Pincejárat muzsikával

Ferencziék és a Dűvő

Operett Budafokon

Válogatott futó a Futafokon

Fiatal tehetségek napja, ínyenceknek
ingyenes tokaji bor- és libamájkóstoló
várta a vendégeket a pincejáraton. (5. oldal) 

Ferenczi György és a Rackajam a Dűvő Együttessel ünnepelte Arany János születésének 200.
évfordulóját. (7. oldal) 

A Tóth József utcai művelődési
házban lép fel a kerületben élő Leblanc Győző–
Tóth Éva énekes páros. (5. oldal) 

Kőszegi Mira, a BMTE sportolója,
a gátfutók válogatott keretének tagja is díjat
adott át a Futafokon. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Boban
Marković
a Klauzál
Házban
A világhírű
szerb trombitás
rezesbandája
november
10-én lép fel
(7. oldal) 

XXV. évf. 21. szám 2017. november 8.

Teljesen megújul a budafoki Duna-part
Az önkormányzathoz számos javaslat érkezett a társadalmi egyeztetésen a Duna-part megújításáról, a tervezésnél ezt is figyelembe veszik
lelő mennyiségben helyez el a területen.
Elegendő parkolóhely is lesz, a Hajó utcával párhuzamosan. A kérdőívek eredménye szerint a tervekben kerékpártárolók
építése is szerepel, valamint piknikező-,
bográcsozóhelyek kialakítása, amit a válaszadók 75 százaléka támogatott. Továbbá a kulturált horgászati lehetőséget is
igyekszik megtartani az önkormányzat a
Duna-partnak ezen a területén.
A Duna-part megújítása Budapest
főváros Önkormányzata támogatásával, a Tér-Köz pályázat részeként valósul meg. n (vh)

Lezárult az önkormányzat által meghirdetett társadalmi egyeztetés a budafoki
Duna-part megújításáról. Az egyeztetésen részt vevők döntő többsége örömmel fogadta a terveket, sokan fogalmaztak meg hasznos ötleteket, amelyek nagy
része megvalósulhat.
papíralapú és internetes kérdőíveket

Aösszesen 340-en töltötték ki. A válasz-

adók közül a legtöbben a futás, kocogás lehetőségének megteremtését nevezték meg
elsődleges igényként. Az önkormányzat
ennek megfelelően igyekszik ezt beilleszteni a tervezési elképzelésekbe. Egyelőre
egy – meghatározott szakaszonként távolságjelzéssel ellátott futásra is alkalmas útvonal látszik megvalósíthatónak.
Érkezett javaslat egy fitnesz-, illetve
street workout- (utcai edzés) pálya kialakítására is, utóbbi szintén szerepel a tervek között.
Sokan szeretnék, ezért multifunkcionális sportpálya is épül majd. Nagy az
igény rá és a tervekben is szerepel, hogy
új közvilágítás legyen a területen, ez a
közbiztonság miatt is fontos.
Az önkormányzat ivókutat, továbbá
padokat és hulladékgyűjtőket is megfe-

Mindenki fontos!

Multifunkcionális
sportpálya, kerékpártároló,
piknikezőhely, ivókút,
közvilágítás is lesz a folyóparton

Az önkormányzat a hajléktalanellátásért
felelős szervezetekkel együttműködve
kéri a lakosság segítségét, támogatását
is, amennyiben közrendet, illetve köztisztasági szabályokat sértő utcai magatartást tapasztalnak a kerületben. De
azon egyedül élő idősek, elesettek felkutatásához is kérik a közreműködést, akik
nem jelentkeznek maguktól a segítségért. (Továbbiak a 2. oldalon) 

A szabadság napja a kerületben
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója Budafok-Tétényben
A hatvanegy évvel ezelőtt, október 23án kirobbant forradalom és szabadságharc áldozatai és hősei emlékére Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület
Önkormányzata koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést tartott a
Városháza Záborszky termében.
z ünnepségen Németh Zoltán alpol-

Agármester köszöntötte a megjelenteGyertyagyújtás a Székelyföldért
Jelképes őrtüzet gyújtottak a székely autonómiáért Budafok-Tétényben. A székely
autonómia napján a viharosra fordult időjárás miatt a rendezvényt az eredeti tervvel ellentétben zárt térben, a Városháza dísztermében tartották, ahol gyertyákat,
mécseseket gyújtottak a résztvevők. (Továbbiak a 9. oldalon) 

ket, köztük Németh Zsolt országgyűlési
képviselőt, Szabolcs Attila országgyűlési képviselőt, a nemzeti összetartozás
bizottsága alelnökét, Szepesfalvy Anna
alpolgármestert, az Ötvenhatos Szövetség és a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége XXII. kerületi szervezeteinek
tagjait, kerületünk díszpolgárait, az önkormányzati képviselőket, továbbá a civil és egyházi szervezetek, valamint a
pártok színeiben megjelent emlékezőket. (Továbbiak a 6. oldalon) 

Karsay Ferenc polgármester és Zugmann Péter alpolgármester az ötvenhatosok sírjainál Fotó: Kocsis Zoltán
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Méltó sírhely Thurzó Gábornak
Megszentelték a híres író, műfordító síremlékét
A Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör tagsága évek óta mindenszentek napján rendbe teszi Thurzó Gábor író, műfordító védett sírhelyét,
amely már jó ideje rendkívül rossz állapotban van. Vélhetően nincsenek leszármazottai az elhunytnak, így senki
nem ápolja a nyughelyet.
hurzó Gábor gyermekkorában a Pé-

Tter-Pál utcában töltötte nyarait éve-

Nagy Péter református lelkipásztor a szószéken

A mindennapi
megtérés jegyében
A reformáció 500. évfordulójának budafoki ünnepsége

A budafoki evangélikus templomban,
a Budafoki Református Egyházközség gyülekezetével közösen ünnepelték a reformáció 500. évfordulóját. Az
ökumenikus istentiszteleten – amelyet
Hokker Zsolt evangélikus lelkész vezetett – részt vett Karsay Ferenc polgármester és Szepesfalvy Anna alpolgármester is.
– Isten uralma akkor veszi kezdetét,
amikor valaki megtapasztalja az ő közelségét. Ez az érzés pedig Jézus Krisztus által, kereszthalálával, feltámadásával került közel az ember e világi
lényéhez, ez találja szíven az érző em-

bereket, engedelmességre intve – mondta Nagy Péter református lelkipásztor.
– Gyakoroljuk tehát mindennapi életünkben a megtérést, mert ez a reformáció üzenete, értelme – tette hozzá.
Németh Géza református gondnok
az ökumenikus istentiszteleten Máté
evangéliuma 10. részének 20. versét
idézte: „Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is
meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában.” – Szerencsére nekünk itt,
a mai világunkban nem kell tartanunk
attól, hogy a hitünkért elpusztítanának
minket, de jó, ha gondolunk arra, hogy

Fotó: Kocsis Zoltán

a világ számos részén a kereszt léte ma
is elég ahhoz, hogy valakit keresztre
szegezzenek. Hálásnak kell lennünk Istennek, hogy mi nem ilyen helyzetben
vagyunk, de ugyanakkor fontos, hogy
arra is gondoljunk, mi az a lelki tartás,
amire szükségünk van ahhoz, hogy valóban a mindennapi megtérésünk megtörténhessen – mondta Németh Géza
református gondnok.
Antal Gergely evangélikus felügyelő beszédében azt hangsúlyozta, a reformáció jelentése nem csupán a megújítás, hanem a visszaalakítás is. Luther
Márton is azt hirdette 500 évvel ezelőtt,
hogy vissza kell térni a gyökerekhez, a
tiszta vizű forráshoz, mert a Szentírás
olvasása, követése a mindennapi életben vihet csak közelebb az Úrhoz.
Nagy sikert aratott az ünnepi istentiszteleten a Rózsakerti Demjén István
Református Általános Iskola gyerekcsoportja. A fiatalok a reformáció történetét
feldolgozó rövid bábelőadást is tartottak
saját készítésű díszletekkel, jelmezekkel, bábokkal. n (budafokteteny.hu)

Segítsünk egymásnak!
A hajléktalanok és a magukra maradó idősek
ügyében is a lakosság segítségét kérik


Fotó: Hirschberg Judit

Muskátlik
és zöldzsákok
Az önkormányzat
ingyenes virágés zöldzsákosztással
járul hozzá a kerület
megszépítéséhez

kerület virágosítására minden év-

Aben nagy hangsúlyt fektet Buda-

fok-Tétény önkormányzata, ezért – a
lakosság nagy örömére – ősz végén évről évre kiosztják a közterületekről beszedett muskátlikat. Az önkormányzat
idén is ingyenesen osztotta szét a közterületekről beszedett virágokat. Az
önkormányzat a magánterületeken keletkezett zöldhulladék eltakarításához
FKF emblémás zsákok ingyenes osztásával járult hozzá. A zsákokat több
helyszínen átvehették a lakosok.
Fontos azonban, hogy odafigyeljünk, mi kerül a zöldhulladék-gyűjtő
zsákba: ne tegyünk bele fenyőféléket
vagy diófalevelet és -gallyakat, ugyanis az előbbiek magas gyanta-, az utóbbiak magas olaj- és mérgezőanyag-tartalmuk miatt nehezítik a komposztálás
folyamatát. Ügyeljünk rá, hogy a zsákba csak megfelelő méretűre felaprított
zöldhulladék kerüljön!
A kerületi zöldjáratok minden héten
elviszik az FKF Zrt. emblémás zsákokba kihelyezett zöldhulladékot, amit tilos elégetni. n (vh)

Az önkormányzat azon egyedül élő idősek, elesettek felkutatásához kéri a lakosság segítségét, támogatását, akik leggyakrabban nem jelentkeznek maguktól
a segítségért. Az önkormányzat alapvetően fontosnak tartja az összefogást
hajléktalanügyben is.
zt valljuk, hogy közösen kell segíte-

Anünk a rászorulókon, a nehéz élethely-

zetbe került embertársainkon. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy egyesek erre
való hivatkozással figyelmen kívül hagyják a társadalmi együttélés írott és íratlan
szabályait.
Ezért
az
önkormányzat
a
hajléktalanellátásért felelős szervezetekkel együttműködve a lakosság segítségét kéri abban az esetben is, amennyiben a közrendet, illetve a köztisztasági
szabályokat sértő, antiszociális utcai
magatartást észlelnek, tapasztalnak a
kerületben.
Az utóbbi időszakban egyre gyakrabban érkeztek, érkeznek az önkormányzathoz erre vonatkozó lakossági bejelentések, jelzések. A közterület-felügyelet
– lehetőségeihez mérten – igyekszik minden egyes bejelentést megvizsgálni, és a
jogszabályi kereteken belül intézkedni a
szabálytalankodókkal szemben. Ez azonban csak átmeneti megoldást jelent, önmagában nem szünteti meg a problémát.
A tapasztalat az, hogy szociális szempontból nem az utcán élők a leginkább
veszélyeztetettek, hanem azok, akik „láthatatlanok”, az egyedül élő idősek, elesettek. Az ő felkutatásukhoz kérjük
leginkább a segítséget, mert ők nem jelentkeznek maguktól, csak a környezetük
tudja jelezni az illetékeseknek, ha például a lakásukba zárkózva fagyoskodnak,
éheznek.

Az önkormányzat többféle módon
igyekszik segíteni a kerületben élő szociálisan rászorulóknak, nehéz helyzetben lévő családoknak, személyeknek. Az
önkormányzati hivatal koordinálásával,
anyagi támogatásával a segítségnyújtásba évről évre több intézmény is bekapcsolódik:

ken keresztül, ma ezt egy emléktábla
is jelzi. Felnőtt korában sok művében
nagy szeretettel gondolt vissza a Budafokon eltöltött évekre. A Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör
irodalomban jártas tagjai jól ismerték
ezeket az alkotásokat és évekkel ezelőtt arra gondoltak, felkeresik az író
sírját, hogy megemlékezzenek róla. Ekkor szembesültek a siralmas állapotban lévő sírhellyel és elhatározták, hogy
minden évben legalább egyszer, halot-

tak napján rendbe rakják. A kör tagjai
megszavazták, hogy ebben az esztendőben elkülönítenek százezer forintot a sír
méltó helyreállításához. A felújítás mindenszentekre készen is lett. A végleges
összeg harmincezer forinttal több lett a
tervezettnél, a különbözetet adományból fedezték. Az alapösszeget az önkormányzati támogatási keretből finanszírozta a szervezet vezetősége. November
4-én meg is szentelték a sírt, amely előtt
dr. Nagy István irodalomtörténész ismertette Thurzó Gábor életútját.
A méltatás után a sírt az ÓbudaHegyvidéki Szentháromság Plébánia
diakónusa rövid szentbeszédet követően megáldotta és megszentelte. A közös
imádság után a Budafoki Péter-Pál Utca
és Környéke Polgári Kör tagjai elhelyezték az emlékezés koszorúit és meggyújtották a gyertyákat. A meghitt ünnepséget
a Himnusz közös eléneklésével zárták a
résztvevők. n (Viszkocsil Dóra)

Thurzó Gábor a Péter-Pál utcában töltötte a nyarakat gyerekkorában

– Téli tüzelő megvásárlásához pénzbeli támogatás igényelhető a Szociális Ellátási Csoportnál: 1225 Budapest, Nagytétényi út 264., tel.: 424-0032, 424-0033.
– Amennyiben szomszédságában nehéz sorsú, elszigetelt, önellátásra nem
képes személyekről van tudomása, a
Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ családgondozói nyújtanak
segítséget a 424-7492, 424-7493-es elérhetőségen, vagy a 1225 Budapest, Nagytétényi út 261. sz. alatt.
Központi, kormányzati szinten is fokozottan segítik a hajléktalanellátást. Bővítették a kapacitásokat: országosan a

Országosan csaknem 10 ezer férőhely van a hajléktalanszállókon

hajléktalan emberek számára 9600 férőhely áll rendelkezésre, és a krízisidőszakban a férőhelyek számát 1500-zal növelik.
A fentieken túl összesen 7500 férőhelyes
nappali melegedők állnak rendelkezésre,
és a kapacitásokat tovább növeljük a vörös kód intézményének bevezetésével. Ez
azt jelenti, hogy ha extrém hideg esetén kiadják a „vörös kódot”, akkor a bentlakásos szociális intézményeknek is ellátást
kell biztosítaniuk hajléktalan embereknek.
A krízisidőszak többletterheinek finanszírozására 360 millió forintos támogatást
biztosított az Emmi, pályázaton keresztül.
Ezenfelül extrém terhelés esetére 50 millió forintot különítettek el. Az utcai szociális szolgálatok megerősítésére fejlesztési
pályázatot hirdettek, és szeretnék megerősíteni a diszpécserközpontokat is. Az Elsőként lakhatást! elnevezésű reszocializációs
program keretét 2 milliárdra növelték, a
szociális tűzifaprogram keretét 3 milliárd
forintról 4 milliárdra bővítették.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálattól
több százan vesznek részt a hajléktalanok
megsegítésében, és hat helyszínen nyújtanak mintegy háromszáz ember befogadására alkalmas szálláslehetőséget.
Hajléktalanellátás, köztéri intézkedés
ügyében hívható telefonszámok:
● Közterületeken, utcákon, tereken
segítségre szoruló élethelyzetről a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál tehető bejelentés 08:00–02:00 között a 061/338-4186-as telefonszám 2. mellékén
(http://maltai.hu/cikk/hir/2547).
● Menhely Alapítvány diszpécserszolgálat, Budapest, Pest megye: 1/3384186/1 (Budapesten belül a pesti utcai
bejelentések fogadása 0:00–24:00, http://
www.menhely.hu/).
● Budafok-Tétény Közterület-felügyeleti Csoportja hivatali időben hívható telefonszámai: 06-1/229-2611/
250 mellék, ügyeleti telefonszám: 0620/386-5942 (http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/kozterulet-felugyelet).
● XXII. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG – Telefon: 229-2622, vagy
a 112-es központi ügyeleti szám. n (vh)

Városházi Híradó

Meg kell védeni Magyarországot



képviselet
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter vendégeskedett a Klauzál Házban
Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter
volt a vendége a kerületnek hétfőn, amikor lakossági fórumot tartott a Klauzál
Gábor Művelődési Központban. Németh
Zsolt országgyűlés képviselő az est házigazdájaként úgy fogalmazott, különös
megtiszteltetés, hogy a „szomszéd várból”, a 11. kerületből fogadhattunk egy
ilyen illusztris vendéget.

Az én ötvenhatom
riska József Tamás, Budafok-Tétény díszpolgára, az 1956-os szabadság-

Pharc hőse…, nehéz megszokni a hiányod. Sokan vagyunk így ezzel, nem

fórumon dr. Simicskó István honvé-

Adelmi miniszter azt hangsúlyozta, nem

akarunk olyan Magyarországot, Európát,
amelyben nap mint nap félni kell a terrortámadásoktól. Hozzátette: ma már nincs
olyan hét, amikor ne szólnának hírek terrortámadásról, ez korábban nem így volt.
Simicskó István felidézte a 2001. szeptember 11-i amerikai terrortámadást, amely figyelmeztetés volt, hogy „nincs itt a világbéke”, és elindult egy új típusú világ
kialakítása. Ezt a folyamatot, Európa átalakítását dollármilliárdos nagytőkések
tovább generálják - mondta. A miniszter
kitért arra, hogy egy NATO-tanulmány
szerint 2020-ig 60 millió ember indul útnak. A következő 30 évben az emberiség
lélekszáma jelentős mértékben fog nőni,
viszont az európai civilizáció lélekszáma
csökken. Magyarországon viszont a családbarát politikának köszönhetően a csökkenés üteme mérséklődött - mutatott rá.
Kerítés nélkül lehetetlen megállítani a migrációt - hangsúlyozta a honvédelmi miniszter. Közölte: a magyar el-

A honvédelmi miniszter előadása a Klauzál Házban

lenzék Soros pártján áll, a Fidesz és a
KDNP az a két párt ebben az országban,
amely a magyar érdekeket képviseli.
A miniszter kiemelte: bízik a Sorostervről szóló nemzeti konzultáció sikerében, amivel eredményt, erőt tudnak
felmutatni.
Itt az elkövetkezendő időszakban nagyon nagy szükség lesz Dél-Budán arra,
hogy tovább erősödjenek a baráti és „harcostársi” kapcsolatok a 22. és a 11. kerület
között – mondta a fórum házigazdájaként
Németh Zsolt. Az országgyűlési képviselő hozzátette: dr. Simicskó István esteében egy harcművészetben is jártas politi-

Fotó: Kocsis Zoltán

kusról van szó. Biztosak lehetünk benne,
hogy megfelelő válaszokat tud adni kormánytagként is a Soros-terv keltette veszélyekre, kihívásokra. Meggyőző érvekre
is szükség van a nemzeti szuverenitásunkat, határainkat fenyegető külső, és belső
támadásokkal szemben. Hallhattuk, hogy
ezeknek is a birtokában van a kormány és
személy szerint a miniszter úr, tette hozzá Németh Zsolt a Klauzál Házban tartott
november 6-i lakossági fórumon, amelyen
részt vett Karsay Ferenc polgármester, Szabolcs Attila, országgyűlési képviselő, valamint Németh Zoltán, Szepesfalvy Anna és
Zugmann Péter alpolgármesterek is. n (vh)

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

Szinte napra pontosan két éve
írtam ugyanezen a helyen
az alábbiakat:
„Az ország közvéleményét a migránsok –
vagy más ízlés szerint menekültek – ügye
tartja izgalomban. Amikor egy kamion a 6-os
úton defektet kapott, vagy 50 migráns rajzott
ki belőle, amit rendőrautók szirénázása követett. Elterjedt a rémhír, hogy vendégeink megkéseltek két rendőrt. Ez szerencsére kacsának bizonyult. Két dolog azonban biztos: már

dr. Staudt Máté
jobbikos
önkormányzati képviselő

Adójogi eszközökkel igyekszik
az ellenzéket korlátozni
a kerületi Fidesz–KDNP
A helyi adókról szóló törvény módosítása alapján 2018-tól az építményadó ki fog
terjedni a közterületen elhelyezett reklám-

Perlai Zoltán
DK-s
önkormányzati képviselő

Pártkatonák egymás közt
A jó pártkatonák ismérve, hogy felettesük
minden kérését, parancsát gondolkodás
nélkül végrehajtják. A jelenlegi kerületi vezetők ezen a téren jól megtanulták a leckét. A
parlamenti képviselő hang nélkül megszavazza az ellenzéki pártok közterületi megjelenését korlátozó törvényt, majd Rogán

kerületünkben is megjelentek a migránsok, és
nagyon foglalkoztatja a kerületieket is a jelenség.
Humanitárius katasztrófáról van-e szó,
ami minden együtt érző ember szolidaritását
igényli, vagy újkori népvándorlásról, ami veszélyezteti Európa ma ismert arculatát, egész
jövőjét?
Meggyőződésünk, hogy mindkettő egyszerre van jelen. Aki szükséget szenved, akinek veszélyben az élete, aki fedél nélkül maradt, azon segíteni kell. Ez az emberiesség
parancsa. Az azonban nem várható el, hogy
önként és készséggel asszisztáljunk Európa és benne országunk etnikai arányainak és
kultúrájának elözönlés általi megváltozásához.
E kettős probléma megoldására Európa
vezetői teljes mértékben képtelennek mutatkoznak, a tehetetlenségen és a naponta

egymásnak ellentmondó nyilatkozatokon kívül mást nem csillantottak fel. Abban látszik
egyetértés, hogy bármit tesz Magyarország,
az rossz, helytelen és nem szolidáris.
Nekünk, kisembereknek ebben a játszmában nem osztottak lapot. Az egyetlen, amit tehetünk, hogy hallgatunk lelkiismeretünk szavára, segítünk, akinek kell, és támogatjuk a
helyzet rendezésére vonatkozó életképes és
megvalósítható javaslatokat.”
A helyzet azóta semmit sem változott: Európa vezetői teljesen képtelenek a probléma
megoldására, Magyarország példája viszont
egyre népszerűbb – ha nem is a brüsszeli politikusok, de a nyugat-európai lakosság körében. Ma már választásokat dönt el a közhangulat ebben a kérdésben. Nem lesz ez
másképp Magyarországon sem, 2018 tavaszán. n

hordozókra is. Az adó alanya a reklámhordozó tulajdonosa lesz, éves mértéke pedig
0 és 12 000 Ft/nm között állapítható meg,
vagyis az adó pontos összege tekintetében
van mozgástere az önkormányzatoknak.
A XXII. kerületben a fideszes többség úgy
döntött, hogy a reklámhordozók építményadójának mértéke a legmagasabb, tehát
12 000 Ft/nm/év legyen. A fideszes szép
szavakon túl ott találjuk a vonatkozó jogszabály alaptörvény-ellenes megalkotását, valamint azt az egyértelmű szándékot,
hogy pénzügyi eszközökkel lehetetlenítsék
el az ellenzék, és azon belül is a Jobbik pla-

kátfelületeit. Véletlen lenne, hogy pont most
kerül sor erre a módosításra, amikor a Fidesz-önkény miatt az utolsó lehetősége az
ellenzéknek, hogy saját tulajdonú plakátokon hirdessen? A Fidesz minden lépésével politikai mészárszéket próbál ácsolni a
kritikus hangok elhallgattatására, a mostani rendeletnek sem a településkép védelme
a valódi célja, hanem a Jobbik üzeneteinek
közterületi ellehetetlenítése! Egyértelmű,
hogy a Fidesz retteg, és saját hatalmát is
félelemre építi, de tudjuk, eddig minden
rendszer megbukott hazánkban, amelyik
így tett! És meg fognak ők is! n

Antal parancsára a polgármester azonnal
rendeletet alkot a plakátok megadóztatásáról, melyet a mindig néma helyi frakció
egyetlen gombnyomással boldogan megszavaz. Parancs kiadva, feladat teljesítve.
Kérdés van? Válasz nincs! Eljutottunk odáig, hogy már nemcsak a parlamenti választást, hanem az arra való felkészülést is saját képére alkotja a hatalom. A jó munkáért
pedig a beosztottnak simogatás, a vezetőnek kitüntetés is jár. Amíg a helyi képviselők
a Savoyai Kör nevű álcivil szerveződés rendezvényén hallgathatták meg Kubatov elöljáró szokásos Sorost szapuló fórumát, addig
a parlamenti székétől – a „munkájától” túlzás lenne – búcsúzó Szabolcs Attila egyene-

sen a „Honvédelemért Kitüntető Cím I. fokozata” kitüntetést kapta a szomszéd kerület
fideszes képviselőjétől a „Magyar Honvédség népszerűsítése, a honvédelem ügyének támogatása érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként”. A kitüntetés
szakmai tartalmát jól mutatja, hogy azt a
mi hős katonánk mellett három vidéki város kormánypárti polgármestere kapta meg
idén. Javaslom, hogy cserébe a sportot is
felügyelő Simicskó minisztert még a választások előtt tüntesse ki díszpolgári címmel a
kerületi Fidesz a BMTE-pálya közpénzből
megvalósuló milliárdos fejlesztése elismeréseként. Már csak hogy szép kerek legyen
az uram-bátyám világ. n

csak október 23-án.
Immár 4. éve, hogy örökre elmentél. Büszke vagyok rá, hogy atyai jó barátomnak mondhattalak. Nagyon hiányzol, bár a jelenléted a bennem, bennünk élő emlékek által örök. Megtisztelő számomra, hogy a barátod lehettem, kiváló ember voltál! Sokszor eszembe jutnak beszélgetéseink, hiányzik
az egyenes, a megalkuvást nem tűrő gondolkodásmódod.
Alig 20 éves voltál a forradalom kitörésekor, szakmád szerint hőszigetelő munkás. Részt vettél a Köztársaság téri pártház ostromában és a Royal
Szálló védelmében. Csoportod, a Wesselényi-csoport a belvárosi körzetben
a legtovább kitartók között volt. A csoport négy tagját 1958-ban kivégezték,
te „csupán” 12 évet kaptál. Önként vállalt küldetésként a forradalom szellemét és emlékét igyekeztél ébren tartani. Amikor 2007-ben az önkormányzat
díszpolgárrá választott, hosszan soroltad a sorstársaidat, akiket meghurcolt,
megalázott, kényszermunkára vagy halálra ítélt a kommunista diktatúra.
2006-ban, a forradalom 50. évfordulóján is példás erkölcsi tartással,
hajthatatlan ellenállóként cselekedtél, a Magyar Köztársasági Érdemrend
Tisztikeresztje kitüntetés átvételekor megtagadva a kézfogást az arra méltatlannak tartott akkori miniszterelnöktől.
A kerületi Pofosz munkájában is aktívan részt vettél. Sokunk nevében
szóltam idén a sírodnál halottak napján, a Budafoki temetőben, amikor az
’56-os mártírok emléktáblájánál és az ’56-os hősök síremlékeire koszorút és
mécseseket helyeztünk el: azért vagyunk itt, hogy azokat a hősöket, akik a
magyar szabadságért adták az életüket a szó szoros vagy átvitt értelmében,
megőrizzük a szívünkben, az emlékezetünkben, és hogy ezek a gyertyalángok azoknak a sírján is gyúljanak ilyenkor, akiknek esetleg már nem élnek
hozzátartozói. Tamás bátyám, már őszülő fejjel is nagyon sok új dolgot hallottam tőled a forradalomról: segítettél megérteni, hogy mennyire aljas volt
az a rendszer, amely nem csupán eltiporta a forradalmat, hanem a sokadik
generáción is bosszút állt miatta.
2011-ben, akkori alpolgármesterként én is támogathattam azt a kezdeményezésedet, hogy a Budafoki temetőben nyugvó ’56-os budafoki hősi áldozatok sírhelyeit nyilvánítsák a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság által
védett sírokká. A siker ez ügyben elsősorban neked és az akkori polgármester, mostani országgyűlési képviselő Szabolcs Attilának köszönhető.
Nemrég testvérvárosunk, Varsó kerületében, Białołękában jártunk, ott
emlékeztünk az ’56-os forradalomra. Eszembe jutottak egykori beszélgetéseink a nemzeti szuverenitásért folytatott küzdelem értelméről, amelyért mi,
magyarok és lengyelek annyi áldozatot hoztunk. Mint történelmünk során
oly sokszor, ezúttal is meg kell védenünk a nemzeti szuverenitásunkat. n
civil szemmel

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

Halottak napjára
któber végén, november elején egymáshoz szorosan kötődő ünnepnapok

Ovannak, melyekben eltérő módon, és különböző hagyományok alapján

szinte mindenki gondol az elhunyt családtagokra, az ősökre és szeretteikre. Emlékezünk továbbá a nemzet szintjén mindazokra, akik az ország érdekében tettek valamit, különösen a harctereken elhunyt katonákra, hősökre.
Ezekben a napokban a temetők felé megindulnak az emberek abból a célból, hogy a temető környezetét, a hozzátartozók sírját rendbe tegyék, és a temetőt előkészítsék az ünnepre, felvirágozzák azt és felkészüljenek arra, hogy
a gyertyagyújtás során lélekben is jelen legyenek az emlékezés pillanataiban.
A hátramaradottak számára fontos, hogy lelkileg, ha rövid időre is, együtt
legyenek a vigasztalás perceiben a már elköltözött szeretteikkel a gyertyák és
mécsesek meggyújtásával.
A megemlékezés a halottakról, az értük való közbenjárás a katolikus hittételen alapul annak reményében, hogy mindazok, akik Isten kegyelmében
hunytak el, esetleges bűneikért Isten színe előtt megtisztulhassanak. A mostani ünnep szinte egy héten keresztül zajlott, aminek oka, hogy Mindenszentek napja szerdára esett, mely egyébként munkaszüneti nap lett.
Mindenszentek napját 835 óta a római katolikus egyház határozta meg
november 1-jében alapvetően azzal a céllal, hogy mindazokra emlékezzünk,
akik egyenként, külön-külön nem kaptak az év során emléknapot. A kereszténység ez irányú „rendelete” természetesen nem feledtette a régi hagyományokat sem, mely az elmúlt évek során hozzánk is megérkezett az angolszász
területekről származó Halloween ünnep egyre terjedő formájában. Ez az ünnep is sok évszázaddal ezelőtti időszakra nyúlik vissza, és a kelták hagyományain alapul. Hangsúlyozni kell azonban azt, hogy november 1-je a Mindenszentek napja, november 2-a pedig a Halottak napja. A néphit szerint
ilyenkor a halottak hazalátogatnak, ezért régen számukra is megterítettek az
asztalnál, és éjszaka a holtak miséztek a templomban, és amíg a harang szól,
hazalátogatnak szétnézni. A lámpa és gyertyagyújtás minden helyiségben azt
a célt szolgálta, hogy a halottak eligazodjanak a házban.
Mindenszentekhez évszázadok óta gazdasági hagyományok is fűződnek,
ilyenkor kerülnek be az állatok a legelőkről, ekkor hajtják haza őket annak
érdekében, hogy a telet biztonságban tölthessék. Ezeken a napokon tiltották a munkát, nehogy megzavarják a munka zajával a halottak nyugalmát.
A szülők kegyelettel gondolnak az ősökre, a gyermekeiket magukkal viszik
a temetőkbe, ahol a gyermekek számára lehetőség van ajándékot vásárolni,
és ily módon közelebb vinni az egyébként szomorú hangulathoz, a felnövekvő generációt megismertetni azzal, hogy a halál az élet egy természetes része,
mellyel időben meg kell ismerkedni. Üdvözlendő az az egyre terjedő gyakorlat, hogy ezeken a napokon nemcsak a közvetlen hozzátartozók sírjánál állunk meg az emlékezés és tiszteletadás rövid perceire, hanem felkeressük a
hősök sírját és a barátok nyugvóhelyét is. n
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felhívás

Tájékoztatom a kerület polgárait, hogy Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának képviselő-testülete
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §, a képviselő-testület 10/2015. (IV. 20.) önkormányzati rendeletének 93. §-a alapján

Költöznek a BENU épület emeletére
a HÁZIORVOSOK, és a BENU épület
földszintjére költözik átmenetileg a felnőtt
háziorvosi ÜGYELET

közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás helye:
1221 Budapest, Városház tér 11., Záborszky Nándor Terem
A közmeghallgatás ideje: 2017. november 16. (csütörtök), 17.00 óra
(a képviselő-testület munkaterv szerinti ülését követően).
A közmeghallgatáson a felszólalás sorrendje sorszámok szerint történik. A sorszám megkérésével egyidejűleg meg kell jelölni a felszólalás témáját/témáit. A sorszámok 2017. november 1-jétől igényelhetők személyesen a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet (1221 Budapest, Városház tér 11.) I. emelet 41. szobájában, telefonon a 229-2611/188-as és a 154-es melléken,
vagy a 229-2658-as telefonszámon, valamint a benese@bp22.hu e-mail címen. Sorszámok a közmeghallgatás napján 12.00
óráig igényelhetők.
A közmeghallgatáson elhangzó – helyi közügyeket érintő – felszólalások időtartama az 5 percet nem haladhatja meg.
Karsay Ferenc polgármester

program
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
ezúton szeretettel meghívja Önt és családját

Erzsébet-, Katalin-, Lipót- és Márton-napi

Sváb Batyus Báljára
A bál helye: 1221 Budapest, Tóth József utca 45.
Bál időpontja: 2017. november 18., szombat.
Bál kezdete: 20 óra
Helyfoglalás: 1221 Bp., Tóth József u. 47.,
hétfő és csütörtöki napokon: 15–18 óráig.
Egyéb időpontokban: 06-70/410 9403 számon.
Közreműködnek: Spatzen Zenekar Pilisvörösvárról
és fellépnek az Árpád utca iskola tanítványai
Tombola
Vacsorarendelési lehetőség: az alkalomhoz illő Márton-napi lúdból!
Mindenkit szeretettel várunk!
Szabóné Wappler Mariann, dr. Szirtes Edit, Rácsik Dezsőné,
a Német Nemzetiségi Önkormányzat újraválasztott tagjai

meghívó

Meghívó a Kempelen
Farkas Gimnázium
felvételi tájékoztatójára
Sok szeretettel várjuk a negyedik osztályos
diákok szüleit 2017. november 13-án, hétfőn
a gimnázium épületében 18 órakor kezdődő
felvételi tájékoztatóra. A megbeszélésen részletes tájékoztatást adunk nyolc évfolyamos
gimnáziumunk programjáról, a felvételi eljárás folyamatáról, az ezzel kapcsolatos fontos
határidőkről, szülői feladatokról. A bemutatóórákkal egybekötött nyílt napunk 2017. november 29-én, szerdán 9 órától lesz.
Ezúton hívjuk fel a felsőbb évfolyamos, elsősorban a pályaválasztás előtt álló, jó képességű nyolcadikos diákok szüleinek figyelmét arra,
hogy különbözeti vizsgával a gimnázium felsőbb évfolyamainak osztályaiba is veszünk fel
diákokat. A különbözeti vizsgáról az iskola honlapján vagy a gimnázium titkárságán személyesen lehet érdeklődni. (www.kfg.hu; 1223
Budapest, Közgazdász u. 9–11.; tel.: 362-2114)
Békefi Gábor igazgató

NOVEMBER 13-TÓL A BENU SZENTLÉLEK PATIKA EMELETÉRE KÖLTÖZNEK
HÁZIORVOSOK, ÉS A BENU SZENTLÉLEK PATIKA FÖLDSZINTI RÉSZÉN ÉRHETŐ
EL A 24 ÓRÁS FELNŐTT HÁZIORVOSI ÜGYELET.
Az előző évek felújításait követve épül, szépül a Káldor Adolf Szakrendelő. A teljes belső felújítási munkák miatt 2017. november 13-án hétfő este 20.00 órától átmenetileg új helyen, a
BENU Szentlélek Patika (azaz a Szakrendelő épülettömbjének Szent István téri oldaláról bejáratos épület) földszintjén érhető el a 24 órás felnőtt háziorvosi ügyelet. Az ügyelet változatlanul az alábbi telefonszámokon hívható: 229-1758 és 229-1777/125-ös mellék.
A BENU Magyarország Zrt. és az Önkormányzat közötti együttműködés eredményeként megújult a BENU gyógyszertárral közös háziorvosi épület. Az emelet-ráépítéssel 4 korszerű orvosi rendelő jött létre.

állásajánlatok
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat jegyzőjepályázatot ír ki

Adminisztrátor
munkakör betöltésére

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: A Közterület-felügyeleti Csoporton adminisztrátor munkakör,
köztisztviselői jogviszonyban, határozott időre.
FELADATOK: a közterület-felügyeleti csoporthoz érkező ügyiratok, nyilvántartása, a közterület-felügyelet működéséhez szükséges nyomtatványok megrendelése, irodai levelezés, postázás, irattárba helyezendő iratok előkészítése, szigorú számadású okmányok kezelése (helyszíni bírságtömb,
közigazgatási bírságok, feljelentések), ezek ügyviteli kezelése, nyilvántartása, testületi határozatok,
a lakossági és egyéb bejelentések, közterület-felügyelői jelzések alapján új elnevezésű utcák névtábláinak és az utcanévtábla hiányok nyilvántartását, új táblák megrendelése, lakossági telefonos
bejelentések fogadása, rögzítése, egyszerűbb esetekben a válasz előkészítése, az illetékes szakügyintéző felé a továbbítása, feladatkörét érintő ügyfélfogadás ellátása, ennek keretében az ügyfél
szóban előadott kérelméről feljegyzés és/vagy jegyzőkönyv készítése, a közterület-felügyeleti csoport személyi állományával kapcsolatos ügyintézés: jelenléti ív előkészítése, ellenőrzése, hó végén
továbbítása, szabadságok, munkaidő, betegállományok nyilvántartása
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. december 05. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK, előnyök, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/adminisztrator
A pályázatokat 2017. november 20-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához
„adminisztrátor” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu

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

óvodapedagógusi munkakör betöltésére

Betöltendő munkakör: határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyban, óvodapedagógusi munkakörben.
Főbb feladatok: az óvodáskorú gyermekek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése, oktatása, tervezi, szervezi a csoportjában folyó pedagógiai munkát, segíti a hátrányban lévő gyermekek felzárkóztatását, kapcsolatot tart a szülőkkel.
Pályázati feltételek, egyéb információk: felsőfokú óvodapedagógusi végzettség, büntetlen előélet. http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/óvodapedagógus
A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt 2017. november 30-ig. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!
A pályázatokat 2017. november 24-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „óvodapedagógus”
jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: ovodapajtas@ovoda.hawk.hu, Pajtás Zoltánné óvodavezető-helyettes részére.
Részletek: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/ovodapedagogus

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

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS FIATALOK
ÖSZTÖNDÍJAS FOGLALKOZTATÁSÁRA
Az ösztöndíjas foglalkoztatás által a pályakezdő fiatalok lehetőséget kapnak arra,
hogy a diplomájuk mellé gyakorlati munkatapasztalatot is szerezzenek, ezáltal megkönnyítve a későbbi elhelyezkedést. Olyan pályázók jelentkezését várjuk,
akik elsősorban a közigazgatásban szeretnének szakmai tapasztalatot szerezni.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 30. életévnél fiatalabb életkor, főiskolai, egyetemi szintű
végzettség, amelyet igazoló okirat kiadására az ösztöndíjas foglalkozatási jogviszony létesítését megelőző két éven belül került sor
ÖSZTÖNDÍJAS FOGLALKOZTATÁSRA KIJELÖLT SZAKTERÜLET: Általános Igazgatási
Csoport igazgatásszervező vagy okleveles közigazgatási menedzser
A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA: a 45/2012. (III. 20.) korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajzot. Az önéletrajz minta letölthető a
www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt. Az önéletrajz formátum használata jogszabály alapján kötelező. Iskolai végzettséget, szakképesítést,
szakvizsgát tanúsító okirat másolatát
ILLETMÉNY, EGYÉB JUTTATÁSOK: bruttó 161 000 forint ösztöndíj, juttatások az
egységes közszolgálati szabályzat alapján
Az ösztöndíjas foglalkoztatásról a 2004. évi CXXIII. törvény rendelkezik.
A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon
belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázatokat 2017. november 20-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „ösztöndíjas” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
palyazat@bp22.hu

Városházi Híradó
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Nosztalgiázik a híres
operettpáros
Leblanc Győző és Tóth Éva túl az Óperencián
Gyakran repülnek az óceánon túlra, ahol
a kinti magyarokat szórakoztatják. November 11-én azonban a „bentieket” fogják, méghozzá szűkebb pátriájukban, Budafokon, a Tóth József utcai művelődési
házban. A Leblanc Győző–Tóth Éva énekes
páros évtizedek óta a kerületben él, így hazajárnak, amikor itt lépnek fel.

A Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosainak előadása 

Fotó: Kocsis Zoltán

Fiatal tehetségek
a Budafoki Pincejáraton
A Nádasdy művészeti iskola növendékei szórakoztatták a vendégeket

Fiatal tehetségek napja, ínyenceknek
ingyenes tokaji bor- és libamájkóstoló
várta a vendégeket a novemberi pincejáraton.
ovember első szombatján is újra nyi-

Ntott ajtókkal várta a közönséget a

Törley, a Garamvári, a Tangazdaság, a
Katona Borház, a Sümegi és Fiai Pincészet és még sok más helyszín. Ezen

a napon fiatal tehetségek mutatták be
tudásukat, a Budafok-tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola
növendékei. Felléptek a Népzenei Tanszak növendékei a Magdolna Borházban, barokk és klasszikus koncert volt
a Garamvári Pincészetben, a Budafoki Mozart Ifjúsági Zenekar adott koncertet a Záborszky Pincészetben, és a
Néptánc Tanszak tanulóinak bemutató-

ját is élvezhettük a Katona Borházban.
Aki gasztronómiai élményekre vágyott,
a Záborszky Pincében, vagyis a Borvárosban 16 órától A tokaji borok és a libamáj címmel Révész József mesterszakács kóstolóval egybekötött előadását
tekinthette meg. A pincejárathoz szintén
kapcsolódó Borköltők Társasága Étteremben 19 órától ismét pincekvízt játszhattak a vendégek. n (vh)

– Túl az Óperencián, a szellők szárnyán?
– kérdezzük a neves házaspárt, akik Túl az
Óperencián címmel adnak műsort november 11-én délután 3 órakor.
Leblanc Győző: – Ha nem is a szellők
szárnyán, de igen sokszor átrepültük az
óceánt Amerikától Ausztráliáig, Kanadától
Új-Zélandig. Tíz évvel ezelőtt például fél
évet töltöttünk az ötödik kontinensen.
Tóth Éva: – Igen sok barátra tettünk
szert ezeken az utakon, és nagyon megható
találkozásokban volt részünk. A kinti magyarok mindenütt nagy szeretettel fogadnak bennünket. Jóleső érzés, hogy milyen
élénk az érdeklődés az anyaország iránt.
– Azok iránt a műfajok iránt is, amiket
képviselnek?
L. Gy. – Az operett, népdal, nóta még
mindig megdobogtatja a szívüket. Főleg az
idősebb korosztályét, de a fiatalok is nem
egy slágert velünk énekelnek.
T. É.: – Örökzöldeket is énekelünk, ötven év nagy slágereit, ezeket szinte mind
ismerik a legtávolabbi kontinenseken is.
Valóban, a legtöbbször együtt énekelünk
a nézőkkel.
– Idehaza szintén hasonló a fogadtatás?
L. Gy.: – Ezek a műfajok nem mennek
ki a divatból, bárki bármit is mondjon! Itthon is bárhol megfordulunk, a közönség
igen aktívvá válik, amikor felcsendülnek

ezek a gyönyörű dallamok, mint például a Szellők szárnyán vagy a Túl az Óperencián.
T. É.: – Külföldön, de idehaza is megsiratják ezeket az örökbecsű számokat, és
velünk együtt nosztalgiáznak. Az ifjabb
korosztály képviselői is fel-felbukkannak
ezeken az előadásokon, és előfordul, hogy
ők is dalra fakadnak…
– Milyen évük volt, és mit várnak a jövő
esztendőtől?
L. Gy.: – Szerencsére ki se látszunk a
munkából, rengeteget utaztunk az idén is,
a hétvégéink szinte mindig foglaltak voltak. Boldogok lennénk, ha a jövő évünk is
hasonlóan jól sikerülne.
T. É. – Sok falunapon, fesztiválon szerepeltünk az idén, ránk fér egy kis pihenés.
Januárban Ausztráliába utazunk két hónapra, ott alkalmunk lesz a pihenésre is. Én
szintén megelégednék azzal, ha a 2018-as
évünk hasonlítana a 2017-esre.
– Jó hosszú időre elhagyják a kerületet…
L. Gy.: – Ideköt minden, nagyon szeretem ezt a csendes vidéket.
T. É.: – Én is így vagyok ezzel, minden külföldi turnénkról alig várjuk,
hogy hazaérkezzünk ide, erre a gyönyörű helyre. n (Temesi László)

Tóth Éva és Leblanc Győző 

Közösségépítés Rózsavölgyben
Negyedszázados évfordulóját ünnepelte a Rózsavölgy
Egyesület a Rózsavölgyi Közösségi Házban
Egy település életében nagyon fontosak a jól működő közösségek – emelte
ki Karsay Ferenc polgármester a Rózsavölgy Egyesület évfordulójának ünnepségén a Rózsavölgyi Közösségi Házban.
mlékeztetett: településünkön nagy ha-

Egyománya van a civil életnek, több

Szabolcs Attila, kerületünk országgyűlési képviselője a Honvédelemért kitüntetéssel 

Fotó: Kocsis Zoltán

Kitüntették Szabolcs Attilát
A Honvédelemért kitüntető címet vehette át országgyűlési képviselőnk
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről október 20-án, a Honvédelmi Minisztérium központi ünnepségén, a Stefánia Palota – Honvéd
Kulturális Központban emlékeztek
meg. Ez alkalomból Szabolcs Attila,
Dél-Buda országgyűlési képviselője a
Honvédelemért kitüntető címet kapta
meg a honvédelmi minisztertől.
imicskó István honvédelmi miniszter

Sünnepi beszédében leszögezte, kato-

náink ma is Magyarország szuverenitását, szabadságát, biztonságát, a magyar
állampolgárok mindennapjait védelmezik, amiért köszönettel és megbecsüléssel tartozunk nekik. A beszédet
követően a miniszter és Benkő Tibor
vezérezredes, honvéd vezérkari főnök
elismeréseket adott át többek közt Szabolcs Attila országgyűlési képviselőnek

a Magyar Honvédség népszerűsítése, a
honvédelem ügyének támogatása érdekében huzamosabb ideje végzett áldozatos munkája elismeréseként.
– Erre a címre a társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei, szervezetei javasolhatnak, engem
‚
az 56-os szervezetek terjesztettek fel
1956 szellemiségének ápolásáért. Nagyon jólesett ez az elismerés – válaszolta érdeklődésünkre gratulációnk
után Szabolcs Attila.
– Vannak személyes tapasztalatai a
forradalomról?
– Tizenegy évesen éltem át a forradalmat. A Gellért tér közelében laktunk, napokat töltöttünk óvóhelyen,
mert féltünk az oroszoktól. Azért voltak csendes tüntetések is, magyar zászlók lengtek az ablakokban és gyakran felcsendült az utcákon a Himnusz.

Felemelő érzés volt. De voltak napok,
hogy bejártuk a környéket a Móricz
Zsigmond körtértől az Üllői útig. A
Kálvin téren például láttam, ahogy egy
nagy ház faláról eltávolítják a hatalmas
vörös csillagot. Meg azt is, milyen nehézségek árán sikerült drótkötéllel, teherautóval egy szovjet emlékművet
ledönteni. Egy cirill betűt sokáig titokban őrizgettünk odahaza.
– Mit lehetett ezekből felfogni tizenegy évesen?
– Mindent, hiszen otthon a szüleimtől sokat hallottunk a szovjetekről,
a kommunistákról, s nem dicsérőleg! A
gyerekek is fel tudták fogni, mi zajlik
körülöttük. Nagyon szomorúak voltunk
november 4-én, amikor megdöbbentő látvány fogadott bennünket a Bartók
Béla úton, ahol a macskaköveken dübörögtek a szovjet tankok. n (temesi)

mint százéves egyesületek, polgári körök
működnek. Jól illeszkedik ebbe a sorba
a Rózsavölgy Egyesület is. Nincs még
egy ilyen kerület a fővárosban, amelyben az önkormányzat olyan mértékben
támogatná a civil szervezeteket, mint a
budafok-tétényi, és sehol máshol nincs
annyi élő civil közösség, aktív polgári
egyesület, mint nálunk, a jövőben is mindenkor számíthatnak ránk – tette hozzá
Karsay Ferenc.
Németh Zsolt országgyűlési képviselő a köszöntőjében azt hangsúlyozta:
rendszerváltó intézmény a Rózsavölgy
Egyesület, ezért is indokolt az emlékezés. - Kulcsfontosságú szerepe volt ebben Lázár Imrének, a Rózsavölgy Egyesület elnökének, akit gyerekkorom óta
volt szerencsém ismerni, hiszen édesapám, Németh Géza református lelkész

szűk baráti köréhez tartozott – hangsúlyozta a politikus. Mint fogalmazott,
édesapja és Lázár Imre együtt igyekeztek a föld alatti mozgalom gyülekezeti,
vallási keretein belül építeni a szűkebb
közösséget, és ezáltal előmozdítani a társadalmi változásokat.
– A rendszerváltás előtti negyven
év arról szólt, hogy ne legyen semmi –
mondta Lázár Imre, a Rózsavölgy Egyesület elnöke. – Mi pedig rátaláltunk a
„van” neveire. A reformáció 500. évfordulója pedig azt üzeni számunkra, hogy
akkor lesz Magyarországon nemzeti felemelkedés, ha az istenhit vezet bennünket, és az örökös megújulásba vetett bizalom.
A rendezvényen külön köszöntötték Lászlóné Varga Évát, a Nagytétényi Polgári Kör elnökét és Vizi Sándort,
a Budafok-tétényi Baráti Körök Egyesülete elnökét, valamint Zugmann Péter
alpolgármestert, a településrész önkormányzati képviselőjét. Az est zárásaként
Hegedűs Endre Kossuth-díjas és Liszt
Ferenc-díjas zongoraművész és felesége,
Hegedűs Katalin zongoraművész adott
ünnepi koncertet. n (vh)

Telt házas évforduló a Rózsavölgyi Közösségi Házban

Fotó: Kocsis Zoltán
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Kisfarkas, a Wesselényi
zászlóalj harcosa
Priska Tamás József felesége, Éva asszony
a legnehezebb időszakokban is a férje mellett állt
Budafok-Tétény díszpolgára, a Zagyvapálfalván született Priska József Tamás október 15-én ünnepelte volna nyolcvanegyedik születésnapját. A húszéves Kisfarkas
– így hívták bajtársai az 1956-os forradalom és szabadságharc idején – véletlenül, a
munkája kapcsán sodródott a forradalmárok közé, de attól a pillanattól kezdve élete meghatározó részévé vált az akkori pár
nap és az azt követő, Kádár börtöneiben eltöltött nyolc év.

Szabolcs Attila, Szepesfalvy Anna, Németh Zsolt, Németh Zoltán Horváth Tamás és Kállai Tamás a koszorúzáson

A szabadság napja

Fotó: Kocsis Zoltán

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója a kerületben
(Folytatás az 1. oldalról) 

Németh Zoltán alpolgármester átadta az
ünnepség ideje alatt hivatalos látogatáson Varsóban tartózkodó Karsay Ferenc
polgármester és Zugmann Péter alpolgármester üzenetét, majd emlékeztetett
azokra az októberi ifjakra, akik akár az
életüket is adva kiálltak a szabadság és
a nemzeti függetlenség mellett.
– Közel három évtizede büszkén,
nyíltan és félelem nélkül ünnepelhetünk. Az októberi ifjak közül sajnos
már sokan nem lehetnek közöttünk,
de szerencsére a ma fiataljai – ezen az
ünnepségen a Gádor Általános Iskola tanulói – segítenek megőrizni a forradalom emlékét – mondta az alpolgármester.
Németh Zsolt ünnepi beszédében
kiemelte: 1956-ban az a tizenkét nap
felvillantotta a magyar nép előtt a szabadság és a hatalom visszaszerzésé-

nek esélyét. Szabadon kimondhattuk,
amit gondoltunk, szabadon cselekedhettünk, magunk határozhattuk meg,
hogy mi helyes és mi nem. 1989 is valami hasonlót adott a magyaroknak, a
szuverenitás visszaszerzésének élményét, de ma is folyamatos erőfeszítést
jelent szuverenitásunk megőrzése annak érdekében, hogy továbbra is mi lehessünk saját sorsunk alakítói.
A megemlékezés a gyerekek műsorával folytatódott. A mosonmagyaróvári sortűz emlékére Szabados Mónika
tanárnő által írt és rendezett Shakespeare, sortűz, szerelem című színdarabban a diákok bemutatták, hogyan
jutott el a forradalom híre Budapestről vidékre, és milyen hatással volt ez a
nagyváros lakóinak életére.
Az ünnepségen a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége XXII. kerületi Szervezetének elnöke, Péter Árpád

emléklappal köszönte meg a Gádor
Általános Iskola tanárainak, valamint
a szereplő diákoknak, hogy az ’56-os
forradalom és szabadságharc emlékét
ápolják és a szellemiségét átadják a
jövő nemzedéknek.
Ezt követően a megemlékezők a hősök előtt fejet hajtva elhelyezték koszorúikat a Városház téren lévő 1956os emlékműnél.
A Nagytétényi Polgári Kör október
23-án tartott ünnepi megemlékezést,
amelyen elsőként László Istvánné elnök
köszöntötte a résztvevőket. Dindi István helytörténész ünnepi beszéde után,
a Bartók iskola tanulói mondtak verset.A
Szelmann Ház homlokzatán lévő ’56os emléktáblánál tartott koszorúzáson
az önkormányzat nevében Karsay Ferenc Polgármester és Németh Zoltán alpolgármester vett részt. (Továbbiak a
budafokteteny.hu-n.) n (Tamás Angéla)

„– Mi voltunk a Farkas csoport. Sógorom
(az akkoriban Farkasgazdának nevezett
Kovács Dezső – a szerk.) szervezte meg a
Wesselényi felkelő zászlóaljat, ahol az én
feladatom volt az élelmezés, a fegyver- és
egyéb ellátás biztosítása. A november 4-i
szovjet invázió után a Royal Szállóba helyeztük át főhadiszállásunkat, ahol negyven-ötven fiatal sráccal harcoltam együtt.
November 9-én estére minden lőszerünk
elfogyott, így másnap mindenkit legyilkoltak a szovjetek, kivéve engem. Megsebesültem, de megmenekültem, mert ismerősöm volt a főpincér, aki a véres holmimat
felszolgálóruhára cserélte, és levitt a külföldi szállóvendégek közé. Egy évvel később
találtak rám a nővéremnél, Szegeden, ott
tartóztattak le” – mesélte tíz évvel ezelőtt
Priska József Tamás, amikor budatétényi
otthonában beszélgettünk vele.
Mivel nagy erőkkel keresték azokat,
akiknek lőtt sebe volt, Priska József Tamás
hazautazott. Nem került a salgótarjáni sortűz áldozatai közé, mert sérülése miatt csak
bicegve tudott járni, ezért a lövések eldördülése után érkezett a tüntetés helyszínére.

Az áldozatok látványa, az ’56-ban történtek azonban egész hátralévő életét meghatározták.
Önként vállalt feladatai elvégzésében felesége, Éva asszony mindvégig oly önzetlen módon támogatta, mintha maga is részese lett volna az ’56-os eseményeknek.
Elmondta, hogy férjét a fegyveres harcban
való tevékeny részvétel és a Royal Szállóban okozott különösen nagy kár miatt 1957ben tizenkét évre elítélte a hadbíróság. Ebből nyolc évet töltött az ország különböző
börtöneiben, szökési kísérlete után négyet
magánzárkában. Az általános amnesztia
idején őt nem engedték szabadon, így csak
1965-ben szabadult harmad kedvezmén�nyel. Ettől kezdve élethivatásának tartotta a
forradalom emlékének gondozását.
Hozzátette: 2013-ban elhunyt férje 1990-ben egyik alapítója volt a Magyar
Politikai Foglyok Országos Szövetségének (Pofosz), melynek létét olyan fontosnak tartotta, hogy 1993-ban a XXII. kerületi ‚56-os bajtársakból helyi alapszervezetet
is létrehozott, és haláláig ennek elnöke volt.
Felkutatta a még élő forradalmárokat, közel
húsz hős sírját rendbe hozattatta és védetté nyilváníttatta, sőt a sírokon lévő, fémből
készült lyukas zászlót saját kezűleg festette
meg. Az emlékművek és emléktáblák elkészüléséhez is segítséget nyújtott.
Az ötvenhatos veterán özvegye a mai
napig tevékenyen őrzi és gondozza férje történelmi hagyatékát, ahogy az albumban lefóliázott, a börtönévek alatt a
vécé betonperemén hegyezett ceruzabéllel, miniatűr betűkkel, cigarettapapírra írt
verseit is. n (Tamás Angéla)

Vadászpilóta a Szűzanya kötényében
Vizéz Pokorny Endrét a rendszerváltás után rehabilitálták, és ezredesi rangot kapott
Vitéz Pokorny Endrét soha nem ítélték
el, mert nem volt miért, Recsk kivételével mégis végigjárta az ország összes
börtönét. Felesége szerint a Szűzanya
a kötényében hordta, mert 92 évnyi,
szenvedéssel teli élete során – gépével
lezuhant, leszállásra kényszerítették,
majd elfogták és bebörtönözték, két
évet Szibériában töltött hadifogságban, 1950-től végleges szabadulásáig, 1961-ig annyi időt töltött börtönben,
mint szabadlábon, elütötték és három
szívinfarktusa is volt – mindvégig megőrizte humorát, jó kedélyét.
z 1956-ban a budafoki borosoknál
segédmunkásként dolgozó Pokorny
Endrét a forradalom híre a pincében
érte munka közben. Miután levetette
az ebédlőben és a díszteremben Rákosi
és Sztálin képét, összeszedte az embereket ahhoz, hogy megmentsék a pincéket és a bort. A vonatállomáson szállításra váró bor őrzésére önkénteseket
küldött, a rendőrségtől fegyvert vételezett, és megszervezte a pincék védelmét. A vidékről kapott élelmet szétosztotta a dolgozók családjai között, és ki
is szállíttatta a lakhelyükre. Egyszer elkapták az oroszok, amikor a kórházból mentőautóval oxigént és gázt szállított a budatétényi szülőotthonba, de
meg tudta értetni velük, hogy a kismamáknak és az újszülötteknek erre óriási szükségük van, így békén hagyták.
– Végül az ávósok vitték el a férjemet a pincéből – mesélte felesége, Éva
asszony, aki szintén benne volt a forradalom sűrűjében. Barátnőjével és három munkatársával október 22-én arra
gondolva ment be a városba, hogy hátha szükség lesz a munkájukra. Szolgált
a Tétényi úti kórházban, mentővel járt

A

ki a Gellért Szállóba, ahonnan a sebesülteket hordták, röplapokat osztott, ha
kellett, temetett, és a december 4-i as�szonytüntetésen is részt vett.
Elmondta, hogy férje az 1920-as
évek közepétől a család hajdani szőlőbirtokán élt, a mai Budatétényben.
Apósa, Pokorny József, Magyarország
első válogatott középcsatára, az 1903.
év labdarúgója, 1904 gólkirálya akkor
költözött családjával Budatéténybe,
amikor a Názáreti Missziósház, hogy
fia a lakóhelyén részesülhessen gimnáziumi képzésben. Hozzátette: férje
édesapja mindig sok figyelmet fordított a gyerekekre, ezért is adományozta Budatéténynek azt a telket, amelyen
az ifjú labdarúgó palánták focizhatnak.

2002-ben azután férje átadta az 1925ben megalakult és a rendszerváltozás
éveiben újjászerveződött Budatétény
SE-nek a felújított Pokorny József
Sporttelepet.
Éva asszony arról is említést tett,
hogy házastársa érettségi után az első
Repülős Akadémia növendéke volt
Nyíregyházán, majd főhadnagyi rangot szerzett a kassai Repülőtiszti Főiskolán, és 1935-től 1945-ig huszonegy
különböző típusú gépet vezetve szolgált
a Magyar Légierő vadászrepülő századában. Pokorny Endre a vitézi címét a
rendszerváltozás utáni rehabilitációt követően vehette vissza, amikor először
alezredesi, utóbb ezredesi rendfokozatot kapott. n (Tamás Angéla)

Éva asszony is őrzi férje, vitéz Pokorny Endre emlékét 

Fotó: Kocsis Zoltán

Priska Tamásné férje sírjánál a Budafoki temetőben

Fotó: Kocsis Zoltán

A hősök örökké élnek

Emlékezés az ötvenhatos áldozatokra a temetőben
sendes megemlékezés helyszíne volt a

CBudafoki temető november 2-án kora

este. Az ’56-os veteránok, a forradalom áldozatainak családtagjai, az önkormányzat
vezetői és a civil lakosok a halottasház falán elhelyezett emléktáblánál és a lyukas
zászlóval jelölt síroknál rótták le tiszteletüket 1956 hősei előtt. A nemzeti gyásznap alkalmából tartott ünnepségen Péter
Árpád, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége (Pofosz) XXII. kerületi szervezetének elnöke felelevenítette a forradalmat
és szabadságharcot megelőző történéseket, felidézte annak kiváltó okait, majd beszélt a következményekről: a megtorlásról, megfélemlítésről, bebörtönzésekről,
akasztásokról és főbelövésekről. Ezt követően a Gádor Általános Iskola tanulói
(Bartos Sarolta, Páldy Panna, Manolovits
Viktória és Szalóky Andrea) felolvasták
a kegyetlen megtorlás emlékére írt Péter Árpád-verset, és Karsay Ferenc polgármesterrel, valamint Zugmann Péter alpolgármesterrel együtt megkoszorúzták az
emléktáblát. Az egybegyűltek ezután a sírokhoz vonultak, ahol mécseseket gyújtot-

tak, koszorúkat és virágokat helyeztek el a
mártírok sírján.
A forradalmárok többsége a főút mellett sorakozó, rendbe hozott sírokban
nyugszik, de néhányan, mint Priska József
Tamás, a Pofosz alapító tagja és egykori
elnöke vagy Takács doktor, a Forradalmi
Bizottság volt elnöke, a Budafoki temető
más-más helyszínén alussza örök álmát.
– Jó, hogy nemcsak idősek állják körül
a sírokat, hanem fiatalok is, mert csak az
hal meg, akit elfelejtenek. Fontos feladatunk, hogy azokat a hősöket, akik a magyar szabadságért adták az életüket a szó
szoros vagy átvitt értelmében, megőrizzük szívünkben, emlékezetünkben, mert
az ember addig él, amíg emlékeznek rá.
Ők mindig élni fognak, mert mindnyájukat a szívünkbe zártuk – mondta Karsay
Ferenc polgármester Priska József Tamás, azaz ahogy ő fogalmazott, „Tamás
bátyám” sírjánál.
A méltóképpen helyreállított, lyukas
zászlós sírok melletti visszaemlékezést
a mécsesek fényénél közösen elmondott
ima tette bensőségessé. n (T. a.)

Városházi Híradó
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Ferencziék és a Dűvő
Aranyidők „aranyos” zenészei az Arany-évfordulón
Arany 200, Aranyidők és Aranyünnep –
olvashattuk a plakátokon a Klauzál Ház
november 5-i programjáról. S mindehhez még Rackajam is járt, Ferenczi
György vezetésével. Arany János születésének 200. évfordulóján a szereplők minden megtettek, hogy mindenki
jól érezze magát.
erenczi György közismert a blues és

Fa soul szeretetéről, szájharmoniká-

Fergeteges koncertre készül a Boban Marković Orkestar a Klauzál Gábor Művelődési Központban

Boban Marković
a Klauzál Házban
A világhírű szerb trombitás rezesbandája
november 10-én lép fel Budatétényben
A világszerte ünnepelt 53 éves virtuóz
Marko fiával és további zenésztársaival
szórakoztatja a balkáni és cigányzene rajongóit. A Boban Marković Orkestar először
ad koncertet a budafoki Klauzál Házban.
oban Marković régi ismerős Buda-

Bpesten, a 2000-es évek elejétől nap-

jainkig a nagy zenei fesztiválok állandó vendége. Nem véletlen, hogy a szerb
művész nálunk érzi igazán otthon magát,
kedvenc városa Budapest. Noha Boban
Marković rézfúvós zenekarának tagjai

a szerbiai Vladicin Hanban élnek, lassan nincs olyan szeglete a világnak, ahol
ne zenéltek volna, de talán az első koncertsikerek okán kötődnek Budapesthez.
Boban Marković nagyapja, a legendás
Pavel szerb királyoknak muzsikált, édesapja szintén zenével foglalkozott. A zenészcsalád sarja május 6-án, a cigányok
legendás ünnepén, Djurdjevdán napján
látta meg a napvilágot, hétévesen kezdett komolyabban foglalkozni a trombitálással. A kezdeti szárnypróbálgatások
után kisvártatva végigturnézta a fél vilá-

got, népszerűségét a látványos és hangulati elemekkel bővelkedő koncertekkel
alapozta meg.
A Boban Marković Orkestar rengeteg díjat besöpört az évek során, az egyik
legértékesebb a gucsai fúvóstalálkozón
szerzett elismerés, ahol valóságos díjeső
zúdult a szerb zenészekre. A legjobb zenekar, Boban Marković a legjobb trombitás, 1995-ben pedig a zenekar-alapító a trombita mestere címet is elnyerte.
A sikerek mellett számos egyéb felkérés is megtalálta a balkáni művészeket. A
szerb trombitás a világhírű rendező, Emir
Kusturica jóvoltából zeneszerzőként részt
vehetett az Underground és az Arizonai
álmodozók című filmek elkészítésében.
Dolgozott a vajdasági magyar Lajkó Félix hegedűművésszel és a világhírű Frank
London’s Klezmer Brass All Starsszal is.
2006 óta Boban fia, Marko vezeti a
szerb fúvószenekart, apjával egyetértésben. Marko Marković zeneszerzőként és
szólistaként is részt vett a zenekar utolsó
két albumán. n (Sz. L.)

val, hegedűvel járta a vidéket és a világot. Most is sokat utazik és a népzenét
(is) népszerűsíti.
– Melyik műfaj áll önhöz a legközelebb? – kérdeztük az örökvidám zenésztől még a koncert előtt.
– Nem tudok választani, mert
mindegyiket egyformán szeretem.
Gyakran ötvözöm ezeket a műfajokat,
így még jobban ki tudom élni magam
bennük.
– Honnan jött a Rackajam név??
– A rackajuh közismert idehaza, a
jam szó pedig itt nem az édes „dzsemet” jelenti, hanem örömzenét, amit
külföldön is értenek. Sokat járunk
határokon, óceánokon túl – például Amerikában –, és ott nagyon szeretik a zenénket és a nevünket is. Tizennégy éve alakult a zenekarunk, és
tizenegy éve ebben a formában játszunk.
– Egy időben Petőfi-versekkel járták az országot. Ezentúl Arany-versekkel fogják?
– Nagyon szeretem Arany Jánost,
régi nagy tervem, hogy megzenésítem
a Toldit, de sajnos még nem jött ös�sze. Gyerekkorom óta hallgatom rendszeresen Básti Lajos tolmácsolásában,
még a telefonomban is benne van. Egy
jó dramaturgiával kedvem lenne színpadra vinni, úgy érzem, jól is állna nekünk. Arany Jánosról sokan nem is
tudják, hogy kitűnő muzsikus is volt,
jól gitározott, zongorázott, és nemcsak
gyűjtött, de írt is zenét. Egyébként a

dallamos verseire nagyon könnyű volna zenét írni.
– Milyen a kapcsolata a Dűvő zenekarral, amellyel most is együtt léptek fel?
– Nagyon jó, hiszen Nagy Zsolt régi
barátom, sokat tanultam tőle. Például
hozzá jártam két évig brácsát tanulni,
és azóta is rendszeresen megfordulok a
táboraiban. Többször pedig együtt muzsikálunk.
– Igen sok lemeze jelent meg eddig,
készül újabb?
– Szinte minden évben kiadunk
egyet. E hónapban pedig Pál István
„Szalonnával” készítünk új lemezt, különleges hangzású lesz, Amerikából
hozunk hozzá egy neves hangmérnököt. Nemrég felvettünk vele odakint
egy hanghordozót, és olyan jól sikerült, hogy úgy gondoltuk, idehaza is
vele csináljuk. Nagy örömömre sikerült elcsábítanunk. n (Temesi László)

Nagy Zsolt és Ferenczi György Fotó: Kocsis Zoltán

Felemelt szívvel

Sokszínű hangszeres összeállítás öt helyszínen
Sursum Corda nyáresti hangverkét kamarakoncertjét, melyeknek a nagytétényi Nagyboldogasszony-plébániatemplom és a
Vojnovich–Huszár-villa szolgált helyszínéül, Szabó Marcell zongoraestje követte szeptember 9-én a Cziffra Központban, ahol Prokofjev, Debussy és Chopin
műveit hallgathattuk meg a művész tolmácsolásában. A zenei program összeállítása is mutatja, hogy a Junior Primadíjas zongorista tervei között az orosz és
francia zene széles körű ismertetése is
szerepel. A Nádasdy Kálmán Művészeti
Iskola egykori növendéke (tanára: Batke
Márta) az eddig elért, jelentős nemzetközi sikerei mellett koncertezett már Bécsben, Madridban, Hamburgban, Brüs�szelben, Luxembourgban, Nagoyában, a
Krím-félszigeten és természetesen lakóhelyén, Budafok-Tétényben is.
A budafoki evangélikus templomban két ifjú művész, az idén tavasszal
diplomát szerző Illés Adrienn (csembaló) és a tavaly diplomázott Kriesch
Barbara (hárfa) hangversenyén vehettünk részt szeptember 23-án. A kitűnő előadóművészek, a különleges,

Asenysorozat

Emszt András, Szuromi Borbála és Janca Dániel a koncerten

Fotó: Kocsis Zoltán

Bachtól a kortárs zenéig
Budafok-Tétény művészeti ösztöndíjasainak koncertje a Cziffra Központban
A hangversenyen a tavalyi év egyik ösztöndíjasa, Szuromi Borbála hegedült, az
idén díjazott Janca Dániel játszott vibrafonon, és az ebben az évben is ösztöndíjat kapott Emszt András zeneszerző
zongorázott, aki jelenleg Debussy emlékére ír kórusművet, amelyet az új Liszt
Ferenc Kamarakórus mutat majd be a
Zeneakadémián március 10-én.
hangverseny után arról faggattuk a

Afiatal művészeket, hogyan készül-

tek erre a közönség körében óriási sikert arató, vastapsot kiváltó előadásra.
Emszt András: – A repertoárt együtt
állítottuk össze. Mindegyikünk szeretett volna szólóban játszani, de kamarázni is akartunk, hogy együtt mu-

zsikálhassunk. Úgy gondoltuk, egy
ilyen koncertnek az a méltó lezárása,
ha mindhárman a színpadon vagyunk,
de mivel a hegedű-zongora-vibrafon
„felállásnak” nincs nagy zeneirodalma, ezért megírtam a Trio concertante
című művet.
Janca Dániel: – Nagyon könnyen
összehangolódtunk. Az együtt játszott
művek, mint Emmanuel Séjourné Vibrafonversenyének I. tétele, ahol a zongora helyettesített egy teljes vonószenekart, vagy az utolsó darab, amelyet
kifejezetten erre a koncertre írt András,
nem igényeltek sok közös próbát. Több
időt töltöttünk a műsor összeállításával, mint a gyakorlással. Arra törekedtünk, hogy mindannyian bemutatkoz-

hassunk, a program változatos legyen
és megfelelően hosszú.
Szuromi Borbála: – Nagyon vártam
ezt a koncertet. Danit csak nemrég ismertem meg, de Andrissal már sokszor
muzsikáltam együtt. Igazából neki köszönhetem, hogy felébredt az érdeklődésem a kortárs zene iránt. Ma már
egyfajta kultúrmissziónak tartom, hogy
megismertessük és megszerettessük az
emberekkel a ma élő zeneszerzők műveit, ezért is választottam ezt a szakirányt a Genfi Zeneművészeti Főiskola
mesterképzésén, ahol ebben a tanévben
diplomázom. Már a felkészülés ideje
alatt is jól éreztem magam, és úgy gondolom, ezen a koncerten a legjobb formánkat hoztuk. n (Tamás Angéla)

Kamarakoncert a templomban

ritka hangszerek és az azokon felcsendülő dallamok – D. Scarlatti, Händel,
D’Anglebert és Bach muzsikája – elvarázsolták a hallgatóságot.
A Stúdió Liszt Kft. által szervezett
és Karsay Ferenc polgármester védnökségével megvalósult zenei fesztivál ötödik és egyben utolsó nyáresti
programját Kodály Zoltán emlékének
szentelték. A Budatétényi Szent István-templomban Udvarnoky László
OSPPE a zeneszerző és zenetudós lelki üdvéért, halálának ötvenedik és születésének 135. évfordulója alkalmából szentmisét mutatott be szeptember
30-án, amelyen a mester Missa brevis
című műve is felcsendült. Ezt követően az Ars Nova Sacra Énekegyüttes és
Sirák Péter orgonaművész hangversenyét élvezhette a közönség.
A műsorban Kodály Ének Szent István királyhoz és Adventi ének című
művei mellett elhangzott három Lisztszerzemény, az Ave Maria I (1852), az
Ave Maria II (1869) és a Nun danket
alle Gott korálfeldolgozás, valamint
Schein, Schütz, Rore és Gallus egyegy műve is. n (Tamás Angéla)

Fotó: Kocsis Zoltán
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BAPTISTA

VERSENYKIÍRÁS

„CHAROUSEK REZSŐ” SAKK EMLÉKVERSENY

MűvÉszTorna

2017. évi egyéni villámverseny kiírása

KÖZÖSSÉG

A belépés
ingyenes!

Játékos műveltségi vetélkedő minden korosztály számára

Verseny szervezője: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi
Önkormányzat és a Nagytétényi Polgári Kör

A helyezések díjait a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata biztosítja.

Helyszín: Rózsakert Közösségi Ház (Dézsmaház utca 33.)

Helyszín: Szelmann Ház (1225 Budapest, Nagytétényi út 306.)
Időpont: 2017. november 18. szombat 10 órától

Lebonyolítás: A verseny a jelentkezők létszámától függően 35 fő
alatt 7 fordulóból áll, 36 főtől 11 fordulóból áll, egy-egy parti 10- 10
perc. A győztes az, aki a legtöbb pontot szerzi. E villámversenyre is
a Fide versenyekre vonatkozó szabályok a mérvadók. Minden vitás kérdésben a Versenybizottság Elnöke dönt.

3–6 fős csapatok (családok, baráti társaságok, munkahelyi csapatok stb.)
jelentkezését várjuk csapatnévvel együtt.
A csapatnevekért külön pontot lehet kapni a vetélkedő során.

Verseny célja: A kerületünk sakkéletének kiemelkedő egyéniségéről
– Charousek Rezsőről megemlékezés villámverseny keretében
Versenybízottság Elnöke: Bernei András
Nevezés/jelentkezés: Időpontja: 2017. november 18-án a verseny
helyszínén 08.30-tól 09.45.-ig. Nevezési költség: 300 ft/Fő.
Kategória: Egyéni. Résztvevők: A versenyen részt vehet minden
sakkozni tudó, életkori korlát nincs.

A verseny szervezője fenntartja a jogot előre nem látható problémák előfordulása esetén a Versenykiírás módosítására. A verseny
megkezdése után minden módosításra és intézkedésre a Versenybizottság Elnöke jogosult.

Időpont: 2017. november 18. 16–18 óráig (teaházzal)

Jelentkezés: admin@rbk.hu vagy 20 775 0659
Határidő: 2017. november 15. 20 óra
Rózsakerti Baptista Közösség

Krisztus után
szabadon
VELE – EGYÜTT
MÁSOKÉRT...

Sportszerű versenyzést kívánnak a Szervezők!

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

választási hirdetmény

Tisztelt Kerületi Választópolgárok!
2018-ban országgyűlési képviselőket választ az ország.
A választás lebonyolításában – a korábbiakhoz hasonlóan – felelősségteljes szerep vár ismét a választópolgárokból álló szavazatszámláló bizottságokra.
A bizottságok feladata a választások tisztaságának biztosítása, a törvényesség betartása és betartatása. Az eddig működő szavazatszámláló bizottságok megbízatása lejár.
Amennyiben Ön a kerületben lakcímmel rendelkezik,
kérem, vállaljon munkát a szavazatszámláló bizottságban.
A szavazatszámláló bizottságnak az a XXII. kerületben lakcímmel rendelkező választópolgár lehet a
tagja, aki szerepel a központi névjegyzékben.
Várom, várjuk szíves jelentkezését a szavazatszámláló bizottságokba 2017. november 30-ig.
A jelentkezési lap (és a kapcsolódó nyomtatványok) letölthetők az önkormányzat honlapjáról és elvihetők a Polgármesteri Hivatal Portájáról is.
A jelentkezéssel kapcsolatban információért, kérem, keresse kollégámat, Malicsekné Kovács Évát (cím:
Polgármesteri Hivatal, 1221 Budapest, Városház tér 11., I. emelet 38. szoba, telefonszám: 1/229-2616,
e-mail: malicsekne@bp22.hu) vagy írja be böngészőjébe az alábbi címet és töltse le a nyomtatványokat:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/varjuk-szives-jelentkezeset-a-szavazatszamlalo-bizottsagokba.
A szavazás törvényes és zökkenőmentes lebonyolítása érdekében számítok támogatására!
dr. Szántó János jegyző
Budapest 18. sz. OEVI és a Budapest XXII. kerületi HVI vezetője

program

Ajánlat a Promontor Televízió műsorából
November 10–17. Napóra című magazinműsor
Egyórás hírműsorunkban többek között az alábbi témákkal készülünk: 25 éves a Rózsavölgy
Egyesület, felszentelték Thurzó Gábor író felújított síremlékét Óbudán, dartsvilágbajnok Budafokon, ingyen FKF emblémás zsákok osztása a Városházán.
November 14–21. Kalendárium című magazinműsor
Műsorunkban láthatják a novemberi pincejárat
összefoglaló anyagát. Szakértőnk segítségével
tippeket adunk az immunerősítésre.
November 17–24. Napóra című magazinműsor
Egyórás hírműsorunkban többek között az alábbi témákkal készülünk: szociális munkások el-

ismerése a Városházán, özvegyek találkozója a
Szelmann Házban, foltvarrók kiállítása a Klauzál
Házban, újbor ünnepe a tangazdaságban.
November 21–28. Kalendárium című magazinműsor
Műsorunkban a Klauzál Társalgó novemberi vendégével, Varga Miklós énekessel láthatnak ös�szefoglalót.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Városházi Híradó
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Elhunyt szeretteinkre
emlékeztünk
Mindenszentek és halottak napi ökumenikus
megemlékezést tartottak a nagytétényi urnatemetőben
– Az emlékezés és a kegyelet hozott
ide bennünket. Halottak napja van, a
család és a társadalom legbensőségesebb ünnepeinek egyike – fogalmazott
a megemlékezés szónokaként Kotolák
Beáta, a Budapesti Temetkezési Intézet
polgári búcsúztatója.
Az ökumenikus megemlékezésen
előbb Hokker Zsolt evangélikus lelkész hirdetett igét. Mint fogalmazott,
elhunyt szeretteink, ismerőseink, hozzátartozóink sírjánál eszünkbe jutnak
elkövetett bűneink, mulasztásaink is.
Egyedül Isten irgalmassága tudja megbocsájtani a mi vétkeinket.
Szász Lajos református lelkipásztor a
90. zsoltárt idézte: „Hirtelen semmivé leszünk, ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80
esztendő, és nagyobb részük hiábavaló fáradság. Olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Taníts úgy számlálni napjainkat,

hogy bölcs szívhez jussunk” – hangzott el
a lelkipásztor igehirdetésében.
A budafoki Szent Lipót-plébánia plébánosa, Sárhegyi Zoltán atya úgy fogalmazott: „Amikor az imádságainkban elhunyt
szeretteinkhez fordulunk, tekintetünket
fordítsuk azok felé, akiket példaként állít
elénk az egyház, mert jó tőlük tanulni. Sokszor felfedezzük egy-egy mozdulatban,
szójárásban azon hozzátartozóinkat, akikre most emlékezünk. Egymást újra és újra
meg tudjuk erősíteni ezáltal, és akik már
eltávoztak közülünk, mégis bennünk élnek tovább. Ők ott vannak már Isten közelében, ez a vigasztaló tanítás erősíthet meg
bennünket ezekben a napokban” – mondta
Sárhegyi Zoltán atya.
Az Angeli úti urnatemetőben tartott szerdai ökumenikus megemlékezésen részt vett,
majd virágot helyezett el és gyertyát gyújtott az közös emlékhelynél Karsay Ferenc
polgármester és Szabolcs Attila országgyűlési képviselő is. n (budafokteteny.hu)

A kerület vezető politikusai az erdélyi vendégekkel a Városházán

Fotó: Kocsis Zoltán

A Székely autonómia napja
Gyertyagyújtás a Székelyföldért a budafoki városháza dísztermében
Jelképes őrtüzet gyújtottak a székely
autonómiáért Budafok-Tétényben vasárnap. A viharosra fordult időjárás
miatt a rendezvényt az eredeti tervvel
ellentétben zárt térben, a Városháza
dísztermében tartották, ahol gyertyákat gyújtottak.
émeth Zsolt, az Országgyűlés kül-

Nügyi bizottságának elnöke ünnepi

Koszorúzás az urnatemetőben

Fotó: Kocsis Zoltán

Emléktábla az elhurcoltaknak
A Német nemzetiségi napon a malenkij robot áldozataira
is emlékeztek a Tóth József utcai közösségi házban
mléktáblát avattak Budafok-Tétény-

Eben a munkatáborokba elhurcoltak

tiszteletére. A Német nemzetiségi nap
programsorozat részeként október 14-én
a malenkij robotra elhurcoltak tiszteletére állítottak emléktáblát a Tóth József utcai közösségi ház oldalán. A rendezvény
megnyitóján Szepesfalvy Anna alpolgármester és dr. Szirtes Edit, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a vendégeket. Ezt követően egy
helytörténeti előadást hallgathattak meg
a résztvevők, majd Szász Lajos történész, segédlelkész ismertette a malenkij
robotra elhurcoltak történetét. Mint elmondta, a legsúlyosabb Budapesten volt
a helyzet, ahonnan több mint százezer
civilt hurcoltak el, ítélet nélkül. Sokszor

beszédében többek között azt mondta, új idők fújdogálnak az európai politikában, a nemzeti identitás kezd az
egyik legmeghatározóbb erővé válni.
A nemzetközi fejlemények azt igazolják, amit Magyarország is képvisel: a
jövőt a nemzeti összetartozás, a szuverenitás és az autonómia fogalmai jelölik ki. Az Európai Unió vagy ezt az
utat fogja továbbépíteni, vagy szét fog
esni. – A székely autonómia tehát nem
pótcselekvés, hanem az európai jövőbe
vezető út egy fontos állomása – jelentette ki Németh Zsolt.
Karsay Ferenc polgármester köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy a Városháza szimbolikus helyszín, hiszen a

homlokzatára a hazai önkormányzatok
közül elsőként tűzték ki a székely zászlót. Hozzátette: a Székely Nemzeti Tanács felhívásához csatlakozva jelképes
őrtüzekkel, gyertyagyújtással jelezzük,
hogy támogatjuk székely nemzettársainkat a nemzeti szimbólumaink és anyanyelvünk szabad használatáért vívott
kitartó küzdelmükben. Érezzék, hogy
nincsenek egyedül, hogy Székelyföld
autonómiája nekünk, anyaországiaknak
is fontos. Karsay Ferenc a Székely Himnusz két kevésbé ismert sorával zárta
köszöntőjét: „Ameddig élünk magyar
ajkú népek, / Megtörni lelkünk nem lehet soha.”
Minden évben itt is megmutatjuk országnak-világnak, hogy közösséget vállalunk mindazokkal, akik magyarként
szabadságot, jogot, jövőt, gyarapodást
szeretnének szülőföldjükön, a Székelyföldön – hangsúlyozta ünnepi beszédében a rendezvény fővédnökeként Szabolcs Attila országgyűlési képviselő, a
parlament nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke. Mint fogalmazott, a
székelység mindig az élen járt, amikor

a magyarok a megújulásra törekedtek.
Ragaszkodott magyarságához, de nem
akart elvenni más népek jogaiból.
Megtisztelő itt lenni, a zászlóvivők
között! – mondta Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke. Mint fogalmazott, egykor, mikor a
csatákat szemtől szembe vívták, és létezett becsület, a zászlóvivő irányt mutatva járt legelöl. Ilyen zászlóvivő Budafok-Tétény önkormányzata is azzal,
hogy elsőként tűzte ki Magyarországon a székely lobogót.
Dabis Attila, a Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottja arra hívta fel
a figyelmet, hogy igenis szükségesek a
látványos gesztusok, tömegmegmozdulások, a székely autonómia kivívása
e nélkül nem lehetséges.
A városházi jelképes őrtűzgyújtáson
Kovács Nóri, a Népművészet Ifjú Mestere díjjal kitüntetett énekesnő közreműködése tette méltóvá az ünnepi eseményt, melyen a budatétényi verbita
szerzetes, Sándor atya vezetésével
mondtak közös imát a székely autonómiatörekvések sikeréért. n (vh)

ehhez elég volt annyi, hogy német nevük
volt – emlékeztetett a szakember. Árvai
Attila, a Gulág-kutatók Nemzetközi Társaságának tagja a saját emlékeiről is beszélt, a nagyszüleit ugyanis Dombasz
környékére vitték kényszermunkatáborba. Mint elmondta, még a rendszerváltozás idején is nehéz volt megszólaltatni
az érintetteket. A rendezvényen felszólalt
Bernáth Richárd, a Gulág/Gupvi Emléktúra fő szervezője is. Közölte: a programsorozat tíz helyszínen zajlott, köztük
Budafokon. A céljuk az volt, hogy a közönségnek, főként a középiskolásoknak interaktív történelemórák, hagyományőrző bemutatók révén mutassák
be a szovjet kényszermunkatáborok világát. n (Promontor TV–VH)

Segítség a nehéz sorsú gyermekeknek
A Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ kapta azt a hétszemélyes Opel Zafira gépkocsit, amellyel a jövőben
a gondozásukban lévő családok, kiskorú gyermekek esetenkénti kirándulását is meg tudják valósítani – mondta dr. Daróczi Csilla (képünkön), a Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője. Hozzátette, a központ
dolgozóinak gyakran kell különböző hivatali ügyintézésekre is magukkal vinniük a központ gondozásában lévő gyerekeket, ami eddig többórás BKV-s utazást jelentett. Ez mostantól sokkal gördülékenyebben megoldható lesz. A különféle környezettanulmányi, helyszíni kiszállások is jobban tervezhetők, megvalósíthatók lesznek a munkatársak számára.
Esetenként akár a lakossági, vagy cégek részéről érkező különféle felajánlások, adományok elszállítására is alkalmas
lesz az önkormányzat által vásárolt gépkocsi. n (budafokteteny.hu)
Szepesfalvy Anna alpolgármester az emléktáblánál

Fotó: Hirschberg Judit
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 Városházi Híradó

Demjénesek
a dobogó tetején
A Rózsakerti iskola nyert a „Re: formáció 500”
című vetélkedő országos döntőjén
Kecskeméten tartották a „Re: formáció
500” című, többfordulós komplex műveltségi vetélkedő országos döntőjét,
ahol I. helyezett lett a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola.
üszkén számolunk be róla, hogy a

B„Re: formáció – Kulturális kincs-

Karsay Ferenc polgármester és Németh Zoltán alpolgármester a pedagógusok körében

Fotó: Kocsis Zoltán

Két generáció közös ünnepe
Díszokleveleket adtak át a kerületi pedagógusoknak a Városházán
Kerületünkben több évtizedes hagyomány, hogy a pályakezdő fiatalok és a díszokleveles pedagógusok együtt ünnepelnek a Városháza
Dísztermében.
zen az eseményen az önkormányzat

Evezetői köszöntik a színes diplomá-

sokat és a köznevelési intézményekben
pedagógusi pályára lépő fiatal tanárokat, tanítókat, napközis és kisgyermeknevelőket, óvoda- és gyógypedagógusokat, iskolapszichológusokat..
– E közös ünnep szimbolikus jelentőségű, jelképezi a pedagógiai munka
folyamatosságát, a nevelő-oktató munka állandóságát – szólt a két generáció
pedagógusaihoz Karsay Ferenc polgármester, üdvözölve a vas- és gyémántokleveles pedagógusokat, valamint a
pályakezdőket.

A színes diplomásoknál a határtalan felelősséget és a sikeres pályát, míg
a fiataloknál a formálódó személyiségekre gyakorolt hatást hangsúlyozta.
– A diákok gyakran elfelejtik azt,
amit tanítunk nekik, de azt sohasem,
hogyan érezték magukat, amíg velünk
voltak – emelte ki a pedagógusi munka lényegét a polgármester, majd L. R.
Knost szavait adta át útravalóul a fiataloknak:
,,Nem az a dolgunk, hogy megtanítsuk gyermekeinket szembenézni egy
kegyetlen és szívtelen világgal. Az a
dolgunk, hogy olyan gyerekeket neveljünk, akik kevésbé kegyetlenné és
szívtelenné változtatják a világot.”
A kerület vezetői jutalommal és virággal kísérve gyémántdiplomát adtak át a
hatvan éve oklevelet szerző pedagógusoknak, Igaz Gyulánénak (Tolnai Ilona), Pár-

kereső“ elnevezésű, komplex műveltségi vetélkedő általános iskolai korosztály részére meghirdetett verseny
döntőjében országos 1. helyezést ért el
iskolánk csapata – olvasható az iskola honlapján. A beszámoló szerint „az
október 19-én Kecskeméten megtartott
döntőről hazafelé jőve és azóta is különös, de nagyon jó érzés ízlelgetni e
mondatot a szánkban: nincs a Rózsakertinél komplexebb tudású protestáns
általános iskolai csapat az országban.”

Tanulóink hat különböző feladattípusban bizonyultak a legjobbnak,
úgymint: kiemelkedő személyiségek ismerete, szónoklat, ének, színjátszás, építészet és régióismeret. Dr.
Hafenscher Károly, a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatának lelkészi elnöke, egyben a Reformációs
Emlékbizottság megbízott miniszteri biztosa az eredmény kihirdetésekor
elismerő szavakkal méltatta tanulóink
kreativitását és teljesítményét. Köszönet illeti a gyerekeket felkészítő pedagógusokat, és egy éven át tartó lelkesítő munkáját.
Az iskola csapatának tagjai: Gulyás Johanna 5.b, Petőcz-Nemessányi Anna Evelin 5.c, Szíjj Boróka
7.b, Simai Soma 8.b, Szikra Domonkos 8.b. n (budafokteteny.hu)

tos Andornénak (Fridel Margit) és Tóth
Antalnénak (Bayer Anna), a két vasdiplomás pedagógusnak pedig, a hetven évvel ezelőtt diplomázott Kéri Istvánnénak
és a hatvanöt éve végzett Békési Tiborné
tanítónak távollétükben gratuláltak. Ezt
követően a pályakezdő pedagógusokat –
Tamási Dorottyát, Popál Nárgesz Mártát,
Stokker Zsuzsannát, Szabó Edit Boglárkát, Bacsinszki Petrát, Szirtes Anilla Ellát,
Scherhoff Klaudiát, Molnár Editet, Papp
Dánielt, Benedek Évát, Koleszárik Pannát, Garai-Szabó Rékát, Farkas Esztert,
Pesti Petrinát és Mikos Anita Katalint –
köszöntötték.
A fogadással záródó ünnepségen
a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola Kis-Nádasdy Csoportja táncolt. A
táncokat, a Györgyfalvi legényest és a
Bagi mulatságot Vízi Tibor és Vízi Adrienn tanította be. n (Tamás Angéla)

A Demjén iskola diákjai a versenyen

Fotó: Kocsis Zoltán

Kifestőkönyvek a kerületről
Ajándék a csemetéknek és vendéglátóiknak
z önkormányzat vezetői kifestő-

Akönyvvel köszönték meg a befo-

A nyertes csapat felkészítő tanára Orbánné Pataki Éva és Bajczár Laura, Holczer Dorottya, Téger Zsuzsanna
és Orbán Fanni (Budafok-Tétényi Baross Gábor Ált. Isk.), a csapat tagjai

Fotó: Kocsis Zoltán

„Ember lenni mindég, minden körülményben”
A Baross iskola győzött az Arany-évfordulóra szervezett csoportversenyen
Nagy poétáink Arany Jánosról szóló
idézeteivel kezdődött el a legnagyobb
szókincsű költőnk születésének 200.
évfordulója alkalmából szervezett csoportverseny döntője a Cziffra Központban, ahol ebből az alkalomból kiállítás
is nyílt a tanulók munkáiból.
z első három forduló győztesei szá-

Amot adtak Arany Jánossal kapcsola-

tos ismereteikről, de bónuszkérdésként
számos egyéb, az arannyal összefüggő érdekességre is fény derült, például, hogy hány grammot nyom Magyarországon egy aranyrúd.
A vetítéssel, filmbejátszásokkal –
mint például a Budapestre akkreditált
nagykövetek által elszavalt Családi kör
című verssel – tarkított versengésen
Karsay Ferenc polgármester, Kukainé
Békési Emese, a Baross Gábor Általános Iskola igazgatónője, Juhász Ká-

roly, a Nagytétényi Kastélymúzeum
igazgatója és Cziffra Mariann, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa vett
részt a zsűri munkájában.
A versenyt megálmodó, szervező
és lebonyolító Kisbenedek Katalin a
döntő előzményeiről érdeklődésünkre elmondta: májusban hirdették meg
a négyfordulós csapatversenyt hetedik
és nyolcadik osztályosoknak. A gyerekek első feladatához, az Arany Jánost
és feleségét korabeli öltözetben, szabadon választott technikával megörökítő alkotásokhoz a Nagytétényi Kastélymúzeum Sisi-kiállítása nyújtott
segítséget. Nyáron olyan tablót kellett készíteniük a versenyzőknek, amelyen megjelenítették a Budapest területén található, Arany Jánoshoz köthető
vagy a költő nevét viselő helyszíneket,
épületeket, intézményeket, utcákat és
tereket, a harmadik fordulóban pedig

Arany Jánost dicsőítő költeményeikkel szerezhettek további pontokat. Így
alakult ki a tizenöt részt vevő csoport
rangsora, de a csapatok csak itt, a helyszínen tudták meg, ki versenyezhet tovább, és ki az, aki csak nézőként vehet
részt a versengésben.
Az Arany 200 verseny döntője eredményhirdetéssel és díjkiosztással zárult.
A nyolc döntős közül I. helyezett
lett a Barossi Őszikék (Baross), II. az
Aranyszemek (Herman) és III. a Fülemile (Nádasdy) csapata – hirdette
ki Kisbenedek Katalin, a Baross Gábor Általános Iskola igazgatóhelyettese, majd átadta az önkormányzat, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a tankerület és
a Klauzál Ház által felajánlott díjakat,
és megköszönte a Borköltők társasága
étterem, valamint a Cipó pékség támogatását. n (Tamás Angéla)

gadó intézményeknek, hogy a Csemetekert ovisai a felújítás ideje alatt
otthonra lelhettek náluk. Az építési
munkák és az adminisztrációs kötelezettségek teljesítését követően október 30-án örömmel vehetik ismét birtokba ovijukat a Csemetekert óvodába
járó gyerekek. Ahogyan arról korábban
már beszámoltunk, elhúzódó építési munkák miatt nem tudták saját, VII.
utcai épületükben kezdeni a tanévet a
Csemetekert Tagóvodába járó gyerekek. Őket a felújítás idejére átmeneti-

leg négy intézményben helyezték el.
Az önkormányzat köszönetet mondott
a gyerekeket befogadó intézményeknek – a Maci, a Varázskastély, a Rózsakert és a Bartók tagóvodának, valamint
a Csemetekertbe járó gyerekeknek,
amiért jól alkalmazkodtak az új helyzethez. Karsay Ferenc polgármester,
Szepesfalvy Anna, Németh Zoltán és
Zugmann Péter alpolgármesterek személyesen keresték fel az ovisokat, és
nem érkeztek üres kézzel: a kerület nevezetességeit ábrázoló kifestőkönyvvel lepték meg őket, amelyből összesen 671 példány talált gazdára. n (vh)

A kifestők egy részét Németh Zoltán alpolgármester adta át 

Fotó: Kocsis Zoltán

Városházi Híradó

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
Ács. tetőfedő, kőműves mester vállalok a
legkisebb munkától tetőjavtást, építést, szigetelést, beázás mentesítést hétvégén is. Tel:
06-30/318-2173, bizalmát köszönöm.
Szobafestést, csempézést, kőműves munkát
kisebb javításokat is vállalalok. Tel: 06-30/9750053, 06-1-226-2527

oktatás 
Matematika, fizika tanítás általános és
középiskolások részére, szaktanártól! Házhoz
megyek! Tel: 06-20/9590-134

régiség 
Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútorokat, festményeket, ezüstöket, porcelánokat,
bronzokat, antik órákat stb. Teljes hagyatékot
első vevőként legmagasabb áron. herendi77@gmail.com, tel: 06-20/280-0151
Mindennemű régiséget vásárolok, bútort,
festményt, porcelánt, kerámiát, hanglemezt,
híradástechnikát, könyvet, órákat, bizsut, borostyánt, képeslapot, szerszámot, kitüntetést,
bélyeget, hagyatékot, lakáskiürítést készpénzért. Tel: 06-1/466-8321, 06-30/973-449

állás 
Fizikai segédmunkára keresünk budafoki borászatba munkatársat. Tel: 06-30/560-1264
XXII. kerületi papírfeldolgozó cég minőségbiztosítási munkatársat keres 1 műszakos munkarendbe minimum középfokú végzettséggel,
szakirányú tapasztalattal. Öméletrajzot az
alábbi címre kérjük küldeni: info@budaval.hu
OTTHONI VASALÁS! Otthon vasalni tudó
vasalónőt keresünk kizárólag Budafokról.
Feltétel: dohányfüstmenetes tiszta lakás. Tel:
06-30/562-3034

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

FOGTECHNIKA

Kápritozott bútorok javítása,
áthúzása közülereknek is!

 .Y` SRY`á XVcRURaá S\T`\_ Zs_
!"3aaY

1224 Bp, Dózsa Gy. út 79.
(bejárat a XII. u. felől)
Tel: 362-1889, 0620/422-0131
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Szabadgyökerű
gyümölcsfák
N AG Y VÁ L A S Z T É K BA N

TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ
Akácméz 2200 Ft/kg
Hárs méz 2000 Ft/kg
Levendula méz 2200 Ft/kg
Erdei méz 2000 Ft/kg
Galagonya-vadgesztenye2200 Ft/kg
Vegyes virág 1600 Ft/kg
Szükség estén házhozszállítás!

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

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK

1223 Bp., Bíbic u. 7/B. kivett, beépítetlen
terület kivett magánút
Helyrajzi szám: 229016/8, 229016/2. Telekterület: 1162 m2, 518 m2 1/6-od tul. hányada. Övezet: L5-BT/3. Közművek: magánúton előközművesített (víz, csatorna, villany). Az ingatlan
kikiáltási ára: 25 400 000 Ft 677 500 Ft. Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat esetén
kerül kitűzésre.

*/("5-"/,;7&55æ
A 22. KERÜLETBEN

ÜVEGEZÉS

Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda.

1223 Bp., Klauzál Gábor u. 6/A
415 m2-es pincehelyiség
Helyrajzi szám: 229176/5/A/2.
Kikiáltási ára: 5 900 000 Ft.
Árverési időpont: 2017. november 9., 9.00 óra.

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

TISZTELT KERÜLETI LAKOSOK!

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.

1223 Bp., Bíbic u. 7/A kivett, beépítetlen
terület kivett magánút
Helyrajzi szám: 229016/7, 229016/2. Telekterület: 1162 m2, 518 m2 1/6-od tul. hányada. Övezet: L5-BT/3. Közművek: utcában.
Az ingatlan kikiáltási ára: 26 900 000 Ft, 677
500 Ft. Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat esetén kerül kitűzésre.

Mobil: 06 30 932-9831

Örömmel értesítjük Önöket, hogy dr. Toldi Judit közjegyző irodája a Promontor
Udvar Üzletház 1. emeletére költözött. A közjegyzői iroda az alábbi ügyfélfogadási
időben várja ügyfeleit.
H-SZ : 08.00 –15.00
CS : 08.00 –18.00
P : 08.00 –10.00
Előzetes időpont egyeztetés alapján más időpontban is felkereshető az iroda.
Elérhetőségek: (telefonszámok, fax, e-mail) 1/315-2866, FAX: 1/700-2131,
www.budafok-kozjegyzo.hu, budafokiroda1@kozjegyzo.hu
1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 25-29. I/1.
Szeretettel várjuk ügyfeleinket!

Árverési dokumentáció átvehető vagy megvásárolható 8000 Ft + 27% áfa
= 10 160 Ft-, vagy 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft (ingatlantól függően)
készpénzért a pénztárban hétfőn 13.30–17.30 óra, szerdán 8.00–12.00
óra és 14.00–16.00 óra között a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi
Polgármesteri Hivatalban (1221 Bp., Városház tér 11.), átvehető az
Építéshatósági és Műszaki Irodában, földszint 6. szobában (tel.: 2292611/221), dr. Barnáné Károsi Klára irodavezető-helyettestől, vagy a
földszint 5. szobában (tel.: 229-2611/140) Párkányi Ferenc ügyintézőtől.

1221 Bp., Kossuth Lajos u. 70.,
357 m2-es pincehelyiség
Helyrajzi szám: 223826/0/A/6. Kikiáltási ára:
4 600 000 Ft. Árverési időpont: vételi ajánlat
esetén kerül kitűzésre. Árverési időpont: vételi
szándéknyilatkozat esetén kerül kitűzésre.
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Hirdetésfelvétel

Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.

Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679



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

KÁRPITOSMESTER

Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!

hirdetmény, HIRDETÉS

KERT 

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő

MAJOR DEMETER



SZÚNYOGHÁLÓ
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

1223 Bp., Bíbic u. 11/A kivett, üzemi épület
udvar kivett magánút
Helyrajzi szám: 229016/9, 229016/2.
Telekterület: 1218 m2, 518 m2 1/6-od
tul. hányada. Övezet: L5-BT/3.
Közművek: magánúton előközművesített (víz,
villany, csatorna). Az ingatlan kikiáltási ára: 24
400 000 Ft, 677 500 Ft. Árverési időpont: vételi
szándéknyilatkozat esetén kerül kitűzésre.

Budafoki Tangazdaság

1l i te r t
,-F
700

MI MÁR MOST KÉSZÜLÜNK AZ ÜNNEPEKRE!
MIKULÁS, KARÁCSONY, SZILVESZTER, ÚJÉV

1223 Bp. Bíbic u. 11/B. kivett, beépítetlen
terület +kivett magánút
Helyrajzi szám: 229016/10 229016/2.
Telekterület: 1218 m2, 518 m2 1/6-od
tul. hányada. Övezet: L5-BT/3. Közművek: utcában. Az ingatlan kikiáltási ára: 26 500 000 Ft
677 500 Ft. Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat esetén kerül kitűzésre.
1222 Bp. Villa u. 10. kivett lakóház,
udvar, üzem
Helyrajzi szám: 224760/1. Telekterület: 5962 m2
Övezet: M-BF/1. Lakások száma: 9. Közművek:
a telek összközműves, egyes lakások gázbekötés nélküliek. Az ingatlan kikiáltási ára: 120
200 000 Ft. Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén kerül kitűzésre.

REDŐNY
NAPELLENZŐ

1221 Bp., Palást u. 8. kivett hétvégi ház, udvar
Helyrajzi szám: 234402/2. Telekterület: 1022 m2
Övezet: L6-BF/2. Az ingatlan kikiáltási ára:
35 872 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft
Árverési időpont: 2017. november 28., 9.00 óra.
1221 Bp., Temesvári u. 9/B
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Helyrajzi szám: 220962/5. Telekterület: 1151 m2
Övezet: L5-BF/4. Az ingatlan kikiáltási ára:
36 717 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2017. november 28., 9.30 óra

Jelmezek, dekorációk, kiegészítők, csomagolóanyagok, kreatív, minőségi termékek széles választékával, alacsony árakkal várunk mindenkit.
Nálunk már az első vásárlás után, amely meghaladja a 2000 forintot, TÖRZSVÁSÁRLÓ lehet.
A törzsvásárlói kártya 10% kedvezményre jogosít minden további vásárlásból.
Boltunkban a játékok mellett háztartási cikkek, papír-írószer, kreatív-, hobby-,
dekor-, sport- és szabadidőtermékek is megtalálhatók.
Héliumtöltés (akár más boltból származó termék töltése is), héliummal tölthető
lufik, partikellékek, kiegészítők is szerepelnek palettánkon.
TÉRJEN BE HOZZÁNK!
Sándor és Társai KKT.
1222 Bp., Puttonyos u. 4.,
telefon: +36-1/227-0933, +36-20/538-3966,
www.facebook.com/jatek.sandor
Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 9–18-ig. Szombaton: 9–14-ig
December 3., 10. és 17., vasárnap: 9–14-ig
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SPORT, IFJÚSÁG

 Városházi Híradó

Minden sportág
alapja a futás
Kőszegi Mira hatodik éve sportol
a BMTE atlétika szakosztályában
Már megszokhattuk, hogy az utóbbi években a szervezők meglepetésvendéggel is
készülnek a Futafokra, így az elmúlt években találkozhattunk itt Kangyal Balázs
237-szeres válogatott jégkorongozóval, Joó
Abigéllel, a londoni olimpián ötödik helyet
szerző, kétszeres Európa-bajnok dzsúdóssal, Madaras Ádám világ- és Európa-bajnok
öttusázóval, Balogh Gábor kétszeres világbajnok öttusázóval és Sárfalvi Péter világés Európa-bajnok öttusázóval is.
dén kerületünk fiatal élsportolóit üdvö-

Izölhettük kiemelt vendégekként e nagy-

szabású futóversenyen. Az ifjú reménységeket Németh Zsolt, az Országgyűlés
külügyi bizottságának elnöke, Szabolcs
Attila országgyűlési képviselő és Karsay
Ferenc polgármester köszöntötte. A kiemelkedő sporteredményeket elérő tizenévesek egyike a Kempelen Farkas Gimnázium tizedikes tanulója, Kőszegi Mira
volt, aki hatodik éve sportol a BMTE atlétika szakosztályában Bartha Attila „kezei
között”. A rövidtávfutó Mira ma már a gátfutók válogatott keretének is tagja.
– Nagyon élveztem, hogy a díjátadón
érmet és oklevelet adhattam át a győzteseknek. Furcsa érzés volt, mert eddig mindig én voltam az, aki kapta az elismerést

– osztotta meg új élményét lapunkkal az
atléta, aki nagyon örült a rendezvényre kapott meghívásnak.
A 2016-ban Jó tanuló, jó sportoló díjjal
kitüntetett diák ugyan nem szokta megtenni a Campona körüli két kilométeres távot,
mert rövidtávfutóként nem tesz jót a térdének, de mint mondta, drukkolni mindig eljön, mert sok a barát és az ismerős.
– Minden sportág alapja a futás, ezért is
jó, hogy a kerületben a Futafokkal népszerűsítik. A közösségek is jobban összekovácsolódnak, mivel iskolai program – fejtette ki véleményét Mira, aki elmesélte, hogy
alsó tagozatosként persze ő is futott itt, neki
azonban a rövid táv fekszik jobban, így eddigi sikereit is annak köszönheti, meg természetesen edzőjének, Bartha Attilának.
Élete első külföldön megrendezett
nemzetközi versenyén, Dortmundban törött, begipszelt kézzel lett aranyérmes
60 méteren, csapatuk pedig 4x100 méteren a második helyen végzett 2015-ben.
Ugyanebben az évben Mira újoncként
indult az országos bajnokságon, ahol 60
m-en ezüst-, a 300 m-es síkfutásban pedig
bronzérmes lett, és 2016 márciusában a
serdülő országos bajnokságon fő versenyszámában 4. helyezést ért el. Hozzátette:
az idei korosztályos fedett pályás orszá-

Kőszegi Mira Szabolcs Attila országgyűlési képviselővel és Karsay Ferenc polgármesterrel a Futafokon

gos bajnokságon 300 méteres síkfutásban
egyéni csúccsal ugyan 2. lett, de számára
érthetetlen módon, a pálya elhagyása címén kizárták a versenyből.
Az ifjú futó azonban nem kesergett,
szorgalmasan tovább edzett, és a felnőtt magyar bajnokságon ismét bizonyí-

Újra segít az „örök tűzoltó”
Tóth Bálint, a BMTE új edzője nyolc év után tért vissza Budafokra

Tóth Bálint

Nincs még az életnek olyan területe,
ahol olyan gyorsan múlna el a világ dicsősége, mint a futballban. (Lásd a tavaly nyáron még az ország legnépszerűbb emberének számító Bernd Storck
minapi menesztését.) Prukner Lászlót is utolérte az edzősors, az a szakember, aki az NB III középcsoportjának
megnyerésére, s ezzel az NB II-be feljutásra vezette a Budafok csapatát, s
afféle csodálatos bónuszként – többek
között a Videoton kiütésével – a Magyar Kupa elődöntőjébe kormányozta a
piros-feketéket, október 16-án távozott
a Promontor utcából.
kkor senki se gondolta volna, hogy

Anéhány hónappal később, 13 for-

duló elteltével 11 ponttal az NB II-es
tabella 16. helyén fog szerénykedni a
csapat. Tulajdonképpen meglepő is

volt, meg nem is, hogy október 16-án
Bélteky Róbert tulajdonos szerződést
bontott Pruknerrel, a formula szokásos: közös megegyezéssel.
Több budafoki vezetővel is beszéltem Prukner menesztésének körülményeiről, valamennyien hangsúlyozták,
az egyik legfelkészültebb magyar labdarúgóedző, aki azonban inkább elméleti, semmint gyakorlati szakember. Úgy tudni, az utolsó időben már
nem volt felhőtlen Prukner és a csapat viszonya, dehát a sorozatos vereségek vajon mikor javítják a hangulatot,
s az edző-játékos kapcsolatot a csapaton belül?
Az utolsó csepp a pohárban az akkor sereghajtó Csákvártól a 13. fordulóban a Promontor utcában elszenvedett 2-0-s vereség volt, ezt követte az
edzőváltás.

Városházi Híradó
budafok-tétény

– Én már korábban is szerettem
volna szerződtetni „Pipit”, aki 2008–
2009-ben edzősködött már Budafokon – mondta lapunknak Jakab János,
a csapatot működtető kft. tiszteletbeli
elnöke. – Most jött el az idő, az alkalom, sokat számított, hogy megvan a
helyismerete nálunk. Egyelőre december 15-ig, az őszi idény végéig állapodtunk meg, de ha jól megy a csapatnak,
tavasszal is lesz folytatás.
„Pipi”, azaz Tóth Bálint a magyar
edzői gárda egyik legrutinosabb tűzoltója; mindig oda hívják, ahol ég a ház.
– Nem tagadom, elegem volt már
ebből a hálátlan szerepből, nem is
tudja elképzelni az olvasó, mennyire
megviseli az edző idegeit, ha egy kiesőjelölthöz hívják, majd amikor benn
tartotta a csapatot, rövid úton menesztik. Ez volt a sorsom a Bíró Péter-birodalom csapatainál, akár Tatabányának, akár Haladásnak, akár Pápának
hívták, de Siófokon és Pécsen is.
Megmondom őszintén, ha nem Jakab
Jani hív, el sem vállaltam volna a feladatot.
Tóth Bálint sok sérültet és egy meglehetősen hitehagyott csapatot örökölt.
Patkós Imre, Kovács Dávid, Vladimir Veszelinov hosszabb időre dőlt
ki, Filkor Attila sincs százszázalékos állapotban, bár vasárnap, Vácon
játszott. Szilágyi doktor és lánya, a
fizioterapeutánk nagyszerű munkát végez. Apropó, Vác. Két vereség után
végre szereztünk egy pontot az ötödik
helyen álló csapat otthonában, ráadásul úgy született az 1-1, hogy az ellenfél vitatható gólt szerzett. Egyelőre a
legjobbat tudom mondani a játékosok
hozzáállásáról, remélem, előbb-utóbb
az eredmények is jönnek majd, és akkor nemcsak tűzoltó leszek Budafokon,
hanem a tavaszt, s talán a következő
idényt is itt tölthetem – mondta a csapat régi-új edzője. n (Ch. Gáll András)

tott: 200 méteren, szintén egyéni csúc�csal (26.06) kilencedikként futott célba,
júliusban pedig a Magyarország serdülő
és újonc atlétikai bajnokságon 40.22 időeredménnyel I. helyezett lett.
A ma már az ifik között versenyző atléta tanítás után mindennap felmegy a

Fotó: Kocsis Zoltán

pályára, hogy a bemelegítő körök, a gimnasztika és a futóiskola után edzhessen.
A korosztályi váltás miatt Mira ezentúl
200 méteres síkfutásban versenyzik, de
mivel edzője szerint alkatához a gátfutás
is passzol, ezért a 400 méterre is tréningezik. n (Tamás Angéla)

Neki már Arany Prága

Gáll András első külföldi versenyén a győztes csapat tagja volt
Ha a tizennégy éves Gáll András legközelebb Prágába látogat, biztosan nem
a sör és a knédli lesz az első dolog,
ami eszébe jut a cseh fővárosról, hiszen most már szorosabb szálak fűzik
első nemzetközi sikere színhelyéhez. A
budafoki háromtusázó ugyanis az alig
másfél hete megrendezett Olympic
Hopes, azaz Olimpiai Reménységek
Versenyén még önmaga reményeit is
túlszárnyalta. Az U17-es korosztályban, két-három évvel fiatalabbként indulva egyéniben az előkelő ötödik, társaival együtt (a szintén KSI-s Koleszár
Mihály és a fehérvári Horváth Barnabás) pedig a fiú csapatverseny első helyét szerezte meg.
ndris a kiutazó csapat legifjabb tag-

Ajaként itthon már letette a névje-

gyét, akárhány versenyen indult, legyen az „háztömb körüli” megméretés,
országos vagy elitbajnokság, négy éve
nem talált legyőzőre. Az idén négyszeres országos bajnok fiú nyáron belekóstolt a rokon sportágba is, a balassagyarmati aquatlon (úszás, futás) ob-n
egyéniben első, csapatban harmadik
helyezett lett.

A prágai verseny kitűnő tapasztalatszerzési lehetőség volt számára, remek
alkalom arra, hogy kicsit belekóstoljon a
nemzetközi mezőnybe. A futásban amúgy
különösen, születésénél fogva tehetséges
Andris másfél hónappal ezelőtt részleges izomszakadást szenvedett a bal vádlijában, így erre a tusára nem tudott úgy
felkészülni, ahogy szeretett volna. „Hiába
ment jól a lövészet – az egész mezőnyben
én töltöttem a legkevesebb időt a lőállásban –, a futásban vesztettem el a versenyt,
de legalábbis a dobogós helyezést. Többet kell majd edzenem a jövőben. Az idősebbek már nagyon gyorsak. Leginkább
ebben különbözött ez a verseny a hazaiaktól.” Andris azt is elmondta, hogy legtöbbet a KSI-s lövőedzőjének, Karácsony
Gyulának és a Győri Úszóklub – ahol
szintén versenyez – trénerének, Kovács
Lászlónak köszönhet.
Lélekben már a következő évre készül, legfőbb célja, hogy megnyerje az
U17-es Európa-bajnokságot, immár 15
éves fejjel. Sajnos a Buenos Aires-i ifjúsági olimpia nem szerepelhet a tervei között, mert ők még nem vívnak, s
az argentin fővárosban már négytusában
rendezik a versenyeket. n (Gáll Anna)

Gáll Andrásék csapata a dobogó legfelső fokán
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