Bölcsődék napja

Klauzál-napok

Vastaps a Zeneakadémián Rapverseny Tétényben

Érdekes előadásokat hallgathattak meg
a kisgyermeknevelők a Bölcsődék napján
a Cziffra Központban. (2. oldal) 

A Klauzál Gábor Társaság 2006 óta minden
évben kétnapos rendezvénnyel tiszteleg
névadója, Klauzál Gábor emléke előtt. (9. oldal) 

Negyven perc ráadást kért a közönség
a Zeneakadémián a Dűvő együttes
lemezbemutatóján. (5. oldal) 

Szabad stílusú rapversenyt tartanak
az Animal Cannibals részvételével
a nagytétényi Cziffra Központban. (7. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

„Ha megérte,
jöhet egy
pont…”
Hernádi Judit
önálló estje
a Budafok-Tétényi
Tavaszi Fesztiválon

(7. oldal) 

XXV. évf. 8. szám 2017. április 26.

Rendezett körülmények a romos mozi helyén
Folytatódhat Budafok belvárosának megújulása: a Szent István tér és a Hajó utcai Duna-part után rendeződhet a régi mozi területének sorsa is
Ha a képviselő-testület elfogadja az
egykori Budafok mozi épületének bontásáról és az ingatlan rendezéséről szóló előterjesztést, akkor a belváros fejlesztésének tartalék területe jön létre. A
végleges funkció kialakításáig bővíthető a Piactér közösségi funkciója, tematikus alkalmi vásároknak, rendezvényeknek, parkolóbővítésnek is helyt adhat.
Sokakat elszomorít, hogy a leromlott állapotú épület hasznosítására kiírt tavalyi pályázaton nem sikerült üzemeltetőt
találni. Az elmúlt események azonban új
lehetőségeket teremtettek.
indannyian

tudjuk,

tapasztaljuk,

Mhogy a fejlődés, a haladás velejáró-

ja, hogy lelki-érzelmi terhet jelent a régi,
megszokott dolgoktól való elszakadás,
akkor is, ha az ésszerűség azt diktálja,
hogy el kell engedni azt, ami már elavult,
nem működőképes, hogy valami új, korszerűbb, esetleg szebb, jobb kerülhessen
a helyére. Voltak, akik annak idején megsiratták a régi Tétény mozit is, de ma már
ugyanúgy szeretik a helyére épült Cziffra Házat. Az építkezéshez előbb sok eset-

A Budafok mozi megrongálódott épülete nem alkalmas a tervezett közösségi funkciók kialakítására. A mozi nem sokkal bezárása után is rossz állapotban volt

ben bontani kell. „Már a képviselő-testületi döntés előtt is biztosan ígérhetem,
hogy meg fogjuk keresni a közösség számára legkedvezőbb megoldást. Amit sajnos nem ígérhetek, hogy ez a megoldás
kivétel nélkül mindenkinek tetszeni fog,
hiszen az emberek értékrendje, érdekei,
érzelmei is különbözőek, eltérőek lehetnek” – mondta a Budafokteteny.hu-nak
az előterjesztéssel kapcsolatban Karsay
Ferenc polgármester. Hozzátette, az is
tény, hogy az önkormányzat nem akarja
eladni az érintett területet, mivel stratégiai jelentősége van a budafoki belváros
további fejlődése szempontjából. Ezért
azt a belvárosi fejlesztések tartalék területének tekinti.
A képviselő-testület elé kerülő nyilvános előterjesztésben olvasható: „az 500
fős nézőteremmel kialakított épület évek
óta kihasználatlan, állaga leromlott. Filmszínházként egészen 1991. december 4-ig
működött, ekkor zárta be véglegesen kapuit. (…) A mozi épületében jelenleg víz-,
csatorna- és gázszolgáltatás nincsen, a fűtés és szellőzés rendszere működésképtelen.” (Folytatás a 2. oldalon) 

Ma játszunk a Ferencvárossal

Korábban sohasem tapasztalt előkészületek a klub történetének kiemelkedő csatája előtt
Nem véletlenül kezdik úgy ismerni országszerte kerületünket, szűkebb pátriánkat, hogy „Budafok – borváros”.
A Promontor-domb gyomrában az évszázadok során kiépített pincerendszer
sok ezer hektó bort rejt, ám ezekben a
napokban, amikor a Ferencváros elleni
Magyar Kupa-elődöntőt megelőző vis�szaszámlálás folyik, legalább annyira
érvényes elnevezés lenne a „Budafok
– futballváros” is.

Zarándoklat Csíksomlyóra

Idén kirándulásokkal és kulturális programmal egybekötött zarándoklat indul pünkösdkor. Pünkösd közeledtével több százezer hívő ember indul útnak és vesz részt
a csíksomlyói búcsún. Budafok-Tétény évek óta szervez utakat Erdélybe, hogy minél
többen átélhessék ezt a csodát. A Kis-Somlyó és a Nagy-Somlyó közötti nyereg ilyenkor megtelik hívőkkel, akik együtt imádkoznak a Szentlélek eljöveteléért. Hihetetlenül látványos és hangzását tekintve is megdöbbentően csodálatos, amikor a rengeteg
ember egyszerre imádkozik, köztük fiatalokkal és idősekkel, férfiakkal és nőkkel, felnőttekkel és gyermekekkel. A Csíksomlyói búcsú üzenete: a nemzeti összetartozás, a
lelki és spirituális feltöltődés, egymás megsegítése. (Folytatás a 3. oldalon) 

inden budafoki futballrajongó pon-

Mtosan tudja, mi lesz szerdán 18 óra-

kor: a Groupama Arénában megkezdődik a Ferencváros–Budafok Magyar
Kupa-elődöntő párharc első mérkőzése. Az esélyes természetesen az NB I
címvédője, s ez még akkor is így van,
hogyha tudjuk: a Fradi nincs csúcsformában, amikor ezeket a sorokat papírra
vetettük, a zöld-fehérek csak a negyedik helyen szerénykedtek az NB I tabelláján. (Folytatás a 12. oldalon) 

Sopronban gólokkal leptük meg az ellenfelet, de mi lesz a Groupama Arénában?
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Felkerült a nívódíj bronztáblája
a budafoki Szomszédok Piacára
A Laterex Építő Zrt. elismerését már bronztábla is jelzi
Budafok-Tétény polgármestere, Karsay
Ferenc részvételével az Építőipari Nívódíjat hirdető bronztáblát lepleztek le
április 20-án a budafoki Szomszédok
Piaca főbejárati falánál.
budafoki Szomszédok Piaca tavaly

Anovemberben kapott elismerést. A
csarnok tervezőit és kivitelezőit méltatva a mostani ünnepségen az Építőipari
Mesterdíj Alapítvány elnöke, Pallay Tibor azt hangsúlyozta: olyan agóra, azaz
új közösségi tér jött létre Budafok központjában, amely minden szempontból
példaértékű. Ma már kivételesnek számít az, hogy a helyi önkormányzatnak
köszönhetően első perctől kezdve szé-

les körű társadalmi, civil egyeztetés zajlott, minden érintett véleményét meghallgatták, és igyekeztek ezt figyelembe
is venni a tervezéstől a kivitelezésig.
Gerencsér András, a Laterex Építő Zrt.
vezérigazgatója és Kertész András építész-tervező azt hangsúlyozták, megtisztelő, hogy a kivételes alkotói folyamat részesei lehettek.
Karsay Ferenc polgármester köszönetet mondott a Fővárosi Önkormányzatnak is, hiszen a beruházás a
TÉR-KÖZ pályázaton elnyert jelentős
támogatásnak köszönhető, és hamarosan
hasonló forrásokból megújulhat a kerületi Duna-part egy része, és új játszótér is
létesülhet. n (Budafokteteny.hu)

Szepesfalvy Anna alpolgármester nyitotta meg a rendezvényt

Fotó: Mátyás Tibor

Bölcsődék napja a Cziffrában
A magyar–olasz–német kapcsolatokról és a társadalmi integrációról tartottak előadásokat
Érdekes előadásokat hallgathattak
meg a bölcsődei kisgyermeknevelők az április 21-i Bölcsődék napján a
Cziffra Központban. Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella, az Egyesített Bölcsőde vezetője elmondta, hogy a szakmai
nap programját a társadalmi integráció és befogadás köré csoportosították. A rendezvényt Szepesfalvy Anna
alpolgármester nyitotta meg, jelen volt
Németh Zoltán alpolgármester is.
Bölcsődék napján elsőként egy Kahallgathatott
meg a közönség Kósa L. Adolf előadásában, majd a nap első előadói a régóta jól működő olasz–magyar kapcsolatról beszéltek. Claudia Piovano,
a Galileo Progetti Nonprofit Kft. ügyvezetője beszélt a 2009-ben, budapes-

Arinthy-humoreszket
Borbély Csaba a Laterex Zrt. termelési igazgatója

Fotó: Hirschberg Judit

Állásbörze a Cziffra Központban
Második alkalommal kínáltak munkalehetőségeket a kerületi cégek
Több kerületi cég állította fel standját és kínált munkalehetőséget a kerületben élő munkakeresők számára a Cziffra Központban megrendezett
állásbörzén. A félnapos rendezvényre
több mint 150 érdeklődő érkezett, akik
közül sokan állásajánlattal tértek haza.

rán többen kaptak olyan iránymutatást,
amelynek segítségével álláshoz juthatnak. A börzéről többen nagy örömmel
távoztak, amikor megtudták, hogy a kerületben dolgozhatnak, és nem kell a
város másik feléig utazniuk a munkahe-

lyükre. A következő állásbörze októberben lesz, több újítással. A XXII. kerületi
munkakeresők a további kérdésekkel és
problémákkal a fővárosi kormányhivatal IX. kerületi foglalkoztatási osztályához fordulhatnak. n (Viszkocsil Dóra)

nagytétényi állásbörzén megjelent

Acégek munkatársai felsorolták az

álláslehetőségeket, és tanácsokat adtak az érdeklődőknek egy jó önéletrajz megírásához. A rendezvényen több
mint ötven munkahelyre kerestek dolgozókat. A Lesaffre Magyarország Kft.
raktáros, gyártási gépkezelő és gyártási folyamatkezelő munkakörbe keres
embereket. Az Anda Present Kft. vezetői csomagoló, komissiózó logisztikai koordinátor, nyomdaipari operatőr
és gépkezelő munkavállalókat alkalmaznának azonnali kezdéssel. A Bakos Faipari Kft. eladót, asztalost, faáru
lapszabászat értékesítőt, festőt, kőművest, karbantartót és éjszakai árucsomagolót venne fel. A cégnél évek óta
fogyatékkal élők is dolgoznak, az állásbörzén is jelentkezett hozzájuk
megváltozott munkaképességű munkavállaló. A Törley Pezsgőpincészetbe borász szakmunkást, gépsori segédmunkást és italgyártó gépkezelőt
keresnek. A Dunavitex Kft. csomagolókat venne fel.
A börzén a Tomori Pál Főiskola is
képviseltette magát. Az ő standjuknál
különböző továbbképzési lehetőségekről informálódhattak az érdeklődők. Az
Egyesített Bölcsődébe konyhai kisegítő és kertész munkakörre keresnek embert, ez utóbbira többen is jelentkeztek.
Az Egyesített Óvoda óvodapedagógust,
dajkát, takarítót, konyhai dolgozót és
kertészt venne fel. A beszélgetések so-

A Dunavitex Kft. standja az eseményen 

Fotó: Mátyás Tibor

ti székhellyel rendelkező cég létrejöttéről. A szervezet alapítója egy firenzei
szociális szövetkezet, melynek több
mint 1100 tagja van, és 50-nél is több
óvodát és bölcsődét működtet. A szervezet fő célja a nemzetközi kapcsolatok ösztönzése és erősítése.
Az éppen aktuális projektekről Bene
Márta projektkoordinátor beszélt. A
meghirdetett projektekben részt vevők
új, innovatív pedagógiai módszereket ismerhetnek meg, más országok nevelési technikáit sajátíthatják el, és szakemberekkel cserélhetnek tapasztalatokat.
Jelenleg két projekt zajlik az Erasmus+
program részeként, az egyik a mobilitási program, mely a kora gyermekkori nevelésről nyújt gyakorlati tudnivalókat Olaszországban és Németországban,
a másik pedig a szakképzésről szól,

amelyben a multikulturális kora gyermekkori nevelésről van szó. Három ország érintett: Magyarország, Olaszország
és Spanyolország. A délelőtti órákban
még egy előadást hallgathattak meg a
meghívott vendégek: Kolumbán Erika a bajor bölcsődei és óvodai nevelésről mesélt. A FortSchritt GmbH-t 25 évvel ezelőtt hozta létre Peter von Quadt,
aki akkor Magyarországra utazott, hogy
beteg fiát a Pető Intézetben meggyógyítsák. A látványos siker után határozta el, hogy hazájában is segíteni szeretne
a hasonló sorsú gyerekeknek. 1996-ban
Niederpöcktingben is megalakult egy
konduktív nevelési módszerrel dolgozó napközis óvoda. A nap folyamán még
több előadás volt, és átadták a Gyermekmosoly oklevelet is több bölcsődei dolgozónak. n (Viszkocsil Dóra)

Rendezett körülmények
a romos mozi helyén
(Folytatás az 1. oldalról) 

Az önkormányzat 2014 októberében
az ingatlan hasznosítási lehetőségeiről
szakmai tanulmányt készíttetett. A tervezők által javasolt „multifunkcionális
közösségi épület” költségei az elképzelt
funkciókhoz képest irracionálisan magasak, az önkormányzat számára vállalhatatlanok voltak. A komplett javaslat
költsége 1 milliárd forint volt, egy másik „csökkentett műszaki tartalmú” terv
is 7-800 millió Ft költséggel számolt.
A belvárosi fejlesztés közösségi tervezése során az önkormányzat teljes
mértékben támogatta a gyerekek ötletét,
hogy az egykori mozi épületében tornaterem létesüljön, és a szabad időkeretet
multifunkciós céllal hasznosítsák. Az
elkészült szakmai tanulmány azonban
rámutatott, hogy sajnos ez az elképzelés
műszakilag és gazdaságilag is megvalósíthatatlan, irracionális. Az derült ki,
hogy olcsóbb újat építeni, mint átalakítani, mivel az épület jelentős szerkezeti
átépítés nélkül nem alkalmas még szabványos tornateremnek sem, még kevésbé csarnoknak. Közben az oktatási feladatok kikerültek az önkormányzati
alapfeladatok közül, ezért pályázni sem
lehet erre a célra az állami tornateremépítési program forrásaiból.
De nemcsak az önkormányzat nem
talál a meglévő épületre ésszerű hasznosítási lehetőséget, hanem a tavaly év
végi nyílt pályázat során sem jött érdemi ajánlat, se vállalkozási, se közösségi hasznosítási célra az ingatlannal kapcsolatban. Az elmúlt évek, évtizedek
tapasztalata, hogy ötletekből nincs hiány, amikor azonban konkrét lépésekre kerülhetne sor, külső források bevonására volna szükség és lehetőség,
akkor nincs jelentkező. Az érdeklődők a

megoldást kizárólag a „kerületi közösségtől”, az önkormányzattól várják. A
legkisebb kockázat a terület megtisztításában, a rend visszaállításában van –
mondta a Budafokteteny.hu-nak Karsay
Ferenc.
A polgármester által jegyzett előterjesztésben szerepel, hogy az épületegyüttes bontását követően a telek hos�szú távú hasznosítása érdekében ki kell
kérni a kerület polgárainak véleményét. A javaslat szerint az üres területen átmenetileg többféle hasznosítás is
szóba kerülhet, bővíthető például a Piactér közösségi funkciója, tematikus alkalmi vásároknak, rendezvényeknek,
parkolóbővítésnek is helyt adhat.
Amint azt az utóbbi években megvalósult számos jelentős kerületi városfejlesztési beruházás is igazolja, az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a
budafoki városközpont fejlesztésére. Az
elmúlt években a kerület számos park
megújításával és az önkormányzati tulajdonú házak rendbehozatalával növelte Budafok központjának vonzerejét.
Elindult a tűzfalak megszépítését célzó murália program. A történelmi belvárosban magántulajdonosok is pályázhattak saját ingatlanjaik felújításának
céljából önkormányzati forrásokra.
A városszépítés folytatódik. A már
említett Szent István parki és Hajó utcai beruházások mellett önkormányzatunk felújítja az Árnyas parkot (a Pécsi és a Játék utcai társasházak között),
és kifejezetten fontosnak tartja megóvni, sőt megújítani a régi Városháza épületét is, ahol a Kossuth Lajos u. 24. szám
alatt méltó hely alakítható ki helytörténeti kiállítások számára, és budafok-tétényi
művészek bemutatkozásának is teret adhat majd. n (budafokteteny.hu)

Városházi Híradó

Zarándoklat Csíksomlyóra
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Álláspont

Szepesfalvy Anna alpolgármester

Idén kirándulásokkal és kulturális programmal egybekötött zarándoklat indul pünkösdkor
(Folytatás az 1. oldalról) 

Karsay Ferenc polgármester 18. alkalommal szervezi a zarándoklatot a csíksomlyói búcsúra, ezalatt a résztvevők
felkeresik „Tündérország” leghíresebb
történelmi, természeti és néprajzi helyeit, értékeit. Az útvonal és a programok
összeállításánál mindig arra törekszenek,
hogy minden évben tudjanak újat nyújtani azoknak a zarándoktársaknak, akik
rendszeresen részt vesznek az úton.
– Mi a székelyeket, a csángókat abban
tudjuk segíteni, hogy életben tudjanak
maradni a saját szülőföldjükön, ők ben-

nünket pedig abban, hogy megbecsüljük azt, hogy a szülőföldünkön magyarként élhetünk. Abban hiszek, hogy a két
népnek egymást meg kell ismernie, tisztelnie kell, és ettől mind a kettő erősebbé válik – mondta el lapunknak Karsay
Ferenc. Az idei zarándoklat május 31én indul Budapestről és este nyolcra érkezik Aradhegyaljára, ahol Balla Géza
borászatánál lesz a szállás. Másnap városnézés lesz Aradon és Temesváron. A
pénteki napra gyönyörű kirándulást szerveztek a résztvevőknek: Tusnádfürdő –
Nyergestető v Kézdiszentlélek (Perkő)

Budafok-Tétény Keresztalja Erdélyben

– Kézdivásárhely – Ojtozi szoros – Sósmező (ezeréves határ, katonai temető) –
Gelence (Szent Imre-templom).
Június 3-án a hívők gyalog sétálnak fel a nyeregbe, a Csíksomlyói búcsúra. Vasárnap újabb kirándulás lesz,
amelynek célpontja a Madarasi Hargita, ugyanezen a napon este nyolc órakor a nemzetközi hírű Szentegyházi
Gyermekfilharmóniai Kórus ad koncertet Szentegyházán. Jelentkezni a
229-2687-es telefonszámon vagy az
fkarsay@bp22.hu e-mail címen lehet
az utazásra. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Mátyás Tibor

Fidesz–KDNP-s
önkormányzati képviselő

Négyévente választások vannak. A kampányok meghirdetett célja az, hogy az állampolgárok tájékozódni tudjanak a politikai kínálatból: melyik párt képviseli a
legjobban az érdekeiket? Melyik párt eddigi tevékenysége kecsegtet azzal, hogy a
jövőben is megérdemelje a bizalmat?
Még egy év hátravan a parlamenti választásig, de az már látszik, hogy a kampány korántsem ezen az ideális vonalon
fog mozogni. Sokkal inkább az indulatok
szítására, a mocskolódásra, az uszításra
lehet számítani. Nem könnyű ezt elviselni
nekünk sem, akik vállalt munkánkat végez-

dr. Staudt Máté
jobbikos
önkormányzati képviselő

Előterjesztést nyújtottunk be a köztisztviselők és közalkalmazottak bérrendezése végett legutóbbi testületi ülésünkre. Az
önkormányzati ülés előtt nem sokkal egy

Perlai Zoltán
DK-s
önkormányzati képviselő

Zug(o)lódunk!
Bolond világot élünk. Próbáljuk megélni a
józan emberek hétköznapjait, de naponta
ütközünk kerítésekbe. Újabb és újabb hazugságokat öntenek ránk hetente mindenféle következmények nélkül. Mi csak dolgozunk, míg ők tolják tovább a biciklit. Ők

dézhetnék nagy klasszikusokat, hogy nem értek a focihoz, bár ez ebben a

Iformában nem lenne igaz. Négyévente kétszer érdekelnek futballmeccsek, a

világ- és az Európa-bajnokságok idején. Mégis, most azon veszem észre magam, hogy érthetetlen tabellákat böngészek, esélyeket latolgatok, hiszen a 10
millió fociszakértő országa vagyunk – miért pont én maradjak ki?
És ez itt a lényeg! A részvétel, mert olyan dolog történt most Budafok-Tétényben, amire még nem volt példa: a BMTE történelmet írt, a legjobb négybe került a Magyar Kupában, és ebben a közösségteremtő ünnepben bárki
részt vehet, aki átérzi ennek örömét. A szurkolás már csak ilyen, befogadó és
nem kirekesztő, ha szívből történik.
Sokan láthatták azt a rajongói videót a kerület Facebook-oldalán, amiben óvodásoktól nyugdíjasokig, hentesektől vállalkozókon keresztül tűzoltókig mindenki egy emberként kiabálta, hogy HAJRÁ, BUDAFOK! Ennek a
nagymúltú csapatsportnak van valami olyan különleges varázsa, amitől még
azok is közösségbe rendeződnek, akik amúgy csendes hétköznapjaikban azt
se tudják, mi az a Magyar Kupa. És ez érték, amit meg kell becsülnünk. Sokkal könnyebb ugyanis a hétköznapokban arra koncentrálni, amiben különbözünk. Most viszont van valami, köszönhetően egy csapatnyi fiatal sportembernek, amiben egyetérthetünk, amiért együtt szurkolhatunk, amiért
együtt, egyszerre kiálthatjuk: Hajrá, Budafok!
A kerület vezetése szeretné, ha minél többen részesei lennének ennek a
ritka kegyelmi pillanatnak, együvé tartozásnak, ezért szurkolói sálakat csináltattunk, hogy szépen látszódjon a Groupama Arénában, sokan vagyunk,
együtt szurkolunk!
A visszavágóra május közepén, itt, Budafokon kerül majd sor, a Fradit
látjuk vendégül. Remélem, minél többen eljönnek! Szurkoljunk, buzdítsuk
együtt a BMTE focistáit, az eredménytől függetlenül zengjen hangosan, hogy
HAJRÁ, BUDAFOK! n
Honatya

Szabolcs Attila
országgyűlési képviselő

Mi a véleményük?
sebes gábor

Siker a csapatnak,
ünnep a kerületnek

zük a legjobb tudásunk szerint, hiába élünk
sok éve a politika erőterében, és hiába szabadultunk már meg a lovagiassággal és
méltányossággal kapcsolatos illúzióinktól.
2018-ban még nem az önkormányzati
munka megmérettetéséről lesz szó. Hiába
igyekszünk, hogy a kerület polgárai érdekében végzett munkát kivonjuk a kampány
lővonalából. Ellenfeleink semmilyen ürügyet nem fognak elmulasztani, hogy például a felújított kerületi orvosi rendelőkben
Putyin keze nyomát keressék, a lakótelepi
parkok felújítását pedig az Európai Unióból
való kilépés előkészítésének tekintsék. Az
óvodai játékok beszerzésében milliárdos
korrupció gyanújára fognak bukkanni. A
közelgő – vagy talán már el is kezdődött –
választási kampány minden eddigit alul fog
múlni durvaságban és gátlástalanságban.
Csak azt tudom tanácsolni minden
kedves kerületi polgárnak, hogy a saját

szemének higgyen, ne a plakátoknak, újságcikkeknek, egyéb médiának. Szebb
környezetben él-e, mint négy éve? Javult-e a városkép? Javultak-e a szolgáltatások? Biztosabban tudja-e most tervezni
a családja jövőjét, mint korábban? Van-e,
aki nemcsak többet ígér, de többre is volna képes?
Én azt látom a saját szememmel, hogy
Budapest nagyon sok korábban elhanyagolt területe és épülete megújult, a kerületben szintén. A statisztikák azt mutatják,
hogy nőttek a jövedelmek, nőtt a vásárlóerő, csökkent az eladósodottság. A kerületi iskolákban és óvodákban a szünetekben is többen vehetik igénybe az ingyenes
étkezést. A kerületi rendőrkapitány jelentése szerint 2016-ban csökkent a bűncselekmények száma, nőtt a biztonság.
Ígérgetni könnyű, de ezek tények, ez valós teljesítmény. n

fideszes módosító indítvány is érkezett javaslatomhoz, mely az érdemi rész változatlan elfogadása mellett arra tett lényegében módosító javaslatot, hogy a budapesti
önkormányzatok szövetsége felé forduljunk
először, amely testületként a többi kerülettel együtt kezdeményezze a kormánynál a
javasolt illetményemelést. Természetesen,
mivel kezdeményezésünk célja a közigazgatás működőképességének megőrzése, a
szolgáltatási színvonalának biztosításához

szükséges érdemi bérrendezés volt, ennek okán befogadtuk és támogattuk a módosító indítványt. A kezdeményezésünknek
ugyanis a javító szándék volt a célja, függetlenül attól, hogy azt melyik politikai erő
próbálja saját javaslataként megjeleníteni. Reméljük, hogy kezdeményezésünk eléri eredeti célját és nem fog a szövetség
előtt elakadni, ennek megfelelően kíváncsian várjuk az önkormányzatok szövetségének döntését. n

harcolnak a fél világ ellen, mi pedig a józan ész hangjáért kiáltva egyre hangosabban zúgolódunk. Nem értjük egymást. Két
külön világban élünk. Jó példa erre a kerületi Fidesz frakcióvezetője, a korábbi liberális hegyvidéki polgármester, aki egy magát
civilnek hazudó közösségi oldalon az alábbiakat írja: „Tény például, hogy a közszolgálati médiumok nem pártatlanok, de az is
tény, hogy nézettségük, illetve hallgatottságuk miatt ennek nem akkora a jelentősége.” Ettől még a hazugság az hazugság, ha
nem is nézi senki – mondják erre a zúgolódók. Vagy tovább: „Vannak korrupcióra utaló jelek, de az is tény, hogy nagyon kevés

esetben tettek feljelentést.” Attól, hogy a
fideszes főügyész vakon visszadob minden
feljelentést, attól még a lopás az lopás, tisztelt Sebes úr! Normális országban ugyanis nem kell éveken keresztül kiperelni az államtól a közpénz felhasználásának módját.
Önök pedig még a bírósági ítéletet sem hajtják végre, mint azt teszik pl. a taopénzek felcsúti felhasználása ügyében. Ideje rendet
tenni! Hétfő reggel, György napján aztán arra
ébredtünk, hogy Zugló polgárai megmutatták a kiutat ebből a bolond világból: józan
összefogással a fideszes világ is meghaladható, közös jövőnk pedig visszanyerhető. Hamarosan Budafok-Tétény lesz a soros! n

Sorskérdések
özelmúlt korunkat, jelenünket áthatja világunk örök mételye, a cinizmus.

KEurópai kultúrterünk társadalmaiban legalábbis erős ez az érzet. Bizo-

nyára nem véletlenül.
Van alapja annak az állításnak, hogy a társadalmak együttélésének szövetét roncsoló cinizmus mélyebben épült be életünkbe. Az ok jórészt a globális
modernizáció mellékhatásainak sokasága. Megannyi traumát éltek át a nemzetek, a legkülönbözőbb hagyományos kulturális és vallási közösségek az elmúlt száz-kétszáz esztendőben.
A „fejlődés, a modernitás” számtalan jótékony hatása mellett kicsit ledarálta a társadalmak lelkét, szellemét. Óvatlanabbak vagyunk. Néha azon tűnődik az ember, hogy a hasznos technikai újítások, csiri-viri gépeink társaságában lassan masszásodnak a nagy nyugati gondolatokra alapuló világunk
népei. Ebben a szellemi éghajlatban már nem is kell alattomban rejtőznie a
cinizmusnak, virágzik, burjánzik. Sokan pedig, akik ezt mélyen elítélik, nem
is sejtik, hogy jó szándékú véleményük, meggyőződésük éppen hogy segíti a
kártékony burjánzást.
A korszerű cinizmus csalafintaságára időszerű példa a 2010 utáni magyar
kormányok egyeztetési gyakorlatának kiemelt eszköze, a nemzeti konzultáció durva támadása. A korábbi gyakorlattal szemben, amikor az úgynevezett társadalmi egyeztetés kizárólag szervezetek, lobbicsoportok, jórészt a
gulyáskommunizmusban szocializálódott érdekkörök bevonásával zajlott,
senkinek szemernyi baja nem volt azzal, hogy a népet legfeljebb négyévente kérdezik meg. Fel sem merült, hogy a végrehajtó hatalom legyen kedves
időnként mindenkit meginterjúvolni, hogy mi a véleménye aktuális ügyekről. Mert csak az nem látja, aki nem akarja, hogy gyorsuló globális világunkban a döntésképtelenség, a sodródás a legveszedelmesebb. Aki csípőből utasítja el a nemzeti konzultációt, mint módszert, az lebecsüli a népet. Mindenki
mondja el a véleményét, fejtse ki álláspontját. A kormányzat pedig vegye figyelembe a többség véleményét.
Május 20-ig mindenki élhet a lehetőséggel, hogy beleszóljon a sorsába, sokak szerint sorskérdéseinkbe.
Hat kérdést firtat a mostani nemzeti konzultáció. Hat olyan kérdést, amelyek húsbavágó ügyekre, történelmi viharokra mutatnak rá. Egyikünknek
sem mindegy, hogy mi lesz a vége annak, amin az európai bürokraták Brüs�szelben dolgoznak. A javaslatuk, hogy felejtsük el a rezsicsökkentést meg az
önálló munkahely-teremtési és adópolitikánkat. Azt a történelmi tévedést
mantrázzák, hogy adjuk fel Európa egyetlen hatékony cselekvési modelljét,
amellyel megoldást kínálunk a népvándorlásra. Azt akarják, hogy költöztessünk Magyarországra bevándorlókat. És azt sem nézik jó szemmel, hogy
nyilvánosságra köteleznénk a külföldről finanszírozott nem kormányzati
szervezeteket, csupán annyiban, hogy mondják meg, ki fizeti őket.
Konzultálunk a nemzettel, ahogy a felelősséget vállaló demokraták
szokták. n
hirdetmény

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

 Városházi Híradó

állás

BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
pályázatot ír ki

családsegítő

munkakör betöltésére.

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A MUNKAVÉGZÉS HELYE: Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.
A pályázat elbírálási határideje és módja: A pályázatokat 2017.07. 20-ig lehet
benyújtani az alábbi e-mail vagy postai címre: e-mail: gyjolet@hawk.hu, postai cím: Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ, 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.
Bővebben: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/csaladsegito

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

dajka

munkakör betöltésére.

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezés, dajka
munkakörben. Főbb feladatok: szorosan együttműködik az óvónőkkel, segíti megvalósítani az intézmény pedagógiai célkitűzéseit, részt vesz a gyerekek gondozásában, a
csoportszoba és a gyerekek környezetének tisztán tartása.
A pályázat elbírálási határideje és módja: A pályázatokat 2017. május 10.-ig a
XXII. kerületi Egyesített Óvodába „dajka” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére. Bővebben:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/dajka

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

Pályázati felhívás

Tiszta, virágos kerületért díj
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a 13/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete alapján
meghirdeti a Tiszta, virágos kerületért díjat.
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. Kerületünk polgár-

mestere a Kerület napja (június 21.) alkalmából rendezett
ünnepségen adja át a díjat.
Az írásos javaslatokat az adatlapon (letölthető: www.
budafokteteny.hu) legkésőbb 2017. május 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 „TISZTA, VIRÁGOS
KERÜLETÉRT DÍJRA”
Az Önkormányzat segítséget kíván nyújtani azon pályázóknak, akik az adatlaphoz kötelezően csatolandó, a megvalósítást igazoló fotódokumentációt (elektronikus adathordozón) nem tudják elkészíteni és csatolni. Amennyiben
igénybe kívánják venni az önkormányzat segítségét, kérjük, jelezzék a 229-2687-es telefonszámon.

konyhai dolgozó munkakör betöltésére
Betöltendő munkakör: Határozatlan időre szóló, teljes munkaidős közalkalmazotti kinevezés, konyhai dolgozó munkakörben. Főbb feladatok: a gyermek- és
felnőttélelmezéssel kapcsolatos konyhai teendők ellátása. Pályázati feltételek, egyéb
információk: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/konyhai dolgozó
A pályázatokat 2017. május 10-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „konyhai dolgozó” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu Horváthné
Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.

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

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ munkakör betöltésére
Betöltendő munkakör: A Közterület-felügyeleti Csoporton közterület-felügyelő munkakör, köztisztviselői jogviszonyban, határozatlan időre. A MUNKAVÉGZÉS HELYE: 1221
Budapest, Városház tér 11. A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt
követő legfeljebb 15 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, az állás betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: 2017. június 1. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!
A pályázatokat 2017. 05. 20-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához
„Közterület-felügyelő” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.
hu. Bővebben: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/kozterulet--felugyelo

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Jegyzője pályázatot ír ki

igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére
BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: Határozatlan időre szóló köztisztviselői kinevezés igazgatási
ügyintéző munkakörben.
A MUNKAVÉGZÉS HELYE: 1221 Budapest, Városház tér 11.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, a
közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1.
számú melléklet 14. Hatósági feladatkör pontja alapján: I. besorolási osztályban meghatározott végzettség, számítógép felhasználói szintű ismerete.
A pályázatokat 2017. május 20-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához
„Igazgatási ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi postai vagy e-mail címre:
e-mail: palyazat@bp22.hu, postai cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.
Bővebben: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/igazgatasi-ugyintezo

Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
XXII. ker. Önk. Szociális Szolgálata Szociális étkeztetés

személyi segítő munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 30 órás. Pályázati feltételek: 8 általános, büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 19. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Lenkey Magdolna nyújt, a 06-20/569-59-19 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szilágyiné Szalay Szilvia részére a vezetohelyettes@szocszolg22.hu E-mail címen keresztül. A pályázat elbírálásának
módja, rendje: Önéletrajzok beérkezését követően kéttagú bizottság, majd személyes
meghallgatás. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Budafokteteny,hu 2017. április 26. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szocszolg22.
hu honlapon szerezhet.

tájékoztató

Tisztelt Partnerünk! Kedves Barátunk!
2017. május 10-én veszi kezdetét intézetünkben a madarak és fák napjához kapcsolódóan a Herman Ottó-napok, amelyre idén is színes programokkal készülünk.
A rendezvénysorozat első napján, 2017. május 10-én (szerdán) a Brazilok című film
zártkörű vetítésével kezdjük a programot. Ezt követően az alkotókkal – M. Kiss Csaba rendezővel, Mécs Mónika producerrel –, valamint Vecsei Miklóssal, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnökével beszélgetünk a társadalmi felelősségvállalás aktuális kérdéseiről.
2017. május 11-én (csütörtökön) az agrár-környezetgazdálkodás, a természettel
harmóniában élő ember gazdálkodása lesz a téma a soron következő Agrárakadémián.
A napok lezárásaként, 2017. május 12-én (pénteken) – a tavalyi évhez hasonlóan
– naplemente túrát szervezünk, ezúttal Budatéténybe.
A Herman Ottó-napok minden rendezvénye előzetes regisztrációhoz kötött! A regisztrációs felületek elérhetőségét a részletes programmal együtt hamarosan küldjük, de már most kérjük, hogy jegyezze fel naptárába („save the date”) az időpontokat.
Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid ügyvezető igazgató nevében
Tisztelettel üdvözli: Harangozó Tímea

meghívó

„Budatétényért Emlékérmek” átadása
A Budatétényi Polgári Kör szeretettel meghívja az érdeklődőket
a következő rendezvényre:
2017. május 6., szombat du. 4 órakor a Szent Imre Otthonba
(Budatétény, Kistétényi u.13/B)
„Budatétényért Emlékérmek” átadása
A díjazottakat méltatják:
Balázs Géza
a Budatétény SE vezetõségének tagja,
Tóth Avanti Péter
a Klauzál Gábor Társaság tagja,
Lévai Pál
a Budatétényi Polgári Kör alelnöke
Az emlékérem ismertetése:
Kolláthné Hollóssy Rita
Budatétényi Polgári Kör elnöke
Eddigi díjazottak bemutatása:
dr. Zatykó Lajosné
Budatétényi Polgári Kör alelnöke

A rendezvény fogadással zárul!

Budatétényi Emlékémek átadása

Meghívó
Budatétényi Emlékémek átadása

Közremuködik:
Fodor Kamaraegyüttes
és a Budatétényi Római Katolikus
Egyházközség Kórusa
Dóczi-Székely Gáborné vezetésével
A rendezvényt levezeti:
dr. Zatykó Lajos

Meghívó

Városházi Híradó
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„Szavam távoli zenére lejt”
Zenés irodalmi esttel emlékeztek Csukás István
születésnapjára a nagytétényi könyvtárban
ásfél órás műsort adott a Bettika
a Kisújszálláson született Csukás István Kossuth-díjas költő,
író megzenésített verseiből a jelenleg
könyvtárként működő egykori nagytétényi zsinagóga épületében. A halhatatlan mesefigurák, a Mirr-Murr, a Pom
Pom vagy a Süsü, a sárkány megteremtőjéről, a közel félszáz meseregény
írójáról kevesen tudják, hogy eleinte
csak felnőtteknek írt, majd a verseskötetei mellett jelentek meg egyre-másra
gyermekregényei, mesekönyvei, verses meséi, valamint azt is, hogy a Keménykalap és krumpliorr című ifjúsági
regényéből készült játékfilm 1975-ben
elnyerte Hollywoodban a X. televíziós fesztivál nagydíját és az Év legjobb
gyermekfilmje címet. Az 1936. április
2-án született költő a fiatal nemzedékek színpadi mítoszainak megteremtéséért 2015-ben Szép Ernő-különdíjban
részesült, 2016-ban pedig a Magyar
Érdemrend középkeresztjével és Magyar Örökség díjjal tüntették ki.
Csukás István felnőtteknek írt verseiből kaphattunk szubjektív keresztmetszetet a pár hete frissen megalakult,

MQuartet

A Dűvő együttes

Dűvölés és delejezés
a Zeneakadémián
Nagy Zsolt, a Nádasdy zenepedagógusa zenekarát,
a Dűvőt alig engedte haza a közönség
Ínyence, de mindenevője is a magyar
népzenének, táncnak. Együttesével, a
Dűvővel talpalávalót húznak. Legutóbb
a Zeneakadémián tartott lemezbemutatón arattak – negyven perc ráadást
kért a publikum. Ahogy a brácsa mestere, Nagy Zsolt zeneművész-pedagógus mondja: „A Dűvő energiaadó. Az
autentikus magyar dallamvilággal delejezünk.”
em a semmiből jött a Dűvő átütő si-

Nkere, hiszen Nagy Zsolt, aki harminc

éve járja a Kárpát-medence és a nagyvilág színpadait, a Magyar Állami Népi
Együttes, a Békés banda és a legendás
Méta zenekar oszlopos tagja volt. A Bécsi Zeneművészeti Egyetemen kilenc
évig tanított magyar népzenét Mohácsy
Alberttel, emellett olyan kísérletek közreműködő muzsikusa, mint a blues és
a rock házasítása az autentikus magyar
dallamvilággal.
– Már régóta jártuk a világot a Métával, amikor Ferenczi Gyuri, Takáts
Tamás és Deák Bill Gyula csapatából
többekkel létrehoztuk a Méta-Heavy
Méta produkciót – kalandozik a múltban Nagy Zsolt, aki szerint szükséges a
műfajok egymás melletti színpadra állítása, de a fúzió, a keverés műfaja, a vi-

lágzene nem az ő világa. – Amikor ös�szeengedtük a kivert dzsekis rockereket
a viseletben érkező legényekkel, fel sem
merült, hogy ez nem fog működni. Sőt,
úgy megindult az energia a színpadról...
Szóval eszméletlen jó volt – emlékezett
Nagy Zsolt.
A muzsikus nemcsak a fél világot, hanem az egészet bejárta, Európa szinte
összes országától Kanadáig, Japánig, Argentínáig, de az egykori békési legény, a
mára kétgyermekes édesapa jó ideje Budafok-Tétényben talált otthonra.
– Innen indulok szerteszét. Amerikában, Brazíliában vagy Afrika államaiban
is ugyanarra csodálkoztam rá. Az eredeti
magyar népzenét és a táncot szinte pillanatok alatt frenetikus örömmel fogadják.
Lemezeket kérnek, klubok alakulnak, és
az erős tengerentúli magyar cserkészmozgalmak tagjai mellett folyamatosan
és egyre többen jönnek a helyi fiatalok,
amerikaiak, argentinok – osztja meg világjáró tapasztalatait.
A Dűvőben brácsázó zeneművészt
Erdélyben ragadta el egy életre Kodály
és Bartók kincsestára. A Ceausescuelnyomás közepén, 1984-ben két és fél
hónapot töltött Kolozsváron és környékén, Kalotaszegen és a Mezőségben.
Olyan adatközlő muzsikus mestereket

látogatott, akik a faluközösségben őrizték az ősi ritmusok, a formavilág és a
hangszerek használatának fogásait, amelyek akár községenként is különböztek.
Azóta is folyamatosan jár ki muzsikálni,
tanulni és gyűjteni.
Több mint negyven évvel a pályakezdés után is visszaköszön a fogyhatatlan
érdeklődés. A Dűvő zenekar neve egy
vonásnem hangtani alakja. A brácsa ennél a vonómozdulatnál dűvőzik, dűvől.
– A zenekarban négy briliáns művészemberrel alkotunk: Hrúz Dénessel,
Hrúz Szabolcscsal, Mohácsi Alberttel és
az énekes gyöngyszemünkkel, Kubinyi
Julival – mutatja be Nagy Zsolt a Dűvőt,
amely táblás házas koncertet adott a Zeneakadémián, a Solti György Teremben. – Vendégük, a Magyar Állami Népi
Együttes cimbalmosa, Ürmös Sándor is
segített a hangulat formálásában.
– Negyvenperces ráadást húztunk,
alig engedtek el – idézi a közelmúltat.
Nagy Zsolt pedagógusként BudafokTényben is neveli az utánpótlást. A Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és
Általános Iskolában a kisebbeknek népi
furulya, a nagyobbaknak népi brácsa
órákat ad. A tudás átadását a legmagasabb szinten, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszékén is elvárják a 3-4 húros brácsa mesterétől. – A
tanítás alapvető, a Dűvő pedig több mint
egy tucat lemez után most új CD-vel jelentkezett, amelynek a címe „Hátra van
még a java”. Ez az a hozzáállás, amitől
olyan energiát tudunk a sugározni a színpadról, hogy nehéz otthagyni a koncerteket – összegez Nagy Zsolt.
A Dűvő muzsikusai legközelebb az
Országos Táncháztalálkozón húznak
bele, ahogy szoktak: a koncert után jön
majd a java. n (SFI)

az elektronikus, a népi és az akusztikus
hangszereket ötvöző Bettika Quartet
előadásában, modern hangszerelésben.
A költeményeket egyedi felfogásban, a zenei stílusok között kalandozva
zenésítette meg a Bakos Bettika (ének,
billentyűk, effektek) és Dévényi Zoltán
(gitár, ének) szerzőpáros, amelyeket
Mayer Zsolttal (nagybőgő) és Richter
Ambrussal (dob) együtt adtak elő március 10-én.
A zenés irodalmi est külön érdekessége volt, hogy az ötvennél több
elhangzott Csukás-vers mintegy felét Horváth Kristóf, művésznevén Színész Bob, a FO-CI slam poetry csapat
tagja tolmácsolta egy televíziókészüléken keresztül, elválasztva egymástól a
megzenésített műveket.
A verseket bemutató programra Csukás István is meghívást kapott,
amelyen a költőnek szándékában is állt
megjelenni, de sajnos rajta kívül álló
okok miatt mégis hiányolnunk kellett társaságát. A közönséget azonban
így is elvarázsolták versei és a Bettika
Quartet zenés előadása, amelyet vastapssal jutalmazott. n (Tamás Angéla)

A Bettika Quartet a könyvtárban

Arcok, Itália és Budafok
Czimbal Gyula fotóiból több kiállítást rendeztek

Czimbal Gyula, Horváth Ildikó a Klauzál Ház munkatársa és Gergely Attila

Muzsika barokk hangszereken
Hangverseny Telemann emlékére a budafoki református templomban
A kétszázötven éve elhunyt barokk
nagymester, Georg Philipp Telemann
emlékére és a reformáció-emlékév
alkalmából ünnepi kamarahangversenyt tartottak a budafoki református
templomban április 23-án. A műsorban Georg Philipp Telemann, valamint
Arcangelo Corelli, Jean-Marie Leclair
és Giuseppe Tartini szonátái hangzottak el a templom egykori kántora, Borsányi Márton és Kertész Ágnes előadásában.

– A minden dicséret felett álló, német, barokk szerzőtől, Telemanntól,
aki Bachot is megelőzve korának legnépszerűbb zeneszerzője volt, tiszteletünk jeléül két művet is elő fogunk
adni – mondta a koncertet megelőző
percekben az egykori kántor, felidézve
a templomi hangversenyre hívó szavakat, a „Nur Telemann allein ist übers
Lob erhoben”-t.

orsányi Márton, aki anyanyelvi

Bszinten „beszéli” a barokk zenét,

már gyermekkorában beleszeretett a
csembaló hangzásvilágába és a hangszer kecsességébe, később ehhez társult nála az orgona szeretete.
A csembaló avatott szakértője – bár
Svájcban él, több bázeli templomban
orgonál, tanít, és Európa-szerte koncertezik – évente kétszer hazatér a budafoki gyülekezethez, hogy játékával
és egy-egy meghívott zenésztársával
felejthetetlen élményt szerezve, elvarázsolja közönségét.

Kertész Ágnes és Borsányi Márton

A kamaraegyüttes muzsikálását,
Kertész Ágnes hegedűjátékát, különösen Jean-Marie Leclair c-moll szonátájának Allegro tételében nyújtott
virtuozitását hatalmas vastapssal jutalmazta a közönség, de a barokk hegedű és csembaló kettőst a koncert végén
sem engedte el a hallgatóság, hogy ráadást kapjon az óriási sikert arató művészektől. n (Tamás Angéla)

Czimbal Gyula fotóművész nemrégiben
a kerületet „másképpen” bemutató fotóival vett részt a MindenMás címmel
megrendezett rendhagyó fotókiállításon a Klauzál Ház földszinti aulájában.
űvészportréiból a Magyar költé-

Mszet napja alkalmából a budafo-

ki könyvtárban rendeztek április 29-ig
nyitva tartó tárlatot, melyen Ács Margit, Szabó T. Anna és Röhrig Géza
portréi mellett helyet kapott a haláláig
kerületünkben élő Szabó Gyula színművészről készült, tizenöt képből álló
sorozata is, amellyel a három éve, április 4-én elhunyt Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művészre emlékeztet a fotóművész.
Czimbal Gyula fotóiból a Klauzál
Ház Mészáros Csaba Termében is láthatunk válogatást, ahol egy olasz festővel közös kiállítás született az Itália
Budafokon című program kapcsán.
A Föld napja előestéjén, a művelődési központ ökonapi rendezvényéhez
szervesen kapcsolódva, természetfotóiból nyílt kiállítás a Vén Emil Galériában. A Hárosi-öbölről és környékéről készített gyönyörű képei között
nyolc fotót is megcsodálhatunk a magyar természetvédelem címermadaráról, a nagy kócsagról, kissé elkülönülve pedig különös „állatportrék” – az

Fotó: Mátyás Tibor

elefánt szeme, bőrének különös rajzolata, a mandrill (majomfajta – szerk.)
üvöltése – sorakoznak a kiállítótérben,
melyek mellett a száz éve született Devecseri Gábor és Nagytétény szülötte,
Romhányi József állatokról szóló, tréfás verseit olvashatjuk.
A május 17-ig látogatható tárlat
megnyitóján Gergely Attila botanikus
méltatta az „egyéni hangulatú és látásmódú, művészi kompozícióval és
technikai tökéllyel” készült fotókat, kiemelve a természetvédelmi terület buja
szépségét, őserdőhöz hasonló élővilágát.
A kerületi fotóművész az MTI fotósaként a napi hírügynökségi munka
mellett, mint harmóniára törekvő, alkotó, örökké kereső ember, tudatosan
kezdett olyan művészeket, költőket és
írókat fényképezni, akik maguk is valamilyen hasonlóra törekszenek a saját
területükön, mint ő.
Gyermekkora óta vonzódik az érintetlen természethez, mint mondta, lenyűgözi a Hárosi-öböl élővilága.
Az elmúlt tizenöt év alatt fotóit
számtalan hazai és nemzetközi kiállításon bemutatták már, és minden évben
díjazott volt valamilyen rangos itthoni
vagy külföldi versenyen, ahogy a sajtófotó-pályázatokon is évek óta az elsők között szerepel. n (Tamás Angéla)
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15. hétfő

19.00 Luigi Cantelmo gitár improvizációi
Helyszín: Magdolna Borház

16. kedd
8. hétfő

19.00 Megnyitó: Miklósa Erika, Kossuth és Liszt Ferenc-díjas
koloratúrszoprán operaénekesnő estje
Helyszín: Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont

9. kedd

19.00 „Boldogság 69:09” az Experidance Production
táncművészei bemutatják Román Sándor koreográfiáját
Helyszín: Klauzál Ház
19.00 „Text-Tour” - AQB kiállításmegnyitó
Helyszín: Art Quarter Budapest

10. szerda

18.00 „A Kutyavillától a Macskacsárdáig” kiállítás-megnyitó
19.00 Acapella – Solti Ádám és zenekara,
Borkóstoló zenés borterasz
Helyszín: Cziffra Központ

11. csütörtök

18.00 HegeShow extrém sportbemutató
19.00 ManGoRise koncert
Helyszín: Budafoki Szomszédok Piactér
19.00 „Idegenek az éjszakában” –
Frank Sinatra világa Kamarás Ivánnal
Helyszín: Seybold-Garab Pince

12. péntek
19.00 Budafoki Hangversenyesték Budafoki Dohnányi Zenekar koncertje
Helyszín: Klauzál Ház
19.00 Szép Ernő: „A fiú meg a lány" - Hírős Gasztro Színház
Helyszín: Lics Pincészet

13. szombat
I. Budafoki Pincejárat
Helyszínek: Törley, Seybold-Garab Pince,
Magdolna Borház, Lics Pincészet, AQB
9.00 Mesefesztivál, Magyar Népmese Színház, Iszkiri koncert,
Garboncás játszórét, Kádár Ferkó fotószínháza,
Borosné Tóth Irén kézmuves mesetára
Helyszín: Klauzál Ház
10.00 Barlanglakás piknik
Helyszín: Barlanglakás Emlékmúzeum
16.00 „A Kékszakállú herceg apropóján..." kiállítás megnyitó
Helyszín: Radóczy Mária Galéria
18.00 Náray Erika és a Budafok Big Band jazz koncert
Helyszín: Klauzál Ház

14. vasárnap

9.00-13.00 I. Nyárköszöntő Gyereknap
Helyszín: Szelmann Ház
17.30 Golda Magdolna „Vándorút”
című kiállításának megnyitója
19.00 HernádiPont - Hernádi Judit zenés estje
Helyszín: Klauzál Ház

17.00 Operett est - Tóth Éva és Leblanc Győző
Helyszín: Szelmann Ház
19.00 Klauzál Gitár Band és a Nádasdy kórus koncert
Helyszín: Klauzál Ház

17. szerda

20.00 Révész Richárd trió és Tátrai Tibor latin koncertje
Helyszín: Promontor Étterem

18. csütörtök

18.00 Nádasdy Balett Gála
Helyszín: Klauzál Ház
18.00 Az InFusion Trió koncertje
Helyszín: FSZEK Nagytétényi Könyvtára
19.00 Krúdy Fröccs interaktív időutazás sanzonokkal és kuplékkal
Helyszín: Seybold-Garab Pince

19. péntek
19.00 Sárik Péter Trió X Beethoven koncert
Helyszín: Klauzál Ház

20. szombat
10:00 TÁ-TI-KA®Együttes: 12. Születésnapi Nagykoncert
Helyszín: Cziffra Központ
11.00 Budafoki Dohnányi Zenekar
Megérthető zene koncertje
15.00 Budafoki Dohnányi Zenekar
Zeneértő leszek koncertje
17.00 ARTÉR „Generátor” című kiállítás megnyitója
Helyszín: Klauzál Ház
19:00 Zenés borterasz Horváth Márk gitárestje
Helyszín: Cziffra Központ

21. vasárnap
14.00-21.00 Népzenei Fesztivál
Közreműködnek: Cimbaliband és Danics Dóra,
Dűvő Zenekar, Csángálló,Szente János koncert
és táncház, mesejáték, Nádasdy Táncegyüttes,
Kicsi Rigók
Helyszín: Budafoki Szomszédok Piactér

Jegyinformáció:
www.klauzalhaz.hu
+36 1 226 0559
A rendezvénysorozat támogatója:
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata
A fesztivál szervezője:
A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ
A program- és a helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk!
Esőnap esetén helyszín a Klauzál Ház!
P R MONTOR
TELEVÍZIÓ

Városházi Híradó
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Új rapstílussal jelentkezik
az Animal Cannibals

Free Style Rap versenyt is tartanak a Cziffra Központban
Csütörtökön mutatja be legújabb videoklipjét az Animal Cannibals. A premier
érdekessége, hogy a klip – témáját és
szóhasználatát tekintve is – megpróbál
nagyon aktuális és iránymutató lenni. Az
1989-ben alakult rap/hip-hop csapat két
tagja, Qka MC és Ricsipí folyamatosan figyeli, milyen a világban a „raphelyzet”.
Ricsipí, aki kérdéseinkre is válaszolt, elmondta: szeretnének lépést tartani a
nemzetközi mezőnnyel, ezért most villámgyorsan reagáltak az USA-ban nemrég elindult új rapstílusra, és Nemér című
legújabb dalukkal erre próbálnak rímelni.

Hernádi Judit a Hernádi Pont című produkcióban

„Ha megérte,
jöhet egy pont…”
Hernádi Judit Jászai Mari-díjas érdemes művész
lép fel a Klauzál Gábor Művelődési Központban
Hernádi Judit színművész, a Sohase
mondd… kezdetű dal búgó hangú énekesnője, számtalan színpadi, film- és
tévészerep alakítója önálló estjével lép
színpadra a 43. Budafok-tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál vendégeként,
május 14-én este hét órakor, a Klauzál
Házban.
Jászai Mari-díjas érdemes művész,

Aaki humorát a televízióban is sok-

szor megcsillogtatta, futó darabjai mellett a nyári Szegedi Szabadtéri Játékokon egy Shakespeare-vígjátékban
játszik majd, az Átrium Színházban Alföldi Róbert rendezésében Fassbinder
egyik művében kapott szerepet, és az

Orlai Produkciónál Gáti Lászlóval és
Szikszai Rémusszal Az oroszlán télen
című darab bemutatójára készül.
– Mit tudhatunk a Hernádi Pont
című estjéről?
– Orlai Tibor kért meg arra, hogy
állítsak össze saját műsort, Pelsőczy
Réka pedig már korábban szólt, hogy
szívesen rendezne olyan estet, amely
rólam szól. Jókedvűen nekiálltam, felvázoltam, mi legyen benne – hiszen
mégiscsak én ismerem magamat a legjobban –, és elkészült egyfajta összegzés, a Hernádi Pont, amelyben arról
beszélek, ami engem érdekelt, érdekel
– saját szöveggel, verssel, színdarabrészlettel és dallal.

– Önálló est, mégis látványos a
színpad, a kivetítőn peregnek a képek,
és Heilig Gábor zenekara is része az
előadásnak.
– Nagyszerű önálló esteket ültem
végig, mégis, mint nézőt, riaszt, ha arra
gondolok, hogy egyvalakit kell nézni
másfél-két órán át, mert hátha nem bírom ki. Ezért az előadást úgy állítottam
össze Réka és még sokak segítségével,
hogy rajtam kívül mást is nézhessen a
közönség.
– Színészi pályafutását a Vígszínházban kezdte, de már csaknem három
évtizede szabadúszó. A társulati létet
vagy a kötöttséget nem bírta?
– Szabad ember vagyok, így születtem. Nem szeretem, ha ki vagyok szolgáltatva másoknak. A kiszolgáltatottságot csak akkor viselem jól, ha tudom,
hogy az meddig tart. Ezért, ha valakivel együtt dolgozom, akkor teljes mértékben alávetem magam az akaratának,
és még élvezem is, mert pontosan látom
a végét. Nagyon szeretem lezárni a dolgaimat. Megérzem, ha valamit be kell
fejezni, és akkor abbahagyom. Amit lezártam, az már később nem érint meg
érzelmileg. n (Tamás Angéla)

Csak ember légy, fiam

Budafok-Tétényben járt a Bojtorján. Interjú Pomázi Zoltán zenekarvezetővel
A magyar countryzene megteremtői. Dalaikon két generáció nőtt fel. A Bojtorján
életérzést teremtett, amit nem feledett a
közönség. Pomázi Zoltán alapító taggal a
Budafok-tétény Baráti Körök Egyesületénél adott koncert után beszélgettünk.
– Mit szólt a fogadtatáshoz?
– Remek közönség volt. Egy tapasztalt
előadóművész hamar észleli, ha valami
nem kerek. Jól éreztük magunkat, remélem, ránk sem volt panasz.
– Tavaly 40 éves jubileumot ültek,
folyamatosan játszanak. Nem akarnak
kimenni a divatból.
– Pedig az elmúlt húsz évben a kereskedelmi zeneadók mindent megtettek,
hogy kimúljunk. Kemény időszakokon
is túl vagyunk, szinte a feledés homálya
borult ránk, de a Bojtorján életérzést teremtett, amit nem feledett a közönség.
A rádió mint a könnyűzene legfontosabb médiuma azonban megváltozott.
Ami most megy, az már nem a klasszikus szórakoztatóipar, showbiznisz, hanem sokszor ripacsvásár. Na, mi ebbe
nem férünk bele. Nem is bánom.
– Generációs banda lettek?
– Összességében igen. A 35 felettiek
jönnek a koncertekre, de olykor szinte
a földre ülünk a meglepetéstől, amikor
tinédzserek éneklik kórusban a nótákat. Az igazság az, hogy ahol a szülők
nem adták tovább a dalokat a gyermekeiknek, ott nem aratunk babért, és ez
Magyarországon időnként hétköznapi
tapasztalat. Viszont a határon túli, milliós magyar közösségekben, a Délvidéken, a Felvidéken vagy éppen Erdélyben olyan a fogadtatás, a közönség,
hogy csak ámulunk a színpadon.

A Bojtorján együttes

– Mióta járják a Kárpát-medencét?
– Lassan tíz éve, és egyik meglepetésből a másikba esünk. Először az egyik ismerősöm kapacitált, hogy menjek szólóestet adni Csíkszeredába. Mondtam, hogy
ha Bojtorján-dalok kellenek, csak együtt
vállaljuk. Ráálltak. Amikor szokás szerint
a koncert előtt érdeklődtem az egyik szervezőtől, hogy mennyien jöttek el, mire
számítsunk a színpadon, azt a választ
kaptam, megtelt a 800 fős művelődési
ház, sőt alig férnek el, csak van egy kis
gond. Először nem értettem, aztán odahúzott az ablakhoz. Az épület előtt és körül
több ezren álltak, várták, hogy kezdjünk.
A kis gond a kihangosítás volt, de a székelyek megoldották.
– Lassan fél évszázada áll a reflektorfényben, tartalmas életpálya van ön mögött, legutóbb lovagkereszttel tüntették
ki, mégis új utakat keres. Irodalmat tanít.

– A zene testvére az irodalom, a
költészet. Megpróbálom rendhagyó
tanórákkal egészen közel hozni a diákokhoz Radnóti Miklóst. Az előadás a Tétova óda címet kapta. Ebben, a szokásos tanmenettől némileg
eltérve, úgy próbálom meg felkelteni a diákok érdeklődését, hogy nem
a szokványos sztereotípiákat hozom
elő, hanem megmutatom az embert,
aki a hétköznapokban éppen olyan
csetlő-botló, örömet, bánatot megélő hús-vér lény, mint bármelyikünk.
És nem mellesleg egy géniusz. Akárcsak Weöres Sándor. Ő lesz a következő ebben a programban. A fiatalok
örömmel fogadják ezt a tudásátadási
formát. Végül is a lényeget próbálom
átadni a diákoknak, azt, amit a Bojtorján-sláger refrénje mond: csak ember légy, fiam. n (SFI)

– Minden lemezükön tizenkilenc szám
van. Véletlen lenne?
– Amikor 1990-ben elkészítettük az
első amatőr demókazettánkat, tizenkilenc dal töltötte ki a hatvan percet, így
öt éven át minden kiadott kazettánkra
ennyit vettünk fel. Talán a hagyomány
megőrzése miatt és azért, hogy az emberek tényleg kapjanak valamit a pénzükért, a mai napig megmaradtunk a
19-nél.
– A szöveget és a zenét is saját maguk írják?
– A szöveget természetesen igen,
a zenéhez viszont segítséget kapunk
Deseő Balázstól. Mi megírjuk nagyjából hetvenszázalékosra, és utána Balázsnál kapja meg a végleges formáját.
– Freestyle-ozz és nyerj! – olvasható a Cziffra Központ plakátján. Milyen
lehetőséget kínálnak a vállalkozó szellemű rajongóknak?
– A rap klasszikus formája az előre
megírt szöveg, de ahogy a jazz, a rap is
elbírja az improvizációt, a szövegrögtönzést. Évek óta tartunk ilyen verse-

nyeket, próbáljuk a fiatalokat közelebb
hozni ehhez a nagyon kreatív műfajhoz, megszerettetni velük a rappelést. Nem mindenki jó freestyle-os, aki
egyébként jól rappel, mert ez más gondolkodást igényel. Nem könnyű dolog
rögtönözve, rímekbe szedve rappelni.
– Hogyan zajlik a Freestyle Rap
verseny?
– Többnyire évente egyszer, augusztusban rendezzük meg, de idén
sajnos elmarad a szokásos helyszínen, ezért is örülünk annak, hogy most
Nagytétényben, a Cziffra Központban
megtarthatjuk április 28-án. Általában
egy gyors rostálás után összesorsolunk
két jelentkezőt, akik az adott témáról
harminc-negyvenöt másodperc alatt rímekbe szedve kifejtik a gondolataikat.
A zsűri kiválasztja, melyikük a jobb, és
az az ember mehet tovább a döntőig.
Előzetesen is lehet jelentkezni a szervezőknél, de aki a helyszínen menet
közben kap kedvet hozzá, az is részt
vehet a versenyen. n (Tamás Angéla)

Animal Cannibals

Digitális emlékek az utókornak
Bemutatják és megőrzik a múltunkra és jelenünkre
vonatkozó, magánkézben őrzött forrásokat
Kérjük, hozza magával azokat a családi és személyes emlékeket, amelyeket szívesen megosztana a Budafok
Topotéka felületén! – szólt a felhívás a
városrész lakóihoz, ígéretet téve arra,
hogy a fotókat, leveleket, régi dokumentumokat digitalizálás után visszakapják a tulajdonosok.
erettyóújfalu és a Városliget után

BBudapest Főváros Levéltára útjára

indította a Budafok Topotékát, amelynek internetes felülete nemcsak hozzáférhetőséget biztosít egy adott közösség
múltjára és jelenére vonatkozó, magánkézben őrzött forrásaihoz, a fényképekhez, hang- és képanyagokhoz, eredeti
születési és házassági anyakönyvekhez,
valamint egyéb iratokhoz, de szakszerű
módon, rendszerezve meg is őrzi őket
az utókor számára.
Az ünnepélyes megnyitót az Internet Fiesta programsorozat részeként
tartották meg a Budafoki Könyvtárban,
ahol Varga Mónika könyvtárvezető köszöntötte a Budapest Főváros Levéltára főigazgatóját, dr. Kenyeres Istvánt,
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatóját, dr. Fodor Pétert, a projektet bemutató Fazekasné dr. Toma Katalin intézményi titkárt és dr. Garami

Barangoló az emlékek között

Erika Topotéka-referenst, valamint az
eseményen részt vevő Németh Zoltán
alpolgármestert.
Miután a főigazgatók megköszönték Varga Mónikának és munkatársainak, hogy az Európai Unió által meghirdetett programban részt vesznek,
az intézményi titkár és a Topotékareferens a programról beszéltek. Elmondták: az Európai Unió projektjének
célja, hogy az európai polgárok alkotó módon vegyenek részt földrészünk
sorsának alakításában, ezért a digitális
korszak adta lehetőségek kihasználásával a nagyközönséget is alkotó módon
vonja be digitális tartalmak létrehozásába. Erre szolgál a topotéka (www.
topotheque.eu) internetes felület. A Budafok Topotékába a könyvtár dolgozói
töltik fel a lakosság által behozott anyagokat, így a budafoki tartalom folyamatosan bővül. Hozzátették: remélik, hogy
2018 végére a feltöltések száma ezen a
helyszínen is eléri a kétezret.
Ezt követően a levéltár és az FSZEK
munkatársai válaszoltak a hallgatóság
köréből érkezett kérdésekre, majd arról tájékoztatták a jelenlévőket, hogy
az országban még két topotékát hoznak
létre, egyet Józsefvárosban és egyet
Solymáron. n (Budafokteteny.hu)

Fotó: Hirschberg Judit
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Lakossági fórum

Tájékoztató a településképi arculati
kézikönyv és a településképi rendelet
készítésének megkezdéséről
Az egységes településképek érdekében életbe lépő 2016. évi LXXIV.
törvény arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotását írja elő
a Fővárosi Önkormányzat és a kerületek számára.
A településképi arculati kézikönyvben rendszerbe foglaljuk azokat az alapelveket,
szabályokat, megőrizendő értékeket és arculati jellemzőket, amelyek meghatározzák Budafok-Tétény városképét. Tartalmazza a településkép előremutató formálására, az ehhez illeszkedő építészeti elemekre vonatkozó javaslatokat is.
Az ez alapján készülő településképi rendeletben olyan követelményeket
határozunk meg, amelyek biztosítják a településkép védelmét.
AZ ÖNÖK JAVASLATAIT IS VÁRJUK!

1%

– 2017. május 5-én 18 órakor a Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési
Központban tartandó lakossági fórumon szóban, vagy
– 2017. május 15-ig az alábbi elérhetőségeken, emailben vagy a postai úton.

A Nagytétényi
Kastély
Közalapítvány

Email: telepuleskep@bp22.hu, postacím: Budafok-Tétény Polgármesteri Hivatal,
Főépítészi és Városrendezési Iroda, 1221 Budapest, Városház tér 11.
A lakossági fórumon való részvételi szándékát kérjük, a fenti e-mail címen jelezze.

köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk egy százalékát az
alapítvány javára felajánlották.
2016-ban a befolyt összegből a
Közalapítvány a Nagytétényi Kastély Korok-virágok programját támogatta.

További információk: www.budafokteteny.hu/ugyintezes//foepiteszi-es-varosrendezesi-iroda

GYERE LE VELÜNK
A FÖLD ALÁ!

Kérjük idén is azok támogatását, akik a
Kastély programjainak bővítésére és a kerület kulturális örökségének megőrzésére
kívánják fordítani adójuk egy százalékát.

Adószám: 18230958-1-43
Nagytétényi Kastély Közalapítvány
kuratóriuma

ELMARAD

Indul a Budafoki Pincejárat!
A jÁRAtoK iDőpoNtjAi
május 13.
június 3.
július 1.
augusztus 5.

szeptember 2.
október 7.
november 4.
december 2.

Budafoki Pincejárat

A buszok minden egész órában indulnak az alábbi menetrend szerint:
Megállók
Stadionok
Ferencziek tere városnéző buszmegálló
Gellért tér / Budafoki út buszmegálló
Budafok, Törley látogatóközpont
Budafok, Városház tér
Budafok, Sörház utca
Budafok, Jókai utca
Budafok, Városház tér
Gellért tér / Budafoki út buszmegálló
Ferencziek tere városnéző buszmegálló
Stadionok Autóbuszállomás

Menetidő
0:00
0:15
0:22
0:37
0:45
0:50
1:00
1:05
1:30
1:40
1:55

Május 13-tól minden hónap első szombatján óránként indul a pincejárat Budafokra! Föld alatti
barangolás, bemutatók, kóstolók, programok a
csodálatos budafoki pezsgős és boros pincékben és kiállító helyeken. Napijegy a Pincejáratra
1.000 Ft, amit korlátlan számú utazásra lehet használni a helyszínek között és vissza Budapestre, és
emellett még további kedvezményekre jogosít!
Kerületi lakosok lakcímkártya bemutatásával is
jogosultak a feltüntetett kedvezményekre.

www.pincejarat.hu

arterbudafok.wordpress.com
arter.artgroup@gmail.com

A zord idő miatt a piac tér előtti,
Svábok a Piacon,
2017. 04. 22-re tervezett rendezvényünk
elmarad,
esőnapként megjelölt 2017. október 7-én,
tartjuk meg, rossz idő esetén a helyszín,
Tóth József u. 47.
Tisztelettel és köszönettel
dr. Szirtes Edit
elnök, Német Nemzetiségi Önkormányzat

Városházi Híradó
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Jubileum a nyugdíjasklubban
A Nagytétényi Nyugdíjas Klub harmincötödik
születésnapját ünnepelte a Szelmann Házban
Harmincöt éves lett a Nagytétényi
Nyugdíjas Klub, a születésnapi ünnepségre több mint kétszáz vendéget hívtak meg a szervezők. A Szelmann Házba sorra érkeztek a klub tagjai és a
három meghívott kórus énekesei. A
nagyteremben Kovacsics Lászlóné, a
klub vezetője köszöntötte a megjelenteket és idézte fel az elmúlt évtizedek
legszebb pillanatait.
záz fővel indult 1982-ben a nyugdí-

Sjasklub Hajduk Józsefné, Elza néni

A kerület vezetői a Klauzál Gábor Társasággal

Fotó: Mátyás Tibor

Klauzál-napok Tétényben
Kiváló előadások és iskolai vetélkedő Klauzál Gábor emlékére
A 2004-ben alakult Klauzál Gábor Társaság 2006 óta minden évben kétnapos rendezvénysorozattal tiszteleg
névadója, Klauzál Gábor emléke előtt.
Április 21–22-én 12. alkalommal tartották meg az eseményt.
program célja, hogy az első fele-

Alős kormány minisztere elfoglal-

ja méltó helyét a magyar köztudatban.
A Klauzál Gábor Társaság 2006-ban
közadakozásból emléktáblát állíttatott
a 19. századi politikus budatétényi villájának falán. A társaság kezdeményezésére a kerület művelődési háza 2007
óta a Klauzál Ház nevet viseli, amely
előtt 2012-ben – szintén közadakozásból – egész alakos bronzszobrot
emeltek a névadóról. A Klauzál-napok
Tétényben minden évben egy jeles eseményhez kapcsolódik, tavaly a politikus halálának 150. évfordulójára, idén
pedig a kiegyezés 150. évfordulójára
emlékeztek.

A rendezvény első napján, pénteken az ifjúságé volt a főszerep. A Klauzál Házban 10–14 éves diákok mérettették meg magukat a „Klauzál Gábor
és a kiegyezés” címmel indított – Kincses Katalin tanárnő által vezetett – vetélkedőn, ahol hat háromfős csapat versengett egymással. A győztes a Baross
Gábor Általános Iskola 7. osztályos csapata volt (felkészítő tanár: Monostoriné
Szeleczky Gabriella) ők leplezhették le
és egyben koszorúzhatták meg Klauzál
Gábor életrajzi tablóját, amely visszakerült a Klauzál Ház aulájába.
Az esemény második napja a
budatétényi Szent Mihály-kápolnánál
kezdődött – itt kötött házasságot 1853ban Klauzál Gábor és Schmidt Emma –,
ahol „Legendás szakállak, harcias bajuszok…” címmel vetített képes visszatekintést hallgathattunk meg dr. Fogarasi Klára néprajzkutató-fotótörténésztől.
Ezt követően a Klauzál-villánál Sisak
András tanár beszélt – a hallgatóságot

is megénekeltetve – az 1848–1867 közti magyar zenei életről, majd megkoszorúzták a Klauzál-emléktáblát és a „Deák
széke” emlékhelyet, ahol Budafok-Tétény önkormányzata nevében Karsay
Ferenc polgármester és Szepesfalvy
Anna alpolgármester hajtott fejet a politikus előtt tisztelegve.
A rendezvény részeként érdekes történelmi előadásokat hallhatott a közönség a Nagytétényi Kastélymúzeum dísztermében. A program ezen részét Hódi
Szabolcs, a Klauzál Gábor Társaság titkára nyitotta meg, aki dr. Szász Zoltán és dr.
Závodszky Géza történészt köszöntötte az
előadók között. A kiegyezésről szóló előadások után kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílt a meghívott történészekkel.
Hódi Szabolcs, a programok felelőse elégedetten nyilatkozott a Klauzálnapokról. Elmondta: bízik benne, hogy
céljukhoz – Klauzál Gábor köztudatba
emeléséhez – évről évre közelebb kerülhetnek. n (budafokteteny.hu)

„Inspiráló volt a Nádasdyban tanulni”
Szabó Marcell zongoraművész mentorának tartja Batke Mártát, gyermekkora zongoratanárnőjét

Magyar Örökségünk

Nádasdy
iskola
Hat nagyváros, köztük Budapest előválogatója után kapott meghívást
New Yorkba Szabó Marcell zongoraművész, a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola egykori növendéke. A koreai
zsűrielnök, végigjárva a világ fél tucat
helyszínét, százhetvennél több pályázó
közül választotta ki azt a kilenc zongoristát, köztük Szabó Marcellt is, aki az
USA legnépesebb városában részt vehetett a kétfordulós versenyen.
– Hogy érezte magát a tengerentúlon?
– Fantasztikus érzés volt, hogy ennyi
zongorista közül benne lehettem a legjobb kilencben. Továbbá először jártam
Amerikában, és egy hét alatt szerencsére volt időm a várost is bejárni.
– Az idén ismét elnyerte a Fischer Annie zenei előadó-művészeti ösztöndíjat.
Mivel jár ez az egy éven át tartó, havi
rendszerességgel folyósított juttatás?
– Koncertlehetőségeket kapok a
Filharmónia által szervezett bérletes
hangversenyeken. Ez nagyon jó esély
arra, hogy országszerte megismerjen a
közönség, mert komoly művészekkel
vagyok egy bérletben.
– A doktori cím megszerzése is folyamatban van?
– Már nem járok egyetemre, de a
munka nagyobbik része még hátravan.

Mozart négykezes szonátáiból írom a
disszertációmat, és mivel a nagy koncertet választottam, így szerencsére
csak hetven-száz oldalt kell írnom.
– Lesznek még hangversenyei ebben
az évadban?
– Májusban kamaraestet adunk
Ljubljanában Karasszon Eszter csellistával, júniusban az Óbudai Társaskörben koncertezek, ahol majd
Mácsai János beszélget velem, és a
Békés Megyei Szimfonikus Zenekarral Rahmanyinov-zongoraversenyt játszom Békésen. Júliusban a Kőszegi Zenei Fesztiválon a szintén Junior Prima
díjas Nyári Lászlóval kamarazenélünk,
és Kapolcson, a Művészetek Völgyében is zongorázom majd. Szeptemberig lazább a programom, így jut időm

megszervezni a következő évad fellépéseit, illetve repertoárt bővíteni.
– Négy évig járt a Nádasdy iskolába,
innen indult a pályája. Örülne, ha az iskola Magyar Örökség díjat kapna?
– Igen, mert szép emlékeket őrzök
erről az időszakról. Batke Márta zongoratanárnő növendéke voltam, aki mindig biztatott, és még nyáron is magához
hívott, hogy órát adjon nekem. A mai
napig kapcsolatban állunk, figyelemmel
kíséri a pályámat, és ha kérem, meghallgatja a játékomat koncertek előtt. Nagy
élmény volt, amikor életemben először
zenekarral játszhattam Nemes László
igazgató úr fertődi táborában, de az is
jó, hogy a Nádasdyban a gyerekek a tanáraikkal is muzsikálhatnak, mert az nagyon inspiráló. n (Tamás Angéla)

vezetésével, melynek tagjai minden
hónap első és harmadik hétfőjén találkoztak egymással és mesélték el örömeiket vagy éppen bánatukat. Ez a létszám mára már hetvenre csökkent. A
nyolcvanas évek közepén a művelődési ház alárendeltségébe került klub
munkáját Füzesiné Hajdu Klára művelődésszervező segítette. 1990. március 15-re a Budapesti Fővárosi Tanácstól zászlót és emléklapot kapott a klub
a kiemelkedő társadalmi munkájáért.
Tíz évig Gyenes Zsigmondné, Irénke
volt a Nagytétényi Nyugdíjas Klub vezetője, aki gyönyörű naplókat vezetett
a klub életéről. A születésnapi rendezvényen kiállítást rendeztek a régi relikviákból a télikertben a klubtagok. Tizenhét éve Kovacsics Lászlóné vezeti
a klubot nagy gonddal és odafigyeléssel. Az elmúlt évtizedek vidám pillanatait a kissé megsárgult fényképek segítségével elevenítették fel a kiállítás
megtekintői. Kirándulások, táncestek,
születésnapok, színházi látogatások és
kézműveskedések emlékét idézték fel
ezen a jeles napon.
Az ünnepi beszéd után a köszöntések következtek, elsőként Karsay

Előadás a Szelmann Házban Fotó: Mátyás Tibor

Ferenc polgármester kapott szót. Elmondta, hogy nagyon szeret ebbe a
közösségbe jönni, mert mindig nagy
szeretettel fogadják. Gratulált a hos�szú éveken át tartó munkához és a töretlen lelkesedéshez. László Istvánné, a Nagytétényi Polgári Kör elnöke
megköszönte a klubtagoknak – akik a
kör tagjai is –, hogy minden rendezvényükön ott vannak és segítenek a
szervezésben. Nagy meglepetést okozott, hogy a polgári kör több mint százszeletes, kétemeletes tortát készíttetett
a klubtagoknak. A köszöntések után a
vendégek kaptak főszerepet, elsőként a
Kajászói Dalkör lépett színpadra, majd
a Törökbálint Dalkör, a Baracskai Dalkör és végül a Nagytétényi Dalkör énekelt a közönségnek. A résztvevők emléklapot kaptak ajándékba, a házigazda
pedig mindenkit vendégül látott egy vacsorára. Az estig tartó zenés mulatságon
sokan táncra is perdültek a Szelmann
Házban. n (Viszkocsil Dóra)

Ismét százéves budafokit köszönthettünk!
Istvánfi Istvánné Aranka néni 1917 áprilisában
született, idén a 100. szülinapját ünnepelte! Aranka
néni a Budafoki Baromfiipari Vállalatnál dolgozott,
majd onnan is ment nyugdíjba. Sokáig élt Fóton,
de idős korára lányához költözött Budafok-Téténybe, ahol jelenleg is lakik. Két lányunokája, három
dédunokája és egy kislány ükunokája is van. Aranka nénit 100. születésnapja alkalmából Karsay Ferenc polgármester és dr. Szántó János, a budafoktétényi önkormányzat jegyzője köszöntötte.
Török Jánosné született Bucsi Erzsébet 1927ben született, 40 évig dolgozott, a háború előtt a
Standard Híradástechnikánál, a háború után a Beloiannisznál. Innen ment nyugdíjba 1979-ben. Tekercselő volt, és egy tanfolyam elvégzése után
nyomtatott áramkörökkel dolgozott. Egy lánya, egy
unokája és egy dédunokája van. Jelenleg az unokájával és családjával élnek együtt. Lánya nyugdíjas, Budaörsön él, dédunokája első éves egyetemista.
Szalai Sándor 1927-ben született Fejér megyében. Faipari munkásként dolgozott, de emellett mindig is igazi ezermester volt, így minden építkezéssel
kapcsolatos munkához is ért. Feleségével, Ilona nénivel 62 éve házasok. Kapcsolatukból két fiuk született, mára pedig már hét unokájuk és kilenc dédunokájuk teszi szebbé életüket. Sanyi bácsi a mai napig
sokat olvas, korát meghazudtolóan friss mind szellemileg, mind pedig fizikailag. Szülőfalujában lévő szőlőjét pár évvel ezelőtt még maga művelte, saját maga
készítette a bort is, nemrég azonban fiainak adta át a
stafétát. A kerület nevében Zugmann Péter alpolgármester és dr. Szántó János, a budafok-tétényi önkormányzat jegyzője köszöntötte az ünnepeltet.
Nagy Andorné Jutka néni 1927-ben született Nyáregyházán. Eleinte varrónőként dolgozott a Fővárosi
Kézműipari Vállalatnál, majd a Káldor utcai SZTK-ban
volt 12 évig betegellenőr, innen vonult később nyugdíjba. Egy fia és egy lánya van, valamint három unokája
és egy dédunokája. Jutka néni korát meghazudtolóan
aktív életet él, szívesen süt-főz, baráti társaságba jár
és ellátja a háztartást. Évekig tagként segítette a helyi Mozgássérültek Egyesületét. Nagyon szereti a színházat és a zenét, sokáig több budapesti színház és az
Opera bérletes látogatója volt. Több mint 20 évig volt
tagja a Tamási Áron Székely Népdalkörnek, amellyel
rendszeresen jártak fellépni, és számos díjat is nyertek. A kerület nevében Zugmann Péter alpolgármester
és dr. Szántó János, a budafok-tétényi önkormányzat
jegyzője köszöntötte az ünnepeltet.

Szabó Marcell zongoraművész
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 Városházi Híradó

Kolonics-bál Tétényben

Vidám programok a Kolonics György Általános Iskola
és Köznevelési Sportiskola alapítványi bálján
Az Eminens Alapítvány a 12. bálját rendezte meg idén, amelyen a Kolonics
György Általános Iskola és Köznevelési
Sportiskola diákjainak szülei és pedagógusai együtt szórakoztak, beszélgettek, mint egy nagy család. A Szelmann
Ház színháztermében este hét órakor
kezdődött az ünnep, melyen az intézmény igazgatója mondott köszöntőt.
odor Istvánné igazgató idén ünnep-

Fli pályakezdésének 40. évfordulóját,

ezért beszédében az elmúlt négy évtized
legemlékezetesebb pillanatait elevenítette fel. Az elsős, olvasni tanuló kisdiákok első szavait, a délutáni meseperceket, a felgyorsult világ fejlődésével
érkezett új kifejezések, szavak elsajátítását és beépítését a tanításba. Elhangzott az is, hogy az iskolában tanító pedagógusok mindig gyorsan és a diákok
érdekeit szem előtt tartva reagáltak a
változásokra. A pedagógusok feladata
maradt a régi: megtanítani írni, olvasni, számolni és eligazodni a világban a
diákokat – tette hozzá Fodor Istvánné.
Mint elmondta, az iskolában nyolcvan
felett van már azon szülők száma, akik
a Tompa utcai iskolába jártak és gyermekeiket is ebbe az intézménybe íratták
be. A tantestület létszáma is stabil, hiszen sokan vannak, akik több mint har-

Vad Réka és Széles Csongor előadása

minc éve itt dolgoznak, és van öt pedagógus, aki itt kezdte a pályáját. Az idei
bál szervezésén is látszott a tanári kar
szoros együttműködése. A vendégváró
falatokat és a finom vacsorát a pedagógusok készítették a szülőknek. A vacsora elfogyasztása előtt Vad Réka magyartanár énekelt a közönségnek, akit férje,
Széles Csongor kísért gitáron. A tombolára rengeteg nyereményt ajánlottak
fel a szülők és a szponzoráló cégek. A
fődíj idén Huber József Velencét ábrázoló festménye volt. Az est egyik legszellemesebb része a tantestületi színtársulat előadása volt. A Gyerekszáj
című produkcióban a gyerekeknek öltözött pedagógusok válaszoltak különböző kérdésekre. Ezután a szülők kaptak főszerepet, hiszen a tanárok nekik is
kitaláltak játékos feladatokat. Különböző színű csapatok csaptak össze, volt iskolatörténeti kvíz és intelligenciateszt
is. Az osztályoknak meghirdetett süteménysütő versenyen a diákok és a szülők is részt vehettek. A nyertes az egyik
6.b osztályos tanuló édesanyja, Kiss
Éva narancstortája lett. A bál zenés-táncos mulatsággal ért véget. Az idei évben
összegyűjtött támogatásból az iskola informatikai fejlesztését szeretnék támogatni és azt, hogy a diákok sok versenyre eljuthassanak. n (V. D.)

Fotó: Mátyás Tibor

Szojka Andrea, a Bartók Béla Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója

Emlékév a Bartók iskolában
Májusban különleges gálaműsorral ünneplik az intézmény 40. születésnapját

Idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját a Bartók Béla Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Az
ünnep első eseménye az intézményben
megrendezett átfogó kiállítás megnyitója volt. Szojka Andreát, az iskola
igazgatónőjét kérdeztük az iskola életének jelentősebb eseményeiről és a
jubileumi év rendezvényeiről.
– A négy évtized alatt mik voltak a legmeghatározóbb események az iskola
életében, melyek nagy része a kiállításon képekben, videókon megelevenedik
a látogató előtt?
– Egy iskola életében a legfontosabb események mindig a közösséghez kapcsolódnak. Ha bárki visszagondol régi alma materére, akkor először
az iskola épülete, az iskolai ünnepélyek, a ballagások, a nyári táborok és
az egyes órák hangulata jut az eszébe.
De iskola nincs pedagógusok nélkül.
Megható látni, hogy az iskolatörténeti
kiállításra visszalátogató régi diákjaink
megkönnyezik egykori kedves tanító-

jukat, tanárukat. Nekünk, tanároknak
ezeken az eseményeken kívül az oktatásban bekövetkezett változások a legmeghatározóbbak. Iskolánk jelenlegi
profiljának kialakítása 1981-ben kezdődött meg, ekkor vezettük be már harmadik osztálytól az angol nyelv oktatását. 1998 óta már az első évfolyamtól
tanítjuk az angol nyelvet, 2011 szeptemberében pedig elindult a két tanítási
nyelvű képzés iskolánkban.
– Az elmúlt negyven év alatt hány
diák fordult meg az intézményben és
hányan jöttek most újra vissza, hogy
találkozhassanak egymással?
– Az elmúlt negyven év alatt 107
osztály hagyta el iskolánkat. Így a Bartók iskolában tanuló diákok száma
meghaladja a háromezer főt. Nagy a
Bartókosok családja! Közülük már sok
osztály, évfolyam tartott a 40 éves jubileum kapcsán osztálytalálkozót, s a
tanév végéig több öregdiák gyűlik még
össze. Nekünk, pedagógusoknak nagy
öröm az a lelkesedés, amikor volt diákjaink egy-egy számukra meghatáro-

zó eseményt megörökítő fényképpel
érkeznek, hogy ezt még szeretnék hozzáadni a kiállításhoz.
– A 2016–2017-es tanév utolsó nagy
eseménye mi lesz?
– Május 26-án bemutatkozik a Bartók gálaműsor. Ezt természetesen szintén a 40. évforduló jegyében rendezzük
meg, hiszen a műsorszámokban korábbi tanítványok, azóta neves művészekké vált egykori diákjaink is fellépnek.
A meglepetés érdekében neveket még
nem szeretnék elárulni, de érdemes lesz
eljönni a műsorra. Ez lesz a 18. gála,
ezért a mottónk az, hogy „Nagykorúak
lettünk”. Ez is egyfajta jubileum, még
akkor is, ha nem kerek szám, a jubileumi évhez kapcsolható. A gálán többször
is megelevenedik majd az iskola története. Az iskolai díjakat (az Univerzum
díjat, az Irodalmi díjat, a Matematika
tudora díjat) szintén a gálán, ünnepélyes
keretek között adjuk át. Az elismerések
mindegyike a régebben az iskolában tanító és fiatalon elhunyt néhai pedagógusok emlékét őrzi. n (Viszkocsil Dóra)

A Föld napja az óvodákban
Virágba borították az intézmények kertjét a gyerekek és a szülők
prilis 22-e a Föld napja, amelyet a

Ákerületi óvodások színes progra-

mokkal ünnepeltek meg. A Rózsakerti
Tagóvodában például minden csoportszobában más és más feladatokat találtak ki az óvodapedagógusok, egy volt
a lényeg, hogy mindegyik valamilyen
módon kapcsolódjon a Föld napjához.
A tornaszobában egy hatalmas kötelekkel jelzett tóból kellett kihalászni a hulladékokat, majd a szelektív gyűjtés elveinek megfelelően elhelyezn őket.
Kedvelt feladat volt még a békakatapult, a szárral festés vagy a különböző
magvak felismerése. A nap folyamán
olyan játékos tevékenységeken vettek
részt az óvodások, amelyek formálják
a kicsik környezettudatos viselkedését. Minden feladat elvégzése után pecsétet kaptak az óvodások, a nagyobbak egyedül fedezték fel az intézmény
zegzugában elrejtett játékokat, a kicsiket az óvodapedagógusok kísérték
helyszínről helyszínre. A Szivárvány
Tagóvodában a szakadó eső ellenére is
kimentek az óvodások a fedett teraszra, hogy virágokat ültessenek. Minden
gyerek reggel rózsaszín és fehér virággal érkezett az óvodába, hogy elültethessék őket a kertész segítségével. Az
óvodapedagógusok elmondták, hogy
melyik virágot melyik mellé lehet ültetni, hiszen nem azonos a növények
víz- és napigénye. A gyerekek muskátlikat, árvácskákat és mézvirágokat ültettek el.
A Bartók Tagóvodába járó gyerekek
szülei cserepes virágokkal érkeztek áp-

rilis 22-én, így a gyermekek a saját virágaikat az óvónők, a dajkák segítségével ültethették el az óvoda udvarán. A
szép virágok meglocsolása után a virágok mellé jelölőpálcákat tettek a gyerekek, így később is megismerik majd

saját növényeiket. A virágok gondozása, öntözése a tavasz és a nyár folyamán folyamatosan a gyerekek feladata
lesz. A Föld napja után minden tagóvoda kertje virágba borult a gyerekek segítségével. n (Viszkocsil Dóra)

Élőkép az iskola udvarán

Hogy továbbra is legyen
elég tiszta vizünk!

A Víz világnapja a Herman Ottó Általános Iskolában
avaszi zsongás töltötte be a Buda-

Tfoki Herman Ottó Általános Iskolát

március 22-én. Örökös ökoiskolaként
az intézmény pedagógusai és diákjai több zöld jeles napot töltenek meg
tartalommal, de köztük talán a legfontosabb a Víz világnapja. Játékos,
mozgásos, interaktív, több érzékszervet is próbára tevő feladatokkal hívták fel a diákjaik figyelmét a tiszta
ivóvíz jelentőségére, felszíni és fel-

szín alatti vizeink védelmére. Hagyományosan közös vizesflakonos tornával kezdték a programot, majd több
helyszínen bővíthették ismereteiket a
gyerekek a vizes témakörben. Az idén
kipróbálhatták a Tengerecki Óriás
Társas vizes játékát is, amit pályázat
útján nyertek el. A Tengerecki Alapítvány támogatásával idén ismét újdonsággal színesedett a programok palettája. n (Budafokteteny.hu)

Városházi Híradó
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Meghívó

Meghívó a Budafok-tétényi Civil szervezetek napjára
Időpont: 2017. április 29., 10 órakor. Helyszín: Baross Gábortelepi Pelikán Imre Közösségi Ház, 1224 Budapest, XVI. utca
22. Házigazda: Sztavropulosz Szotiriszné (BÖBI) a Baross
Gábor-telepi Polgári Kör elnöke
Tisztelt Civil Szervezetek, Meghívottak! Terveink szerint közösen áttekintjük kerületünk fejlesztési terveit, a közfeladatok ellátását, illetve az önkéntes
munkák helyi munkamegosztását. Témakörök: Budafok-Tétény kulturális,
turisztikai és nemzetközi kapcsolataira vonatkozó fejlesztési programjának

bemutatása, településfejlesztési tervek ismertetése.
Civil szervezetek gazdálkodása, pályázati feltételeinek változása.
Ajánlások a CKT munkatervére.
Kérjük, hogy részvételi szándékukat (szervezet, létszám) legkésőbb április
25-ig jelezzék a pappl@bp22.hu, vagy a bogo.agi@gmail.com e-mail címeken, vagy Bogó Ágnes telefonján (30) 947-1051.
Karsay Ferenc polgármester, CKT társelnök
Bogó Ágnes CKT társelnök

program

Ajánlat a Promontor Televízió műsorából
Április 27.–május 4. Produkció című műsor SZÉCSI MAGDA:
POGÁNY TŰZ. A Roma Önkormányzat szervezésében a Cziffra Központban mutatta be a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola Szécsi Magda zenés színdarabját. Az eseményről beszélgettünk a kerületi Roma Önkormányzat vezetőivel, Daróczi Károly
elnökkel és Nagy Gusztáv elnökhelyettessel, valamint a darab alkotóival. Hangszerbemutató a Budafoki Dohnányi Zenekarral. 1. rész:
Vonósok. Most induló sorozatunkban a BDZ fiatal zenészeinek segítségével mutatjuk be a különböző hangszercsoportokat.
Április 28.–május 5. Napóra című magazinműsor Egyórás
hírműsorunkban többek között az alábbi témákkal készülünk:
Klauzál-napok Budatétényben, Föld-napi virágültetés a Szivárvány Tagóvodában, 35 éves idén a Nagytétényi Nyugdíjasklub,
Bölcsődék napja a Cziffra Központban.
Május 2–9. Kalendárium című magazinműsor Magazinműsorunkban sorra vesszük a májusi jeles napokat és szenteket, valamint szakértőnkkel beszélgetünk a bankkártyás és a
készpénzes fizetés előnyeiről, illetve hátrányairól.
Május 4–11. Produkció című műsor
Pár-beszéd Póka Egonnal – Gergely Éva és Doncsev András estje. Póka Egon basszusgitáros, zeneszerző, a Hobo Blues Band, P.
Mobil zenekarok basszusgitárosa, a Póka Egon Experience veze-

tője, a budapesti Kőbányai Zenei Stúdió művészeti szakképző iskola alapítója és vezetője.
Május 5–12. Napóra című magazinműsor
Egyórás hírműsorunkban többek között az alábbi témákkal készülünk: Májusfaállítás a Napocska Tagóvodában, emléktáblaavatás a Szelmann Háznál, szülői fórumot tartottak kerületi óvodások szüleinek.
Május 9–16. Kalendárium című magazinműsor
Magazinműsorunkban tippeket adunk arra, hogyan lehet takarékoskodni akkor, ha gyermekvállalás előtt állunk. Valamint bőrgyógyász
szakértőnkkel a napozás veszélyeire hívjuk fel a figyelmet.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

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

Online adás:
www.promontortv.hu

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. 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.

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. www.sturmklima.hu
Kalodás tüzifa, szén, brikett házhozszállítás
XI. ker. Fehérvári út 202., Tel: 06-30/9516-583,
06-30/650-3512

1223 Bp. Bíbic u. 7/B. kivett, beépítetlen terület+kivett magánút
Helyrajzi szám: 229016/8 229016/2. Telek terület: 1162 m2 518 m2 1/6-od
tul. hányada. Övezet: L5-BT/3. Közművek: magánúton előközművesített
(víz, csatorna, villany). Az ingatlan kikiáltási ára: 28 800 000 Ft+690.000.Ft. Az árverési dokumentáció ingyenes. A telek és az út tulajdoni hányad
kizárólag együtt kerül értékesítésre. Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat esetén kerül kitűzésre.
1223 Bp. Bíbic u. 11/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.
1222 Budapest Borkő utca 5/B. alatti 661 m2 területű
„kivett üzemi épület” megnevezésű ingatlan,
a telekről nyíló pincék összterülete 946 m2
Helyrajzi szám: 224670/2. Kikiáltási ára: 9.600.000.- Ft. Árverési dokumentáció: ingyenes, ügyfélfogadási időben átvehető. Árverés időpontja:
2017. április 27. 9.00 óra.

Csempézést, kőműves munkát, szobafestést,
kisebb javításokat is vállalalok. Tel: 06-30/9750053, 06-1-226-2527
Ács. tetőfedő, kőműves mester vállalok a
legkisebb munkától tetőjavtást, építést, szigetelést, beázás mentesítést hétvégén is. Tel:
06-30/318-2173, bizalmát köszönöm.
Teljeskörű lakásfelújítást vállalunk,
ács munka, kőműves munka, burkolatok
késztése, minőségi munka reális áron. Tel:
06-70/527-3158
Konténeres sittszállítás, sóder, homok,
termőföld, murva, zöldhulladék. Tel: 0620/4646-233
Fa - kőszobrászt, fafaragót keresek alkalmi
munkára. Tel: 06-20/923-2999

Eladó 

Vízpartközeli hétvégi ház Majosházán eladó.
Tel: 06-20/4830-317

Eladó Diósdon kertvárosi környezetben egyszobás, összkomfortos ház, részben beépített
tetőtérrel, mellék épülettel, kis uudvarral, gáz
és vegyes tüzelésű kazánnal. Érdeklődni 0819, 06-30/430-3245
Szilvafás - ültetvény eladó Pásztón / Nógrád
megyében / 75 db bő termésű fa, gondozott
bekerített telken. Irányár: 1150000,-Ft, Tel:
06-30/935-5464

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

*/("5-"/,;7&55æ
A 22. KERÜLETBEN

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

KÁRPITOSMESTER
MAJOR DEMETER

DEPRESSZIÓ,
SZORONGÁS,
PÁNIKBETEGSÉG

Kápritozott bútorok javítása,
áthúzása közülereknek is!

és egyéb pszichés problémák
szakszerű kezelése elérhető áron

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

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

Khell-Food-VL1SA8649010-2017-01-20_modositott-szoveg

Nettó 130e 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.

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!

Hirdetésfelvétel

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
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

NAPELLENZŐ

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

régiség 

kert 

SZÚNYOGHÁLÓ

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!

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% Áfa = 10.160.- Ft.
Megtekintés: egyeztetett időpontban. Árverés: vételi szándék esetén kerül meghirdetésre.
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.

REDŐNY

TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ
Mobil: 06 30 932-9831

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK

ÜVEGEZÉS

Mostantól új telefonszámon
érhető el a piacfelügyelő
Nagy Istvánt, a Szomszédok Piacának
piacfelügyelőjét mostantól a 20/224 36 57-es
telefonszámon lehet elérni.

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

 Városházi Híradó

Sorverseny óvodásoknak
Nagycsoportos óvodásoknak rendeztek
sorversenyt a Demjén iskola tornaterében
Az Egyesített Óvoda vezetősége több mint
húsz éve álmodta meg az első óvodás
sorversenyt, amelyen minden évben a kerület összes óvodája részt vett. A szombati
kerületi versenyre a gyerekek a napi mozgás mellett pluszfeladatokat is gyakoroltak az óvónőkkel, mielőtt ellátogattak a
Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolába, a verseny helyszínére.
z óvodásokat korán reggel szüleik és
kísérték a versenyre. A megnyitóünnepségen Horváthné Fűkő Zsuzsanna, az Egyesített Óvoda
vezetője köszöntötte a versenyzőket és a
szurkolókat. Beszédében elmondta, hogy
a mai napon nem az számít, melyik óvoda fog nyerni, hanem az, hogy a gyerekek
mozogjanak és érezzék jól magukat. A
közös zenés bemelegítés után sorsolással
dőlt el, hogy mely tagóvodák versenyeznek egymással. Márkus Szilárd, a verseny
bírója ismertette a szabályokat, és minden feladat előtt elmondta a legfontosabb
tudnivalókat. Amíg a csapatok teljesítették a versenyszámokat, a többi óvodás

Aóvodapedagógusok

a tornaterem szélén ülve drukkolt a versenyzőknek. A szülők nagy erővel buzdították gyermekeiket. Évek óta ugyanazokat a feladatokat kell minél gyorsabban és
pontosabban teljesíteniük a gyerekeknek.
Először szlalomozva futás, frizbipakolás,
labdagurítás folyik, majd tollasütőn cipelik a babzsákokat. A bírók minden hibát azonnal jeleztek a versenyt lebonyolító Márkus Szilárdnak, aki régóta aktívan
vesz részt ezeken a versenyeken. Az eredményhirdetés előtt elmondta: idén is rendkívül ügyesek voltak az óvodások, amiért
köszönet jár az óvodapedagógusoknak.
Hozzátette még azt is, hogy a kicsik sokkal koncentráltabban, odafigyelve és pontosabban végezték el a feladatokat. A versenyben első lett a Rózsakerti Tagóvoda,
másodikként a Csemetekert Tagóvoda
végzett, a harmadik helyezést pedig a
Bartók Tagóvoda nyerte el. A rendezvény végén minden csapat egy hatalmas
zsák játékot vehetett át Csiszár Zsuzsannától, a kerületi szociális, egészségügyi,
esélyegyenlőségi és sportbizottság elnökétől. n (Viszkocsil Dóra)


Fotó: BMTE-facebook

Ma játszunk a Ferencvárossal
Korábban sohasem tapasztalt előkészületek a klub történetének kiemelkedő csatája előtt
(Folytatás az 1. oldalról) 

Ez a körülmény egyszerre ad okot bizakodásra és óvatosságra. Bizakodásra, mert talán nem akkora a különbség
a két csapat tudásszintje között, mint
mondjuk tavaly ilyenkor volt, s óvatosságra, mert a sebzett vad a legveszélyesebb. Nem beszélve arról, hogy hovatovább a Magyar Kupa megnyerése a
Fradi egyetlen esélye arra, hogy kikerüljön a nemzetközi porondra.
Persze a Budafok sem amolyan egyszerű „mezei” NB III-as klub, amióta
Bélteky Róbert támogatja a csapatot,
szárnyal az együttes. A körülmények
is már-már NB I-esek, hogy mást ne
mondjunk, a Sopron elleni negyeddöntőre s most szombaton Pécsre, a
28. bajnoki forduló mérkőzésére egy

nappal korábban leutazott a gárda, s a
helyszínen készülhettek Oláh Lóránték
az erőpróbára, amelyet 1-1-es döntetlennel abszolváltak.
– Jeles napok következnek klubunk
életében, már-már azt mondanám, hogy
1912 óta íródó történetünk legjelesebb
napjai, de ez valójában csak a kupatörténelemre igaz. Hiszen voltunk mi már
NB I.-esek is 1945–1946-ban, s a hetvenes évek közepén kétszer is csak az
MLSZ számunkra káros filozófiája –
nevezetesen az, hogy nem örültek volna
még több fővárosi csapatnak az NB I.ben – ütötte el Jakab Jánosékat, Esterházy Mártonékat a feljutástól az élvonalba
– idézte fel a negyven évvel ezelőtt történteket Vizi Sándor ügyvezető elnök.
Vizi egyébként maga is ferencvárosi ne-

Meccs élőben, képernyőn
Bár az első mérkőzést a Groupama Arénában rendezik, a május 17-i visszavágóra már
nagyon készülnek Budafokon. A nézőtéren 5-6 ezer ember elfér, kétezer ülőhely van,
az állóhelyek száma jóval több. Budafokon is árusítják a szerdai, idegenbeli összecsapás jegyeit 2000 forintos egységáron, klubunk 800 belépőt kapott, ezek már elkeltek.
Mindkét mérkőzést szerdán 18, illetve május 17-én 15 órakor élőben közvetíti az M4
Sport, ilyesmire még nem volt példa klubunk történelmében. n
Nagy népszerűségnek örvend az óvodás sorverseny

Fotó: Hirschberg Judit

Siker a nemzetközi táncversenyen
Kiemelkedő eredményeket ért el a kerületi Passe Tánccsoport Nyíregyházán
yíregyházán

rendezték meg a
Dance Cup táncversenyt, amelyen a kerületünkben működő Passe Tánccsoport kiemelkedő
eredményeket ért el. A tánccsoport második otthona a nagytétényi Szelmann
Ház: rendszeresen itt edzenek, itt készülnek a versenyekre Czene-Bánhidi Petra művészeti vezető segítségével.
Az április eleji nemzetközi és országos
versenyen több mint 900 versenyzővel mérte össze tánctudását az együttes. A tagok a modern alapú show-tánc
kategóriában különböző korcsoportokban indultak, és valamennyi kategóriában elhozták az első vagy a második
helyet. Négy különdíjjal is jutalmazták
a csoportot, vezetőjük, Czene-Bánhidi
Petra pedig a koreográfusi különdíjat
hozhatta haza. n (VH)

NRevolution

Manó csoport
1. Egy barátság kezdete Duó - ezüst
Bardócz-Bánhidi Zsófia-Mányoki Emma
- szponzori különdíj
2. Zene birodalmában Csoport - arany
Szponzori különdíj
3. Színek játéka Csoport - ezüst
Bardócz Bánhidi Zsófia, Mányoki Emma,
Sándor Sára, Torhány Zsófia, Ruzsás
Dorina, Lerner Dóra, Horváth Hanga,
Pócsi Hanna, Németh Csenge, Meggyesi
Emma, Veszeli Bea, Gyulassi Noémi,
Kovács Szandi, Szendrődy Lili
Gyerek Korosztály
1. Fuvallat Csoport - ezüst
Zámbori Zsófi, Most Emese, Lerner Anna,
Kamarás Anna, Babka Bianka, Merényi
Mira, Tóth Vivi, Horváth Csenge,
Baranyi Heni
Junior Korcsoport
1. Piszkos Zenekar - arany
2. Játszma - ezüst

velés, 1963 és 1969 között az Üllői úton
pallérozódott, mielőtt Csepel érintésével Budafokon talált otthonra.
És ezzel helyben is lennénk: a két klubot, amelyek most szembekerülnek egymással, történelmi szálak kötik össze. A
legendás gazdasági és sportvezető, Kiss
László, a Hungarovin egykori vezérigazgatója nemcsak a Budafok társadalmi elnöke volt a rendszerváltás előtt, hanem
első embere volt a Ferencváros labdarúgó szakosztályának is. Klubunk jelenlegi
elnöke, dr. Soós János pedig a Ferencváros felügyelőbizottsága elnöke volt a Furulyás-korszakban.
A játékosfronton még több az átfedés: egykori Fradi-legendák – Pintér Attila, Mörtel Béla, Tepszics Ignác, Szűcs
Mihály, Kvaszta Lajos, Pogány László, Horváth „Api” – fordultak meg a
Promontor utcában is, sőt, közülük többen hosszú évekig budafoki lakosok is
voltak. A jelenlegi csapatban pedig Csizmadia Csaba, Oláh Lóránt, Grúz Tamás és
Pölöskey Péter játszott korábban a Fradiban. Edzőnk, Prukner László pedig bajnoki bronzéremre vezette a zöld-fehéreket.
A közös történelem azonban nem lehet akadálya a késhegyre menő csatának a
kupaelődöntőben. n (Ch. Gáll András)

Vigassy Zille, Baranyi Heni,
Mihalutti Emma, Kemeneczky Katalin,
Pintér Sára, Barna Daniella, Szarka Juli,
Kovács Regina
Felnőtt korcsoport
1. Toccata E Fuga csoport
- Legjobb koreográfia különdíj - arany
2. Tórusz csoport
- Ezüst - Szponzori különdíj
3 . Fix You csoport - ezüst
3. Sztereotipiák Szóló - arany
Gulyás Kinga - különdíj
4. Adagio 4 fő kis csoport
- Arany - különdíj
Bánhidi Fruzsina, Százmann Vivi,
Imre Anna, Gulyás Kinga, Mester Gréti,
Mester Kamilla, Szénási Rea,
Siklós Luca, Baranyi Blanka
Az est folyamán a versenyen kiosztott
„Legjobb koreográfus” díjat az együttes
művészeti vezetője, Czene Bánhidi Petra kapta. n

Kilencszáz versenyzővel mérték össze a tudásukat a kerületi táncosok

Városházi Híradó
budafok-tétény
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