Újévi koncert

Máthé Erzsi kilencvenéves

Sárik és Beethoven

Doni megemlékezések

Ismét óriási sikert aratott a Budafoki Dohnányi
Zenekar különleges újévi koncertje a Klauzál
Ház színháztermében. (2. oldal) 

Budafokon született, az Éger utca 3. szám alatti barlanglakásban töltötte gyermekkorát Máthé
Erzsi színművésznő. (5. oldal) 

Sárik Péter, az ország egyik legjobb jazz-zongoristája gondolt egy merészet, és Beethovenre
improvizált. (7. oldal) 

Idén is megemlékezéseket tartanak a Budatétényben és a Baross Gábor-telepen a Don-kanyarnál elesett magyar katonákról. (3. oldal) 
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Olimpiai versenyek Budafok-Tétényben
A Tétényi-fennsíkra olimpiai helyszínt álmodtak meg a tervezők. A lőtér felújítása esélyt adhat arra, hogy minél többen megismerjék a kerületünket
és vezetéstechnikai képzések helyszíneként
kívánja hasznosítani, fejlesztési terveik között szerepel egy terepakadályokkal nehezített tanpálya kialakítása, és a jelenlegi
képzéseket is magasabb színvonalon szeretnék megtartani. A fejlesztéseknek az is
nagy lendületet adhat, hogy a 2024-re tervezett budapesti olimpia egyik helyszínéül ezt a lőteret választották a szakemberek.
A döntést nagyban befolyásolta, hogy az
előző olimpiai és paralimpiai játékokon a
sportlövészet versenyszámait egy a belvárostól messzebb lévő területen, elsősorban
honvédségi vagy már meglévő lőtéren rendezték meg. A budapesti pályázatnál az elsődleges szempont az volt, hogy a pályát a
későbbiekben is lehessen majd hasznosítani. Az állami tulajdonban lévő terület akkora, hogy a már meglévő, a belügyi és honvédelmi fegyveres szervek által használt
lőtér mellett kialakítható egy sportlövészeti
központ, amelyet az olimpia után a profi és
az amatőr lövészek is használhatnának. Ha
Magyarország megnyeri az olimpia rendezésének jogát, akkor kilencféle férfi és hétféle női olimpiai lövészeti számot fognak itt
megrendezni. (Folytatás a 12. oldalon) 

A budapesti olimpia számos új lehetőséget, fejlesztést és bővülést hozna a
kerület számára is. A Tétényi-fennsíkra megálmodott egyik olimpiai helyszín sokat segíthet abban, hogy Budafok-Tétényt minél szélesebb körben
ismerjék meg az emberek Magyarországon és a világban. A tervezőcsapatot kérdeztük a nagytétényi lőtér felújításáról.
Tétényi-fennsíkon működő lőteret évti-

Azedek óta a rendőrség használja. Az ob-

jektumnak kettős rendeltetése van, egyrészt
helyet ad a lövészeti képzéseknek, másrészt
itt található az a vezetéstechnikai tanpálya,
ahol a rendőri állomány elsajátíthatja, hogyan kell vezetni a gépjárműveket különleges viszonyok között. A leromlott műszaki állapotú épületek 1930 és 1964 között
épültek, azóta nem volt jelentős helyreállítás, korszerűsítés a területen. Csak a vezetéstechnikai tanpálya aszfaltburkolatát
újították fel az ingatlanon 2015-ben 150
millió forintért, a Közop projekt európai
uniós forrásaiból. Az Országos Rendőr-főkapitányság az objektumot a jövőben is lő-

Emberi léptékű, takarékos, mégis korszerű olimpia terveivel pályáztunk 2024-re

Magyar Örökség Díj

„A miniszterelnökig mentem”

Szabolcs Attila: Nemzetközileg is elismerték a magyar gazdasági eredményeket
Munkás és sűrű év volt 2016 – derül ki
Szabolcs Attila országgyűlési képviselő
lapunknak adott interjújából, amelyben
szóba került az új piactól a tervezett
vasútfejlesztésig számos olyan történés, amelyek napi szinten foglalkoztatják Budafok-Tétény polgárait. A kulis�szák mögé néztünk.

Karácsonyi ajándékként érte kerületünket és a Cziffra-alapítványt a rangos Magyar Örökség Díj, amelyet hárman vehettek át az év végén ünnepélyes keretek között a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A díj egyik átvevője Karsay Ferenc polgármester volt.
A kerület vezetője többek között elmondta: Cziffra György dicsőséget hozott hazájának,
ezért örömmel neveztük el róla legfiatalabb kulturális intézményünket, a Cziffra György
Nagytétényi Kulturális Központot, amelyen emléktáblát helyeztünk el. Balázs János Lisztdíjas zongoraművésszel (képünkön) közösen rendszeresen ápoljuk Cziffra emlékét, mert
büszkék vagyunk rá, hogy budafokinak is mondhatjuk. (Továbbiak a 2. oldalon) 

– Mit emelne ki az elmúlt év történései közül?
– Hazai viszonylatban az elmúlt
évek a gazdaság fejlesztéséről szóltak.
A nemzetközi hitelminősítők is kénytelenek voltak elismerni a magyar eredményeket, és felminősíteni az országot.
Európában szinte nálunk a legalacsonyabb a munkanélküliség, átlagosan 4,7 százalékos. Ez az arány a
nyugati országrészben nyilván alacsonyabb, mint a keleti országrészben, ahol helyenként a 30 százalékot is eléri a kis falvakban. Ezeken a
településeken feladat még a munka-

helyteremtés annak ellenére, hogy jelenleg inkább munkaerőhiány van az
országban. Ennek nyilván oka az is,
hogy nagyon sokan külföldre men-

tek dolgozni. Az európai uniós csatlakozás az egyik előnye az, hogy átjárhatók a határok, így az unión belül
szabadon lehet munkát vállalni. Érdekes, hogy munkanélküliségről beszélünk akkor, amikor szinte minden üzlet hirdeti, hogy munkavállalót keres.
Olyan munkát is kínálnak, amelyhez
nem kell különösebb szakképesítés,
mégsem jelentkezik rá senki. Azok közül ugyanis, akik hosszú ideig munkanélküliként élnek, többen már nehezen
szánják rá magukat a rendszeres munkavégzésre, főleg, ha segélyt is kapnak.
Ezért van nagy jelentősége a közmunkaprogramnak, amelyben az önkormányzatok felelőssége, hogy a
közmunkásoknak értelmes munkát biztosítsanak, és ez Budafok-Tétényben
meg is valósul. Nálunk a közmunkások
közül a szakmunkások szakmájuknak
megfelelő munkát végeznek, a képzetlenek szaktudást nem igénylő feladatokat látnak el. (Folytatás az 5. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

„Kedvező tavaszi szél”

Ismét óriási sikert aratott a Budafoki Dohnányi Zenekar
újévi koncertje a Klauzál Házban
Vidám újévi koncerttel indította a 2017es évet a Budafoki Dohnányi Zenekar
január 7-én a Klauzál Házban. A közönség sorai között foglalt helyet Karsay
Ferenc polgármester, Jánosi Angéla, a
mezőkaszonyi testvértelepülésünk középiskolájának igazgatója, valamint
kerületünk vezetői, pedagógusai, díszpolgárai.
arsay Ferenc megnyitóbeszédében az

Kelőttünk álló évről és a lehetőségek

Karsay Ferenc, Besszer Szilvia és Andrássy László a díjátadón

Cziffra György és
a Magyar Örökség Díj
A világhírű zongoraművész emlékének ápolása kötelességünk
A mélyszegénységből jutott a világhírnévvel járó luxusba. Cziffra György megjárta a
poklok poklát, ahonnan a zene, a zongoratudása emelte ki, és repítette a magaslatokba. Külföldön is a magyarságának élt.
A kényszerű hontalanságban ámulatba ejtette a világot, a legboldogabb mégis akkor
volt, amikor évtizedek után hazalátogathatott. S milyen boldog lett volna a budafoki
kötődésű világhírű zongoraművész, ha életében kapja meg a Magyar Örökség Díjat!
arácsonyi ajándékként érte kerületün-

Kket és a Cziffra-alapítványt a rangos

Magyar Örökség Díj, amelyet hárman
vehettek át az év végén, ünnepélyes keretek közt a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A díj egyik átvevője, Karsay Ferenc polgármester büszkén
beszélt lapunknak az elismerésről:
– Természetesen Cziffra György díja
ez elsősorban, amit sajnos nem személyesen vehetett át. Nagy megtiszteltetés, hogy
a rendkívüli művész – aki az ötvenes években néhány évig köztünk, a kerületben élt
– hagyatékának gondozásáért kapta meg a
Cziffra-alapítvány az igen rangos Magyar
Örökség Díjat. Dicsőséget hozott hazájának, ezért örömmel neveztük el róla legfiatalabb kulturális intézményünket, a Cziffra

György Nagytétényi Kulturális Központot,
amelyen emléktáblát helyeztünk el. Balázs
János Liszt-díjas zongoraművésszel közösen rendszeresen ápoljuk az emlékét, mert
büszkék vagyunk rá, hogy budafokinak
is mondhatjuk. Büszkék vagyunk arra is,
hogy ebben a kerületben igen komoly zenei
élet van, elég, ha csak a Nádasdy Kálmán
Művészeti Iskolára vagy a Budafoki Dohnányi Szimfonikus Zenekarra gondolunk,
de számos kiváló országos és világhírű zeneművész él köztünk. Azon vagyunk, hogy
a jövőben közülük is kerüljenek ki Magyar
Örökségi díjasok…
Balázs János Liszt-díjas zongoraművész volt az átadóünnepségen a laudátor, ő
a következőket mondta:
„Hősökre mindenkinek szüksége van,
hiszen mind szeretnénk jót tenni, segíteni vagy éppen alkotni valamit, ami maradandó, és amiből utódaink építkezhetnek.
A hős birtokol valamit a kincsből, és emberi nagyságát mutatja, hogy szétosztja értékeit. Sokunk hőse Cziffra György, aki vezércsillagként ragyog. Szellemi hagyatéka,
elképesztő zenei tehetsége, emberi tartása,
fiatalokat segítő önzetlensége már életében
legendává tette. 2016-ban a Cziffra Fesztivált úgy indítottam útjára, hogy szeretném
Magyarországon mindenkivel megismer-

Február végéig üzemel
a korcsolyapálya

A Piac téren lévő jégpálya következő ingyenes
napja január 12-én lesz a kerületieknek

dén két hónapon át, február 26-ig kor-

Icsolyázhatnak a Piac téren a sport-

kedvelő budafok-tétényiek. Az önkormányzatnak köszönhetően a Piac téri
jégpályára minden hónap egy adott napján ingyenes belépőt kapnak a kerület
lakosai, a következő január 12., csütörtök lesz. Ezen az ingyenes napon különleges programok lesznek a jégpályánál.
17 órától 17.30-ig a KSI 4-8 éves hokispalántái tartanak bemutatót, 17.30tól 18 óráig „Ovisok a jégre” címmel
a KSI pici hokisai tartanak oktatást a
kerületi civil érdeklődőknek. Ki lehet
próbálni, milyen kézbe fogni egy igazi hokiütőt és milyen nehéz eltalálni a
korongot. Estig (17 órától 19 óráig) érvényes a „Fotózkodj Peppino bohóccal

a jégen” című fotópályázat. A pályázaton való részvétel feltételei: csináljanak
egy képet Peppinóval közösen, küldjék
el a jegpalya@bp22.hu e-mail címre a
nevük és elérhetőségük megadásával
január 15., vasárnap éjfélig. A szervezők feltöltik a képeket a Facebookra, és
a legtöbb lájkot összegyűjtő kép beküldője értékes ajándékot kap majd. Fotót
bárki készíthet, korosztályi megkötés
nélkül, lehet akár családi csoportkép is.
A fotó lehet aranyos, vicces, a megkötés
csupán annyi, hogy az egyik bohócnak
is szerepelnie kell a képen. Több értékes
nyeremény lesz, az első három helyezettet díjazzák. A tanítási szünet időszakán
kívüli munkanapokon 8 és 14 óra között
a lehetőleg szervezett csoportban érkező diákok-tanárok, a kerületi óvodások
és a budafok-tétényi nyugdíjasok is ingyenesen használhatják a koripályát. A
tavalyi kezdeményezéshez hasonlóan
idén is 1700 darab, egyszeri pályahasználatra érvényes belépőjegyet kapnak
a kerületi óvodások az önkormányzattól. Kellemes időtöltést kíván a Piac téri
koripályán a budafok-tétényieknek az
önkormányzat! n (Budafokteteny.hu)

Fotó: Mátyás Tibor

tetni ennek a zseniális művésznek a zenei
és szellemi hagyatékát, és szeretném, ha
végre hazánkban is elismernék. Köszönettel tartozom a Magyar Örökség Díj kuratóriumának, hiszen a díj elnyerésével nem
csak Cziffra Györgyöt, hanem minden embert díjaznak, akik folyamatosan azért dolgoznak, hogy méltó emlékápolással tisztelegjünk a mester előtt. „Csak az árnyékból
a fénybe való átmenet korszakában éreztem, hogy valóban élek és szabad vagyok,
olyankor, amikor sötét börtönéből kiröppenhetett a tűzmadár” – vallja önéletrajzi könyvében. A tűzmadár kiröppent és sokunknak köszönhetően most hazatalált.
– Végre Gyuri bácsi hazatalált, amiért
Balázs Jánosnak és a kerületi önkormányzatnak hálás vagyok – folytatta a gondolatsort Andrássy László, aki a tragikusan elhunyt nagy tehetségű karmester, ifj. Cziffra
György unokatestvéreként szintén részese volt a díjátadónak. – Személyes tárgyakat, kéziratokat, újságcikkeket őrzök róla.
Sajnos hosszú ideig nem találkozhattunk,
de hogy milyen ember volt, arra jó példa,
hogy amikor már világhírű művészként hazalátogatott, ugyanolyan egyszerű, szerény
és közvetlen volt, mint ifjúkorában, kerülte a feltűnést. Fia tűzhalálába azonban belerokkant. Egy film szerepére kérték fel,
amelyben az ifjúkori édesapját alakította volna, ezért fogyókúrázott. A néhány
hét alatt leadott harminc kilótól annyira legyengült, hogy partitúratanulás közben beleszédült a kandalló tüzébe. Idősebb Cziffra György ezután többé nem lépett fel
zenekarral és lemezfelvételt sem készített,
hetvenkét évesen szívroham vitte el. Emlékének ápolása a mi örökségünk és kötelességünk! n (Temesi László)

széles tárházáról beszélt. – Minden évkezdet fogadalmakkal teli, új reményekkel, tervekkel indul. De mindannyian
tudjuk, az álmok nemcsak hittel, hanem
mindennapi cselekvéssel, kellő mennyiségű ráfordított energiával válnak valósággá. Legyen ilyen számunkra a 2017es év is: a megvalósult álmok esztendeje!
Az előttünk élő nemzedékek munkáját
folytatva, és bizakodva, hogy az általunk
megtett utat is folytatni fogja a következő generáció – mondta a polgármester, majd így folytatta: – Ha céljaink
közösek, terveink világosak, erőfeszítéseink egy irányba mutatnak, akkor látható eredményre vezetnek, és nemcsak az
erőfeszítéseink, hanem a sikereink is közösek lesznek!
Karsay Ferenc bejelentette: Budafok-Tétény életében fontos, új esemény
lesz 2017-ben. Idén először, Záborszky
Nándor születésének napján, június 21én rendezi meg az önkormányzat a kerület napját, amelyről a képviselő-testület tavaly május 26-i ülésén hozott
döntést. A különféle kerületi díjak ünnepélyes átadásával ekkor köszönjük
majd meg évről évre a közösség érdekében kiemelkedő munkát végző polgáraink teljesítményét. De összegzésre és

újabb közös célok megfogalmazására is
alkalmas ünnep lesz minden évben ez a
nap. Hiszek benne, hogy hagyományt,
új ünnepet teremtünk – hangsúlyozta a
polgármester. A kerület vezetője Kodály
Zoltán gondolataival zárta a beszédét:
„A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki
vérszegénységben él és hal. Teljes lelki
élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít
be. A zene rendeltetése: belső világunk
jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése.”
Hollerung Gábor Liszt Ferenc-díjas
karmester és Karsay Ferenc polgármester közös koccintással kívántak boldog
új esztendőt mindenkinek, majd elkezdődött a koncert.
A két részből álló újévi műsor sok
meglepetéssel szolgált a vendégek számára. Felcsendült többek között Wagner
Das Liebesverbot nyitánya, Liebermann
Piccolóversenyének 3. tétele, Strauss
Hazafias indulója. Hatalmas sikert aratott Liszt A Villa d’Este szökőkútjai
című művének előadása, amelyet Werner Gábor hangszerelt. Egy újévi koncertből nem hiányozhatott Lehár Ferenc Arany-ezüst keringője sem. Az est
második felében a zenekar eljátszotta Leroy Anderson Fiddle-Faddle című
darabját is. A tavalyi évben elhunyt Bud
Spencerről is megemlékezett a Budafoki
Dohnányi Zenekar egy filmes összeállítással. Hollerung Gábor még a közönséget is bevonta a koncert egyik darabjába. A Tavaszi szél című dalt a karmester
jelzésére a nézők együtt énekelték. A
koncertet vastaps zárta Offenbach Orfeusz az alvilágban című nyitányának előadása után. n (Viszkocsil Dóra)

A koncertet vetítés is kísérte 

Fotó: Mátyás Tibor

Fellobbant a szeretet lángja

Több százan vettek részt idén is a hagyományos betlehemi fáklyás sétán Budafok belvárosában
Az idei betlehemes felvonuláson is
több százan vettek részt. Az emberek
a Savoyai Jenő téren gyülekeztek, és
kezükben fáklyával hallgatták Sárhegyi
Zoltán katolikus plébános ünnepi szavait, aki kijelentette: az ünnep fényét,
értékét nem a tárgyak adják meg, hanem a szeretet.
Rózsakerti Baptista Közösség óvodá-

Aja Pillangó csoportjának ünnepi műso-

ra után ismert karácsonyi dallamok csendültek fel, majd a Szent Lipót katolikus
templomtól elindultak az ünneplők a budafoki református templomhoz, ahol Nagy
Péter lelkész köszöntött mindenkit. – A karácsony ünnepén, Jézus születése napján
találkozhatunk közvetlenül Istennel – kívánt áldott ünnepeket a fontos gondolattal
Nagy Péter. A Klauzál Gitár Band és a Csilingelő Gyermekkórus karácsonyi dallamai
után a séta tovább folytatódott az evangélikus templomig. A menet élén sétált Karsay
Ferenc polgármester, Szepesfalvy Anna,
Németh Zoltán és Zugmann Péter alpolgármesterek, valamint Szabolcs Attila országgyűlési képviselő is. Az evangélikus
templom kapujában Hokker Zsolt lelkész
fogadta a betlehemi menet résztvevőit. – A
decemberi hónap legsötétebb napjaiban a
fényt Jézus születése hozza el, és aki ezzel

a fénnyel találkozik, annak kötelessége azt
továbbadni embertársainak – mondta a lelkész. Szavait követően a Rózsavölgyi Népdalkör tagjai énekeltek alkalomhoz illő dalokat. Ezt követően a Piactéren ért véget a
séta, ahol Karsay Ferenc polgármester kívánt áldott ünnepeket a megjelenteknek.
– Akik végigsétálták velünk ezt az utat,
azok értékes gondolatokkal lettek gazdagabbak. Budafok-Tétény önkormányzata
ezt a fáklyás felvonulást közösségteremtő rendezvénynek álmodta meg, hogy így,

Betlehemes felvonulás a Savoyai Jenő téren

karácsony előtt mindenki találkozhasson
egymással – emlékeztetett a kerület vezetője. A köszöntő után a Magyar Népmese
Színház betlehemi műsora következett. A
téren forralt borral, teával és pogácsával
látta vendégül az önkormányzat a lakosságot. Minden résztvevő kapott ajándékba egy önkormányzati kiadású, 2017-es
fali naptárt, amelyet helyi művészek alkotásai díszítenek. A téren felállított jégpályán rengetegen korcsolyáztak a műsor
után. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Mátyás Tibor

Városházi Híradó

Emlékezés a doni hősökre



képviselet
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Álláspont

Németh Zoltán alpolgármester

Idén is több megemlékezést tartanak a kerületben a Don-kanyarnál elesett magyar katonákról

Kiköveteltük!
ovember közepén a lakossági tiltakozások, a dolgozói aláírásgyűjtés és
N
az önkormányzat határozott fellépése sikert hozott, nem vezették be a
budafok-tétényi vasútállomásokat kedvezőtlenül érintő menetrendváltozáso-

Minden évben a Donát-hegyen is megemlékeznek a hősökről

Budatétényi Római Katolikus Egy-

Aházközség és a Budatétényi Polgá-

ri Kör rendezésében 2017. január 14-én,
szombaton 18.30-kor, a Szent István király plébániatemplomban emlékeznek a
doni hősökre (Budatétény, Bajcsy-Zsi-

linszky u. 20.). A szentmisét Udvarnoky
László plébános mutatja be. A mise után a
Donnál elesett magyar katonákért gyújtanak gyertyát az emlékhelynél. A megemlékezésen beszédet mond Hódi Szabolcs,
a Klauzál Társaság szervező titkára.

Fotó: Mátyás Tibor

Baross Gábor-telepi Polgári Kör vetisztelettel meghívja a
kerületieket január 15-én, vasárnap 10 órára a Donát-hegyi emlékhelyre, ahol a doni
áttörés 75. évfordulója alkalmából tartanak
megemlékezést. n (Budafokteteny.hu)

Azetősége

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

Köszöntök minden olvasót az új év
alkalmából, és sikereket és gyarapodást kívánok!
Az év végén megsokasodtak a 2016-os év
eseményeit, eredményeit, gondjait felsoroló összefoglalók. Ami Budapestet illeti, csak
ámulni lehet, mi minden épült. A főváros érezhetően felívelő, fejlődő szakaszába lépett, amit
az idegenforgalmi adatok is alátámasztanak:
a külföldiek előtt is egyre népszerűbbek vagyunk, mert Budapest érdekes, jó élményeket nyújtó, biztonságos város. A beszámo-

BODROG Zoltán
lmp-s
önkormányzati képviselő

Hadd ragadjam meg most az alkalmat
arra, hogy boldog új évet kívánjak minden kerületi polgárnak! (Sajnos az ünnepi
jókívánságok már nem fértek bele abba
a decemberi terjedelembe, amit a mi kis
helyi nemzeti együttműködésünk egy ellenzéki képviselőnek a kerületi újságban
biztosít.)

Dankóné Hegedűs Jolán
MSZP-s
önkormányzati képviselő

Teljes államosítás az iskoláknál
Január elsejével az állam lett a közoktatási intézmények működtetője és fenntartója. Még a decemberi testületi ülésen
fogadta el a képviselő-testület teljes Fi-

lókban kerületünket is megemlítették, éppen
a fővárossal közös beruházás, a Szomszédok
Piaca kapcsán. Az építészeti díjakat sorra besöprő beruházás és az előtte rendezett események elfoglalták méltó helyüket a kerületiek életében.
Nekünk, önkormányzati képviselőknek az
új év új feladatokat jelent. A megkezdett úton
kell tovább haladnunk. A fővárosi önkormányzathoz benyújtott pályázataink – a Szent István téri játszótér megújítása, a Klauzál Ház
szabadtéri bővítése, Duna-parti szabadidőpark – legalább egyikének kedvező elbírálásában reménykedünk, amit majd jó minőségben meg is kell építeni.
Az álmainkban szerepel egy jégcsarnok
felépítése a Duna-parton, a kerékpárút felújítása, egy kilátópont a Duna fölött, sportpályák
létesítése. Rámpákon, lépcsőkön lehetne elérni a partot, a fokozott természetvédelmi vé-

delem alatt álló terület sérülése nélkül. Olyan
hangulatos vendéglátóhely kialakítására is
gondoltunk, amelyre a közelben is találhatunk
jó példákat.
Ahogy Karsay Ferenc polgármester mondta: „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 nemcsak felkeresni érdemes, hanem ahol jó élni is!” n

Nem mellesleg a decemberi testületi
ülésen a közoktatási rendszer és egyszersmind az önkormányzatiság leépítésének
újabb kötelező szabályait fogadta el – az ellenzék ellenszavazatai mellett – a képviselőtestület (az épületek vagyonkezelésének
átadását). Ezek a mozzanatok azért különösen fájóak, mert a jelen már oda, de a még
meglevő oktatásügy koncepciótlan rombolásával a jövő is megy a levesbe.
Apropó oktatási intézmények és slamasztika. Kis bosszúságaink sorozatában a
minap megint – egészen közelről – szembesültem azzal a régóta jelen levő problémával,
hogy az Anna utcai óvoda környékét (is) vas-

tagon borítja a kutyapiszok. A szülők sokszor
több kicsi gyerekkel, babakocsival kénytelenek teljesíteni az akadályversenyt, s eközben a nem túl jól kialakított utca forgalmától
is meg kell védeniük szertelen gyerekeiket.
Így kerül be a környék kutyáinak terméke
azoknak az autóiba és lakásaiba, akik alkalmasint e problémákat átgondolva mondtak
le fájó szívvel a háziállat-tartásról.
De tekintsük a megoldás oldaláról a
problémát! Milyen fejlesztéssel lehetne ennek elejét venni? Ne habozzanak javaslatot tenni – elsősorban a gazdák – nekem
(+36-30/572-2450, bodrogz@bp22.hu) vagy
esetleg más önkormányzati illetékesnek! n

desz-frakciója azt az előterjesztést, mely
kimondja, hogy 2017. január elsejétől a
kerületi oktatási ingatlanok állami kézbe
kerülnek. Ellenzéki képviselőként hiába
érveltem magam is, hogy az állam nem
tud jó gazdája lenni annak, amire így teszi
rá a kezét, amit a helyi igények és lehetőségek kizárásával, egy általános, kötelék
nélküli szinten hoz létre. Az új szervezet
kialakítása során olyan „vízfej” jön létre, aminek az irányítása szinte lehetetlen.
Ezt a gyakorlatot sajnos már a korábban
létrehozott Klik tevékenysége is bebizo-

nyította. Az állami kézbevétel tehát azt jelenti, hogy közös nevezőre van hozva az
oktatás a legelmaradottabb s a legfejlettebb területek iskoláival. Ez naiv elképzelés, mert az oktatás sokkal bonyolultabb
folyamat: anyagi és emberfüggő. Abban a
pillanatban, ha a helyi igényeket és lehetőségeket kizárjuk és egy központosított
elképzelést teszünk kötelezővé, a várható eredmény kétséges. Ez a szándék nem
fogja azt az eredményt hozni, amit kitalálói elképzeltek, melyet az elmúlt évek
már igazoltak. n

kat, változatlan maradt a vasúti menetrend Budafok-Tétényben. December
1-jétől a vasúttársaság ugyanis jelentősen csökkenteni akarta az itt, illetve a
környező agglomerációs településeken megálló vonatok számát.
A járatritkítást – széles körű kerületi összefogással – egyelőre sikerült elkerülnünk, és a továbbiakban is küzdeni fogunk a megfelelő menetrendért. Most
jön azonban az elkerülhetetlen, átmeneti vágányzár. Várhatóan áprilisban elkezdődik ugyanis a 40a jelzésű, Kelenföld–Pusztaszabolcs vasútvonal régóta
ígért átépítése, korszerűsítése, ami részleges, illetve teljes vágányzárral jár.
Most ismét közösen – önkormányzati vezetőknek és budafok-tétényi civileknek – együtt kell odafigyelnünk arra, hogy a kerület érdekeit, igényeit is figyelembe vegyék. Minden korábbi fejlesztésnél ugyanis azt mondták a kivitelezők,
hogy majd ebben, a most következő szakaszban orvosolják a kerület legnagyobb ezzel összefüggő problémáit. Így például a Duna felőli átjárók korszerűsítésének ügyét, a megállóhelyek megfelelő, korszerű kialakítását, a védett
épületek felújítását. Ami az ígéretekből eddig (a kerületi önkormányzat nyomatékos kérésének, közbenjárásának eredményeképpen) teljesült: nagyszabású nyílászárócsere Budafok érintett lakótelepein, a hangszigetelés érdekében
– ezt nagyon határozott hangon követeltük ki a fejlesztőktől, amikor polgármesterünk, Karsay Ferenc vezetésével tárgyaltunk velük. Köszönet illeti a döntéshozókat, hogy együtt érzők, együttműködők és segítőkészek voltak. Szintén
sikerült elérni a Duna utcai közúti aluljáró szélesítését, hogy a kétirányú forgalomnak és a kerékpárútnak is helyet biztosítsanak.
Van viszont még néhány ígéret, amelynek teljesítése hátravan. Ezeket a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel 2008-ban kötött együttműködési
megállapodás is tartalmazza. Ilyenek a Vágóhíd utcai aluljáró szélesítése, a Növény utcai aluljáró bővítése, a Növény utcai vasúti híd átépítése, fokozottabb
zajvédelemmel ellátva. Ilyen a Hárosi vasúti megálló tervezett aluljárójának
megépítése a meglévő autóbuszmegállók magasságában, a vasúti megállók P+R
parkolóinak korszerűsítése, bővítése, a Nagytétényi főcsatorna, azaz a Sulákpatak vasút alatti átvezetése. Nem utolsósorban pedig a meglévő kétoldali zajvédő falak további bővítése, a XI. kerület határától a Harangozó utca vonaláig,
esetleg azon túlmenően is, a vasútvonal-korszerűsítési munkálatok befejezésével egy időben.
Végül egy jó hír: a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt vezérigazgatója,
Nagy Róbert Attila december 19-i levelében arról biztosította kerületünk polgármesterét, Karsay Ferencet, hogy a pálya-korszerűsítési munkálatok részeként a Budatétény vasúti megállóhely átépítése is megvalósulhat, rendelkezésre
állnak a szükséges források. n
civil szemmel

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

Új év, új gondolatok
zúton szeretnék valamennyi olvasónak, a kerület lakóinak, kiemelten a civil szer-

Evezetekben másokért tevékenykedőknek, a Polgármesteri Hivatal munkatársai-

nak, sportolóinknak és szurkolóinknak minden jót kívánni az új esztendőben.
Bizonyára azoknak van igazuk, és ezek szép számmal akadnak, akik 2016-ot, illetve 2017-et egy új korszak kezdetének írják le, ami a világ megváltozására utal. Az
egész világot meglepte az amerikai elnökválasztás, a francia és olasz vezetők bukással
felérő helyzete, a 2017-es franciaországi és németországi választások kapcsán kialakuló szituációk. A probléma különösen az Európai Unió vonatkozásában jelent meg,
hiszen a korábbi gazdasági válságot gyorsan követte a migrációs válság, és ezeket az
unió képtelen volt megfelelően kezelni. Ennek eredményeként jelentősen megnőtt az
unióban azoknak a száma, akik nem tudatosan, nem kellő alapossággal körbejárva,
de annál határozottabban igényelik új gondolatok, új tettek, új politika és gazdaság
megjelenését. Jól láthatóan az Európai Unióban a domináns hatalom, a német társadalom Európa számára túl nagy, kezelhetetlen, a világ számára túl kicsi, és a II. világháborús múlt intelligens kezelése okán azokon a területeken, ahol erőt kellene tudni
felmutatni, a németek visszafogottságra kényszerülnek. Az angolok unióból történő
kiválása után természetesen jelentősen megkérdőjeleződik a volt kelet-európai szocialista országok, így hazánk gazdasági szerepvállalása, főként a munkaerő ottani legális működésének kérdése.
Ezen nemzetközi körülmények jelentős hatással vannak a magyar viszonyokra,
és az új év jelentős próbatételt fog támasztani a magyar emberekkel szemben. A gazdasági növekedést nyilvánvalóan befolyásolja a közelmúltban végrehajtott béremelés, hiszen az hosszú idő óta először biztosít nagyobb lehetőséget, a belföldi fogyasztás
révén pozitív hatást fog kifejteni a gazdaságra. Néhány alapvető élelmiszer áfájának
csökkenése reményeim szerint kedvező lehet a polgárok számára, bár ez a kérdés is
felveti egy új minőség tartós megjelenésének kérdését. Amennyiben az áfa csökkentése nem tűnik el a kereskedelem útvesztőiben, akkor reményeim szerint megindulhat
egy hiteles alapokon nyugvó pozitív változás. Az ehhez kapcsolódó pozitív változások
nemcsak az elvárások, hanem a jövőkép szempontjából is meghatározók lehetnek az
egészségügy és az oktatás területén megkerülhetetlen reformok tekintetében. Ezen
utóbbi két terület kormányzati kezelése azért is fontos, mert az új esztendő nyugodt,
békés időszakát csak e két terület, az egészségügyben dolgozók, illetve a pedagógusok
gondjainak értelmezése és pozitív kezelése biztosíthat.
Mindannyiunk számára fontos mindenekelőtt az egészség, a megbízható munkahely és olyan jövedelem megszerzése, amely megteremti a családok számára a saját gazdaságuk biztonságos alapját. A kerület életében fontos a tudatos jövőkép építése, megfelelő tervezésre építve. Így olyan létesítmények is felépülhetnek, amelyek
találkozási pontok, szórakozási lehetőségeket nyújtanak, de mindenekelőtt ezeken
keresztül az egészségesebb életmód körülményeit megteremtik. Magam részéről izgulok a kerületi uszodabővítésért, jégcsarnoképítésért, és a kerület hosszú távú koncepciójának harmonikus kialakításáért. Ezen gondolatokkal kívánok mindenkinek
sikeres, szerencsés új esztendőt. n
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HIRDETMÉNYEK

 Városházi Híradó

Pályázati felhívás

felhívás

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.

Az önkormányzat is segít
az extrém hidegben
„Mindenki fontos!” – Ilyenkor, a nagy hidegben különösen fontos
az összefogás: segítsünk a rászorulókon!
Az önkormányzat többféle módon is igyekszik segíteni a kerületben élő
szociálisan rászorulóknak, nehéz helyzetben lévő családoknak, személyeknek. Az önkormányzati hivatal koordinálásával, anyagi támogatásával
a segítségnyújtásba évről évre több intézmény is bekapcsolódik. Fontos
információk a nagy hidegben nehéz helyzetbe kerülőknek:
– Téli tüzelő megvásárlásához pénzbeli támogatás igényelhető a Szociális Ellátási Csoportnál: 1225, Budapest, Nagytétényi út 264., tel: 424-0032,
424-0033
– Amennyiben szomszédságában nehéz sorsú, elszigetelt, önellátásra nem
képes személyekről van tudomása, a Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ családgondozói nyújtanak segítségét a 424-7492, 4247493-es elérhetőségen, vagy a 1225, Budapest, Nagytétényi út 261.sz. alatt.
– Közterületeken, utcákon, tereken segítségre szoruló élethelyzetről a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál tehető bejelentés 08:00-02:00 között a
338-41-86-as telefonszám 2. mellékén (http://maltai.hu/cikk/hir/2547).

tájékoztatás

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának tájékoztatója
a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat
2017. évi fordulójának összesített adatairól
Az ösztöndíjpályázatra azok a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhettek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat; vagy a 2016/2017. tanévben
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, továbbá családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét, azaz a 71 250 Ft-ot.
A beérkezett pályázatok száma összesen: 66. Ösztöndíjban részesített pályázók száma összesen: 61 fő. „A” típusú pályázat – felsőoktatási hallgatók: 57 fő. „B” típusú pályázat – felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatal: 4 fő. A bírálatból kizárt, formailag
nem megfelelő, illetve nem támogatott pályázatok száma: 5.
Önkormányzatunk a 2017. évi fordulóban ismét valamennyi, a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelt, azaz formailag megfelelő
pályázatot benyújtó pályázót ösztöndíjban részesít.
Pályázatok kizárására, illetve elutasítására csupán a pályázati kiírásban meghatározott feltételek nem teljesítése miatt került sor.
A pályázatból történő kizárás, illetve a támogatás elutasításának okai:
A jövedelemigazolás hiányosságai, a pályázat papíralapú, illetve az online pályázati felületen történő benyújtásának hiánya, a pályázati kiírásban meghatározott, egy főre jutó jövedelem-összeghatár túllépése: 5 fő.
A képviselő-testület által elfogadott pályázati költségvetési keretösszeg 2017-re: 11 300 000 Ft, melyből a korábbi évek nyertes B típusú ösztöndíjasait is támogatja önkormányzatunk.

Pályázati felhívás

Felhívás a kerületi pedagógusokhoz
DÍSZOKLEVÉL KÉRÉSE
Budafok-Tétény Polgármesteri Hivatalának Humánszolgáltatási Irodája ezúton kíván segítséget nyújtani a XXII. kerületben élő, valamint egykoron a
kerületben dolgozó pedagógusoknak díszoklevélhez jutásban.
A díszoklevél igénylésének feltétele: legalább 30 év pedagógusi vagy óvodapedagógusi pályán töltött szolgálati idő, valamint az alapdiploma megszerzésének ideje óta eltelt 50, 60, 65, illetve 70 év.
A díszoklevél igénylésének kérelméhez, kérjük, szíveskedjenek az alábbiakat csatolni: az
előírt szolgálati időre kiterjedő szakmai pályájának leírását is magában foglaló önéletrajzot (elérhetőséggel: lakcím, telefonszám, e-mail cím), munkakönyvet vagy annak hiteles
másolatát, utolsó munkahelye, illetve társadalmi szerv javaslatát, a szakképzettséget tanúsító oklevél másolatát. Aki már rendelkezik díszoklevéllel, annak elegendő az újabb
évfordulóhoz kötött díszoklevél adományozása iránti kérelméhez az előző díszoklevél
másolatát mellékelnie. A beküldés határideje: 2017. február 10. Helye: Budafok-Tétény
Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda, 1221 Budapest,
Városház tér 11., A borítékra kérjük ráírni: DÍSZOKLEVÉL. Felvilágosítás a Humánszolgáltatási Irodán Malaczkovné Orbán Judittól kérhető, tel.: 229-2611/179. mellék.

állás

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

Az ösztöndíj havi összege minden pályázó esetében 7000 Ft.
Budapest, 2016. december

Karsay Ferenc polgármester

Meghívó

A Nagytétényi Polgári Kör és a Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. január 19-én, csütörtökön 17 órakor

a magyarországi németek kitelepítésének
70. évfordulója alkalmából megemlékezést
és koszorúzást tart a Nagytétényi Sváb Emlékhelynél.

Betöltendő munkakör: Határozatlan időre szóló, teljes munkaidős közalkalmazotti kinevezés, konyhai dolgozó munkakörben.
Főbb feladatok: a gyermek-és felnőtt élelmezéssel 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 2017. január 31.-ig. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja! A pályázatokat 2017. január 27.-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 óvodapedagógusi munkakör betöltésére
Betöltendő munkakör: határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyban, óvodapedagógusi munkakörben.
Főbb feladatok: az óvodáskorú gyermekek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése,
fejlesztése, oktatása, tervezi, szervezi a csoportjában folyó pedagógiai munkát, segíti a hátrányban lévő gyermekek felzárkóztatását, kapcsolatot tart a szülőkkel, ellátja a
munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket.
Pályázati feltételek, egyéb információk: Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség, büntetlen előélet. http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/óvodapedagógus
A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör
gyakorlója dönt 2017. január 31.-ig. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja! A pályázatokat 2017. január 27.-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „óvodapedagógus” 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 pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére

Sok szeretettel várjuk a megemlékezésre kerületünk lakóit!
	László Istvánné	Dr.Szirtes Edit
	Nagytétényi Polgári Kör	Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke	
elnöke

Betöltendő munkakör: Határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezés, pedagógiai asszisztens munkakörben.
Főbb feladatok: Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése. A pedagógiai
program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása
érdekében segítse az óvodapedagógusok munkáját
Pályázati feltételek, egyéb információk: Pedagógiai asszisztensi végzettség.
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/pedagógiaiasszisztens
A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt 2017. január 31.-ig. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja! A pályázatokat 2017. január 27-ig a XXII. kerületi Egyesített
Óvodába „pedagógiai asszisztens” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
vezeto@ovoda.hawk.hu Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.

Városházi Híradó
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Új év kezdődött, de a munka folytatódik
Szabolcs Attila: Minden kerületünkben élő polgár javát szolgálná, ha létrehoznánk egy borászati központot
(Folytatás az 1. oldalról) 

– Mi történt Magyarországon 2016ban az Európa egészét érintő menekültválsággal összefüggésben?
– Nemzetközi szinten a 2015-ös év
intézkedései folytatódtak, de Magyarországot ez kevésbé érintette, mert
amióta a déli határszakaszt kerítés zárja el a migránsoktól, kevesebb intézkedésre került sor. Naponta ötven-száz illegális bevándorlót tartóztattak fel, ők
jogellenesen, erőszakosan, a kerítés átvágásával, átmászásával próbáltak bejutni hazánkba. Óriási sikerként könyvelhetjük el, hogy a V4-ek (a visegrádi
országok: Csehország, Lengyelország,
Magyarország és Szlovákia – a szerk.)
egységesen és nagyon határozottan
léptek fel ebben a kérdésben, és ha a
nyugat-európai politikusok véleménye
nem is változott meg, de finomult, az
ottani közvélemény pedig erőteljesen
kezd igazodni a magyar állásponthoz.
– Hogyan értékeli az október 2-i
népszavazást?
– Nagyon sikeres népszavazás volt,
ha figyelembe vesszük, hogy 1990 óta,
a feltett kérdést támogatva egyetlen népszavazáson sem volt 3,3 millió szavazat. A nem szavazatok többsége akkor is
meglett volna, ha igennel szavaztak volna azok, akik otthon maradtak.
Budafok-Tétény a második legnagyobb létszámban vett részt a népszavazáson a nem szavazatok tekintetében. Ez azt jelenti, hogy a kerületben
jogkövető állampolgárok laknak, hiszen a migránsok nagy része erőszakosan tört be Európába, Magyarországra.
Aki jó szándékkal jön, nem dobja el a
papírjait, hanem elmegy a határra, bejelentkezik, menedékjogot kér és türelmesen kivárja, amíg megállapítják,
hogy a kérése jogos vagy nem.
A fenyegetettség azonban nem múlt
el, mert a migránskérdésre nem született még jó megoldás, a betelepítési
kvótát még mindig nem tudják sokan
elfelejteni.
– Január elsején több olyan törvény
lépett életbe, amely a lakosság nagy részét érinti. Ezek közül mely intézkedések a legfontosabbak?
– A kormány komoly béremeléseket
és adócsökkentéseket vezetett be. A minimálbér 15 százalékkal emelkedett, a
középfokú végzettségű, a munkakör betöltéséhez szükséges képesítéssel rendelkező szakmunkások garantált bérminimuma pedig 25százalékkal nőtt. Míg
2010-ben a minimálbér 73.500 forint
volt, 2017-től 127.500 forint. A Fidesz
négy év alatt többel növelte a minimálbért, mint a szocialisták nyolc év alatt. A

Szabolcs Attila feleségével és unokáival a nagytétényi szüreti mulatságon

garantált bérminimum 89.500 forintról
161.000 forintra emelkedett, ennek és a
minimálbér emelésének a hatására minden szinten tovább nőhetnek a fizetések.
A kormány az adócsökkentés pártján
áll, azt szeretné, ha több pénz maradna
a dolgozóknál, ezért a munkáltatók társasági adóját egységesen 9 százalékra
csökkentette. Ez az Európai Unió területén a legalacsonyabb. A kormány azt
reméli, hogy a béremelések, valamint a
járulékok és a társasági adó csökkentése
a következő években jelentősen növelheti a gazdaság teljesítményét. A munkáltatói járulék 5 százalékponttal kevesebb lett, a kisvállalkozói kedvezmény
a duplájára nőtt, a munkavállalók személyi jövedelemadója pedig egy százalékkal csökkent. De beszélhetnénk
a családtámogatásokról, a családi adókedvezményről, a fiatal házasoknak járó
adókedvezményről, a csokról, vagy arról, hogy egyre több gyerek étkezhet ingyen és tanulhat ingyentankönyvekből.
Ezek mind-mind olyan intézkedések,
amelyek a családok mindennapi megélhetését könnyítik. Megemlíthetjük
a mindenkit érintő áfacsökkentést is,
amely tavaly a sertéshúst érintette, idén

pedig a tejet, tojást, kenyeret és kisebb
mértékben a vendéglátást.
– Az elmúlt évben tudta érvényesíteni akaratát a parlamentben a kerület érdekében?
– Úgy érzem, megtettem mindent,
amit egy olyan helyi lokálpatrióta, aki törvényhozói megbízást kap, megtehet. Minden erőmmel azon vagyok, hogy fejlődjön, gyarapodjon Budafok-Tétény. Ahogy
tizenkét évig polgármesterként is ez volt a
hivatásom. Most a felelősségem is megnőtt. Végzem a munkám. A közösségért.
– Mondana néhány példát?
– Az egyik legfontosabb, hogy az új
városvezetés folytatta,amit megkezdtem,
és pontot tett annak az évtizedes munkának az i-jére, amit az új piac megszületése
jelent. Végre ott áll, működik a vásártér,
ráadásul egy új közösségi köztéren. Úgy
érzem, modern, de kisvárosi piac született
újjá. Mindez a belváros rekonstrukciójának az egyik fontos, de korántsem az utolsó lépése.
Megkerülhetetlenek a vasút-ügyek.
Köztudott, hogy a Székesfehérvár irányába tartó, 30-as sínpárt néhány évvel ezelőtt felújították, de a Déli-pályaudvartól
mellette párhuzamosan futó, 40-es sza-

Fotó: Hirschberg Judit

kaszt, a százhalombattai vonalat nem.
Ezért még nem nyúltak hozzá Budafok
és Háros állomások épületéhez, nem szélesítették ki a Vágóhíd utcai és a Növény
utcai aluljárókat. A zajvédő falnak is csak
egy része készült el a korábbi munkálatok
során. Ezek folytatását a 40-es pálya felújításához kötötték, amely a tervezők szerint 35 milliárd forintot emészt majd fel.
Ezt az összeget sikerült elnyerni az
Európai Uniótól, de a kivitelezés már 4344 milliárd forintról szólt, így a kormány
inkább más vasúti fejlesztéseket kívánt
volna megoldani. A miniszterelnökig
mentem, hogy a kormány támogatásával
nálunk valósuljon meg a vasút fejlesztése. Ez sikerült, így már az idén hozzáfognak az elmaradt munkákhoz: elkezdődik
a százhalombattai vasúti sínpár és az állomások felújítása, valamint folytatják a
P+R parkolók és a zajvédő fal hiányzó
részének megépítését. Az önkormányzattal közös fellépés eredményeként sikerült elérnünk, hogy a vonatok továbbra
is megálljanak a kerület eddigi megállóhelyein.
Apróságnak tűnhet, de a helyi németségnek jelentős változás, hogy a Hugonnai
Vilma Általános Iskola a korábbi elutasí-

tás ellenére megkapta a jogot, hogy német
nemzetiségi iskola legyen.
– Milyen tervekkel készül az új évre?
– Minden kerületünkben élő polgár javát szolgálná, ha létrehoznánk egy borászati központot. A bor- és szőlőkultúra, és
az erre épülő számos iparág egyre erősebb
világszerte. Minden adottságunk megvan,
hogy újra a nagy elődök nyomába lépjünk, hogy legalább az európai borkultúra
térképén méltó helyre kerüljön Budafok.
A Duna-parton nagy álom a Duna utcában lévő közművesített területen egy
állandó jégcsarnok megépítése. Rajta vagyunk, és úgy érzem ez is olyan szolgáltatás többlet lesz, amely az itt élők örömmel
fogadnak. Ráadásul ez a tervünk illeszkedik abba a politikába, amelyet a nemzeti
összetartozás gondolata összegez, és ami
nagyon gyakorlatias munkát jelent. Ös�szekötni a 100 évvel ezelőtt erőszakosan
széttépet szálakat a Kárpát-medence magyarjai között.
A jégcsarnok nyitva áll majd minden
magyar utánpótlás csapat előtt, Erdélytől
a Felvidékig, Kárpátaljától a Délvidékig.
Békében építkező, boldog, új esztendőt kívánok 2017-ben mindahányunknak. n (Tamás Angéla)

Egy kitelepített sváb lány életútja
Máthé Erzsi, a Nemzet Színésze, Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész kilencven éves
Budafokon született, az Éger utca 3.
szám alatti barlanglakásban töltötte
gyermekkorát, az Árpád utcai iskolában végezte az elemit, a Kossuth iskolába járt polgáriba, a Szent István téren
tanult gyors- és gépírni a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Máthé Erzsi
színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának
örökös tagja. Az 1947-ben kitelepített
sváb család sarja ma is büszke származására, mint mondta, számtalan
szép emléket őriz szegény, de boldog
gyermekkoráról. A Kossuth-díjas és
kétszeres Jászai Mari-díjas színésznő,
aki idén májusban lesz kilencvenéves,
szívélyesen fogadott zugligeti otthonában, ahol kávé mellett végigbeszélgettük a délutánt.
lmesélte, hogy Mercz Erzsébetként

Eanyakönyvezték, de amikor Gobbi

Hilda elvitte a Nemzeti Színházba a
Dohányföldek című darabot rendező
Major Tamáshoz, hogy a színpadról hiányzó, kiváló színésznő, Szörényi Éva
szerepét eljátssza, Major azt mondta:

„ilyen névvel, kérem, nem lehet, hogy
Mercz – tessék magyarosítani!” Így a
plakátra már Máthéként került fel, az
Erzsébetből pedig, amit addig is utált,
Erzsi lett. Hozzátette: Halmai István
és Vén Emil festőművészeknek köszönhető, hogy a budafoki Szilárd Faárugyárban titkárnőként dolgozó sváb
lányból színésznő lett.
– Első színházi fellépésem még
az Attila moziban volt, azután jelentkeztem a Színművészeti Akadémiára, 1945-ben. Nem vettek fel, viszont
a Dohány utcában az Országos Színészképző Iskola remek tanári karral
– Rátkai Mártonnal, Lázár Máriával,
Ascher Oszkárral – éppen pótfelvételit tartott, és oda bekerültem. Amikor
harmadévesek lettünk, Rátkai a Revizorra készült, ezért az akkor fiatal
Gobbi Hildát kérte, hogy rendezzen
nekünk vizsgaelőadást. Az Éjjeli menedékhelyet játszottuk, én Nasztyát.
Gobbi Hilda, ez a zseni és hatalom
megfogta a kis társaságunkat, bevitte az akkori Nemzetibe, kifestett minket, ruhákba, jelmezekbe öltöztetett,

díszletet adott, majd kiadta a színházi világnak az ordrét (parancsot – a
szerk.): minden rendező és színházigazgató legyen ott az előadáson, mert
az ő növendékei vizsgáznak. Ott is ült
mindenki, mert nem lehetett neki ellenállni. Az előadás után kaptam egy
egyéves szerződést az akkor még magánkézben lévő Vígszínháztól – beszélt a kezdetekről a színésznő.
A színházak államosítása után Pécsre került, ahol találkozott Bessenyei
Ferenccel, Kálmán Györggyel, és pár
hónap múlva már Szendrő József színházigazgató felesége volt. Pécs után a
Nemzeti Színház, majd több mint harminc év után a Katona József Színház
színésze lett. Elárulta, hogy első kitüntetésére, az 1954-ben kapott Farkas–
Ratkó-díjra a legbüszkébb, mert azt
kollégái, az akkori színészóriások ítélték oda neki titkos szavazással.
– Két nagy szerep után, egy váratlan pillanatban hagytam ott a Katona József Színházat. Eszembe jutott, hogy én ottfelejtettem magam
a színházban. Játszottam, bírtam is,

a hatvanöt éven át tartó tanulás frissen tartotta az agyamat. Nem voltam
drámai szende, nem voltam naiva, én
több voltam, erősebb. Volt humorom,
volt drámám, mindent játszottam, és

szinte minden szerepet eljátszhattam
– mesélte Máthé Erzsi, majd hozzátette: nagyon örül, hogy 2012-ben
Budapest díszpolgárának választották. n (Tamás Angéla)

„Volt humorom, volt drámám, és szinte minden szerepet eljátszhattam”
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KERÜLETI DÍJAK

 Városházi Híradó

Vár várják a javaslatokat a kerületi díjazottakra
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a 13/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete alapján meghirdeti az alábbi kerületi díjakat:
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon „Katona Péter-díj”
DÍSZPOLGÁRI KITÜNTETÉS
Budapest XXII. kerület - Budafok, Budatétény, Nagytétény, Baross
Gábor-telep - Díszpolgára címben a kerületért végzett tevékenységükkel kiemelkedő életművet létrehozó, vagy a kerület polgárai számára különösen jelentős tevékenységet végző személyek részesülhetnek. A címben évente egy fő részesülhet.
A kitüntetés adományozásáról a díszpolgári kitüntetésben korábban
részesült személyekből álló kuratórium javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
A kitüntetés átadására a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen június 21-én kerül sor. A díszpolgár személyére bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon
(letölthető: www.budafokteteny.hu) legkésőbb 2017. március 31-ig
2 példányban kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő címre:
Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet, 1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra kérjük, írják rá: Javaslat „DÍSZPOLGÁRI KITÜNTETÉS-re”

SZABÓ GYULA-DÍJ
A díj a kerületi közművelődési intézmények, kulturális egyesületek,
művészeti csoportok, illetve ezek munkatársai, vagy tagjai, valamint
bármely más kerületi lakos számára adományozható, akik a kulturális, közösségi élet területén kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végeztek.
A díj életműért is adományozható. A díj évente egy személy részére
adományozható. A díj átadására a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen június 21-én kerül sor. A díjazott személyére bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon
(letölthető: www.budafokteteny.hu) legkésőbb 2017. március 31-ig
2 példányban kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő címre:
Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet, 1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra kérjük, írják rá: Javaslat „SZABÓ GYULA-díjra”

ZÁBORSZKY NÁNDOR-DÍJ
A díj azon természetes, vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (továbbiakban: személyek) részére adományozható, akik a kerület közbiztonságának
javítása érdekében, vészhelyzet elhárítása során kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki. A díj évente egy személynek adományozható. A díj átadására a Kerület Napja alkalmából rendezett
ünnepségen június 21-én kerül sor. A díjazott személyére bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon
(letölthető: www.budafokteteny.hu) legkésőbb 2017. március 31-ig
2 példányban kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő címre:
Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet, 1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra kérjük, írják rá: Javaslat „ZÁBORSZKY NÁNDOR-díjra”

AZ ÉV BUDAFOK-TÉTÉNYI VÁLLALKOZÓJA DÍJ
A díj azon kerületi székhellyel, illetve telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó, gazdasági társaság vezető tisztségviselője részére adományozható, aki legalább 3 éve sikeresen működik, stabil,
eredményes gazdálkodást tud felmutatni, a kerületben szakmailag elismert, köztiszteletben álló személyiség, aki tevékenységével
hozzájárul a kerület fejlődéséhez, hírnevéhez és a kerületi vállalkozások megbecsüléséhez. A díj azon vállalkozó részére ítélhető oda,
aki a közterheket maradéktalanul megfizette, illetve ellene büntetőeljárás nincsen folyamatban. A díj évente egy vállalkozó részére
adományozható. A díj átadására a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen június 21-én kerül sor. A díjazott személyére bárki tehet javaslatot.

(letölthető: www.budafokteteny.hu) legkésőbb 2017. március 31ig 2 példányban kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő
címre: Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet, 1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra kérjük, írják rá: Javaslat „AZ ÉV BUDAFOK-TÉTÉNYI VÁLLALKOZÓJA díjra”

TISZTA, VIRÁGOS KERÜLETÉRT DÍJ
A cím azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: személyek)
részére adományozható, akik a kerület tisztaságának megőrzése,
környezetünk szépítése és egészségesebbé tétele érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek.
A díj az alábbi kategóriákban nyerhető el:
a) családi ház és környezete
b) utca, utcarész, lakótelepek, társasházak kisebb, nagyobb egysége
c) balkonok, erkélyek
d) intézmények, vállalatok, egyházak
e) önkormányzati fenntartású intézmények
Az a)-d) kategóriákban az első három helyezett, az e) kategóriában
egy helyezett kaphat díjat. A díj átadására a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen június 21-én kerül sor. A díjazott személyére bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon
(letölthető: www.budafokteteny.hu) legkésőbb 2017. május 31ig 2 példányban kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő
címre: Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet, 1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra kérjük, írják rá: Javaslat „TISZTA, VIRÁGOS KERÜLETÉRT DÍJRA”

„Tóth József-díj”
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016.
(V.31.) rendelete alapján a „Tóth József-díj” azon intézményvezető, intézményvezető-helyettes, vagy tagintézmény-vezető részére
adományozható, aki a kerületben végzett intézményvezetői, intézményvezető-helyettesi vagy tagintézmény-vezetői munkájával méltán nyerte el környezete elismerését vagy kimagasló eredményt ért
el. A díj különösen a sikeres vezetői életmű elismeréseként adományozható. A „Tóth József-díj” évente egy személynek adható.
Kerületünk polgármestere a Kerület Napja (június 21.) alkalmából
rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot a nyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu), amelyet
a polgármesterhez kell benyújtani 2017. március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda, 1221 Budapest, Városház tér 11.

„Mihalik Sándor-díj”
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016.
(V.31.) rendelete alapján a „Mihalik Sándor-díj” azon pedagógusoknak adományozható, akik a kerületben az adományozást megelőző
tanévben kimagasló színvonalú munkát, kiemelkedő tevékenységet
végeztek. Évente legfeljebb kettő, a kerületben oktató pedagógusnak adományozható, és az „Év Pedagógusa” címmel jár együtt.
Kerületünk polgármestere a Kerület Napja (június 21.) alkalmából
rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot a nyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu), amelyet
a polgármesterhez kell benyújtani 2017. március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi
Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda
1221 Budapest, Városház tér 11.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016.
(V.31.) rendelete alapján a „Katona Péter-díj” évente legfeljebb két
természetes vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetnek adományozható, akik a kerületben a szociális munka területén olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet
végeztek, amellyel méltán nyerték el környezetük elismerését vagy
kimagasló eredményt értek el.
Kerületünk polgármestere a Kerület Napja (június 21.) alkalmából
rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot a nyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu), amelyet
a polgármesterhez kell benyújtani 2017. március 31-ig.
Postacím:
Budafok-Tétény XXII. Kerületi
Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda
1221 Budapest, Városház tér 11.

„Munkácsy Károly-díj”
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016.
(V.31.) rendelete alapján a „Munkácsy Károly-díj” évente legfeljebb
kettő diáknak adományozható, akik a
• kerületi oktatási intézmények 7–18 éves tanulói,
• tanulmányi átlaguk az előző tanévben legalább 4,5-es,
• a rendelet szerinti kiemelkedő sporteredményt értek el az elfogadott, dokumentált, hitelesített és ellenőrizhető budapesti, országos
vagy nemzetközi egyéni illetve csapatversenyeken.
Kerületünk polgármestere a Kerület Napja (június 21.) alkalmából
rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására bárki tehet indoklással ellátott javaslatot az
adatlapon (letölthető: www.budafokteteny.hu), amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2017. március 31-ig.
Postacím:
Budafok-Tétény XXII. Kerületi
Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda
1221 Budapest, Városház tér 11.

„Zakariás József-díj”
Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016.
(V.31.) rendelete alapján a „Zakariás József-díj” azon személyek, közösségek, csapatok részére adományozható, akik a kerület sportéletében magas színvonalú tevékenységet végeztek, illetve kiemelkedő
eredményt értek el. A díjat évente egy személy vagy közösség kaphatja.
Kerületünk polgármestere a Kerület Napja (június 21.) alkalmából
rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt.
Az adományozásra írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot
nyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu), amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2017. március 31-ig.
Postacím:
Budafok-Tétény XXII. Kerületi
Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda
1221 Budapest, Városház tér 11.

„Dr. Bálint Béla-díj”
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016. (V.31.)
rendelete alapján a „Dr. Bálint Béla-díj” díj azon természetes vagy jogi
személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek
adományozható, akik a kerületi egészségügy javítása, fejlesztése érdekében olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amel�lyel maradandó, példaértékű vagy kimagasló eredményt értek el. A díj
évente legfeljebb két személynek adományozható.
Kerületünk polgármestere a Kerület Napja (június 21.) alkalmából
rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására írásban bárki tehet javaslatot a nyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu), amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2017. március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi
Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda
1221 Budapest, Városház tér 11.

GRÁF ANTAL-DÍJ
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselőtestülete 13/2016. (V. 31.) önkormányzati rendeletével megalapította a Gráf Antal-díjat.
A díj azon természetes, vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére adományozható, akik a
kerület környezeti – természeti állapotának megőrzése, védelme, javítása, rehabilitációja érdekében olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel maradandó, példaértékű vagy kimagasló eredményt értek el.
A díj egy személy részére adományozható.
A díj odaítéléséről a Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
A díj átadására a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen június 21-én kerül sor. A díjazott személyére bárki (magánszemély, intézmény, közösség) tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon
(letölthető: www.budafokteteny.hu) legkésőbb 2017. március 31-ig
2 példányban kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő címre:
Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Főépítészi
és Városrendezési Iroda, környezetvédelmi referens, 1221 Budapest,
Városház tér 11.
A borítékra írják rá, hogy: Javaslat „Gráf Antal-díjra”

Városházi Híradó
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Érzelmi hullámvasút
Gájer Bálinttal
Szerelmes dalokat is énekel a Klauzál Házban Valentin-napon a magyar Michael Bublé
Már többször magával ragadta a budafoktétényieket koncertjeivel. Február 12én is ez vár rajongóira, akik egyúttal felülhetnek érzelmi hullámvasútjára. Gájer
Bálint kalauzolja majd őket csaknem két
órán keresztül, élő zenekarral a latinospopos-swinges „állomásokon”. Az elegáns énekes ezúttal Valentin-nap alkalmából látogat a Klauzál Házba.
lete nagy utazása előtt kaptuk telefon-

Évégre a népszerű művészt, aki ked-

vesével igen távol tőlünk, Thaiföldön
„elővalentinozik”.
– Rám fér már egy kis pihenés, mert
elég hajtós volt az elmúlt évem, ami kimagaslóan jól sikerült – indokolta kéthetes szerelmi „kiruccanását”. – A decemberem is nagyon sűrű volt, sok fellépéssel,
amelyek közül kiemelkedett a Sinatra-műsor több ezer nézővel. Az elmúlt évem leg-

fontosabb sikereihez tartozik még a novemberben Swing N Pop címen megjelent
második önálló nagylemezem, amelyen
sokkal több a saját dal, mint az előzőn.
Hallhatók rajta klasszikus swinges dalok,
latinos lüktetésű szerzemények és popdalok is. Aki ezt meghallgatja, igazi érzelmi
hullámvasúton utazhat velem együtt.
– A Klauzál Házban is felülhetnek különleges hullámvasútjára az emberek?
– Erre még inkább, hiszen Valentinnapi műsorral készülök nyolcfős élő zenekarral, amiben több dal is a szerelemről
szól majd, mint például az Ébren álmodok, a Jöttél, láttál, szerettél, a Meglátni
és megszerezni, a Messze a holnap vagy
a legújabb, a Világítótorony, amely hamarosan a rádiókban is hallható lesz. A második lemezemen egyébként sokkal több
szó esik a szerelemről, mint az elsőn.
– Csak nem szerelmes?

Gájer Bálint koncertjei jól megkomponált színpadi estek

– A legjobbkor kérdezi, éppen a szerelmemmel megyek Thaiföldre két hétre…
Már nagyon várjuk az utat.
– A „mézes” hetek és a Valentin-nap
után mik várnak önre 2017-ben, milyen
évre számít?
– Az áttörés éve lesz, úgy érzem. Remélem, még jobban felível majd az egyéni
karrierem, amiért igen sokat teszek, hiszen
keményen dolgozom, ráadásul magamat
menedzselem. Május 24-én pedig a Művészetek Palotájában koncertezem Szörényi
Leventével, a Budapest Jazz Orchestrával
és egy világsztárral, Joan Faulknerrel, akivel még egy duett is elképzelhető. A különleges koncerten swing- és jazz-örökzöldek
csendülnek fel, valamint Illés- és Fonográfslágerek big band hangszerelésben. Ezzel a
műsorral Debrecenbe és Pécsre is elutazunk.
Új lakásba is költözöm az idén a kedvesemmel. Kell ennél több? n (Temesi László)

Fotó: Hirschberg Judit

Sárik Péter a zongoránál

Improvizációk Beethovenre
Sárik Péter örömmel rögtönzött a zongorán az Örömódára
agy fába vágta a fejszéjét Sárik Pé-

Nter, az ország egyik legjobb jazz-

zenésze, aki gondolt egy merészet, és
Beethovenre improvizált, sőt, lemezt
is készít, amelynek bemutató koncertje november elején volt a Zeneakadémián. A zongoraművész Berki Tamás
jazzénekessel lépett fel a szeptemberi Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon,
amelyen megcsodálhattuk virtuozitását. A vonzódása a klasszikus zenéhez
nem véletlen, hiszen ezt tanulta a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen,
majd megalapozott zenei tudással, az
évek alatt fokozatosan a jazz felé orientálódott, amely köztudottan improvizációs műfaj. Míg idáig eljutott, szinte
minden zenei műfajt kipróbált a poptól
a latinig, majd 2007-ben megalapította
a Sárik Péter Triót. Eddigi négy lemezük nemzetközi sikert is aratott, idehaza Fonogram-díjas lett.
– A tavalyi évem különösen jól sikerült, megjelent a szerzői lemezem,
az Idebent-odakint című, míg a Berki Tamással készült közös lemezünk,
a Minden délibáb Fonogram-díjat kapott – mondta a kitűnő zenész, akinek
az idei évre sem lehet panasza, mert tavasszal a Hangszeresek Országos Szövetsége megválasztotta Az év zenészévé, és a naptára is tele van a fellépések

időpontjával. Emellett szerzeményei
sikereket aratnak idehaza és külföldön,
Angliában és az Egyesült Államokban
a dalversenyeken rendszerint az élmezőnyben végeznek. Vajon hogyan jött
az ötlet, hogy ilyen sikeres jazzmúlttal
és -jelennel Beethovent improvizáljon?
– Jazz-kívánságműsorunkkal jártuk
az országot, és a hallgatóink közül bárki bármit kérhetett, amikor valaki az
Örömódát kérte, hogy a magunk stílusában játsszuk el – válaszolta. – Ezt a
feldolgozást felvették, és a rádiók többször lejátszották, amit a Beethoven Budán szervezői is hallottak. Ennek köszönhetően meghívtak a fesztiváljukra.
Innen már jött a többi nagy mű jazzesítve. Tudom, hogy ez sokaknak furcsa,
de az, hogy ilyen jelentős művek születtek akkoriban komolyzenészektől,
zeneszerzőktől, még nem jelenti azt,
hogy maguk a szerzők is mindig komoly emberként éltek. Például Mozart
bohém, bevállalós, szabadelvű volt. Ha
némelyik klasszikus mű ma születne,
biztosan világsláger lenne.
– Ezek szerint könnyű volt jazzre átdolgozni Beethovent?
– Nagyon nehéz feladat volt, de
megérte, mert ezáltal még több fiatal
ismerheti meg a klasszikus remekműveket. n (temesi)

Megtanulni élni

Kántor Péter költői estje a Cziffra Központban
Rendhagyó költői est részese lehetett,
aki karácsony hetében ellátogatott a
Cziffra Központba, hogy személyesen
találkozhasson Kántor Péter költővel,
az ő tolmácsolásában hallhassa verseit, és a beszélgetést vezető Szalagyi
Csilla kérdéseinek segítségével megismerhesse gondolatait.
öbb mint negyven éve, hogy a József

TAttila és Babérkoszorú-díjas Kántor Pé-

ter első verseskötete Kavics címmel napvilágot látott. A három éve Artisjus Irodalmi
Nagydíjjal is kitüntetett, tizennégy kötetes
költő 2016-ban azonban új oldaláról is bemutatkozott: a Magvető kiadásában megjelent az Egy kötéltáncos feljegyzéseiből
című, tárcákat tartalmazó kötete. Ahogy
Kántor Péter az irodalmi esten fogalmazott:
ideje volt már kipróbálnia a prózát, a rövidprózát. Kíváncsi volt, vajon nagyobb szabadság-e prózában fogalmazni, és arra is,
hogyan hat az egész vissza a versre.
– Írásaiban sokszor foglalkozik a közélettel. Miért?
– Vannak időszakok, amikor gyakrabban, máskor ritkábban. Azt szokták mondani, és nem is alaptalanul, hogy egy lírikus legfőbb hőse mindig önmaga. De
gondoljon csak Adyra, akiben megfért
a lírikus a publicistával is. Versben talán nehezebb közéleti témákat érinteni,
de egyáltalán nem lehetetlen. Nekem pedig, ez nyilván alkati sajátosság, valóban
több olyan versem is van, ahol keverednek közéleti és magánéleti dolgok. Úgy

látszik, nem közömbös nekem, milyen világban élek.
– Hogyan születnek meg a versei?
– Ha lehetne, legszívesebben mindennap írnék egy remek verset, de hát ez sajnos nem megy. Olyan vagyok, mint egy
horgász, aki vár a halra. Csak én nem ülök
egy stégen, hanem jövök-megyek, teszekveszek, egyáltalán: próbálom „normálisan”
elütni az időt, egészen addig, amíg nem érzem azt, hogy „kapás” van. Akkor már
csak a halra koncentrálok, vagyis a versre.
Valószínűleg a jövés-menések is beszámítanak az előkészületekbe, meg a tevés-vevés is, de hogy pontosan hogyan történik
mindez, azt nem tudom.
Ritka eset, hogy egyből készen megszületik a vers a fejemben, és nekem
csak le kell írnom. Általában ennél többre van szükségem: meg kell fogalmaznom azt, amit csak sejtek, elképzelek, elgondolok, ami foglalkoztat, de amit nem
látok egészen tisztán addig, amíg meg
nem írtam.
– Előfordul, hogy valamelyik korábbi
versével ma már nem szívesen vállal közösséget?
– Úgy érti, hogy vállalom-e az összes
valaha írt versemet? Van olyan versem,
amiről utólag azt gondolom, nem lett volna muszáj megírni. Nyilván nem mindegyik vers áll egyformán közel hozzám.
De a többségükről úgy érzem, ma se tudnám különbül megírni őket. Legföljebb
másként – azt hiszem, ez természetes.
Van, amit ma jobban tudok, mint régen,

„A rendszerváltás igazi nagy történelmi pillanat volt az életemben” 

és van, amit csak másképp. Lehet olyan
is, amit régebben tudtam, ma pedig talán
már nem. Időnként előfordult velem, és
most is előfordul nagy néha, hogy kicsit
változtattam (változtatok) egy-egy korábbi versemen – ha az ember úgy érzi,
itt vagy ott kézenfekvő egy jobb megoldás, nehéz ellenállni a javítás szándékának. De ha biztosan úgy érzem egy versről, hogy az kész, ahhoz már nem nyúlok
többé. Ami kész, ami megvan, az már
nem az enyém – leválik rólam, éli a maga
életét.

– A Jég-öröm című vers kapcsán
Averkamp azonos című, kivetített képe
színesítette az irodalmi estet. Ezt követően Szalagyi Csilla a három, egymást
tíz évenként követő Megtanulni élni
című versek kapcsán kérdezte, mi késztette Önt arra, hogy háromszor is vis�szatérjen a költemény gondolati-szerkezeti vázához.
– Nem terveztem, hogy lesz egy ilyen
sorozat – így alakult. 1989-ben (vagy inkább ’90 elején?) írtam az első Megtanulni élni című verset. Ez volt a rendszervál-

tás ideje: igazi nagy történelmi pillanat az
életemben. Úgy éreztem, hogy erre valamiképp reagálnom kell versben is. Nem
vártam isteni csodát, mégis tele voltam izgalommal, reménységgel. Aztán tíz év elteltével visszanézve a ’89-es kezdetre,
nem tombolt bennem a lelkesedés. Újabb
tíz év múltán pedig megint azt éreztem,
nem hallgathatok: ez a harmadik vers,
ez elég keserű. De hát mindig változnak
a dolgok. Remélem, lesz még lehetőségem és okom vonzóbb képet mutatni magunkról. n (Tamás Angéla)
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meghívó

Budai Egyházközségek XVII. Farsangi Bálja

felhívás

Magyar kultúra napja – 2017. január 22.

A bált a MOM Kulturális Központban rendezik meg
2017. február 11-én, szombaton 19 órától.
„Légy jó keresztény, jó szakember, jó szülő, jó állampolgár” (Boldog Adolf Kolping)
A bál fővédnökei: Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek
és Tarlós István főpolgármester.
A bál egyházi szervezője Lambert Zoltán protonotárius, kanonok, plébános atya.
A bál díszvendége a Magyar Kolping Szövetség.
Sztárvendég: Csillagszeműek Táncegyüttes, Daniel Speer Brass rézfúvós zenekar.
A bált megnyitja: Székely János püspök.
Nyitótánc – palotás, Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium
és Sportgimnázium diákjai, Budai egyházközségek fiataljainak közös tánca
Lassan hagyománnyá válik, hogy a Budai Egyházközség Farsangi Bálján a jelenlegi országhatárokon kívül élő magyarok anyanyelvi oktatásügyének támogatására, illetve hazai
szervezeteknek gyűjtenek adományokat. Az előző években a csángó iskolát, a délvidéki, a
kárpátaljai, a felvidéki magyar oktatásügyet támogatták a kezdeményezéssel. 2010-ben a
bál díszvendégei a Nagycsaládosok Országos Egyesületének családjai, 2011-ben a Magyar
Katolikus Karitászt volt. Az ezt követő években a katolikus elektronikus, nyomtatott, írott sajtót és könyvkiadást támogatták a bevételből. A Magyar Katolikus Rádió, az Új Ember Kiadó, a
Szent István Társulat Katolikus Könyvkiadó, a Keresztény Élet hetilap kiadója szerepelt a díszvendégek között.
Az idei bál díszvendége a Magyar Kolping Szövetség. Kolping Adolf még fiatal káplánként személyes küldetését abban ismerte fel, hogy a nyomasztó szociális problémák
enyhítésének szentelje életét. Meg volt győződve arról, hogy a társadalmi bajokat csak a
keresztény elvekhez való visszatérés által lehet enyhíteni és megoldani. Ezért 1849-ben –
mint kölni egyházmegyés katolikus pap – elkezdte szervezni a Katolikus Legényegyletet. A
Kolping mozgalom alapítása óta ugyanazon elvek mentén szerveződik a világ 72 országában. Kolping Adolf 1856 májusában látogatott Magyarországra, még abban az évben megalakult a fővárosi egyesület. Magyarországon az első világháború után, 1922-ben alapították meg 58 egyesülettel a katolikus legényegyletek önálló nemzeti szövetségét. A Kolping
mozgalom ezután élte virágkorát – egészen a második világháború végéig. Tevékenysége
fontos szociális és pedagógiai feladatokra irányult: szakmai tanfolyamok, iparos versenyek
és kiállítások, házasságra felkészítő előadások, kulturális rendezvények, vallásos nevelés és
világnézeti oktatás. 1926 óta leányok részére működött a „Napsugár-lányok” elnevezésű
testvérszervezet is. 1946-ban Rajk László belügyminiszter betiltotta a szövetséget.
1939-ben dr. Meszlényi Zoltán Lajos esztergomi segédpüspököt nevezték ki a Kolping
mozgalom élére. A II. világháború után uralomra jutott kommunista rendszer feloszlatta,
szétverte a Katolikus Legényegyleteket. Meszlényi Zoltánt bebörtönözték, és 1951-ben
mártírhalált halt. Két éve avatták boldoggá. 2015. január 31-én Erdő Péter bíboros, érsek a
Magyar Kolping Szövetség égi patrónusának nevezte ki Boldog Meszlényi Zoltánt.
A Magyar Kolping Szövetség 1990 novemberében szerveződött újjá. Napjainkban
65 egyesület 1600 fős tagsága dolgozik a mozgalomban.
A báli jegyek megvásárolhatók a következő plébániák irodáiban, ügyeleti időben:
• Városmajori Jézus szíve plébánia, 1122 Bp., Csaba u. 5.
• Szent Anna-plébániatemplom, 1011 Bp., Batthyány tér 7.
• Szent Imre Ciszterci Egyházközség, 1114 Bp., Himfy u. 9.
Belépőjegy ára büfével 4000 Ft és egy tálca sütemény.

Szabó Magda 10-100
A Klauzál Ház programja az írónő halálának
10., születésének 100. évfordulóján
Vén Emil Galéria – 2017. január 22., 10.00–19.00 óra
Egész napos vetítés a galérián. Folyamatosan megnézhetik
Szabó Magda legnépszerűbb tévésorozatait, melyre bárki
bármikor betérhet, bekapcsolódhat, kényelmes fotelekbe,
babzsákokra ülhet.
Régimódi történet 1–6 rész, Abigél 1–4 rész
Szabó Magda-könyvek kihelyezése szabad olvasásra
(együttműködve a Szabó Ervin könyvtárral)
Mészáros Csaba Kamaraterem – 2017. január 22.,
16.00–17.30 óra Rendhagyó irodalom.
Beszélgetés Szabó Magda költőről, íróról, pedagógusról, az irodalmi művek átdolgozásáról, irodalmi örökségéről. Vendégek: Tasi
Géza, Szabó Magda hagyatékénak gondozója és Egri Kati színművésznő, a Szabó Magda-művekből készült filmes és színpadi adaptációk szereplője. Beszélgetőtárs Szalagyi Csilla.
17.30–18.00 óra A Szabó Magda SZELFILM pályázat díjátadása
Színházterem – 2017. január 22., 19.00–22.00 óra
Szabó István Oscar-díjas filmrendező Az ajtó című filmjének
vetítése Helen Mirren főszereplésével.

Kapcsolódó projekt
Meghívó

Meghívó a harmadik Ignác-napi
emléksétára és batyus partira
Emléksétára és batyus partira hív minden nagytétényi lakost a Nagytétényi
Polgári Kör, amit Szelmann Ignác, a Szelmann Ház egykori tulajdonosának
névnapjára rendeznek.
Időpont: 2017. február 5., vasárnap 16–19 óráig
Gyülekezés a Szelmann Ház előtt
(Budapest XXII., Nagytétényi út 306.)
fáklyákkal, gyertyákkal, mécsesekkel, ki mit hoz.
Séta 16.30-kor indul.
Útvonal: Szelmann Ház – templom lépcsőjén felmegyünk – Templom utca – Szentháromság utca – zsidó temető – Romhányi J. utca – Zambelli L. utca – Temetőkert utca – Répa utca – Angeli utca – Zambelli L. utca – Szabadság utca – Nagytétényi út – Szelmann Ház
Ignác-köszöntő ünnepség a Szelmann Házban kb. 17 órától.
Batyus lakmározás – ki mit hoz –, baráti beszélgetés 19 óráig.
Örömmel várunk minden nagytétényi felnőttet és gyermeket.
Nagytétényi Polgári Kör

Felhívás iskolai 8–12. évfolyamos közösségeknek!
Szabó Magda 10-100
2017 Szabó Magda születésének 100., halálnak 10. évfordulója. Ebből az alkalomból a Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központ selfie-pályázatot ír ki a XXII. kerület középiskolás tanulóinak, Szabó Magda SZELFILM címmel.
Készítsetek olyan selfie-kből összeállított videó kisfilmet, amelyben a csoport tagjai felolvassák/elmondják Szabó Magda Születésnap című kisregényének részletét. (A részletet mellékeljük,
vagy elolvashatjátok/letölthetitek a www.klauzalhaz.hu oldalon.)
A selfie-k és az abból összeállított kisfilm bárhol és bármikor készülhet, felnőtt és diák szereplői is lehetnek. Az elkészült videókat címmel, iskolátok megnevezésével és a közreműködők felsorolásával küldjétek el a szabomagda100@gmail.com e-mail címre.
A beküldési határidő 2017. január 15.
A beküldött kisfilmeket folyamatosan – érkezési sorrendben – feltöltjük a Klauzál Ház Facebook-oldalára. A 2017. január 15-ig legtöbb like-kot gyűjtő videó különdíjban részesül.
A legeredetibb videó díja:
10 ezer Ft értékű könyvcsomag a LIBRI Zrt. ajándékaként
15 ezer Ft értékű mozijegykupon a Cinema City Camponába
Díjátadás 2017. január 22-én 17.30 órakor a Klauzál Ház Mészáros Csaba Termében.

Városházi Híradó
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Ebédlő ünnepi díszben
A szép terítés és a kulturált étkezés versenye
a Baross Gábor Általános Iskolában
Baross Gábor Általános Iskolában

Arégi hagyomány már, hogy decem-

berben a felső tagozatos diákoknak karácsonyi terítési és étkezési versenyt hirdetnek a pedagógusok. Több mint húsz évvel
ezelőtt Ottrok Endréné, az iskola egyik tanára találta ki ezt a versenyt, hogy a gyerekeket a kulturált étkezésre és az ünnepi
teríték ízléses elkészítésére ösztönözzék.
Idén is rengetegen vettek részt ezen a megmérettetésen. Nyolc csapat nevezett be a
versenyre, minden osztályból négy fő. Az
öttagú zsűri pontozáskor előnyben részesítette a saját készítésű asztali díszeket és a
szép étkezést, amibe beletartozott az evőeszközök és a szalvéta helyes használata
is. Sok szép ünnepi díszt készítettek idén
is a diákok. Sokan iskola után ültek össze
és találták ki, majd alkották meg a dekorációt. Minden csapat igyekezett minél

ünnepibbé és esztétikussá varázsolni az
asztalát. A karácsony legismertebb jelképei megjelentek az asztaldíszekben vagy
a kiegészítőkben. Az év legvarázslatosabb ünnepére készülve nem hiányozhatott a ragyogó gyertya és a fenyőfa sem.
A győztes asztal különleges dísze egy
drótból hajlított, spirál alakú karácsonyfa volt, amely sok kis pomponnal volt
feldíszítve. Minden versenyző kapott
ajándékot. Az első három helyezett
csapat a MenzaMinta étkeztetési cégtől vehetett át egy-egy ajándékcsomagot. A zsűri pontjai alapján a 6.a osztály harmadik lett, második helyezést
a 8.a ért el. Az „aranyat” a 6.b osztály
kapta. A legügyesebb csapat jutalma
idén is egy vacsora volt az Óhegy Étteremben, az iskola alapítványának ajándékaként. n (Viszkocsil Dóra)

A Kempelen Farkas Gimnázium hetedik osztályos győztes csapata

Az anyanyelv bajnokai
A Kempelen Farkas Gimnázium hetedikes csapata megnyerte a Bolyai
Anyanyelvi Csapatverseny országos döntőjét
A kerületi iskolák három csapata a megyei/területi forduló első helyezettjeként bejutott a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny döntőjébe.
Kempelen

Farkas

GimnáziA
tanárnéni így is büszke ránk csapata
(Skrabák Boglárka, Páhán Anita, Kis
Veronika és Árkosi Ivett – felkészítő tanáruk: Bakó Tünde) megnyerte
az országos versenyt, a Gádor Általános Iskola harmadikos csapata, a Villám négyes (Gál-Werl Patrik, Gáspár
Kitti, Nagy Anna és Vida Borbála –
felkészítő tanítójuk: Mártonné Dudás
Andrea) országos hatodik helyet szerzett decemberben. A döntőn a Kempelen Farkas Gimnázium Irodalmi lépegetők nevű csapata is (Bartos Sára,
Glávits Anna, Jancsurák Marcell és
Lengyel Barnabás – felkészítő tanár:

Aum négy hetedik osztályosa,

Felföldiné Székely Dóra) eredményesen képviselte kerületünket.
Az anyanyelvi verseny területi fordulóján azonban az első helyezetteken kívül is többen a díjazottak közé kerültek.
A harmadik évfolyamon a Kossuth Lajos Magyar–Angol két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aranybetű
csapata (Komlós Márk, Kovách Gergő, Illés Csanád és Pócsik Petra – felkészítő tanító: Rosrássi Ildikó) harmadik, a Gádor Általános Iskola Szókincs
csapata (Janisovszky Vanda, Kovács
Nóra, Szerencsi Ida és Turi Barna –
felkészítő tanító: Nagy Lászlóné) hatodik helyezett lett a százöt versenyző
csapat közül.
A negyedikeseknél a Kossuth Lajos Magyar–Angol két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Nyomozók nevű
csapata (Minyó Márk, Nagy-Hugert
Levente, Varga Maja és Viszkocsil

Norton – felkészítő tanító: Lajtainé
Komáromi Eszter) negyedik, a hatodikosoknál az Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
Cselira nevű csapata (Baranyai Csenge, Castiglione Csenge, Erdős Lili és
Katona Sára – felkészítő tanáruk: Frankó Ibolya) harmadik helyet szerzett.
A Kempelen Farkas Gimnázium
ötödikesei, a Mit is ikszeljünk? csapata (Siristye Léna, Bende Barnabás,
Skrabák Virág és Polgár Eszter – felkészítő tanáruk: Szabóné Moncz Éva)
a második, a hatodikos Kis kalciumok
(Juhász Janka, Kocsis Boglárka, Igaz
Laura és Németh Veronika – felkészítő tanáruk: Bakó Tünde) az ötödik és
a nyolcadikos Gargalizálókészülékek
(Varga Zsófia, Bodnár Luca és Szőke
Viktória – felkészítő tanáruk: Miernik
Beáta) a harmadik legjobbak az országban. n (Tamás Angéla)

Kaszonyi gyerekek a Demjénben
A testvériskolai kapcsolatnak köszönhetően kárpátaljai gyerekek látogattak a kerületbe
Egy félosztálynyi gyermeksereg lépte
át a múlt héten a magyar–ukrán határt,
hogy néhány napra belekóstoljanak a
budafok-tétényi gyerekek életébe, és
megismerkedjen a nevezetességeinkkel. A kárpátaljai Mezőkaszonyból érkeztek hozzánk, hogy élvezzék a Rózsakerti Demjén István Református
Általános Iskola vendégszeretetét.
zer csoda várt nálunk mindazokra a

Ekaszonyi diákokra, akik először jár-

tak az anyaországban. Mert a kisbusznyi tizenéves közül többen még soha
nem voltak a határon innen, főleg nem
Budapesten.
– Tizennégy gyermekkel, három fiúval és tizenegy lánnyal, valamint három kísérő pedagógussal jöttünk testvériskolánk meghívására – mondta
Jánosi Angéla, a mezőkaszonyi iskola igazgatónője, aki kémiatanárként
már 23 éve tanít, de csak szeptembertől vezeti alma materét. Odajárt ugyanis diákként, ráadásul szülei voltak a
tanárai... – Első alkalommal járok Budafok-Tétényben, ahol nagyon jó benyomásokat szereztem ilyen rövid idő
alatt is. Szívélyesen fogadtak bennünket, Bencze Péter igazgató vendégszeretete nagyon jólesett nekünk, diákjaink órákra is beülhettek. Gondoskodtak
arról, hogy ne unatkozzunk, hiszen a
Tropicarium, a Csodák Palotája és a
Törley Múzeum is a programban szerepelt. Bennünket, pedagógusokat pedig meghívtak az újévi koncertre, ami
szintén nagy élményt nyújtott. Diákjainkat családoknál helyezték el, így számukra még külön programokról is gondoskodtak a szülők.

A mezőkaszonyi diákok a Demjén iskolában

– Mióta él a kapcsolat az iskoláik közt?
– Hivatalosan tavaly május óta, akkor jött néhány diákunk fellépni az ünnepi eseményre, közülük hárman most
is velünk tartottak. Egyébként a kerület és egykori mezővárosunk között –
kétezer-ötszáz lakosú a településünk,
az iskolánkba pedig kétszáznegyvenen
járnak – jóval régebbi a kapcsolat, hiszen tőlünk is szállítottak ide rendszeresen pezsgőalapanyagot.
– Milyen az élet most Mezőkaszonyban,
ismerve országuk politikai helyzetét?

– Nyugalom van, a közbiztonság
jó. Az emberek megnyugodtak, csak
besorozáskor bolydul fel a település,
amikor a hadkötelesek igyekeznek eltűnni...
Bencze Péter házigazda, a Demjén
iskola igazgatója annyit mondott lapunknak: örül, hogy fogadhatta a testvériskola tanulóit, és reméli hamarosan
a demjénes diákok is megismerhetik
a mezőkaszonyi intézményt, ahol ő
többször megfordult már adományaikkal. n (temesi)

Megtanulják megtisztelni a karácsonyi asztalt

Ifjú zongorista Japánból
Igarashi Judit Youko: Ha nagy leszek, zongoraművész leszek
Van egy diáklány a Baross Gábor Általános Iskolában, akinek a zene a mindene. Igarashi Judit Youko rendkívüli
tehetségét második alkalommal mutatta meg a Karácsonyi dallamok című
iskolai műsoron, ahol egy Beethovenszonáta első tételét adta elő.
– Több hangszeren is tudsz játszani. Ki
tanított meg, és melyik a kedvenced?
– Otthon mindig szólt a zene. Édesapám zongorázott, hegedült, fuvolázott
és furulyázott. Én és a két testvérem pedig csak hallgattuk. Ötéves korom óta
zongorázom és tízéves korom óta játszom hegedűn. Apukám mindig odafigyel a megfelelő zenei fejlődésemre.
Mindennap három órát gyakorolok otthon. A kedvenc hangszerem a zongora,
van is egy elektronikus hangszerem.
– A legutóbbi fellépésedre hogy készültél fel?
– Nagyon sokat szoktam gyakorolni. Az adott művet többször is meghallgatom a YouTube-on, utána eljátszom
apukámnak, aki kijavítja, ha van benne hiba.
– Kik a kedvenc zeneszerzőid?
– A komolyzenét szeretem. Nem
tudok betelni Vivaldi, Bach, Corelli,
Beethoven, Mozart, Verdi, Paganini,
Liszt vagy éppen Csajkovszkij csodálatos műveivel. Ha ezeket játszhatom,
szinte szárnyalok.
– A zene mellett van más hobbid is?
– Imádok futni. Nagyon szeretem a
testnevelésórákat az iskolában. Amikor
Japánban éltünk, akkor sokféle atlétikai versenyszámot megtanultunk. Hatalmas tornatermünk volt, és rengeteg
időt fordítottunk a mozgásra. A tavalyi Futafokon második, az előzőn pedig harmadik lettem.
– Mióta élsz itt Magyarországon?
Hogy sikerült ilyen jól megtanulni a
nyelvet?
– Itt születtem, de négyéves koromban a szüleimmel és a testvéreimmel
Japánba költöztünk. Ott jártam óvodába és iskolába is. Két éve költöztünk haza. Amikor beiratkoztunk a Baross Gábor Általános Iskolába, még
egy szót sem tudtam magyarul, de apukámnak, anyukámnak és a nővérem-

nek köszönhetően gyorsan megtanultam a nyelvet.
– Melyik nyelv a nehezebb szerinted: a magyar vagy a japán?
– A japán nyelv sokkal könnyebb
szóban, mint írásban. Az iskolában
minden évben egy-kétszáz írásjelet
kell megtanulnunk. Ha van egy kis szabadidőm, akkor olvasni szoktam japánul. A magyar nyelvtannal még vannak
gondjaim, de igyekszem.
– Melyik országban érezted jobban
magad? Van különbség a kettő között?
– Nincs nagy különbség, csak a sok
szigorú szabály, amiket be kell tartani.
Például a japán iskolában nem szabad
ékszert hordani, telefont bevinni, nem
festhetjük a hajunkat, meg egyforma
iskolatáskák vannak. A tanítás viszont
sokkal lazább. Ott is kertes házban éltünk, és az emberek is ugyanolyan kedvesek, mint itt.
– Milyenek az osztálytársaid, a tanáraid?
– Nagyon segítőkészek és gyorsan
befogadtak az osztályba. A tanárokhoz
is bármikor fordulhatok, mindig segítenek.
– Mi az álmod és mik a terved?
– Nagyon szeretnék zongoraművész lenni, ezért gyakorolok órákat. A
szüleim nagyon sokat segítenek és támogatnak ebben. Két év múlva szeretnék felvételt nyerni egy zenetagozatos
gimnáziumba. n ((Viszkocsil Dóra)

Igarashi Judit Youko
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Csilingelő ének az imaházban
A Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola
diákjainak előadása a Baptista Imaházban
A Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola összes növendéke fellépett a decemberben megtartott karácsonyi koncerten a Baptista
Imaházban. Az iskola régi jó kapcsolatot ápol a Péter-Pál utcai közösséggel,
amely évek óta helyszínt ad a kórusok
előadásának.
Nádasdy Kálmán Alapfokú Mű-

Avészeti és Általános Iskola alsó ta-

A Schantz család ősei Frankfurt környékéről érkezhettek Promontorba 

A családi kálváriától a muzsikáig
Schantz Tivadar édesapját internálták, így egy ideig neki kellett eltartani a családot

Budafok-Tétény

Anno

A Kálvária-hegyen szenteste éjjelén egy
sváb trombitás elfújta a Stille Nachtot, majd
pontban éjfélkor megkondultak a templom
harangjai, és elkezdődött az éjféli mise. Ez
a sváb hagyomány az 1900-as évek elejétől hosszú ideig élt Budafokon, annál is inkább, mert a Csendes éj című karácsonyi
dalt a betelepített svábok hozták magukkal Promontorra – kezdett a mesélésbe
Schantz Tivadar, a Südofen Blaskapelle fúvós együttes vezetője, akinek ősei valószínűleg Frankfurt környékéről érkezhettek.
chantz Tivadar dédapja, Schantz János

Svízimolnár volt, az 1865-ben született

Schantz nagypapa kádár. A nagypapa hat
gyermekét – Ferit, Karcsit, Rózát, Annát,
Terit és édesapját, Tivadart – a nagymamára hagyva harmincas éveiben meghalt,
a nagymama viszont nehéz sorsa ellenére
igen szép kort élt meg.
– 1902-ben született apámból vaskereskedő lett, aki tanulóként a Schopper vaskereskedésben dolgozott. Rövidesen a

kályhaosztály vezetője lett, és a zsidó tulajdonos annyira ragaszkodott hozzá, hogy
elintézte, ne hívják be katonának. Amikor a
nyilasok átvették az uralmat, és Schoppert
elvitték, egy nyilas került a kereskedés élére, aki kijelentette: aki nem lép be a nyilas
pártba, az a frontra megy. A húgom akkor
volt egyéves, így apám kénytelen volt belépni, három hónapig, az oroszok bejöveteléig tag volt – fűzte tovább családja történetét az 1931-ben született klarinétos,
Schantz Tivadar.
Elmondta,
hogy
ők
Mészner
nagymamáékkal laktak a Veréb utcában,
de nem barlanglakásban, ahogy oly sokan,
mert azt másoknak adták ki használatra.
1943-ban szülei építkezni kezdtek, így átköltöztek a Gyopár utcába. Nagy szerencséjükre, mert ’44-ben bombatalálat érte a
Veréb utcai házat, és aki ott lakott, mindenki meghalt, Mészner nagymama is.
Grüssgott! – szólt gyermekkorában a
köszönés mindenfelé. A környéken svábul
beszéltek, a zenész a Mező utcai óvodában
tanult meg magyarul. A Pannónia utcai iskolában, ahol az általános iskolás éveit töltötte, már nem is lehetett németül beszélni.
– 1943-ban összeírták a lakosságot.
Apám azt írta be, hogy magyar állampolgár, anyanyelve pedig német. Ferenc nagybátyám mindkettő rubrikába magyart írt.
Mindegyiknek meglett a maga következménye. Apám testvére, aki eleinte bádo-

Művésztanár a FUGA-ban
Ócsai Károly kerületi szobrász kiállítása
a Budapesti Építészeti Központban
Kristály-műhely címmel kiállítás nyílt
Ócsai Károly budafok-tétényi szobrászművész alkotásaiból a Budapesti Építészeti Központ FUGA galériájában. Ócsai
Károly egyebek mellett a tétényi csata emlékművének alkotója, kerületünkben élt és alkotott.
csai Károly (1938–2011) művészi hagyatékához hatalmas men�nyiségű vázlat, makett, geometriai,
matematikai próbálkozás eredménye
is hozzátartozik. Ezeket dolgozták fel
egy vaskos kötetben a művész özvegye által felkért művészettörténészek.
A többéves munka összegzése idén,
2016-ban jelent meg a Napkút Kiadónál. A fotókkal gazdagon illusztrált kötetet több mint félmillió forinttal Budafok-Tétény önkormányzata is
támogatta. Ócsai Károly 1990–1994
között a budafoki önkormányzat képviselője, a kulturális bizottság alelnöke
is volt. 1989 után néhány alkotását elhelyezték Budapest közterein is, a városkép meghatározó elemévé vált az
1956-os forradalom és szabadságharc
tabáni emlékműve, valamint a tétényi
csata emlékműve a nagytétényi Kastélyparkban. A Munkácsy Mihály-díjas

magyar szobrászművész, éremművész,
művésztanár december 15-én nyílt kiállítása január 15-ig tekinthető meg a
FUGA-ban (1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.). n (Budafokteteny.hu)

gosként dolgozott a Zománcgyárban, Sárdira magyarosította a nevét, belépett a
Kommunista Pártba, és rövidesen a gyár
igazgatója lett.
Mi meg 1945-ben rákerültünk a kitelepítettek listájára – mesélte.
Húga két és fél éves volt, amikor egyik
nap átment a szomszédba, és egy óvatlan
pillanatban ivott a mosáshoz használt lúgkőből. Ettől kezdve jó ideig egy csövön
keresztül lehetett csak táplálni őt. Ez megmentette a Schantz családot a kitelepítéstől, de házukat elvették, a családot pedig
utcára tették.
Schantz Tivadar arról is beszélt, hogy
amikor apját internálták, a Premontrei
Gimnáziumba (most Budai Nagy Antal
Gimnázium – a szerk.) járt, de kimaradt,
és dolgozni ment, hogy eltartsa a családot. Amikor édesapja hazajött, folytatta a
tanulást, leérettségizett, és közben nagybátyjától, Lamberth Lajostól klarinétozni
tanult. Hozzátette: szőlész-borász szeretett volna lenni, de a Kertészeti Egyetemre nem sikerült bejutnia, ezért másik álmát valósította meg, klarinétos lett.
Játszott negyvenfős extrád-zenekarban,
jazz- és tánczenekarban, azután letette a
voksát a sramlizene mellett. Most azon
gondolkodik, hogy abbahagyja a zenélést a Südofen Blaskapellében, és a továbbiakban már „csak” a zenekar ügyeit
intézi. n (Tamás Angéla)

gozatos diákjai léptek színpadra és
énekeltek el hagyományos karácsonyi dalokat december 19-én, a PéterPál utcai Baptista Imaházban. Elsőként a Csilingelő Gyermekkórus lépett
fel Beer Ágnes kórusvezető vezényletével, majd több kis énekcsoport. Az
egyik vezetője Kulcsár Bettina tanárnő
volt, az esten Batke Márta kísérte a diákokat zongorán.
– Diákjaink kiemelt óraszámban,
azaz heti négy órában és kórusmunkában tanulják az éneket az iskolánkban.
A művészeti oktatásunk egyik ága a zenetanítás, a másik kettő a választható
néptánc és a rajz, valamint a képzőművészet alapjainak elsajátítása – mond-

Rendszeres vendégek a Nádasdy diákkórusa a Baptista Imaháznak

Csodás karácsonyfák között

A Nagytétényi Kastélymúzeumban kiállított alkotásokat idén az óvodások is megtekintették
Harminc, iparművészek által feldíszített csodálatos karácsonyfát nézhetett meg a Napocska Napközi Tagóvoda tizenkilenc óvodása decemberben.
A Nagytétényi Kastélymúzeumban nem
telhet el úgy az év utolsó hónapja, hogy
ne legyen karácsonyfa-kiállítás.

fákat. A karácsonyfák lenyűgözték a
gyerekeket. Voltak például mézeskaláccsal, papírfigurákkal, gömbökkel,
csipkékkel vagy éppen termésekkel díszített tűlevelűek is a múzeum emeletén. A gyerekek másnap az óvodában

nagycsoportos óvodások csendben

Aés megilletődve léptek be a Nagy-

Ó

Ócsai Károly alkotása

ta Schranz Nándor intézményvezetőhelyettes. Az alsó tagozatosok műsora
után a felsősök is megmutatták, mit tanultak az elmúlt években. Latin, magyar, angol, francia és német nyelvű,
többszólamú, komoly nehézségű szerzeményeket adtak elő az imaházban
december 20-án a Szent István Gyermekkórus tagjai Winnington-Ingram
Johanna vezetésével. Hagyományos
karácsonyi énekek feldolgozásai hangzottak el, mint például Bárdos Lajos
vagy Kodály Zoltán ismert darabjai. A
két nap alatt közel 350 diák lépett fel és
varázsolt a hangjával karácsonyi hangulatot a közönség szívébe.
– Rendkívül fontos a számunkra, hogy
minél szélesebb körben tudjuk továbbadni a ránk hagyott kulturális értékeket
a felnövekvő generációknak – hangsúlyozta Schranz Nándor. Mint elmondta,
a koncertprogramok az iskola szerves részét képezik. A diákok nemcsak ezen a
két napon, hanem a Városházán megtartott nyugdíjas karácsonyon és a Piactéren
is felléptek az ünnepek alatt. A két kórusban összesen több mint kétszáz gyermek
énekelt. n (Viszkocsil Dóra)

tétényi Kastélymúzeum hatalmas épületébe, mielőtt felsétáltak az emeleti
nagyterembe, ahol egy múzeumpedagógus mesélt nekik az ünnep hagyományairól. A csodálatos festményekkel díszített teremben törökülésben
ültek a gyerekek a parketten és hallgatták a mesélőt, aki nemcsak a most
kiállított modern karácsonyfa-alkotásokról, hanem a közel százéves fenyődíszekről is beszélt. Az óvodások sok
karácsonyi jelképet megismertek, az
úgynevezett „kis kincses ládában” voltak termések, gömbök, szívecskék, angyalkák és szaloncukrok is. A terem
közepén egy kis betlehem is állt, amit
a gyerekek már jól ismertek. A rövid
beszéd után az óvodások elénekeltek
néhány karácsonyi dalt, majd végignézték az iparművészek által készített
alkotásokkal feldíszített karácsony-

Karácsonyi mese a kastélyban

a kastélyban átélt élmények után karácsonyfadíszek készítésébe fogtak. A
kastély kertjében található negyedik
adventi gyertya meggyújtása előtt a
Napocska Napközi Tagóvoda óvodásai adtak műsort. n (Viszkocsil Dóra)

Városházi Híradó
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Sima pálya is vezethet a csúcsra
A rózsavölgyi Németh József klarinétművész a Művészetek Palotájában koncertezik
Valószínűleg kevesen tudják, hogy Kocsis Zoltán, Jandó Jenő, Hegedűs Endre és Antal Mátyás lakóhelyének szomszédságában, Rózsavölgyben él immár
hat éve a Nemzeti Filharmonikus Zenekar egyik zenésze, Németh József. A
Bartók–Pásztory-díjas klarinétművész
harmincöt éve muzsikál az együttesben,
ahol közel húsz éven át együtt dolgozott
a nemrégiben elhunyt Kocsis Zoltánnal.
– Nincs olyan ember, aki Zolinál jobban ismerte volna Bartókot, ezért is érdekes, hogy annyi idősen halt meg, mint
Bartók Béla. Időben pedig szinte percre pontosan akkor érte utol a halál, amikor Sanghajban adott koncertünkön Bartók Csodálatos mandarin című művében
a Mandarint – kezdte a beszélgetést az

időpontok különös egybeesését említve
Németh József, aki művésztársaival Próbatermi vendégség címmel január 28-án
kamarazenei koncertet ad a Müpában.
– Még Ferencsik János volt a karmester és Magyar Állami Hangversenyzenekarnak hívták az együttest, amikor
klarinétosként bekerült a zenészek közé.
Könnyű volt az odavezető út?
– Első zenekari állásom a MÁV
Szimfonikus Zenekarban volt, majd
rövidesen az Operettszínház első klarinétosa lettem, azután 1982-ben egy
többfordulós próbajáték nyerteseként a
Nemzeti Filharmonikusokhoz kerültem.
Orosházán nőttem fel, családunkban
senki nem játszott hangszeren, de egy
klarinétozó barátomtól kedvet kaptam a
muzsikáláshoz, és szüleim nem ellenez-

ték a zenetanulást. Középiskolásként a
szegedi konzervatóriumba jártam, érettségi után felvettek a Liszt Ferenc Zeneakadémiára, ahol klarinétművész-tanár
diplomát szereztem. Sima utam volt.
– Úgy tudom, a muzsikálás mellett
tanít is.
– Ez mindig is érdekelt, ezért már
hallgatóként is tanítottam. Jó ideig zeneiskolákban, majd tizenöt éven át a Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskolában dolgoztam. Kilencedik éve, hogy
a Szegedi Tudományegyetemen oktatok
klarinétot és kamarazenét. Rendszeresen meghívnak Svájcba zenei kurzusokat tartani, Graubündenbe például már
több mint húsz éve visszajárok.
– Mit tapasztal ezeken a kurzusokon?

– Érdekes látni, hogy a mi zenei
képzésünk mennyivel hatékonyabb,
mint az ottani. Náluk hiányzik a középfokú oktatás, ezért egy tizenhét
éves magyar konzis, aki már a középiskolában a pályára készül, mes�sze többet tud, mint egy hasonló korú
svájci fiatal.
– A hangszerek és műfajok között
szokott barangolni?
– A klarinét hangszercsalád összes
hangszerén játszom, de a zenekarban főképpen magas klarinétokon. Amikor az
ember a pályára kerül, sajnos már nemigen kirándulgathat, mert nincs rá idő, de
néha azért előfordul, hogy vendégként,
szórakozásból big bandben is muzsikálok,
ahogy a dohnányis fiúk is, akik közül sok
a tanítványom volt. n (Tamás Angéla)

hirdetmény
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XXII. kerületi Polgármesteri Hivatalban (1221 Bp., Városház tér 11.) az Építéshatósági Irodában, földszint 6. szoba (tel.: 2292611/221), dr. Barnáné Károsi Klára irodavezető-helyettestől, Párkányi Ferenc ügyintézőtől. Az árverésen az személy vehet
részt, akinek a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő ajánlati biztosítéka az árverést megelőző nap 16.00 óráig az önkormányzat
számlájára beérkezett, ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát benyújtotta, és az árverési dokumentációt
megvásárolta. Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda

Cukrászda az Árpád utcában

Fotó: Hirschberg Judit

Az Árpád utca békája
A Pink Frog cukrászdából friss süteményeket is
vihetnek magukkal az iskolába a gyerekek
Az Árpád utcai családok számára már
nem újdonság, hogy „saját” fagyizójuk
van, ahol a meleg nyári napokon több
mint húszféle kézműves fagylaltból válogathatnak, és a fotelekkel, asztalokkal
hangulatosan berendezett belső kertben
beszélgethetnek, amíg gyerekeik a trambulinon ugrálnak, kismotoroznak, vagy
éppen elfoglalják a várat. A Szakács házaspár családias cukrászdájában, a Pink
Frogban a nyár minden délutánján pezsgett az élet, minden a gyerekekről és
szüleikről szólt, az ő örömüket szolgálta.
– Sok éve foglalkozunk már vendéglátással, de budafokiak lévén itt szerettünk
volna fagyizós cukrászdát nyitni. Három
éve, amikor megüresedett az Árpád iskolával szemben lévő ingatlan, megpályáztuk, elnyertük és bérbe vettük – emlékezett vissza az első lépésekre Szakács
Viktória cukrász.
Elmesélte, hogy eléggé leromlott épület és elhanyagolt terület fogadta őket, de
lelkesen belevágtak a munkába, így hat
hónap alatt rendbe szedték a kertet, és
teljesen felújították a régebben kocsmaként, illetve eszpresszóként működő házat. Úgy nyitottak ki a fagylalt napján,
május 8-án, hogy még bőven maradt tennivalójuk, de nem bánták, mert cukrászdájuk már az első napon nagy érdeklődést
váltott ki a helyi lakosokból.
– Annak idején gépi fagyival kezdtük,
de itt az első pillanattól kezdve mi készítünk mindent. A recept természetesen

„titkos”, annyit azonban elmondhatunk,
hogy az alapanyagok jelentős hányadát,
elsősorban a gyümölcs- és ízesített pasztákat Olaszországból hozatjuk, és az udvar hátsó részében lévő műhelyben Erika
segítségével mi állítjuk elő a fagylaltokat,
sőt egy ideje már a süteményeket és tortákat is – mesélte Szakács Levente, aki eredetileg villamosmérnök, de évek óta a feleségével dolgozik a vendéglátóiparban.
– A gyerekek felé nyitunk, arra törekszünk, hogy ne csak jó fagyit adjunk –
hiszen az máshol is van a kerületben –,
hanem a szórakoztatásról is gondoskodjunk, ezért rendeztük be a kertet játékokkal, tartunk bent kirakókat, társasjátékokat és babákat, és egy ideje könyveink
is vannak. Judit irányításával kéthetente
pénteken gyurmázni lehet, de már törjük
a fejünket, mi legyen még – vette át a szót
Viki a férjétől. Azt is elárulta, hogy nagy
örömükre egyre többen tartják gyermekük születésnapi „partiját”a helyiek által
csak békaként emlegetett Pink Frogban,
ahol újabban szénhidrátszegény, fehérjékben dús süteményeket és tortákat is
készítenek, sőt már a fagylaltok között is
találhatunk vagy ötfélét a proteinnel dúsított, cukormentes változatokból.
A házaspár idén először télen is üzemelteti a cukrászdát. Szeptembertől már
reggel hétkor kinyitnak, hogy a munkába és iskolába igyekvőket friss croissantnal, pogácsával, kakaós csigával és
szendviccsel, esetleg tejjel-kakaóval fogadhassák. n (Tamás Angéla)

1221 Bp. Gyár u. 4. kivett, lakóház, udvar és üzemi épület
Helyrajzi szám: 224985/1
Telek terület: 3323 m2
Övezet: M-BF/10
Közművek: villany, víz, gáz
Az ingatlan kikiáltási ára: 68.800.000.-Ft
Az árverési dokumentáció ingyenes.
Árverési időpont: 2017. január 24. 9.00 óra
Az ingatlan megtekintési időpontja: 2017. január 12. 10.00 óra
1221 Bp. Tompa u. 13-15. I. em. 1. 4+1/2 szobás, omfortos 147 m2-es,
étszintes 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
Telek terület: 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
Telek terület: 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.
Telek terület: 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. kerület Önkormányzata költségalapú lakáspályázatot tett közzé. A pályázat részletes
feltételeit az önkormányzat honlapján (www.budafokteteny.hu), az „önkormányzat”, majd az „ingatlanok eladása,
bérlete” linken olvashatják, vagy a pályázati adatlapot átvehetik a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(1221 Budapest, Városház tér 11.). Benyújtási határidő: 2017. január 16.

hirdetés

Immár 2500 m2-en!
Születésnapokra, iskolás csoportoknak,
céges rendezvényekre.
Izgalom, vidámság, kikapcsolódás!

hirdetmény

1223, Bp., Kőbányai utca

felhívás

Felhívjuk a baromfitartók figyelmét,
hogy a Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala védőkörzetet rendelt el magas patogenitású madárinfluenza előfordulása miatt.
A védőkörzet a N47.445050, E19.036856
koordinátájú pont körüli 3 km sugarú kör. A
védőkörzetben található baromfitartó gazdaságokban, háztáji udvarokban a 43/2007.
(XII. 4.) FVM rendelet 19. § szerinti intézkedéseket kötelezően be kell vezetni!

1223 Bp. Bíbic u. 7/B. kivett, beépítetlen terület +kivett magánút
Helyrajzi szám: 229016/8 229016/2
Telek terület: 1162 m2 518 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

www.lasercave.hu
 06 70 368 3460

info@lasercave.hu
 06 70 779 5205

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
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OLIMPIA, SPORT

 Városházi Híradó

Barátságos és biztonságos olimpia
Az olimpiai pályázat igazgatója szerint van esély arra, hogy Budapesten legyen a világverseny
Schneller Domonkos, a budapesti olimpiai
pályázat igazgatója csapatával járja az országot és fórumokon tart előadásokat, hogy
minél szélesebb körben válhasson ismertté a 2024-re tervezett világverseny minden
részlete. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság
szeptemberben dönt arról, hogy melyik ország rendezheti meg 2024-ben az olimpiát. Az olimpia terveiről Budafok-Tétényben
is tartottak lakossági fórumot, amely után
Schneller Domonkost kérdeztük az elképzelésekről.
– A budapesti olimpia terveit a „gazdaságos” jelzővel illetik. Mit jelent ez?
– A budapesti olimpiai pályázat
egyik lényege, hogy a már meglévő
adottságainkat próbáljuk meg minél
jobban kihasználni és arra törekszünk,
hogy minél kevesebb új létesítményt
kelljen építenünk. Az Agenda 2020,
vagyis az olimpiák gazdaságos reformja lehetővé teszi, hogy ne épüljenek olyan létesítmények, amelyeket
később nem lehet használni, és hogy
a már meglévő vidéki létesítményeket is bevonhassunk az olimpiai játékokba. Talán kevesen tudják, hogy
milyen gazdag ez az ország sportlétesítményekben. Itt van például a Veszprém Aréna, a győri Audi Aréna, a Főnix Csarnok, a Nagyerdei Stadion. A
miskolci Diósgyőri Stadion most fog
felépülni, de olimpiai helyszín lehet
majd a szegedi stadion is. A nemzetközi sportági szövetségek is azt mondták,
hogy megfelelők ezek a létesítmények.
– A XXII. kerületben élőket is érinthetik
az olimpiai fejlesztések?

– A tervezett új létesítmények közé tartozik a Galvani-híd, amit 1992 óta tervez
a város, és amelynek egyébként a budai
oldala nincs messze Nagytéténytől, Budafoktól. Nagyon sok Budafok-Tétényben élő ember életét könnyítené meg ez a
híd, amelyen át lehetne jutni a pesti oldalra
anélkül, hogy be kellene utazni a belvárosba. Nagytéténybe terveztünk egy sportági
helyszínt is, a lövészversenyeket a Tétényifennsík lőterének felújításával szerveznénk
meg a kerületben.
– Nagy sikert aratott nemzetközi szinten
is a hazai pályázat bemutatója.
– Igen. Ez annak köszönhető, hogy újszerű megközelítést alkalmaztunk: egy
kompakt olimpiai várost, kompakt olimpiai játékokkal. Ez azt jelenti, hogy a mi
olimpiánk barátságos, emberi léptékű lenne, ahol nincsenek olyan távolságok, mint
Los Angeles és Párizs esetében. Másrészt
fiatalos arculata, fiatalos lendülete is van a
magyar pályázatnak, és az összes üzenete olyan, hogy egyedülállóvá teszi a másik
két pályázó várossal szemben. Harmadrészt Budapest biztonságos város, ahol
bárki bármikor kimehet éjszaka is egyedül sétálni. A biztonsági mutatóink sokkal
jobbak a két másik versenytársunkénál.
– Rengeteg látványterv és kisfilm készült már a fővárosi helyszínekről. Hogyan helyezkednek el a terveken a létesítmények?
– Budapesten a helyszínek nagy része
rendelkezésre áll. Vannak helyszínek,
ahol bővíteni kell majd a lelátók számát
az olimpiai üzemmódra. Van egy olyan
új helyszín – a Csepel-észak és a dél-budapesti helyszíncsoport –, aminek ez a

beruházás hatalmas lendületet fog adni.
Itt lenne egy evezőspálya, egy atlétikai
stadion, egy teniszközpont és egy vadvízi
kajakversenyekhez készülő pálya. Ez évtizedes adósságokat tud pótolni, így a város dél fele tud terjeszkedni a Duna mentén. Ez évtizedekre meg tudja határozni
nemzedékek életét és pozitív irányba tudja fordítani.
– Ha ennyire kis területre koncentrálódik a budapesti olimpia, nem fog megbénulni a közlekedés?
– A budapesti pályázat újszerűségét
adja, hogy az autós megközelítést minél
kisebb arányban teszi lehetővé, és minél
inkább a tömegközlekedésre, a kerékpáros, valamint a gyalogos megközelítésre
helyezi a hangsúlyt. Nálunk ugyanis hét
kilométeres körben elhelyezhető a budapesti létesítmények kilencven százaléka.
Közlekedési szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy új létesítmények, metrók helyett a jelenlegieket kell felújítani.
Ha ez megtörténik, akkor ezek alkalmasak leszek az olimpia kiszolgálására. Egy
olimpiára nem várunk több nézőt külföldről, mint amennyi most a Sziget Fesztiválon itt volt. Budapesten képes kezelni ezt
a nézőszámot. A reptéren két olyan fejlesztési csomag is van – egy 2020-ig tartó meg egy 2020 utáni –, amit a repülőtér külföldi tulajdonosai az olimpiától
függetlenül is vállaltak, illetve egy új terminált is építenek, ha megnyerjük a pályázatot. Az állam pedig vállalta ehhez a
gyorsforgalmi út fejlesztését és a kötöttpályás közlekedés megteremtését, hogy a
repülőtér alkalmas legyen az érkező nézők kiszolgálására. n (Viszkocsil Dóra)

Szabolcs Attila, Martnek János, Schneller Domonkos és Karsay Ferenc 

Fotó: Hirschberg Judit

A Kossuth tér is ideiglenes sporthelyszínné válhatna 

Versenylőtér Tétényben
A Tétényi-fennsíkon valósítanák meg budapesti
olimpia egyik különleges helyszínét
(Folytatás az 1. oldalról) 

Lesznek versenyek légpisztollyal, légpuskával, sportpisztollyal, gyorstüzelő pisztollyal, szabadpisztollyal, kisöbű
sportpuskával fekvő és összetett kategóriában, és helyet kapnak a skeet, a
trap és a dupla trap versenyszámok is. A
paralimpián 12 versenyszám lesz, 10, 25
és 50 méteren. Hat versenyszám mindkét nem számára, három-három csak
férfiak vagy nők számára. A versenyzők
pisztoly és puska versenyszámokban
versenyezhetnek. A tervezési folyamat
előtt a nemzetközi szövetség is bejárta a helyszínt. A koncepcióval egyetértettek, a trap- és a skeetpályák módosítására tettek csak javaslatot, annak
érdekében, hogy Magyarország a későbbiekben nagy nemzetközi versenyeket rendezhessen ezekben a versenyszámokban. A tervezőcsapat a Nemzetközi
Sportlövő Szövetséggel egyeztetve tervezte meg az új, nemzetközi versenyekre alkalmas skeet- és trap-pályákat, ahol
az olimpia és paralimpia idején a három
pályán összesen közel 3000 fő fér majd
el a lelátókon. A fejlesztés folyamán két
új lőtér épül majd. Az egyiken – ahol a
10 és az 50 méteres lövészet selejtezőit tartják – az olimpia idején megközelítőleg 1500 ülőhely lesz. A másik lőtéren
a 25 méteres lövészet selejtezőit és az
összes szám döntőit rendezik meg. Ott
mintegy 2500 fő élvezheti majd a versenyeket a lelátókon. A jelenlegi, a belügyi és a honvédelmi fegyveres szervek
által használt lőteret nem hasznosíthatja az olimpiai pályázat. A pályák bővítése mellett számos kiszolgáló létesítmény is épülhet erre a területe. Az
olimpiai és paralimpiai játékok során minden versenylétesítményhez –
így a lövészet számára is – egymástól
különálló, ideiglenes kiszolgáló létesítményeket szükséges elhelyezni az

olimpiai családnak, a sportolóknak, a
technikai és a logisztikai személyzetnek, valamint a sajtónak. A lőtér szomszédságában természetvédelmi terület
található, ezt a szakemberek figyelembe vették a tervek készítéskor. A tervezett létesítmény nem érinti a természetvédelmi területet. A pályázat teljes
mértékben figyelembe veszi és betartja a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) állásfoglalásában megfogalmazott szabályokat. Ezek alapján
a Nemzeti Lövészeti Központ kialakítása és működtetése során nem veszik igénybe a természetvédelmi területeket, továbbá a védett területen sem
nézők, sem versenyzők nem tartózkodhatnak (még az edzéseken sem).
Amennyiben a lövészetek miatt törmelék hullana a védett területekre, azt a
DINPI-vel egyeztetett időben és módon el kell távolítani. A megnevezett
helyszín kialakításáról és működtetéséről a „Budapest 2024” csapata folyamatosan egyeztet a nemzeti park igazgatóságával.
A versenyhelyszín – több más helyszínhez hasonlóan – nem lesz megközelíthető személygépkocsival, a nézők
busz-ingajárat segítségével juthatnak
majd el a nagytétényi lőtérre. A buszok
az M1/M7-es autópálya bevezetőjénél
(Budaörsi repülőtér) kialakított ideiglenes P+R parkolóból indulnak majd a
versenyhelyszínre. Az érvényes jeggyel
rendelkező nézők az adott napon ingyen
használhatják majd a tömegközlekedési eszközöket és az ingajáratot. A versenyzők az úgynevezett Games Route
Network (GRN) hálózatot használva
juthatnak majd el zökkenőmentesen a
helyszínre. A GRN hálózat biztosítja a
sportolók, delegációk, szervezők kiszámítható menetidejét és zavartalan utazását. n (Viszkocsil Dóra)

Táncest Bánhidi Petrával

A beteg gyerekek megsegítésére tartottak jótékonysági estet a táncversenyzők
Első alkalommal rendezte meg a Bátor Kicsi Lélek Alapítvány és a Passé Tánccsoport jótékonysági gálaműsorát a Klauzál
Házban. Az est során felléptek CzeneBánhidi Petra táncművész tanítványai, ismert táncosok és két zenekar is.
segítségnyújtás négy évvel ezelőtt

Akezdődött, 2013-ban Diósd városa

összefogott, hogy a hatéves Balogh
Bogikának segítsenek a gyógyulásban.
Bogi már nincs köztünk, de a szülei és
a város nem adja fel, tovább folytatja a
küzdelmet, hogy minél több daganatos
kisgyermek életét menthessék meg az

orvosok. A mostani jótékonysági estre
közel 400 ezer forintot utaltak át a támogatók, 100 ezer forinttal Diósd város önkormányzata is hozzájárult az
adomány növeléséhez. Az est résztvevői és a diósdi gyerekek kupakgyűjtő
akciójának köszönhetően több mint 100
ezer forint gyűlt össze. Balogh Bogika
szülei nagy örömmel vették át a színpadon az összegyűlt pénzösszeget december 19-én. A rendkívül színvonalas estén az országos táncművészeti verseny
többszörös aranyérmesei, a Passé Tánccsoport kicsiny és nagyobb tanítványai
több előadással is színpadra léptek. Elké-

Városházi Híradó
budafok-tétény

pesztő produkcióval készült Pirovits Árpád sztepptáncvilágbajnok. Az est második felében két együttes, az InFusion
Trio és a Török Trió is rendkívüli hangulatot varázsolt a színpadra. Hegyes
Bertalan és Kis Violetta magyar bajnoki
címmel rendelkező táncosok is bemutatták tánctudásukat a közönség sorai közt
ülő támogatóknak. A Josip Bartulovic és
Czene-Bánhidi Petra többszörös argentin
tangó Európa- és világbajnok páros érzelmektől fűtött táncát vastaps kísérte. A
gyűjtés tovább folytatódik a Bátor Kicsi
Lélek Alapítvány 11742173-20174752
számlaszámán. n (Viszkocsil Dóra)

Bánhidi Petra táncos és tanítványai

Fotó: Mátyás Tibor
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