Csík János vonaton zenél

Március művésze

Kitüntették énekesünket

A BMTE újabb csodára készül

A Csík Zenekar vezetője lapunknak elmondta:
nemsokára az Isonzó Expresszen muzsikálnak
majd. (5. oldal) 

Az önkormányzat Jandó Jenő Kossuth- és Lisztdíjas, világhírű zongoristát választotta március
hónap művészévé. (7. oldal) 

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Létay Kiss Gabriella budafoki operaénekest. (7. oldal) 

A Sopron és a BMTE edzőjét is arról kérdeztük,
milyen esélyt lát a továbbjutásra a Magyar Kupa
következő fordulójából. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Tisztikereszt
a budafoki
Eperjes
Károlynak
A Kossuth-díjas
színművész
még nem döntötte el,
hogy pályázik-e
színigazgatónak
(7. oldal) 
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„Ma is érvényesek a negyvennyolcas célok”
Németh Zsolt: Megint vitáink vannak a szuverenitás terén az európai vezetéssel Brüsszelben, de nem engedhetünk a negyvennyolcból
Budafok-Tétényben ismét méltóságteljes ünnepi megemlékezést és koszorúzást tartottak az önkormányzat szervezésében az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére a nagytétényi Honvédemlékműnél. A rendezvényt
megelőzően a Nagytétényi Polgári Kör
is koszorúzási ünnepséget rendezett a
Zámbelly-emléktáblánál.
z 1848–49-es forradalomra és szabad-

Aságharcra emlékező önkormányzati

ünnepségen Karsay Ferenc polgármester
rövid köszöntőjét követően az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke
mondott ünnepi beszédet. Németh Zsolt
hangsúlyozta: 1848-ban törvényes forradalom zajlott, hiszen az eredményeket a
pozsonyi diétán értük el. Március 15. és
április 11. között puskalövés nélkül értük
el a kívánt eredményeket. Rendi országgyűlésünk elfogadta és a királlyal szentesíttette a törvényeket. Ezek az áprilisi törvények 1848 legfontosabb eredményei
– emlékeztetett Németh Zsolt.
Az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke kijelentette: 1848 szelle-

Németh Zsolt és Szabolcs Attila országgyűlési képviselők, Karsay Ferenc polgármester, Zugmann Péter és Szepesfalvy Anna alpolgármesterek,
valamint dr. Répás Judit aljegyző a koszorúzáson 
Fotó: Mátyás Tibor

misége máig él és irányt ad a mindenkori magyar felelős kormánynak. Nem
tévesztheti senki sem szem elől a nemzeti szuverenitás, a honvédelem, a mindenkori európai birodalomhoz fűződő
viszony szabályozásának és a társadalmi terhek elosztásának a kérdéseit. Mondhatjuk, hogy ugyanezek a ’48as célok érvényesek ma is. Németh
Zsolt felhívta a figyelmet arra is, hogy
megint vitáink vannak a szuverenitás
terén az európai vezetéssel Brüsszelben. Ma ugyanis nincs olyan lefektetett
törvény, ami pontosan szabályozná,
hogy mi tartozik a nemzeti szuverenitás körébe és mi transznacionális hatáskör. Emiatt aztán kicsit „népek tavasza” hangulat is kezd eluralkodni
megint Európában. Az alapelveket
azonban olyan szilárdan lefektették
1848-ban a mi honatyáink, hogy ezekre figyelnünk könnyű és kedves kötelességünk. Mi sem engedünk a 48-ból!
– hangsúlyozta a budafok-tétényi március 15-i ünnepségen Németh Zsolt, az
Országgyűlés külügyi bizottságának
elnöke. (Folytatás a 2. oldalon) 

Almamánia a Klauzál Házban
Ismét a Klauzál Házban játszik a gyerekek kedvenc zenekara április elején
Délelőtt még a Klauzál Házban, délután
azonban már Pécsett játszik az Alma Együttes április másodikán, ám a következő hét
vége is hasonlóan alakul a zenekar számára: a szombati kőbányai, illetve szentesi fellépésüket egy szentendrei koncert követi
majd vasárnap. A Győrszentivántól Kisudvarnokig, Cserkeszőlőtől Siófokig, az ország
minden pontján megforduló Alma Együttes
több mint húsz éve szórakoztatja klasszikus és kortárs költők megzenésített verseivel és saját szerzeményeivel a gyerekeket
és szüleiket – töretlen sikerrel.

Áttörés budafok-tétényi segítséggel
Budafok-Tétényből érkezett az egyetlen hivatalos magyarországi küldöttség,
amely meghívást kapott március 10-re, a Székely szabadság napja alkalmából Marosvásárhelyen tartott megemlékezésre, autonómia-nagygyűlésre és az
ezt követő nemzetközi eszmecserére. Az összejövetel áttörést hozott: a legnagyobb európai nemzeti közösségi pártszövetség, az EFA egyértelműen kiállt a
székely autonómia mellett. (Folytatás a 3. oldalon) 

z együttes alapító tagja, Buda Gábor
elmondta: fontos,
hogy előadásaikon a szülők is jól érezzék
magukat, hiszen legközelebb csak akkor
hozzák el újra a gyerekeiket, ezért műsoraikat úgy állítják össze, hogy ne csak
„gyermekbarát” dal szólaljon meg benne,
hanem legyen köztük néhány olyan is,
amely vagy tartalmilag, vagy zeneileg kicsit komolyabb. (Folytatás a 7. oldalon) 

Aérdeklődésünkre
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Fényhozó fáklyás
felvonulás Budatétényben
A Klauzál Gábor Társaság idén is tavaszi sétával
emlékezett névadójára és az 1848-as forradalom hőseire
A Klauzál Gábor Társaság idén is fáklyás felvonulással emlékezett névadójára az 1848-as forradalom és
szabadságharc évfordulója alkalmából. Az emlékezők március 12-én a
Klauzál-villa előtt gyülekeztek, ahol
megkoszorúzták az épület falán található emléktáblát, majd a fáklyák
meggyújtásával elindultak a Klauzálszoborhoz.
Klauzál Gábor Társaság két kilomé-

Ater hosszú negyvennyolcas emlék-

sétájához idén is sokan csatlakoztak.
Az emlékezők Kossuth-dalokat énekeltek az úton, amíg elértek a Klauzál
Házhoz. A 2012-ben felállított egész
alakos Klauzál-szobor előtt Hódi Szabolcs, a társaság titkára köszöntötte a
megjelenteket, majd Bartos Mihály olvasta fel ifjabb Klauzál Gábor versét. A
március 15-re írt mű a Pozsonyvidéki
Lapokban jelent meg 1878. március 14-én, és a szabadságharc hősei
előtt állít emléket. A rendezvényen
a Klauzál Gábor Társaság új elnöke,
Glattfelder Tamás mondott ünnepi beszédet, amelyben a negyvennyolcas
forradalmárok bátorságára, tettrekészségére hívta fel a figyelmet. Köszöntőjében a szabadságharc fiataljai mellett
hazánk kiemelkedő politikusairól, köztük társaságuk névadójáról is megemlékezett.

– Klauzál nemcsak irányítani tudta
a márciusi, forróvérű ifjúságot a maga
tekintélyével, tudásával, szónoki erejével, hanem műveltségével, kompromisszumkereső készségével a kiegyezéssel véget ért békés átmenetben is
méltón megemlítendő szerepet kapott
– hangsúlyozta az elnök. Mint mondta: Deák Ferenc mellett Klauzál Gábor is ott ült annál az asztalnál, amely
mellett a kiegyezés pontjai fogalmazódtak meg. A kiegyezést sokan igyekeztek a szabadságharc kudarcának
beismeréseként beállítani, de az nézőponttól függően akár sikeresnek is tekinthető – fogalmazta meg véleményét
Glattfelder Tamás. Közölte: ezt leginkább az a tény támaszthatja alá, hogy
az áprilisi törvények, a Nemzetőrség
és a Nemzeti Bank felállításának kivételével Magyarország olyan kompromisszumra jutott az akkori Ausztriával, amellyel a félgyarmati státusból
a közös külügyeket és közös hadügyeket, pénzügyeket, valamint a perszonáluniót leszámítva újra önálló állam
lett, saját választott parlamenttel, kormánnyal és kormányfővel. A megemlékezés végén mindenki elhelyezte az
emlékezés koszorúit Klauzál Gábor
szobránál, köztük Karsay Ferenc polgármesterrel, aki az önkormányzat nevében hajtott fejet a jeles személyiség
szobra előtt. n (Viszkocsil Dóra)

Krieger Krisztina önkormányzati képviselő és Karsay Ferenc polgármester is részt vett
a Klauzál Gábor Társaság rendezvényén
Fotó: Mátyás Tibor

Kossuth Lajos azt üzente…
Tavaszváró ünnepi műsor Gebri Bernadettel
és Vaskó Zsolttal a könyvtárban
enével, tánccal, énekekkel és játékos

Zpróbatételekkel várta a nagyobbacska

gyerekekkel érkező családokat az Aranyalma Páros a budafoki könyvtárban március 10-én. Az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc hangulatát idéző és egyben tavaszváró színes műsort Gebri Bernadett és Vaskó Zsolt előadásában élvezhette a második emeleti galéria közönsége. A
két Aranyalma, Gebri Bernadett és Vaskó
Zsolt, akik számos népzenei és improvizatív zenei együttes tagjaiként – Madárdal
zenekar, Magyar Dudazenekar, Magyar
Tekerőzenekar, Szabados György zenekara, Vízöntő együttes, Szekérszínház – pályafutásuk során Tajvantól az Egyesült Államokig nagy sikerrel szerepeltek a világ
színpadain, katonás mozdulatsorokkal és
Kossuth-nótákkal idézték fel a forradalmárok hitét és lelkesedését. A gyerekek
ügyességét tánccal, bátorságát hangos

Gyerekprogram a könyvtárban

énekléssel, fegyelmezettségét „mosolytiltó” játékkal erősítették.
A programban a tavaszvárás is fontos
szerepet játszott. A Gyertek, lányok ligetre, a Tavaszi szél, a Mondd meg nékem
kicsi madár és a Szépen úszik a vadkacsa
című gyermekdalok, illetve a tavaszi bújó-vonuló játék dalocskáinak segítségével
a könyvtár falai közé beköltöztették a várva várt tavaszt.
Bernadett csodálatos énekhangját magas színvonalú kobozjátékkal kísérte, Zsolt
pedig bemutatta a dorombot, és különféle
fúvós hangszereket szólaltatott meg a magyar dudától a pásztorfurulyákon át a tilinkóig, a szaxofontól a töröksípig.
A népzene gazdag anyagából merített,
nagy sikert aratott tavaszi összeállítás a fővárosi önkormányzat által támogatott Iskolakapun kívüli program keretében valósult
meg. n (Tamás Angéla)

A gyerekek is ünnnepeltek

Fotó: Mátyás Tibor

Hőseinkre emlékeztünk
március tizenötödikén
Kerületünk számos helyszínnel és jeles személyiség életével kapcsolódik a szabadságharchoz
(Folytatás az 1. oldalról) 

– Kerületünk számos eseménnyel és
jeles személyiségek életével kapcsolódik a forradalomhoz és a szabadságharchoz – mondta a megemlékezés másik szónoka, Bánhegyi Ferenc
történész, tankönyvíró. Mint fogalmazott, Klauzál Gábor neve, történelmi szerepe, településünkhöz való
kötődése közismert, de Zambelly Lajos huszár ezredes is tétényi kötődésű. Ő volt a nevezetes tétényi ütközetben a Sándor-huszárok kapitánya,
aki végigharcolta a szabadságharcot.
A budafoki temetőben található gróf
Hadik Ágoston honvéd ezredes sírja, aki a neves Hadik András leszármazottja. Budafokhoz kötődik Térey
Pál, a március 15-i forradalom jurátusa, Petőfi és Vasvári körének tagja is
– emlékeztetett a történész. Bánhegyi
Ferenc kiemelte: a nagytétényi emlékhely a helyszíne a tétényi csatának,
amely egy átfogó hadművelet fontos
része volt. Miközben itt feltartották
Jellasics csapatait, a magyar főerőket
a Felvidékre irányították át. Ez a Felvidékre átmentett magyar sereg lett
1849 tavaszán az egész Európa csodálatát kiváltó dicsőséges tavaszi hadjárat győztes serege. A tétényi csata másik nagy jelentőségű következménye a
két nappal később, január 5-én kiadott
váci kiáltvány volt. Görgey elérte célját, amikor a kiáltvánnyal törvényesí-

Megemlékezés a Zambelly-emléktáblánál

tette a honvéd hadsereg tisztjeinek kiállását a szabadságharc ügye mellett,
feloldva a tiszteket a császárra tett esküjük alól.
Az eseményen a kerület önkormányzati, egyházi és civil szervezeteinek vezetői, a kerület díszpolgárai, illetve a pártok helyi képviselői mellett
részt vett Szabolcs Attila, a kerület Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselője, a nemzeti összetartozás bizottság
alelnöke és Staudt Gábor, a Jobbik országgyűlési képviselője, a törvényalkotási bizottság tagja.

Fotó: Mátyás Tibor

z önkormányzati rendezvényt meg-

Aelőzően a Nagytétényi Polgári Kör

is koszorúzási ünnepséget tartott a
nagytétényi Zambelly-emléktáblánál,
amelyen a kerület önkormányzati vezetői, az egyházi és civil szervezetek, valamint az állami intézmények és a pártok helyi képviselői is részt vettek. Az
eseményen jelen volt a Zambelly család
több leszármazottja. Az ünnepség végén elhelyezték az emlékezés koszorúit
annak a háznak a falán, ahol Zambelly
Lajos honvéd ezredes élete utolsó éveiben élt. n (Budafokteteny.hu)

Erő, hűség és remény
Emlékezés a forradalom és szabadságharc hőseire a Baross iskolában
A Baross Gábor Általános Iskola diákjai
idén a március 15-i műsorukban nemcsak az 1848-as szabadságharc eseményeire és hőseire emlékeztek, hanem a nemzeti színű zászló jelentését
is felidézték diáktársaiknak az ünnepségen.
Baross Gábor Általános Iskola tor-

Anatermében két felvonásban adták

elő ünnepi műsorukat az intézmény
hatodik osztályos tanulói. A versekkel, dalokkal és táncokkal színesített
ünnepségen Karsay Ferenc polgármester és Sebes Gábor önkormányzati képviselő is részt vett. A piros-fehér-zöld
színű zászlókkal és kendőkkel bemutatott tánc rendkívül látványos volt. A
pedagógusok által kiválasztott 1848-as
költemények egymást követték a műsor alatt. Behon Istvánné Piros-fehérzöld című versét a diákok kórusban
szavalták el. A költemény hallatán sokan most értették meg nemzeti színű
lobogónk három színének jelentését.

Az iskolások is megemlékeztek a hősökről

„Látod, ez a mi lobogónk, / Három
színű magyar zászlónk./ Piros – az az
erő benne, / Fehér – az a hűség jele. /
Zöld mutatja meg a reményt, / A magyar föld szeretetét. / Ránézünk a lobogónkra, / Eszünkbe jut mindjárt róla /
A mi hazánk – ez a csodás, / Ezerszínű
Magyarország.”

Fotó: Mátyás Tibor

A műsort Kisbenedek Katalin és
Járó-Csaba Istvánné álmodta meg és
tanította be a diákoknak. A tanulók
közel egy hónapig gyakorolták a táncokat és tanulták a verseket, illetve a
prózai szövegeket. A rendhagyó megemlékezés nagy sikert aratott a Baross
iskolában. n (Viszkocsil)

Városházi Híradó

Áttörés budafoki segítséggel
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

Szabolcs Attila is felszólalt a székely autonómiáért megrendezett demonstráción Marosvásárhelyen
(Folytatás az 1. oldalról) 

A szervezők határozott sokaságra számítottak, az pedig igencsak jelen volt a
postaréti emlékműnél. A pártügyeket, aktuális vitákat mellőző szónokok, közöttük vezető baszk és flamand politikusok
többnyire a székely autonómia jogszerűsége mellett érveltek.
Szabolcs Attila, az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának alelnöke
egyetlen magyarországi politikusként kapott szót a színpadon. Többek között kifejtette: a mellettünk álló katalánok, baszkok,
flamandok, dél-tiroli osztrákok pontosan

tudják, hogy az államon belüli önrendelkezés nélkül feloldódnak vagy elsorvadnak. A
képviselő lapunknak elmondta, hogy az elmúlt évek apró, de következetes munkája
reményteli áttörést is hozott. – Az eddig is
érdeklődő, együtt érző baszk, katalán, flamand közéleti szereplők segítségével 2017re fölkerült Európa politikai térképére a
Székelyföld ügye. És ahogy látom; a megoldásig, az autonómiáig ott is marad – fogalmazott a honatya. Hozzátette: külön köszönet a belga szövetségi kormánykoalíciót
vezető Új Flamand Szövetségből Wouter
Patho barátunknak és Aitor Esteban Bravo

úrnak, a Baszk Nemzeti Párt spanyol parlamentbeli frakciója elnökének, nem utolsósorban az Európai Szabad Szövetség (EFA)
valamennyi vezetőjének.
A delegációval Marosvásárhelyen
járt az erdélyi születésű Hvozdovits Tibor önkormányzati képviselő is, aki a
Városházi Híradónak úgy nyilatkozott:
a román politika csak akkor vesz komolyan valamit, ha erőt lát, ezért Székelyföld ügyének képviseletében elengedhetetlen, a siker záloga a nemzetközi
támogatás és azoknak a munkája, akik
elszármazottak. n (Sengel Ferenc)

Tüntetés a Székely szabadság napján Marosvásárhelyen

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

Kulturális pályázati lehetőség
Az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Testvérvárosi Bizottsága a kerületi közösségek kulturális tevékenységének előmozdítása érdekében pályázatokat írt ki. A költségvetés hétmillió
forintot irányoz elő erre a célra. A pályázati kiírásról március 21-én döntött a bizottság. Hagyományosan a civil egyesületek, egyházi közösségek és az iskolai alapítványok vesznek
részt ezen a pályázaton, de a könyvtárak is pá-

dr. Staudt Máté
jobbikos
önkormányzati képviselő

A kormány adjon pénzt az önkormányzatoknak a béremelésre!
Előterjesztést nyújtottunk be annak érdekében, hogy a testület forduljon a kormányához,
hogy a közszolgálati tisztviselők illetmény-

Perlai Zoltán
DK-s
önkormányzati képviselő

Habony szelleme
„Tizenkét tanteremmel bővül a Demjén. Az
egyház támogatásának köszönhetően gimnáziumi osztályok is indulhatnak Rózsakerten” – adta hírül a Városházi Híradó előző száma. Így van ez rendjén, gondolhatná
a lap olvasója, akit azonban elfelejtettek tá-

Tisztelet a bátraknak,
megfontolt vezetőknek
ajd’ 170 éve annak, hogy a rendi és egyéb – széthúzást eredményező – érM
dekeken felülkerekedve győzött a nemzeti összefogás. Mi, magyarok akkor bizonyítottunk be első alkalommal magunknak és a világnak, hogy merünk

küzdeni önmagunkért és hiszünk abban, hogy „A magyar név megint szép lesz,
/ Méltó régi nagy híréhez; / Mit rákentek a századok, / Lemossuk a gyalázatot!”
A forradalom egyik jelképévé vált költőnk, Petőfi Sándor által sokak helyett,
sokak nevében kimondott gondolatok akkor közakaratként hatottak. A történelmi pillanat örökérvényű maradt, akkor és ott, a pesti forradalmi hevületben
dőlt el végérvényesen, hogy nincs visszaút, a polgárosodás irányába indul el az
ország, a rendi érdekeket felülírják a nemzeti érdekek.
A küzdeni akarás és az önzetlenség volt az 1848-as márciusi pesti ifjak legfőbb jellemzője, de legalább annyira kellett a sikerhez, a győzelemhez az olyan
érett, megfontolt és tiszteletreméltó elmék, arisztokraták, főrendi urak és felvilágosult polgárok állhatatossága is, mint Széchenyi István, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, Táncsics Mihály, Deák Ferenc vagy az első felelős magyar kormány földművelési, ipari és kereskedelmi minisztere, a budatétényi kötődésű
Klauzál Gábor.
Ahogyan a Klauzál Gábor Társaság új elnöke, Glattfelder Tamás a társaság
idei március 15-i megemlékezésen fogalmazott: „Klauzál nemcsak irányítani
tudta a márciusi forróvérű ifjúságot a maga tekintélyével, tudásával, szónoki
erejével, hanem műveltségével, kompromisszumkereső készségével a kiegyezéssel véget ért békés átmenetben is méltón megemlítendő szerepet kapott. Deák
Ferenc mellett Klauzál Gábor is ott ült annál az asztalnál, amely mellett a kiegyezés pontjai fogalmazódtak, és ezt nem felejthetjük el akkor sem, ha magát
a kiegyezést ő sajnos már nem élhette meg. Halálának 150. évfordulójáról épp
tavaly emlékeztünk meg. Büszkék vagyunk arra, hogy az idei márciusi szabadságharc és forradalom ünnepén egy kicsit kerületünk polgárát is ünnepelhetjük, munkásságát példaként mutathatjuk be a világnak.”
Tisztelet a bátraknak! – fogalmazódott meg idén is március idusán az 1848as forradalom és szabadságharc mai üzenete. A párhuzam ugyanis könnyen fellelhető. A magyar nemzeti önállóságért, szuverenitásért folytatott küzdelemben
a helyzet ma sokban hasonlatos a 169 évvel ezelőttihez. 2010 óta, amikor a polgári kormány megalakult, folyamatosan bizonyítanunk kell a világgal szemben, hogy méltók és képesek vagyunk magyar nemzeti érdekeink védelmére,
szabadságunk, önrendelkezési jogunk megőrzésére, megtartására.
Március 15-én a hősökre emlékezve, bátorsággal, állhatatossággal legyünk
méltók ’48 örökségéhez a nemzet érdekében! Tisztelet a hősöknek! n
Honatya

lyázhatnak. A működési költségekre (pl.: irodabérlet, utazási költség, telefonköltség, eszközbeszerzés, könyvelési díj, postaköltség stb.) is
igényelhető támogatás, kivéve a bérköltséget.
Támogatás kérhető programok költségeire is,
az elbírálás során előnyt élveznek a tágabb közösség javát szolgáló közcélú, közhasznú tevékenységek, valamint azok a pályázók, akik más
forrásból nem igényelhetnek támogatást.
Idén azok a pályázatok kapnak kiemelt figyelmet az elbírálás során, amelyek esetében
a program részben vagy egészben kapcsolódik az 1867-es kiegyezés 150. évfordulójához.
Az iskolai alapítványok a szülők és az önkormányzat támogatásával olyan programokat tudnak megvalósítani vagy olyan oktatási segédeszközöket tudnak beszerezni,
amire különben nem volna fedezet. Az egy-

házak közösségépítő munkáját, nyári táborait, rendezvényeit támogatjuk. A művészeti egyesületek kiállítási, gyakorlási, fellépési
lehetőséghez juthatnak a pályázat révén. A
nemzetközi kapcsolatok erősítését szolgálja
a bármely testvérvárosunkkal (Barót, Bonn,
Kristianstad, Várna, Białołęka) való kapcsolatok ápolásának, erősítésének támogatása.
Újdonság, hogy az elvárt önrész minimum a megpályázott összeg 1/5 része, melyet civil szervezet esetén a pályázó a saját
költségvetésében biztosít. Az önrész 50%-a
önkéntes munkával is teljesíthető!
A pályázati kiírás a Városházi Híradóban
és a Budafokteteny.hu honlapon tekinthető
meg. A pályázatokat várhatóan 2017. április 25-én bírálja el az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Testvérvárosi Bizottsága. n

alapja legalább húsz százalékkal emelkedjen. Ugyanakkor javasolni fogjuk azt is, hogy
a minimálbér és a garantált bérminimum növekedése alapján az önkormányzatok költségvetési szerveinél alkalmazásban álló
köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb
munkavállalók részére fizetendő bérkiegészítés teljes összegét a központi költségvetés állja. A köztisztviselői alapilletmény 2008
óta nem változott, így az ez alapján fizetett bér
már harminc százalékot veszített vásárlóértékéből. A közigazgatás működőképességének
megőrzése és szolgáltatási színvonalának biz-

tosítása érdekében mindenképpen szükséges
egy átfogó és érdemi bérrendezés, ami megállíthatná úgy a dolgozói elszegényedést, mint
a tapasztalattal rendelkező szakemberek elvándorlását. A minimálbér és a garantált bérminimum 2016. novemberi emelése örömteljes lépés, azonban a kormányzat az ezzel járó
többletkiadást az önkormányzatokra hárítja,
hiszen a központi költségvetés működési támogatásainak módosítását a bérmegállapodással párhuzamosan nem kezdeményezték.
Ez viszont így túl nagy megterhelést jelent az
önkormányzatok többségének.. n

jékoztatni a részletekről. A hír azonban csak
a fideszes habonyi kommunikáció világában
hangzik jól. A valóságban szó sincs egyházi
támogatásról és gimnáziumi osztály indításáról. Az iskola bővítésére megítélt pénz forrása ugyanis a kormány által karácsony előtt
az egyházaknak „kiosztott” 121 milliárd forint. Ebből kapott a Dunamelléki Református
Egyházkerület 10,5 milliárdot, melyből jutott
1,2 milliárd a rózsakerti iskolának. Ez magyarul közpénz, habonyul egyházi támogatás.
A kerületi lap egy sikeres pályázatot emleget, amelyet megkeresésemre Veres Sándor
egyházkerületi világi főjegyző hivatalos levélben cáfolt meg. Az önkormányzat így egy

nem létező pályázatra hivatkozva adta hozzájárulását az iskola bővítéséhez, ezek szerint törvénytelenül. A cikk gimnáziumi osztály indítását is említi a következő tanévtől,
holott erre jelenleg engedélye sincs az iskolának, és a jelentkezési határidő is rég lejárt. A
habonyi világban persze az sem zavar senkit,
hogy az állam úgy támogat egy egyházi iskolabővítést, hogy ezzel az állami iskoláktól vesz
el, immáron nem először, mint ahogy az sem,
hogy a 12 tanterembe majdan belépő 350 tanuló miatt kerületi iskolák kerülhetnek végveszélybe. Amelyeket persze ugyanazok tettek
tönkre, akik most örvendeznek az „egyházi támogatásért”. Nincs már áldás rajtuk. n

Szabolcs Attila
országgyűlési képviselő

Két emléknap
agyar földön lassan kétszáz éve rendre milliókban fut a gondolat, hogy
M
mindennél fontosabb szabad közösségben, hazában élni. Fontosabb, mint a
napi betevő, vagy a pénz hatalma. Nem számít, hogy nyomorúságos vagy csillo-

gó a hétköznapok sora. Fontosabb mindennél. A földi létnél is.
A magyarokat márciusban megérinti a szabadság gondolata.
Lehet, hogy csak legyintenek vagy szaladnak a dolgukra, azért kérdik belül,
miért és hova e hevület? Hiszen azt diktálja modern korunk, hogy a régi buzgóság időfecsérlés, úri huncutság. Nagy ügyekért, elvontnak tűnő gondolatokért
áldozzon, akinek ideje van, vagy futja rá – tartják sokan.
Mégis, legyen rajtunk idegen hatalom kolonca, vagy árulók kormányzásának évtizedes súlya, szerte a Kárpát-hazában százezrek állnak őrt a márciusi
hősök emlékhelyeinél.
2017 márciusa különös időben jött. Kis-Ázsiától Britanniáig remeg a föld,
Európa nyiszálja gyökereit. Új palántákat, más kultúrákat ültetnének az őshonoshoz. A miénkhez. Az újak nem tisztelik a régit, gyengének is tartják, olyannak, amelynek sorvadnak a gyökerei, nem is szapora – így könnyen szorítható.
1848. március 15-én egy ilyen hosszú ideje tartó szorítási, kiszorítási kísérletet elégeltek meg a magyarok. A Habsburg-ház birodalmi elitje gyarmatként
látta volna a gazdag Kárpát-medencét. Szipolyozták a Magyar Királyságot.
1848 márciusában a nyelvük, a gazdaságuk, a földjük, minden erőforrásuk
megmentéséért, a hazáért álltak csatarendbe a magyarok. Pozsonytól Munkácsig; Kolozsvártól Gyimesbükkig; Temesvártól Eszékig értette a nemzet, hogy
ha nem mutat erőt, eltűnik a történelem színpadáról.
1849-ben két birodalom ugyan legyőzte a hadainkat, de a szabadságharc
szellemét, a magyarok szabadságvágyát azóta sem lehet kigyomlálni. Akkor
megfogadtuk, újjáélesztettük a tudást, amit az Árpádoktól kaptunk örökül: a
Kárpát-medence a hazánk. Innen nem szorítanak ki.
1854-ben, alig fél évtizeddel Világos és Arad után a Székelyföldön éledt újjá
a szabadságvágy. A felkelőket letartóztatják, a Habsburg Birodalom kegyetlen
bosszút áll. 1854. március 10-én Marosvásárhelyen a Postaréten kivégzik a székely vezetőket. Üzennek a magyarságnak.
Ma is értjük a történelmi üzenetet. A haza szabadsága garancia az egyéni
szabadságunkra. Magyarországot birodalmi gondolat próbálja fojtani, tágabb
otthonunkat, Európát pedig átformálná. Új népeket, Bábelt akar.
Budapesten és a Székelyföldön ugyanazon magyar nemzet él. Mindkét helyen a szabadság az első. Magyarországnak jár a nemzeti szuverenitás, Székelyföldnek jár a Románián belüli területi önrendelkezés.
Az őshonosság, a szülőföld, a két márciusi emléknap jogán. n
hirdetmény

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

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.

pályázat

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS FIATALOK
ÖSZTÖNDÍJAS FOGLALKOZTATÁSÁRA
Az ösztöndíjas foglalkoztatás által a pályakezdő fiatalok lehetőséget kapnak arra, hogy
a diplomájuk mellé gyakorlati munkatapasztalatot is szerezzenek, ezáltal megkönnyítve a későbbi elhelyezkedést. Olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik elsősorban a
közigazgatásban szeretnének szakmai tapasztalatot szerezni.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
• 30. életévnél fiatalabb életkor,
• főiskolai, egyetemi szintű végzettség, amelyet igazoló okirat kiadására az ösztöndíjas foglalkozatási jogviszony létesítését megelőző két éven belül került sor.
ÖSZTÖNDÍJAS FOGLALKOZTATÁSRA KIJELÖLT SZAKTERÜLET
• Általános Igazgatási Csoport igazgatásszervező, vagy okleveles közigazgatási menedzser
A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA:
• a 45/2012. (III. 20.) korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajzot. Az önéletrajzminta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó
alatt. Az önéletrajz formátum használata jogszabály alapján kötelező.
• Iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolatát
ILLETMÉNY, EGYÉB JUTTATÁSOK
• bruttó 138 000 forint ösztöndíj,
• juttatások az egységes közszolgálati szabályzat alapján.
Az ösztöndíjas foglalkoztatásról a 2004. évi CXXIII. törvény rendelkezik.
A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott
jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi
pályázót értesítjük a pályázat eredményéről. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának
jogát fenntartja. A pályázatokat 2017. március 31-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „ösztöndíjas” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu.

HIRDETMÉNY

Virágosztás: tavasz a kerületben!
Az önkormányzat idén ismét egynyári és balkonvirágok felajánlásával járul
hozzá, hogy minél több virágos terület
legyen Budafok-Tétényben.

ket. Az önkormányzatnak köszönhetően évről évre nő a virágos közterületek
száma.
Kerületünkben már évek óta jellemző,
hogy a környezetre érzékenyebb lakók
önszorgalomból gondoznak egy területet,
melyet ezért részben sajátjuknak is éreznek. A kertes házak előtti zöldterülete-

felhívás

Felhívás termelői borversenyre

ket is sokan az elvártnál jóval magasabb
színvonalon, mindenki örömére igényesen beültetik, karbantartják. Erre alapozA Promontorium Borlovagrend az idén is megrendezi
va idén ismét megvalósul a program.
a kistermelői borversenyét.
Virágágyások beültetésére lakcímenként maximum 50 db egynyári növényt,
A borverseny időpontja: 2017. április 12., 16 óra
2017. április 20-ig jelentkezhetnek a
Helyszíne: Borászati Középiskola Tangazdasága
vagy utcafrontra néző balkonok díszítéprogramra azok, akik virágok ültetésé1221 Bp., Jósika u. 2–28. (Plébánia u. vége)
vel szeretnék szebbé tenni környezetüsére lakásonként maximum 10 db nöMinta leadási helye és ideje: a Tangazdaságban
vényt ajánl fel az önkormányzat vegye2017. április 10–11-én 8–14 óra között
sen, melynek neveléséhez a szükséges
Virágosítási program jelentkezési lap
A minta mennyisége: 2 darab 0, 75 l-es palack/fajta
ládákat, virágföldet és a gondoskodást
a jelentkezőknek kell biztosítaniuk. A viJelentkező neve (olvashatóan): ............................................................................
Felcímkézve, melyen szerepeljen a bor fajtája (megnevezése), évjárata, és a beküldő neve.
rágágyások esetében a növényeket közAmennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, szívesen állok rendelterületi részekre, főként főútvonalak és
címe: ....................................................................................................................
kezésére az alábbi telefonszámokon. Tar Tiborné: +36-20/937-6239
gyűjtőutak mentén, az úttest és a járda
telefonszáma: ................................ e-mail címe: .................................................
A borverseny nyitott, szeretettel várunk minden borral nevező termelőt.
közötti zöldfelületi sávba kérjük beültetBorbaráti tisztelettel: a szervezőbizottság
ni, vagy ahol erre nem alkalmas a terület,
A virágosítandó terület (cím, pontos helymeghatározás): ....................................
a kerítések előtti közterületi zöldsávba,
.............................................................................................................................
esetleg megfelelő tartóba, edénybe. A növények kiválasztásának és pontos darabIgényelt növények darabszáma (max. 50 db): ......................................................
számának meghatározását megelőzően a
Virágosítandó balkon (lakáscím, pontos helymeghatározás): ...............................
Polgármesteri Hivatal illetékes szakem.............................................................................................................................
bere helyszíni szemlét tart. A programra
magánszemélyek és intézmények jelentIgényelt növények darabszáma (max. 10 db): ......................................................
kezését is várjuk.
Egyéb megjegyzés: ..............................................................................................
A növényeket várhatóan idén is május
végén
vehetik át a jelentkezők. A pontos
.............................................................................................................................
időpontokat május közepéig tesszük közAz átvett virágok beültetését és azok vegetációs időszak alatti gondozását vállalom.
zé a Városházi Híradóban és a honlapon.
A jelentkezési lapok letölthetők a keBudapest, 2017. március 22.
……………………………………….
rület honlapjáról is: budafokteteny.hu/
		
hir/viragosztas-kitavaszodik-a-kerulet.
Jelentkező aláírása
A kitöltött lapok a Polgármesteri Hivatal Camponában található ügyfélszolgáA kitöltött jelentkezési lapok 2017. április 20-ig leadhatók a Polgármesteri Hivatal
lati Irodáján és a Városháza portáján adügyfélszolgálati irodáin, a Városháza portáján, valamint elektronikusan
hatók le, vagy elküldhetik e-mailben is a
elküldhetők a viragositas@bp22.hu e-mail címre.
viragositas@bp22.hu címre.

!

Városházi Híradó
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Népdalok Ördöngösfűzesről
Csík János: A zenénkkel kívánunk üzenni
Járják az országot, fellépésről fellépésre vándorolnak, és rendszeresen útba
ejtik Budafok-Tétényt is, mint ahogy
március 19-én este tették. A Csík Zenekar a Klauzál Házban ismét telt ház
előtt dobogtatta meg muzsikájával a
szíveket.

Az Alma Zenekar országszerte telt házas koncerteket tart a gyerekeknek

Almamánia a Klauzál Házban
Ismét a Klauzál Házban játszik a gyerekek kedvenc zenekara április elején
(Folytatás az 1. oldalról) 

Az együttes frontembere elárulta, hogy
nagyon szeret a gyerekeknek énekelni
és zenélni, mert a belőlük áradó energiától még a fejfájása is elmúlik. Egyegy előadás után ugyanis olyan ólmos
fáradtság telepszik rá, hogy „meg tudna halni”, de jön a következő koncert,
ahol a közönségük megint játszótársnak
tekinti őket, és ismét csodák történnek.
Arról is beszélt, hogy már sokadik alkalommal jönnek a Klauzál Ház-

ba, picit már hazajárnak ide, ezért talán kicsit szorosabb is a kapcsolatuk
az itteni közönséggel, mint általában.
A családias hangulat miatt azonban
másfajta a megmérettetés. Nem elég,
hogy a produkció zeneileg rendben
legyen, az is fontos, hogy közel kerülhessenek a gyerekek lelkéhez. Az
Alma Együttes mind az öt tagjának –
Buda Gábor (ének, gitár), Szabó Tibor
(gitár, bouzouki, tambura), Maroevich
Zsolt (brácsa, hegedű, basszusgitár),

Székely Zoltán (furulya, kaval, szaxofonok) és Körmendy Dávid (ének,
beatbox, cajun ) – meg kell dolgoznia
a szeretetükért.
Buda Gábor az együttes tervei között a Natura 2000-es területek élővilágát népszerűsítő tíz dalnak a megírását
emelte ki, amelyre a Hortobágyi Nemzeti Parktól kaptak felkérést, de megemlítette a húszéves jubileumi koncertjüket is, amelyre a közeljövőben
kerül majd sor. n (Tamás Angéla)

– Más volt ez a koncert, mint a tavalyi. Azokon a helyeken, ahol gyakrabban megfordulnak, minden alkalommal igyekeznek valami újat adni?
– Igen, hiszen minden év más, bővül
a repertoár és a közönségnek is jó, ha valami újat adunk amellett, hogy természetesen felcsendülnek a régi ismert, kimaradhatatlan számok is – hallottuk Csík
Jánostól, az együttes névadójától és vezetőjétől. – A nemzeti ünnepünk közelsége miatt régi katonadalokat, verbunkosokat is játszottunk most, és legalább öt-hat
olyan számot, amely itt hangzott el először, például egy szép összeállítást Erdélyből, Ördöngösfűzesről gyűjtöttünk.
S itt hangzott el először sztárvendégünk,
Kiss Tibor legújabb száma, a nemrég elhunyt édesanyjáról megemlékező Sirató
című dal is.
– Gyakran járnak dalgyűjtőútra?
– Sajnos nem, de igyekszünk évente legalább egyszer eljutni például Erdélybe, ami nagyon fontos helyszíne

életünknek, és ahol mindig szeretettel
fogadnak bennünket. Május végén Kalotaszegre, Gyalu községbe megyünk
egy fesztiválra. Korábban valóban inkább zenét gyűjtöttünk ott, de mostanában elsősorban koncertezünk. Ha
Erdélyben járunk, mindig feltöltődünk,
másféle lelki telitettségbe kerülünk.
– S ha Amerikába mennek a kint élő
magyarokhoz?
– Ott is feltöltődünk, de más szempontból. Ősszel Los Angelesben és
Washingtonban léptünk fel, szintén telt
házak előtt, és azt tapasztaltuk, a zenénkkel egy nemzetérzést, a nemzetünkhöz, gyökereinkhez való tartozást
erősítettük bennük. Valljuk, a népzenénkkel tudjuk a legjobban bemutatni,
képviselni magyarságunkat.
– Ilyenkor politizálnak is?
– Nem, mi „csak” muzsikálunk, a
zenénkkel igyekszünk üzeneteket átadni.
– Nyáron egy különleges program is
vár önre és zenészeire…
– Valóban, még soha nem muzsikáltunk vonaton. Július közepén az Isonzó
Expresszen játszunk, a zarándokvonat
az első világháborús legendás frontra viszi emlékezni a magyarokat, a robogó vasszekéren különleges műsorral
állunk ki… n (Temesi László)

Budafoki fejlesztés a gyöngyöző borokért
A Nicron Kft. BUBICON-ösztöndíjjal segíti a tehetséges fiatalokat
A budafoki Nicron Kft. olyan, a gyöngyöző
borok professzionális előállítását segítő berendezést fejlesztett ki, amely iránt
egyre nagyobb az érdeklődés. Restás Tibor cégvezető szerint a társaság az önkormányzattal kötött stratégiai megállapodás révén még szorosabb kapcsolatot
kíván kiépíteni a kerülettel.
– Hogyan jött az ötlet az új berendezés
kifejlesztésére?
– A Nicron 1996 óta forgalmaz rozsdamentes acéltermékeket, és ennek köszönhetően folyamatosak a kapcsolataink a magyarországi borászatokkal. Régi
tervünk volt, hogy olyan saját fejlesztésű
termékkel jelenjünk meg, amely piacképes és innovatív. A borpiaci tendenciák
változása, a magyarországi borászatok
fejlődése indította el gondolatainkat
abba az irányba, amelynek eredménye a
BUBICON névre keresztelt berendezés
lett. Piackutatásunk igazolta, hogy egyre
nagyobb igény van a gyöngyöző borokra, de professzionális előállításukat segítő hasonló berendezéssel sehol nem találkoztunk. A BUBICON nevet vidámnak
és fiatalosnak tartjuk, s a felhasználásra
is utal. Ez évtől „BUBICON borszépítő
berendezés” néven forgalmazzuk.
– Mit tud ez a készülék?
– A kívánt mértékben képes csökkenteni a borok káros oldottoxigénszintjét, a gyöngyöző bor kategória
követelményeinek megfelelően telíteni tudja szén-dioxiddal a fehér- és rosé
borokat. A készülékben egyedülálló
módon, egy lépésben játszódik le a folyamat. Képesek vagyunk arra, hogy a
borászatok egyedi igényeihez igazodva készítsük el a berendezést, amely
így mindig a kívánt minőségű bort állítja elő a fogyasztók örömére.
– Berendezésüket mennyire ismerik
a borászok?
– Az ötéves fejlesztőmunka eredménye húsz sikeresen működő berendezés az ország szinte minden jelentős
borvidékén, a legtöbb fejlesztést tartalmazó berendezésünk a Varga Pincészet badacsonyörsi üzemében működik. Legkellemesebb, a kerülethez

kapcsolódó emlékünk az első szakmai napunkon, 2013-ban bemutatott „furmintissimo” gyöngyözőbor,
melyet a Garamvári Szőlőbirtokkal
együttműködve készítettünk. Külföldről is jelentős az érdeklődés, már három készüléket értékesítettünk Ausztriában, Szlovákiában és Ukrajnában.
– Az önkormányzaton kívül kivel
működnek együtt?
– Nagyon fontosnak tartjuk a megkötött stratégiai megállapodást, hogy még

intenzívebben beépüljünk a kerület életébe. Együttműködő partnerünk még itt a
Soós István Borászati Szakképző Iskola,
ahol Földesi Gyula igazgatóval azon dolgozunk, hogy a BUBICON a borászati
gyakorlat mellett az élelmiszeripari technikusi képzésben is megjelenjen. Tervezzük a BUBICON-ösztöndíjat olyan
tehetséges fiatalok számára, akik nehéz
körülmények között élnek, és borászati
tanulmányaikat másképp nem tudnák finanszírozni. n (Temesi László)

A Csík Zenekar a Klauzál Ház színpadán

Fotó: Hirschberg Judit

A budafoki bornegyed arca
Deutsch Anita: Meg kell mutatni ezeket a föld alatti kincseket
Budafok-Tétény tele van a föld felett
és alatt is kincsekkel, amelyeket talán
még az itt élők sem nagyon ismernek.
Ezt hivatott bemutatni a nemrég induló Budafoki bornegyed projekt, amelynek művészeti vezetője ismert arc,
Deutsch Anita színművész, műsorvezető, aki a kerületben él.

Restás Tibor, a budafoki Nicron Kft. vezetője

– Hogyan került a képbe e jó célt szolgáló projektnél, és miért vállalta az „arcát”?
– Nagytétényben születtem, jelenleg
is itt lakom, tehát régóta ismernek ebben a városrészben, és így jött a felkérés. Azért mondtam igent, mert magam
is sokra értékelem a kerület szépségeit,
értékeit. Most, hogy hónapok óta a projekt vezetőjével, Salamon Judittal járom a budafoki bornegyedet, a pincéket, látom, mennyi rejtett kincsünk van,
amiket meg kell mutatnunk a világnak!
Nagy élmény felfedezni ezeket nekem
is, az őslakosnak, akinek a szülei és a
rokonság jelentős része is itt él, sokat
mesélek nekik felfedezéseimről.
– Nekünk is mesélne, mi a fő feladata?
– Ország-világnak népszerűsíteni ezt
a csodát, amire nap mint nap rábukkanunk és rácsodálkozunk. Igen izgalmas
feladat ez most nekem, aki mindig szerettem valami újat csinálni. A színészet
és a műsorvezetés mellett mindig kerestem valami mást is, amiben kiteljesedhetek. A fő vonalakat megtartottam, de például elvégeztem a művelődésszervezői
szakot az ELTE-n, mert ez is érdekel.
– Felcserélte a (rivalda)fényt a pincék sötétebb világával?

– A színpad iránti vonzalmam természetesen nem csillapodott. Igaz, jelenleg egy színházhoz sem vagyok leszerződve – legutóbb a győri színház tagja
voltam –, de azért szívesen vállalok színészi feladatokat, nemrég bemutatóm is
volt, és egy filmben is szerepeltem.
– Nem fél, hogy addig járja a borospincéket, míg „rászokik”? Szereti a bort?
– Nyaranta, a nagy melegben szívesen megittam a rosét, most barátkozom
a vörösborral. A pezsgőt szeretem, a férjemmel ez a közös italunk megismerkedésünk óta. A budafoki bornegyed népszerűsítésén kívül a kulturált borfogyasztás
népszerűsítése is fontos feladatunk.
– A Rózsa bisztróban bor is kapható volt?
– Értem, mire céloz, a Barátok közt
című sorozatban évekkel ezelőtt ennek a
bisztrónak a tulajdonosa voltam. Ha jól emlékszem, nem árultunk bort… n (Temesi)
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KERÜLETI DÍJAK

 Városházi Híradó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Városházi Híradó
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„A családom szeretné, ha nem
távolodnék el Budafoktól”
Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést kapott
Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész
Március 15. alkalmából Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést kapott a Budafokon élő Eperjes Károly,
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar Színházi Intézetének
egyetemi tanára, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Létay Kiss Gabriella a díjátadón

Verdi, Puccini
és a Pillangókisasszony

Létay Kiss Gabriella kerületi operaénekest
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki
A lírai szoprán karakterek egyik legihletettebb tolmácsolója, Létay Kiss Gabriella operaénekes az operairodalom leghíresebb szerepeiben nyújtott alakításaiért
magas állami elismerésben részesült: március 15-én átvehette a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztje kitüntetést. Az énekművész
az elmúlt években olyan szerepekben nyújtott kiemelkedő teljesítményt, mint a Pillangókisasszony, Leonóra a Trubadúrban, énekelte többek között a Turandotban Liú és a
Faustban Margit szerepét.
– Nagyon örültem a kitüntetésnek, igen
megtisztelőnek tartom ezt a rangos elismerést – mondta lapunknak az opera-

házi magánénekesnő, akivel a kapott díj
apropóján beszélgettünk.
– Vannak szerepek, amelyek elsőbbséget élveznek a lelkében?
– Nálam Verdi és Puccini állnak kiemelt
helyen, az ő asszonyaik teljesen hihető
életutat járnak be, igazi emberi drámákat
élnek át. A francia szerzőket is nagyon szeretem, kicsit közelebb állnak hozzám, mint
a németek. Kedves nekem Puccini Bohéméletének Mimije és az Angelica nővér,
valamint Poulenc: A kármeliták című operájából Blanche, de mindig az a szerep a
legfontosabb számomra, amelyiket éppen
játszom. Az operák közül a Pillangókisas�szony a nagy kedvenc, mert annyira sok

benne a szépség, annyira érzelmes és változatos. Van egy másik nagy kedvencen –
amelyet még nem szeretnék elárulni. Ez a
szerep főleg zeneileg és érzelmileg izgat,
még nem énekelhettem, de remélem, valamikor arra is sor kerül. Hálás lehetek, mert
vágyaim többsége már teljesült.
– Hogyan viszonyul a kevésbé szép
lelkű szerepekhez?
– Soha nem a karakter felől közelítek,
szeretem, ha először zeneileg érint meg a
rám váró feladat. Igyekszem megérteni a
szereplőt, megtalálni benne cselekedeteinek hátterét, mert el kell fogadnom, valahol tudnom kell vele azonosulni. Szeretni akarom, és ez eddig mindig sikerült.
– Margit szerepét is el tudta fogadni
a Fausztból?
– Először megrémültem tőle, de szörnyű tette ellenére nem ítélem el, mert elborult elméje mellett a lelke tiszta marad, és
ezekért az emberekért létezik a kegyelem.
– Legutóbbi találkozásunkkor említette, hogy izgalmas szerepek várják a
Porgy és Bessben, A hugenottákban és
a Bajazzókban, de ebben az évadban is
vannak még feladatai
– Az Operaházban az Otello előadásaiban Desdemonát alakítom, a Müpában pedig április 29-én Cso-cso-szán szerepében
lépek színpadra, és május elsején Mimi
áriáját éneklem majd. n (Tamás Angéla)

Szép tablók a „Teamajorban”
Major György Ybl-díjas építész kiállítása a Klauzál Ház földszinti aulájában
Ki gondolná, mennyi aprólékos munka
előzi meg egy parkolóház, kórház, templom, kápolna vagy könyvtár elkészültét, vagy hány olyan terv készül, amelyet
soha nem valósítanak meg.
ajor György Ybl-díjas építész Teama-

Mjor 20 című kiállítása húsz év termé-

sét foglalja össze a Klauzál Ház földszinti
aulájában. A BME középület-tervezési tanszékének főállású oktatója megépült munkáiból, illetve a meg nem valósult tervekből tár elénk egyfajta válogatást, amelyek

Major György tárlata Budatétényben 

között hallgatóinak elképzeléseit és a velük való közös gondolkodás eredményeit
is felmutatja a falakon sorakozó tablókon.
A kiállítást megnyitó Cságoly Ferenc
Kossuth-, Ybl- és Steindl-díjas építész,
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár szerint ritkaságszámba megy, hogy egy tanár, egy mester
ifjú hallgatóival rendez közös kiállítást.
– Egyre jobban töredezett korunkban
mindinkább értékessé válik mindenféle
közösségi forma, és főleg azok, amelyek
közös alkotásokban is képesek megnyilvá-

nulni. Az alkotás, azon belül is a művészeti alkotás alapvetően személyes indíttatású, így e folyamat megosztása egyrészt az
önzés feladását, másrészt a többiekkel való
azonosulás képességét feltételezi – méltatta Cságoly Ferenc a kiállító építészt, majd
a tablókon látható munkákról beszélt, helyenként kiemelve a szakralitást vagy a kicsi dolgok szépségének jelentőségét.
Az április 6-ig látható tárlat megnyitóján a Kecskés együttes tagja, Lévai
Nagy Péter szórakoztatta a résztvevőket
tilinkó játékával. n (Tamás Angéla)

– Mire gondolt, amikor megtudta, hogy
ilyen rangos állami kitüntetésben részesül?
– Először nem értettem, hogy miért kapok ilyen díjat, de nagy örömmel
vettem át, különösen azért, mert láttam, és a méltatásokban hallottam, kiknek a munkáját ismerték el ezzel a kitüntetéssel.
– Nemrég mutatták be Békéscsabán
az ön által rendezett Ármány és szerelem című Schiller-drámát. Rendezőként mennyi szabadságot ad a színészeknek?
– A rendező és a színészek kapcsolata olyan, mint egy karnagy és egy
zenekar együttese. A rendezőnek az
összes szólamot, a kottát pedig mindenkinek ismernie kell. Aki nem olvassa a kottát, azzal a karmester nehezen
tud mit kezdeni. Összhangzattan van.
Major Tamás és Taub János útját követem Anatolij Vasziljev munkamódszerével megspékelve. Fontos, hogy mindenki egyformát értsen, mert egyforma
stílusban játszunk. A próbák nehezek,
de az előadáson a forma segíti a színészt akkor is, ha rossz napja van. Ez
az én rendezői ars poeticám, ha szabad
ezt mondanom.
– A Magyar Színházban rendszeresen játszik. Színészként hogy viseli a
rendező instrukcióit?
– Nagyon jól lehet velem dolgozni,
ha jó a rendező, és tudja, mit akar csinálni, de ha nem felkészült, indiszponált vagy ki akarja facsarni a darabot,
akkor nehéz dolga van.

– Mit tanít a fiataloknak Kaposváron?
– A tartalom és a forma egységét, a
kettő harmonikus ötvözését próbálom
átadni nekik. Meg kell tanulniuk darabot olvasni, mert az nemcsak arra való,
hogy a saját ötleteimet megvalósítsam,
hanem elsősorban arra, hogy megfejtsem a mű írójának szándékát.
– Hogyan rangsorolná a munkáit?
– A színészi munkám nélkül nem
fogadnának el rendezőként, de mindkettő kell ahhoz, hogy taníthassak. Pedagógus szülők gyermekeként a tőlük
kapott „töltésre” is szükségem volt ahhoz, hogy ennyire szeressem a tanítást.
Életemben idáig ezt tartom a legfontosabbnak.
– Pályázik a szombathelyi színház
igazgatói székére?
– Ezt akkor döntöm el véglegesen, amikor elolvasom a március 27én megjelenő pályázati kiírást. A családom nem örülne, ha pályáznék, mert
szeretnék, ha nem távolodnék el Budafoktól. n (Tamás Angéla)

Eperjes Károly

Fotó: Mátyás Tibor

A világhírű díszpolgár

Március hónap művészévé választották Jandó Jenő
Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművészt
Jandó Jenőt választotta az önkormányzat
március hónap művészének. A briliáns
magyar zongoristageneráció egyik tagja
világszerte ismert művész, a klasszikus
zeneirodalom egyik legkiválóbb előadója.
andó Jenő 1952. február 1-jén született

JPécsett. Hatévesen kezdett el zongo-

rázni, majd tanulmányait a pécsi konzervatóriumban folytatta. 1968-tól a Zeneakadémián Nemes Katalin, Kadosa Pál és
Mihály András növendéke volt.
1973-ban megnyerte a Magyar Rádió
Zongoraversenyét, amelyet több külföldi
versenygyőzelem követett, többek közt a
milánói Dino Ciani, a versailles-i Cziffra
György- és a sydneyi Nemzetközi Zongoraverseny.
1974-ben diplomázott, azóta a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, jelenleg professzor. Nemzetközi karrierje a 70-es évek elején indult: Európa
számos városában fellépett, de eljutott az
Egyesült Államokba és Japánba is. Olyan
karmesterekkel dolgozott, mint Ferencsik
János, Fischer Ádám, Kocsis Zoltán, a
külföldiek közül Lamberto Gardelli, Ligeti András, Giuseppe Patané, Peskó Zoltán, Jurij Szimonov és Antoni Wit – hogy
csak néhányat említsünk a legfontosabbak közül.
Kossuth- és Liszt-díjas, a Magyar
Köztársaság Érdemes Művésze, a Bartók–Pásztory-díj kitüntetettje, a Magyar
Klasszikus Zenei Díj, a Bartók Béla-emlékdíj, a Magyar Művészetért és a Magyar zeneművészet kategóriában Prima
díj birtokosa. Jandó Jenő nemcsak a (talán) legtöbb hangfelvétellel rendelkező
zongorista a világon, de egyben a legismertebb is, akit folyamatosan méltatnak
a zenekritikusok. Ő rendelkezik a legtöbb
világszerte eladott hanghordozóval, éven-

te több mint 350 ezer CD-t vesznek a rajongói. Liszt műveiből lemezre játszott
egy válogatást a zeneszerző saját hangszerén. 1992-ben a Liszt Társaság Nagydíjával jutalmazták egy Magyarországon
készült felvételéért, amelyen Liszt posztumusz zongoraversenyét játssza.
Lemezre vette Bartók összes zongoraművét, Beethoven összes zongoraszonátáját, Mozart összes zongoraszonátáját és zongoraversenyét, J. S. Bach
Wohltemperiertes Klavierját, Haydn ös�szes zongoraszonátáját, Grieg, Schumann, Dvořák és Brahms zongoraversenyeit, Liszt és Schubert zongoraműveit.
Jandó Jenő munkássága elismeréséért 1998-ban megkapta a Budafok-Tétény díszpolgára címet. A díszpolgári
kuratórium évről évre számíthat jelenlétére. Számos koncertje, tanítása mellett
igyekszik eleget tenni a kerületi felkéréseknek is. n (Budafokteteny.hu)
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Felhívás partnerségi egyeztetésre:

tájékoztató

Megengedett legnagyobb épületmagassági érték javítása
Az egyeztetés témája: a Budafok Duna menti területeire vonatkozó
kerületi építési szabályzat, illetve erre vonatkozó önkormányzati rendelet (28/2016., XI. 15.) hibajavítása.
„Hivatkozással az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény Étv. 8. § (2) bekezdésére valamint a Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A.§
(1) bekezdésére, jelen levelemben tájékoztatom, hogy Budafok-Tétény
Budapest, XXII. kerület Önkormányzata elkészíttette a tárgyi településrendezési eszköz módosításának tervezetét.” – áll a polgármester által
jegyzett közleményben. A hibajavítás célja a szabályozási terven hibásan
feltüntetett, megengedett legnagyobb épületmagassági érték javítása.
A tervjavaslat a partnerségi egyeztetés dokumentumtárában a http://

budafokteteny.hu/onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes internetes oldalon vagy személyesen a Hivatal Főépítészi és Városrendezési Irodáján tekinthető meg. (A településrendezési eszköz egyeztetése állami főépítészi eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési
eszköz módosítása elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból
adódó pontatlanság javítása érdekében történik.)
Önkormányzatunk partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017
(02.27.) önkormányzati rendelete alapján a Karsay Ferenc polgármester
által ellenjegyzett közleményben az önkormányzat arra kéri a partnerségi
egyeztetésben résztvevőket, hogy a tervmódosításokkal kapcsolatban a
partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok szerint 2017. március 31.ig tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken:
Írásban a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala
Főépítészi es Városrendezési Irodájának címezve (1221 Budapest, Városház tér 11.) vagy elektronikus levélben a devaiz@bp22.hu címre küldve.

tájékoztató

Már működnek a mobil köztéri kamerák a kerületben
Négy mobil térfigyelő kamerát helyeztek
el kerületünk főbb csomópontjain a közterületi rend fokozása érdekében. A kezdeményezés kísérleti szakaszban van, a
következő hónapok tapasztalatai alapján
dől majd el, érdemes-e tovább bővíteni a
rendszert.
A mobil kamerák telepítési pontjai szükség szerint rövid idő alatt módosíthatóak,
mobilhálozatos SIM-kártyán keresztül küldik központi tárolásra a rögzített felvételeket. Az új rendszer előnye a gyors telepítés,
átszerelhetőség lehetősége, hiszen a gyérebben lakott kerületek fix bekamerázása
hatalmas kapacitást igényelne.

farsang

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

„Teljenek a napok örömmel, vígsággal,
gondunk most ne legyen semmilyen aggsággal!”
A Szociális Szolgálat Nagytétényi Idősek Klubjában február 27én gyűltek össze a klubtagok a farsangi mulatozásra. Hetekig
tartó előkészület előzte meg a rendezvényt. Kézműves-foglalkoztatások alatt készítették a munkatársakkal együtt az intézmény díszítését és a különféle álarcokat. A gondozónők jelmezbe öltözve, vidám hangulatot teremtve varázsoltak mosolyt
mindenki arcára. A farsang sokszínűségét tükrözte a frissen sütött fánkok, sütemények mellett a meghívott vendég művészek
színvonalas, élő zenés műsora, melyen operettslágerek, sanzonok, táncdalok és nóták fokozták a hangulatot. Sokan táncra
perdültek, elfeledve a hétköznapok gondjait. A bensőséges, vidám hangulat a hagyományokhoz hűen, méltóképpen búcsúztatta a telet. Ez a rendezvény is bebizonyította, hogy az idős kor
nem lehet akadálya a humornak, derűnek és életörömnek. Hiszen ebben a korban is lehet teljes életet élni, melyre a közösségi események is kiváló lehetőséget nyújtanak.

Tétényi Idősek Klubja
Tarapcsik Gyuláné klubvezető
1225 Budapest, Nagytétényi út 266.
Tel.: 06-1/ 207-2885, 06-20/ 258-6545
Tarapcsik Gyuláné Klubvezető
Kiss Andrea Intézményvezető

program

Ajánlat a Promontor Televízió műsorából
Március 23-30. Produkció című műsor
Beszélgetés Sopsits Árpád filmrendezővel nagysikerű, az idei
Magyar Filmszemlén kilenc díjat nyert A martfűi rém című filmjéről, filmes pályájáról és színházi munkáiról. Tóth Krisztina irodalmi estje a Cziffra Központban. Beszélgetőtárs: Szalagyi Csilla.
Március 24-31. Napóra című magazinműsor
Egyórás hírműsorunkban többek között az alábbi témákkal készülünk: víz világnapja a Herman Ottó Általános Iskolában és a Szivárvány Tagóvodában, tavaszi kvíz vetélkedő finom borok társaságában, Czene- Bánhidi Petra tanítványainak jótékonysági táncestje.

lünk: a kerület össze tagóvodájának sorversenye a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola tornatermében, díjátadási ünneplés a kerület óvodája számára, tavaszi koncert a Stáció kertben.
Április 4-11. Kalendárium című magazinműsor
Magazinműsorunkban többek között a keresztény egyház
legnagyobb ünnepével, a Húsvéttal foglalkozunk. De a tavaszi fáradtság lelki okait is sorra vesszük pszichológus szakértőnkkel.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Március 28-április 4. Kalendárium című magazinműsor
Magazinműsorunkban többek között foglalkozunk a tavaszi sminkés frizuratrendekkel, de az áprilisi jeles napokat is sorra vesszük.
Március 30-április 6. Produkció című műsor
Hangszertörténet a Budafoki Dohnányi Zenekerral. 1. rész: Vonósok.
Most induló sorozatunkban a BDZ fiatal zenészeinek segítségével
mutatjuk be a különböző hangszercsoportokat. TEAMAJOR20 - Major György Ybl-díjas építész, a TEAMAJOR építész iroda vezetőjének
kiállítása a Klauzál Házban.

Online adás:
www.promontortv.hu

Szarajevó kiállítás

Március 31-április 7. Napóra című magazinműsor
Egyórás hírműsorunkban többek között az alábbi témákkal készü-

2017. április 3. hétfő 15.00
Vén Emil Galéria

„Itália Budafokon”

előadói est

Olasz gasztronómia és kultúra Grecsó Krisztián és Grecsó Zoltán:
*Olasz sajt, bor, sonka, pizza, kávé*

Mellettünk

2017. április 12. szerda 19.00

Húsvéti
készülődés
a Klauzál Házban!

2017. április 13. csütörtök 15.00-18.00
családi kézműves foglalkozások
A Centropa Alapítvány támogatásával létrehozott kiállítás
Védnök: Karsay Ferenc polgármester
Támogató: Sebes Gábor önkormányzati képviselő
Megnyitó április 3. 15.00 óra
A belépés ingyenes
Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ
Cím: 1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.
Telefon: 226-0559, 226-5317 Fax: 227-3427
E-mail: info@klauzalhaz.hu
Web: www.klauzalhaz.hu
www.facebook.com/klauzalhaz

– tojásfestés –
– tavaszköszöntő origami készítés –
– húsvéti képek viaszfestéssel –

/ Velencei anziksz - Czimbal Gyula fotóművész fotókiállítása /
/ Olaszország kultúrája vetítettképes előadás / Olasz filmvetítés /
/ "Az olasz kávé” előadás és kóstoló / Ízelítő az olasz gasztronómiából /
/ Olasz-zenés bor est / Veterán olasz autó kiállítás /

2017. április 9. vasárnap
Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ
Cím: 1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.
Telefon: 226-0559, 226-5317 Fax: 227-3427
E-mail: info@klauzalhaz.hu
Web: www.klauzalhaz.hu
www.facebook.com/klauzalhaz

A részvétel ingyenes!

Jegyár: 2.500 Ft
Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ
Cím: 1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.
Telefon: 226-0559, 226-5317 Fax: 227-3427
E-mail: info@klauzalhaz.hu
Web: www.klauzalhaz.hu
www.facebook.com/klauzalhaz

Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ
Cím: 1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.
Telefon: 226-0559, 226-5317 Fax: 227-3427
E-mail: info@klauzalhaz.hu
Web: www.klauzalhaz.hu
www.facebook.com/klauzalhaz

Múltidéző filmklub

MÁGNÁS MISKA
2017. április 12., szerda 17.00
Belépő: 300.- Ft

Városházi Híradó
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A Nádasdy megszeretteti a zenét
Emszt András budafoki zeneszerző versenyművet
írt a Budafoki Dohnányi Zenekarnak

Magyar Örökségünk

Nádasdy
iskola
Emszt András zeneszerző tavaly diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem mesterképzésén. Jelenleg a tanári
szakot végzi, mert úgy gondolja, nemcsak
a zeneszerzés kíván kreativitást, hanem a
megtanítása is.

Zimber Ferenc és felesége, Vojacsek Olga

A végzetes
villámcsapás
története

Zimber Lőrinc és felesége, Schneider Katalin

Két évszázada élnek Zimberek
Promontoron, a későbbi Budafokon

Budafok-Tétény

Anno

A Zimber család Budafokról elszármazott ágának történetéről a Városházi
Híradó előző lapszámában írtunk, most
a Zimberek ma is itt élő, másik ágáról
olvashatnak.
– Az ősszüleim nekem is Zimber Mihály és Foltrauer Anna voltak, az ő
fiúgyermekük, Franciscus (Francz)
és felesége, Bauer Magdolna (Baba)
pedig az ükszüleim, ahogy Zimber
Szilvia újságíróé is, aki nekem
harmadunokatestvérem. Az ő dédapja, Zimber Ágoston és az én dédapám,
Zimber Lőrinc testvérek voltak – kezdett bele családja történetébe Zimber
Szilvia Zsuzsanna külkereskedő. Elmesélte, hogy a szőlőműves Zimber
Lőrinc egy nagy viharban lelte halálát
1916-ban. Lovas kocsijába villám csa-

pott, és harminchárom évesen meghalt.
Dédanyja, Schneider Katalin három kisgyermekkel özvegyen maradt, és a család elszegényedett. Hozzátette: az ő
dédanyja és harmadunokatestvérének
dédanyja, Rézi 1925-ben a budafoki temetőben még közösen vették meg
azt a kriptát, amelyben a család mindkét ágának ősei nyugszanak, ettől kezdve azonban Ágoston és Lőrinc leszármazottjainak másképp alakult a sorsa, s
előfordult, hogy éveken át semmit nem
tudtak egymásról.
– Zimber Lőrinc és Schneider Katalin fia, Ferenc nagypapám tízévesen
már dolgozni kényszerült, hogy segítse
megözvegyült édesanyját és leánytestvéreit. Kőművesmester lett, olykor huszonnyolc embert foglalkoztatott, és Budafokon tucatnyi ház az ő keze munkáját
dicsérte. Igazi sváb ember volt, szorgalmas, családszerető, nagy munkabírású.
Vagyonos ember válhatott volna belőle,
de közbeszólt a háború, majd azt követően a pengő elértéktelenedése.
A háború után az akkor tizenegy
éves édesapámmal, Zimber Ferenccel élelemért batyuzni jártak, gyakran
napokig vonaton utaztak, egyszer Ba-

konybéltől Nagykónyiig gyalogoltak,
amíg a nagymamám, a kedves, szolid
Vojacsek Olga és nagynéném, Lujza itthon aggódva várták őket – fűzte tovább
a családi történetet Zimber Szilvia Zsuzsanna. Közben megmutatta a nagypapa
és édesapja keze munkáját őrző, Arany
János utcai házukat, amelynek felépítésében a szintén sváb családból származó édesanyja, Ulrich Erzsébet Anna is
oroszlánrészt vállalt.
Építésztechnikus édesapjáról mint
nagyon tehetséges, rendkívül szorgalmas, családcentrikus emberről beszélt,
aki évtizedeken át vezető tervezőként
dolgozott a Csepeli Tervező Intézetben,
ahol munkáját tervezői nívódíjjal is elismerték. Később a régiség lett a hobbija.
– Édesapám a Huba utcában nőtt fel,
azon a telken, amelyet még dédapám,
Zimber Lőrinc vett. Édesanyám a mellette lévő Gézavár utcában nevelkedett.
Fiatalon ismerkedtek össze, és édesapám hét évvel ezelőtt bekövetkezett
haláláig, kitartva egymás mellett jóban
és nehézségben, ötven évig éltek együtt.
Bátyámat, Zimber Ferencet sajnos korán elveszítettük, de fia, a 2015ben Junior Prima díjas Zimber Ferenc cimbalomművész, aki jelenleg a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
mesterszakos hallgatója, a Magyar Állami Népi Együttes tagja, továbbviszi
a család nevét – beszélt unokaöccséről
Zimber Szilvia Zsuzsanna, aki ősei miatt is tanult meg magas szinten németül,
mialatt évekig Ausztriában és Németországban dolgozott.
Bátyja lánya, Zimber Éva is sikeres,
a Nyugat-magyarországi Egyetemen
diplomázott, jelenleg a híres móri Molnár Borházban dolgozik.
Édesanyja pedig férje halálának napján a szomorúság mellé ajándékot kapott: első dédunokáját, Zimber-Csoóri
Berta Juliannát. n (Tamás Angéla)

Sváb disznótoros a Nagytétényi Polgári Körnél
Huber György hentesmesterre emlékezve tartottak disznóvágást a
Szelmann Ház udvarán. Huber napján két disznót is levágtak a Nagytétényi Polgári Körben tevékenykedő böllérek. Az összesen csaknem
háromszáz kilogrammnyi húst és
belsőséget hajnalban kezdték el
feldolgozni. A sült májat és a hagymás sült vért dr. Kiss Péter készítette el reggelire. Huszonkét évvel
ezelőtt Huber György nagytétényi hentes és mészáros vendégelte meg a polgári kör tagjait disznótorosra. A mester halála után, az ő
tiszteletére a Nagytétényi Polgári Kör Hubert napján a tagjait és az
együttműködő partnereit látja vendégül. Közel negyvenen dolgoztak
egész nap, hogy vacsorára elkészülhessen az esti menü. Több mint
kétszázan érkeztek a Szelmann
Házba és fogyasztották el jóízűen az orjalevest, a pecsenyesültet,
a sült kolbász és a hurkát ízletes,
svábos káposzta körettel. n (V. D.)

– Zongoristaként már többször felléptem
a kerületben, de zeneszerzőként igazából
most mutatkozom be a közönségnek. A
Concertino zongorára és zenekarra című
művemet a zeneakadémiai diplomakoncertemen már bemutattam, de alig várom,
hogy azzal a zenekarral is eljátszhassam,
amelyiknek írtam, méghozzá szülőhelyemen, Budafokon – mondta lapunknak
Emszt András a Budafoki Dohnányi Zenekar koncertje előtti percekben.
– Zongora helyett miért a zeneszerzést
választotta?
– A Nádasdy Kálmán Művészeti Iskolában hat éven át Batke Mártánál tanultam
zongorázni, de emellett ugyanott Pócs
Katalin zeneszerző improvizációs óráit is látogattam. Akkoriban született meg
az első szerzeményem, amelyet a tanárnőnek mutattam be először. Zongoristaként felvételiztem a konzervatóriumba, de
a középiskola utolsó évében már inkább
a zeneszerzésre koncentráltam. Nagyobb
perspektívát láttam benne, úgy éreztem,
sokkal több lehetőséget kínál: írhatok zenét szólistáknak, zenekaroknak, de színházaknak, vagy akár a filmekhez is.
– Lehet a komponálást oktatni?
– A nagy zeneszerzők stílusait meg lehet tanítani, és a stílusgyakorlatok segít-

ségével a különböző formákat is. Én is
sok stílusgyakorlatot – például menüettet
– írtam. A régebbi korok zenei nagyságaitól rengeteget tudunk tanulni, műveikből
sok jó ötletet meríthetünk. Nem vagyok
a híve annak, hogy nagyon beleszóljunk
egy-egy tanuló darabjába, de más szerzők
művein keresztül rá lehet világítani a hibákra vagy a jobb megoldásokra.
– A Zeneakadémián Vajda János Kossuth-díjas zeneszerző volt a mestere,
zongorára pedig Prunyi Ilona Liszt Ferenc-díjas érdemes művész tanította, de
mégiscsak a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskolában indult el a zene útján. Méltónak tartja az intézményt a Magyar Örökség díjra?
– Teljes mértékben, mert itt nagyon jófajta pedagógia és motiváció zajlik. Diákként abszolút a zenében létezhettem az iskola falai között, mindig volt valami új,
valami érdekes – koncertek, versenyek
vagy a Nemes László tanár úr által szervezett fertődi táborok –, ami előre vitt a pályán, és úgy látom, ez ma is így van. Legjobb barátaim is mind ebbe az iskolába
jártak, és akikből nem lett muzsikus, kedvtelésből azok is zenélnek a mai napig. Egy
zeneiskolának az a feladata, hogy megszerettesse a zenét, a hangszeren való muzsikálást, és ezt a Nádasdy iskola a legtöbb
gyereknél el is éri. n (Tamás Angéla)

Mozart és Schumann ölelésében
A Budafoki Dohnányi Zenekar különleges koncertje
Ismét nagy sikerű, telt házas koncertet adott a Budafoki Dohnányi Zenekar a Klauzál Házban. Az est szólistája,
Emszt András, aki 2015-ben elnyerte Budafok-Tétény egyéves ösztöndíját, élt a lehetőséggel és gondolt egy
nagyot: versenyművet komponált a
Budafoki Dohnányi Zenekar számára.
Ennek budafoki bemutatóját hallgathattuk meg március 10-én.
hangverseny egyik érdekesséemlíthetjük meg, hogy
Hollerung Gábor helyett Gál Tamás
Liszt-díjas érdemes művész vezényelt.
A vendégkarmester jelenleg a Miskolci Szimfonikus Zenekar irányítója, de
húsz éven át a MÁV Szimfonikusok
karmestere volt, és közel harminc ország vezető zenekarait vezényelte az
elmúlt években. A koncert másik különlegessége volt, hogy a Concertino
zongorára és zenekarra című Emsztmű zongoraszólamát maga a zeneszerző adta elő, aki a szűnni nem akaró vastaps alatt újra a zongorához ült,

Ageként

és ráadásként egy másik szerzeményét
is eljátszotta. A koncerten elsőként
Mozart négytételes A-dúr szimfóniája csendült fel. A hangverseny szünetét
követő, második részben pedig Schumann elsőnek szánt, közel tíz évig készülő, d-mollban megírt művét, a IV.
szimfóniát hallhattuk. Ezen a vastapssal és egyéb tetszésnyilvánítással végződő hangversenyen a koncertmester Harsányi Elina volt. n (T. a.)

Tavaszi kvíz a Pelikán Imre Házban
Borkóstolgatás közben vetélkedtek a barossiak
agy népszerűségnek örvend a Baross

NGábor-telepi Polgári Kör által kitalált

és negyedévente megvalósított tavaszi kvíz
vetélkedő a Pelikán Imre Házban. A mostani versenyre hat csapat jelentkezett. Kopasz Sándor kvízmester régóta vezet ilyen
szórakoztató műveltségi vetélkedőket a
belvárosban, így örömmel vállalta a barossi vetélkedők lebonyolítását.
A márciusi verseny öt blokkból állt.
Voltak benne klasszikus műveltségi
kvízkérdések, rövid kifejtős kérdések és zenei blokkok is. A benevezett játékosok ötfős csapataiban sok korosztály megtalálható volt a szépkorúaktól az egyetemistákig.

A kvízmester ennek megfelelően válogatta
össze a kérdéseket, hogy mindenkinek sikerélménye lehessen a játékban. A blokkok
közötti szünetekben Ipolyvölgyi János vállalkozó tartott kóstolót saját boraiból. Sok
csapat élt a bónuszpontokért feltett kérdések megválaszolásának lehetőségével. A
pontok összegzése után a következő sorrend alakult ki: első lett az Iparosok csapata, második helyen a Három Kovács csapat
végzett, a harmadik helyet a Pipás csapat
szerezte meg. Mindenki édességet kapott
ajándékba az oklevelek mellé. A jó hangulatban telt este után a versenyzők elégedetten térhettek haza. n (Viszkocsil Dóra)
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Interjú a farkassal, aki
állítólag megette Piroskát
Ismét vers- és prózamondó versennyel
emlékeztek a kerületi Romhányi Józsefre
ers- és prózamondó versennyel
Nagytétény szülöttjére, a rímhányóként ismert Romhányi Józsefre a gyerekek, szülők és tanárok, valamint a Nagytétényi Polgári
kör tagjai a Szelmann Házban. A költő, író, műfordító születésnapja alkalmából rendezett versenyen az általános
iskolások nagy élvezettel mondták el
a számukra kedves, játékos, a rókáról,
hollóról, gyíkról vagy a bolháról szóló
verseket. Némelyik írás oly nagy népszerűségnek örvend a 3–8. osztályosok
körében, hogy azokat – például az Interjú a farkassal, aki állítólag megette
Piroskát – többen is elszavalták, ezért
különösen nehéz dolga volt a zsűrinek.
Az ítészek között helyet foglalt Juhász Károly színész is, aki három
Romhányi-verssel hangolta rá a közönséget a versenyre. Lászlóné Varga
Éva, a Nagytétényi Polgári Kör elnöke
néhány szóval bemutatta az 1921. március 8-án született Romhányi Józsefet, akinek többek között a Dr. Bubó,
a Mézga család és a Flintstone család
szövegét is köszönhetjük, majd átadta
a szót a Baross iskola magyar szakos
tanárának, Orbánné Pataki Évának, aki
tizenharmadik alkalommal szervezte

Vemlékeztek

Jubileum a Bartók iskolában
Fennállásának negyvenedik évfordulója alkalmából rendezett kiállítást a Bartók iskola
A Bartók Béla Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola történetét
foglalja össze az az iskolatörténeti kiállítás, amelyet az intézmény fennállásának negyvenedik évfordulójának alkalmából nyitottak meg.
Bartók iskola első tanéve borzasztó

Atragédiával kezdődött 1976-ban. Az

évnyitó előtt az intézmény egyik szárnya felrobbant, hárman életüket vesztették. Az 1976–77-es tanévben a tanítást emiatt több kerületi intézmény
összefogásának eredményeként tudták csak megtartani. Az iskola negyvenéves jubileumára rendezett kiállításon természetesen erről a szomorú
eseményről is vannak képek, de a későbbi évekről csupa vidámság és jókedv látható a tablókon. Az intézmény

első emeletén berendezett tárlatot a
szervezők a 2007-ben készített tablók kibővítésével és újak készítésével egészítették ki. A rengeteg fénykép
mellett tárgyi emlékek is megtekinthetők a 70-es és 80-as évekből, például a
balatonakali táborozásokból megmaradt régi kendők és a zászlók. Az iskola életében három jelentős kiállítás
is volt, ezeket a tíz éve elhunyt Gulyás
Judit pedagógus állította össze. Az általa oly nagy gonddal kezelt archívum
a mai napig nagy kincs az iskolában. A
régi diákok a tablók előtt állva visszaidézhették a téli korcsolyapályán átélt
emlékeket, a farsangi bálokat, az ünnepélyeket, az iskolai rendezvényeket, a sportversenyeket, az olaszországi és angliai utakat, sítáborokat és vízi
túrákat. A tablók mellett albumokat

is lapozgathattak a látogatók, ezekben az oklevelektől kezdve a fényképeken át a tábori programtervekig sok
érdekesség fellelhető. A néhány hónapig folyó gyűjtőmunkának köszönhetően mára több száz videofelvétel és
több tízezer fénykép tekinthető meg
az iskolában. A negyvenedik évfordulóra digitális archívum és internetes emlékoldal is készült, ezt a látogatók adathordozón haza is vihetik
emlékbe. A kiállítás április 12-ig, hétköznap délutánonként 15–18 óráig tekinthető meg. Sokakban felmerült az
osztálytalálkozó szervezésének ötlete, amelyet az iskolában szeretnének
megtartani. Ezzel kapcsolatos kérdéseiket, kéréseiket a bartokisk@hawk.
hu email címre várja az iskola vezetősége. n (Viszkocsil Dóra)

meg ezt a versenyt kolléganőjével, Monostoriné Szeleczky Gabriellával.
A huszonöt versenyző verse elmondása után izgatottan várta a zsűri döntését. Az elnöki tisztet a zseniális író lánya, Romhányi Ágnes egyetemi tanár
látta el, de a rangsor kialakításában Németh Zoltán alpolgármester, Sebes Gábor önkormányzati képviselő, Deutsch
Anita színész, Juhász Károly, a Nagytétényi Kastélymúzeum igazgatója és
Kludák Erzsébet, a Nagytétényi Helytörténeti Kör vezetője is részt vett.
A 3–4. korosztály helyezettjei Pusztai Csaba I. (Bartók iskola), Hajdú
Zsombor II. (Nádasdy), Horváth Szonja III. (Kossuth) és Nádudvari Máté
III. (Baross) lettek. Az 5–6. osztályosok közül Vizeli Petra I. (Kossuth),
Fekete Marcus II. (Kossuth) és Ladányi Bálint III. (Herman) helyezést kapott, a 7–8. évfolyam legjobbjainak pedig Jancsurák Marcellt (I. Kempelen),
Cselenyák Lucát (II. Bartók) és Herka
Szabolcs Bálintot (III. Baross) tartotta
a zsűri.
A születésnapi megemlékezés záróakkordjaként Romhányi József lánya és a
nagytétényiek babérkoszorút helyeztek el
a költő szülőházának falán. n (T. a.)

Romhányi Ágnes, Németh Zoltán és Lászlóné Varga Éva a díjazottakkal

Fotó: Hirschberg Judit

Több százan a logopédiai konferencián
Ajtony Péter-vándordíjat kapott Nádudvariné Tricskó Judit logopédus
Hatodik alkalommal rendezte meg a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXII.
Kerületi Tagintézménye a Nyitott kapuk
a logopédián elnevezésű rendezvényét
a Klauzál Házban. A konferenciára az
ország több pontjáról is érkeztek szakemberek, pedagógusok és szülők, idén
több mint 300 fő regisztrált.
Nyitott kapuk a logopédián elneve-

Azésű rendezvény ünnepélyes megIsmét indul a prevenciós program a Camponában 

Fotó: Hirschberg Judit

Ebgondolat a Camponában
Megkezdődik az önkormányzat által támogatott
„Vigyázunk rátok” programsorozat
jabb szervezetekkel és megelőző

Úelőadásokkal bővítette program kí-

nálatát a Campona Játszóház. Március
22-én Zugmann Péter alpolgármester
nyitja meg az önkormányzat által támogatott „Vigyázunk rátok!” nevet viselő prevenciós programsorozatot. Az
eddigi négy szervezet, a kerületi rendőrkapitányság, a Budafoki Katasztrófavédelmi Őrs, a Budafoki Mentőállomás és a Budapesti Orvostanhallgatók
Egyesülete mellé idén az Ebgondolat
Kutyaiskola, valamint a Főnix Állatmentő Alapítvány csatlakozott, hogy
rendszeresen tartsanak előadásokat a
diákoknak. Márciustól újraindul az
összes szervezet által tartott bemutató,
melyekre előzetesen kell jelentkezni a
pildiko@ckp.hu e-mail címen.
Szita Boglárka, az Ebgondolat Kutyaiskola egyik szakembere fog ingyenesen állatvédelmi bemutatót tartani
kerületi óvodásoknak és kisiskolások-

nak. Minden egyes alkalommal magával visz majd egy kutyust, hogy rajta
mutathassa meg a legfontosabb tudnivalókat. Az alapvető állattartási szabályok mellett a gyerekek megtudhatják, miért nem szabad édességet adni
a kutyának, vagy hogy miért nem szabad kikötni az állatot. A már több mint
négy éve nagy népszerűségnek örvendő Vigyázunk rátok programsorozaton több száz gyermek tanulhatta
meg a biztonságos közlekedés alapjait, a mentőhívás és a segítségnyújtás
folyamatát, a tűzzel kapcsolatos veszélyforrásokat és az orvosi vizsgálatok fontosságát. A húszperces, játékos
állatvédelmi foglalkozás után a gyerekek negyvenpercnyi felhőtlen játékidőt
kapnak a játszóházban. Az idei prevenciós sorozat március 22-től október 31ig tart. Kerületen kívüli intézmények
térítés ellenében vehetik igénybe az
előadásokat. n (Viszkocsil Dóra)

nyitóján Bíró Rita Zsófia, a Fővárosi
Pedagógiai Szakszolgálat kerületi vezetője köszöntötte a közönség sorai közt
ülő szakembereket és érdeklődőket,
majd átadta az Ajtony Péter-vándordíjat,
Nádudvariné Tricskó Judit logopédusnak. Az elismerést évente a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó logopédusnak
ítélik oda, immár negyedik éve.
Karsay Ferenc polgármester megnyitóbeszédében köszönetet mondott a kerületi szervezőknek, hogy évek óta ilyen
magas szakmai színvonalon és odafigyeléssel szervezik meg a rendezvényt. Beszédében kiemelte, hogy a Nyitott kapuk
a logopédián elnevezés tükrözi a konferencián elhangzott tudásanyag széles
körű megosztását, amit az idei rekordszámú jelentkező is igazol. A polgármester emellett a szűrések fontosságára is
felhívta a figyelmet.
A megnyitó után öt előadást hallgathatott meg a közönség. Elsőként dr. Hermann Gábor fogszabályozó szakorvos,
a funkcionális fogszabályozás szakértője vetette fel előadásában a több mint
száz éve működő fogszabályozással kapcsolatos dogmákat. A szabályozást erőltetőkkel szemben kijelentette: szerinte
nem lehet önkényesen a testben egy területet izolálni, mert az emberi test egységként működik.

Kas Bence nyelvészt, gyógypedagógust az idei év témájáról, a nyelési zavarról kérdeztük előadása után. Kétféle nyelési zavarról lehet beszélni – mondta el a
szakember –, az egyik a diszfágia, ami
agyi történés, sérülés vagy stroke következtében alakulhat ki. Jellemzően a beszédben és a nyelésben jelennek meg zavarok. A nyelésben részt vevő izmok, a
beidegződést ellátó agyi területek sérülnek meg. Az ebben érintett beteg logopédus segítségével tanulhat meg helyesen
nyelni. Az ilyen típusú zavarok másik

Nádudvariné Tricskó Judit logopédus 

fajtája a gyerekekre van hatással. A csecsemőkori nyelés fennmaradhat a gyermekeknél, ami kockázati tényezőt jelenthet a helyes beszédhangképzés, a fogazat
kialakulása, így a táplálkozás szempontjából is. A logopédusok sokat tudnak segíteni ezen is különböző gyakorlatokkal.
A konferencia ebédszünete után műhelymunkákon vehettek részt a megjelentek,
amelyeken a beszédtechnikai gyakorlatokat és a nyelvlökéses nyelés terápiás
módszereit ismerhették meg az érdeklődők. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Hirschberg Judit

Városházi Híradó



hirdetmény, HIRDETÉS



11

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 Budafok-Tétény
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.

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő

DEPRESSZIÓ,
SZORONGÁS,
PÁNIKBETEGSÉG

Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.

és egyéb pszichés problémák
szakszerű kezelése elérhető áron

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

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

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
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KÁRPITOSMESTER
MAJOR DEMETER

Mobil: 06 30 932-9831

Kápritozott bútorok javítása,
áthúzása közülereknek is!

Bízza meg ön is cégünket
eladó ingatlanja
T[BLT[FSíL¥[WFUUTWFM

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!

*/("5-"/,;7&55æ
A 22. KERÜLETBEN

SEREG PÉTER
362-3733, 20/548-6461
1224 Budapest, XIV. utca 59.
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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
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
Csempézést, kőműves munkát, szobafestést,
kisebb javításokat is vállalalok. Tel: 06-30/9750053, 06-1-226-2527
Fodrászat, kozmetika Nagytétényi út 62. szám
alatt várjuk szépülni vágyókat. Minden hétfőn
délelőtt nyugdíjas nap 10%.

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

Ács. tetőfedő, kőműves mester vállalok a
legkisebb munkától tetőjavtást, építést, szigetelést, beázás mentesítést hétvégén is. Tel:
06-30/318-2173, bizalmát köszönöm.

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

oktatás 

Angol nyelvtanítás, korrepetálás Nagytétényben. El: 06-30/247-4889

állás 

Több 10 éve működő budapesti autószerelő
műhelybe önnállóan dolgozni tudó autószerelőt keresünk hosszútávra. www.mfteam.hu,
krisztian@mfteam.hu, Tel: 06-70/337-8461

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, 3 LÁNY HARMINCKÉT NYELVVIZSGA

Gaál Ottó nagy sikerű tankönyveinek bemutatója!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND,
ESZPERANTÓ, HORVÁT tananyagok megtekinthetők és 21990 Ft-os egységáron megvásárolhatók!

Budafokon A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központban
(Nagytétényi út 31-33.) 2017. március 28-án (kedd) és április 4-én (kedd) 17-19 óráig.
www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés: Hudi Tibor – 06-30/318-49-53

1+1+1 AKCIÓ! -50%

TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ

1 db tananyag + 1 db online gyakorló + 1db nyelvvizsga felkészítő
CSOMAGÁR: 55.970 Ft helyett most 27.990 Ft

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

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve
a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen
sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát,
27 évesen mindössze egy nyelvből volt bizonyítványuk. Életük nagy felfedezésének
érzik a módszerrel való megismerkedést.
Azóta ugyanis
Virág kilenc,
Blanka pedig
tizenhárom
nyelvből szerzett középfokú
nyelv vizsgát.
Zsófi pedig 18
éves „kreatív
nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként már tíz
nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítménye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négyhavonta tettek
középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez
kizárólag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, manapság gyakori, hogy a
középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a
végzősök fele nem veheti át diplomáját!

Hirdetésfelvétel

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

A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27
nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni
bajnoka Magyarországon. Három dolog,
amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű
mondatrész, mondat és a hanganyag
megtanít beszélni –
tanári segítség nélkül.
2. A könyv tartalmazza a középfokú
nyelvvizsga nyelvi
anyagát – ezt a lányok eredményei is
bizonyítják.
3. Kiváló módszer
újrakezdésre, szinten tartásra, sőt –
újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele
nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene
iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon
található, illetve az előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet minden
olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki
valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.
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SPORT

 Városházi Híradó

A lekommunistázott
vöröskáposzta
Az egykori híres labdarúgó, a budafoki
Szőke István utólag lett „olimpiai bajnok”
Szőke István csatár, jobbszélső volt az
FTC-ben, a Volánnál, az FTC örökös bajnoka, 13-szoros válogatott, Eb-negyedik
helyezett, BEK-negyeddöntős, UEFA-kupa-elődöntős, Vásárvárosok Kupa-győztes
– most már olimpiai bajnok is. Legalábbis
negyven év után, 70. születésnapjára, februárban megkapta az azóta áhított mexikói
olimpiai aranyérem másolatát…
– Sose hittem volna, hogy eljön az a pillanat az életemben, hogy egyszer a vitrinembe kerülhet az „elveszett” olimpiai
aranyérem, amiért akkor keményen megdolgoztam, és amire csaknem negyven
évet vártam – mondta az egykori ferencvárosi legenda, aki jó egy évtizede Budafokon lelt otthonra. – Jól ment a játék a
Fradiban, abban a csodacsapatban, amelyben többek között Albert, Rákosi, Varga,
Novák, Fenyvesi és Szűcs rúgta a labdát.
Beválogattak a mexikói olimpiára utazó
keretbe, amire nagyon készültem, de közvetlenül az utazás előtt váratlanul kihagytak az együttesből, amit azóta se tudtam
megemészteni, s lelkileg belebetegedtem.
Borzasztó volt látni a tévében, amikor más
nyakába akasztották az aranyérmet. Ha rágondolok, ma is sírva fakadok.
– Mivel indokolták váratlan kihagyását?
– Semmivel, de később megtudtam,
hogy edzőm, Lakat Károly egyik csípős
megjegyzése miatt maradtam le az olim-

piáról. Az utazás előtti vacsorán mondta hangosan a vöröskáposztára mutatva,
hogy ő még savanyúságban sem tudja elviselni a vöröset… Ez tudomására jutott a legfőbb sportvezetőnek, aki
amúgy sem szerette a fasisztának tartott
csapatot, és azt mondta, nem kell a Mexikóba utazó válogatottban hat fradista,
elég öt is. Én voltam a legfiatalabb, engem hagytak itthon, amikor életem talán legjobb formájában voltam. S milyen
az élet, az olimpián már csak négy FTCjátékos lépett pályára, merthogy Varga
Zoltán disszidált.
– Utólag mégis „olimpiai bajnok” lett.
Kinek köszönhetően?
– Nyertes Zsuzsa színésznőnek, illetve
sógorának, Szabó Attila ötletgazdának, aki
az FTC Baráti Körének egyik leglelkesebb
tagja, és az olimpiai aranyérem másolatával szeretett volna meglepni a kerek évfordulómon. A színésznő jó kapcsolatot ápol
a Pécsi Ildikó–Szűcs Lajos házaspárral, és
elkérte az egykori világválogatott labdarúgó egyik legféltettebb kincsét, hogy lemásoltassa. Lajostól nem kis döntés volt,
hogy végül is odaadta. Nyertes Zsuzsa addig járta a várost, míg rátalált arra az ötvösre, aki elvállalta a másolat elkészítését.
– Milyen érzés „olimpiai bajnoknak”
lenni?
– Jó, megnyugtató, még ha jelképes is
az egész. Érdekes, a másolat csillogóbb,
mint az eredeti… n (Temesi László)

Szőke István és Szűcs Lajos

A BMTE már kiejtette a listavezető Videotont, az NB III-as Érdet, most az NB II-es Sopronnal mérkőzik meg 

A BMTE tovább írná
a tündérmesét
A Sopron ellen már a legjobb négy közé jutás a tét
a budafoki labdarúgók számára a Magyar Kupában
Promontor utcai arénában március

a29-én 16 órakor az NB II-es Sopron

csapatát fogadja a Budafoki MTE labdarúgócsapata a Magyar Kupa legjobb
négy együttese közé jutásért. A mieink
eddig a megye I-es Balkányt (2-1), az
NB II-es Szeged 2011 Grosics Akadémiát (2-1), bombameglepetésre az NB I
éllovasát, a Videotont (ez is 2-1) búcsúztatták, majd a legjobb nyolc közé jutásért, immár oda-visszavágós párharcban
az ugyancsak NB III-as Érdet ejtették ki
az idegenbeli 2-1-es vereség után egy
hazai 2-0-val (képünkön). Szóval nagyon bejön Oláh Lórántéknak a 2-1-es
eredmény, két ilyen különbségű győzelemmel nyilván a Sopron ellen is kiegyeznének.
A második vonal középmezőnyének alján, a 13. helyen tanyázó soproni
együttes, a BMTE következő kupaellenfele a 25. fordulóban 1-0-ra kikapott az
élcsoportba tartozó Kisvárdától. Supka
Attila, a jelenlegi hazai edzői kar egyik
legeredményesebb tagja, a Debrecent
kétszer is bajnoki címre vezető s a Honvéddal Magyar Kupát nyerő szakember
visszafogott derűlátással várja a negyeddöntőt.

– A Budafok, bár az NB III-ban szerepel, NB II-es játékerőt képvisel. Rutinos,
NB I-et, sőt, a válogatottat is megjárt labdarúgók erősítik, Oláh, Csizmadia, Grúz,
Pölöskey kiváló, rutinos játékosok, nem
véletlenül áll a középcsoport élén a BMTE
– mondta Supka. – Ötven-ötven százalékot adok a két csapatnak a továbbjutásra.
Supka „kémei” megtekintik a mostani hétvégén a BMTE szekszárdi vendégjátékát, majd március 25-én a Promontor
utcában a Dabas-Gyón elleni hazai mec�cset a felkészülés jegyében.
– A szezon végéig szól a szerződésem, de ha olyan feltételek alakulnak ki
Sopronban, hogy akár a feljutásért is versenyben lehetünk, akkor szívesen maradnék – folytatta a szakember. – Jelenleg
sem a kiesés, sem a feljutás nem fenyegeti csapatunkat, amelynek keretében ki-

A hétvégén a Kolonics iskola kis úszói
újabb sikert értek el Debrecenben, az Országos Úszó Diákolimpián, amelyen a harmadik helyen végeztek. Legközelebb a
szárazföldön bizonyíthatnak az intézmény
ifjú sportolói, a Budapest Mezeifutó Diákolimpián.
zép volt, lányok, hajrá, Kolonics! – így

Sköszöntötték osztálytársaik a verseny

utáni első tanítási napon az úszósikereket
elért diákokat.
– Az úszás a legnépszerűbb sportágak
közé tartozik a diákolimpikonok között,
idén is több mint huszonegyezer sportoló indult a kerületi, városi és megyei versenyeken – fogadta érdeklődésünket Dudarné
Csillag Mónika testnevelő tanár, aki elkísérte tanítványait a debreceni diákolimpiai országos döntőre, amelyen másfél ezer
sportoló kvalifikálta magát a legkisebbektől a legidősebbekig. – A sok budapesti iskola közül csak a legjobb három juthatott
az országos döntőbe, ezért is értékes, hogy a
Kolonics György Általános Iskola és Köz-

nevelési Sportiskola második korcsoportos
lánycsapata a harmadik helyen végzett, és a
legjobb lett a budapesti csapatok közül.
– Kik alkotják a bronzcsapatot?
– Takács Petra, Schmidtka Bori, Nagy
Emese és Revuczky Anna, akiknek a lap
hasábjain keresztül is szeretnék gratulálni.
– Mikor és hol versengenek legközelebb a Kolonics-diákok?
– Március 29-én Csepelen. a Budapesti Mezeifutó Diákolimpián bizonyíthatják
rátermettségüket és ügyességüket az iskola
tanulói. Reméljük, ott is sikeresek és eredményesek leszünk, s újra elhangzik a szép
volt, lányok, hajrá, Kolonics! n (temesi)

Dudarné Csillag Mónika és a bronzcsapat

Városházi Híradó
budafok-tétény

Vári Attila kerületi olimpiai bajnok pólós volt a vendége
a sportiskola „Példakép példaképp” programjának
Vári Attila kétszeres olimpiai bajnok
volt a Kolonics György Általános Iskola egyik osztályának vendége a „Példakép példaképp” program keretében. Az
ismert egykori sportoló olimpiai aranyérmeit is bemutatta a diákoknak.
gy hét a sport jegyében telt az iskolá-

Eban, illetve a falakon kívül is, mert a ta-

nulók többek között jártak a Millenárison
egy interaktív sportkiállításon, a Hajós
Alfréd Uszodában vízipóló-mérkőzésen,
és megnézhették a Szabadság, szerelem című magyar filmet, amely a legendás „vérfürdős” szovjet–magyar olimpiai
meccsről szól. A 6/B osztályba pedig ellátogatott egy óra erejéig Vári Attila kétszeres olimpiai bajnok, aki életéről, sportsikereiről mesélt.
– Azért esett Attilára a választás, mert a
kerületben lakik, illetve már több alkalommal is járt nálunk olimpiai délutánokon,
ráadásul az iskola névadójával, a szintén

lenc 18-20 éves fiatal található. Egy biztos: számunkra a szezon fénypontja lesz
a Budafok elleni negyeddöntő.
Prukner László a papírformából indul
ki, s ennek alapján a Sopront tartja a továbbjutás esélyesének.
– Amióta létrejött az NB I-es Haladás
és a Sopron között a stratégiai, sportszakmai együttműködés, és a szombathelyi
utánpótlás tehetséges fiataljai felbukkantak a soproni csapatban, jelentősen megerősödött a csapat – mondta a Budafok
Supkához hasonlóan veretes NB I-es
múlttal rendelkező trénere. – Természetesen én is feltérképezem az ellenfelet,
megnézem egy-két bajnoki meccsüket,
ki akarom zárni a meglepetéseket.
Prukner presztízskérdésnek tekinti,
hogy addig meneteljen a Budafok a Magyar Kupában, ameddig csak tud, szó
sem lehet a kettős helytállás feladásáról.
– Nagy lehetőség ez klubunk életében, habár természetesen az elsődleges
cél a bajnokság megnyerése és a feljutás a második vonalba. Most, hogy
megelőztük a Szigetszentmiklóst, vezetjük a Középcsoport tabelláját, de
roppant szoros a versenyfutás, a Pécs és
a Dunaújváros is kemény rivális. Ös�szegezve: vállaljuk a kétfrontos helytállást, szeretnénk tovább írni a budafoki tündérmesét. n (Ch. Gáll András)

NB III-as Labdarúgó Bajnoki Mérkőzések Időpontjai: 2017. március 25.,
szombat 14 óra: BMTE–Dabas-Gyón. Április 1., szombat 16.30: BMTE–Mórahalom. Április 15., vasárnap 16.30: BMTE–Békéscsaba. Április 29., szombat 17.00: BMTE–FC
Dabas. Május 13., szombat 17.30: BMTE–Dunaharaszti. Május 27., szombat 18.00:
BMTE–Méhkerék

Bronzérem a diákolimpián Példakép a Kolonicsban
Budafoki iskolások úszósikere a legjobbak között

Fotó: Mátyás Tibor

kétszeres olimpiai és tizenötszörös világbajnok kenussal, Kolonics Györggyel is
jó barátságban volt, így több ágon kötődik iskolánkhoz – mondta a fő szervező,
Dudarné Csillag Mónika testnevelő tanár. –
Oktatási intézményünkben nagyon fontosnak tartjuk, hogy példaképekkel ismertessük meg a gyerekeket, akik a sport mellett
a tanulásban és az élet más területein is kiemelkedő eredményeket tudnak felmutatni. A diákok nagyon megilletődtek, amikor
Attila belépett a terembe, de hamar feloldódtak. Nagy élmény volt számukra, amikor kezükbe vehették olimpiai aranyérmeit.
Vári Attila két sportoló gyermek édesapjaként is tudja, milyen nehézségekkel
kell szembenézniük a gyerekeknek ahhoz, hogy az iskolapadban és a sportpályákon is jól teljesítsenek, érvényesüljenek. Nagy öröm volt számára most is,
hogy találkozhatott a budafoki diákokkal.
– Az olimpiai élményeim és egyéb
sportból hozott emlékeim mellett arra is

kitértünk az órán, milyen fontos, hogy a
sportkarrier befejezése után is szilárd talajon álljon az ember – nyilatkozta a sportoló. – Már az iskolában meg kell találni az
egyensúlyt, hogy ne menjen a sport a tanulás rovására, hiszen mindkettő kiemelten fontos az életünkben. Természetesen
rögtön igent mondtam az iskola meghívására, mert a névadóval, Kolonics Gyurival
szoros, baráti kapcsolatot ápoltam, emellett a kenusnak méltó emléket állító pécsi
kiállítás rendezésében is segítettem. Fontosnak tartom azt is, hogy a példaképek
emlékét megőrizzük. n (temesi)

Vári Attila
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