával ragadott. Sajnos „igazi” fellépésre még nem volt módom a XXII. kerületben, de ami késik, nem múlik…
– Azért nem panaszkodhat, bizonyára évekre előre betelt a naptára.
– Nem unatkozom. Sokfelé hívnak a
világban, de amióta megszületett a gyermekem, jobban megszűröm, mit vállalok
el. Élvezem a gyereknevelést, jelenleg a
világ legboldogabb embere vagyok.
– Boldog karácsonyt, és még boldogabb új évet kívánok, „aranyos” kezdettel.
– Köszönöm, s remélem, sok
budafok-tétényivel találkozom majd az
Aranybálon. n (temesi)

A Vigadó helyén az első bált 1833-ban rendezték meg, amely – Pesten akkor még egyedüli koncertteremként – a legmagasabb szintű kultúra otthonává vált, a téli időszakban zsúfolt báli programmal. Az Aranybállal felidézik a XIX. századi társasági életet, a bálok aranykorát. A rendezvény
első részében a Budafoki Dohnányi Zenekar ad koncertet a vacsorához, Hollerung Gábor vezényletével. Az est szólistája Miklósa Erika Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas koloratúrszoprán lesz. A báli
hangulatota Duna Művészegyüttes táncosai teremtik meg palotással és keringőkkel, míg a bál második felében a hagyományos tánc- és könnyűzene különleges stílusötvözetét megteremtő Swing
a la Django zenekar lép fel.

Puskás Csaba kapta meg a December hónap művésze elismerést
uskás Csaba 1997-ben kapta meg

lomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, majd két évvel később a
főiskola egyetemi tagozatán trombitaművészként végzet. Utána kulturális
menedzser és közoktatási vezetői szakképzetséget szerzett. Trombitásként az
utóbbi években a hazai könnyűzenei
élet számos zenekarával és számtalan
televíziós show-műsorban dolgozott.
Emellett színházi, kamara- és szimfonikus zenekari produkciókban is részt
vett. 2000–2013 között a Budapest Jazz
Orchestra tagja volt. 2007-ben Artisjus
Zenei Díjban részesült a „magyar zeneművek bemutatása és megismertetése
érdekében végzett kimagasló tevékenységéért”. 1997 óta tanít a Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskolában,
ahol 2006 márciusától zenei igazgatóhelyettesként dolgozik. Munkáját Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület
Önkormányzata 2014-ben Mihalik Sándor-díjjal jutalmazta. 2004 óta a Budafok Big Band művészeti vezetője és kar-

mestere. A zenekar munkáját a jelenlegi
és volt növendékek mellett az iskola
művésztanárai, valamint alkalmanként
professzionális zenészek is segítik.
Előadói és tanári munkája mellett
kottagrafikával is foglalkozik. Elein-

Puskás Csaba trombitaművész

Az operától a jazz-zenéig

Magyar Bálint a Budafok Big Band karácsonyi hangversenyén

A palotástól a swingig

Trombitás karmester Budafokról
Pa tanári és a kamaraművészi dip-

Charlie januárban új album kiadására készül

te csak saját használatra készített kottákat, később megrendelésre is. Ma már
nemzetközi kiadóknak, élvonalbeli zeneszerzőknek is rendszeresen dolgozik.
2015-ben költözött Budafokra feleségével. Idén született meg kislányuk. n (VH)

Magyar Bálintot sokan a Barátok közt
című népszerű tévésorozat Szilágyi Lórijaként ismerték meg, mások Az Operaház Fantomja című musical ifjú szerelmesét, Raoult látják benne, hangját
azonban a temérdek szinkronszerep
mellett koncerteken is élvezhetjük.
Lentiben született előadóművész a

Azalaegerszegi Hevesi Sándor Szín-

ház stúdiójában tanulta a színészmesterséget, majd Budapestre jött a hangját képezni. A Zeneakadémia operaének
szakán szerzett diplomát, de mint mondta, a dalirodalom közelebb áll hozzá.
Gyakorláskor a könnyűzene mellett
klasszikus zenét is énekel, és úgy érzi, a
jazz, a swing vagy a boogie adta lelki lazaságot egy-egy operaáriába vagy Mahler-dalba is bele tudja vinni. A Group’n
Swing zenekar frontembere ma este a
Klauzál Házban énekel a Budafok Big
Band karácsonyi hangversenyén.
– Trombitán és harsonán is játszik.
Számíthatunk arra, hogy december 14én az éneklés mellett hangszerrel is beszáll a Budafok Big Band játékába?
– A Group’n Swinggel tervezünk
ugyan egy ilyen geget, de most csak
énekelni fogok. Legközelebb lehet,
hogy a zenélésben is részt veszek, mert
szeretem sokféleképpen kipróbálni
magam. A meghívásnak is többek között ezért örültem.
– Két éve került a Group’n Swing zenekarba, ahol Gájer Bálintot váltotta. Hogy
érzi magát Mihályi Rékával és a fiúkkal?
– A közös hangot elsősorban Rékával kellett megtalálnom, mert alapvetően mi vagyunk egymásra utalva. Hiába énekelnék vagy mozognék nagyon
jól a színpadon, ha nem működne közöttünk a színpadi kémia. Szép lassan
közeledtünk egymáshoz, hosszabb folyamat volt, de minden dolog elérése időbe telik akár szakmai, akár érzelmi szinten. Egyre több színt látunk meg

egymásban énekesként és emberileg is.
A fiúkkal meg jól kijövök, kellően nyitottak vagyunk ahhoz, hogy az első pillanattól kezdve közös nevezőn legyünk.
– A Színház- és Filmművészeti Egyetem adásrendezői szakát is elvégezte.
– Ráértem, és úgy gondoltam, kezdek magammal valamit. Olyan dologgal
akartam foglalkozni, aminek van értelme.
Már szinte befejeztem, csak a diplomafilmet kellene leadnom, de a fellépések miatt
most nincs időm rá. A következő két-három hétben is nagyon sokat koncertezünk,
emellett folyamatosan szinkronizálok, és
ilyenkor megtörik a lendület.
– Szinkronszerepeiből nagyon hos�szú a lista. Sokszor keresik?
– Még nem tartok ott, mint például Szabó Sipos Barnabás, akit George
Clooney-val azonosítanak, mert itt is
lassan lépek előre, ahogy más területen
is, de már egyre többször megtalálnak
a nagyobb feladatok. Komoly rang, ha
az ember egyszer eljut oda, hogy valamelyik nagy színész állandó hangja lehet. n (Tamás Angéla)
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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

program

Ajándékozzon
színházi élményt
karácsonyra!

Galaktikus KEDVEZMÉNY:

Lepje meg szeretteit
a Klauzál Bérlet
2017. tavaszi előadásaira
beváltható 7000 Ft értékű
ajándékkártyával!

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.

Maude és Harold, Amazonok,
Zorba, a görög
– a Klauzál Ház elhozza
a főváros legjobb, legszínesebb
előadásait Budapest
patinás Borvárosába.

Eötvös Cirkusz
– a manézs örök csodája minden nemzedéknek!

Megvásárolható a Klauzál Ház
Információs pultjánál.

Városházi Híradó

Az intézményvezetők a Városházán

Fotó: Hirschberg Judit

Igazi kisváros
a nagyvárosban

Az intézményvezetők szerint az önkormányzatnak
fontos, hogy jó legyen itt élni
Dr. Patócs Andrea humánszolgáltatási irodavezető társaságában ültek össze egy
kerekasztal-beszélgetésre az önkormányzati intézmények vezetői, hogy a 2016-ban
történt eseményekről kicseréljék gondolataikat. Az intézményvezetőket az elmúlt év
eredményeiről kérdeztük.
r. Kiss Norbert ügyvezető igazgató a

DKáldor Adolf Szakorvosi Rendelőinté-

zet felújításáról beszélt. Elmondta, örülnek
a betegektől érkezett pozitív visszajelzéseknek, amelyek azt mutatják, hogy látványos a változás, szépül a szakrendelő,
korszerűsödnek az eszközök, vagyis az önkormányzat jó gazda módjára segíti és támogatja az egészségügyi ellátást. A BENU
patika emeletráépítésével mindegyik háziorvos az új épületbe költözik, így a felszabadult helyiségek lehetővé teszik majd,
hogy elkezdődjön a belső felújítás. A rendelőintézet rövidesen belül is megszépül,
többek között új burkolatot is kap, ebből is
látszik, hogy Budafok-Tétény önkormányzatának nagyon fontos a kerületi lakosok
magas színvonalú ellátása.
Az Egyesített Bölcsőde vezetője, az
idén Akócsi Ágnes életműdíjjal kitüntetett Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella megköszönte, hogy az önkormányzat támogatásával nemcsak az országos
bölcsődék napját, de ezzel egy időben a
Magyar Bölcsődék Egyesületének 20.
évfordulóját is megtarthatták a Klauzál

Házban, ahol diplomás kollégái hivatalosan is értesültek arról, hogy elismerve
a kisgyermeknevelők felsőfokú végzettségét, a pedagógus-életpályamodell szerinti besorolást és bérezést kapnak. Az elmúlt évet összegezve kiemelte, hogy a
fenntartónak köszönhetően két saját főzőkonyhájuk számára kiképezhettek két
diétásszakácsot, a kiírt pályázatok segítségével futóbicikliket vásárolhattak, a
Leányka utcában elkészültek a babaházak, a mászótorony, és már a két játszókert felújítása is folyamatban van.
Az óvodák helyzetét az Egyesített
Óvoda vezetője, Horváthné Fűkő Zsuzsanna ismertette, aki nagyon örül, hogy
az óvodások sportolását is fontosnak tartja a fenntartó, mert így a gyerekek egy része ingyenes úszásoktatásban részesülhet.
Az ajándékba kapott korcsolyajegyeket is
örömmel fogadta, és attól is boldog, hogy
a Futafokon egyre több gyermekük áll
rajthoz. Elmondta, hogy családi programként is fontos, de az is nagyon jó, hogy a
mozgósításuk az önkormányzat jóvoltából
„pénzre” váltható. Minél több gyerek nevez be, annál többet költhetnek az óvodák
a sportszereikre. Mivel a fenntartó nem
vesz el a terembérleti díjakból sem, így azt
is beépíthetik a saját költségvetésükbe, és
a gyerekek fejlesztésére fordíthatják. Reméli, egyre több szülő kap kedvet ahhoz,
hogy a kerületi óvodák egyikébe járassa
gyermekét, amelyhez az is hozzájárulhat,

hogy a beíratást kulturált körülmények
között, a Klauzál Házban tarthatják.
– Az önkormányzat abszolút partner a munkánkban. Kifejezetten szorgalmazza, hogy naprakész információi
legyenek a munkánkkal kapcsolatban,
és azt is, hogy napi kapcsolatot ápoljunk a társintézményekkel, mint bölcsőde, gyermekjóléti szolgálat vagy például a Cziffra Központ. Mint fenntartónak,
csak a szociális alapellátás biztosítása
lenne a dolga, ehhez képest minden költségvonzattal járó, szakmailag megalapozott programunkat támogatja. Dolgozóinknak évente kétszer tudunk jutalmat
osztani, és mindhárom idősklubunkban
a kötelező létszámon túl plusz egy gondozónőt alkalmazhatunk. Óriási eredmény, hogy emelt dolgozói létszámmal
tíz demens klienset tudunk fogadni. Ez
sem tartozik bele a kötelező alapellátásba, ahogy az sem, hogy évek óta biztosítja az anyagi hátteret ahhoz, hogy
supervisorokat alkalmazzunk, akik mentálisan segítik a gondozókat – számolt
be az önkormányzat hozzáállásáról Kiss
Andrea, a Szociális Szolgálat vezetője.
A Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője, dr. Daróczi Csilla elmondta: az önkormányzat felújítja és karbantartja a Családok Átmeneti
Otthonának tavasszal megvásárolt épületét, amelyben negyven családnak képesek
teljes körű ellátást biztosítani. Új autójukkal könnyebb foglalkozniuk a veszélyeztetett, valamint védelembe vett gyermekkel és a családokkal. Kaptak színház-,
koncert- és cirkuszjegyeket, karácsonyra
fenyőfát, nyáron pedig a fenntartó segítségével húsz gyermek nyaralhatott az Erzsébet-táborban. A központ dolgozói szakmai továbbképzésre utazhattak Svájcba,
amelynek eredményeképpen adományok
érkeznek intézményükbe. Az önkormányzat, a BMTE és az Inter Milan labdarúgóklub összefogásának köszönhetően húsz
hátrányos helyzetű gyermekük focizni tanulhat.
A kerület vezetése számára nemcsak
a gyerekek és a szociális juttatások fontosak, hanem az is, hogy jó legyen itt lakni, szívesen jöjjenek a kerületbe, jól érezzék magukat, és ezért nagyon sokat tesz
– mondta Diófási Gabriella, a Klauzál Gábor Budafok-tétényi Művelődési Központ
igazgatóhelyettese, aki az iskolákkal, óvodákkal és civil szervezetekkel való jó kapcsolatot emelte ki. Mint mondta, a kerületben a kultúra és az oktatás nagyon sok
támogatást kap, náluk a fenntartó segítségével az idén a teljes színpadtechnika
megújult. Az önkormányzattal szervezett
közös programjaik közül megemlítette a
lakosság számára ingyenes Piactéri meséket és Budafoki Zenés Estéket, a Klauzál
Garden Night című programsorozatot és
a koncertekkel teli, karácsonyig tartó adventi vásárt. n (Tamás Angéla)

Az elfogadás napja a Cziffra Házban
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Mikulás Mezőkaszonyban

A tavalyihoz hasonlóan idén is elindult egy kisbusznyi ajándékkal és pár fiatal és lelkes szervezővel a karaván, hogy a kárpátaljai Mezőkaszony ovisainak és
bölcsiseinek örömet szerezzen egy kis Mikulás-ajándékkal. Hatvanöt gyermek vágyát kellett teljesíteni, ami nem volt egyszerű, hiszen a tűzoltósisaktól a fésülhető
hajú babáig nagyon széles volt a kívánságpaletta. Köszönet illeti azokat a budafoktétényi lakosokat, akik önzetlenül segítettek, így nagyon hamar pártfogóra talált
mind a 65 óvodás. Idén is az önkormányzat támogatta a fiatalok kezdeményezését
azzal, hogy segített nekik eljuttatni ezt a rengeteg ajándékot a rendeltetési helyére.

Karácsonyfa rászorulóknak

Százharmincan igényeltek a szociális ellátórendszeren keresztül idén karácsonyra fenyőfát. December 9-én Karsay Ferenc polgármester adta át a rászoruló családoknak a fákat a Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat épületének udvarán. A gyerekekkel érkező családok, ha kérték, nagyobb fát kaptak. Az idősebbek
inkább csak a jelképes kis karácsonyfa miatt álltak sorba, és hálásan vették kézbe
az adományt. – December hónapban nemcsak ez a fenyőfaosztás volt, hanem étel,
édesség- és ruhaosztás is volt és lesz még – mondta Karsay Ferenc polgármester.
December 12-én a Szociális Szolgálat Anna utcai telephelyén Szepesfalvy Anna alpolgármester osztott fenyőfákat és naptárakat az időseknek.

Ruhaadomány a Reménysugárból
A kerületi Reménysugár Habilitációs Intézet 116
halmozottan sérült fogyatékos bentlakásos lakóról gondoskodik. Segítségre szorulnak, mégis
úgy gondolták, hogy ők is segítenek, és az Irgalmasság éve program keretében ruhadarabokat
küldenek a Szent Imre Kórház betegeinek, amiket Felvégi Mária, kerületünk díszpolgára, az intézet önkéntese ad át a közelgő karácsonyra a
kórház pszichiátriai osztályának. Az Irgalmasság éve program keretében az intézet lakóinak
egy részét meghívták a felsővárosi plébániába,
ahol a hívők vendégül látták őket uzsonnára és
szentmisére.

„Mindannyian mások vagyunk, bár egyben-másban hasonlítunk...”
gyász

Budafok-Tétény közel nyolcvan fogyatékkal élő lakosa kapott meghívást a
Cziffra György Nagytétényi Kulturális
Központba, hogy családtagjaival, illetve gondozójával részt vegyen azon a
programon, amelyet a kerületi önkormányzat humánszolgáltatási osztálya
szervezett a Fogyatékkal élők napja alkalmából.
veleszületett vagy betegség, illetve
baleset során szerzett, tartós egészségkárosodásban szenvedő embereket és kísérőiket Szepesfalvy Anna köszöntötte. Az alpolgármester kiemelte:
az emberi természetre jellemző, hogy
az ismeretlentől tart, a különbözőtől
fél, ezért ez a nap jó alkalom arra, hogy
megismerjük egymást és oldjuk ezeket a félelmeket. Forduljunk nyitottan
embertársaink felé, és ne a különbözőséget, hanem a közös jellemvonásokat
igyekezzünk egymásban felfedezni. Az
életüket hátránnyal élő emberek példát
mutathatnak ép embertársaiknak a kitartásból, türelemből, küzdeni tudásból
és az önzetlen szeretetből. Hozzátette,
hogy a karácsony közeledtével talán
egymás elfogadása is könnyebbé válik.
A Hugonnai Vilma Általános Iskola tantestülete és tanulói nevében
Pospischek Csilla, a harmadik osztá-

Elhunyt Firisz Sándor
A környezetvédő temetése december 16-án,
9 órakor lesz a Budafoki temetőben

SJövő Környezetvédelmi Egyesület alazomorú szívvel tudatjuk, hogy a Zöld

A

Karácsonyi műsor a Fogyatékkal élők napján

lyosok tanítója köszöntötte a megjelenteket.
– A tavalyi évhez hasonlóan az idén
is a barátság, a szeretet, egymás tisztelete, megértése, a másság elfogadása
jegyében állítottuk össze műsorunkat
– mondta egy jelnyelvtolmács társaságában a bevezetőjében, majd átadta a
színpadot a szereplőknek.
A háborgó tengert megszelídítő bátor kalózok, a harmadikosok a Karibtengerre invitálták a nézőket, Majláth
Emília Zas Lóránt Novemberben című
versét adta elő, a hetedikesek pedig az
Oláh Ibolya által ismertté vált Magyar-

Fotó: Hirschberg Judit

ország című dalt énekelték el. Az ünnepre készült műsorban versenytáncos
páros táncolt vérpezsdítő latin ritmusokra, elhangzott a mozgáskorlátozott
Czibere Tünde verse gitárkísérettel,
az iskola furulyásai egy népdalcsokorral és karácsonyi dalokkal szórakoztatták a közönséget, míg a harmadikosok Máté Péter egyik dalát adták elő
jelnyelven. Gulyás Kinga egyetemista
Sztereotípiák című táncát a tantestület
tagjainak palotása követte. A változatos program után a meghívottakat terített asztal és egy-egy doboz szaloncukor várta. n (Tamás Angéla)

pító elnökségi tagja, Firisz Sándor életének 65. évében elhunyt. Sándornak jelentős érdeme, sőt meghatározó szerepe
volt a nagytétényi nehézfémszennyezés
problémájának felvetésében, a helyzet
feltárásában, a rehabilitáció szorgalmazásában, majd végigvitelében, abban,
hogy Nagytétény sok évtizedig terhelt,
szennyezett része mára élhetővé vált.
Komoly munkát végzett a környezeti tudatformálásban, a lakosság tájékoztatásában a tervezési, majd a mentesítési
időszakban, s később is. Ugyancsak alapító tagja volt a Nagytétényi Ember- és
Érdekvédő Környezetvédelmi Egyesületnek, amelyben civil felelősként az 5 évig
tartó kivitelezést végig nyomon követte,
több mint 1200 ingatlannál védte a lakók
érdekeit. Munkáját a helyi közösség ja-

vaslatára Budafok-Tétény Budapest XXII.
kerület Önkormányzata a Környezetvédelemért és Budafok-Tétény Közbiztonságáért díjakkal ismerte el. Emlékét méltósággal megőrizzük! n

Mészáros Péter elnök,
Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület
és Bogó Ágnes elnök,
Nagytétényi Ember- és Érdekvédő
Környezetvédelmi Egyesület
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Oktatás, ifjúság

 Városházi Híradó

Ünnepi koncert Barossról
A tehetséges diákok karácsonyi dallamokat adtak elő a szülőknek
Idén is megrendezték a Baross Gábor Általános Iskola Karácsonyi dallamok elnevezésű koncertjét a Klauzál Házban. A
rendezvényen minden évben a tehetséges, színpadra termett diákok lépnek fel.
Kukainé Békési Emese, az iskola igazgatója köszöntőjében kiemelte, a zene életünk folyamán, a születéstől egészen a
halálunkig nagy fontossággal bír.
z ünnepi hangulatot karácsonyi ver-

Asekkel, dalokkal és gyönyörű tán-

cokkal varázsolták a színpadra a gyerekek a Baross Gábor Általános Iskola
Karácsonyi dallamok elnevezésű koncertjén. Elsőként Móra László Karácsonyi csengő című versét szavalta el
Deák Eszter és Jancsurák Molli. Az
est zenével folytatódott. Szabó Vencel
és Tallér Jolán furulyán, Szabó Dénes
csellón és Szilágyi Emese zongorán
játszotta el Telemann C-dúr szonátájának III–IV. tételét. A karácsonyi esten
az iskola két régi diákja, Oláh Kinga
és Szilágyi Emese is fellépett. Clacke
Menüett című darabját Miller Boldizsár adta elő hegedűn. Felcsendült a

A Kempelen Farkas Gimnázium nyílt napjának vendégei. Balról a második Varga István jövőkutató

műsorban még Ballo Ungaro című darabja is, melyet Skrabák Balázs csellón
játszott el, őt Baksay Dániel követte De
Fries Bölcsődalával. Müller Luca zongorán játszotta el a Mennyből az angyalt, amelyet a közönség soraiban ülő
szülők és nagyszülők vele énekeltek. A
műsor második felében Horváth Hanga
és Horváth Dominik hatkezes zongorajátéka következett, majd Gergő Boróka, Kovách Levente és Radics Levente
énekelte el az Örvendezzünk!, valamint
a Betlehembe menjünk! című dalokat.
Kabalevszkij: Dalocska című darabját
zongorán játszotta el Nádudvari Máté.
Újabb zongora szám következett. Rátkai Zsófia a Szűz Mária várja-várja
című dalt adta elő. Sasi Attiláné szolfézscsoportja a Karácsonyi pásztortáncot énekelte el. A diákokat a Nádasdy
Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola tanárai készítették fel. Az est fénypontja az elsősök és a nyolcadikosok közös
éneke volt, amit a közönség vastapssal jutalmazott. A karácsonyi koncertet
idén is a tantestület kórusának előadása
zárta. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Mátyás Tibor

„Ma kell tennünk a holnapért”
Varga István jövőkutató előadása a Kempelen Farkas Gimnáziumban
Egyre gyorsabban válik valósággá a scifi, a következő húsz évben többet fog
változni az emberiség, mint az elmúlt
háromszáz évben – jelentette ki Gerd
Leonhard világhírű jövőkutató a Magyar
Tudományos Akadémián tartott előadásában. Ezért is fontos, hogy legyenek olyan szakemberek, akik a lehetséges, kívánatos és valószínű jövővel és az
ezekkel kapcsolatos nézetekkel foglalkoznak, megmutatva az embereknek a
kedvező irányt. Ezt teszi nap mint nap
Varga István is, akinek nemrég napvilágot látott Észbontó című könyve a lányának adott életviteli tanácsain keresztül a fiataloknak (és szüleiknek) ad
kapaszkodókat az élethez. A jövőkutató
a Kempelen Farkas Gimnázium szakmai
napján fejtette ki a diákoknak: ma kell
tennünk a holnapunkért.
– Amikor gyerekkorában megkérdezték
öntől, hogy „mi leszel, ha nagy leszel”,
mit válaszolt?
– Tizennégy évesen tudtam, hogy
emberekkel szeretnék foglalkozni. Jó

embereknek akarok segíteni abban,
hogy sikeresek legyenek, úgy szervezni az életüket, hogy előre mozduljon a világ. Mindig szerettem közösségben lenni, és már fiatalon úgy
éreztem, hogy jó vagyok a szervezésben, ezért foglalkozom a jövőkutatással és a marketinggel. Társaimmal
termékeket, szolgáltatásokat, ötleteket viszünk sikerre, összefüggéseiben
vizsgáljuk a különböző szakterületeket, amelyek együtt hatnak az életre
és a fejlődésre.
– Mikor kezdett tudatosan érdeklődni a jövő nyújtotta lehetőségek iránt?
– Mindig is szerettem előre látni a
dolgokat, de ahhoz, hogy valakiből sikeres, boldog ember válhasson, meg
kell tervezni az odavezető utat: rengeteg
időt kell rászánni és tudatosnak, kitartónak kell lenni. Ahogy a könyvemben is
leírom, fontos, hogy az embernek mindig legyen célja, és annak elérése érdekében mindent meg is tegyen. Fejlessze
saját képességeit, változzon meg, hogy
változtatni tudjon környezetén.

– Miért olyan fontos, hogy változtassunk a környezetünkön?
– Régóta nem az egyénről beszélünk, hanem közösségről, de ma már a
virtuális együttműködés megteremtése
a cél. Nem elég személyes találkozásnál
a másik szemébe nézve elmondani, mi a
célom, tudnom kell őt munkára fogni, a
képességeit használni, a benne rejlő lehetőségeket felszínre hozni, és mindezt
úgy, hogy a virtuális térben a megfelelő
kommunikációra hasznosítható legyen.
– Mérhetetlen optimizmusra vall,
hogy a Z generáció számára könyvbe
rendezte gondolatait, hiszen ahogy ön
is írja az Észbontóban, „ők már a neten élnek”.
– Olyan visszajelzéseket kapok a fiataloktól, hogy nem tudják letenni a könyvet. Szándékosan kisméretűre terveztem,
hogy zsebben is elférjen, a leglényegesebb gondolatokat kiemeltem, és számos
tippet adok a tanácsaim megvalósításához. Jövőkutatóként arra próbálom inspirálni a fiatalokat, hogy tegyenek a holnapjukért. n (Tamás Angéla)

Szabó Dénes és Szilágyi Emese az előadáson

Az óvodákba is megérkezett a Mikulás
Teli zsákkal és varázskarkötővel érkezett a nagy szakállú látogató
December 6-án mindenhova megérkezett a Mikulás. Hatalmas piros zsákkal
kopogtatott be a Huncutka és a Bartók Tagóvodába is. A gyerekek csillogó
szemmel és tátott szájjal várták a híres látogatót.

tos ajándékot is hozott a nagyszakállú. Minden óvodás egy Mikulás mintájú mágikus karkötőt kapott. A karkötő
attól különleges, hogy érintésre rögtön

Huncutka Tagóvodában az ajándé-

Akok átadása előtt az óvónők egy
Lala bohóc krampusz szerepben

Terülj-terülj asztalka és Lala bohóc
Százharminc rászoruló gyereket ajándékoztak
meg a Budafoki Iparos Egylet ünnepségén
dén tizedik alkalommal rendezte meg

Ia Budafoki Iparos Egylet a hagyo-

mányos Mikulás-ünnepségét, együttműködve a Budafok-Tétény Általános
Ipartestülettel, a BKIK budafoki tagcsoporttal és a XXII. kerületi Roma
Önkormányzattal. Az ünnepségre kerületi iskolákból hívtak meg 130 szociálisan rászoruló diákot. A gyerekeket először Lala bohóc szórakoztatta,
majd megérkezett a főszereplő, a Mikulás hatalmas puttonnyal. A gyerekek
boldog mosollyal az arcukon énekel-

ték kedvenc karácsonyi dalaikat, beszélgettek Lala bohóccal és a nagyszakállúval, fogadták az édes csomagokat,
majd terülj-terülj asztalka várta őket
sütikkel, gyümölcsökkel, málnaszörppel és az ilyenkor elmaradhatatlan szaloncukorral. Az ünnepség után sem
pihent meg a Mikulás és kis csapata,
három hatalmas doboz péksütemén�nyel kopogtatattak be a Gellért utcai
anyaszálló ajtaján, ahol sikerült valódi meglepetést szerezni felnőtteknek és
gyerekeknek egyaránt. n (T. L.)

előadással lepték meg az óvodásokat.
A Játékország kismackója című mesét adták elő a gyerekeknek. A történet arról szólt, hogy a kis medvebocs
nem akart a gyerekek kezébe kerülni, mert félt tőlük. Az erdőben a nyuszival találkozva sok érdekes és tanulságos kalandba keveredett. Az állatok
kicsúfolták szegény kis mackót, ezért
félelmében elbújt egy beteg kislány cipőjébe. A gyermek, amikor megtalálta, nagyon örült neki és megölelgette.
Ekkor jött rá a kis bocs, hogy milyen
jó érzés is a gyermeki szeretet. A mese
után hatalmas tapsot kaptak az óvónők és a Mikulás is megérkezett, aki
sok-sok finomságot hozott az óvodásoknak.
A Bartók Tagóvodába is ellátogatott
a Mikulás. Mindenhol énekszóval köszöntötték a kissé megfáradt apót. Idén
a finom csokoládé mellé egy varázsla-

Minden óvodába bekopogtatott a Mikulás

rásimul a gyerekek kezére. A különleges ajándékot versekkel és dalokkal
köszönték meg a gyerekek a Mikulásnak. n (Viszkocsil Dóra)

Városházi Híradó
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program

Ajánlat a Promontor Televízió műsorából
December 15-22. Produkció című műsor
Beszélgetés az idén A nemzet művésze-díjjal kitüntetett Mécs Károly színművésszel, Márai Sándor Kaland című színművének darabbúcsúztatója kapcsán. Az ARTÉR Művészeti Egyesület évzáró
kiállítása a Budafoki Könyvtárban.
December 16-23. Napóra című magazinműsor
Egyórás hírműsorunkban többek között az alábbi témákkal készülünk: 2016 utolsó testületi ülése, adventi készülődés a kerületi
óvodákban, jubileumi ünnep a Kozmutza Flóra EGYMI életében, ellenzéki képviselők évértékelői.
December 20-27. Kalendárium című magazinműsor
A budafoki könyvtárban rendezett könyvbemutatóról készült ös�szefoglalónkat láthatják. Hangolódunk a karácsonyi ünnepekre:
Tátrai Zsuzsanna néprajzkutatóval a karácsonyról beszélgetünk.
De eljön hozzánk Szinai Zsuzsanna, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóreferense, akivel a jövő év legfontosabb változásait ves�szük sorra.
December 22-29. Produkció című műsor
Karácsonyi műsor a Nagytétényi Kastélymúzeumból. Meghívott
vendégeinkkel: Hegedűs Katalin és Hegedűs Endre zongoraművészekkel, Kaszás Réka festőművésszel, Pató Róza szobrászművésszel és fiával, Győrffy Gergely hegedűművésszel, Juhász Ká-

rollyal, a kastély igazgatójával és Szigeti Ferenc zenésszel régi
családi karácsonyokról, az ünnepi készülődésről beszélgettünk.
December 23-30. Napóra című magazinműsor
Egyórás hírműsorunkban többek között az alábbi témákkal készülünk: betlehemi körmenet, nyugdíjas karácsony a városházán, állatsimogató a Varázskastély Tagóvodában, karácsonyi hangverseny a Hajós Alfréd Tanuszodában.
December 27-január 3. Kalendárium című magazinműsor
Adásunkban megismerhetik a Humusz Szövetség munkáját. Dr.
Farkas Zsuzsanna jogásszal az öröklésről, és az ezzel kapcsolatos
kérdésekről fogunk beszélgetni, de a decemberi szenteket is megismerhetik Fülöp Ákos plébános tolmácsolásában.
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.

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.

lakáspályázatok

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzata lakáspályázatot hirdet
2016. december 15-től. Részletekért keresse fel honlapunkat: www.budafokteteny.hu

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
Csempézést, kőműves munkát, szobafestést, kisebb javításokat is vállalalok. Tel:
06-30/975-0053, 06-1-226-2527

régiség 

Mindennemű régiséget vásárolok díjtalan
kiszállással készpénzért. Bútor, festmény,
porcelán, kerámia hibásat is, órákat, híradástechnikát, hanglemezt, hangszórót, szőnyeget, játékot, bizsut, borostyánt, agancsot,
kitüntetést, jelvényt, kard, háborús tárgyak,
apacca, bronz, réz, ezüst. Pintér Nikoletta,
hétvégén is. Tel: 466-8321, 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

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

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

1221 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS UTCA 75.
E-MAIL: NEMES@VOSZPONT.HU

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

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.

DEPRESSZIÓ,
SZORONGÁS,
PÁNIKBETEGSÉG
és egyéb pszichés problémák
szakszerű kezelése elérhető áron

DR. SZABÓ ILDIKÓ
pszichiáter szakorvos
Tel: 0620/345-1562
a Campona közelében

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

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

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

BÉKÉS, BOLDOG ÜNNEPEKET
KÍVÁN A VOSZ SZÉCHENYI
KÁRTYA HITEL IRODA
ÉRTESÍTJÜK KEDVES ÜGYFELEINKET, HOGY
IRODÁNK 2016. 12. 21. - 2016. 12. 31. KÖZÖTT ZÁRVA.
NYITÁS 2017. JANUÁR 2-ÁN.

ÜVEGEZÉS

ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁN
AZ IPARTESTÜLET

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

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

 Városházi Híradó

Egy jógázó Madár
Erdei Zsolt bokszoló, a „bajnokok eledelének” arca
Budafokon melegített be a gyerekekkel
Erdei Zsolt világbajnok ökölvívó volt a Kolonics György Általános Iskola És Köznevelési Sportiskola, illetve a BMTE vendége egy órára, ahol megmutatta, hogy
nemcsak bokszolni tud, de keményen
edzeni is. Jól megdolgoztatta a gyerekeket, ő is alaposan kimelegedett a bemelegítésben, majd autogramot osztott.
világhírű bokszoló a Küzdj meg a

Abajnokkal! elnevezésű program ke-

retében látogatott kerületünkbe, és a
nagy érdeklődésre való tekintettel az
iskolai tornacsarnokból nyomban a jóval nagyobb BMTE-pályára ment, ahol
legalább kétszázötvenen várták. Igazi kemény ökölvívó-bemelegítést mutatott be a diákok részvételével, majd
beszállt a csapatküzdelmekbe, ahol
többek között akadályversenyen is indult, de ugrálókötélen is bemutatta tudását, és a szelektív hulladékgyűjtési
kampányból is kivette a részét. Az igen
mozgalmas óra után pedig autogramot
osztott.
– Gyakran járja az iskolákat? – kérdeztük a világbajnok sportolótól.
– A Küzdj meg a bajnokkal! programban hat olimpikonnal járom az
országot, hogy a sport szeretetét, az
egészségtudatos nevelést hirdessük, a
környezet iránti érzékenységre hívjuk
fel a figyelmet. Örömmel megyünk az
iskolákba, ahol úgy veszem észre, hallgatnak ránk a diákok.
– Lesz még nagy az ökölvívásunk,
mert úgy tűnik, mintha lefelé menne ez
a sportág hazánkban, a riói olimpián
csúnyán leégtek kesztyűseink…

– Szomorúan láttam, de ahhoz,
hogy újra tündököljünk a ringben, sokkal több kell. Például még intenzívebb
edzés és nagyobb alázat a sportág iránt.
– A Madár Akadémián alázatot is
tanítanak?
– Ezt így nem mondanám, de el is
beszélgetünk a gyerekekkel, nemcsak
gyötörjük őket. Szerencsére szép számban vannak tehetségeink.
– Úgy hallottam, újabban jógázik is.
Ez is tananyag az iskolájában?
– Feleségem unszolására kezdtem el
jógázni, és nagyon megszerettem, jóval
többet kellene ezzel foglalkoznom, de
nincs sok időm rá. Jótékony hatását érzem, a jóga jól hasznosítható a bunyónál is, például rugalmasabbá tesz az izmokat.
– Az étkezésre is odafigyel? Nemrég
egy vásáron azt láttam, mintha rákapott volna a disznóhúsra.
– Tavaly arca lettem a sertéshúst
népszerűsítő kampánynak, végigkóstoltam egy kiállításon például a szalámikat, kolbászokat, csülköket, még a
pult mögé is beálltam. Azért vállaltam
el a kampányarc szerepét, mert nagyon
szeretem a sertéshúst, ami sportolóként is fontos az étrendemben. Édesanyám konyhájában is népszerű alapanyag volt, mindig azt mondta nekem
kiskoromban, hogy a sertéshús a bajnokok eledele, így én is gyakran készítek
disznóhúsból finomságokat otthon.
– Mikor látjuk legközelebb a kerületünkben?
– Talán már januárban, az olimpiai
napon. n (temesi)

A BMTE győztes csapata. A budafoki gárda az Érd csapatával játszik majd a nyolc közé jutásért

Térdet hajtott a Videoton
Az NB I éllovasát búcsúztatta a BMTE a Magyar Kupából, és bejutott a legjobb tizenhat közé
A BMTE labdarúgócsapata legújabb
kori történelmének alighanem legfényesebb bravúrját érte el: november
végén 2-1-re legyőzte az NB I őszi bajnokát, az akkor még csak a második
helyen tanyázó Videotont, és a legjobb
tizenhat közé jutott.
BMTE

november
30-án,
a
utcában fogadta az
egyik legerősebb magyar klubcsapatot,
a Videotont a Magyar Kupa legjobb
tizenhat csapata közé jutásért. Nem
akármilyen, egy hét alatt lezavart hármas sorozat kellős közepén került sor
a meccsre. Négy nappal korábban a piros-feketék ugyanezen a pályán fájó,
2-1-es vereséget szenvedtek a középcsoport éllovasától, a Szigetszentmiklóstól. Ezzel bizony igencsak veszélybe került a célként kitűzött feljutás. Az
elnökség tagjait megviselte a kudarc,
de arról szó sem volt, hogy Prukner
László vezetőedző pozíciója megingott
volna. A csapat kettőzött erővel készült
a Videoton elleni presztízsmeccsre. Fel
sem merült, hogy – a három nappal később esedékes, Dunaújváros elleni baj-

APromontor

Madár alaposan megdolgoztatta a gyerekeket

Fotó: Mátyás Tibor

noki rangadó miatt – feladná a találkozót, s esetleg a tartalékok lépnének
pályára. Egyedül a sérült Oláh Lóránt
hiányzott, a többiek kivétel nélkül ott
voltak a fedélzeten.
Ami azt illeti, Henning Berg, a fehérváriak norvég mestere sem vette félvállról az összecsapást. Ízelítőül néhány
nagy név a kezdő tizenegyből: Nego,
Stopira, Vinícius, Kovács István, Pölöskei Zsolt, Bódi, Barczi. A szünetben,
amikor már 1-0-ra vezetett a Budafok
Grúz góljával, még a 95-szörös válogatott Juhász Roland és Géresi is pályára
lépett. Kiegyenlíteni még sikerült a vendégeknek Bódi Ádám bal sarokba tartó
labdájával, de a hajrában Csizmadia kiugratta Kovácsot, és ő ugyanoda, a bal
sarokba bombázta a BMTE továbbjutást jelentő második találatát.
– Az ősz egyik legjobb mérkőzését
játszottuk, bátran felvettük a kesztyűt
– idézte fel a nagy visszhangot kiváltó
győzelem körülményeit Prukner mester. – Nálunk is megannyi, az élvonalat, sőt, a válogatottat is megjárt labdarúgó szerepel, nekik felüdülés, ha nem
olyan ellenféllel találkoznak, amely,

úgymond, betolja a kapuja elé a csapatbuszt. Ha mindkét együttes futballozni akar, akkor abból jó meccs szokott kikerekedni, így volt ezúttal is.
Tény, a második félidőben beszorult a Budafok, kapufát is rúgott a Vidi,
de aztán a csapat kijött a szorításból,
és egy remek kontrából megszerezte a
győztes gólt.
Az ősszel nem lehetek maradéktalanul elégedett, mivel csak az első
hely jelent feljutást, s mi másodikak
vagyunk. Két, nem kalkulált vereség
csúszott be, az egyik a „kis” Fraditól,
a másik a Hódmezővásárhelytől. Tavasszal bravúrokra lesz szükségünk, s
arra, hogy a Szigetszentmiklós is megbotoljon. De a futball azért olyan csodálatos játék, mert ez az egyetlen csapatsport, amelyben bármi előfordulhat
– mondta Prukner.
Mindenesetre a karácsonyi hangulatot
nagyban javította, hogy az őszi finálé pazarul sikerült: a harmadik helyezett Dunaújvárost gólokban gazdag meccsen, 4-0s vezetés után 4-2-re sikerült megverni, a
vendégek a 85. perc után szerezték szépítő
góljaikat. n (Ch. Gáll András)

Vízi zene és vízi balett az uszodában
A Budafoki Mozart Ifjúsági Zenekar koncertje és szinkronúszó-bemutató a budatétényi Hajós Alfréd Tanszodában
Nem mindennapi élmény részesei lehettek a Hajós Alfréd Tanuszoda látogatói az adventi hangversenyen, ahol a
szinkronúszók bemutatója előtt a Budafoki Mozart Ifjúsági Zenekar adott
koncertet.
Nádasdy Kálmán Alapfokú Művé-

Aszeti Iskola növendékeiből álló ze-

nekar vezetője és karmestere, Horti
Gábor a különleges akusztikájú, tágas
helyszínt és a folyamatos visszhangot
figyelembe véve állította össze a repertoárt. A lassan tíz éve rendszeresen vis�szatérő együttes a ma már hagyományosnak számító uszodai fellépésén
olyan népszerű és közkedvelt zeneszámokkal örvendeztette meg közönségét,
mint Rameau Rondója, Joplin Ragtimeja, Kramertől az Éjféli csók, Anderson

Plink, Plank, Plunk és Jenkins Palladio
című műve. Az utóbbi után a szűnni
nem akaró vastaps miatt az együttes alig
tudta folytatni az előadást, amelyen – a
hallgatóság nem kis örömére, nemegyszer mosolyt csalva a közönség és a zenészek arcára – a Trónok harca filmzene
mellett a Herkules és a Karib-tenger kalózai című filmek zenéi is felcsendültek.
E könnyed zenei program után a
Hófehér Fóka Úszóiskola szinkronúszói, Bojsza Orsolya és Hanczár Jázmin növendékei a kicsiktől a nagyokig
két csapatban felsorakoztak, és összehangolt csapatmunkában „eltáncolták”
a vízben az eddig tanult elemek összekötéséből készült koreográfiát.
Bodnár Tamás uszodavezető és
munkatársai az idén is a Budafoki Mozart Ifjúsági Zenekar koncertjé-

Városházi Híradó
budafok-tétény

vel és a szinkronúszó lányok bemutatójával köszönték meg az óvodás- és
iskoláscsoportokat kísérő, illetve a
nyári napközis táborban dolgozó pedagógusok, dadusok 2016-ban végzett
munkáját, valamint az önkormányzattól, a Kliktől, a védőnői szolgálattól és
IGI dolgozóitól kapott segítséget.
Az uszoda oktatói és edzői pezsgővel
és pogácsával fogadták a vendégeket,
köztük dr. Gálné Csabai Klára tankerületi igazgatót, Horváthné Fükő Zsuzsannát, az egyesített óvodák vezetőjét,
dr. Rostáné Faragó Andreát, a kerületi védőnők vezetőjét és Diófási Gabriellát, a Klauzál Ház igazgatóhelyettesét.
Az adventi est zárásaként a Budafóka SE
úszója, Székelyi Fruzsina kívánt békés,
meghitt karácsonyt gyönyörű fuvolajátékával. n (Tamás Angéla)

Szinkronúszók bemutatója a Hajós Alfréd Tanszodában
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