Zengő Zoltán álma

A Magyar Örökség-díjért

Elnök lenne Madár

Elhunyt Gömörei József

Zengő Zoltán, a Zengő Motorsport csapatvezetője felújítja a kerület egyik legszebb épületét, a
Czuba-Durozier kastélyt. (2. oldal) 

A világhírű Kelemen Barnabás hegedűművész emlékeinek felidézésével kezdünk sorozatot a Nádasdy
iskola Magyar Örökség-díjáért. (6. oldal) 

Az ökölvívó-szövetség elnöki babérjaira tör a világbajnok bokszoló, Erdei Zsolt – tudtuk meg a
sportoló budafoki látogatásán. (12. oldal) 

Elhunyt Gömörei József, a Budafok-Tétényi Baráti Körök alapító tagja. Temetése 2017. február 17-én, 10 órakor lesz a Budafoki Temetőben. (3. és 12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Sztár, de már
nem kicsi
A kerületi Varga Vivien
nyerte meg
a Sztárban sztár
+1 kicsi döntőjét
(7. oldal) 

XXV. évf. 3. szám 2017. február 8.

Kiszámítható és biztonságos a költségvetés
Az önkormányzat képviselő-testületének többsége az általános vita után a DK ellenszavazata mellett fogadta el a kerületi büdzsé alapelveit
múlt héten tartotta meg az önképviselő-testülete a
2017-es költségvetési rendelettervezet általános vitáját. A polgármester az
önkormányzat költségvetési helyzetét elemezve azt hangsúlyozta, hogy a
2006 előtti időszakkal ellentétben immáron kiszámítható, biztonságos költségvetéssel rendelkezik Budafok-Tétény, aminek köszönhetően évről évre
maradványösszegek átcsoportosítására,
többletfejlesztések végrehajtására van
lehetőség. Az önkormányzat helyzete
a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően tehát javult. 2006-ban a kiadások
teljesítése érdekében még jelentős működési célú, illetve felhalmozási hitelfelvételre volt szükség (összesen 616
545 000 forinta), ami 2016-ra nullára
csökkent. A pénzeszközök állományában is jelentős a növekedés, 2006-ban
ez 46 916 000 forint volt, 2016-ra viszont 7 517 633 000 forintra növekedett. Ezeket a pénzeszközöket befektetve jelentős kamatbevételeket tud elérni
az önkormányzat. A beszámolót a képviselő-testület többsége megszavazta.

Akormányzat

Karsay Ferenc polgármester rövid prezentációban ismertette két közvélemény-kutatás eredményeit a képviselő-testület ülésén 

Kommunizmus áldozatainak emléknapja

Fotó: Mátyás Tibor

Csak Perlai Zoltán DK-s képviselő szavazott nemmel, Staudt Máté jobbikos és
Dankóné Hegedűs Jolán MSZP-s képviselő tartózkodott.
A szavazás előtt Karsay Ferenc polgármester rövid prezentációban ismertette annak a két közvélemény-kutatásnak az eredményét, amiket 2016-ban az
önkormányzat felkérésére készítettek.
Az egyik a budafok-tétényi fiatalok közügyekkel kapcsolatos véleményéről készült, a másik egy felmérés volt a kerületi
felnőtt lakosság fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos igényeiről, médiafogyasztási szokásairól. A felmérés és az
ezt tartalmazó bemutató anyag felkerült a
Budafokteteny.hu weboldalra is.
– A kutatás adatai alapján elmondható, hogy az itt élőket érdekli, hogy
mi történik a közvetlen környezetükben, és ebbe szeretnének is beleszólni – mondta Karsay Ferenc polgármester. – A közösségi döntéshozatal
iránti igénynek eleget téve az önkormányzat idén tovább kívánja bővíteni a részvételi demokrácia eszközeit,
lehetőségeit. (Folytatás a 2. oldalon) 

Globalizmus és kultúra a színpadon
Dörner György Bogár Lászlóval és Borhi Miklóssal tart zenés előadást Tétényben
gy újfajta műfaj mutatkozik be a

EKlauzál Házban február 19-én. A

Idén is méltóképpen kívánunk megemlékezni a kommunizmus áldozatairól a kerületben. A február 24-én, 17.00 órakor kezdődő megemlékezés helyszíne a Városháza
Záborszky Nándor Terme (Budapest XXII. kerület, Városház tér 11.). A rendezvény zárásaként koszorúzás lesz az 1956-os emlékműnél. (Továbbiak a 3. oldalon) 

Globalizmus és kultúra című előadásnak már a címe is megjelöli, hogy mi
lesz a fő téma, ezúttal azonban nemcsak prózában, hanem versben is
megjelenik a globalizáció kritikája, zenei aláfestéssel. Az Újszínházban már két éve fut sikerrel ez a különleges előadás Pénzfolyó címmel. A
színház igazgatója, színésze és rendezője, Dörner György találta ki, hogy
ezt a témát szórakoztató módon közelebb vigye az emberekhez Bogár
László közgazdászprofesszor és Borhi
Miklós zenész, a kerületi Hungaro
Zenekar frontembere segítségével. –
Bogár professzor a színpadon is önmagát adja, azaz élvezetesen beszél
globális problémákról, közgazdasági kérdésekről, mi pedig hozzátesszük
mondanivalójához művészetünket –
avatta be lapunkat a részletekbe Dörner
György. (Továbbiak az 5. oldalon) 

Dörner György globalizációkritikus előadásban szerepel
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Hamarabb kerültek
horogra a bűnözők
Bató András rendőrkapitány szerint a lakosság
a rendőrség legfőbb szövetségese

Ismét a régi pompájában tündökölhet a Czuba-Duroizer kastély a Péter-Pál utcában

Megújul a Czuba-kastély
Zengő Zoltán, az autósport szerelmese megmutatja magát az ingatlanpiacon is

Dr. Bató András alezredes

Az aktívabb rendőri intézkedésnek köszönhetően a kerületben tavaly elkövetett bűncselekmények felderítésének
hatékonyságára nem lehet panasza a
Budafok-Tétényben élőknek, akik ismét
igen aktívan segítették a rendőrség
munkáját. Volt dolguk bőven, hiszen a
bűnözők 2016-ban sem pihentek.
etörések, lopások, rablások, trük-

Bkös csalások – ezek szerepeltek a pa-

lettán. Néhány kiemelkedő bűnesetet
dr. Bató András rendőr alezredessel, a
budafok-tétényi rendőrkapitányság vezetőjével idézünk fel, de előtte kíváncsiak voltunk arra is, milyen évet zártak.
– Az éves adatok összesítésére, illetve kiértékelésére még várnunk kell
március–áprilisig, de az már most látható, hogy az elmúlt évben sem történt több bűncselekmény a kerületben,
mint a korábbi esztendőkben – kezdte
ismertetőjét a rendőrkapitány. – Követelményünk volt tavaly év elején, hogy
a felderítési munkát meggyorsítsuk,
a bűnügyi hírszerző tevékenységünket fokozzuk, ehhez meg is tettük a lépéseket, amelyeknek meglett az eredményük. Ennek köszönhető, hogy az
utóbbi időszakban több veszélyes bűnelkövetőt sikerült elfognunk.
– Kezdjük talán a súlyosabb esetekkel…
– Egy középkorú testvérpárra fókuszáltunk a nyári időszakban, akik csaknem száz (!) ember sérelmére követtek
el fővárosszerte súlyos bűncselekményeket, betöréseket, csak a kerületünkben tizenhatszor! Büszkék vagyunk rá,
hogy a mi rendőreink kapták el őket.
Nagy fogás volt, hiszen több tíz milliós
kárról beszélünk! Szintén a mi rendőreink jártak sikerrel egy lakásbetöréssel
foglalkozó „bt-vel”, azaz baráti társasággal szemben. Egy rendkívül súlyos,

lakáson történt rablásban részt vevőket
is lefüleltünk, viszonylag gyorsan, forrónyomos üldözéssel. Az egyik éjszaka egy idős bácsihoz törtek be ketten,
akit bántalmaztak, majd húszezer forinttal távoztak. Egy ipari kamerának
köszönhető, hogy nem jutottak mes�szire… Szintén kamerafelvételek buktatták le a lakosság segítségével a Kossuth Lajos utcai gépkocsitolvajokat.
– Mostanában divat az álrendőrök és
a trükkös tolvajok működése az országban. A kerületben is van rájuk példa?
– Sajnos mi sem vagyunk mentesek tőlük. A legismertebb trükk, amikor
időseket hívnak fel az otthonukban azzal, hogy a gyermeküket vagy unokájukat baleset érte, és a kezelésükre kell a
pénz sürgősen. Sokan be is dőlnek nekik és fizetnek. Egy négyrendbeli elkövető férfi párost sikerült lebuktatnunk
és előzetesbe helyeznünk. Két álpolgárőr is tevékenykedett a kerületben,
az egyik, a főkolompos horogra akadt,
társát még keressük. Ők csalással, hazugsággal akartak kicsalni pénzt idős
emberektől azzal az ürüggyel, hogy
unokájuk balesetet szenvedett.
– Javult a közbiztonság a kerületben?
– Pontos statisztika még nem áll a
rendelkezésünkre, hiszen, mint említettem, az adatok összesítése még
tart, csak hetek múlva készül el a jelentésünk, de az most is megállapítható, hogy javult a közbiztonság helyzete
Budafok-Tétényben. S ami igen fontos, hogy ez köszönhető legfőbb szövetségesünknek, a lakosságnak is!
– Mi várható 2017-ben?
– Célunk az elért eredmények megtartása, illetve a bűnmegelőzésben és a
felderítésben még tovább fejlődni. Ehhez minden adott, most már a rendőrkapitányság épületének felújítása is
megkezdődött. n (Temesi László)

„Gratulálunk! Ön nyert!”
A rendőrség telefonos csalókra figyelmeztet. Az utóbbi időszakban több olyan
bűncselekmény ügyében indult büntetőeljárás, melynek elkövetési módozata az
volt, hogy a sértetteket telefonon azzal a legendával ejtette tévedésbe az ismeretlen elkövető, hogy nyereményjátékban kisorsolták nyertesként, és a nyeremény átvételének feltétele, hogy pénzt töltsenek fel különböző telefonszámokra.
Az elkövetések nem kizárólag kerületünkre jellemzők, sajnos mind a fővárosban, mind pedig országosan megszaporodtak ezek az átverések. Aki ilyen jellegű bűncselekmény áldozatává vált, hívja a 107-es, 112-es központi telefonszámok valamelyikét, vagy jelentkezzen az ingyenesen hívható 06-80/555-111-es
„Telefontanú” zöldszámán.

Alig néhány napos a szenzációs hír:
Zengő Zoltán, a Zengő Motorsport csapatvezetője bejelentette, hogy a csapat
történetében először külföldi pilótával, a francia Aurélien Panis-val indulnak a WTCC-ben (túraautó-világbajnokság), a cél pedig a világbajnoki cím
lesz. A 22 éves Aurélien Panis a korábbi
Formula–1-es pilóta, Olivier Panis fia.
S hogy minderről miért a Városházi Híradó hasábjain írunk? Nos, Zengő Zoltán
budafoki lakos, de annak, hogy Karsay
Ferenc polgármester február 3-án látogatást tett a Zengő Motorsport Kondorosi
úti főhadiszállásán, a világraszóló igazoláson kívül egyéb oka is volt.
– Évek óta nap mint nap megcsodálom a
Plébánia utca elején a Czuba-Durozierkastélyt, ezt a csodálatos, 130 éves, 32 szobás épületet, hazafelé – nyilatkozta lapunknak Zengő Zoltán. – Tíz éve kacérkodom
a megvásárlásával, s amikor a közelmúltban tudomást szereztem arról, hogy a tulajdonos, Budafok-Tétény önkormányzata
áruba bocsátja, elhatároztam, hogy megpá-

lyázom. Polgármester úrral megbeszéltük,
hogy ezt a méltatlanul elhanyagolt műemléket a kerület büszkeségévé varázsolom. Ha miniszter úr aláírta a szerződésünket, mindent el fogok követni azért, hogy
az 1884 és 1887 között épült kastély újra
a régi pompájában csillogjon – mondta a
Zengő Motorsort csapatvezetője, aki azt
sem titkolta, hogyha befejezi a rekonstrukciót, az ingatlanfejlesztést, maga is szívesen beköltözne a romantikus stílusú „ékszerdoboz” valamelyik lakásába.
– Csütörtökön, február másodikán érkezett meg a levél, amelyben a Miniszterelnökség lemondott az elővásárlási jogáról, ez azt jelenti, hogy az ügyletünk
elől minden akadály elhárult – jelentette
ki Karsay Ferenc polgármester.
De vissza az autóversenyzés világába,
hiszen a technikai sportok szerelmeseit
most a Panis-igazolás tartja izgalomban.
– Olivier Panis, az egykori Formula–
1-es pilóta a túraautó-világbajnokság
szakkommentátora az Eurosporton. Az
ő fiáról, Aurélien Panis-ról van szó,
aki úgynevezett fizető pilótaként ke-

rült hozzánk, kétéves szerződéssel. Ezzel komoly anyagi terhet vesz le a vállunkról, kifizeti ugyanis a versenyzése
minden költségét, így nem kell energiát fordítanunk a támogatók gyűjtésére.
Ha úgy tetszik, pénzt hoz, de ezt el is
viszi, mert – hogy mást ne mondjak – a
Honda Civic gyári motorjának a bérlése egy szezonra, a tíz futamra 90 millió
forintunkba kerül. Az arányok érzékeltetésére: egyetlen lökhárítóelem ára kétmillió forint, aminek a valós értéke maximum két-háromszázezer forint lenne,
csak hát rajta van a bűvös pecsét, ami
a homologizációt igazolja – magyarázta Zengő Zoltán.
A klub erre az idényre már nem tudta finanszírozni két magyar pilóta versenyeztetését, ezért jött kapóra Panis „önköltséges” csatlakozása. Az üzlet nyélbe
ütéséért Zengőék Francois Ribeirónak, az
Eurosport és a WTCC világbajnokság vezetőjének tartoznak köszönettel, az ő segítsége is kellett ehhez a remek húzáshoz.
Így hát nincs más hátra: előre a világbajnoki címért! n (Ch. Gáll András)

meghívó

Meghívó a kommunizmus áldozatainak emléknapjára
Idén is méltóképpen kívánunk megemlékezni a kommunizmus áldozatairól a kerületben. A február 24-én,
17.00 órakor kezdődő rendezvényen a polgármesteri köszöntő után az áldozatokról emlékezik meg Menczer
Erzsébet, a Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Foglyok és Kényszermunkások Szervezetének elnöke. A
műsorban közreműködik Dizseri András riporter és Sebes Gábor önkormányzati képviselő. A megemlékezés
helyszíne a Városháza Záborszky Nándor Terme (Budapest XXII. kerület, Városház tér 11.). A rendezvény zárásaként koszorúzás lesz az 1956-os emlékműnél.
A rendezvényen számítunk az egyházak, pártok, társadalmi szervezetek, intézmények, magánszemélyek
részvételére.
Mindenkit szeretettel várunk!
Üdvözlettel: Karsay Ferenc polgármester
A Kecskeméti Színjátszó
Műhely 2017. február
24-én (pénteken)
10.00-13.00 óráig
illetve 14.00-17.00 óráig
a Piactéren rendezi
meg a GULÁG
áldozatainak emlékére
a Hétszázezer interaktív
élménykiállítást.
A kiállítás a GULÁG
emlékbizottság
és az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által
kiírt GULÁG emlékév
keretén belül,
az Önkormányzat
támogatásával
valósul meg.
10-17 óra között,
összesen 12 csoport
tekintheti meg
a kiállítást,
egy turnus körülbelül
25 perces.

Városházi Híradó

Kiszámítható és biztonságos
a kerület költségvetése

Az önkormányzat képviselő-testülete az MSZP, a Jobbik és a DK ellenszavazata
mellett fogadta el az általános vita után a kerületi büdzsé alapelveit
(Folytatás az 1. oldalról) 

Az a célunk, hogy a budafok-tétényiek közül minél többen elmondhassák a véleményüket, javaslataikat a kerületünket érintő ügyekkel, tervekkel kapcsolatban – tette
hozzá a kerület vezetője. A kutatás során a
szakemberek rákérdeztek a kerületiek médiahasználatára is. A válaszok alapján az figyelhető meg, hogy a Városházi Híradó a
legkedveltebb és legmegszokottabb információs felület, amelyből a legtöbben tájékozódnak Budafok-Tétényben. A kutatókat meglepte, hogy a lapot sokan olvassák
a fiatalok körében is, miközben őket leginkább az online felületek érdeklik. Utóbbinak köszönhető az is, hogy az önkormányzat Facebook-oldalának látogatottsága az
elmúlt időszakban növekedésnek indult. A
Promontor Televízióból azonban viszonylag kevesen tájékozódnak a kerület ügyeiről, ez többek között a médiafogyasztási
szokások megváltozásából is adódik.
A felmérés harmadik pontjában, amely
az ifjúság szokásairól szól, az derült ki,
hogy a kerületben élő fiatalok jelentős része
a nem a XXII. kerületben kapcsolódik ki
és sportol, hanem máshol. Ezt sok esetben
kényszerűség okozza, legyen szó a létesítményekről, vagy a sportoktatás szintjéről.
A kutatásban a szülők és a fiatalok egyaránt úgy nyilatkoztak, hogy amennyiben
lehetőség adódna, szívesen sportolnának
a kerületben, így nem kellene ingázniuk.
Karsay Ferenc ezzel kapcsolatban megjegyezte: ebből az is következik, hogy a kerület szempontjából stratégiai fontosságú a
sportlétesítmények fejlesztése, ezzel erősítve a helyi közösségeket és kiszolgálva az itt
élők igényeit. Az látható, hogy kiemelkedő
igény van például egy Duna-parti sportközpontra, ahol a különféle vízi sportoknak hódolhatnának az itt élők. Egy ilyen új bázisnak jelentős közösségépítő szerepe is lehet
– mondta a polgármester.
A prezentáción elhangzott, hogy a folyamatos közterületi fejlesztések és minőségnövelő munkák mellett Budafok-Tétény három anyagot nyújtott be a fővárosi
önkormányzat Tér-Köz pályázatára: a Hajó
utcai Duna-part zöldfelület-rekonstrukcióját és az ehhez csatlakozó fejlesztéseket cél-

Fidesz–KDNP-s
önkormányzati képviselő

Karsay Ferenc polgármester a költségvetés tervezetének vitájában kitért arra, hogy
a fővárosi önkormányzatok közül egyedülálló, hogy Budafok-Tétényben, a Városházi
Híradóban az ellenzék rendszeres megszólalási lehetőséget kap. Bár a Fidesz–KDNPnek 12 képviselője van, az ellenzéknek
csak négy, mi, a Fidesz–KDNP képviselői természetesnek tartottuk, hogy velünk
egyenlő arányban jelenhessenek meg a Városházi Híradóban. Az ellenzék a mai napig
zúgolódik a szerintük hátrányos elbírálás

BODROG Zoltán
lmp-s
önkormányzati képviselő

Újra eltelt négy hét, egy ellenzéki képviselő ennyi időnként írhat egy tenyérnyit a
kerületi újságba. Állítólag ez egyedülállóan jó ma Budapesten, de teszek egy jobb
vállalást: ha erről a jövőben az LMP dönt,
akkor minden képviselő-testületi szer-

képviselet
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Álláspont

Zugmann Péter alpolgármester

Mindenki fontos!
z önkormányzat vezetése úgy határozott, hogy a jövőben az eddiginél is jobA
ban támaszkodik a lakossági igények felmérésére. Karsay Ferenc polgármester a költségvetés általános vitájában két közvélemény-kutatásra is hivat-

zó pályázatot, a Szent István téri játszótér
fejlesztési tervét és a Klauzál Ház környezetének rekonstrukciós projektjét. – Ezek a
fejlesztések mind az itt élő közösségek erősítését szolgálják, hiszen a megvalósuló kiszolgálóegységek révén jelentősen megnövekedhet a szabadidejüket a kerületünkben
eltöltő családok, fiatalok és idősek száma –
hangsúlyozta Karsay Ferenc.
A polgármester kifejtette: a költségvetés tervezett céljai a „Rend, tisztesség, biztonság” jelmondatunknak felelnek meg.
A rendet és a közbiztonságot erősítheti az
a kerület több pontjára tervezett kamerarendszer, amelynek kiépítését lakossági
igényre kezdhetik meg az idén. A tervek
szerint négy mobil térfigyelő kamera lesz
Budafok-Tétényben, egy a Péter-Pál utcában a Czuba-villánál, egy a Magdolna utcai buszmegállónál, egy a Rózsakerti lakótelepnél és egy Nagytétényben, a Bartók
Béla úton. Ezenfelül 12 rendszámfelismerő
kamera is lesz a kerület több pontján. Szó
esett még az önkormányzat által tavaly tavasszal létrehozott mobilapplikációról is,
amely révén az önkormányzat a lakosság
bevonásával kívánja fenntartani a közösségi területek minőségét, ezen keresztül a kerület polgárai jelezhetik a közterületi prob-

lémákat is. A mobilapplikció a közönség
bevonásának újszerű, igen népszerű és hatékony formájának bizonyult a bevezetése
óta - összegezte a tapasztalatokat Karsay
Ferenc. Bejelentette, hogy egy független
felmérés szerint Budafok-Tétény honlapja révén a legtranszparensebb, legátláthatóbb gazdálkodású kerületek közé sorolható. Az önkormányzati fenntartású újságok
közül Budapesten egyedülálló és az átláthatóságot erősíti, hogy a Városházi Híradóban rendszeres, megállapodással szabályozott megjelenést biztosítanak a helyi
ellenzéknek.
A képviselők döntöttek arról is, hogy
újabb pályázatot írnak ki a Klauzál Gábor
Művelődési Központ igazgatói posztjára.
Az ülés végén Bodrog Zoltán LMP-s képviselő sürgősségi indítványát vitatta meg a
testület, amely arról szólt, hogy az önkormányzat támogassa a 2024-es olimpia budapesti megrendezéséről szóló népszavazás kiírását. A többség ezt nem fogadta el.
Az előterjesztő mellett Perlai Zoltán DK-s
és Dankóné Hegedűs Jolán MSZP-s képviselő szavazott igennel, Staudt Gábor
jobbikos és Sebes Gábor fideszes képviselő
tartózkodott. n (Viszkocsil Dóra)
(További részletek a Budafoteteny.hu-n)

Mi a véleményük?
sebes gábor



miatt, ennél is többet akarnak, lényegében
a választói akaratot bírálnák felül.
A másik, amire a polgármester felhívta
a figyelmet: egy kutatás szerint a magyar
önkormányzatok 70%-a nem tart be minden előírást az adatok nyilvánosságát illetően. Budafok-Tétény önkormányzata – az
objektív felmérés szerint – a törvénytisztelő
települések 30%-nyi csoportjába tartozik,
ott is a legjobbak közé.
2016 nyarán a Budapesti Korrupciókutató Központ, azaz a CRCB közvéleménykutatói 368 magyar várost és önkormányzatot vizsgáltak meg. Két összetettebb
mutatót vettek figyelembe: az egyik a nyitottsági mutató, a másik pedig az úgynevezett törvénytiszteleti mutató. A komplex
felmérés alapján kerületünk az előkelő második és harmadik helyen végzett, más te-

lepülésekkel együtt. Ellenzékünk folyamatos botránykavarási kísérletei többek között
ezért is hatástalanok.
A rangsor felállításánál az volt az egyik
meghatározó szempont, hogy az állampolgárok a képviselő-testületi ülés napirendi
pontjait, jegyzőkönyvét vagy éppen a közbeszerzésekre vonatkozó információkat időben
és teljes körű részletességgel el tudják-e olvasni az adott település honlapján.
Az LMP-s képviselő azt szerette volna,
ha az önkormányzat beszáll az olimpiai
népszavazás népszerűsítésébe. Ha lesz
népszavazás, azt természetesen tiszteletben fogjuk tartani. Az azonban nem
várható el, hogy ha a kezdeményező nem
tudja összeszedni a szükséges számú
aláírást, akkor az önkormányzat siessen
a segítségére. n

vezet arányosan fejtheti ki véleményét a
kerületi médiában.
Önök azonban már most dönthetnek
egy fontos kérdésről!
A közlekedésügyben jártas emberként
elhiszem, amit a Fidesz mond: a négyes
metró a rendszerváltás történetének addigi legnagyobb korrupciós ügye volt. E
téren és a szakmai színvonalban is nehéz volt Demszkyék nyomába eredni, de
a Fidesz felnőtt a feladathoz: kritika nélkül befejezte a metrót. De jöjjön az újabb
nagy falat: rendezzünk olimpiát – ha már

citius, altius, fortius, akkor az igazi sportember nem ismer nehézséget! Mindeközben az igazi polgári Magyarországért harcoló Professzorok Batthyány Köre is már a
korrupciós vészharangot kongatja.
Önök most eldönthetik, hogy szeretnék-e
így az olimpiát. A képviselő-testület fideszes
nemekkel és jobbikos tartózkodással elvetette, hogy mi is azt mondjuk: döntsön a nép,
de az aláírásgyűjtés február közepéig folyik!
Aki szeretné, de máshogy nem tudja aláírni, az elérhetőségeimen (bodrogz@bp22.hu,
06-30/572-2450) keressen, és segítek. n

kozott a fejlesztési tervek megalapozásánál. Az egyik kifejezetten az ifjúság
szokásainak és igényeinek felmérésére vállalkozott. Hasznosítani kívánjuk azokat a külföldi tapasztalatokat is, amelyek az internet, a közösségi média és a
mobileszközök felhasználásáról gyűltek össze a lakosság és a városvezetés párbeszédében. Ezek azok a csatornák, amelyek a részvételi demokrácia erősítéséhez járulhatnak hozzá. Azt várjuk a ma már széles körben elterjedt eszközök
felhasználásától, hogy szélesebb kört tudunk bevonni a tervezésbe. Azonnali
visszajelzést kaphatunk mind a tervekről, mind a kivitelezés esetleges hibáiról.
Erősödhet az önkormányzattal szembeni bizalom, és különösen az ifjúság körében nőhet a közügyek iránti érdeklődés. Erősödhet a lokálpatriotizmus, a környezet iránti felelősség, a tulajdonosi szemlélet. Nőhet az elégedettség mind az
önkormányzat tevékenységével, mind a kerületi életminőséggel kapcsolatban.
Nem most kezdődik ez a munka, hiszen az önkormányzat úttörő szerepet
vállalt akkor, amikor mobiltelefonos alkalmazást fejlesztett ki a közterületi
problémák (kátyúk, illegális szemétlerakások, sérült játszótéri játékok stb.) bejelentésére. A tapasztalatok nagyon jók, és az alkalmazás bővítését tervezzük.
Az informatikai fejlesztésen kívül a költségvetés tervezetében több helyen is
megjelenik ez a szemlélet. A közvélemény-kutatásokat folytatjuk. A környezetvédelmi koncepció idén esedékes megújításánál lesz a lakosságnak első ízben
lehetősége a közvetlen beleszólásra. A problémák feltárásában várjuk elsősorban a segítséget és a részvételt. Ugyancsak a problémák eddiginél is jobb feltárását várjuk a közbiztonság terén. A költségvetésben tervezzük négy mobil,
bárhol felszerelhető közterület-figyelő kamera felszerelését. A helyük meghatározásában is számítunk a lakossági jelzésekre, és a kamerák száma a tapasztalatok függvényében bővíthető.
Távlatokban a várostervezés, városrendezés, közterület-fejlesztés minden ágára kiterjesztenénk az azonnali visszajelzést lehetővé tevő, mindenki rendelkezésére
álló eszközök felhasználását. Ez természetesen nemcsak a hivatali dolgozóktól, hanem a lakosságtól is új szemléletet követel. Közösen fogunk végigmenni egy tanulási folyamaton, amelynek a végén kerületünk, a „kisváros a nagyvárosban” még otthonosabbá válhat, és új tartalmat kap „mindenki fontos” jelszavunk. n
civil szemmel

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

Hiányzó képeink,
hiányzó részeink
z utóbbi években egyre gyakrabban találom szembe magam azokkal a fájdal-

Amas eseményekkel, melyek legtöbbször azzal járnak, hogy a sporttelep, illetve

civil szervezetünk székhelyére az emlékezés, a gyász fekete zászlaját kell kihelyezni.
Legtöbbször a háború alatt vagy közvetlen a háború után született barátokról, jó
ismerősökről, olyan emberekről kell megemlékezni, akikkel az elmúlt évtizedekben
azt, amit budafokinak nevezünk, közösen tettük, közösen végeztük, és mindenkor
közösen éreztük a magunkénak. Ezek az emberek, de főként tetteik voltak azok,
amelyek azt a budafoki varázslatot mint élményt adták, amelybe én magam is belenőttem, és bár az emlékképek szaporodnak, az együttlétek képei fogynak, és egyre
többször döbbentem rá arra, hogy mindabból, ami korábban természetes volt, sajnálatosan egyre több rész hiányzik.
Mostani írásom sajnálatos aktualitását Gömörei József barátunk távozása jelenti.
Próbáltam áttekinteni, hogy Jóska mit tett, honnan hiányzik, mivel és mennyivel lettünk kevesebbek. Számomra legjobban az a Jóska hiányzik, aki a civil szervezetünkben saját magát soha nem kímélve aktívan tevékenykedett a helyi közösség, a budafoki szellemiség érdekében. Hiányzik az az ember is, aki a 80-as évek közepén már
megalapította saját cégét, a Cipó GMK-t, és szolgált a termékeken keresztül másokat úgy, hogy éppen az általa megalapított minőségi termelés révén lett a Kézműves Kamara elnökségi tagja. Tudását szándékosan megpróbálta továbbadni az ifjabb
nemzedékek részére, így a Magyar Pékek Szövetségében vizsgáztatta a következő generáció felelősségteljes választását felvállaló tanulókat. Jóska 71 éves volt, és ennek
a kornak lehetőséget kellett volna adnia további hosszú évek munkájához. Néhány
évvel ezelőtt, amikor bejelentette, hogy a közéleti tevékenységéből hátrább vonul és
megpróbál egy kicsit önmagával foglalkozni és önmagának élni, ezt azzal indokolta,
hogy nem érez már magában annyi erőt, tüzet és lelkesedést, amennyire a civil szervezetekben és a társadalomban végzett munkájához szükség van. A mi generációnk
tagjaitól többször hallom, hogy nem tudják, nem akarják abbahagyni azt, amivel évtizedeken keresztül foglalkoznak, mert attól tartanak, hogy akkor hamarabb jön a
vég. Így utólag nem lehet megítélni, magam sem tudom, hogy ez a gondolat mennyiben fogalmazódott meg Jóska visszavonulásában. Amit biztosan tudok, az az, hogy
mind a szellemisége, mind az általa végzett munka, mind az a tisztesség, amely benne megjelent, hiányzó részként fog maradandóan jelen lenni a helyi közéletben. Ezúton is szeretném megköszönni jó szándékú munkáját, barátságát annak reményében, hogy példáját a jövő értékei jól hasznosíthatják.
Temetésére 2017. február 17-én 10 órakor, a Budafoki Temetőben kerül sor. Emlékezzünk rá azzal a szerénységgel, amellyel ő segítette a helyi közösségünk alakulását.
Emlékét őrizzük meg azzal a szerénységgel, amivel ő szolgálta a körülötte lévő embereket. Nyugodjék békében! n
hirdetmény

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

 Városházi Híradó

Pályázati felhívás

meghívó

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testülete
a Klauzál Gábor Budafok-tétényi Művelődési Központ

igazgató álláshelyének
betöltésére az alábbi pályázatot írja ki.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) bekezdése, valamint a Kjt. végrehajtásáról a
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet
igazgató beosztás ellátására határozott idejű magasabb vezetői megbízással, és határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, közművelődési szakember munkakörben. A vezetői megbízás 2 éves határozott időtartamra szól.
Az intézmény neve, a munkavégzés helye: Klauzál Gábor Budafok-Tétényi
Művelődési Központ (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.)
Az intézmény tevékenységi köre: a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint
Az igazgató feladatai: vezetői feladatok: az intézményben a munkáltatói jogok gyakorlása, a gazdálkodás szabályszerű rendjének és folyamatos vitelének megszervezése, az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása, az intézményi állomány csoport- és csapatszellemének
folyamatos fenntartása, a fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának,
közművelődési koncepciójának végrehajtása, fejlesztési javaslatok kidolgozása, együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel, legyen alkalmas arra, hogy az általa vezetett közművelődési intézmény az alábbi feladatokat magas színvonalon elláthassa: a kerület közművelődési igényeinek
felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, különös tekintettel a nemzetiségi és más
kisebbségi kulturális hagyományokra, együttműködés a kerület intézményrendszerével, a kulturális tevékenységet kifejtő civil szervezetekkel, egyházi
intézményekkel, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek megszervezése, felkarolása, a szabadidő értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása.
PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT: települési/kistelepülési önkormányzatok fenntartásában működő közművelődési intézmény vezetésben szerzett
gyakorlat
A kinevezés és vezetői megbízás feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálás módja, rendje: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének döntése, valamint a Kjt. 20/A. §-ában foglaltak
alapján. Az állás betölthető: várhatóan 2017. május 1-től. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 7.
A pályázat teljes terjedelmében a http://budafokteteny.hu/ugyintezes/
allasajanlatok/klauzal-gabor-budafok-tetenyi-muvelodesi-kozpontigazgato oldalon olvasható.
A pályázat szakmai tartalmával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Diófási Gabriella igazgató-helyettestől (telefon: 06-1-226-0559), illetve
Gadácsi Miklós társadalompolitikai koordinátortól telefonon a 06-1-2292611/226 telefonszámon.
E-mail: palyazat@bp22.hu, postai cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.

Rózsakert

RÓZSAKERTI
VEZETŐI
KLUB

KÖZÖSSÉGI HÁZ

Társasházi fórum meghívó
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének társasházi tájékoztató fórumára
A fórumra szeretettel várjuk a kerületi társasházak képviselőit, a kerületi közös képviselőket.
Fórum időpontja: 2017. február 13., 15.30 (várható befejezés: 18.00)
Fórum helye: 1221 Budapest, Városház tér 11. (Polgármesteri Hivatal)
Fórum témái:
1. Parkolás a kijelölt tűzoltósági felvonulási területen.
Társasházak üzemeltetése tűzvédelmi szempontok alapján. Tűzvédelmi szabályok.
Előadást tartja: Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztályának munkatársa
2. Bűnmegelőzési tanácsok és a rendőrséget érintő témakörök a társasházak vonatkozásában
Előadást tartja: BRFK XXII. kerületi rendőrkapitányság munkatársa
3. Tájékoztatás a közösségi együttélés – közös képviselőket érintő – szabályairól
Előadást tartja: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti csoportvezetője
4. A társasház szerveinek törvényességi felügyelete (jegyzői hatáskör a törvényességi felügyeleti eljárás keretében)
Előadást tartja: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzői kabinetvezetője
A fórum lehetőséget kínál a társasházakat érintő témában kérdések, javaslatok, vélemények megfogalmazására. Előzetesen megfogalmazott kérdéseiket, kérem, hogy legkésőbb 2017. február 9-ig juttassák el a kocsisn@bp22.hu e-mail címre.
A részvétel regisztrációhoz kötött! Kérem, hogy részvételi szándékát kitöltött regisztrációs lap leadásával szíveskedjen jelezni a 229-2611es telefonszám 188-as mellékén (Jegyzői Kabinet), vagy a kocsisn@bp22.hu e-mail címen legkésőbb 2017. február 13. 10.00-ig.
Budapest, 2017. január 20.
dr. Szántó János jegyző

állás

A XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki gazdálkodási és személyügyi
intézményvezető-helyettesi megbízással

gazdasági dolgozó munkakör betöltésére
Betöltendő munkakör: határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyban, 5 éves
intézményvezető-helyettesei megbízás.
Főbb feladatok: személy- és pénzügyi, gazdálkodási feladatok szervezése, koordinálása, irányítása és ellenőrzése.
Pályázati feltételek, egyéb információk: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség, büntetlen előélet, a Kjt. 20. §-ában foglaltaknak való megfelelés,
cselekvőképesség. A teljes pályázati felhívás megtekinthető: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok oldalon.
A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt 2017. február 17-ig. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!
A pályázatokat 2017. február 13-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „gazdálkodási
intézményvezető-helyettes” 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. február 28-ig. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!
A pályázatokat 2017. február 22-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „óvodapedagógus” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu, Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.
Nagy múlttal rendelkező, rozsdamentes termékek és borászati berendezések forgalmazásával, gyártásával foglalkozó magyar tulajdonban lévő vállalat,
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

Műhely-csoportvezető hegesztői tudással

TÉMA – A vezetői klub alkalmain a GLS (The
Global Leadership Summit – www.glshungary.
hu) 2016 konferencia előadásainak felvételét
tekintjük meg és dolgozzuk fel közösen, kötetlen
fórumbeszélgetések formájában.
HÁZIGAZDA – Szerencsés Zsolt
felépítette és 20 évig vezette
Magyarország és egyben Európa
legnagyobb nyelviskolarendszerét,
amiért beválasztották az elmúlt
két évtized 100 példaértékű magyar vállalkozója közé! Létrehozott
a világon is egyedülálló, több mint 1000 fős
értelmiségi kört, melyet 15 évig vezetett. Több
helyen volt oktatási és média tanácsadó, illetve
több magyar miniszterelnöknek volt stratégiai
tanácsadója.

Időpontok és előadások:
2017. 02. 12. vasárnap 17–19 óráig
Bill Hybels: Rejtett vezetői kvalitások
2017. 03. 19. vasárnap 17–19 óráig
Horst Schulze: Ötcsillagos szolgálat
2017. 04. 09. vasárnap 17–19 óráig
Brian Houston: Interjú (teljes verzió)
2017. 05. 07. vasárnap 17–19 óráig
Sheila Heen: Köszönöm a visszajelzést!
2017. 06. 11. vasárnap 17–19 óráig
Sam Adayemi: Hatalmi szakadékok
Szeptember
Jim Collins: Mi jöhet a „Jóból kiváló” után?
Október
Craig Groeshel: Vezetői képességeink tágítása
Nathan Burl Cain: Meghallani és átformálni
Helyszín: Rózsakert Közösségi Ház
1223 Budapest, Dézsmaház utca 33.
Részvételi díj: 1000 Ft / alkalom
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

KRISZTUS UTÁN
SZABADON
VELE – EGYÜTT
MÁSOKÉRT...

Rózsakerti Baptista Közösség
1223 Budapest, Dézsmaház utca 33. • Honlap: www.rbk.hu
E-mail: admin@rbk.hu • Telefon: +36 20 775 0659 – titkár
Rendszeres alkalmak:
Vasárnap 10:00 – istentisztelet
Lelkipásztorok: Dr. Kovács Géza (+36 20 886 3717)
Soltész Attila (+36 20 438 0175)

Feladatai: Műhelymunkák ütemezése, ellenőrzése, Munkalaprendszer kezelése, Javaslattétel a műhely folyamatainak tökéletesítésére, Önállóan rajzról olvasás, összeállítás, Egyedi munkadarabok gyártásában való részvétel, Rozsdamentes anyagok megmunkálása, hegesztése
Feltétel: Középfokú szakirányú végzettség, Gyakorlat hasonló munkakörben, AWI hegesztői tudás
Előny: Rozsdamentes anyagok hegesztésének ismerete, Alapszintű számítástechnikai
ismeret, OKJ-s targoncavezetői engedély, Csapatmunkára való hajlandóság, Gyors,
pontos, precíz munkavégzés, Eredményorientált, önállóan dolgozni tudó személyiség,
Jogosítvány, CAD (Solid Works) tervezői programok használata
Munkakezdés: Lehető leghamarabb
Munkakezdés helye: Budapest XXII. ker.
Amit kínálunk: Versenyképes fizetés, Változatos feladatok

Pénzügyi asszisztens
FELADATOK: Adminisztratív teendők ellátása, Irodafenntartással kapcsolatos ügyek
intézése, Számlák kezelése (kiállítás, postázás, fizetés nyomon követése), Kapcsolattartás a könyvelővel, könyvelés-előkészítés, előkontírozás
ELVÁRÁSOK: Minimum középfokú végzettség, Felhasználói szintű számítástechnikai
ismeretek, kiváló Excel-ismeret, B kat. jogosítvány, Pénzügy, előkontírozás területen
szerzett tapasztalat, Precizitás, határozottság, önálló munkavégzés képessége, Kiváló
kommunikációs készség, Lojalitás, hosszú távú gondolkodás.
ELŐNY: Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
AMIT KÍNÁLUNK: Teljesítményarányos bérezés, kiváló munkakörülmények
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Budapest XXII. ker.
JELENTKEZÉS MÓDJA: Jelentkezni fényképes önéletrajzzal és a fizetési igény megjelölésével az alábbi e-mail címen lehet: info@nicron.hu

időpont változás

A Gádor Általános Iskola előre meghirdetett, ovis szülőknek tartandó
nyílt napjának időpontja - más iskolával történő ütközés miatt - változik!
Február 28. helyett március 1-én,
reggel 9 órára várjuk az érdeklődő
szülőket.
Megértésüket köszönjük!

időpont változás

AGYAGMŰVES
SZABADISKOLA
2016. február 16-án
újabb félév kezdődik.
Beiratkozás folyamatosan:
Emailen:
keramiapark@gmail.com
Telefonon:
(1) 362-24-13, (20) 992-6804
Személyesen:
Kerámiapark: 1224 Budapest XXII.,
Bartók B. u. 136.
2003 óta működik iskolánk, 2014től szabadiskola formájában működik a kerámiaoktatás.
Az ősi művészetektől kezdve napjaik kerámiakultúrájáig három szinten
folyik a képzés:
– műkedvelő
– szakmai
– továbbképzés
Részletes tájékoztatók
a www.keramia-tanfolyam.hu
oldalon, ill. kérhető e-mailen is.

Városházi Híradó
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Dörner György és Bogár László a globalizációról
Különleges élménynek kínálkozik a Hungaro Zenekar, Bogár László és Dörner György „pénzügyi” verses muzsikája a Klauzál Házban
Újfajta műfaj mutatkozik be február 19én, délután 5 órakor a Klauzál Házban
Globalizmus és kultúra címmel, neves
közreműködőkkel. A címből is kiderül,
hogy a globalizáció lesz a téma, zenei
aláfestéssel.
z Újszínházban már két éve fut si-

Akerrel ez a különleges előadás Pénz-

folyó címmel. A színház igazgatója,
színésze és rendezője, Dörner György
találta ki, hogy ezt a témát szórakoztató módon közelebb vigye az emberekhez Bogár László közgazdászprofes�szor és Borhi Miklós zenész a Hungaro
Zenekar segítségével.
– Bogár professzor a színpadon is
önmagát adja, azaz élvezetesen beszél
globális problémákról, közgazdasági kérdésekről, mi pedig hozzátesszük
mondanivalójához
művészetünket,
azaz zenével, költészettel, színházzal
járulunk hozzá az előadásához – avat
be a részletekbe Dörner György. – A
zenekar közgazdasági tartalmú szövegeket énekel, mint például: „Hitelt vett
fel, apukám, hogy legyen nekem kis
szobám”, vagy „Nehogy azt hidd, hogy
haragszom a kínai munkásra, Pont úgy
él, mint mi, csak sokkal kisebb lakásban”. A neves professzor pedig többek
között elmeséli, hogy mi a gond például a devizahitelekkel.
– Ez nem kifejezetten színházi
előadás…

– Azzá tesszük, igyekszünk katarzist teremteni, ami elengedhetetlen egy
színpadi produkcióban.
– Van miből? – ha már pénzügyekről szól a Pénzfolyó… Egyébként folyik
a pénz a színházba?
– Annyi, amennyire szükségünk
van, de sokat pályázunk és a tao adta
lehetőségeket is igyekszünk kihasználni. Meggyőződésem, hogy sokkal többet kellene fordítani minden kormánynak a kultúrára.
– A nézők hozzák a pénzt?
– Nem panaszkodhatunk, mert szép
házakkal játszunk. Számos darabra alig
lehet jegyet kapni, például A funtinelli
boszorkány évek óta telt házzal megy,
de sikeres a Béres, az Országjáró Mátyás, A kőszívű ember fiai, A bolondok
grófja, és még hosszasan sorolhatnám.
S büszke vagyok nagy vállalkozásunkra, az éppen ezekben a napokban folyó
Keresztény Színházi Fesztiválunkra
is, amelyen sok érdekes és színvonalas előadás látható, örömünkre, szintén
telt házakkal mennek.
„Ha megáll a tudomány, és lássuk be,
gyakran megáll mostanában, akkor jön
a költészet és a zene, mert ezek azt is ki
tudják fejezni, amit a tudomány soha”
– ezek Bogár László szavai. Érdemes
nekünk, nézőknek belefolyni a Pénzfolyam című előadásba, és érdemes jegyre
költeni az Újszínház pénztárában is, jó
befektetés… n (Temesi László)

„Ha megáll a tudomány, akkor jön a költészet és a zene, mert ezek azt is ki tudják fejezni, amit a tudomány soha”

Fotó: Hirschberg Judit

Budafoki borok a Top 100-ban
A Lics Pincészet Szekszárdi Bikavére és Tamás-válogatása a legjobb italok között
A múlt év jól végződött, újabb sikert értek el a budafoki Lics-borok, a Szekszárdi Bikavér és a Tamás-válogatás
bekerült a Top 100 legjobb magyar borai közé. Ez utóbbi a vörösbor kategóriában országos harmadik lett!
kis Lics Tamás mostanában nagy nap-

Ajait éli, mert a róla elnevezett bor elő-

Lics Judit: A sikerért minden évben meg kell küzdeni

kelő helyen végzett a rangos listán. 2014ben az előző évjárata is benne volt a
legjobb százban, szintén az előző évjáratú Szekszárdi Bikavérrel együtt. Tamás,
a négy Lics unoka közül a legnagyobb,
tizenkét éves, a borászat utánpótlása tehát a következő évtizedekben is biztosított lesz a családon belül.
Az ismert budafoki borász házaspár,
Lics László és felesége, Éva asszony
1990-ben alapították szőlészeti-borászati vállalkozásukat, két évre rá költöztek
be a Kossuth Lajos utcai pincészetbe, és
azóta egyre jobb borokkal örvendeztetik meg a hazai és a külföldi borkedvelő-

ket. A negyedszázad alatt a Lics-borokat
országos és nemzetközi szinten is jegyzik. A hazai mellett a kerületi elismerések sem maradtak el, például tavaly Lics
László lett az Év Vállalkozója. Hosszú,
kitartó munka vezetett az újabb sikerig, a
top százba kerülésig.
– A sikerért minden évben meg kell
küzdeni, ami nemcsak a mi szakértelmünktől, hanem az időjárástól és a
szőlőtől is függ – mondja Lics Judit, a
családi borászat egyik vezetője a gratulációnk után. – Szinte az egész családunk itt dolgozik, a szüleink, én, a testvérem, a felesége, így talán még jobban
odafigyelünk a minőségre. S a mi gyermekeink is ebbe nőnek bele. Nekem
és Balázs testvéremnek két-két gyermekünk van, biztosak vagyunk benne, hogy a négyből lesz utánpótlásunk.
Mindenesetre mind a négy unokának
van már róla elnevezett bora.
– Hogyan fogadta Tamás, hogy a
„bora” harmadik lett a Top 100-ban?

– Nagyon örült neki és büszke rá.
Nagy dolog, hogy a Tamás-válogatásunk, a cabernet sauvignon-merlot
házasításunk ilyen jól sikerült, de
büszkék vagyunk a Bikavérünkre is,
amely Budafok város bora is. Szép
volt a tavalyi termésünk, egészségesek voltak a szőlők, bár nem voltak
magas fokok, mégis összességében
elégedettek lehetünk.
– Látni már, hogy az idén milyen
termésre számíthatnak?
– Most még nem. A hosszú, hideg
tél nem árt a szőlőnek, megvéd a kórokozóktól, a szőlőbetegségektől. Csak
tavasszal ne legyen fagy!
– Egy ilyen Top 100-as siker mit jelent a borászatuknak?
– Nagyon sokat, rangot, és komoly elismerést. Ez a mi munkánk
gyümölcse, értelme! S külön öröm,
hogy budafoki borokról beszélünk,
hiszen itteni érlelésűek, helyi pincében. n (Temesi László)

Egységesíthetik a városképet
Kamarás Dorottyával, a kerület új főépítészével hivatásáról és elképzeléseiről beszélgettünk
– Az építészeti szakmát nem kimondottan hölgyek szokták választani. Az ön
életében mi volt az a pont, amely ebbe
az irányba terelte?
– Nagypapám építész volt, a Műegyetem Középület-tervezési Tanszékén dolgozott. Élete volt a tanítás, így
egészen kis gyermekként sokat hallottam az arányokról és arról, hogy mitől
lesz egy épület építészeti értéket magában hordozó egység. Édesanyám grafikus és fotóművész, tőle örököltem
egy kis kézügyességet, így a rajzolással nem volt gondom. Mivel a középiskolában a reáltárgyak jól mentek, így
amikor választás előtt álltam, nem kellett sokat gondolkodnom, hogy milyen
irányba menjek.
– Hogy esett a XXII. kerületre a választása, van valamilyen kötödése Budafok-Tétényhez?
– Munkahelyváltáson gondolkodtam, amikor megláttam a budafoki főépítészi pályázatot. Budafok-Tétény

Budapest olyan kerülete, amiben egyszerre van jelen a budapesti pörgés és a
kisvárosi nyugalom. Nagyon jellemző
rá a szlogenje: „Kisváros a nagyvárosban”. Ebből a kettősségből adódnak a
kerület kihasznált és eddig még ki nem
használt lehetőségei, előnyei, de kihívásai is, melyek – tettrekész emberként
– rögtön felkeltették az érdeklődésemet. Dédszüleim Budafokon éltek és
itt is nyugszanak, nagyszüleim is életük nagy részét itt töltötték, így családi
kötődésem is van a kerülethez.
– A kerület építési szabályzatában
(KÉSZ) milyen módosítások szerepelnek? Milyen elképzelések vannak?
– A KÉSZ-t hétévenként kell felülvizsgálni. Ilyenkor az egész kerületet
átnézve, az előjött problémákat végiggondolva készül el a módosítás. A mostani felülvizsgálat annyiban más, mint
az eddigiek, hogy jelentős módosítások történtek a jogszabályokban. Így
már nincs lehetősége az önkormányza-

toknak olyan településképi előírásokat
meghatározni a KÉSZ rendeletében,
amelyek eddig ott voltak. Ezért most
két külön rendelet foglalkozik majd a
városrendezési kérdésekkel. Az eddigi KÉSZ-ben megmaradnak a konkrét előírások, és övezetekre lebontva
a pontos paraméterek. A településképi
rendeletben pedig a városképi és arculati elemeket fogjuk szabályozni.
– Nemsokára egy arculati kézikönyv is készül, mi lesz benne, miért
fontos ez?
– Az arculati kézikönyv fogja megalapozni a településképi rendeletünket.
Ebben fog szerepelni az épített környezetünk áttekintése, strukturálása és karaktervizsgálata. A különböző karakterű
területekre építési ajánlásokat és elkerülendő elemeket fog tartalmazni. Jó példákat mutatunk, javaslatokat teszünk annak érdekében, hogy a környezetükhöz
illő épületek szülessenek és a városkép
egységes lehessen. n (Viszkocsil Dóra)

Kamarás Dorottya: jó példákat mutatunk be, hogy a környezetünkhöz illő épületek épüljenek Fotó: Mátyás Tibor
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A fuvaros, a pékmester
és a motorversenyzők

A Niederkirchner család őseit még Savoyai Jenő telepítette be Magyarországra

Budafok-Tétény

Anno

A Niederkirchner család első dokumentumának az 1372-ből származó, Badenben
kiállított családi címeradományozási okirat tűnik, amelynek másolatait ma is nagy
becsben tartják az ősi család leszármazottai, ahogy a Hidromechanikai Szövetkezet
főmérnöke, Niederkirchner Antal is, aki eddig hatszáznál több ősét feltérképezte.
A nagytétényi fáklyás felvonulás (középen Szepesfalvy Anna alpolgármester)

Fotó: Hirschberg Judit

Fáklyás séta Nagytétényben
Szelmann Ignác emlékére vonultak fel a Nagytétényi
Polgári Kör szervezésében a kerületiek a városrész utcáin
Harmadik alkalommal rendezte meg
idén a Nagytétényi Polgári Kör az
Igánc-napi emléksétáját, amely a
Szelmann Háztól indult február 5-én.
Az érdeklődők fáklyákkal, mécsesekkel és gyertyákkal a kezükben sétáltak végig Nagytétény utcáin.
Nagytétényi Polgári Kör Igánc-

Anapi emléksétáját Pajorné Puskás

Györgyi, a civil szervezet egyik tagja kezdeményezte, hogy a tétényiek
méltóképpen tudjanak megemlékezni
Szelmann Ignác vendéglősről. László
Éva, a polgári kör elnöke köszöntötte
Szepesfalvy Anna alpolgármestert és
a vendégeket. – Az idősebb generáció
még emlékszik, hogy a Szelmann-féle
vendéglőbe főként az iparosok jártak.
Minden reggel a Grósz-féle pékségből
ingyen volt a sós kifli, amit egy pohár sör vagy pálinka kíséretében fogyasztottak el a korán kelők, megbeszélve az aznap várható eseményeket.
Ennek emlékére a felvonulás résztvevőinek kiosztottunk egy-egy sós kiflit.
Szelmann bácsi híresen szigorú ember volt, rendet és fegyelmet tartott a
vendéglőben. Jó szívére az is jellemző volt, hogy télen mindig nyitva volt,

hogy a zord, hideg napokon a szegényebb emberek melegedni betérhessenek – mondta László Éva. Az emléksétán Kludák Erzsébet, a helytörténeti
kör vezetője mesélt a tétényi utcák,
házak nevezetességeiről. Az útvonal
a Szelmann Háztól indult a Templom
lépcsőn keresztül a Templom utcán át
a Szentháromság utcáig, majd a zsidó temetőt elhagyva Romhányi József
háza előtt állt meg, ahol Pajorné Puskás Györgyi szavalt el egy rövid verset a híres írótól. A séta a Zambelli
Lajos utcán át folytatódott a Temetőkert utca – Répa utca – Angeli utca –
Zambelli Lajos utca – Szabadság utca
útvonalon, hogy végül visszaérkezzenek a felvonulók a Szelmann Házhoz. A helyszínen névnapja alkalmából felköszöntötték Kuzsel Ignácot, a
Nagytétényi Polgári Kör tagját, majd
Kopasz Sándor szavalt el egy bordalt, miközben a refrént a Nagytétényi Dalkör tagjai énekelték. Akinek
kedve volt, egy műveltségi tesztet is
kitölthetett, amelyben az elmúlt két
évben megismert híres Ignácokról
voltak kérdések. Az eredményhirdetés
után igazi sváb batyus parti vette kezdetét. n (Viszkocsil Dóra)

löljáróban elmondta, hogy őt még
anyakönyvezték,
öccsei azonban már születésükkor a magyarosított Nádor nevet kapták. Később,
1961-től ő is Nádor lett, de a 80-as évek
végén visszavette ősei nevét.
Elmesélte, hogy 1712-ben Savoyai
Jenő herceg nyolc családot telepített be
Csepel-szigetre, az Uitz, Fürcht, Schäffer,
Petz, Harb, Russ, Most és a Niederkirchner
családot. Niederkirchner József, aki nemesi címe ellenére varga volt, végrende-

ENiederkirchnernek

letét már Csepelen készítette el 1736-ban.
Felesége, Veronika két gyermekkel ajándékozta meg, 1720-ban Józseffel és rá kilenc évre Mária Annával.
– József Koch Barbarával kötött házasságából hat gyermek született, köztük
két fiú, István György és János György.
A dokumentumokból kiderült, hogy Józsefet, bár a család továbbra is Csepelen lakott, érdekes módon Budafokon helyezték örök nyugalomra, sírját azonban
még nem találtam meg, ugyanis a temető bejárata közelében található két családi kriptában a később elhunyt családtagok
nyugszanak – szőtte tovább a történetet
Niederkirchner Antal.
Elmondása szerint ősei felkutatásában
sok segítséget kapott Lévay Bélától, akinek felesége a nagymamája révén szintén
a Niederkirchner családhoz tartozik.
Egyenes ágon az 1740-ben született János György, majd a szintén János Györgyre keresztelt fia vitte tovább a
Niederkirchner nevet. Ő Thomas Katalinnal kötött házasságot, amelynek gyümölcse három lány és három fiú lett.
– A fiúk közül Menyhért Hegedűs Annát
vette el, aki Rosinát Józsefvárosban, Györgyöt és Annát Terézvárosban szülte meg.
Az ősapa, a majoros és birtokos

A Niederkirchner család ősei
hirdetmény

Vízi zene a Széchenyi Fürdőben
Kelemen Barnabás hegedűművészt csupa jó élmény fűzi Budafokhoz és a Nádasdy iskolához
Magyar Örökségünk

Nádasdy iskola
Kelemen Barnabásnak nem volt
kérdés, hogy Pertis Zsuzsa csembalóművész és Kelemen Pál gordonkaművész fiaként, Pertis Pali
cigányprímás unokájaként milyen
pályát válasszon. A Kossuth- és
Liszt Ferenc-díjas hegedűművész
ugyanis már kicsi gyerekként rendszeresen benn ült a Liszt Ferenc Kamarazenekar próbáin, és a magyar
nótákat is kívülről fújta.
atévesen kezdett hegedülni, és öt év

Hmúlva már a Zeneakadémián tanult,

ahol egy padban ült a ma már Liszt Ferenc-díjas hegedű- és brácsaművés�szel, Kokas Katalinnal. A két művész
attól kezdve a zenei és a magánéletben
egyaránt kéz a kézben jár. Nevelik két
gyermeküket, Hannát és Gáspárt, tavaszra pedig várják a család új tagját.
Saját koncertjeik mellett a Kelemen
Quartetben muzsikálnak, és mindketten
tanítanak is.
– Végigkoncertezte a világot, a leghíresebb hangversenytermekben hegedül, de egy kis családi muzsikálásra,

egy-egy baráti fellépésre mindig kapható. Úgy tudom, Budafokon is többször megfordult.
– Nagybátyám, Pertis Jenő zeneszerző személye miatt pici korom óta
mindig nagy örömmel mentem Budafokra. A Nádasdy Kálmán zeneiskolában édesanyámmal és édesapámmal
többször koncerteztem, unokatestvéremmel, a zongoraművész Pertis Attilával pedig nagybátyám hegedűre és
zongorára írt szerzeményeit játszottuk.
Arra is emlékszem, amikor feleségemmel és Rohmann Ditta csellóművésszel
trióban muzsikáltunk, sőt, 2009-ben talán a vonósnégyesünk is azon a környéken lépett fel először. A Dohnányi
zenekarral is sokszor játszunk együtt a
kezdetek óta. Csupa jó élmény fűz Budafokhoz és a Nádasdy iskolához annak ellenére, hogy nem tartottam kurzusokat, csak koncerteztem.
– Ön támogatná a Nádasdy iskola
Magyar Örökség-díját?
– Igen. Minden elismerésre méltónak tartom ezt az iskolát.
– Említette a Kelemen Quartetet,
amellyel hét év alatt számos díjat megnyertek. Melyikre emlékszik vissza a
legszívesebben?
– Az olaszországi Reggio Emiliában
szerzett I. díjra és a melbourne-i nemzetközi versenyre, ahol ugyan másodikak
lettünk, de elhoztuk a verseny nagydíját
és a közönségdíjat. Erre nagyon büszke

vagyok, mert magyar vonósnégyest még
nem ért ilyen elismerés.
– Második alkalommal rendezi meg
Kokas Katalinnal a Fesztiválakadémia
Budapestet. Mire számíthatunk az idén?
– A hatnapos júniusi programot három helyszínre tervezzük. A rendezvények egy részét a Zeneakadémián,
másik részét a Pesti Vigadóban és egy
koncertet, Händel Vízizenéjét éjszaka,
a Széchenyi fürdőben szeretnénk megtartani.
– Mit tudhatunk a két hete Hommage
à Fritz Kreisler címmel megjelent, Kocsis Zoltánnal készített új lemezéről?
– A lemez a hegedűvirtuóz huszonegy kompozícióját tartalmazza, bravúrdarabokat és ráadásszámokat. Zoli még
meg tudta hallgatni, és saját bevallása
szerint már a felvétel is óriási élmény
volt számára. Az egyik legjobb lemezfelvételének tartotta. n (Tamás Angéla)

Kelemen Barnabás

György felesége, Jankó Borbála az Árpád utca 6. szám alatti házban hunyt el,
négy gyermekük közül az 1842-ben született József szintén Jankó lánnyal, Erzsébettel lépett frigyre. Az ő sírboltjuk
az egyik családi kripta a budafoki temető bejárata közelében. Erzsébet a Tatárka
utca sarkán keresztet is állíttatott a férje tiszteletére, és bár az már nincs meg, a
talapzata, a feliratos alapkő a mai napig
az én Kertész utcai kertemben áll – folytatta a főmérnök.
Ükapjáról, Menyhértről elmesélte,
hogy fuvaros volt, ahogy később a dédapja is, és Höltzl Erzsébettel, valamint hat
gyerekével a Templom utca 16. számú lakásban éltek. A három fiúgyermek közül
a dédapa, Niederkirchner Antal és családja a sportpályával (BMTE) szemben
lakott, a Promontor utca 96. szám alatt.
Édesapja, aki telente a pályán korcsolyázott, ha átfagyott a jégen, sokszor átszaladt a nagymamájához, Schpeitler Annához teázni.
– Házasságukból született Irma lányuk
és Antal nagypapa, aki saját pékséget vezetett az Árpád és a Toldi Miklós utca sarkán, ott, ahol már jó ideje a biciklisbolt
működik. Nagypapa az államosításkor
hagyta abba a kenyérsütést, és később el
is költözött onnan, mert nem bírta nézni,
ahogy mindent szétvernek – fűzte tovább
családja történetét Niederkirchner Antal,
akinek nagymamája, Fischer Anna szintén
egy nagy dinasztia tagja volt.
Édesapja, Niederkirchner Antal 1931ben született és a Hidromechanika Szövetkezet, akkori Fémmechanika Szövetkezet alapító tagja volt, édesanyja Justin
Viktória. Két testvére, Nádor Attila és Nádor István – híres enduro motorversenyzők voltak, más-más kategóriában öt éven
át országos bajnokok – ma is a Pedellus
utcában laknak.
– Nekem két fiam és egy lányom született, Antal és Dániel még Nádor néven,
Anettet azonban már Niederkirchnerként
anyakönyvezték. Boldog vagyok, hogy
néhány éve fiaim is visszavették őseik nevét, így két fiú unokám biztosan továbbviszi a Niederkirchner nevet – tért ki a jelenre a főmérnök, aki úgy véli, még tengernyi
tennivalója maradt, hogy családja teljes
történetét feldolgozza. n (Tamás Angéla)

Városházi Híradó
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Éden és földön

A Promontor Televízió klub vendége volt Szarka Tamás
Új sorozattal lepte meg Budafok-Tétény lakóit a Promontor Televízió. A
Promontor Televízió klubjában a tervek
szerint kiváló művészekkel beszélgetnek majd a Klauzál Ház színpadán.
enét szerez, verset, novellát, szöír, de rendezni nem
akar a Promontor Televízió klub első
vendége, Szarka Tamás Kossuth-díjas
énekes-zenész, aki a Klauzál Ház színháztermében válaszolt Medgyesi Gabriella szerkesztő-rendező kérdéseire.
Szarka Tamás dalszerző, előadóművész sztorikkal fűszerezve mesélt
együtteséről, színházi munkáiról és Al
di Meolával közösen tartott lemezbemutató koncertjéről a nézőkkel benépesült színpadon.
Elmondta, hogy testvérével, Szarka
Gyulával 1983-ban megalapították a szlovákiai magyar zenészekből álló Ghymes
együttest, amelyben mindketten énekelnek és több hangszeren is játszanak, muzsikájuk magyar, közép- és kelet-európai
gyökerekből táplálkozó, népzenei alapokon nyugvó, egyedi „ghymes zene”.
Szarka Tamás legújabb szólóalbuma azonban, Az ég szerelmére, de különösen A víz című dal, amely a Nemzeti Színházban március 18-án debütál
majd, az eddigiektől eltérő, friss hangzásvilágú. Az előadóművész, aki gyermekkorában hegedülni kezdett, zenéit
először gitárra írja, azután hangszerel,
úgy gondolja, hogy az új hangzás a
dzsesszes elemeken kívül a zongorának
is köszönhető, mivel az ő zenei világába
eddig nem fért bele ez a hangszer
A lemez anyagát először a Budapest
Kongresszusi Központ közönsége ismerhette meg az Al di Meolával adott
közös koncertjén, amelynek kapcsán a
világhírű Grammy-díjas gitároshoz fűződő kapcsolatáról is mesélt.

Zvegkönyvet

Varga Vivien és Pál Dénes a Sztárban sztár+1 kicsi döntőjén

Varga Vivien csodálatos világa
A budatétényi Varga Vivien nyerte meg a Sztárban sztár +1 kicsi döntőjét Pál Dénes párjaként
Újabb sztárja lett a kerületünknek, Varga Vivien, aki Pál Dénes oldalán megnyerte az egyik legnézettebb televíziós énekes vetélkedő, a Sztárban szár
+1 kicsi döntőjét vasárnap este. Ez a
gimnazista lány első igazán nagy sikere, bár az Ének iskolájában is dobogós
volt. Varga Vivien a tanulás mellett lemezt készít.
sodálatos most a világ Varga Vivien

Cszámára, aki korábban a Csodálatos

világ számot is énekelte Pál Dénessel,
megidézve Koncz Zsuzsát és Cipőt. A
kitűnő hangú ifjú énekes bújt már Rúzsa Magdi, Madonna, Oszvald Marika,
legutóbb pedig Király Linda bőrébe, a
Sztárban sztár +1 kicsi című televíziós énekes vetélkedő műsor kilenc része alatt, mindig sikerrel. Meg is nyerte a versenyt a vasárnapi döntőn.
– Élveztem a szereplés minden percét, azt, hogy megidézhettem a nagy

sztárokat – reagált Vivien a gratulációnk
utáni érdeklődésünkre, amikor arra voltunk kíváncsiak, kinek a bőrében érezte
legjobban magát. – Mindegyik énekesnőt nagyon szeretem, talán ezért is volt
kicsit könnyebb velük, mintha kevésbé
kedvelném őket.
– S melyik műfaj áll közelebb hozzád?
- Nehéz eldönteni, mert a műsor minden adásában más és más műfajban próbáltam jeleskedni. Rapet, musicalt, operettet, popot énekeltem, talán ez utóbbi a
nagy kedvenc, de nagyon megszerettem
a többit is. Nyitott vagyok, ezentúl bármelyiket szívesen énekelem.
– Színházban is szerepelsz, énekes
vagy színész szeretnél lenni?
– Ez még nekem is nagy kérdés, mert
az ének mellett a színészet is vonz. Járok musicalstúdióba is, ahol tanuljuk a
színészmesterséget is. Az volna a legjobb, ha mind a kettőt magas színvonalon tudnám művelni.

– Édesapád, Varga Miklós, és egy
perccel fiatalabb ikertestvéred, Szabolcs szintén énekel. Segítették a tévéfellépéseidet?
– Igen, bármilyen kéréssel fordulhattam hozzájuk. Édesapám próbál terelgetni, Szabolcs öcsém pedig rengeteget
segített odahaza a felkészülésben és a
felvételek előtt is. Nagyon büszkék rám.
– Az öcséd nem féltékeny a sikereidre?
– Áh, mi nagyon jó tesók vagyunk!
A budafoki Kossuth Lajos Magyar–Angol Tanítási Nyelvű Általános Iskolában
egy osztályba jártunk, és most a Madách Gimnáziumban is. Szabolcs nagyon jó hangú fiú, aki remekül is játszik
különféle színdarabokban. Nem vetélkedünk, hanem segítjük egymást.
– Közeli terveid?
– Javítani szeretnék az osztályzataimon, mert mostanában nem sok idő jutott
a tanulásra, és hamarosan megjelenik az
első nagylemezem. n (Temesi László)

Kamaramuzsika vonósokra
és fúvósokra
Kamarazenei koncertre várta közönségét február 3-án a Budafoki Dohnányi Zenekar. A Budafoki Hangversenyesték keretében
megtartott programon elhangzott Mozart egyik legnagyobbnak
tartott műve, a 40. szimfónia tragikus hangulatát idéző, g-moll
vonósötös, amelyet Berán Gábor (első hegedű), Lajhó Barbara
(hegedű), Kusz Viktória (első brácsa), Krenedits Katalin (brácsa)
és Kószás Ágnes (cselló) adott elő.
Beethoven hegedűre, brácsára, klarinétra, kürtre, fagottra, gordonkára és nagybőgőre írt Esz-dúr szeptettjét, amelyet 1800. április 2-án mutattak be a bécsi udvari színházban.
A zeneszerző által Ferenc császár feleségének, Mária Teréziának ajánlott művet Horváth Marcell (klarinét), Mészáros Bence (kürt), Kotroczó Szabolcs (fagott), Harsányi Elina (hegedű),
Megyes Krisztina (brácsa), Draskóczi Veronika (cselló) és Gyetvai Gábor (bőgő) előadásában hallgatta meg a közönség a nagy
sikerű péntek esti koncerten. n (Tamás Angéla)

Verseskötetei mellett két színpadi
munkájának a szövegkönyvét is kiadták:
a Mária című musicalt, amelyben szereplőként is részt vett, és a Nemzeti Színházban ma is futó Éden és földön című színpadi művet, amelynek nemcsak a zenéjét
és szövegét, de a librettóját is ő írta.
Az ismert művész Szlovákiában lakik, és nem is akart soha Magyarországra költözni, mert mint mondta, a
mai napig „felvidéki gyereknek” tartja
magát, az a hazája. Szeret végigmenni
a galántai Királyréven, ahol nem azért
ismerik meg és köszönnek neki, mert
zenész, hanem mert ott nőtt fel.
A közel kétórás, jó hangulatú, kellemes
beszélgetésen, amelyen Karsay Ferenc polgármester is részt vett, a közönség érdeklődéssel hallgatta a sokoldalú Szarka Tamást,
élvezettel nézte a róla szóló, interjúkból
összeállított, zenés filmbejátszásokat, és jókat derült humorral átszőtt történetein.
(A Promontor Televízió Klub első
programja február 2-án 18 órakor került adásba, és egy héten át mindennap
látható a kábeltévén, de a honlapról
streamen is elérhető és a YouTube-on
is megtekinthető.) n (Tamás Angéla)

Szarka Tamás, a Ghymes Kossuth-díjas zenésze

Fotó: Mátyás Tibor

Eredet és játék
Február hónap művésze: Soproni Kiss Sándor festőművész, tanár
lt kisvárosban, nagyvárosban, falun

Éés tanyán, személy szerint a kisvárosi

léthez vonzódik. Oroszlányban született
1973-ban, majd négyéves korától élete ifjúkorát Sopronban töltötte. Sopronhoz köthető a kezdet, mely a mai napig
kedvenc témái között szerepel. Itt tanulta meg az akvarellezés és a hagyományos festészet alapjait. Mestere ebben
az időszakban Magyarné Derszib Etelka
volt. A főiskola elvégzése után itt is kezdett el tanítani mint rajz-történelem szakos tanár. Megnősült, így került Székesfehérvárra, itt született első gyermeke,
Dániel. Számos kiállítása volt a városban és környékén, de távolabbi városokban is, például Pécsett, Tamásiban,
Eisenstadtban (Kismarton), a karintiai
Wolfsbergben és Budapesten is több al-

kalommal. Ebben az időszakban folytatódott a vándorművész életmódja, festészettel és belsőépítészettel foglalkozott.
Az ország sok településén megfordult.
Időközben kipróbálta a természetközeli
életet, élt Csákváron, Vértesbogláron, onnan került 2012-ben Budafok-Téténybe,
ahol megszületett második gyermeke, Zsófia. De itt jött napvilágra még egy meghatározó dolog, mégpedig az a szemléletmód, stílus, amire azt mondhatjuk, hogy
megtalálta önmagát, magára talált. „Az
eredet, létünk gyökere – ugyanakkor játék. Kiszámíthatatlan, görbe, játékos, életszerű – és ez így jó. Ilyen egy kisváros,
vagy egy kisgyerek, egy vers...” – vallja a
művész, aki erről próbál mesélni színekkel, formákkal, hangulatokkal, vagy akár
ellentétekkel. n (Budafokteteny.hu)

Memento a Klauzál Házban

Talán egyetlen olyan család sincs Magyarországon, amelynek az elmúlt száz évben családtagjai közül valaki ne vált volna áldozattá valamelyik világháborúban, Recsken vagy a Gulágon. A Memento című
táncszínházi előadás, amelyet február 25-én a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére mutatnak be a
Duna Művészegyüttes táncosai a Klauzál Házban, a Gulag-emlékév
keretében készült, Juhász Zsolt koreográfiájával és rendezésében.
Az előadás egyaránt foglalkozni kíván a Gulag táborokba zárt
politikai foglyok, a Gupvi táborokba zárt hadifoglyok és a málenkij
robot során elhurcolt civil lakosok hányattatott sorsával. A huszonegy táncos a tánc eszközeivel, Juhász Zsolt koreográfiájának és
rendezésének, Szokolai „Dongó” Balázs alapvetően népzenei
ihletettségű, világzenei elemeket is tartalmazó zenéjének, Túri Erzsébet díszletének és jelmezeinek segítségével érzékelteti a munkatáborok lakóinak kiszolgáltatottságát, az átélt borzalmakat.
Az előadás a Duna Művészegyüttes és az Aranykert Egyesület közös
produkciója, mely a Gulag Emlékbizottság támogatásával, kiemelt kormányprogramként jött létre. A Memento bemutatóját január 27-én tartották a Várkert Bazárban. Jegyár: 1200 Ft. Jegyek a Klauzál Ház információs pultjánál és a Jegy.hu honlapon vásárolhatók. n (Tamás Angéla)
Soproni Kiss Sándor festőművész Ahol a poncichterek élnek című festménye
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Meghívó

A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SOK SZERETETTEL MEGHÍVJA
ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT, BARÁTAIT A

2017. FEBRUÁR 18-ÁN, 20 ÓRAKOR KEZDŐDŐ,
HAJNALI 3 ÓRÁIG TARTÓ FARSANGI BATYUS BÁLJÁRA
(1222 BUDAPEST XXII., TÓTH JÓZSEF UTCA 45.)
ZENE: SPATZEN ZENEKAR
HELYFOGLALÁS: TÓTH JÓZSEF U. 47. SZ. ALATT 2016. JANUÁR 28-TÓL,
HÉTFŐ ÉS CSÜTÖRTÖK 16-19. ÓRA KÖZÖTT.
JELMEZVERSENY - TÁNCBEMUTATÓ
ÉRDEKLŐDNI LEHET: 061-229-3840 06-70/410-9402

tájékoztató

2017-es kerületi falinaptár kapható a Városházán
A falinaptár önköltségi ára 545 Ft, a készlet erejéig. Az elmúlt évekhez hasonlóan
a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal (1221 Budapest,
Városház tér 11.) pénztárában megvásárolható az önkormányzat által készíttetett
2017-es falinaptár, amely kerületi művészek kerületről készült alkotásait mutatja be. A pénztár nyitva tartási rendje: Hétfő: 13.30–18.00, Szerda: 8.00–12.00,
14.00–16.00, Péntek: 8.00–12.00

februári program

RÓZSAVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1220 Budapest, Ady Endre út 25
www.rozsavolgyegyesulet.hu, info@rozsavolgyegyesulet.hu
Február 11., szombat, 20 óra
Farsangi Bál a Spárga zenekarral
Február 16., csütörtök, 16.30
Gyermekfarsang a Táncházban!
Február 17., péntek, 18.30
Fancsik Deák Ibolya tűzzománc képeinek kiállítása, 19 óra Filmklub Nagy Ernő vezetésével. A film címe: Drága Elza. Rendező: Zoltán Füle. Belépő: 400 Ft/fő
Február 18., szombat, 9–12.
Kölyökbazár. A Kölyökbazáron gyermekruha (0–12 éves korig) és játék cserélhet
gazdát. https://www.facebook.com/kolyokbazar22ker/. Érdeklődés: Major-Varga
Erikánál, 06-20/376-8273
Február 20., hétfő, 17 óra
Dalstúdió Csák József vezetésével, zongorakísérő Hegedűs Valér
Február 21., kedd, 15 óra
Otthon Segítünk Szolgálat Dzsamba Rozi vezetésével.
Február 22., szerda, 17.15
Népdalkör találkozója Budai Ilona vezetésével
Február 25., szombat, 10–16-ig
Egészségnap, 18 óra Rózsavölgyi Esték, Előadó: Pap Gábor művészettörténész. Előadás
címe: Szent László legenda és aktuális üzenete. Belépő: 700 Ft/fő, diákoknak 400 Ft/fő
Szeretettel várunk mindenkit programjainkra

MEGHÍVÓ

A szervezők – a Gádor Általános Iskola vezetősége és tantestülete -

vacsorával egybekötött
jótékonysági estre
várja a szülőket és a 2002. előtt
végzett öregdiákokat, valamint mindenkit, aki valamilyen módon kötődik a Gádorhoz vagy szimpatizál az
általa képviselt értékekkel.
A rendezvény időpontja:
2017. február 24. péntek 19 óra
Helyszíne: Budafok -Tétény Baráti Körök Székháza (Tóth J. u. 45.)
A befolyt összeget a tantermek informatikai eszközeinek fejlesztésére, udvari eszközök bővítésére fordítjuk.
A jótékonysági célt az estre szóló belépőjegy megvételével, támogatói jegyek vásárlásával és tombolatárgyak
fölajánlásával is támogathatja.
Érdeklődni iskolánk titkárságán lehet
(Tel.: 424-7613/12 vagy 14-es mellék).

Városházi Híradó
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Nyolcvanéves
a Szent Bernát Ház

A mai napig huszonöt idős embert tudnak ellátni
a Baross Gábor-telepi otthonban
A Baross Gábor-telepi Polgári Kör és
a Baross Gábor-telepi Egyházközösség együtt ünnepelte a Szent Bernát
Ház 80. születésnapját február 5-én. A
megemlékezést szentmise előzte meg
a ház szomszédságában található Jézus Szíve templomban.
kerek

évfordulón

Sztavropulosz

ASzotiriszné, a Baross Gábor-telepi

Karsay Ferenc a megállapodás aláírása után a könyvtárban

Továbbra is házhoz
mennek a könyvek

Az önkormányzat meghosszabbította
a megállapodását a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral
Újabb két évvel hosszabbította meg a
Könyvet házhoz elnevezésű együttműködési megállapodását a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és Budafok-Tétény
önkormányzata. A szerződést január
24-én a nagytétényi könyvtárban írta
alá Fodor Péter főigazgató és Karsay
Ferenc polgármester.
izenöt évvel ezelőtt indította el a Fővá-

Trosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK)

a Könyvet házhoz szolgáltatását Budapesten, amelyhez évről évre egyre több
önkormányzat csatlakozott. A XXII. kerületben nagy sikere van ennek a programnak, hiszen folyamatosan nő azok
száma, akik szeretnének otthonukban különböző könyveket olvasni. Ezt az ingyenes szolgáltatást azok vehetik igénybe,

akik mozgásukban korlátozottak és lakásukhoz kötöttek. A budafoki és a nagytétényi könyvtárban található kölcsöntárgyakat (könyvek, hangoskönyvek,
öregbetűs könyvek, CD-k, újságok) és az
ezek használatát segítő eszközöket a kerületi Szociális Szolgálat szállítja házhoz.
– A szolgáltatás átmenetileg megváltozott élethelyzetben, például baleset, betegség miatt hosszabb ideig házhoz kötött
emberek, veszélyeztetett kismamák esetében is igénybe vehető – tudtuk meg Fodor Pétertől, a FSZEK főigazgatójától. A
tavalyi évben összesen 900 kölcsöntárgy
juthatott el ilyen módon az olvasókhoz. A
FSZEK és az önkormányzat között nem
ez volt az első együttműködés.
– Budafok-Tétény életében fontos a
kultúra, ezt jól mutatja az is, hogy 2008-

Fotó: Hirschberg Judit

ban adták át Budafok szívében az újonnan megépített háromszintes könyvtárat, majd 2013-ban az elhanyagolt,
romos nagytétényi zsinagóga kapott új
szerepet azzal, hogy könyvtárat alakítottak ki benne a felújítást követően –
emelte ki Karsay Ferenc polgármester.
A kerület vezetője hangsúlyozta: ha két
dolgot kellene kiemelnie, ami a kerületünket fémjelzi, akkor az egyik biztosan
a bor és a pezsgő, a másik pedig a kultúra lenne. Sokszor, sokan mondták már,
hogy a könyvek ideje lejárt, de szerencsére nem lett igazuk: a könyv értéke
örök – fűzte hozzá.
A FSZEK főigazgatója ugyanakkor
örömét fejezte ki, hogy a kerületben működő mindkét könyvtár nagy népszerűségnek örvend, és hogy a Nagytétényi
Könyvtár is egyre aktívabb szereplőjévé
válik a kerület kulturális életének. A szolgáltatás nagyon egyszerűen vehető igénybe. A jogosultak a Budafoki Könyvtár
vezetőjének, Varga Mónikának (XXII.,
Kossuth Lajos utca 30., +36-1/424-5989,
fszek2203@fszek.hu), vagy a Nagytétényi Könyvtár könyvtárosának, Szakács Editnek (XXII., Nagytétényi út 283.,
+36-1/207-5257, fszek2201@fszek.hu)
telefonon vagy e-mailben jelezhetik az
igényeiket. n (Viszkocsil Dóra)

Polgári Kör elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Takács Dóra és Czigány Dorina mondott verset. A vis�szaemlékező beszédet Csatkainé Tóth
Gabriella tartotta, aki már közel harminc éve aktív tagja a Szent Bernát
Alapítványnak. – Azért jó emlékezni,
mert sok fiatalkori élmény jut eszünkbe. Ez a kultúrház kedvelt helye volt az
itt élő közösségnek. Rengeteg ember
megfordult és élt át felejthetetlen pillanatokat a ház falai között. Az emberek igényességét jól mutatta, hogy annak idején, amikor itt mozit alakítottak
ki, a filmszínház berendezése annyiba
került, mit maga az épület – idézte fel
a régi időket Csatkainé Tóth Gabriella.
Az épületet 1938-ban a Baross Gábor-telepi Romai Katolikus Egyházközség vásárolta meg Róka Gyulától 7300
arany pengőért. Eredetileg lelkészlakot akartak kialakítani benne, de 1940ben tízezer pengőből kultúrházzá alakították. 1942-ben keskenyfilmvetítő
berendezést vásároltak hétezer pengőért, a mozi 1947-ig működött. Az 1950es államosítás után a ház a Kommunista
Párt, majd ennek utódjaként az MSZMP
pártháza lett. 1990-ben dr. Arató Miklós plébános kérelmére visszakerült az

egyház kezébe, de ekkor már nagyon lepusztult állapotban volt. Ebben az időben hozták létre a Szent Bernát Alapítványt, amelynek fő célja a keresztény
szellemű nevelés-oktatás, szociális és
kulturális feladatok ellátása a Szent
Bernát Házban. A kerületben sok időskorú, magukat ellátni nem tudó ember
élt az 1990-es években, ezért az alapítvány úgy döntött, hogy a több mint 60
éves tetőszerkezetet felújítják és beépítik. A tetőtérben kialakított 10 szobában
a mai napig is 25 szépkorút tudnak ellátni a szakemberek. A 270 négyzetméteres otthon kialakításában nagy segítséget nyújtott az önkormányzat is.
– A házban működik hitoktatás, cserkészet, érettségi utáni ötvös-aranyműves szakképzés, kulturális programok,
kiállítások és még katolikus napközi is várta a gyerekeket egészen a Don
Bosco iskola megnyitásáig – mondta el
Csatkainé Tóth Gabriella. A megemlékezésen Karsay Ferenc polgármester is
részt vett. A kerület vezetője hangsúlyozta: mindenki, aki ebben a házban
megfordult, valamit tett a közösségért,
az itt élő emberekért. Sokan saját kétkezi munkájukkal építették fel ezt a házat
az itt élő embereknek. Nagyon jó érzés,
hogy vannak köztünk olyanok, akikre
felnézhetünk és követhetjük őket – fűzte
hozzá a polgármester. A megemlékezés
végén az ünneplők elhelyeztek egy-egy
koszorút a ház oldalán található – még
Pelikán Imre, a Baross Gábor-telepi Polgári Kör néhai elnöke által készíttetett –
márványtáblán. Az ünnepségen tiszteletét tette Szabolcs Attila országgyűlési
képviselő is. n (Viszkocsil Dóra )

hirdetmény

ÉTKEZTETÉS

Nálunk kérhet ebédet,
akár heti 7 napra is!
A Szociális Szolgálat a XXII. kerületben élő és kerületi lakcímmel rendelkező lakosok számára
napi egyszeri meleg étkezést biztosít, amennyiben szociálisan rászorult, kora vagy egészségi
állapota miatt a napi egyszeri étkezést nem tudja önmaga számára biztosítani!
Szakorvosi javaslat alapján tojás-, liszt-, tejérzékeny és hozzáadottcukor-mentes
diétás menü is igényelhető!
Az étkezés módjai: az ebéd ételhordóban elvihető, a tálalóhelyen helyben fogyasztható
(klubtagok számára), orvosi javaslatra házhoz szállítással is kérhető.
Tálalókonyha 3 telephelyen működik:
1221 Bp., Anna u. 10.
1224 Bp., XVI. u. 22.
1225 Bp., Nagytétényi út 266.
Az ebéd térítési díja jövedelemfüggő!
(17/2012(VI. 25.) önkormányzati rendelet alapján)
Szociális étkeztetés igénybevételéhez szükséges dokumentumok:
Személyi igazolvány, lakcímkártya, taj-kártya, jövedelemigazolás
Információért forduljon hozzánk bizalommal, személyesen vagy telefonáljon.
Kálmán Tamásné szociális segítő: 06-20/ 294-3489
Bőcs Tímea szociális segítő: 06-20/497-8187
1224 Budapest, XVI. u. 22.
Levendula Idősek Klubja
06-1/362-4094
szocetkezes@szocszolg22.hu
Honlapunkon – szocszolg22.hu – is talál részletes tájékoztatást a szolgáltatásainkról.
Szilágyiné Szalay Szilvia intézményvezető-helyettes

Szabolcs Attila, Karsay Ferenc, Lászlóné Varga Éva, Szirmay Tamás és Csatkainé Tóth Gabriella
az ünnepségen
Fotó: Mátyás Tibor

Ne csak ünnepekkor
gondoljunk rájuk!
Aki segíteni szeretne a mezőkaszonyi
gyerekeken, most (is) megteheti
Tiszteletet, megbecsülést érdemlő, kivételes teljesítmény a kárpátaljai magyarság helytállása, megmaradása a szülőföldjén. A kelet-ukrajnai háború, az évek
óta fenyegető államcsőd folyamatosan
ront az ott élő nemzettársaink helyzetén. Példamutató, hogy a hosszú évtizedek óta tartó megpróbáltatások ellenére, hol szovjet, hol nacionalista ukrán
közegben, a nemzeti kisebbségekkel ellenséges ideológiák folyamatos nyomása alatt, létbizonytalanságban is talpon
tudtak maradni, és hogy létezik ma is, él
magyar közösség Kárpátalján.
udafok-Tétény

gyar oktatás támogatására. E honlapon
keresztül bárki, a világ bármely pontjáról előmozdíthatja a magyar nemzeti összetartozást, segítheti a kárpátaljai
magyarságot!
Budafok-Tétény önkormányzati delegációja Zugmann Péter alpolgármester vezetésével február közepén, a
helyszínen ad át tartósélelmiszer-adománycsomagokat a mezőkaszonyi iskola vezetésének, illetve az iskola leginkább rászoruló diákjainak. n (VH)

önkormányzata

BMezőkaszonyt választotta társtele-

pülésének, és tavaly, a Nemzeti összetartozás napján hivatalosan is testvértelepülésekké váltunk. A történelem úgy
hozta, hogy a mi segítségünk, támogatásunk most létfontosságú számukra.
Ezért Budafok-Tétény önkormányzata, közösen 2016-ban a Magyar Református Szeretetszolgálattal úgy döntött:
online adománygyűjtő honlapot indít a
kárpátaljai iskolai étkezés, illetve a ma-

Aki segíteni szeretne
a mezőkaszonyi rászoruló
gyerekeken, most (is) megteheti Itt:
adomany.budafokteteny.hu.
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 Városházi Híradó

Felavatták a „mazsolákat”
Idén is ünnepélyes keretek között kaptak
bizonyítványt az elsősök a Baross iskolában
Az idén 90 éves Baross Gábor Általános
Iskolában már tíz éve hagyomány, hogy
az első osztályosok ünnepélyes keretek között kapják meg félévi bizonyítványukat.
tvenhat elsős tanuló várta izgalom-

Ömal, hogy milyen eredmény lesz a
tájékoztató füzetbe írva idén is, január
29-én délután az iskola tornatermében.
Kukainé Békési Emese intézményvezető köszöntője után a kis elsősök fogadalmat tettek, hogy képességeiknek megfelelően tanulnak, és
hogy mindent megtesznek iskolájuk
jó hírnevéért. A fogadalom szövegét
Mekhachene Fatima 8. osztályos diák,
a diákönkormányzat elnöke olvasta fel.
A tanítók egyenként jellemezték a di-

ákok első féléves munkáját. A szülők
büszkén hallgatták a sok dicséretet, a
kicsiknek pedig nagy megtiszteltetés
volt, hogy az iskola igazgatónőjétől
vehették át bizonyítványukat. Összesen húsz tanuló büszkélkedhetett kitűnő eredménnyel.
Bognárné Tábori Ágnes igazgatóhelyettes feltűzte az elsősök ruhájára az
iskola jelvényét, ezzel is jelképezve,
hogy mostantól a mazsolák igazi barossi diákká váltak.
A gyerekek kézhez kapták a fogadalom bekeretezett szövegét, hogy
otthon is emlékezzenek erre a nagy
napra. Az ünnepség után sütemény
és üdítő várta a diákokat a feldíszített
ebédlőben, hogy az ünnep még teljesebb legyen. n (Viszkocsil Dóra)

A Kempelen Farkas Gimnázium szakmai napján Németh Gábor bűvész és illuzionista is előadást tartott

Varázslat a Szabadság hídon
Németh Gábor lángoló kötélen lógva szabadult ki egy kényszerzubbonyból
Nagy megdöbbenést keltett, amikor a
Szabadság híd tetejére varázsolta az átkelő közepén táncoló asszisztensét tavaly nyáron Németh Gábor bűvész és illuzionista. A néhány éve Budafokon élő,
a ciprusi, amerikai, olasz és dubaji közönséget is elkápráztató fiatalember, aki
decemberben a Cirque De Monte Carlo és Edvin Marton Diótörő című cirkuszi show részvevőjeként szórakoztatta a
publikumot, a Kempelen Farkas Gimnázium szakmai napján avatta be a diákokat a szemfényvesztés rejtelmeibe.
– Májusban negyven méter magasban
lógott egy lángoló kötélen, kényszerzubbonyban, fejjel lefelé, hogy Houdini nagysága előtt tisztelegve, négy perc
alatt kiszabadítsa magát, és épségben
földet érjen. Miért vállalt ekkora kockázatot?
– A tévések nagyon szeretik a
halálközeli állapotot, ezért ha előállok
egy ilyen ötlettel, biztos, hogy kijönnek forgatni. Kifizethetnék néhány millió forintot egy főműsoridőben futó, pár

másodperces reklámra, esetleg elmehetnék egy tehetségkutató műsorba, ha beférek valamelyik produkciómmal, de
ennél jobbnak tartom, ha ilyen módon
irányítom magamra a figyelmet.
– Huszonegy évesen egy luxushajón
bűvészkedett Hawaii és Mexikó vidékén, majd Ciprusra ment illuzionistának. Mindenhez ért?
– Mindkettőt meghirdették és jelentkeztem. Amikor Amerikába utaztam,
még semmilyen tapasztalatom nem volt,
de úgy gondoltam, nincs veszíteni valóm. A kilenc hónap alatt rengeteget fejlődtem. Ciprusra illuzionistát kerestek,
hát ahhoz meg egyáltalán nem értettem,
amikor elvállaltam. Az interjúra vittem
magammal egy oroszrulett-adaptációt.
Ez olyan színpadi bűvésztrükk, amely a
félelem és az izgalom vegyítésével az érzelmekre hat. Felvettek. Megkaptam a
kellékeket, és egy hetem volt, hogy felkészüljek a nyolc illúzióból, amelyből
két műsort kellett összeraknom. Szerencsére nem volt előképzettségem, így nem
voltak rossz beidegződéseim sem. Száz-

nyolcvan nap alatt háromszázhatvan előadást csináltunk. Eljutottunk arra a szintre, hogy már nem a trükk volt a lényeg,
hanem a bűvész, aki produkciójával önálló művészeti alkotássá válik.
– Kivel szokott dolgozni?
– Legtöbbször Kaszányi Rolanddal
és Szabó Istvánnal. A három szemfényvesztő című önálló estünket is együtt
dolgoztuk ki, és a Magyarországon bemutatott önálló estjeim meg egyéb produkciók is hármunk munkája.
– Mikor határozta el, hogy bűvészként keresi a kenyerét?
– Már gyerekoromban valamilyen
menő dolgot szerettem volna csinálni. Tízévesen a tűzzsonglőrködéssel
kezdtem, majd a gimnáziumban, az
unalmasabb órákon a kártyatrükköket gyakoroltam. Azért biztos, ami biztos, továbbtanultam, és angol nyelven
lediplomáztam a Budapesti Gazdasági Egyetemen vendéglátásból, de nem
azon a területen akarok dolgozni. Az
ott tanultakat a bűvészetben szeretném
kamatoztatni. n (Tamás Angéla)

Az első bizonyítványok kiosztása a Baross iskolában

Okos kobakok a Csodák Palotájában
Remek kerületi eredmények születtek a KockaKobak Országos Matematikaversenyen
A KockaKobak Országos Matematikaverseny döntőjét a Kempelen Farkas Gimnáziumban, eredményhirdetését a Csodák
Palotájában tartották. A Tehetséges Kobakokért Alapítvány szervezésében megrendezett kétfordulós vetélkedésen – a
harmadik osztályosoktól a tizedikesekig
– nyolc évfolyam országosan közel 2500
diákja egyedi, feleletfüggő labirintusteszt
segítségével adott számot matematikatudásáról és logikai gondolkodásáról.
különleges szerkezetű feladatlapon

Színes jégdíszek az óvoda kertjének faágain

Jégvarázs az óvodában

Kísérletezésre használta ki a Leányka Tagóvoda a zord időt
égóta nem volt ilyen hosszan tartó

Rhideg idő, mint az idei télen. Amíg

a felnőttek bosszankodtak a hóesés és
a jeges utak miatt, addig a gyerekek
kacagva szánkóztak és csúszkáltak
a befagyott pocsolyákon. A Leányka
Tagóvodában az óvodapedagógusok
érdekes kísérleteket találtak ki az óvodásoknak. – A tél remek lehetőségeket
biztosít számunkra, hogy gyermekeink
megtapasztalják a hó, a jég jellemzőit,
tulajdonságait, ezért a csoportszobákba
is „bevittük a hideget” – mondta Erős
Beáta, a tagóvoda vezetője. A gyerekek
saját szemükkel figyelhették meg, hogy
a hó milyen gyorsan olvad el a radiátoron, lezárt üvegben vagy a teraszon.
Külön kísérlet volt arra is, hogy a vízbe tett vagy a radiátorra tett jég olvad-e

el hamarabb. Nagy izgalommal figyeltek és tippeltek a gyerekek, és rengeteget tanultak a játékos kísérletezések
során. Nagy kedvenc volt a színes jégkockák készítése is. Az óvodások önfeledten drukkoltak a saját színű, formájú jégkockáiknak, hogy az olvadjon el
hamarabb. Akkora siker volt az ételfestékkel megszínezett jégkocka, hogy az
óvodapedagógusok kitalálták, hogy az
udvaron álló lomb nélküli bokrokat a
gyerekekkel közösen készített díszekkel teszik vidámabbá, varázslatossá.
Így különböző formájú, ételfestékkel
színezett jégkockák kerültek a növényekre. Az időjárás is kedvez a feldíszített fának, így a szülők és a gyerekek
napokig gyönyörködhetnek a felékesített ágakban. n (Viszkocsil Dóra)

Aszereplő, változatos feladatok egy „la-

birintust” alkottak, melyet az egyes versenyzők különböző utakon járhattak be.
A diákok figyelme egy percre sem lankadhatott, mert a labirintusban való bolyongás állandó koncentrációra és gyors dön-

téshozatalra késztette őket, nem beszélve
arról, hogy a huszonöt feladat megoldásakor a visszalépés nehézsége miatt még a
jó időbeosztásra is gondot kellett fordítaniuk. Vegyes tematikájú és átfogó tudást
igénylő verseny volt, amelyben a klasszikus szöveges feladat és a logika mellett a
kombinatorika, a számelmélet, a geometria és az algebra témakörei is megjelentek.
A legfiatalabb versenyzők között a
Rózsakerti Demjén István Református
Általános Iskola két tanulója remekelt:
Uzonyi Nagy Kolos harmadik, Harkai
Boróka Napsugár pedig ötödik helyezést
ért el. Mindkettőjük tanítója Andrásikné
Kiss Mária.
A magasabb évfolyamokon a döntőnek
otthont nyújtó Kempelen Farkas Gimnázium diákjai szerepeltek kiválóan.

A KockaKobak Országos Matematikaverseny győztesei

Az ötödikeseknél Pick Leonárd negyedik, Rábai Gellért hatodik helyezett
lett (felkészítő tanáruk: Nagy Emese). A
nyolcadik évfolyam versenyén Jancsurák
Marcell a tizenkettedik (felkészítő tanára: Rakota Ilona), Tasnádi-Tulogdi Zsófia
a tizenötödik helyet szerezte meg (felkészítő tanára: Nagy Emese), míg a kilencedikes Csörgits Máté ötödikként (felkészítő tanára: Csébics Anikó), Szilágyi Emese
pedig a hatodikként (felkészítő tanára:
Nagy Emese) végzett a versenyen.
Az alapítvány nagy hangsúlyt fektetett
a díjazásra, így a versenyzők egy-egy stratégiai vagy logikai játékkal térhettek haza
a Csopában rendezett eredményhirdetésről, ahol a kiállítótérben programok, az
Öveges teremben pedig Fizika Show várta őket. n (Tamás Angéla)

Városházi Híradó
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program

Ajánlat a Promontor Televízió műsorából
Február 9–16. Produkció című műsor A Magyar
kultúra napján a Klauzál Ház Szabó Magda írónő halálának 10., születésének 100. évfordulójára emlékezett filmvetítésekkel és rendhagyó irodalomórával.
Pély Barna és Jász András koncertje a Promontor
Jazz Clubban. A Pelikán Imre Közösségi Ház Köztünk élnek című sorozatának meghívott vendégével,
Takács László jégszobrásszal a Baross Gábor-telepi Polgári Kör elnöke, Sztavropulosz Szotiriszné beszélgetett.
Február 10–17. Napóra című magazinműsor
Egyórás hírműsorunkban többek között az alábbi témákkal készülünk: testületi ülés, idén ünnepli
80. születésnapját a Szent Bernát Ház, civil szervezetek évértékelői, hasznos tanácsok a bonsai neveléséhez.

Február 17–24. Napóra című magazinműsor Egyórás hírműsorunkban többek között az alábbi témákkal készülünk: állampolgári eskütétel a Városházán,
társasházi fórum hasznos tudnivalókkal, bemutatkozik a Klauzál Gábor Társaság új elnöke, Ignácz-napi
emlékséta Nagytétényben.
Február 21–28. Kalendárium című magazinműsor Hogyan kell hatékonyan beosztani az időt?
Hogyan készíthetünk használható jegyzetet? Szakértőnk tanácsokat ad diákoknak a tanulással kapcsolatban. Ellátogatunk a XI. Vasútmodell-kiállításra a Klauzál Házba.

szolgáltatás 

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

www.mva.hu

Hitelösszeg:
max.

Futamidő:
max.

Online adás:
www.promontortv.hu

Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves
korig. Kérésére házhoz megyünk. Tel: 0630/6821-390, www.a111auto.hu
Ács, tetőfedő, kőműves mester vállalok
a legkisebb munkától tetőjavtást, építést,
szigetelést, beázás mentesítést hétvégén
is. Tel: 06-30/318-2173, bizalmát
köszönöm.
Ingatlanközvetítés, 1%jutalék, számlaképesség, teljeskörű ügyintézés. tel:
06-30/272-5901
Tetőjavítás/felújítás, garázs-pergola
készítése, márkafüggetlen tanácsadás, kőműves munkák. Ezen hirdetés
felmutatója -5% kedvezményt kap! Tel:
0630/944-2750

régiség 
Kastélyok berendezéséhez vásárolok
bútorokat, festményeket, ezüstöket,
porcelánokat, bronzokat, antik órákat
stb. Teljes hagyatékot első vevőként
legmagasabb áron. herendi77@gmail.
com, tel: 06-20/280-0151

Mikrohitel Pro
Program
Mikrohitel
gram

tel.hu
www.mikro-hiwww.mikro-hitel.
hu

ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Február 14–21. Kalendárium című magazinműsor
Hahner Péter történész könyvbemutatójáról láthatnak
összefoglalót. Bemutatjuk az idei karika- és jegygyűrűtrendeket, valamint egy farsangi kézműves-foglalkozásra is ellátogatunk.
Február 16–23. Produkció című műsor Árny a kövön – Ország Lili művészete. Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, melyről Kolozsváry Marianna kurátor beszél.

www.mva.hu

Fix ügyleti
kamat:

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK

millió Forint

év

százalék

Hitelcél: beruházás- és/vagy
forgóeszköz-ﬁnanszírozás

kert 
Metszést, elvadult kertek rendezését, fakivágást, füvesítést, sziklakert,kerti tó építését és öntözőrendszer
kialakítását vállalalom. Egyben
famunkákat is: fa pihenő, teraszok,
féltető, kocsibeálló, kerítés. Kerületi
referenciákkal. Tel: 06-20/918-0945,
Monostori Attila

10
10
3,9

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Telefon: +36 20 290 3970
E-mail: mikrohitel@mva.hu

KÁRPITOSMESTER

Árverési dokumentáció átvehető vagy megvásárolható 8000 Ft+27% áfa = 10 160 Ft készpénzért a pénztárban
hétfőn 13.30–17.30 óra, szerdán 8.00–12.00 óra és 14.00–16.00 óra, pénteken 8.00–11.00 óra között a BudafokTétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatalban (1221 Bp., Városház tér 11.) az Építéshatósági Irodában,
földszint 6. szoba (tel.: 229-2611/221), 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.

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

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

SEREG PÉTER
362-3733, 20/548-6461
1224 Budapest,
XIV. utca
Khell-Food-VL1SA8649010-2017-01-20_XXII-53x103
27/01/2017 09:41
Page 59.
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Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő

1221 Bp. Tompa u. 13-15. I. em. 1. 4+1/2 szobás, komfortos 147 m2-es, kétszintes felújítandó társasházi lakás
Helyrajzi szám: 220661/0/A/5. Kikiáltási ára: 27 500 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható: 8 000 Ft+27 % ÁFA = 10.160.-Ft
Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat esetén kerül kitűzésre. Az ingatlan megtekintési időpontja: egyeztetés alapján.
1223 Bp. Bíbic u. 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. 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.
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. 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.

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

ÁLLÁSHIRDETÉS

BUDAÖRSI székhelyű,
élelmiszergyártással
foglalkozó cégünk
munkatársakat keres
betanított munkára. Keresünk
továbbá árufeltöltő és raktáros
kollégákat is. Modern
környezet, versenyképes juttatások, utazási bérlet térítés.

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

Várjuk jelentkezéseiket
a 06-20-510-7686-os számon
minden hétköznap 10-14 óra
között, illetve
az info@khellfood.hu címen.

VOSZ SZÉCHENYI KÁRTYA
HITEL IRODA

Budafok központjában működő irodánkba keresünk
számlaképes, áfa- és egyéb bevallásokban jártas,
tapasztalt, mérlegképes könyvelőt.

FOLYÓSZÁMLA-HITEL
FORGÓESZKÖZ HITEL
BERUHÁZÁSI HITEL

Elvárások:

MUNKANAPOKON 10-16 ÓRA KÖZÖTT

Szakmai önéletrajzokat a
nemes@voszpont.hu
e-mail címre várunk.

- mérlegképes könyvelői végzettség
- min. 3-5 év tapasztalat
CÍM: 1221 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS UTCA 75. - Kulcs-Soft program-ismeret

TELEFON: 06-30-22-77-089
E-MAIL: NEMES@VOSZPONT.HU

- nagyfokú önállóság
- rugalmasság
- számlaképesség
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 Városházi Híradó

Kupagyőztes lett
a rendőrcsapat

A Budafok-Tétény Baráti Körök focikupáját a nemrég
elhunyt Gömörei József emlékének ajánlották
Szomorú eseménnyel zárult az idei Budafok-Tétény Baráti Körök focikupája
a BMTE-csarnokban. Horváthné Fűkő
Zsuzsanna, a kör alelnöke az eredményhirdetés után bejelentette, hogy
január 26-án elhunyt Gömörei József, a
sportesemény megálmodója, ezért ezt
a tornát az ő emlékének ajánlották fel
a szervezők.
ömörei József nemcsak az egyik

Galapító tagja volt a Budafok-Té-

tény Baráti Körök Egyesületének, hanem a civil kupasorozat megálmodója
is. Aktívan részt vett minden sporteseményen és a kör életében is. – Hatalmas űrt hagyott maga után, hogy már
nincs köztünk – mondta Vizi Sándor,
a kör elnöke. A négy sportágból álló
kupasorozat második állomását január 29-én tartották meg, amelyen idén
is nyolc csapat vett részt. A tavalyi évhez képest annyi változás történt, hogy
a mentősök helyett, akik hosszú éveken át részt vettek a versenyeken, most
egy új csapat nevezett be, a Bakosfa
Kft. Az újoncok három mérkőzést játszottak, de csak egyet nyertek meg. –
Ennek ellenére is nagyon jó volt a pályán játszani a kollégáimmal, de úgy
érzem, ez nem a mi sportunk – mondta

Bakos Miklós, a csapat egyik gólszerzője, a Bakos Kft. vezetője. A civilek,
köztisztviselők, rendőrök és tűzoltók
férfiasan küzdöttek a legjobb helyezésekért. Voltak olyan mérkőzések, amelyeken tapintható volt a feszültség. A
négyórás torna utolsó, döntő mérkőzését
a rendőrség és a baráti körök csapata játszotta. Fej fej mellett küzdöttek a játékosok, végül 4-3-ra a rend őrei nyertek. –
Tavaly nagyon rossz helyen végeztünk,
ezért összeszedtük magunkat, hogy bizonyíthassunk. Izgalmas volt ez az utolsó
meccs. Folyamatosan vezettünk, így az
ellenfél csak futott az eredmény után –
mondta Kávrán Zsolt, a rendőrség csapatkapitánya. Harmadik a RiCar csapata lett. Az eredményhirdetésen kiderült,
a legjobb kapusnak Elek Balázst tartották a szervezők a rendőrség csapatából, a legjobb mezőnyjátékos Trautmann
Norbert lett az Ivanics Kft. gárdájából.
A legtöbb gólt Pál Zoltán lőtte a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesületéből.
A kupákat és az érmeket Szepesfalvy
Anna alpolgármester adta át. A kupasorozat következő fordulója február 11én lesz a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesületének székházában, ahol
pingpongban mérhetik össze tudásukat
a játékosok. n (Viszkocsil Dóra)

Fodor Mária igazgatónő, Beer Viktória tanuló, Erdei Zsolt és Nemcsik Zsolt a diákok körében 

Erdei Zsolt újra a Kolonicsban
Madár elnöki babérokra tör, szeretné megreformálni a magyar bokszot

Szavahihető Erdei Zsolt, azaz Madár,
világbajnok ökölvívó, olimpiai bronzérmes, aki két hónapja már vendége
volt a Kolonics György Általános Iskolának, illetve a BMTE-nek, és akkor megígérte, hogy hamarosan vis�szatér. Nos, e hónap első napján újra
a tanintézet vendége volt másodmagával, Nemcsik Zsolt olimpiai ezüstérmes és világbajnok vívóval másfél
órára, az Olimpiai délután nevű rendezvényen.
tornacsarnok benépesült az érdeklő-

Adő gyerekekkel, akik bármit kérdez-

Támadás a BMTE-csarnokban

Fotó: Mátyás Tibor

A szerző felvétele

hettek a sportolóktól. Természetesen
nem maradhatott ki az a kérdés, milyen gyerekek, illetve tanulók voltak.
Mi most a Madár-féle válaszokra fókuszáltunk, a következő számban majd a
másik vívóra…
– Jó gyerek, és nagyon jó tanuló
voltam – válaszolta, amire nevetéssel
reagáltak, erre visszakérdezett: – Nem
hiszitek el? Nem is értem. Egyébként
tényleg nem voltam olyan rossz gyerek
és tanuló sem, bár matekból nem brillíroztam.

– Soha nem adott fel egy meccset sem?
– Nem, de egyszer majdnem, amikor az első hat menetben nagyon kikészültem, az erőm is elhagyott, és
mondtam az edzőmnek, hogy nem tudom folytatni, mire ő így biztatott: De
meg tudod csinálni! És minden erőmet,
utolsó energiámat összeszedve én lettem a győztes! Nagyon nehéz győzelem volt, de megérte, hogy nem adtam
fel. Ti se adjátok fel soha! – mondta, és
bemutatott néhány bokszállást.
– Lesz még nagy az ökölvívásunk? –
így szólt a másik kérdés.
– Bízom benne, de ehhez sokkal
több kell. Például még intenzívebb
edzések, s nagyobb alázat a sportág
iránt. A Madár Akadémián szerencsére
szép számban vannak tehetségek.
– Hallottuk, hogy az ökölvívó-szövetség elnöke akar lenni. Miért?
– Sokat beszélgettem erről a jelenlegi elnökkel, Csötönyi Sándorral, aki
már húsz éve ül az elnöki székben, és
engem szeretne látni az utódjának. Szívesen vállalnám, bár nem egyszerű feladat várna rám, hiszen gödörben van a
magyar ökölvívás. Azt szeretném, hogy

egység legyen a sportágban. Teret kell
adni olyan fórumoknak, ahol közösen vitathatjuk meg a kérdéses ügyeket, amelyekkel előrébb vihetjük ökölvívásunkat.
– Mi a kedvenc étele?
– Édesanyám a magyaros konyhát
kedvelte, a körömpörköltet és a csülkös bablevest ma is nagyon szeretem.
Tavalyelőtt arca lettem a sertéshúst
népszerűsítő kampánynak, amit azért
is vállaltam el, mert imádom a sertéshúst, ami sportolóként is fontos volt
az étrendemben. Édesanyám mindig
azt mondta nekem kiskoromban, hogy
a sertéshús a bajnokok eledele, így én
is gyakran készítek disznóságokból finomságokat otthon.
A „jóízű” beszélgetés után Madár
autogramokat osztogatott a gyerekeknek. Egyikük, Beer Viktória második
osztályos tanuló azt mondta, miközben
papírt nyújtott át az aláírásért, hogy
neki a kedvenc sportolója, és már nagyon várta a vele való találkozást. Szereti a bokszot, de ő inkább lovagol. Ki
tudja, egy ilyen olimpiai délután után
hányan húznak bokszkesztyűt a Kolonicsban? n (Temesi László)

EGÉSZSÉGTÜKÖR

Diákolimpián a sportiskolások
Az úszó leányváltó országos döntőbe jutott a Kolonics iskolából
Az idei első diákolimpiai megmérettetésen vettek részt a hétvégén a Kolonics
György Általános Iskola és Köznevelési
Sportiskola úszói és asztaliteniszezői a
hónap közepén. Beindult a sportszezon,
reméljük, újabb sikerekkel.
BVSC Szőnyi úti uszodájában mér-

Aték össze tudásukat a hétvégén a

budafoki diákok fővárosi társaikkal.
– Három csapattal indultunk az
úszóversenyen, csapatonként négy fővel, de rajtuk kívül még tízen úsztak iskolánkból egyéni számokban – számolt
be az eseményről Dudarné Csillag Mónika, a Kolonics György Általános Iskola testnevelő tanára. – Az alsósok és
a felsősök két-két korosztálya rajtolhatott, az alsóban az igazoltak együtt úsznak a nem versenyszerűen sportolókkal, felsőben pedig az úszókon kívül a
nem igazolt versenyzők is indulhattak.
Jól sikerült a verseny a sok betegség ellenére, mert a második korcsoportban a
leányváltó országos döntőbe jutott, amit
Debrecenben rendeznek meg március
18-án. A másik két csapatunk hatodik
helyen végzett és egyéniben is sikerült
negyedik, ötödik, illetve hatodik he-

lyezéseket szerezni. Elégedett vagyok
a szereplésekkel, annál is inkább, mert
többen, betegen úsztak és a szülők pozitívan álltak hozzá a diákolimpiához.
Asztaliteniszben is beindul hamarosan a szezon, 12-én a Kolonics iskola
hét csapatot indít a budapesti iskolák
között csapatbajnokságon, amelyen
dobogós helyezéseket várnak, 17-én
pedig Karcagon tartják a diákolimpia
országos döntőjét, amelyen az iskolából háromfős csapat vesz részt.

– A Töröcsik Liliánával, Hartai Annamáriával és Simon Barbarával felálló
csapatunk, tavaly megnyerte a budapesti
döntőt – mondta Tóth Ida felkészítő testnevelő tanár. – Ez utóbbi az együttesen kívül egyéniben is indul, s reméljük, idén is
jól szerepel. A csapat általában hatodikhetedik helyen végez az országos döntőkön, ezzel az eredménnyel most is kiegyeznénk, annál is inkább, mert a vidéki
csapatok általában erősebbek, mint a fővárosiak ebben a korosztályban. n (temesi)

Terápiahűség vagy
gyógyszerfüggőség?
A recept nélkül kapható gyógyszerekhez, természetesnek
reklámozott étrend-kiegészítőkhöz is hozzá lehet szokni
A szakemberek szerint a napi gyakorlatban nagyon sok olyan, főként idősebb beteg van, akik 10-15 éve ugyanazzal az egy szem altatóval tudnak
elaludni, holott nyilvánvaló, hogy ez
döntően már csak placebo hatás – írja
a 60+ Életmód Szalon oldalán Matejka
Zsuzsanna.

készítményekkel, potencianövelőkkel,
a prosztatamegnagyobbodás elleni szerek esetében is. Ezért is fontos az állandó konzultáció az orvosunkkal. n
(forrás: 60+ Életmód Szalon)

ozzászokást okozó, recept nélkü-

Hli gyógyszercsoportok ezen kívül

Ismét az országos döntőben bizonyíthatnak a Kolonics diákúszói

Városházi Híradó
budafok-tétény

Fotó: Hirschberg Judit

még a hashajtók, az emésztőenzim-készítmények és az orrcseppek is. A betegek terápiahűsége jóval jobb azon
gyógyszercsoportokba tartozó készítményeknél, amelyeket kellemetlen,
ijesztő panaszok megelőzésére, kivédésére, megszüntetésére alkalmaznak.
Bizonyos mértékű hozzászokás, függőség alakulhat ki például a nem kábító
fájdalomcsillapítókkal, görcsoldókkal,
reuma elleni szerekkel, a véralvadásgátlókkal, antiepileptikumokkal, migrén
elleni szerekkel, a Parkinson-kór elleni hatóanyagokkal, a pajzsmirigyre ható
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