Cziffra Fesztivál

A Magyar Örökség díjért

Negyeddöntőben a BMTE

Ünnep március 15-én

Telt házas koncertekkel rendezték meg idén is a
Cziffra Fesztivált a Zeneakadémián és a MOM-ban. A
rendezvényt idén a kerület is támogatta. (7. oldal) 

Létay-Kiss Gabriella operaénekes szerint aki olyan
iskolába jár, mint a Nádasdy művészeti iskola, lélekben és szellemiekben is gazdagodik. 6. oldal) 

A budafoki labdarúgócsapat bejutott a Magyar
Kupa negyeddöntőjébe, ahol a Sopron együttesével mérkőzik meg a továbbjutásért. (12. oldal) 

Budatétényben fényhozó fáklyás emlékmenetre, Nagytétényben az iskolások közreműködésével megrendezett ünnepségre várják a lakosságot (4. és 5. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Negyven éve
énekel
Halász Judit
A színésznő ismét
telt házas koncertet
adott a kerületi
gyermekeknek
a Klauzál Házban
(5. oldal) 

XXV. évf. 5. szám 2017. március 8.

Összefogás a kirekesztő mozgalmak ellen
Idén három programon, koszorúzási rendezvényen, interaktív kiállításon és színházi előadáson is emlékezhettünk a kommunizmus áldozataira
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából február 24-én már reggeltől
látogatható volt a Gulág életét bemutató
interaktív kiállítás, majd az utolsó csoport
távozása után az önkormányzat tartott koszorúzással egybekötött ünnepséget. A
Gulág-emlékév jegyében szervezett eseménysor a február 25-én bemutatott táncszínházi előadással ért véget.
Piac téren a Kecskeméti Színjátszó Mű-

Ahely színészei várták a kommunizmus

áldozataira emlékezőket. Az emléknapon
vásári forgatag fogadta a sátorba belépő érdeklődőket a Hétszázezer című interaktív
kiállítás első helyszínén. A portékáikat kínáló kereskedőket, a kalapokat próbáló as�szonyokat körbevették a rendhagyó tárlat
látogatói, köztük Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Rabok és
Kényszermunkások Szervezetének elnöke,
Karsay Ferenc polgármester, valamint az alpolgármesterek. A piaci hangulatot dermedt
csönd váltotta fel, amikor két szovjet tisztnek öltözött előadó ellentmondást nem tűrően mindenkit – a kiállítás látogatóit is –
sorba állított, és magyarázat nélkül beterelt
egy marhavagont szimbolizáló helyiségbe.
A kiállítótérben ízelítőt kaphattunk a mun-

Zugmann Péter alpolgármester, Németh Zoltán alpolgármester, Felvégi Józsefné díszpolgár, Szepesfalvy Anna alpolgármester, Horváthné Fűkő Zsuzsanna
díszpolgár és Karsay Ferenc polgármester a koszorúzáson
Fotó: Mátyás Tibor

katáborokba szállított emberek elkeseredettségéből, helyzetük kilátástalanságából.
A tárlat következő három állomása a Gulág
lakóinak mindennapjait, valamint az őrök
brutalitását, kegyetlenkedéseit és aljasságait mutatta be: a kényszermunkára ítélt rabok
embertelen körülményeit, éhezését, rendszeres megalázását. De felidézte a félelemtől terhes, mindennapi szórakozás formáit is, amit megélhettek a Gulág áldozatai, a
hegedűszó és tánc nyújtotta vigaszt. A hatodik helyszínen a hallgatásra kötelezett életben maradottak hazatéréséről, a borzalmak
elhallgatásáról villantak fel képek a színház
eszközeivel, a közönség bevonásával.
A rendhagyó kiállítást és beavató színházat követően Budafok-Tétény önkormányzata emlékezett meg a kommunizmus
áldozatairól a Városháza dísztermében.
A vendégeket Karsay Ferenc polgármester üdvözölte. Köszöntőjében kiemelte
a család és a nemzet fontosságát, valamint
a helyi közösségek színtereit, a templomot
és az iskolát. Hangsúlyozta: a kommunizmus áldozatainak emléke arra kötelez minket, hogy összefogjunk minden embertelen, kizárólagosságra törekvő, kirekesztést
szolgáló mozgalom ellen, és visszautasítsuk őket. (Folytatás a 2. oldalon) 

Az „őzeség” mellett elfér az „áronság”
Őze Áron Jászai Mari-díjas színművész, színigazgató a Klauzál Házban
zínész édesapa mellett, de egyálta-

Slán nem színészgyerekként nőtt fel

Virág a hölgyeknek
Ma ünnepeljük a nemzetközi nőnapot. Ebből az alkalomból virágcsokrok várták a
Szelmann Házba érkező hölgyeket is. A Nagytétényi Nyugdíjas Klub minden hónap első
hétfőjén tartja zenés klubnapját, amelyen most a férfiak megköszöntötték a szépkorú
hölgyeket. Több mint hetven szál gerberát adott át Karsay Ferenc polgármester és
Zugmann Péter alpolgármester a kerületi nyugdíjas hölgyeknek. Kovacsics Lászlóné,
az idén 35 éves Nagytétényi Nyugdíjas Klub vezetője köszöntötte a megjelent ünneplőket. Az idei nőnapi köszöntőt Perlaki Gyula a klub egyik tagja mondta, majd Karsay Ferenc polgármester köszöntötte a hölgyeket. (Folytatás a 3. oldalon) 

Őze Áron Jászai Mari-díjas színművész. Bátyjával ugyan általános iskolás
kora óta járt színjátszó csoportba, mégis faipari szakközépiskolai érettségivel
a zsebében jelentkezett a Színház- és
Filmművészeti Főiskolára, ahová első
nekifutásra fel is vették. Huszonöt éves
színészi pályafutása alatt számtalanszor
kitüntették, többek között az édesapjáról
elnevezett Őze Lajos-díjjal is, amit nagy
örömmel és tisztelettel vett át. Mint lapunknak elmondta, úgy gondolja, az elismerést nem az „őzesége”, hanem az
„áronsága” kapta. A színész, rendező,
színházigazgató Őze Áron a Rózsavölgyi Szalon társulatával lép fel a Klauzál Házban, ahol Grecsó Krisztián Mellettem elférsz című drámájában Márton,
Domos és Dávid szerepében láthatjuk
március 18-án. (Folytatás a 7. oldalon) 

Őze Áron a Rózsavölgyi Szalon társulatával lép fel
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Útközben Dizseri Andrással
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján fellépő
újságíró új rocklemezt is alkotott
orábban beszámoltunk róla, hogy
Selections zenekar különleges
rocklemezt jelentetett meg az év elején, amelyet a budafok-tétényi önkormányzat is támogatott. Az együttes
első albumát, az Útközben címűt a több
szállal a kerületünkhöz kötődő rádiós
műsorvezető-szerkesztő, Dizseri András jegyzi, aki az egyik fellépője volt
a Kommunizmus áldozatainak emléknapjára szervezett megemlékezésnek.
Dalszövegeit a hazai rocklegendák,
köztük Gidófalvy Attila a Karthago és
a Lord együttesből és Benkő László az
Omegából zenésítette meg. Az egyik
dalban közreműködött a Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános
Iskola Csilingelő gyermekkórusa is.
– Hogyan született meg a lemez, és
miről szól? – kérdeztük Dizseri Andrást, a tizenhárom dal szövegíróját, aki
egyben énekesként is debütált.
– A Van egy hely című versemre két
évvel ezelőtt Gidófalvy Attila írt dalt, és
akkor megfogalmazódott bennem, milyen jó lenne kiadni egyszer egy nagylemezt, amelyen több dalom is szerepelne
– válaszolta. – Ezzel az ötletemmel megkerestem több zenész barátomat is, akik
örömmel vállalták verseim megzenésítését. Nagy örömömre Karsay Ferenc polgármester is támogatta a kiadványt, és
az ő ötlete volt, hogy egy szám erejéig a
Nádasdy iskola Csilingelő kórusa közreműködjön. Hogy miről szólnak a dalok?
Néhány cím talán elárulja: Van egy hely,
Reggel a hegyen, Szól a zene, Havasi altató, Útközben. Afféle számvetése eddi-

Ka

gi harminc évemnek, érzésvilágomnak.
A lemezen keverednek a műfajok és a
hangulatok, a lírai hangvételű számoktól
a keményebb rockzenéig.
– Kik működtek közre érzésvilága
megzenésítésében?
– Igazán neves muzsikusok:
Gidófalvy Attila, Benkő László, Kocsándi Miklós (Karthago, 100
folk Celsius), Jász András (Ghymes),
Práder Vilmos (Ismerős Arcok) és Tóth
Lilla (Törköly zenekar). S persze a budafoki Csilingelő Gyermekkórus Beer
Ágnes énektanár vezetésével. Tavaly
nyáron kezdtük el a munkát, a lemezen
tizenhárom dal van, a saját szövegeim
mellett Ady Endre A föl-földobott kő
című verse is megtalálható, amelynek
a zenéjét Gidófalvy Attila írta. Azért is
különleges ez a lemezünk, mert minden zenész belevitte a saját stílusát és
lelkivilágát, s így nagyon változatos
hangulatú anyaggá állt össze.
– Milyen volt együtt „csilingelni” a
Csilingelővel?
– Nagyon jó volt, óriási élmény!
Láthatóan volt bennük egy kis drukk
– a felvételen hatvanöt kisiskolás vett
részt –, amit a nagy mókamesternek,
Gidófalvy Attilának sikerült hamar feloldani. Igen tehetséges, jó hangú srácokat és lányokat ismertünk meg, csodálatos színt vittek bele a Havasi altató
című dalba, amelynek a zenéjét Benkő
László írta.
– Lesz folytatás?
– Reméljük, hogy turnézni is fogunk
a lemezanyaggal. n (Temesi László)

A Selection formáció (balra Dizseri András)

Interaktív kiállítás a budafoki Piac téren

Fotó: Mátyás Tibor

Összefogás a kirekesztő
mozgalmak ellen
Idén három programon, koszorúzási rendezvényen, interaktív kiállításon és színházi
előadáson is emlékezhettünk a kommunizmus áldozataira a kerület támogatásával
(Folytatás az 1. oldalról) 

Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban
Volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének elnöke
ünnepi beszédében kijelentette: elszántsággal és elégtétellel tölthet el bennünket az a tény, hogy itt vagyunk, együtt
vagyunk, és ezt megtehetjük a több mint
fél évszázados elnyomatás, hallgatási parancs és zsarolás után. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja lehetőséget teremt arra, hogy felidézzük és
emlékeztessünk mindenkit arra, hogy
mire is képes a kommunista hatalom.
Felelevenítette, hogyan szedte össze
az utcán a szovjet hadsereg azokat, akik
vízért vagy kenyérért felmerészkedtek a
pincéből, hogy a hadifoglyokkal együtt,
ítélet nélkül, tetszőleges időre elhurcolja
őket málenkij robotra. Beszélt a szibériai
és kazahsztáni sztyeppék rabtáborairól,
a villannyal átjárt szögesdrótok mögötti
embertelen rabszolgamunkáról, amelyet
a szovjet népgazdasági terv megvalósítása érdekében végeztettek a több mint hétszázezer elhurcolt magyarral.

A díszvendég arról is szót ejtett,
hogy a szovjet szuronyok árnyékában
az itthoni ávós terrorbrigád is hasonlóképpen járt el: összeszedte azokat,
akikről azt állították, hogy az új rendszer építésének útjában lennének, lakásukat, vagyonukat elkobozta, és a recski, illetve kistarcsai munkatáborban
addig dolgoztatta őket, ameddig a kedve tartotta.
Hozzátette: Sztálin halála után
Nagy Imre első kormánya azzal a feltétellel engedte haza a még élő rabokat,
hogy ítélet nélküli fogságukról, lágeréletükről senkivel sem beszélhetnek.
Ennek a hallgatásnak a falát törtük át
azzal, hogy a megemlékezés immár állami szintre emelkedett.
A megemlékezésen Dizseri András újságíró előadásában elhangzott
Faludy György Kihallgatás című verse. Orosz Károly A budapesti polgárok kitelepítése 1951-ben Dombrádra című írásából Sebes Gábor
önkormányzati képviselő idézett
részleteket.

Megújulnak a vasútállomások Sikertörténet a kerületben
A Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.
lakossági fórumot tartott a vasúti fejlesztésekről
Lakossági fórumon tájékoztatták a megjelenteket a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő (NIF) Zrt. munkatársai a XXII. kerületben történő vasúti fejlesztésekről. A lakók
Hock Benedek tervkoordinátor prezentációjából részletesen megtudhatták, hogy mi
valósul meg a Kelenföld–Százhalombatta
vonalszakaszon az elkövetkezendő években. A fórumon részt vett Karsay Ferenc
polgármester, valamint Németh Zoltán és
Zugmann Péter alpolgármesterek is.
Budafok-Tétény területét is érintő vaskivitelezője a Kitérő
2016 Konzorcium. A munkaterület egy
részét már átadták a szakembereknek, így
a napokban a tényleges munka is elkezdődhet – közölték a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. munkatársai a beruházásról tartott lakossági fórumon. A részletes
prezentációból kiderült, hogy a Kelenföld–Százhalombatta vonalszakasz felújítása után a vonatok mostani, óránként
80-100 kilométeres sebességét 120 kilométerre tudják majd felemelni. A beruházás során közelítőleg 50 vágánykilométert
fektetnek le, 65 váltót építenek be, 56 kilométer felsővezeték újul meg, 13 kilométer zajvédő fal épül, 27 hidat, 5 peront, illetve gyalogos-aluljárót és öt közúti külön

Aútfejlesztések

szintű kereszteződést alakítanak ki. Idén
elkezdődik a Budafok megállóhely átépítése. Ennek részeként lebontják a fővárosi védettség alatt álló régi felvételi épületet, és zarándokházként építik fel újra
a jelenlegi kétszintes állomásépület helyén. A vasúti pálya bővítése miatt a peron három méterrel arrébb kerül, a gyalogos-aluljárót lifttel akadálymentesítik, és
36 új parkolót hoznak létre. Háros vasútállomás is megújul, a peron átépül, és itt
is új P+R parkolót alakítanak ki, 32 férőhellyel. A megnövekedett kerékpárforgalom miatt ezen a helyen 22 kerékpártároló-helyet is építenek a kivitelezők.
Budatétény megállóhely is átalakul, ennek a részletei egyeztetés miatt még nem
tudhatók. Baross-telep megállóhelynél
is emelt peronok lesznek, amelyek akadálymentesen megközelíthetők. Nagytétény-Diósd állomásnál is épül lift a
könnyebb közlekedés érdekében, és 19
parkolóhelyet is kialakítanak az állomás
mellett. A tervek szerint mindenhol, ahol a
jogszabályok előírják, zajvédő falak épülnek. Ahol szükséges, nyílászárócsere is
lesz. A kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeket a panasz@vhid.hu e-mail címre, illetve a +36-30/852-7059-es telefonszámra várják. n (Viszkocsil Dóra)

Egy eltűntként körözött idős svájci férfit sikerült hazajuttatni

XXII. kerületi rendőrkapitányság

Arendőrei gyanúsítottként hallgattak

árcius 4-én éjjel Bató András, a

Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központhoz, hogy egy 85 éves, svájci állampolgárságú, beszélni alig tudó
bácsi elhelyezésével kapcsolatban kérjen segítséget, amíg a rendőrség feltérképezi a körülményeit, kideríti, honnan
érkezett. Dr. Daróczi Csilla, a szolgálat intézményvezetője személyesen próbált segíteni, és végül a Szeretet a Válasz
Közhasznú Egyesületnél sikerült átmeneti szállást találnia.
Az ideiglenes szálláson a férfit megfürdették, átöltöztették, megetették, és
szálláshelyet biztosítottak neki az adott
éjszakára. Szerencsére az egyesületnek
külföldi kapcsolatai is vannak, így nem
volt idegen a férfi által beszélt német
nyelv sem: így derült ki, hogy a bácsi

Elkapták a játszótéri
bántalmazókat
A rendőrség a gyermekvédelemmel működött együtt

Akár rosszul is végződhetett volna, de
happy enddel ért véget annak az idős
svájci férfinak a története, aki vélhetően
akaratlanul keveredett Budafok-Téténybe. Szombat éjjel egy zavartan viselkedő,
rossz állapotban levő férfiról kapott bejelentést a kerületi rendőrség. Kiderült, a
85 éves bácsi svájci állampolgár, és egy
családi konfliktus után indult útnak Magyarországra.

M kerület rendőrkapitánya fordult a

Ezek után kerületünk vezetőivel és
díszpolgáraival, a közintézmények, civil szervezetek és a pártok képviselőivel együtt helyezhették el koszorúikat
a megemlékezők a Városháza előtt álló
1956-os emlékműnél.
A programsorozat a Duna Művészegyüttes Memento című előadásával zárult a Klauzál Házban. A
táncszínházi produkció a Szovjetunióba hurcolt fogvatartottak emlékére
készült, és a táborokba zárt politikai
és hadifoglyok, a kényszermunkára ítélt civil lakosság sorsával foglalkozik.
A huszonegy táncos Juhász Zsolt koreográfiájával és rendezésében, Szokolai „Dongó” Balázs népzenei ihletésű,
világzenei elemeket is tartalmazó zenéjére, valamint Túri Erzsébet díszletének
és jelmezeinek segítségével tárta elénk
a munkatáborok lakóinak kiszolgáltatottságát, megalázottságát, a kizsigerelő
kényszermunka hatására megjelenő víziókat és a haza utáni vágyakozás pillanatait. n (Tamás Angéla)

egy svájci idősellátó intézményben élt
feleségével együtt, azonban összekülönbözésük után úgy döntött, felkeresi Magyarországon élő ismerőseit, így vonatra
szállt. A rendőrség vizsgálatából kiderült, péntek óta keresték az eltűntnek hitt
férfit. A kapcsolati hálóját megvizsgálva
találtak rá a húgára, aki vasárnap délután
eljött testvéréért.
A történetnek rossz vége is lehetett
volna, ha az átmenetileg nehéz helyzetbe
került idős bácsi egy kevésbé segítőkész
rendőrkapitánnyal, illetve szociális intézményvezetővel találkozott volna. Példaértékű az is, ahogy a férfit befogadó civil
egyesület reagált a nem szokványos megkeresésre, így a történet valóban happy
enddel érhetett véget. n (VH)

ki egy 14 éves lányt, aki három gyermekkorú testvérével két kiskorú gyermeket bántalmazott egy Leányka utcai
játszótéren. A rendelkezésre álló adatok
szerint a lány és testvérei előzetes szóváltás nélkül bántalmaztak egy 11 éves
lányt és egy 13 éves fiút, akik később
egy közeli lépcsőházba menekültek támadóik elől. A rendőrök a nyomozás
eredményeként másnap beazonosították az elkövetőket, és a fiatalkorú gyanúsítottat kihallgatták.
Az ügyben a kerületi rendőrkapitányság csoportosan elkövetett garázdaság megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettesek ellen.
A budafok-tétényi rendőrök egy-két napon belül megállapították az elkövetők
személyazonosságát, közülük egy fő fiatalkorú elkövetőt elfogtak és gyanúsítottként kihallgattak. Társai elszámoltatása
(akik gyermekkorúak) jelenleg is folyamatban van. Az ügyben a büntetőeljárást
– a gyermekvédelmi intézmények értesítése mellett – a kerületi kapitányság jelenleg is folytatja. n (Budafokteteny.hu)

Városházi Híradó

Nőnapi köszöntő
a Szelmann Házban
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

Karsay Ferenc polgármester és Zugmann Péter alpolgármester is köszöntötte a hölgyeket

Tisztelet, csodálat:
nem csak Nőnapon!
an egy nap, amikor világszerte már egy évszázada, hazánkban 1948 óta, a NŐT,
V
a NŐKET illeti a kiemelt figyelem, a tisztelet. Nekünk, férfiaknak jut a megtisztelő szerep, hogy virággal, szavakkal, tettekkel jelezzük, mennyire fontosak ők nekünk.

Karsay Ferenc polgármester és Orovszky Mihályné Margit a nyugdíjas klubban

arsay Ferenc polgármester a Nagyté-

Ktényi Nyugdíjas Klubban elmondott

beszédében hangsúlyozta, hogy minden
férfi életében főszerepet játszanak a hölgyek, a szerepek változnak, de a végtelen szeretet és tisztelet mindig megmarad. Hatalmas taps fogadta azt a – sokak
által már ismert – hírt, hogy a polgármesternek decemberben unokája született. Zugmann Péter alpolgármester az
elmúlt hétvégén tett kirándulásáról mesélt, ahol a kopár tájon tündöklő leánykökörcsineket és a hóvirágokat látott.

Ezekhez a szép virágokhoz hasonlította a hölgyeket. A köszöntő után a Kristály Duó Zenekar játszott, a nyugdíjasok táncra perdültek. A vendégek házi
süteményeket és finom borokat is fogyaszthattak. A nyugdíjas hölgyek is
minden évben felköszöntik férfi társaikat, a „férfi napot” május 15-én tartják. A Nagytétényi Nyugdíjas Klub
minden hónap harmadik hetében felköszönti azokat a tagokat, akik abban
az időszakban ünneplik születés- vagy
névnapjukat. A klub szoros kapcsolatot

Fotó: Mátyás Tibor

ápol a Klauzál Házzal, az ott megrendezett programokon rendszeresen részt
vesznek, legyen az színházi előadás
vagy a most indult 60+ szenior foglalkozás. A tizenhat tagot számláló Nagytétényi Nyugdíjas Klub dalkörének
december óta Orbánné Pataki Éva a vezetője. A próbák minden szerdán vannak. A 17 éves dalkör nagyon jó kapcsolatban van a kajászói, a baracskai és
a törökbálinti dalkörrel, minden évben
vendégszerepléssel erősítik a kapcsolatukat. n (Viszkocsil Dóra)

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

Akiknek semmit sem jelent
a Kommunizmus áldozatainak
emléknapja
Willy Brandt, a német szociáldemokrácia nagy alakja, 1969 és 1974 között az
NSZK kancellárja mondta: aki nem antifasiszta és nem antikommunista, az nem
demokrata.
Sajnos ez az alapvetés azóta sem nevezhető általánosnak a baloldalon. Míg a
nácizmus bűneit kívülről fújják és minden alkalommal el is ítélik – helyesen –,
addig a sokkal tovább – egészen a mai

BODROG Zoltán
lmp-s
önkormányzati képviselő

Elnézést kérek az olvasóktól, de még egy
rágás a lerágott csonton: hiába kesergett
a városvezetés képviselője azon, hogy már
biztosan nem lesz olimpiai lövészet a kerületünkben, csakis egy módon lehetett
volna ezt az álmot megvédeni: ha mindent
megtettek volna a saját pártjukon belül,

Minden férfit szeretetkapocs köt egy életen át legalább egy személyhez közülük, Ő az első nő, akinek életünket köszönhetjük: az Édesanyánk. Az idő
előrehaladtával a kör bővül, újabb és újabb felismerések vezetnek rá bennünket,
férfiakat, hogy a többes szám a helyénvaló: Önöket, a NŐK-et illeti a tisztelet.
„A nő azt akarja, hogy ok nélkül, »miért« nélkül szeressék: nem pusztán
azért, mert szép vagy jó, vagy kedves, vagy művelt, vagy elmés, hanem azért,
mert olyan, amilyen.” Egyetértek Henri Frédéric Amiel gondolatával. Hiszem,
hogy mindaz, amit felsorolt: a szépség, a jóság, a kedvesség, a pallérozott elme,
együttesen teszik a NŐT azzá, ami: csodálatra méltó, isteni teremtménnyé.
Hétköznapjaink divatossá vált vitája, a nemi identitás, a nemi szerepek körüli zavarkeltés éppen az ősidők óta érvényes igazságról tereli el a figyelmet: az
élet alapja, a földi lét feltétele a nő és a férfi kettőse, a párkapcsolat. Az egyenjogúság lényege pedig a kölcsönös tisztelet.
A csodálat, az más. Ez valóban nőnapi kategória, minden hölgyet megillet!
Feltétel nélkül jár minden nőnek, akár ismeretlenül is!
Ha a napi híreket olvasom, lesz teendő bőven az „öreg kontinensen”, nőügyileg is. A napi tapasztalás szintjén Európában egyre többen kénytelenek szembesülni azzal, hogy ez a tisztelet is kultúrafüggő fogalom. Mást jelent a keresztény
kultúrkörben, és mást ért alatta egy muszlim vallású ember.
Ezért napjaink egyik fontos kihívása, hogy mernünk kell kiállni az európai
identitásért, az európai kultúránkért!
Ebbe a körbe ugyanúgy beletartozik a keresztény-keresztyén vallás, az emberek
kölcsönös tisztelete, függetlenül nemüktől, koruktól, vallásuktól vagy bőrszínüktől,
mint az irodalom, a zene, a tánc vagy a képzőművészet. Akik ezeket az értékeket ideérkezőként semmibe veszik, vagy itt születettként ezeket a hagyományokat önként
adják fel, azok Európa és Magyarország érdekei ellen cselekszenek. Akik pedig ezt a
folyamatot kívülről gerjesztik, segítik, azok egyértelműen az ellenségeink.
Szögezzük le: mi, férfiak, itt a keresztény-zsidó kultúrkörben, európai hagyományokon nevelkedett „lovagokként” a NŐK oldalán, azaz anyáink, feleségeink, lányaink oldalán állunk. Nem csak a Nőnapon
Rögzítsük magunk, férfiak számára: a nők iránti tisztelet nem egynapos, kipipálandó „feladat”! Egész életen át tartó, mindennapi megtisztelő kötelesség!
Minden hölgynek boldog Nőnapot kívánok! n
civil szemmel

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

Zűrzavar

napig – és sokkal több áldozatot szedő kommunizmus megítélése már nem
ennyire egyöntetű. Még mindig vannak,
akik olyan ostobaságokat hangoztatnak,
hogy az elképzelés jó volt, csak a megvalósításba csúszott hiba, meg hogy a
kommunizmus egyfajta modernizációs
kísérlet volt… Akkor miért is maradt el a
kommunisták által vezetett országok teljesítménye jóvátehetetlenül a demokratikus országokétól?!
Miért fontos és aktuális ez? Mert Magyarország nem is olyan régen kommunista uralom és szovjet megszállás alatt
állt, és a diktatúra embereket fosztott ki,
lehetetlenített el, ölt meg. Az épített és a
természeti környezetet kizsigerelte, sok
helyen tönkretette. Hatását a mai napig
érezzük. Erről évente egyszer közösen
megemlékezünk Budafok-Tétényben is,
azért, hogy az áldozatok ne legyenek hi-

ábavalóak, és az új nemzedékeket is immunizálhassuk az emberellenes mozgalmak ellen.
Az MSZP, a Demokratikus Koalíció és az
LMP képviselőinek ez a nap nem fontos.
Nem tartanak igényt annak kinyilvánítására,
hogy a politikai ellentéteink nem vonatkoznak a bal- és jobboldali diktatúrák elítélésére, mert abban egy nézeten vagyunk: hiszen
demokraták vagyunk! Az MSZP, A Demokratikus Koalíció és az LMP képviselői nem
vettek részt a közös megemlékezésen, nem
helyezték el koszorúikat a Városháza előtti
emlékművön. Talán már idejétmúltnak találják a kommunizmus bűneinek a felhánytorgatását. A diktatúra elítélése számukra valami orbánista találmány lehet. Talán már
nem is idegenkednek annyira az egyenlőség olyan megvalósításától, hogy akinek
van, attól el kell venni – akinek ez nem tetszik, azt meg el kell nyomni. n

hogy meglegyen a népszavazás; és ott az
olimpiapárti oldal győzött volna. A február
2-án, vita nélkül elutasított népszavazáspárti határozati javaslatomban határozottan említettem ezt a lehetőséget is.
Az egy másik kérdés, hogy miközben mások a rendezés veszteségét azzal mérséklik, hogy igyekeznek máshogy
is használható fejlesztésekkel készülni
az olimpiára, nálunk például a közlekedés tervezett visszafejlesztése már önmagában elrettentő volt.
S ha már közlekedés, kérem, írják
meg véleményüket (bodrogz@bp22.hu,

+36-30/572-2450) két, általam már jelzett, de a főváros illetékesei által indokolatlannak ítélt helyi problémafelvetésről –
vagy hasonló problémákról.
1. Ha az Anna utca a Halacska óvoda
előtt egyirányú lenne észak felé, sok felesleges konfliktustól menthetnénk meg
az erre járókat (az utca a CBA felől a lakótelepi parkolókig kétirányú maradna).
2. Ha az Árpád utca és Kertész utca találkozásánál levő ötágú csomópontban a
Kertész utca–Falka utca útvonal stoptáblával védett lenne, nem találnánk minden
hónapban friss autótörmeléket errefelé. n

A képviselő-testület a pártok és civil képviselők döntése értelmében az MSZP-nek is lehetőséget nyújt arra, hogy rendszeresen
közölje a véleményét a Városházi Híradóban. A párt azonban nem élt ezzel a lehetőséggel. n

ellbevágóan szembesültem az elmúlt héten az olimpiával kapcsolatos, né-

Mhány nap alatt kialakult helyzettel, melyet legjobban a címben megfogal-

mazva tudok jellemezni. Az nem kérdés, hogy egy olyan ember, aki egész életét
a sportban, ráadásul a sportért dolgozva éli le, szinte letaglózza a néhány nap
alatt kialakult helyzet, melynek eredményeként egy álom tűnt el pillanatok
alatt. Az élet egy álom, az álom néha maga az élet, de ez most nem történt meg.
Engedjék meg, hogy egész mással foglalkozva próbáljak meg magyarázatot
adni a kialakult helyzetre. Egyrészt azt gondolom, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság AGENDA 2020 nem került kellően értelmezésre. Sokan a kelleténél többször hivatkoztak valami olyanra, amitől hajlamosak lettünk elhinni,
hogy ez a fogalom ténylegesen arról szólt, hogy a kisebb, szerényebb olimpiarendezés is megengedhető. A valóságban, bár megjelent ez a gondolat, de nem
volt központi kérdés a hivatkozott jövőképre vonatkozó stratégiában.
Másrészt civilként sokszor megjelentem és fejthettem ki véleményemet e lap
hasábjain a részemre feltett kérdések kapcsán. A fő kérdésre a válaszom, hogy
magam olimpiapárti voltam, és maradok is. De nem hiszem, hogy ma azzal kellene foglalkozni, hogy konkrétan mi és hogyan történt. Sokkal inkább azzal, hogyan jutottunk ebbe a helyzetbe, de még inkább azzal, hogyan tudjuk a jövőben
a hasonló eseteket elkerülni. A problémát alapvetően abban látom, hogy a hazai gazdaságfejlesztés főként ágazati modellekben gondolkodik, melynek többnyire az a lényege, hogy a döntéseket központilag hozzák, és a rendelkezésre álló
források többségét ezen ágazati programokhoz rendelik. Ezzel az a problémám,
hogy az így felhasznált források, különösen beruházások esetében rendkívül alacsony hozadékkal bírnak. A mi hozzáadott értékünk viszonylagos alacsony színvonala véleményem szerint feltételezhetően összefügg ezzel a módszerrel.
Civilként többször foglalkoztam vele, sőt, hangoztattam azon véleményemet, hogy a CLLD (Community-led Local Development), avagy a közösség
által irányított helyi fejlesztés sokkal hatékonyabb és eredményesebb tud
lenni. Az olimpia rendezésének esetében okkal feltételezem azt, hogy nem alakulhatott volna ki az a sajnálatos helyzet, hogy egy szinte senki által nem ismert, egyik napról a másikra politizálni akaró új csoportosulás létre tudja hozni azt a címben rögzített állapotot, amely néhány óra alatt megfosztott
mindannyiunkat attól, hogy higgyünk valami olyanban, amit az elkövetkező
évtizedekben nehezen érhetünk el.
A magyar sport eddigi világra szóló eredményei, melyek okkal támasztották
alá egy hazai olimpia rendezésének indokoltságát, egyre nehezebben lesznek azonos szinten tarthatók, és ez akkor is igaz, ha az ország gazdasági teljesítőképessége folyamatosan javulva biztosítaná a rendezés körülményeit. Hiszem, hogy az
alulról jövő közösségi kezdeményezés még egy olimpiai rendezés vonatkozásában
is biztosabb bázist jelentett volna annál, mint ami mára kialakult. Sportvezetőként azt is fontosnak tartom, hogy az érintett szereplők, akik a kérdésben megszólalnak, legyenek megfontoltabbak, és egyes megszólalásaik ne nehezítsék tovább a sportvilág körüli helyzetet, és különösen ne hozzanak a felszínre olyan
gondolatokat, amelyben egy ország fővárosát szembeállítják a vidékkel. A sport
egy ország számára még mindig azon befektetések közé tartozik, amely nemzetközi és hazai vonatkozásban is a leghatékonyabb eszközök közé tartozik. Ez akkor is igaz, ha 2024-ben sajnálatos módon nem Budapesten lesz az olimpia. n
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HIRDETMÉNYEK

 Városházi Híradó

meghívó

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
hagyományainak megfelelően koszorúzási ünnepséget
és megemlékezést tart az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc hősei tiszteletére
2017. március 15-én (szerdán) 11.00 órakor
a nagytétényi honvéd emlékműnél
(Budapest, XXII. kerület, Kastélypark u.)
Ünnepi beszédet mond Németh Zsolt,
az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke
és Bánhegyi Ferenc történelemtanár, tankönyvíró
A műsorban közreműködnek a Kolonics György Általános Iskola
és Köznevelési Sportiskola tanulói és a Budafoki Fúvósegylet
Minden kerületi polgárt szeretettel várunk!
Üdvözlettel: Karsay Ferenc polgármester

meghívó

A Nagytétényi Polgári Kör hagyományainak
megfelelően koszorúzási ünnepséget
és megemlékezést tart az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc hősei tiszteletére.
Időpont: 2017. március 15., 10 óra
Helyszín: 1225 Budapest, Zambelli Lajos utca,
az emléktábla előtti terület
Szeretettel várjuk a civil szervezetek, pártok képviselőit
és valamennyi kerületi lakost.
László Istvánné elnök
Nagytétényi Polgári Kör

HIRDETMÉNY

H I R D E T M É N Y az óvodai felvételekről
a 2017/2018-as nevelési évre
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nknt.) 8. § (1) bekezdése értelmében: „az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény”.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata által fenntartott Egyesített Óvoda az Nknt. 4. § 27–28. pontja értelmében
egyetlen székhellyel, valamint 14 feladatellátási hellyel/tagintézménnyel rendelkező – óvodai nevelési alapfeladatot ellátó – köznevelési intézmény. Önkormányzatunk ennek értelmében egyetlen óvodai nevelési alapfeladatot ellátó köznevelési intézménynek
a fenntartója, amelynek körzete kerületünk teljes közigazgatási területe.
Az Nknt. 49. § (2) bekezdése szerint: „a gyermeket elsősorban
abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik” (a feladatellátási helyek/tagintézmények vonzásterülete megtalálható a www.budafokteteny.hu,
valamint a www.ovoda22.hu honlapon).
Az Nknt. 8. § (2) bekezdése értelmében: „a gyermek abban
az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában
óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magánfenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben az ötödik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a
gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása,
sajátos helyzete indokolja”.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §
alapján „az a szülő vagy törvényes képviselő:
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket
kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos
gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban
vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke ugyanabban az
óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott
mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.”
Mit kell tudni az óvodai felvételekről?
• A Nknt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik
életévének betöltése után vehető fel.
• Abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától
napi négy órában kötelező óvodába járnia.
• A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó
igényt is ekkor kell jelenteni.

• A Nknt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a
gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az önkormányzati fenntartású óvodába történő jelentkezés
időpontja: 2017. május 2–5.
A jelentkezés helyszíne:
Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központ (1222 Budapest, Nagytétényi út 31–33.)
• Május 2. (kedd) 7–18 óráig
• Május 3. (szerda) 7–18 óráig
A XXII. kerületi Egyesített Óvoda Központban (1225 Budapest,
Nagytétényi út 291.)
• Május 4. (csütörtök) 8–16 óráig
• Május 5. (péntek) 8–12 óráig
A beiratkozáskor be kell mutatni:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolványt (azaz a gyermek lakcímkártyáját),
• a szülő személyazonosítására alkalmas hatósági igazolványt (személyazonosító igazolvány vagy érvényes útlevél vagy
kártyaformátumú vezetői engedély),
• a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát (azaz lakcímkártya),
• nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a
gyermek Magyarország területén,
• a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való
jelentkezéshez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges (az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek befogadására jogosult tagóvodák és elérhetőségük a
www.budafokteteny.hu honlapon található).
A XXII. kerületi Egyesített Óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – írásban – 2017. május 31-ig értesíti a szülőket.
A Nknt. 37. § (2) bekezdése szerint az óvoda döntése ellen a
szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be a XXII. kerületi Egyesített Óvoda vezetőjénél, amely kérelmet az óvodavezető az ügy összes iratával nyolc
napon belül Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez küldi meg, aki meghozza a másodfokú döntést. A szülő a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti
a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.
Az óvodai nevelési év kezdete: 2017. szeptember 1. (péntek).
A gyermekek fogadása a tagóvodákban a nevelési év első napjától folyamatosan történik.
Budapest, 2017. február 21.
Karsay Ferenc polgármester s. k.

állás

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatal
jegyzője pályázatot ír ki

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ munkakör betöltésére
BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: A Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodán közterületfelügyelő munkakör, köztisztviselői jogviszonyban, határozatlan időre.
FELADATOK: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv., valamint a helyi szabályozás szerint a közterületek jogszerű, rendeltetésszerű és rendeltetéstől eltérő használatának, a közterületen folytatott engedélyekhez, illetve közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység ellenőrzése; a közterület rendjének,
tisztaságának ellenőrzése, a szükséges és elégséges intézkedések megtétele, vétség esetén annak szankcionálása a rendelkezésére álló eszközökkel; közreműködés az épített és természeti környezet védelmében; a fenti törvényben
meghatározott egyéb feladatok.
A MUNKAVÉGZÉS HELYE: 1221 Budapest, Városház tér 11.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen
előélet, közszolgálati középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és
közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga, B kategóriás jogosítvány
ELVÁRT KOMPETENCIÁK: kiemelkedő kommunikációs képesség, kiemelkedő munkabírás, terhelhetőség, empatikus konfliktuskezelési képesség, csapatszellem
A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL: a 45/2012. (III. 20.) korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajzot. Az önéletrajzminta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt. Az önéletrajz formátum használata jogszabály alapján kötelező. A pályázó nyilatkozatát
arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Iskolai végzettséget, szakképesítést
tanúsító okiratok másolatát.
A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság a 78/1999. (XII. 29.) Eüm–
BM együttes rendeletében foglaltak szerint, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Illetmény, egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet és az egységes közszolgálati szabályzat alapján.
A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő legfeljebb
15 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, az állás betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: 2017. április 15. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!
A pályázatokat 2017. 03. 31-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „közterület-felügyelő” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
palyazat@bp22.hu.

Városházi Híradó
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Fényhozó fáklyás emlékmenet
a Klauzál Társasággal
A szervezet új elnöke, Glattfelder Tamás egyik célja
az ifjúság bevonása a közösségi életbe
Teljes többséggel választotta meg a
Klauzál Gábor Társaság Glattfelder Tamást új elnökének 2016 őszén, Dobos Károly, az előző vezető lemondásakor. Glattfelder Tamás egyik alapító
tagja a Klauzál Gábor Társaságnak, az
elnöki tisztség elfogadása előtt a társaság pénztárosa volt. A társaság ereje nem az elnök személyében, hanem a
tagságban rejlik – mondta az új elnök.
Hozzátette: a civil szervezetnek nagyon
aktív tagsága van, akik szívükön viselik a múlt értékeit. A társaság fényhozó
fáklyás emlékmenetet és ünnepi megemlékezést szervez március 15-re.
Halász Judit számára kikapcsolódásnak is jó a gyerekdalok éneklése

„Sokat tanultam
a gyerekektől”
Halász Judit, királynőt játszik, gyerekdalt énekel
A Klauzál Házban nem először lépett
fel Halász Judit, szinte már hazajár
Budafok-Téténybe. Legutóbb, a Családi Vasárnap fő műsorszáma volt gyerekdalokkal, természetesen megint
telt házzal.
művésznő a bő egyórás műsora

Aután kicsit fáradtan, de szívesen vá-

laszolt kérdéseinkre:
– Jó érzés lehet, hogy ennyi gyerek
szereti. Odahaza hány unoka várja?
– Három, egy kilenc, egy tizenegy
és egy tizenkét és fél éves. Nekik azonban soha nem az az éneklő nagymama
voltam, aki rendszeresen dalokkal altatta őket, hanem az a nagyi, aki néha
elsózza az ételüket.
– Nehéz lekötni a gyerekek figyelmét?
– Attól függ hány évesek, három,
négy vagy nyolc évesek. Több mint
negyven éve énekelek nekik – 1973ban jelent meg az első gyermeklemezem –, azóta volt idő kitapasztalni mi

kell nekik, hogyan kell bánni velük
a színpadról. Ez is egy szakma, más,
mint a színházi előadás, meg kellett tanulnom ennek a műfajnak is a csinyjátbinyját. Sokat tanultam a gyerekek viselkedéséből, reakcióiból.
– Sokat lép fel vidéken is. Ott másként reagálnak műsorára, például a falusi gyerekek, mint a fővárosiak?
– A legeldugodtabb falvakban, ahol
ritkábban jutnak el koncertre a gyerekek és ahová mi is ritkábban jutunk el,
talán még csodálkozóbb szemmel néznek ránk, mint itt, ahol sűrűbben megfordulunk. Minden koncert más, más a
hangulata, de egy közös bennük, nem
maradhat ki a egyikből sem a Mici
Mackó és a Boldog születésnap.
– Ön szerint sokat változtak a gyerekek negyven év alatt, mióta nekik énekel? Máshogy szól ma hozzájuk, mint
évtizedekkel korábban?
– A változást nem elsősorban az előadásaimon, mint inkább a családomban érzékelem. Nagyon felgyorsult az

idő, sok a technikai újdonság, aminek
rabjaivá válnak, ezért jóval nehezebb
mással lekötni őket, mint régebben,
de a gyerekek legfontosabb tulajdonságai szerintem nem változtak. Számukra legfontosabb ma is a biztonság,
a szeretet, a törődés és persze a játék. A
gyerekekhez nem kell másként szólni,
mint a felnőttekhez, csak ők még kevesebbet tudnak a világról, kevesebb tapasztalattal rendelkeznek.
– Mindig ilyen sokan várják meg a
koncert végén, mint itt, a Klauzál Házban?
– Igen, a verseknek és a jó zenének
köszönhetően. S talán az én előadásomnak is, amivel sikerült eltalálnom
a barátságukat elnyerő hangot.
– Fél évszázada a Vígszínház nagy
családjához tartozik, ahonnan az egyik
tag, Tahi Tóth László most már hos�szabb ideje hiányzik betegség miatt…
– Nem véletlenül vagyok ilyen régóta hűséges ehhez a családhoz. Laci
nagyon hiányzik nekünk, sajnos nem
sokat tudunk az állapotáról, de bízom
benne, hamarosan újra köztünk lesz.
– Sok feladata van a színháznál?
– Amíg ifjabb koromban egy évadban három-négy bemutatóval voltam
elégedett, most már eggyel is. Nemrég az Audiencia című darabnak volt
a bemutatója, amelyben II. Erzsébet
királynőt játszom, igen nehéz szerep.
Jólesik kikapcsolódnom gyerekdalokkal. n (Temesi László)

Klauzál Gábor Társaságnak közel

Aötven tagja van. Idén a 2016-ban le-

zajlott Klauzál 150 Emlékév programsorozatát szeretnék a tagok dokumentálni és az emberekkel megismertetni,
hogy mi is történt 150 évvel ezelőtt, és
hogy ki volt a társaság névadója – tudtuk meg Glattfelder Tamástól, a szervezet új elnökétől. Az új vezető rendkívül sikeresnek értékelte az emlékévet.
Mint elmondta: tizenkét hónap alatt
hatvannégy programot szerveztek a tagok, ezek között voltak például megemlékezések az ország különböző tájain, beszélgetés a történelmi szalonban
a kiegyezéskori Magyarországról, evezős túra, parlamenti látogatás, miközben kiadtak könyvet és bélyeget is.
Ebben az évben a kiegyezés évét ünnepeljük, ennek megfelelően visszatekintések lesznek, valamint tavas�szal Klauzál-emléktáblát is felavatnak
a művelődési központban – mondta el
lapunknak Glattfelder Tamás. Ez azért
is fontos, mert azt szeretnék, hogy a

Klauzál Házba betérők ne csak a névadó egész alakos szobrával találkozzanak, hanem a tábla segítségével ismerjék meg egy kicsit Klauzál tetteit is.
Az új elnök tájékoztatása szerint idén
is megrendezik a hagyományos programokat, lesz például díszpolgár-találkozó, nem maradnak el a Klauzál-napok rendezvényei, a Történelmi szalon
és Klauzál születésnapjának megünneplése sem. A civil szervezet vezetője kiemelte: évről évre egyre többen
vannak, akik ismerik a társaságot és
Klauzál Gábor életútját, és ez komoly
sikernek tekinthető. Sok új arc is megjelenik a társaság rendezvényein, és a
tagság is fiatalodik. A társaság legújabb
tagja egy fiatal történész hölgy Debrecenből, akinek Klauzál Gábor élete és
munkássága az egyik kutatási területe.
Glattfelder Tamás azt szeretné, hogy
még több fiatal tagot tudjanak toborozni, ezt pedig szerinte úgy érhetik el, ha
a kerületi általános iskoláknak meghirdetett versenyek résztvevőit ráveszik,
hogy később csatlakozzanak a társasághoz. n (Viszkocsil Dóra)

Glattfelder Tamás

Klauzál Gáborra és az 1848. március 15-i forradalom hőseire emlékezve tavaszi fényhozó fáklyás emlékmenetet és ünnepi megemlékezést szervez a Klauzál
Gábor Társaság. Az esemény március 12-én, vasárnap délután 5 órakor kezdődik a Klauzál-villa előtt, ahol a fáklyák meggyújtása után a menet elindul a Klauzál-szoborhoz. A felvonulókhoz bárki csatlakozhat, a két kilométeres útvonal a
Klauzál Gábor utcától a Park utcán, a Nagytétényi úton a Klauzál Házig tart. A
fáklyás séta körülbelül este 6 órára ér le a Klauzál-szoborhoz, ahol beszédek és
énekek hangoznak el. n

Konyha a Borudvarban Magyar herflis a világ élvonalában
Fergeteges hangulatot teremtett a Konyha Zenekar
Fél év telt el azóta, és a zenészek egy percet sem pihentek. Az új albumról, dalokról
és videoklipekről kérdeztük Szepesi Mátyás
énekes-gitáros-dalszerzőt és Badics Márk
dobost, a Konyha Zenekar alapító tagjait.
– A legújabb, harmadik albumotok a Különbéke címet kapta. Kissé eltér az előző
kettőtől, miért? Miről szólnak a rajta szereplő dalok?
Szepesi Mátyás (Sz. M.): – Ez az eddigi
legsokszínűbb lemezünk, olyan stílusokat,
stíluselemeket pakoltunk a dalokba, amiket eddig nem érintettünk (funk, pszichedelikus rock, country stb.). Sokat kísérleteztünk, Márkó például a dobolás mellett vagy
négy dalban is a zongora mögött kötött ki
a stúdióban. A szövegek most is a lélek kisebb-nagyobb harcaival foglalkoznak, de
gyorsan hozzátenném, hogy mintegy harminc keserédes dal után megírtuk az első
már-már végig vidám Konyha számot,
Tűzd fel a címe.
– Rendkívül beszédes és könnyen megjegyezhető nevetek van. Honnan jött az ötlet,
és van plusz mondanivalója?
Sz. M.: – Onnan, hogy minden jó buli
a konyhában kezdődik és ott is ér véget.
Olyan nevet akartunk, ami sok asszociációs lehetőséget nyújt.
– Idén ősszel lesz a zenekar hétéves. Milyen változások voltak ez idő alatt?
Badics Márk (B. M.): – Talán nem
nagyképűség kijelenteni, de beérett a zenekar. Itt elsősorban a zenei és szövegi világra gondolok most. Kezdetekben retro rockos hangzás jellemzett minket. Az új lemez
ennél már sokkal kísérletezőbb, mind stí-

lusban, mind hangszínben sok az újdonság.
Mindemellett a szövegek is egyre erősebbek, letisztultabbak lettek az évek során.
– Hogy éreztétek magatokat a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon? Milyen volt a
közönség?
Sz. M.: – Nagyon szerettük, két dolog miatt is. Egyrészt a zenekar fennállásának első évében Budafokon próbáltunk,
bizsergető érzés volt visszatérni az ismerős környékre. Másrészt kicsit aggódtunk,
hogy kevesen lesznek a korai időpont miatt, de már a beállás alatt láttuk a jó jeleket,
szép lassan megérkeztek a törzsrajongóink, akikhez a koncert kezdetére meglepően sokan csatlakoztak. Sok olyan barátunk
el tudott jönni, akinek kisebb gyereke van,
és ezért az esti koncerteket egy ideje ki kell
hagynia – ide viszont tudták hozni a kicsiket is! Sőt, azóta komoly lobbizás folyik,
hogy csináljunk hasonló korai „matinékoncerteket”. n (Viszkocsil Dóra)

A világhírű Charlie Musselwhite-tal vett fel új lemezt Pribojszki Mátyás
Az Európában egyik legismertebb magyar szájharmonikás, Pribojszki Mátyás
negyed évszázados zenei pályafutása
során a legkülönbözőbb formációkban
lépett színpadra itthon és külföldön.
Múlt hónapban például az Atlantában élő Little G. Weevil néven híressé vált Szűcs Gábor bluesgitárossal és
az afroamerikai Daniel Harper dobossal zenélt a Müpában a blues szerelmeseinek, a budafok-tétényiek pedig a
borfesztiválon élvezhették improvizációkkal teli játékát a Pribojszki Mátyás
Band-koncerten.
– Harmincnál több országban koncertezett. Melyik fellépésére emlékszik
vissza a legszívesebben?
– Pont húsz éve, hogy a világ legjobbjaiból álló szakmai zsűritől
megkaptam a legmagasabb szintű
minősítést a németországi szájharmonika-világbajnokságon, ahová később
már a nemzetközi zsűri tagjaként, valamint a Blues Gála fellépőjeként hívtak
meg, ahogy 2011-ben az észtországi
Baltic-Nordic Szájharmonika Fesztiválra is.
– A legutóbb megjelent lemezén több
bluesikon is közreműködik, és koncertjeire is sokszor érkezik vendéggel.
– Budafokon egy osztrák barátommal, Ripoff Raskolnikovval játszottunk,
akivel több ponton találkozott az életem.
2009-ben közös, hetvenperces lemezünk
is készült Room For Two (Szoba két
főre) címmel. Ketten rögzítettük, ez az
intimitása volt a lényege. Ő Bill Barret,

Ryan Donohue és Charlie Musselwhite
mellett a 2016 júniusában megjelent My
Stories című albumon is közreműködött.
– Milyen stílusokhoz használható a
szájharmonika?
– Nincs olyan zenei műfaj, amelyre alkalmatlan lenne, csak az embereknek vannak korlátai, a hangszernek nincsenek. Ahhoz, hogy valaki jól játsszon,
folyamatosan tanulni kell, ez nehéz és
hosszú folyamat. Eleinte rengeteg lemezt hallgattam, Little Walter, Sonny

Pribojszki Mátyás a borfesztiválon

Boy Williamson, James Cotton, Junior
Wells inspiráltak, de ma is vannak példaképeim, akiktől tanulhatok, például
Charlie Musselwhite. Néhányszor együtt
muzsikáltunk, és ez nekem óriási élményt jelentett. Szerencsére neki is tetszhetett, amit én csinálok, mert elsőre igent
mondott, amikor felkértem, hogy vegyen
részt új lemezünk, a My Stories elkészítésében, amelyet márciusban fogunk bemutatni Németországban, Ausztriában
és Hollandiában. n (Tamás Angéla)

Fotó: Mátyás Tibor
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RIPORT, HAGYOMÁNY

 Városházi Híradó

Az egyházi kórustól
az Operaházig
A budafoki Létay Kiss Gabriella szerint a Nádasdy
iskola sokat tett a magyar örökségért

Magyar Örökségünk

Nádasdy
iskola
A Magyar Állami Operaház egyik vezető
szopránja, a budafoki Létay Kiss Gabriella nem készült operaénekesnek. Gyönyörű hangját természetesnek véve egyházi kórusban énekelt, zongorázni tanult és
örömmel szobrászkodott egészen addig,
amíg sógorai el nem vitték egy énektanárnőhöz, aki elküldte felvételizni a Zeneakadémiára. Az énekművész szakon
kapott kitüntetéses egyetemi diploma,
a 2000-ben a Magyar Rádió Énekversenyének I. díja és a 2014/2015-ös évadban elnyert A Magyar Állami Operaház
Kamaraénekese kitüntetés ellenére szerény és közvetlen művésznővel lakóhelye
művészeti képzéséről és szerepeiről beszélgettünk.
– Gyermekkora óta nyitott a művészetek iránt?
– Édesanyámnak csodaszép hangja
volt, nővéreim hegedültek, így természetesnek tartottam, hogy én zongorázni tanulok. Jó lehetőség volt a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola, amely
nem csak azoknak fontos, akik olyan
motivációt és alapokat kapnak, hogy
nagy művész lesz belőlük. Azoknak a
gyerekeknek is jó, mint az én lányomnak, aki gyönyörű zenét hallott, elsajátította a szép mozgást és fegyelmet tanult az itteni balettórákon, vagy nekem,
aki annak idején Szabó Gábor szobrászművész foglalkozásain, jó közösségben ismerhettem meg a mintázást és a
gipszöntést, és ez mély nyomot hagyott
bennem. Úgy gondolom, hogy aki ilyen
iskolába jár, sokkal gazdagabb lesz minden tekintetben, ezért a Magyar Örökség-díjra is méltónak tartom.

– Gyönyörű szerepei vannak, és
mindegyik főszerep. Hogyan lehet
ilyen magasságokba emelkedni?
– A Zeneakadémián azt képzeltem,
hogy dalénekes leszek, oratóriumokat fogok énekelni, eszembe sem jutott, hogy van bennem színészi véna, de
az ötéves énekművész szakon, ahol végeztem, pár évig színpadi játékot is tanultunk. Furcsa volt, hogy élvezem, ha
megmutathatom magam. Egy nyilvános meghallgatás után kerültem az Operához, ahová mezzóként mentem. A felkérések között a kisebb feladatok mellett
már az első évadban volt főszerep is. Teljesen kezdő voltam, soha nem énekeltem
máshol, az Operában kezdtem, és azóta
is ott vagyok. Ahogy a mezzóból fokozatosan átmentem szopránba, elmaradtak a kisebb szerepek, és csak a nagyok
maradtak.
– Mi foglalkoztatja mostanában?
– Nagyon izgat a jövő évad három új
szerepe. A Porgy és Besst mindig is szerettem, A hugenották érdekes lesz a közönség számára, mert nem túl sűrűn játszott mű, és számomra izgalmas Nedda
szerepe is a Bajazzókban, aki teljesen
más karakter, mint amilyeneket eddig
játszottam. Úgy érzem, nyitottabbá váltam, és ma már azok a szerepek is érdekelnek, amelyek nem állnak olyan közel
a lelkemhez.
Támogatná a Nádasdy iskola Magyar Örökség díját?
– Igen, mert ez az iskola nemcsak
azoknak fontos, akik olyan motivációt
és alapokat kapnak, hogy nagy művész
lesz belőlük, hanem olyanoknak is, mint
a lányomnak, aki gyönyörű zenét hallott,
elsajátította a szép mozgást és fegyelmet tanult az itteni balettórákon, vagy
nekem, aki annak idején Szabó Gábor
szobrászművész foglalkozásain nagyon
jó tanártól, remek közösségben ismerhettem meg a mintázást és a gipszöntést.
Úgy gondolom, hogy aki ilyen iskolába jár, minden tekintetben sokkal gazdagabb lesz. n (Tamás Angéla)

A Zimber család terménykereskedése Budafokon

Ómama nyaklánca:
egy budafoki
család története
Silingi Terézia kiváló regényében írta meg
a Zimber család egyik ágának történetét

Budafok-Tétény

Anno

A Zimber család a 19. század elején, a
második sváb betelepítési hullámmal
érkezhetett a Fekete-erdő környékéről.
Eredetileg szerb területre indultak, de
itt ragadtak Promontoron, ahol a több
mint két évszázad alatt volt részük jóban és rosszban egyaránt. Kezdetben a
kiváló szőlőből jófajta bort készítettek,
és ebből egészen addig remekül éltek,
amíg fel nem ütötte a fejét a szőlőgyökértetű.
ilingi Terézia, aki a Zimber család

Segyik ágának történetét az Óma-

ma nyaklánca című regényében megírta, elmesélte, hogy férje, Zimber
Béla családja generációkon keresztül
szembenézett a nehézségekkel. Elszegényedtek, majd ismét talpra álltak:

Létay Kiss Gabriella az Operaházban 

szódaüzemet hoztak létre a Gárdonyi utcában, és először a mai budafoki
posta helyén, majd a Kossuth Lajos és
Apponyi utca között lévő területen terményboltot nyitottak. A szorgalmas és
folyamatos munka meghozta gyümölcsét: a második világháború idején már
úszómedencés villája és gépkocsija is
volt a Zimber családnak.
– Édesanyám az 1847-től 1990-ig
tartó időszakot írta meg könyvében,
felhasználva az édesapám által ös�szeállított családfát és az anyósától,
Ring Klárától, valamint az ő anyósától, Haász Teréztől (Rézi) hallott családi történeteket. A sok napszámost
foglalkoztató, szőlőtermelő, borkészítő Zimber Mihály és Foltrauer Anna
1845-ben kötött házasságából született gyermekek közül mi Franciscus
leszármazottjai vagyunk, de Mihály
testvérének családja is Promontorhoz
kötődik, sőt az ő utódai közül többen,
valamint dédapám öccsének, Zimber
Lőrincnek a leszármazottjaiból is jó
páran a mai napig Budafokon élnek –
kezdett bele a családtörténetbe Zimber
Szilvia újságíró.

Csodabogár az Arató utcában
Busz, villamos és dodzsem „nőtt” az ezermester, csontkovács, mozigépész kertjében
Foglalkozása: csodabogár ezermester.
Rácsik Dezső különleges ember hírében
áll gyerekkora óta Budafokon, aki megvalósította álmait, játszóteret csinált udvarából, ahol, ha megunjuk a dodzsemezést
vagy a körhintázást, felülhetünk egy villamosra vagy egy buszra – és maradhatunk
egy helyben, rácsodálkozhatunk egy játékos elme nem akármilyen „játékaira”. S
ha ezzel is telítődünk, betérhetünk a családi házban üzemelő retro moziba…
z Arató utcában ma már deszkakerítés

Atakarja a sok látnivalót, egy letűnt kor

emlékeit, annak idején ugyanis, míg be lehetett kukkantani, kapott hideget-meleget a
járókelőktől. Inkább zöldséget termesztene
a kertjében, mint ócska játékokat – vágták
Rácsik Dezső fejéhez, aki ezzel mit sem törődve folytatta gyűjtögető életmódját.
– Honnan jött ez a különleges szenvedély? – érdeklődtünk a házigazdától.
– Minden a vetítőgépekkel kezdődött. Lomtalanításkor bukkantam régi

filmekre, filmdarabokra, amelyekre kíváncsi voltam, ehhez kellett a vetítő. Ma már hatvan ilyen őskori masinám van és egy kis mozim az egyik
szobából kialakítva, korhű „előcsarnokkal”, pénztárral, gépházzal és persze a
moziteremmel… Egyébként mozigépészként tanultam és dolgoztam is.
– Villamos- és buszvezető nem volt?
– Értem a kérdést az udvaron látható
villamoskocsi és Ikarus autóbuszdarab
miatt, de soha nem vezettem, ám annyira megszerettem ezeket a járműveket,
hogy egyet-egyet összeszereltem a kertemben. A dodzsemekkel és a körhintával ugyanígy jártam.
– Tehát egy játékos, csodabogár
ezermesterrel van dolgunk?
– Tény, hogy szeretek fúrni-faragni,
esztergálni, köszörülni, festeni, asztalosmunkát végezni, marógépen dolgozni, villanyt szerelni. Voltam barlangász, természetfilmes, jelenleg pedig
gyógymasszőrként, csontkovácsként

és manuálterapeutaként keresem meg a
kenyérrevalót.
– Meg a játékaira valót… Nem nőtte
már ki az udvart és az alig száz négyzetméteres házat gyűjteményével?
– Néha már valóban kicsinek bizonyul, véges a terület.
– Az édesanyjával él. Ő mit szól különleges hobbijaihoz?
– Az elején neheztelt rám, de már
rég megbékélt, sőt segít, ötleteket ad, és
még az anyagbeszerző feladatokat is ellátja…
– Soha nem kérdezi meg, fiam, mi a
célod ezzel?
– Nem, de egyszerű volna a válaszom: jó dolog ezeken a tárgyakon keresztül szakmákat, korokat megismerni
és visszavarázsolni a hatvanas–hetvenes évek hangulatát, amelyet annyira
szeretek. S az alkotás, a semmiből megvalósítani valamit számomra maga a
csoda. Talán ezért is neveznek engem
csodabogárnak… n (Temesi László)

Rácsik Dezső a „mozipénztárnál”

Elmondta, hogy Franciscus Bauer
György és Niederkirchner Magdolna
leányát, a szegény családból származó Magdolnát, azaz Babát vette feleségül. Huszonegy évesen már két gyermek, Ágoston és Anna édesapja volt,
Ferenc és Lőrinc pedig házasságkötése után született. Zimber Ágoston Haász Béla és Hellinger Teréz leányával,
Haász Terézzel, vagyis Rézivel lépett
frigyre.
Hozzátette: dédnagymamája, Rézi
viszontagságos gyermekkorát tragédiákkal szegélyezett felnőttkor követte. Édesapját és két kistestvérét a fekete himlő vitte el. Tizenhárom évesen
cselédlánynak állt, hogy segíteni tudja
édesanyját, akit rövidesen elveszített.
Három gyermeke közül kettő meghalt
diftériában, férje pedig a lovak közé
esett, úgy érte utol a halál. Rézi a sógornőjével, Lőrinc özvegyével, Schneider Katalinnal összefogva családi
kriptát vásárolt a budafoki temetőben,
ahová férje mellé áthozatták az addig
elhunytak földi maradványait.
– Réziék fia, Guszti nagyapám és
felesége, Ring Klára a legjobb iskolákba járatták fiaikat, Ágostont, Antalt és
édesapámat, Bélát. Egyre jobban ment
a szódaüzem és a terménybolt, így a
Kamaraerdőben felépítették a Zimbervillát, ahol a II. világháború alatt tizenhat zsidót bújtattak és mentettek meg,
miközben német tiszteket voltak kénytelenek vendégül látni. Nagyszüleimet
ugyan nem telepítették ki, de otthonukat el kellett hagyniuk – mesélte az újságíró, akinek a nyakában ott fénylik
az a lánc, amelyet Foltrauer Anna halála előtt bízott unokájára, Ágostonra,
hogy mindig az viselje a családban, aki
érdemes rá. n (Tamás Angéla)

Városházi Híradó
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Cziffra Fesztivál a MOM-ban
és a Zeneakadémián
A kerületi zongoraművész szellemisége még ma is rengeteg ember szívében él
Az előzőnél is nagyobb érdeklődés
mellett rendezték meg február végén
a Cziffra György Fesztivált két helyszínen, a MOM-ban és a Zeneakadémián.
Telt házak előtt neves zenészek muzsikáltak. A rendezvényt Budafok-Tétény
önkormányzata is támogatta. Balázs
János zongoraművész, a fesztivál igazgatója is elégedett az egyhetes rendezvénnyel, de már készül a következőre.
– Nagyon boldog vagyok, hogy a tavalyinál is nagyobb sikerrel zárhattuk
a Cziffra Fesztivált – mondta. – Több
mint ötezer néző, két sztárvendég és
Magyarország legnagyobb művészei
vettek részt idén is a koncerteken. A
Cziffra Fesztivál Kamarazenekar és a
Cziffra Fesztivál díjak is megalakultak
hagyományteremtő szándékkal. Ígérhetem, jövőre is a legnevesebb művészek fognak ellátogatni hozzánk, és az

ideinél is nagyobb hangsúlyt szeretnék
fektetni a tehetségkutatásra és a tehetséggondozásra.
Ezt erősítette meg Karsay Ferenc
polgármester is, aki lapunknak a következőket mondta el:
– Nagy élmény volt részt venni idén
is a fesztiválon, különösen a gálán,
amelyen feledhetetlen koncert részesei
lehettünk a Zeneakadémián. Látva, tapasztalva a rendezvény rendkívüli sikerét, jövőre még aktívabban kívánunk együttműködni az alapítvánnyal,
a szervezőkkel, és jelentősen támogatnánk az új tehetségeket, mesterkurzusokat. Büszkék vagyunk arra, hogy
Cziffra György emlékének ápolásában
önkormányzatunk úttörő szerepet vállalt, küldetésünket tovább szeretnénk
folytatni. Nagy megtiszteltetés, hogy
ez a rendkívüli művész – aki az ötvenes években néhány évig köztünk, a

kerületben élt – hagyatékának gondozásáért kapta meg a Cziffra-alapítvány
az igen rangos Magyar Örökség díjat. A művész dicsőséget hozott hazájának, ezért örömmel neveztük el róla
legfiatalabb kulturális intézményünket. Balázs János Liszt-díjas zongoraművésszel közösen rendszeresen ápoljuk emlékét, mert büszkék vagyunk rá,
hogy budafokinak is mondhatjuk.
A Balázs János által emlegetett két
világsztár, Fazil Sayt, a billentyűk
öntörvényű fenegyereke és Mischa
Maisky csellóművész, valamint Rost
Andrea operaénekes koncertjei kirobbanó sikert arattak, legalább öt ráadással! A jegyek egyébként az összes előadásra pillanatok alatt elfogytak, ami
azt jelenti, hogy a keserű sorsú Cziffra
György világhírű zongoraművész szellemisége még ma is ezrek, sőt tízezrek
szívében él. n (Temesi László)

Családtörténet a színpadon

Három generáció története
a Klauzál Házban
A Mellettem elférsz című regényből Léner András rendező
ösztökélésére készített darabot Grecsó Krisztián
Grecsó Krisztián három generáció történetét írta meg a Mellettem elférsz
című regényében, amelyből Léner András rendező ösztökélésére színházi adaptációt is készített. A 2011-ben
megjelent és az elmúlt években nyolc
kiadást megélt regényből készült színdarab ősbemutatóját Bécsben tartották, a magyarországi premierre pedig
2014-ben, a Rózsavölgyi Szalonban került sor.
családregényből

készült

drámát

Amárcius 18-án láthatja a közönség a

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a fesztivál megnyitóján

Fotó: Mátyás Tibor

Klauzál Házban.
– Ez a darab arról szól, hogyan szűrődik be a történelem az életünkbe, hogyan tör el szerelmeket, és végül hogyan ér össze a párhuzamos sorsokban
egy nagypapa és egy unoka élete – ös�szegezte a színpadon megelevenedő történetet a szerző. Mint mondta,
nagyon elégedett, hogy a hat zseniális színész, Pogány Judit, Sipos Vera,
Sztarenki Dóra, Őze Áron, Osgyán Mihály és Sütő András Miklós „belakja” a
generációkat.
A mű szereplői hisznek az öröklődésben, tudják, nemcsak géneket, hanem sorsokat is örökölnek. A harmincas éveinek közepén járó, Budapesten

élő főhőst egy fájdalmas szakítás, a
nagymama megtalált naplója és egy a
családi legendáriumot megkérdőjelező
levél indítja el az identitáskeresés útján. A jelen elől fordul múltja, a családi
múlt felé, hogy jobban megértse önmagát, valamiféle magyarázatot találjon
arra, miért alakul így az élete.
Őze Áron szerint a dráma kezdetén
Dávid szinte még meg sem született,
hiszen nem tudja, ki is ő valójában. A
darab végére azonban kibomlik számára a múlt, és szép lassan a világra jön.
A felnőtté válás mérföldköve ugyanis,
hogy tisztában legyünk a múltunkkal,
mert ahhoz, hogy megértsük a jelenünket, tudnunk kell, honnan jöttünk.
– Krisztián még emlékszik nagyapámra, édesapám apjára, az öreg
Őzére, akit Szegváron sokat emlegettek, mert nem kis duhajkodás közepette néha átjárt oda udvarolni. Az
a parasztvilág és annak szegénysége
mindkettőnk életében szerepet játszott
– mesélte a főhőst alakító színész, aki
könnyen szót értett a darab szerzőjével, hiszen apai ágon ugyanarról a környékről származnak: édesapja Szentesen született, az Őze-házzal szemben
pedig ott van Grecsó Krisztián szülőhelye, Szegvár. n (Tamás Angéla)

Olvasókör a Budafoki Könyvtárban
Nagy István irodalomtörténész közös
műelemzésekre vállalkozott az olvasókkal
ebruártól régi-új programsorozattal

Fjelentkezik a Fővárosi Szabó Ervin

Könyvtár Budafoki Könyvtára. Az Olvassuk együtt! című olvasóköri összejöveteleken egy-egy irodalomtörténeti
szempontból is jelentős vers vagy próza
kerül a középpontba, amelyet a résztvevők előzetes felkészülés után dr. Nagy
István irodalomtörténész, az ELTE Bölcsészettudományi Kar orosz nyelvi és
irodalmi tanszékének egyetemi docense vezetésével boncolgatnak.
– Első alkalommal Ady Levél-féle
Móricz Zsigmondhoz című versére esett
a választás, második szövegként pedig
ebben a mederben maradva József Attila Thomas Mann üdvözlése című művét beszéljük meg a lehető legtöbb oldal-

ról megvilágítva. Természetesen ezek a
találkozások nem műelemzésekről szólnak, hanem kötetlen beszélgetések a
műről, annak értelmezéséről, kultúrtörténeti, társadalmi és esztétikai vonatkozásairól, valamint történelmi hátteréről
– tájékoztatta lapunkat dr. Nagy István.
A szakember mint a Moszkvai Magyar
Kulturális Intézet korábbi igazgatója, a
Pétervári Egyetem lektora az est folyamán beszélt Balassi Bálintról is, akinek
teljes életműve olvasható orosz nyelven,
és Jurij Guszev orosz műfordítóról, akit
Balassi Bálint-emlékkard irodalmi díjjal tüntettek ki a magyar szerzők műveinek fordításáért, majd kijelölte a március
végi összejövetel témáját, Dosztojevszkij Puskin-beszédét. n (Tamás Angéla)
Pogány Judit és Őze Áron a Mellettem elférsz című darabban

Dráma született a családregényből
Őze Áron Jászai Mari-díjas színművész, színigazgató a Klauzál Házban
(Folytatás az 1. oldalról) 

Nagy István irodalomtörténész

– Melyik karakter megformálása bizonyult a legnehezebbnek?
– A ma élő Dávidé. Olyan szerepeket,
amelyek a múltban léteztek, a múltbeli
körülmények között könnyebb megformálni, hiszen sokkal több elképzelésünk
van róluk. A ma élő figurák megfoghatatlanabbak, mert mindennap körülvesznek bennünket, életünk részei.
– A regényt is elolvasta?
– Igen, ahogy a többiek is, hiszen
egy családregényből született meg a

dráma. Meg kellett ismernünk a regény szerkezetét és a benne rejlő ös�szefüggéseket, mert kristálytisztán
kell látnunk ahhoz, hogy pontos képet adhassunk a nézőknek. Az apróságok is rendkívül fontosak, például hogy egy adott korszakban a spájz
polcain mindenből három sorakozzon, vagy egy Andrássy út 60.-ba bezárt ember ne szerepeljen cipőfűzős
cipőben.
– Július óta a dunaújvárosi Bartók
Kamaraszínház igazgatója. Milyen ta-

pasztalatokat szerzett az eltelt nyolc
hónap alatt?
– Öt évig vezettem a Pesti Magyar
Színházat, amelyet sem a szakma nem
akart, sem a fenntartó. Ez a színház azonban mindenkinek fontos, a városvezetésnek, a régiónak, a vállalkozóknak. Örököltem egy fantasztikus háttércsapatot,
egy kiváló művésztársulatot, és elindítottuk a Bizalom évadot. A nézők is bizalmat szavaztak nekünk. Reméljük, nem
élünk vissza ezzel, mert nagyon izgalmas
és jó így dolgozni. n (Tamás Angéla)
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RÓZSAKERTI
VEZETŐI
KLUB

Rózsakert
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Filmklub

Március 10-én, pénteken 19 órakor Rózsavölgy Filmklub
A Rózsavölgy Filmklub márciusban megemlékezik a legendás magyar bokszmágus
Papp Laci 90. születésnapjáról. Bemutatjuk a PAPLACI című filmet, amely dr. Borbély
Zoltán és ifj. Papp László készített a háromszoros olimpiai bajnok bokszolóról.
Papp Lacit mindmáig az ökölvívás legnagyobbjai közt tartják számon Joe Louis, a Barna Bombázó, Muhammad Ali (Cassius Clay) és Iron Mike Tyson társaságában, jóllehet nem volt sem fekete bőrű, sem amerikai, sem nehézsúlyú, és profi pályafutását sem sikerült világbajnoki címmel megkoronáznia: az Európa-bajnoki övig jutott. Politikai okokból nem engedték megküzdeni
a világbajnokságért.

LEGKÖZELEBB:

2017. 03. 19. vasárnap 17–19 óráig
Horst Schulze: Ötcsillagos szolgálat
Horst Schulze a Ritz-Carlton luxus szállodalánc volt
elnök-vezérigazgatója beszél nagyon hiteles és gyakorlati módon a töklétes kiszolgáláshoz vezető útról
• az ügyfélhűség kialakulásáról
• a személyes figyelem és gondoskodás jelentőségéről
• a „szeresd felebarátodat, mint tenmagadat” alapelv
megtérüléséről

A vetített előadást csoportos workshop
keretében dolgozzuk fel.

Tervezett további időpontok és előadások:

Helyszín: Rózsakert Közösségi Ház
1223 Budapest, Dézsmaház utca 33.

2017. 05. 07. vasárnap 17–19 óráig
Sheila Heen: Köszönöm a visszajelzést!

Részvételi díj: 1000 Ft / alkalom

2017. 04. 09. vasárnap 17–19 óráig
Brian Houston: Interjú (teljes verzió)

2017. 06. 11. vasárnap 17–19 óráig
Sam Adayemi: Hatalmi szakadékok
Szeptember
Jim Collins: Mi jöhet a „Jóból kiváló” után?
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

KRISZTUS UTÁN
SZABADON
VELE – EGYÜTT
MÁSOKÉRT...

A filmből az is kiderül, hogy melyek voltak ezek a politikai okok, amelyek miatt nem lehetett
profi világbajnok Papp Laci. Profiként 1957-től 29 találkozót vívott, ebből huszonhetet megnyert és kettő döntetlennel zárult, azaz veretlen maradt.

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.

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)

Belépő: 400 Ft/fő. Helyszín: Rózsavölgyi Közösségi Ház, 1221 Budapest, Ady Endre út 25.

felhívás

2017. évi nyílt napok a XXII. Kerületi
Egyesített Óvoda tagóvodáiban
Sok szeretettel meghívunk minden kedves szülőt, érdeklődőt a nyílt napjainkra, melyek keretében már az óvodai beiratkozás előtt megismerkedhetnek a tagintézmények vezetőivel, tájékoztatást kaphatnak tőlük a tagóvodák pedagógiai
programjairól. De megismerhetik az óvoda adottságait, jellegzetességeit, a csoportszobákat, az óvodai környezetet is. A nyílt napok 16.30 órakor kezdődnek!
Szeretettel várjuk önöket!
Horváthné Fűkő Zsuzsanna
óvodavezető
A 2017. évi nyílt napok időpontjai:
Árnyas kert Tagóvoda
1222 Bp., Kisfaludy u. 15.
március 29. március 30.
Bartók Tagóvoda
1225 Bp., Bartók B. u. 4.
március 28. március 31.
Csemetekert Tagóvoda
1224 Bp., VII. u. 15.
március 27., március 28.
Csicsergő Tagóvoda
1222 Bp., Vöröskereszt u. 13. március 27. április 03.
Ficánka Tagóvoda
1222 Bp., Árpád u. 61.
április 03. április 04.
Huncutka Tagóvoda
1223 Bp., Rákóczi u. 2.
március 29. április 3.
Leányka Tagóvoda
1221 Bp., Leányka u. 40.
március 27. április 03.
Maci Tagóvoda
1222 Bp., Kereszt u.2–4.
március 30. április 06.
Napocska Tagóvoda
1225 Bp., Napközi u. 2.
március 29. április 06.
1223 Bp., Rózsakert u. 31.
április 04. április 05.
Rózsakert Tagóvoda
Szivárvány Tagóvoda
1222 Bp., Mező u. 33.
március 28. március 29.
Tündérkert Tagóvoda
1221 Bp., Anna u. 9–11.
április 04. április 05.
Varázskastély Tagóvoda
1223 Bp., Erzsébet kir. u. 9. március 27. március 28.
Zöldecske Tagóvoda
1221 Bp., Ják u. 44–46.
április 05. április 06.

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

meghívó

2017. március. 18., szombat, 18 óra

Rózsavölgyi Esték
program

A tudomány körülvesz
Új időszaki tárlat nyílt a Csodák Palotájában
A Csodák Palotája Campona 2016-ban tematikus kiállításokon mutatta be a négy
évszak tudományát tág keretek között értelmezve a tél, a tavasz, a nyár és az ősz
fizikai, kémiai, biológiai és technológiai változásait. A 32 szakmai partnerrel történő együttműködés világított rá arra, hogy érdemes folytatni a hétköznapok apró
mozaikjainak felkutatását és bemutatását. E gyűjtés eredménye A tudomány körülvesz sorozat, melynek első – 2017 januárja és augusztusa között megrendezett
– fejezetében a természet- és környezetvédelem tematikáját ismerhetik meg az
érdeklődők nyolc szakmai partner együttműködésének eredményeként.
Az új időszaki tárlat 2017 januárjától augusztusig tekinthető meg a Csopa Camponában.
A részvétel nem feláras, az 1700 négyzetméteres kiállítótér részét képzi.
A kiállítás az alábbi témaköröket öleli fel képviselőik segítségével:
Élelmiszerpazarlás – Erdőtüzek- Talajvédelem (Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal)
Üvegházhatás – Légszennyezés (Időkép Üzleti Szolgáltatások Kft.)
Tersus kukáshajó (MAHART PassNave Személyhajózási Kft.)
Természetvédelem (Budakeszi Vadaspark – Pilisi Parkerdő ZRt.)
Vízminőség (Laborkaland Online, WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft.)
A víz (Bolba)

Előadó Raffay Ernő történész.
Előadás címe Kiegyezés 150. A dualizmus és a XIX. századi Magyarországra irányuló migráció.
Helyszín Rózsavölgyi Közösségi Ház,
1221 Budapest, Ady Endre út 25.
Belépő 700 Ft/fő, diákoknak 400 Ft/fő
Rózsavölgyi Közösségi Ház
1221 Budapest, Ady Endre út 25.
Tel./fax: 1/226-8553
web: www.rozsavolgyegyesulet.hu
e-mail: info@rozsavolgyegyesulet.hu
https://www.facebook.com/
rozsavolgyegyesulet

Városházi Híradó
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Új autó a Szociális Szolgálatnak
A támogató szolgálat nélkül sokan nem tudnának
eljutni az orvoshoz, a munkahelyre, az iskolába
j kisbuszt vehetett át február végén

Úa kerületi Szociális Szolgálat egy

nyertes pályázatnak és az önkormányzat támogatásának köszönhetően. Még a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal írt ki tavaly pályázatot a fenntartók
részére, hogy új támogató szolgálatos
gépkocsikat vásárolhassanak. BudafokTétény önkormányzata is indult a pályázaton, és a 180 jelentkező közül a kerület
bekerült a 18 nyertes közé. A Szociális
Szolgálat eddig használt kisbuszát 2010ben 180 ezer megtett kilométerrel vásárolta meg az önkormányzat, de ebben a
járműben most 340 ezer kilométeren áll
a számláló. Havi szinten ugyanis több
mint 2000 kilométert tesz meg az autó.
Az új kisbusz kulcsának átadásakor
Szepesfalvy Anna alpolgármester elmondta: hatalmas segítség a támogató
szolgálat a rászorulóknak, hiszen a mobilitással esélyegyenlőséget biztosíthat
Bató András, Szepesfalvy Anna, Faragó Andrea és Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella a Cziffra Központban

mindenkinek. Sok kliens a szolgáltatás nélkül nem tudna eljutni az orvosához, a munkahelyére, az iskolába vagy
éppen vásárolni. Az autó megvásárlásához szükséges nyolcmillió forintot a
pályázaton nyert összegből fizették ki, de
az átalakításhoz szükséges költségeket
az önkormányzat finanszírozza. Ahhoz,
hogy ez az új normál személygépkocsi támogatós működési engedélyt kaphasson, az akadálymentesítésnek megfelelően át kell alakítani. Kiss Andrea,
a Szociális Szolgálat vezetője az átadáskor ismertette is ezeket a változtatásokat.
Mint közölte, az előírásoknak megfelelően egy 4+3 pontos biztonsági rendszert
kell beépíteni a gépkocsiba. Ebben van
rámpa, fellépő, kapaszkodó és több rögzítés is. A támogató szolgálatnak 65 ellátottja van, közel ötven százalékuk igényel valamilyen szállítást – hangsúlyozta
Kiss Andrea. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Mátyás Tibor

Középpontban a gyermek

A kötelező védőnői szolgáltatás elutasítása már hatósági intézkedést vonhat maga után
A Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ február 28-án tartotta éves szakmai tanácskozását a Cziffra Központban, amelyen Szepesfalvy
Anna és Németh Zoltán alpolgármesterek mellett szép számmal megjelentek
a gyermekvédelem és a családsegítés
jelzőrendszerének tagjai is.
tanácskozás célja és feladata a jel-

Azőrendszeri tagok – egészségügyi

szolgáltatók, bölcsőde, óvoda, iskola,
középiskola, rendőrség, pártfogó felügyelő, gyermekjogi képviselő, jegyző, civil szervezetek és állampolgárok
– előző évi munkájának áttekintése és
értékelése volt, amely mellett természetesen megjelent az intézmény munkájának bemutatása is. Dr. Daróczi
Csilla intézményvezető köszöntő sza-

vai után az általa felkért előadók beszámolóit és előadásait hallgatták meg
a résztvevők, akik közül elsőként Bató
András rendőrkapitány emelte ki, hogy
milyen fontosak a gyermekvédelmi és
családsegítő jelzések rendőrhatósági
szempontból. Faragó Andrea, a védőnői szolgálat vezetője tájékoztatott arról, hogy a kötelező védőnői szolgáltatás elutasítása, illetve megtagadása
már nem gyermekvédelmi intézkedést,
hanem egészségügyi hatósági szankciót von maga után. Az egyesített bölcsőde intézményvezetője a kisgyermekek
napközbeni ellátása és a munkavállalás
kapcsolatát mutatta be egy saját kutatáson keresztül, míg az egyesített óvodákat képviselő előadó az óvodai nevelés
és a szocializáció lényegét ismertette
óvodapedagógusi szempontból. A ta-

nácskozást szervező Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője előadásában rámutatott arra, hogy az ágazati
jogszabályok tavalyi változását követően az intézmény teljes átalakítása
megtörtént, ami az esetek számát és
nehézségét ugyan nem csökkentette,
ám a megnövekedett terhek mellett a
fenntartói létszámkeret emelése ellenére folyamatos létszámhiánnyal küzdenek. Az intézményvezető ismertette
a kerület szociális helyzetét, az életkörülményeket, a gyermekvédelmi
hatósági beavatkozást érintő és azokat kiváltó okokat. Jövőre mutató terveik között szerepel a jelzőrendszeri
tagokkal való még szorosabb együttműködés, és az, hogy újragondolják a
közös munkát a házi- és szakorvosokkal is. n (Viszkocsil Dóra)

Adományokat szállítottunk Kárpátaljára
Negyven családnak segítettek a budafok-tétényi civilek Mezőkaszonyban
Kerületi polgárok adományaiból vásárolt
élelmiszereket, ruhaneműket osztottak szét negyven rászoruló, gyermekes
családnak Budafok-Tétény kárpátaljai
testvértelepülésén, Mezőkaszonyban.
Zugmann Péter alpolgármester, a kezdeményezés egyik motorja új lézernyomtatóval lepte meg a helyi magyar
iskola tanári karát.
mlékezetes marad az idei farsan-

Egi időszak Mezőkaszonyban, aho-

va február 17-én futott be a budafoktétényi önkormányzati és civil
adománydelegáció. Az előzmény az
önkormányzat által kezdeményezett
adományvonal, amelyre hónapok óta
érkeztek a felajánlások.
A szervezők, egyeztetve Mezőkaszony polgármesterével, Tóth Sán-

dorral és a helyi iskola igazgatójával,
Jánosi Angélával arra jutottak, hogy
a legtöbb szükségleti cikket helyben,
Kárpátalján vásárolják meg.
A közös „nagybevásárlás” Beregszászon zajlott, majd következett az
adományok átadása a kaszonyi iskolában. A bensőséges eseményen arra is
alkalom nyílt, hogy a budafok-tétényi
delegáció tagjai első kézből értesüljenek az Ukrajnában, Kárpátalján tapasztalható, helyenként szívszorító
hétköznapi élethelyzetekről.
Zugmann Péter alpolgármester személyes ajándékot, egy lézernyomtatót
is átadott. Lapunknak elmondta, többször érkezett már jelzés arról, hogy az
ukrajnai tanügyi szervek meglehetősen
esetleges formában biztosítják az iskolák eszközeit.

Kerületi polgárok adományaiból vásároltak élelmiszereket a kárpátaljai magyaroknak

– Ilyen körülmények között esélye
sem volt a kaszonyi iskolának, hogy
önerőből beszerezzenek egy modern
nyomtatót, ezért gondoltuk úgy a barátaimmal, összeállunk, és megvesszük
– mesélte az alpolgármester.
Zugmann Péter hangsúlyozta: a köszönet Budafok-Tétény polgárainak jár, akik
az adományvonal indulását követő első
pillanattól az akció mellé álltak. – Úgy
látom, hogy a testvértelepülési kapcsolat kezd szárba szökkenni. Arra biztatok
mindenkit, hogy keresse fel Kárpátalját,
ahol a történelmi emlékhelyek, a csodálatos tájak mellett nehéz helyzetű, de élni
akaró magyar közösségekkel, vendégszerető ruszinokkal találkozhatunk. Csak
óvatosan vezessenek, mert az utak állapota helyenként kalandtúrára is alkalmas –
tette hozzá az alpolgármester. n (SFI))

Akadálymentesített autóval szállítják a rászorulókat

Fotó: Hirschberg Judit

Nyugdíjba vonult „a falu orvosa”
Telt házas ünnepségen köszöntötték
dr. Péterfi Istvánt a Szelmann Házban
Csaknem negyvenévnyi gyógyítás
után dr. Péterfi István háziorvos február 28-án nyugdíjba vonult. A Nagytétényi Polgári Kör nagyszabású búcsúztató ünnepséget szervezett számára a
Szelmann Házban. A telt házas rendezvényen részt vettek betegei, barátai és
Karsay Ferenc polgármester, valamint
Szepesfalvy Anna alpolgármester is.
z utolsó rendelési nap befejezését

Akövetően dr. Péterfi István rögtön

a Szelmann Házba érkezett, ahol hatalmas taps fogadta a mindenki által
tisztelt és szeretett háziorvost. Szerény
ember lévén Péterfi doktor leült egy
székre, és csak hallgatta a dicsérő szavakat. Elsőként László Istvánné, a kör
elnöke szólalt fel és adott át a doktor
úr számára egy keretbe foglalt köszönőlevelet. Czene-Bánhidi Petra táncművész és a Törley Pezsgőrend egyik
lovagja egy üveg pezsgővel köszönte meg több évtizedes munkáját. Az
egyik betege, Bagyula Edit verset is írt
a nyugdíjba vonulása tiszteletére, amit
a közönség előtt fel is olvasott. Péterfi
doktortól sokan kérdezték, hogy mit
fog csinálni nyugdíjasként, ő erre csak
azt válaszolta: nem fogok unatkozni. A
doktor úrnak több hobbija is van, ilyen
például a vitorlázás, a lövészet, az olvasás és a szőlőtermesztés, ezért tavasztól ősz végéig feleségével leköltözik az aszófői nyaralójába, és ott fogja
kipihenni a munkával töltött éveit. So-

kan azt mondták a búcsúztatón, hogy a
doktor úr belgyógyász végzettségének
és jó diagnosztikájának köszönhetik az
életüket. Karsay Ferenc polgármester
Budafok Pezsgőjével köszönte meg „a
falu orvosának” áldozatos munkáját.
Szepesfalvy Anna az ünnepség végén
azt mondta, nagyon megható volt látni a szeretet sok apró megnyilvánulását, hallani a sok színes történetet. Örül
annak, hogy az egészségügyért felelős
alpolgármesterként ő is részese lehetett
ennek a bensőséges ünnepségnek. A
doktor úr 2012-ben átvehette az önkormányzat által alapított Egészségügyért
díjat, amelyet emberiességéért, a nagytétényi környezet-egészségügyi törekvéseiért és példamutató segítőkészségéért ítéltek neki. n (Viszkocsil Dóra)

Péterfi István és Karsay Ferenc
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 Városházi Híradó

Kiemelkedő teljesítmények
a Gádor Általános Iskolában
Az iskola jótékonysági estjén az is kiderült:
egy felmérésen igen jó helyezést értek el a diákok
A 100 legjobb iskola – 2015 rangsor
után, szülői kérésre elkészült a budapesti általános iskolák hasonló besorolása is. A 2015-ben elért országos magyar és matematika kompetenciamérés
eredményei alapján 280 fővárosi nyolcosztályos iskolát vizsgáltak meg. A Gádor Általános Iskola is felkerült erre a
listára, mégpedig a 43. helyre.
Gádor Általános Iskola országos 43.

Ahelyét a február 24-én megrendezett

A Demjén István Református Általános Iskola bővíti tantermeinek számát

Tizenkét tanteremmel
bővül a Demjén
Az egyház támogatásának köszönhetően gimnáziumi
osztályok is indulhatnak Rózsakerten
Évek óta egyre többen iratkoznak be
a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolába. A Budapest-Budafoki Református Egyházközség gyülekezete régóta szeretné kibővíteni az
iskola épületét, amire egy pályázatnak
és az egyház támogatásának köszönhetően idén sor kerülhet.
mikor református iskolává alakult a

Arózsakerti intézmény, még csak 380

gyermek járt ebbe az iskolába, most
több mint 550-en vannak. Rendkívül szűkös ehhez a létszámhoz a mos-

tani épület, ezért a Budapest-Budafoki
Református Egyházközség elnöksége
megkereste az egyházi főhatóságokat
a bővítés gondolatával. Az elképzelések támogatásra találtak. A kerületi önkormányzat legutóbbi testületi ülésén a
képviselők megszavazták, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő telken
építkezhessenek a fejlesztés érdekében.
A tervek már készen vannak, az építkezést pályázati pénzből finanszírozzák,
már csak a közbeszerzés van hátra. A
nyertes vállalkozóval kötött megállapodás után rögtön elkezdődhetnek a mun-

kálatok. Hosszú távon az alsó tagozatos osztályok számára 12 tantermes új
épületszárny épül, amelyben lesz egy
hatalmas aula is, amit közösségi térként
használhatnak majd, és az ebédlő is nagyobb lesz. A további elképzelésekről
Bencze Péter elmondta: úgy tervezik az
új szárnyat, hogy a következő tanévtől
kezdve egy gimnáziumi osztályt is indíthassanak, amit természetesen követne
majd a többi. Amint a gimnáziumi épület is elkészül, a most épülő szárny ténylegesen az alsósoké lesz. Az új épületszárnyak átadása után a mostani, „régi”
iskolában kezdődhetnek meg a felújítási munkálatok. A gépészeti átalakítás
mellett szükség van az összes villanyvezeték, a 35 éves csatorna és csővezeték, valamint a belső burkolatok cseréjére is. Az iskola vezetése szeretné, ha az
új épületszárny egy év alatt megépülne.
A korszerűsítést és a bővítést teljesen el
lehet választani az iskolában zajló mindennapos tanítástól, a zaj lesz csak néha
egy kicsit nagyobb – jegyezte meg az
igazgató. n (Viszkocsil Dóra)

jótékonysági esten jelentették be a szülőknek. Maróthy Miklósné, az iskola
igazgatója az elért helyezésre azt mondta, ez igazolja tanáraik munkáját, és természetesen azt is, hogy okos, értelmes,
fejlődésre képes gyerekek járnak a Gádorba, akiket támogató szülői háttér vesz
körül. A 43. hely hallatán minden gádoros diák és pedagógus még büszkébben
lépi át az iskola küszöbét. A kétéven-

Az elsőbálozók: Elek Boglárka, Cehlán Dávid

te megrendezett támogatói esten rengeteg szülő vett részt. A műsor gyönyörű keringővel kezdődött, amelyet az idei
év bálkirálya és bálkirálynője táncolt. A
6.a osztályosok kezes-lábas előadással
készültek, mellyel óriási sikert arattak.
Az est második részének a szülők is aktív résztvevői voltak, akiknek kérdésekre kellett válaszolni a helyesnek gondolt
számok felmutatásával. A legnagyobb
meglepetés az volt, amikor a gyerekek
által lerajzolt pedagógusok képét kellett
a szülőknek felismerni és átadni az ábrázolt tanárnak. A győztes szülői csapat egy
üveg bort és egy tortát kapott ajándékba. A jótékonysági esten árverés is volt,
melyre M. Tóth Zsolt kerületi művész is
felajánlotta egy alkotását. Kalapács alá
került egy fafaragás és több festmény. Az
összegyűlt több mint félmillió forintból
az iskola informatikai hátterét szeretnék
továbbfejleszteni. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Hirschberg Judit

Életre kelt a téli olimpia
Idén is a BMTE csarnokában rendezte meg a Kolonics iskola a jelmezes váltóversenyt
A Kolonics György Általános Iskola és
Köznevelési Sportiskola 19. alkalommal meghirdetett sorversenyére hat
kerületi általános iskola és egy vidéki iskola érkezett. A miskolci Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola diákjai
nagy lelkesedéssel vettek részt a játékban.
Kolonics iskola váltóversenye min-

Aden évben a farsangi időszakra esik,

ezért különféle vicces jelmezekben
vesznek részt ezen a diákok. A mostani
verseny témája a 2018-as téli olimpia
volt, melyet Dél-Koreában rendeznek
meg. A tíz fordulóból álló sorverseny
is ehhez kapcsolódott. Minden fel-

adat előtt egy kis történet hangzott el
az adott ország nevezetességeiről, így
a diákok játékos formában sok mindent megtudhattak a távoli országról.
Dél-Korea kiemelkedő iparága a hajógyártás, ezért volt olyan feladat is,
amelyben jelképesen hajókat kellett
vontatniuk és horgászniuk kellett a diákoknak. Minden versenyző egy-egy
puzzle-darabot pecázhatott ki a „tengerből”, amelyekből végül kirakták a
téli olimpia kabalafiguráját. Dél-Koreában Buddha születésnapján lámpás
felvonulás van, melyen a versenyzők is
szimbolikusan részt vettek az első osztályos kolonicsos diákok körül. Hasonló versennyel idézték fel Ázsia nagy

Elégett a kiszebáb a Bartók oviban

Téltemetés a Bartók óvodában
Az óvodások a hagyományokhoz híven zajongással
és kiszebábégetéssel űzték el a telet
Különféle zajkeltő eszközök segítségével és egy kiszebáb elégetésével búcsúztatták el a Bartók Tagóvoda gyermekei az idei, hosszan tartó
hideget.
izenöt éves hagyomány már a Bar-

Ttók Tagóvodában, hogy február vé-

gén a gyerekek otthon készített dobokat
és csörgőket visznek magukkal az intézménybe, hogy elűzzék a telet. A reggeli rövid „próbazajongás” után idén is
az összes gyerkőc útnak indult. A gyerekek nagy lelkesedéssel doboltak, tekerték a kereplőket, fújták a sípokat és
rázták a csörgő eszközöket. A járókelők mosolyogva nézték a kicsiket, akik

mondókákat is skandáltak a felvonulásuk közben. A hagyományokhoz hűen
a Bartók-lakótelep néhány háztömbjét
megkerülve a központban az óvodások
többször elharsogták a „Tél, tél, hideg
tél, jó lenne, ha elmennél. Fáztunk eleget, engedd be a meleget!” mondókát.
Az óvodához visszaérve a kicsik körbeállták az udvaron a kiszebábot, amelyet az óvodapedagógusok meggyújtottak. Ennek láttán még hangosabb
kerepelés, dobolás és kiabálás hallatszott a kertből. Minden évben nagyon
ügyesen űzik el a telet az óvodások, hiszen a program után – csodák csodájára! – napsütés és felmelegedés következik.. n (Viszkocsil Dóra)

Baross Gábor Általános Iskola győztes csapata, Kozári Ella szülővel és Juhász Lajos testnevelő tanárral

ünnepét, a cseresznyefa-virágzást is a
csarnokban. Az ügyességi versenyek –
síelés és szánkózás – után hóembernek
öltözött diákok gyűjtöttek színes kendőket az utolsó feladatban. Az eredményhirdetés előtt a kolonicsos diákok
táncot adtak elő, majd Fodor Istvánné, a Kolonics György Általános Iskola és Köznevelési Sportiskola igazgatója adta át az érmeket. Első helyen
a Baross Gábor Általános Iskola végzett, második lett a Kossuth Lajos
Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola, a harmadik helyet
pedig a miskolci vendég, a Gyarmati
Dezső Sport Általános Iskola szerezte meg. n (Viszkocsil Dóra)

Városházi Híradó
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program

Ajánlat a Promontor Televízió műsorából
Március 9–16. Produkció című műsor
Dubrovay László összes zongoraművének lemezbemutató
koncertje a Pesti Vigadóban (I. rész)
Előadó: Balázs János zongoraművész.
Dubrovay László zeneszerzővel és Balázs Jánossal Juhász
Előd beszélgetett a zeneművek elhangzása előtt.

Március 17–24. Napóra című magazinműsor
Egyórás hírműsorunkban többek között az alábbi témákkal
készülünk: március 15-i megemlékezések, Romhányi József
versmondó verseny, jótékonysági estet rendezett a Gádor Általános Iskola, farsangi váltóverseny a BMTE-pályán.

Március 10–17. Napóra című magazinműsor
Egyórás hírműsorunkban többek között az alábbi témákkal
készülünk: új autót kapott a Szociális Szolgálat, lakossági tájékoztató a Kelenföld–Százhalombatta vonalszakasz vasúti
pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítéséről, véget
ért a Budafok-Tétény Baráti Körök kupasorozata.

Március 21–28. Kalendárium című magazinműsor
Magazinműsorunkban szakértőnkkel sorra vesszük a tavaszi fáradtság tüneteit, valamint a „tavaszköszöntő teákkal” is
foglalkozunk.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Március 14–21. Kalendárium című magazinműsor
Magazinműsorunkban bemutatjuk a hónap jeles napjait és
szentjeit. Továbbá egy úgynevezett „Okosító tornára” is ellátogatunk.
Március 16–23. Produkció című műsor
Dubrovay László összes zongoraművének lemezbemutató
koncertje a Pesti Vigadóban (II. rész)
Szavam távoli zenére lejt – Csukás István felnőttversei
Bettika zenéjére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Nagytétényi Könyvtárában.

Online adás:
www.promontortv.hu

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK

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.
Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda
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 1/6od 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 1/6od 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 1/6od 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 1/6od 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.
1221 Budapest Kossuth Lajos utca 76. 1. emelet 2., 3 szobás
félkomfortos, 101 m2-es felújítandó társasházi lakás
Helyrajzi szám: 223829/0/A/5. Kikiáltási ára: 17.900.000.- Ft. Árverési
dokumentáció megvásárolható: 8.000.- Ft + 27% = 10.160.- Ft.
Árverés időpontja: 2017. március 23. 9.00 óra. Az ingatlan megtekintési
időpontja: 2017. március 14. 14 és 15 óra között.

Mobil: 06 30 932-9831
Bízza meg ön is cégünket
eladó ingatlanja
T[BLT[FSíL¥[WFUUTWFM
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KÁRPITOSMESTER
MAJOR DEMETER
Kápritozott bútorok javítása,
áthúzása közülereknek is!

kiállítás

Március 11-én, szombaton 17 órakor az ArtNatura Festőtábor kiállítása kezdődik a Rózsavölgyi Közösségi Házban
Bottyán Marianna festőművész és tanítványai:
Sulákné Hontai Mária, Szombathy Julianna, Varga Erzsébet,
Ványa Magdolna, Wilhelm Éva.
Az ArtNatura Festőtábor és későbbiekben iskola a szabadban un.plein
air festészetet tanulni vágyóknak alakult Bottyán Marianna kerületünkben, Budafok-Rózsavölgyben élő festőművész vezetésével. A tanítványok betekinthetnek a természetelvű festészet technikáiba, a rajzi alapok folyamatos elsajátításával részt vehetnek az ország legszebb
pontjain tartott festőtáborokban. A tavaly elkezdett közös alkotómunka eredményeként rendezik bemutatkozó kiállításukat a Rózsavölgyi Közösségi Házban, ami 2017, március 11-én, szombaton 17 órakor nyílik.

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

Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel,
állapottól függetlenül 0-17 éves korig. Kérésére házhoz megyünk. Tel: 06-30/6821-390,
www.a111auto.hu
Konténeres sittszállítás, sóder, homok,
termőföld, murva, zöld hulladék. Tel: 0620/4646-233

A kiállítást dr. Lázár Imre orvos antropológus, a Rózsavölgy Egyesület elnöke nyitja meg. Közreműködik György Viktória énekes előadóművész.
A remek hangulatú táborokat idén is megrendezik, ahol találkoznak az
immár közösségbe forrt tanítványok. Meghívott további művészek irányításával sajátíthatják el a mesterség fortélyait.
Várják szeretettel a további jelentkezőket, akik lehetnek egészen kezdő
vagy haladó szinten is, de közös bennük, hogy magukénak érzik és érdeklődnek a természet utáni festészet iránt.
Művészeti vezető: Bottyán Marianna festőművész
E-mail: mariannabottyan@gmail.com +36-20/978-2308
Facebook: ArtNatura Festőtáborok facebook/@artnatura.festotaborok

Keresek jó formaérzékű, kreatív szobrászt,
fafaragót alkalmi munkára. Tel: 06-20/9232999, keramikus is lehet.
Klímaszerelés, karbantartási szervízelés,
ózongenerátoros autóklíma tisztítás.
Tel: 06-20/440-0633
Kalodás tüzifa, szén, brikett házhozszállítás XI.
ker. Fehérvári út 202., Tel: 06-30/9516-583,
06-30/650-3512
Takaírást, vasalást vállalok, munkámra igényes nyugdíjas vagyok, hívjon bizalaommal.
Tel: 06-30/403-7529
Életjáradékot fizetnék idős személy részére
lakásért, házért, telekért, kertért, szántóért.
Megbízható, segítőkész Tel: 06-20/629-0916

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

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

1224 Bp, Dózsa Gy. út 79.
(bejárat a XII. u. felől)
Tel: 362-1889, 0620/422-0131

ÜVEGEZÉS
REDŐNY

SZÚNYOGHÁLÓ

NAPELLENZŐ

NYÍLÁSZÁRÓ

ELÉRHETŐSÉGEK
1221 Budapest,
Tóth József utca 21.
06 -1-229-38-86
06-30-944-7084
06-30-627-8778
info@kovacsxxii.hu
www.kovacsxxii.hu

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

SEREG PÉTER
362-3733, 20/548-6461
1224 Budapest, XIV. utca 59.

Khell-Food-VL1SA8649010-2017-01-20_modositott-szoveg_XXII-53x103 28/02/2017 13:28 Page 2

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő

Nettó 130e Ft
havi alapkereset plusz
útiköltség térítés, plusz egyéb
juttatások! Könnyen
betanulható egyműszakos
szendvicskészítői munkakör
Budaörsön.
Várjuk jelentkezéseiket
a 06-20-510-7686-os
telefonszámon hétköznap
10–14 óra között, illetve
az info@khellfood.hu címen.
Várjuk nyugdíj előtt állók,
illetve nyugdíjasok
jelentkezését is!

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

Hirdetésfelvétel

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

Vízipólósaink csatarendben
Budafoki vízipólósokat kérdeztünk arról,
mik az esélyeink a világbajnokságon
Magyarország
sporttörténelmének
egyik legnagyobb rendezvényére készül Budapest. Július 16-tól két hétig
rajtunk a világ szeme, idehaza rendezik a vizes sportok világbajnokságát.
Vízilabdacsapataink esélyeiről helybéli szakértők igazítanak el.
hölgyeknél, uraknál javában zajlik a fel-

Akészülés, és a szövetségi kapitányok is

nyilatkoztak a továbbjutási esélyekről a
csoportsorsolást követően, többé-kevésbé
visszafogottan. A nőknél Japán, Franciaország és Hollandia az ellenfél, a férfiaknak
Franciaország, Ausztrália, Olaszország.
Budafok-Tétény közvetlenül érdekelt
a nemzeti csapatok küzdelmeiben, hiszen
Takács Orsolya helybéliként a medencében
erősíti a nemzeti csapatot. A hölgyek a régi
rivális, Hollandia ellen küzdhetnek nagyot,
a franciák és a japánok könnyebb feladatnak látszanak, de egy világversenyen nincsenek edzőmeccsek.
A medencén kívül is erős BudafokTétény, de azt csak kevesen tudják, hogy
kisvárosunk jegyzője, dr. Szántó János
egykori vízilabdázó, a sportág önkéntes
nagykövete.
– Ez egy régi szerelem, és nem múlik,
én pedig hűséges típus vagyok. Szolnokon
játszottam csodálatos éveket. Utánpótláskorúként az első osztályban, aztán a felnőtt
OB 2-ben. A fürdőnadrág most sincs szögön, de lassan egy évtizede a magyar vízipólót elsősorban a medencén kívül szolgálom – mondta a Városházi Híradónak.
Dr. Szántó János szerint nem közhely,
hogy a sportolás mennyire segíti az egészségmegőrzést, ami miatt egyre több lehetőséget kell biztosítani mindenkinek, főként a
gyermekeinknek, a fiataloknak, hogy éljenek a lehetőségekkel.
– Budafok-Tétényben látható, hogy a
sportról, az egészségmegőrzésről nem csak
beszélnek, örömmel látom, hogy az önkormányzat a vízipólóra is figyel, és fejlesztéseket fontolgat – fejtette ki a jegyző, aki

szerint: nem kérdés, ünnepre készülnek
nyáron, bárhogy is végezzenek a mieink.
Az esélyekről úgy vélte, a nők és a férfiak is ott lesznek a legjobb nyolcban. Mindkét csoportban van legalább egy jó ellenfél,
talán a férfiaknak nehezebb a dolga, akiknél új kapitány vitézkedik. – Hajtás lesz, kitesznek magukért. Ha nincs fegyelmezetlenség, a nőknél, férfiaknál ott vagyunk a
négyben – összegzett a jegyző.
Vári Attila kétszeres olimpiai bajnok,
világbajnok, a PSN Zrt. vezérigazgatója,
a Magyar Vízilabda Szövetség társadalmi
alelnöke, akinél nehéz a vízipólóhoz még
inkább kötődő embert találni Budafok-Tétényben. Szerinte a férfiaknak egy hajszálnyival nagyobb a kihívás, mert az új kapitány, Märcz Tamás csapatot épít, és nem is
titkolja, hogy a cél: Tokió, a 2020-as olimpia. – Már csak azért is nehéz a kapitány
dolga, mert nincs mese, hazai pályán, fanatikus magyar közönség előtt kell fellépni, a
szurkolók ünnepre készülnek, és nehezen
hatja meg őket a mélyenszántó szakmázás,
és ez jól is van így – vágott a közepébe Vári
Attila. – Ritka és kegyelmi az a pillanat,
amikor egy nemzet egyik legsikeresebb
csapatsportágának a világversenyét hazai pályán rendezik. Biztos vagyok benne, hogy nem remegnek meg a lábak és
a kezek. Egy magyar vízilabdás, ha álmából keltik fel, akkor is a maximumot
nyújtja, ezek a hölgyek, urak vérbeli profik. Azt remélem, hogy mindkét csapatunk elsőként végez a csoportjában – tette hozzá. A szövetség alelnöke azt sem
rejtette véka alá, hogy a hölgyeknél az elmúlt évek építkezése miatt stabilabbak az
alapok. Ahogy mondta: esetleg a hollandok ellen lesz izgulnivaló a csoportkörben. – Egy bizonyos, teljes mértékben ki
kell szolgálni a publikumot. Legyen bármis is a vége, olyan nincs, hogy lehajtott
fejjel jöjjön ki valaki a medencéből egy
világbajnokságon, amelyet a nemzet fővárosában, Budapesten rendezünk – szögezte le Vári Attila. n (SENGEL FERENC)

Oláh Lóránt kétszer is a hálóba talált az Érd ellen

Piros-fekete
reneszánsz
Budafokon

Bravúros győzelemmel, egyetlen NB III-asként
a legjobb nyolc között a BMTE
Valaha, jó negyven évvel ezelőtt Mészöly Kálmán, Noskó Ernő, Tóth Kálmán, Kapitány Sándor, Vizi Sándor, Jakab János és Esterházy Márton nevétől
volt hangos a Promontor utcai sporttelep nézőtere, még ma sem értjük, hogyan nem tudott feljutni az NB I-be az
akkori Budafok. Manapság, ha még
nem is az élvonal a tét, de 105 éves
története legszebb lapjait írja a csapat:
bejutott a legjobb nyolc közé a Magyar
Kupában, az Érd összesítésben 3-2-es
kiütésével!
z érdi 1-2 magában hordozta a for-

Adítás reményét, hiszen vitatható kö-

rülmények között maradt alul a BMTE
– nemcsak vitatható, hanem vitatott
körülmények között, hiszen a véleményének hangot adó Prukner László
edzőt ki is állította Molnár játékvezető,
s emiatt a mester március elsején nem
állhatott ott a kispadnál a visszavágón.
Amelyen Oláh Lóránt két góljával fordított a BMTE, és fennállása során először negyeddöntőt játszhat a kupában,
az ellenfél az NB II-es Sopron lesz.
Az első gólt a 39. percben szerezte a
38. évét taposó, a Ferencvárost és a Kaposvárt, illetve a Debrecent is megjárt
veterán, amikor Pölöskey Péter lövését

A kerületi Vári Attila jó eredményt remél

kiütötte az Érd kapusa, „Lóri” duplázását a kapus közbejöttével a bal kapufa
mentette, majd harmadik kísérletre hősünk már átpasszírozta a labdát a gólvonalon. A második gólunk fél órával
később született, amikor Margitics remek átadásával Oláh kiugrott, és laposan a jobb alsó sarokba lőtte a továbbjutást bebiztosító gólt.
Amúgy a Dobesch família foglalta keretbe a mérkőzést: a legendás játékos végezte el a kezdőrúgást, majd
ugyancsak Gyula nevű unokája beállt
az utolsó húsz percre, s így ő is részese
lehetett a történelmi sikernek. Amelynek, ugye, Prukner László csak nézője lehetett, tevékeny részese nem an�nyira...
– A mester a kerítés mögül szurkolt
nekünk, de szerintem az edzőnek az a
dolga, hogy a tréningeken felkészítse a
csapatot, s ő ezt maradéktalanul elvégezte, a pályán már a mi feladatunk a
győzelem kiharcolása. Vagyunk annyira rutinos labdarúgók, hogy megoldjuk
ezt a feladatot, persze Prukner mester így is folyamatos kapcsolatban volt
Elekes Józseffel, a megbízott edzővel
– magyarázta Oláh, a délvidéki Adáról (Sterbik Árpád, a világ legjobb kézilabdakapusa és Kerekes Zsombor, az

Fotó: Mátyás Tibor

egykori debreceni csatár is odavalósi)
származó center.
Oláh nem titkolja, hogy a szép kaposvári és a kevésbé szép ferencvárosi
időszak után Prukner hívó szavára jött
el Budafokra pályafutása alkonyán.
– Az NB III-ban a feljutás a célunk,
egy pont a hátrányunk a Szigetszentmiklós mögött, s mivel az utolsó fordulónkban éppen hozzájuk látogatunk,
a saját kezünkben a sorsunk; nem nagy
ügy, csak meg kell nyernünk valamen�nyi meccsünket, feltéve, ha addig a
Miklós sem botlik, s akkor NB II-esek
vagyunk – mosolyodik el Oláh.
Az ellenkező véglet a játékospalettán
a 19 éves Patkós Imre, aki a jobbhátvéd
posztján szerepelt azon az emlékezetes
november 30-i Magyar Kupa-meccsen,
amelyen a Budafok 2-1-es győzelmével kiütötte a Videotont.
– Az a mérkőzés óriási élmény volt,
Magyarország legjobb csapatát győztük le, válogatott játékosok sora szerepelt náluk, életem eddigi legnagyobb
élménye volt. Mint ahogy az Érd legyőzésére is emlékezni fogok, bár ezen
a találkozón nem jutottam szóhoz –
mondta a fiatalember, aki mosolyogva
említette, hogy például Oláh Lóránt az
apja lehetne, de azért nem magázza a
csapat korelnökét.
– Rengeteget lehet tanulni Lóritól vagy Csizmadia Csaba csapatkapitánytól, ilyen szenzációs futballistákkal
egy csapatban játszani ajándék egy húszon inneni fiatal játékosnak. Tavasszal
a bajnokságban ráhajtunk az első helyre, s eközben a kupát sem hanyagoljuk
el, a Sopron ellen is a továbbjutás a célunk. Természetesen a kupagyőzelemre
nem merünk gondolni, csak a Sopronig
tekintünk előre, az igazi cél a feljutás az
NB II-be – jelentette ki az Újbuda csapatától érkezett fiatalember, akinek életre szóló élményt jelent, hogy március
elsején 1500 néző előtt ünnepelhette a
továbbjutást. n (Ch. Gáll András)

Pisztolylövések a Kossuth Lajos utcában
A Budafok-Tétény Baráti Körök kupasorozatának záróversenye a sportlövészet volt
Az MCM sportpisztoly lövészversen�nyel ért véget idén a Budafok-Tétény
Baráti Körök kupasorozata. A bowling,
a labdarúgás és a pingpong után a
Kossuth Lajos utcában található lőtéren bizonyíthattak a résztvevők. A Tétény Promontor Polgári Lövész Egylet
már tizenkilenc éve szervezi a lövészetet. Idén tíz csapat nevezett be a versenyre.
résztvevőknek a lőtéren rövid eliga-

Azítást tartottak az egylet munkatár-

sai, és ezután következhettek a bemelegítő lövések. A versenyen a 25 méter
távolságra kiküldött céltáblát nagyon

sokan eltalálták. A távcső segítségével
a lövések közben a versenyzők ellenőrizhették, hogy az adott lövés hova érkezett, így menet közben tudtak korrigálni. A cél az volt, hogy húsz értékelt
lövésből minél több köregység gyűljön
össze. Nemcsak a csapatok, hanem a
versenyzők is külön-külön küzdöttek a
legjobb eredményért. Miután a csapatok végeztek a lövésekkel, a zsűri ös�szeszámolta a köregységeket és eredményt hirdetett. Szabó Imre, a Tétény
Promontor Polgári Lövész Egylet elnöke megköszönte a versenyzőknek
a sportszerű és a szabályokat betartó
magaratást, majd Vizi Sándor, a Bu-

Városházi Híradó
budafok-tétény

dafok-Tétény Baráti Körök Egyesületének elnöke összegezte a kupasorozat
eredményeit. Jövőre ez a versenysorozat kicsit átalakul, hogy minél többen
tudjanak rajta részt venni – mondta
Vizi Sándor. A nyertesek nevét Balogh
György, a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szövetségének alelnöke olvasta fel. Első lett a
Ri-Car I-es csapat, a második helyen
a Hentesek csapata végzett, a bronzot
az Ivanics II-es csapata szerezte meg.
Egyéni versenyben a hölgyek közül
Nyékiné Nagy Zsuzsanna, a férfiak közül pedig Pahocsa László bizonyult a
legjobb lövőnek. n (Viszkocsil Dóra)

Lőtér a Kossuth Lajos utca pincéjében
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