Ed Philips a Savoyai téren

Cziffra-est Tétényben

Tétény vezér napja

Feljövőben a BMTE

Remek hangulatot teremtett a Savoyai Jenő
téren az Elvis-számokat játszó Ed Philips
and the Memphis Patrol. (7. oldal) 

Balázs János Liszt Ferenc- és Junior Príma díjas
zongoraművész lép fel a Cziffra György Nagytétényi Központban. (7. oldal) 

A honfoglalás korára emlékeztek Nagytétényben, a városrész névadójának többnapos
ünnepén. (5. oldal) 

A közönség nagy örömére az új edzővel, Tóth
Bálinttal egy idegenbeli döntetlen után kétszer
győzött a Budafok. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Családi nap
Fruzsinával
A Csillag születik sztárja,
Kovácsovics Fruzsina
a Klauzál Házban
(5. oldal) 

XXV. évf. 22. szám 2017. november 22.

Jégpálya, forralt bor és Pincejárat
Ismét korcsolyapálya lesz a Piactéren, amely december 1. és február 26. között várja a téli sport kedvelőit
ecember 1-jén Budafokon is elkezdő-

niuk. A forraltbor-főzés után a közönség bevonásával dől el, ki lesz a nyertes, a kóstolás után ugyanis szavazhatnak az érdeklődők.
Az esemény bevételével a résztvevők a ritka
genetikai betegség, a Marfan-szindróma miatt sérült Horváth Boginak, a Budai Nagy Antal Gimnázium egykori tanulójának családját
támogatják.
A decemberi hétvégeken a budafokiak és
a más kerületekből idelátogató érdeklődők
számos további különleges programon vehetnek részt: ezek közül kiemelkedik a jégszobrászat elnevezésű esemény, aminek részeként
szobrászok faragnak majd meg egy hatalmas jégtömböt. Délután három órától gyerekeknek szóló jégvarázs móka, majd este fél
hattól jégdiszkó kezdődik a felnőttek számára. De hallhatjuk-láthatjuk még decemberben többek között a Budafoki Fúvósegyletet,
a Daniel Speer Brasst, Elsát és Dér Jankót,
a nemzetiségi önkormányzatok előadásait, az önkormányzat betlehemes műsorát, a
Kis-Nádasdy Tánccsoportot, valamint a Holló Együttest is. A Budafoki Pincejárat természetesen az adventi programsorozat ideje alatt
sem szünetel, csak ezentúl mindenképp érdemes korcsolyát is hozniuk a Budafokra látogatóknak. n Izsó Zita

Ddik a karácsonyvárás: a Szomszédok

Piaca előtti téren adventi vásárt és ünnepi programokat szerveznek, a borfesztivál
Szieszta pontján (a Mária Terézia u. 1–7.
szám alatt) pedig nagyméretű jégpályát állítanak fel. Az önkormányzat célja, hogy
minél több iskolai csoportot bírjon rá erre
az örömteli téli sportra: a tanítási szüneteken kívül eső munkanapok délelőttjein tanárok, diákok és nyugdíjasok részére éppen ezért ingyenes a belépés. Emellett az
összes kerületi óvodás kap egy alkalomra szóló ingyenes belépőjegyet, valamint
havonta egyszer valamennyi kerületi lakos térítésmentesen veheti igénybe a jégpályát: az első ilyen nyílt alkalom december 21-én, csütörtökön lesz.
Az adventi hangulathoz elengedhetetlenül
hozzátartoznak a forró italok, a Szomszédok
Piaca előtti térre szervezett adventi vásár első
kiemelt eseményén, december 2-án a vállalkozó kedvű jelentkezők délután négy órától forraltbor-főző versenyen mérhetik össze
tudásukat. A megmérettetés igazi közösségi élményt kínál, amelyhez a szervezők csapatonként öt liter bort és egy-egy gázrezsót
biztosítanak, a lábast, a különleges fűszereket
és a titkos receptet a jelentkezőknek kell hoz-

Kezdődhet a jégvarázs móka és a jégdiszkó (képünk illusztráció)

Fotó: Mátyás Tibor

(Továbbiak a Pincejáratról a 6. oldalon) 

Új munkahelyek a kerületben

Az önkormányzat stratégiai partnerségi megállapodást kötött az Ivanics Kft.-vel
Másfél milliárd forintos beruházással
50 új munkahely létesült az Ivanics Kft.
cégcsoport új autószalonjának átadásával Budafok-Tétényben.
z Ivanics Kft. cégcsoportnak az

Aúj kerületi telephelye megnyitását
Érseki látogatás a Szent Imre Otthonban
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Budafok-Tétény csoportja szervezésében Remény a reménytelenségben és Magyarország a kereszténység védelmezője címmel tartanak előadást december 1-jén, este fél 8-kor a Szent Imre Otthonban (Kistétényi u. 13/B). A szíriai út tapasztalatairól Kocsis Fülöp hajdúdorogi
görög katolikus érsek, metropolita, a Magyar Katolikus Püspöki Kar tagja, míg a
hazai témáról Németh Zsolt, országgyűlési képviselő, a parlament külügyi bizottsága elnöke beszél. Kocsis Fülöp metropolitával a rendezvény kapcsán készítettünk interjút. (Továbbiak a 5. oldalon) 

megelőző években is volt kapcsolata a
budafok-tétényi önkormányzattal, a cég
szalonavató ünnepségén azonban stratégiai partneri megállapodást is kötöttek.
– Mindig is úgy gondoltuk, hogy a kerülettel, illetve a helyi szervezetekkel való
közös munka mindkét fél számára kedvező
lehet – hangsúlyozta a megállapodás aláírását követően a cégcsoport ügyvezető igazgatója, Ivanics Lajos. Karsay Ferenc polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott:
a mai nap ünnep az önkormányzat számára
is, hiszen egy rendkívül sikeres üzleti vállalkozás újabb beruházása épp a kerületünkben valósult meg. (2. oldal) 

Karsay Ferenc és Ivanics Lajos a stratégiai partnerségi megállapodás aláírásán Fotó: Földházi Árpád
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Közmeghallgatás a Városházán
Karsay Ferenc polgármester válaszolt a kérdésekre
Tizenegy lakos jelentkezett be előzetesen a november 16-án megtartott
közmeghallgatásra, amelyen nyolcan
jelentek meg és mondták el problémáikat. A kérdésekre Karsay Ferenc
polgármester válaszolt. A panaszok
többsége az utakkal, a szennyvízelvezetéssel és a parkokkal kapcsolatos
problémákra irányult.
z első felszólaló Mag Krisztina Szil-

Avia volt, aki a közterületeken elhe-

Zugmann Péter, Németh Zoltán, Szepesfalvy Anna alpolgármesterek és Hajduk Józsefné a Városházán

Fotó: Kocsis Zoltán

Áldozatkész segítségnyújtás

A Szociális munka napján a segítő szakmában dolgozókat köszöntötték a Városházán
A Szociális munka napján minden
évben a kerület vezetői köszöntik
a segítő munkát végzőket a Városházán. Idén kiemelt figyelmet kapott két dolgozó, akik a Kerület napján Katona Péter-díjat vehettek át a
Klauzál Házban.
égy jót és beszélj róla! – kezdte ün-

Tnepi beszédét Szepesfalvy Anna al-

polgármester a Szociális munka napján
a Városházán. Ezzel azt hangsúlyozta, hogy a segítő szakmákban dolgozók nagyon sok jót tesznek, viszont
sajnos kevés szó esik róluk. Fontos feladatunk – tette hozzá az alpolgármester –, hogy ráirányítsuk a figyelmet arra

a munkára, amit nap mint nap végeznek a szociális szféra dolgozói. A köszöntő után a Nádasdy Néptánccsoport
lépett színpadra egy rövid műsorral,
majd Németh Zoltán, Zugmann Péter
és Szepesfalvy Anna alpolgármesterek köszöntötték azokat, akik a Kerület napján Katona Péter-díjat vehettek
át a szociális munka területén végzett
kimagasló teljesítményükért. Elsőként
Hajduk Józsefnének gratuláltak egy
csokor virággal. Hajduk Józsefné ötven
éve dolgozik töretlen lendülettel a szociális ágazatban. Ebből harminc év sérült gyermekek gondozásával, húsz év
idősgondozással telt el. Most nyugdíjasként is töretlen energiával, odaadás-

sal és nagy empátiával végzi munkáját.
A nap másik díjazottja Papp Krisztina
volt, aki sajnos nem tudott részt venni az ünnepségen, de távollétében is
köszöntötték. Ő 2006 óta dolgozik a
Szociális Szolgálatnál, munkatársaival közösen teremtette meg a kerületi fogyatékos nappali ellátás alapjait
a Köd utcai új telephelyen. Megbízott
csoportvezetőként és terápiás szakemberként is igyekezett mindig új lehetőségeket, foglalkozásokat bevezetni a
klubtagok részére. Aktívan részt vesz
az Árpád iskolával szervezett integrált
sportnapokon, a nyári életmódtáborokban vagy éppen a szabadidős programokon. n (Viszkocsil Dóra)

lyezett szemetesek és a kutyapiszok-tárolók számát kevesellte. A válaszban
elhangzott: jelenleg 268 hulladék- és 38
kutyapiszokgyűjtő van a kerületben, és a
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. nem
tartja indokoltnak több tartály kihelyezését. Feig Zsuzsanna több lakó aggodalmát
vetette fel a Szél utcában található volt tojásüzemmel kapcsolatban. A kérdése arra
irányult, hogy a terület megvétele után mi
lesz a sorsa a hatalmas ingatlannak. A polgármester megnyugtató választ adott, mint
elmondta, nincs folyamatban lakóövezeti
átsorolás erre a területre. A közelben található Mező utcai játszótérre kértek a szülők világítást, valamint a 141-es buszjárat Pannónia utcai megállójánál található
balesetveszélyes járdaburkolat javítását.
A jövő évi költségvetésből mindkét kérés
megvalósulhat. Barócsi Beáta Anita nyolc
problémával érkezett, többek között egyes
utcák vízelvezetésének hiányára, a József
Attila-lakótelep parkjában élő hajléktalanokra és az olvashatatlan utcanévtáblákra
panaszkodott. A polgármester válasza sze-

A kérdések többsége a közterületekről szólt

rint a napokban megtörtént az egyik vízelvezető árok tisztítása, a másik folyamatban van. A nemrégiben felújított József
Attila-lakótelepi parkban gyakrabban járőröznek majd a közterület-felügyelők és
a rendőrök. A kerület több pontjáról ös�szegyűjtik a megkopott utcanévtáblákat,
és egyszerre fogják lecserélni ezeket. Pádárné Csontos Kitti az Óhegyen élő kisgyermekes családok problémáiról beszélt
a közmeghallgatáson. Mint mondta, az
édesanyák nagyon szeretnének egy játszóteret a környéken. Az igény olyan nagy,
hogy már 233 aláírás is összegyűlt. Az önkormányzat támogatja ezt a javaslatot, és
el is kezdett megfelelő helyszínt keresni
a játszótér kialakításához – mondta a polgármester. Géczi Gábor a Közgazdász utcában élők aggodalmáról beszélt, miszerint a környékükön szeptember óta sok
színes bőrű férfi sétál, és semmilyen hivatalos felvilágosítást nem adtak nekik, hogy
honnan jöttek és mit csinálnak itt. Karsay
Ferenc polgármester elmondta, hogy a világ több pontjáról érkező fiatalok tanulnak a Tomori Pál Főiskolán és szereznek
diplomát. Kiss András a Kártya utca rossz
állapotáról számolt be a képviselőknek.
Biztató választ kapott a rózsavölgyi lakos, mert a vállalkozói szerződést már
megkötötte az önkormányzat az út felújítására. Az utca mélypontjáról a csapadékvizet átemelő műtárggyal a patakba
fogják majd juttatni, de miután ennek
az engedélyeztetése a vártál jobban elhúzódik, a felújítás 2018 tavaszán fog
megtörténni. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Földházi Árpád

Folytatódott a budafoki
szakrendelő felújítása
Az intézményben rendelő háziorvosok véglegesen
átköltöztek a szomszédos BENU épületébe
Idén szeptemberben elkezdődött a Káldor Adolf Szakorvosi Rendelőintézet teljes
belső felújítása, amelyre az önkormányzat
576 millió forintot különített el a költségvetésből.
harmadik ütem végére modern, új ar-

Karsay Ferenc polgármester (balra) és a cégvezetők az új autószalon megnyitóján

Fotó: Földházi Árpád

Új munkahelyek a kerületben
Az önkormányzat stratégiai partnerségi megállapodást kötött az Ivanics Kft.-vel
(Folytatás az 1. oldalról) 

Az Ivanics Kft. cégcsoport új Hajó utcai beruházása teljes egészében önerőből
épült. A november 16-i nyitóünnepségen
elhangzott: a cégvezetés számára kiemelt
szempont volt egy olyan szolgáltatói egység megteremtése, amely a következő
években önerőből lesz képes működni,
fejlődni, minden egyéb támogatás bevonása nélkül. A korszerű épület teljes egészében központilag irányítható, már-már
okosházként önállóan képes optimalizálni az épületgépészet működését. Így a nap
minden pillanatában azonos körülmények
között tudják bemutatni a cég által képviselt Volvo és Ford márkák legszebb modelljeit. A beruházás második fokozataként a teljes telephely zöldítését tervezik,
többek közt napkollektorok beépítésével.
A fejlesztések előkészítése elkezdődött.
Az új és használt autók értékesítésén
túl szervizeléssel is foglalkoznak az új telephelyen. A szalonban több újdonságot is
bevezetnek a hazai piacra, ilyen például

az ultrahangos kerékmosás technológiája,
mely segítségével a téli-nyári kerékgarnitúrákból a tárolás ideje alatt kimossák
a használat közben bennük lerakódott
szennyeződéseket. Újdonság a gyors
futóművizsgáló berendezés is, amely
egy perc alatt képes megállapítani, hogy
a gépjármű futóműve javításra szorul-e,
csökkentve ezzel is az érintett berendezések elhasználódását. A ma átadott szalon újdonságai között szerepel az ügyfelek gyermekei részére kialakított modern
játszósarok. A november 16-i szalonavatón Karsay Ferenc polgármester hangsúlyozta: megtisztelő, hogy a hazai autókereskedelmi piac meghatározó szereplője a
mi településünket választotta a cégcsoport
további bővítésének helyszínéül. Úgy fogalmazott: mind a nagy-, mind a kisvállalkozások egyaránt lehetőséget kapnak,
a cél a kerület érdekeit szolgáló, hosszú
távú, kölcsönös előnyökre épülő együttműködés megteremtése, valamint a kerület versenyképességének erősítése és a

helyi foglalkoztatás fellendítése. – Nyitottak vagyunk az együttműködésre minden helyi érdekeltséggel is rendelkező
vállalkozással, amelynek nincs köztartozása, illetve nem áll jogvitában a hivatallal – tette hozzá a polgármester. – Az önkormányzat továbbra is segíti a hivatali
ügyintézést, és bemutatkozási, megjelenési lehetőségekkel támogatja az együttműködési megállapodást aláíró vállalkozásokat. Alapelv, hogy a programban
részt vevő vállalkozások elmondhatják észrevételeiket az őket érintő kerületi rendeletekkel kapcsolatban, valamint
lehetőséget kapnak egymás jobb megismerésére.
Az eseményen részt vett Németh
Zsolt kerületi parlamenti képviselő, az
Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere, Németh Zoltán, Szepesfalvy
Anna és Zugmann Péter budafok-tétényi
alpolgármesterek, illetve Bató András
kerületi rendőrkapitány. n

Acát fogja mutatni a szakorvosi rende-

lő. A teljes burkolatcsere, a falak kifestése,
a nyílászárók kicserélése és a most még
összevissza lógó vezetékek eltüntetése
után a betegek egy XXI. századi rendelőbe léphetnek be és várakozhatnak a vizsgálatokra. A nem látható, falak által rejtett
munkálatok, mint például az épületen belüli víz-, csatorna-, elektromos, fűtési, telefonos és tűzjelző rendszer is megújul. A
felújítást úgy végzik a szakemberek, hogy
a rendelés egy percre sem állhat meg, így
komoly logisztikára van szükség.

Belülről is korszerűsítik a kerületi szakrendelőt

Otlakán Péter helyi koordinátor egész nap megtalálható az épületben, így ha bármilyen eligazításra van
szükség, vagy probléma merülne fel,
ő rögtön tud segíteni. November 13tól a háziorvosok véglegesen a szomszédos BENU épületébe költöztek át.
A felnőttügyeletet mostantól átmeneti jelleggel a BENU épület földszintjén találják meg a betegek. A költözésnek köszönhetően kezdődhetett meg a
negyedik emelet teljes átalakítása, ami
ha elkészül, akkor tovább folytatódik a
szintek felújítása. A Budafokteteny.hu
oldalon hétről hétre nyomon követhető
a munkavégzés menete, így bárki elolvashatja, hogy melyik emeleten milyen
munkálatok zajlanak. A teljes belső felújítás a tervek szerint 2018. december
31-én fejeződik be. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Kocsis Zoltán

Városházi Híradó

Támogatás a sportegyesületeknek
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Álláspont

Szepesfalvy Anna alpolgármester

A képviselő-testület megemlékezett néhai tagjáról, Schmidt Györgyről is

Önzetlen segítők
az év 365 napján

Néma főhajtás az elhunyt Schmidt György emlékére a képviselő-testületben

Budafok-Tétény képviselő-testülete november 16-án megemlékezett Schmidt
Györgyről, a közelmúltban elhunyt volt
önkormányzati képviselőről. Köszöntötték a hónap művészét, Antal Mátyás karnagyot, döntöttek a Budatétényi SE és a
Budafoki Kézilabda Sportegyesület támogatásáról, és elfogadták a Klauzál Ház
jövő évi munkatervét.
hogyan arról már beszámoltunk,

Anovember elején elhunyt Schmidt

György volt önkormányzati képviselő, pedagógus. A testületi ülés kezdetén néma főhajtással emlékeztek rá a
jelenlévők. Ezt követően méltatták a
hónap művészét, Antal Mátyás karna-

gyot, fuvolaművészt, akit idén Prima
Primissima díjra is jelöltek.
Nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötték dr. Szabó Zoltánt, a Káldor Adolf Szakrendelő kardiológusát,
Schmidt Lászlót, a szakrendelő finanszírozási vezetőjét és Bencze Márta
Irént, a kormányhivatal XXII. kerületi kormányablakának osztályvezetőjét,
aki egyúttal bemutatta hivatali utódját,
dr. Murin Izabellát.
Karsay Ferenc polgármester javaslatára ismét döntöttek többek között a
kerületi sportolók támogatásáról: a Budafoki Kézilabda Sportegyesület működését 600 ezer forinttal, a Budatétény
SE-t pedig a műfüves pályát karban-

Fotó: Földházi Árpád

tartó gép megvételéhez szükséges önrésszel segíti az önkormányzat. A támogatás célja a kerületi utánpótlás és
szabadidősport támogatása.
A képviselő-testület jóváhagyta a Klauzál Ház jövő évre vonatkozó
munkatervét. A dokumentumból kiderül, hogy továbbra is számíthatunk az
olyan népszerű rendezvényekre, mint
például a Jazz+Mi+Ti, a családi vasárnapok, illetve a kubai táncest. 2018ban is számos – különböző tematikájú – tanfolyamot indítanak, amelyekre
minden korosztályt várnak. Döntöttek
a szokásos téli igazgatási szünetről is,
mely idén december 20-tól december
29-ig tart majd. n (budafokteteny.hu)

Mi a véleményük?
sebes gábor

lambászoktól a vasútmodellezőkig. A közművelődés területére országos rátekintéssel
bíró szakemberek szerint Budafok-Tétényben nagyvonalúan finanszírozzák a kultúrát, a pénzhiány nem lehet akadálya a színvonalnak.
A kerület sajátossága a szoros együttműködés a civil szervezetekkel a közművelődés
területén is. Négy épületben a civil szervezetek rendeznek az önkormányzat támogatásával kulturális programokat, a szűkebb helyi
közösség igényeit figyelembe véve.
Ami az oktatást illeti, az iskolák fenntartói feladatait már nem az önkormányzat látja el. Ezzel együtt sokoldalú szolgáltatásokkal segítjük az oktató-nevelő munkát. Az
óvodák kerületi fenntartásban működnek,
és erőnkhöz mérten igyekszünk a legjobb
ellátást biztosítani. Horváthné Fűkő Zsuzsa,
az Egyesített Óvodák vezetője kiváló szakember, nem véletlenül ismerte el munkáját

az önkormányzat többek között a díszpolgári címmel.
A különböző pártok képviselői az Oktatási, Kulturális és Testvérvárosi Bizottság munkájában főleg szakmai tapasztalatukra építve
vesznek részt. Nagyon ritka a politikai összecsapás, hiszen ennek a fentiek alapján sem
oka nincs ezen a területen, sem a hely és az
idő nem alkalmas. Mégis van egy, egyetlen
párt, a Demokratikus Koalíció, amelyik folyamatosan szét akarja verni a bizottság szakmai munkáját a fülénél fogva előrángatott témákkal. A legutóbbi ülésen a párt képviselője
a Városházi Híradóban közölt cikkemet tartotta erre alkalmasnak, noha annak semmi
helye nincs a bizottságban. Gyűlöletkeltéssel
vádolt annak a pártnak a képviselője, amely
magyar állampolgárokat fosztana meg a
szavazati joguktól. Remélem, a választópolgárok bölcsessége soha nem ad hatalmat és
befolyást egy ilyen pártnak! n

Amikor ügyekről beszélünk, akkor – eddig
úgy gondoltam – azért beszélünk róluk, mert
meg szeretnénk őket oldani. Ez azonban nem
mindig magától értetődő. A múlt heti közmeghallgatáson például két, a szemetes utcákról panaszkodó polgár is megtudhatta a

polgármester úrtól, hogy kerületünkben kétszázhatvanvalahány köztéri szemetes van.
Biztos érdekes információ, de azt hiszem, a
kérdezők szempontjából máshogy kellene
fogalmazni: a kerületben kevés köztéri szemetes van. Szemét meg van bőven. Ez talán azért ingoványos megfogalmazás, mert a
megoldás irányába terelne minket.
Ugyanígy banális, ugyanakkor folyamatos félrenézéssel „kezelt” kérdésként megénekeltem e hasábokon már a
kutyagumihelyzetet is. Tűrhetetlen állapotok, lakossági bejelentések, semmi segítség,

semmi megoldás. Útjainkkal kapcsolatban
szintén említettem itt is pár forgalomtechnikai észrevételt. Egy részük hivatalunk révén elkerült az illetékes fővárosi szervekhez,
de amikor postafordultával megjön a biztos
nemleges válaszhoz éppen kitalált gyenge
magyarázat; azt egyre kisebb lojalitással kellene tudomásul venni.
Ki érdekelt abban, hogy a nagy, bosszús,
romboló változatlanság helyett végre valami
történjék? És itt elérkeztünk az aktuális ellenzék
feladatához is. Ahogy elnézem, nekünk is alaposan fel kellene kötni azt a bizonyos gatyát. n

Dankóné Hegedűs Jolán

Tisztelt Kerületi Polgárok!

nincs szükségük, de az erre rászoruló családoknak nagy segítséget jelenthet. Az adományokat még karácsony előtt eljuttatjuk a
kerületben lakó rászorulók részére.
A cím, ahová az adományokat várjuk:
1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 19–
29., első emelet, MSZP XXII. kerületi irodája. Nyitvatartási idő: hétfő–csütörtök:
de. 10–12-ig, du. 16–18 óráig. n

Fidesz–KDNP-s
önkormányzati képviselő

Kulturálatlan politika
Az Oktatási, Kulturális és Testvérvárosi Bizottság elnöki tisztét látom el a képviselőtestület bizalmából.
Az ember azt hinné, hogy ezek a területek nem eshetnek a politikai ellentétek áldozatául. A Klauzál Ház, a kerületi kulturális
élet zászlóshajója rendkívül színes programmal szolgálja a kerület lakóit. Éppen most fogadtuk el a jövő évi programot, egyhangúan. Minden korosztály és érdeklődési kör
találhat kedvére valót a magaskultúrától
kezdve a könnyed szórakoztatásig, a ga-

BODROG Zoltán
lmp-s
önkormányzati képviselő

MSZP-s
önkormányzati képviselő

Az igazi segítség kis lépésekkel kezdődik
címmel az MSZP országos szervezete karácsony előtti karitatív akciót indít, melyben
a kerületi pártszervezetünk is aktív részt
vállal. Arra kérjük önöket, hogy hozzák el
hozzánk azokat a gyermekjátékokat, ruhákat, esetleg tartós élelmiszereket, melyekre

„Tégy jót és beszélj róla” – ez nekünk, politikusoknak a hitvallása. A szociális területen dolgozók nem politikusok, így hát jót tesznek, és nem beszélnek róla eleget.
De van az évnek egy napja, november 12-e, amikor ők állnak a középpontban.
Nem csak a Szociális munka napján jár a köszönet azoknak, akik számára az
együttérzés parancsa a belső ösztönző erő, hogy az akár a koruk, akár az egészségi állapotuk, akár valamilyen korlátozottsággal élő embertársainkat segítsék, hogy
ne kelljen semmilyen korábbi örömforrásról lemondaniuk, teljes értékű embernek érezhessék magukat. Egy szolidáris közösség tagjának, amely senkit nem hagy
magára. Biztosíthatom Önöket, hogy önkormányzatunknak ez a célja. Mindenki fontos! Az a célunk, hogy minden élethelyzethez tudjunk ahhoz illeszkedő támogatást nyújtani, hiszen nincs két egyforma sors. Közvélemény-kutatásainknak
is mindig része a szociális munkával kapcsolatos igények és vélemények begyűjtése. Ovidius szerint „könnyebb a teher, ha ügyesen hordják”, igaz ez az egészségi állapotuk miatt kiszolgáltatott helyzetben lévőkre és az őket segítő, szellemileg, fizikailag is megterhelő munkát végző segítőikre, ellátóikra. A szociális munka
ugyanis rendkívüli pszichikai megterheléssel jár. Egy német felmérés szerint a legnagyobb veszélyek: az elégtelen eszközök miatti frusztráció és a túlterhelés, a szoros határidők és a vezetők elvárásai miatti lelki nyomás. Mindennek pszichoszomatikus megbetegedések és kiégés lehet a következménye. Ehhez járul hozzá a
még mindig alacsony fizetés és a nem kellő mértékű elismerés miatti elégedetlenség. Erőnkhöz mérten igyekszünk ezeken változtatni, kormányzati és helyi, önkormányzati szinten is, de van, amit felülről nem lehet befolyásolni. Figyelnünk
kell közösen egymásra, fokozottan odafigyelve a hátrányos helyzetben lévő rászorult embertársainkra. Németh Zoltán és Zugmann Péter alpolgármester kollégáimmal személyesen fejeztük ki elismerésünket ezen a napon, a Városházán
tartott ünnepségen. Azokat külön is köszöntve, akik a Kerület napján Katona Péter-díjat vehettek át a szociális munka területén végzett kimagasló teljesítményükért. Hajduk Józsefnét virággal köszöntöttük, Papp Krisztinát pedig
távollétében méltattuk. Hajduk Józsefné ötvenedik éve dolgozik a kerület szociális ágazatában. 30 év sérült gyermekek gondozásával és 20 év idősgondozásban töltött idő után – nyugdíjasként is – töretlen energiával, odaadással és nagy
empátiával végzi munkáját. Bátorítja a betegségből gyógyulót, gyermekeként
gondozza a megfogyatkozott erejű időseket. Papp Krisztina 2006 óta dolgozik a
Szociális Szolgálatnál. A fogyatékos nappali intézmény új telephelyre költözésével, szakmai tudását, tapasztalatát felhasználva, az akkori csoportvezetővel közösen teremtette meg a kerületi fogyatékos nappali ellátás alapjait. Megbízott
csoportvezetőként és terápiás szakemberként is igyekezett mindig új lehetőségeket, foglalkozásokat bevezetni a klubtagok részére, aktív szervezője, résztvevője
az Árpád iskolával szervezett integrált sportnapoknak, a nyári életmódtáboroknak vagy szabadidős programoknak. Sokan sokat van mit tanulnunk tőlük és –
szerencsére még mindig számos – társaiktól! Köszönjük a belső hívószóra hétköznapi természetességgel naponta „elkövetett” jócselekedeteiket! n
Honatya

Szabolcs Attila
országgyűlési képviselő

Kvótakör
iadalmasan magasba lendített kezek, tapsvihar. Így ünnepeltek az Euró-

Dpai Parlament azon képviselői, akik megszavazták, ezzel az állam- és kor-

mányfők elé utalták az unió menekültügyi reformnak becézett tervezetét.
Elmélkedhetnénk, mennyire is ürült ki a reform kifejezés azok után, hogy
az elmúlt évtizedekben – különösen Közép- és Kelet-Európában – a társadalmak széles rétegeinek erről a szóról az ugrik be: na, megint megszorítás jön.
Most nem ez a helyzet, mert ez a „reform” nem megszorítás, nem pusztán
a polgárok zsebében turkálás, nem gazdasági, pénzügyi csomag. Ez a tervezet a hagyományos Európa felszámolására tett utópisztikusnak tűnő kísérletezés egyik állomása.
Mondhatjuk, hogy lehullt a lepel. A világot pusztító háborúkat és nyomorúságot szenvedőkre, a valódi menekültekre való arcátlan hivatkozás, és a
szolidaritás szó egyetemes jelentésének lábbal tiprása.
Ez a tervezet nem a menekültekről és a szolidaritásról szól, hanem arról,
hogyan lehet lebontani, végül pedig felszámolni mindazt, amit 2500 év alatt
Európa őshonos nemzetei, népei felépítettek. Mindazt, amit az elődeink vérrel, verejtékkel védtek, és azzal hagyták ránk, hogy óvjuk, és a hagyományainkra alapozva újítsuk, majd adjuk tovább az ifjabb generációknak.
Ez a tervezet látlelet, egy pusztító gondolkodásmód vegytiszta képlete. Az
a kör, amely ezt a gondolkodásmódot űzi, liberálisnak, türelmesnek nevezi
magát, de valójában az európai szabadság legnagyobb ellensége, és toleranciája csak addig tart, ameddig biflázva mondjuk fel a téziseit.
Ez a kör Európában és szerte a világban komoly befolyással, hatalommal
rendelkezik. Nem barátja a nemzeteknek, legszívesebben egyetlen népet látna a Földön, azt, amelyiket a mostani színes kultúrák szövetéből egynemű
masszává gyúr. Európa most ennek a masszagyúrásnak lett a kísérleti terepe. Ez a kör elöregedett társadalmainkat nem családjaink megerősítésével, a
felelős gyermekvállalás ösztönzésével, az önálló otthonok megteremtésének
támogatásával akarja megújítani, hanem idegen kultúrákból érkező tömegek betelepítésével.
Ezt a kört az sem zavarja, hogy az évtizedek óta tartó betelepítési terve óriási feszültségeket teremtett Európa nyugati felén. Az sem zavarja, hogy gyarapszik azoknak a településeknek, városrészeknek a száma, ahová lányaink,
asszonyaink alig merik kíséret nélkül kitenni a lábukat az utcára. Az sem zavarja, hogy a kultúránk alapjait jelentő kereszténységet gyalázzák, üldözik.
Ez a kvótakör most rátenné a kezét azokra az államokra, amelyek hál’ Istennek kimaradtak az elmúlt évtizedek esztelen kultúrakeveréséből. Ennek
a kvótakörnek Közép-Európára, többek között Magyarországra fáj a foga.
Erővel akar hazánkba telepíteni bevándorlókat.
Akinek helyén van a szíve és az esze, erre csak egyet mondhat: nem leszünk bevándorlók országa, maradunk magyarnak. n
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 Városházi Híradó

állásajánlatok
Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsőde a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet

A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet

intézményvezető-helyettes

üzemeltetési feladatok ellátására

(magasabb vezető) megbízással

kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére
Pályázati feltételek: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella nyújt a 06-1/229-1336 -os telefonszámon.

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

pedagógiai asszisztens
munkakör betöltésére
A pályázatokat 2017. december 15-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „pedagógiai asszisztens” jeligével lehet benyújtani az
alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére. Részletek: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok/pedagógiaiasszisztens.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Budapest, 1222 Budapest XXII. kerület, Nagytétényi út 31-33. Főbb feladatok, elvárások, jelentkezés módja és további információ: www.
klauzalhaz.hu/karrier. A pályázat benyújtásának határideje: 2017.
december 13. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 06-1/226-0559-es telefonszámon kérhet. A pályázatok benyújtása az info@klauzalhaz.hu e-mail címen lehetséges.

Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet XXII. ker. Önk.
Szociális Szolgálata Nappali Hangulat Lélekvédő Klub

terápiás segítő munkakör betöltésére

Betöltendő munkakör, illetmény és juttatások, pályázati feltételek, elvárt kompetenciák, információk: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok/ter. A munkáltatóval kapcsolatban további
információt a www.szocszolg22.hu honlapon szerezhet.

meghívó
A Budatétényi Polgári Kör szeretettel meghívja az érdeklődőket A Vojnovich–Huszár-villába
(Budatétény, Művelődés u. 37/A) 2017. november 26., vasárnap délután ½ 5 órai adventi rendezvényére:

„Békesség – óhajtás” versszínház zenével egy órában

közmeghallgatás

Lázár Balázs és Tallián Mariann színművészek előadásában. A programon a részvétel ingyenes és szerény fogadással zárul
500 év „békesség-óhajtó” magyar verseiből válogatva, többek között Janus Pannonius, Balassi, Berzsenyi, Arany, Petőfi, Ady, Babits, József Attila, Reményik, Weöres, Pilinszky, Csorba Győző versén, versein keresztül kortársakig, Tallián Marianne és Lázár Balázs
színművészek előadásában. Az est folyamán részlet hangzik el Mozart A-dúr hegedűversenyéből Tallián Marianne játékában.
A versekben 500 évet ível át a békevágy, a háború, a szenvedés,
a hányattatások, a megaláztatások ellenpontjaként, s e békevágy
kimondva-kimondatlanul összekapcsolódik a költők Istenkeresésével, hitével. Eleink békevágya, érzelmileg és értelmileg nem különbözik a miénktől. Érezték és érezzük, tudták és tudjuk, hogy a béke
a lét, az alkotás, az értékteremtő munka és az örömszerzés feltéte-

le. De az is kihallik a sorokból, hogy ezért küzdeni kell. Cselekedni
érte. A társadalmi, de az egyéni belső békéért is.
Az estben a versek szinte válaszolnak egymásra, továbbgondolják egymást a nő-férfi, feleség-férj, anya-apa keretjátékában, hogy
a sok kihívást rejtő XXI. század elején, az alkotók a maguk művészi
eszközeivel tegyenek hitet a békesség, a magyar költészet és az
egyetemes emberi értékek mellett.

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Budatétényi Polgári Kör

Nemzetiségi önkormányzatok
közmeghallgatásának időpontja:
Budapest XXII. kerületi Roma Önkormányzat
2017. december 1. (péntek), 18.00 óra, helyszín: 1222 Budapest, Tóth József u. 47.

Budapest XXII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat:
2017. december 9. (szombat), 18.00 óra, helyszín: nagytétényi Száraz–Rudnyánszkykastély, 1225 Budapest, Kastélypark u. 9–11.

Budapest XXII. kerületi Horvát Önkormányzat:
2017. november 29. (szerda), 17.00 óra, helyszín: 1222 Budapest, Tóth József u. 47.

Városházi Híradó
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Idén is telt házas volt a Sváb Batyus Bál

Kocsis Fülöp metropolita szerint „Istenbe kapaszkodva” kell megteremteni az élhetőbb életet

Remény a reménytelenségben
Kocsis Fülöp hajdúdorogi görögkatolikus érsek tart előadást a szíriai útjáról
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Budafok-Tétény csoportja szervezésében Remény a reménytelenségben és
Magyarország a kereszténység védelmezője címmel tartanak előadást december
1-jén, este fél 8-kor a Szent Imre otthonban (Kistétényi u. 13/B). A szíriai út tapasztalatairól Kocsis Fülöp hajdúdorogi
görögkatolikus érsek, metropolita, a Magyar Katolikus Püspöki Kar tagja, míg a hazai témáról Németh Zsolt, az Országgyűlés
külügyi bizottságának elnöke beszél.
keresztényüldözés a világban egy-

Are elterjedtebb, ezért Kocsis Fülöp

görögkatolikus érseket kértük meg, hogy
elmondja olvasóinknak, mit tapasztalt
szíriai útján.
– Alapvetően a háború szörnyű nyomait és az ottani keresztények hithű, dinamikus életét láttam Damaszkuszban,
Homszban és Al-Dmeine faluban – vála-

szolta. – Ezek olyan helyszínek, ahol már
átviharzott az iszlám terror, nem válogatva keresztények és muzulmánok között.
Az üldözés nyomait inkább Libanonban
tapasztaltam, hiszen sokan menekültek
oda, mintegy kétmillióan, de nem mennek be a táborokba a muszlimok közé,
mert ott nem éreznék biztonságban magukat. Nagyon szeretnének már hazájukba visszatérni, leginkább ebben szorulnak
segítségre.
– Mi a véleménye az európai migránshelyzetről?
– Véleményem szerint ezt a káoszt valaki gerjesztette, akinek ez érdekében áll.
A hajléktalanokról, vándorlókról mindenképpen gondoskodni kell, jól mondják a keresztény vezetők, de egyes politikusok félrebeszélnek, amikor azt állítják,
hogy ide több ezer embert kellene befogadni. Ez csak az európai káoszt növelné tovább. Ahogy a szíriai és közel-keleti

egyházi vezetők megfogalmazták látogatásomkor, ugyanazt mondhatom én is:
tegyünk meg mindent annak érdekében,
hogy ezek az emberek visszatérhessenek
szülőföldjükre!
– Előadásának címe Remény a reménytelenségben. Miben reménykedhetünk?
– Elsősorban az Istenben. A jó Istenbe kapaszkodva ismét meg kell teremteni számukra az élhető életet. Mi is ehhez
járultunk hozzá a magyarországi gyűjtésünkkel, amivel Al-Dmeine falucskát támogattuk. A közel tízmillió forintból a
lerombolt épületeket, elsősorban a templomot hozzák majd rendbe. Jelenleg is
folynak az építkezési munkák. Már sikerült megvásárolni az építőanyagokat, és a
falu összefogásával elsőként a lerombolt
tetőket állítják helyre. Ezekről a témákról
fogok előadást tartani, amelyre mindenkit
szeretettel várok! n (Temesi László)

A Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében idén is Erzsébet-, Katalin-,
Lipót- és Márton-napi Sváb Batyus Bált tartottak a Tóth József utcai közösségi
házban. A november 18-i rendezvényen, amelyre sok kerületi fiatal is eljött, közreműködött a Spatzen Zenekar Pilisvörösvárról és felléptek az Árpád utca iskola
tanítványai. Dr. Szirtes Edit, a Német Nemzetiségi Önkormányzat újraválasztott elnöke köszöntőjében kiemelte, a kerületben nagyon régi hagyománya van a sváb
batyus báloknak, amelyeket mindig ebben a „kisfarsangi időszakban” szerveztek. A település több helyszínén tartottak régen ilyen bálokat, például a mostani Piactérnél, illetve a Mező utca–Bérkocsi utca sarkán lévő házban is. Azt reméljük, hogy sikerül sokáig megőrizni ezt a számunkra kedves és fontos hagyományt
– mondta dr. Szirtes Edit. A szokásokhoz híven idén is nagy sikere volt a Mártonnapi lúdból készült ételeknek az ünnepi vacsorán. n

Éljen Klauzál Gábor!

A Klauzál Gábor Társaság november 18-án 10. alkalommal emlékezett meg névadója, Klauzál Gábor idei 203. születésnapjáról. A megemlékezést a Záborszkykúrián, Budafok Borvárosában, a Klauzál díszhordónál tartották. A borkóstolóval
egybekötött pódiumbeszélgetés vendége a villányi Bakonyi Pincészet tulajdonosa,
Bakonyi Péter borász volt. A résztvevőket az est házigazdája, Glattfelder Tamás,
a Klauzál Gábor Társaság elnöke köszöntötte. A pódiumbeszélgetést Deák Ferenc
szülőfalujából, Kehidakustányból érkezett vendégeik remekül sikerült, élvezetes
színjátéka követte. A program zárásaként Géczi Gábor pincelátogatásos idegenvezetésre invitálta az érdeklődőket. n

Megidézték a honfoglalás korát

Kovácsovics Fruzsina, a Csillag születik sztárja a gyerekeknek és a felnőtteknek is énekel

Kovácsovics Fruzsina varázsigéi
Madarak, pingvintánc és mézescsók a Klauzál Gábor Művelődési Központban
A Klauzál Ház családi vasárnapjának egyik
vendége Kovácsovics Fruzsina, a 2007-es
Csillag születik döntőse volt, aki nemcsak
a gyerekeket mozgatta és énekeltette
meg, hanem a szüleiket is. A vidám hangulatú óra hamar elrepült tánccal, énekkel, muzsikával.
ruzsina két sikeres, felnőtteknek szóló

Falbuma után öt évvel ezelőtt jelentette
meg első gyereklemezét Elfeledett mézescsók címmel. Az albumot a zenei szakma
az Év Gyermekalbumának választotta, és
2013 júniusában Fonogram díjjal jutalmazta.
– Sikeres tíz év van mögöttem, mióta
a Csillag születikben megismert az ország
– mondta lapunknak a csinos, mosolygós,
kedves ifjú hölgy, aki úgy bánik a gyerekekkel, mintha legalább hármat nevelne
odahaza. Pedig neki még nincs saját gyermeke!

– Műsorain kívül hol éli ki „gyermeki” lelkét?
– Az éneklés mellett óvodapedagógusként dolgozom, így a munkám összefonódik a hobbimmal. Életem fontos szereplői
a gyerekek, akikkel jó együtt dolgozni. S
azt veszem észre, hogy a szülők is aktívak
az előadásaimon, igazán jó fejek, akik képesek gyermekeik kedvéért velem együtt
szerepelni a színpadon. A pingvintáncot is
megtanítom nekik, és a madarakról, különféle állatokról, valamint a hangszerekről mesélek.
– Ön is vágyik már saját gyerekre?
– Természetesen. Pozitívan állok a kérdéshez, de úgy érzem, az még egy kicsit
odébb van…
– Csak egy varázsigét kellene mondania, és teljesülne a vágya.
– Itt, az előadáson is többször elhangzott a hepperedeppe-heppendre varázsige,
amit én találtam ki, de csak színpadon tel-

jesítem vele a gyerekek kívánságait. A valóságban, úgy látszik, még nem elég hatékony…
– Három lemeze viszont összejött varázsszóra.
– És sok munkával. A lemezanyag
összeállítása során arra törekedtem,
hogy a dalok zeneileg is igényesek legyenek. Néhány közülük, a magyar
népzenei gyökerekből merítenek, míg
mások multikulturális zenei motívumokra épülnek. A dalszövegek részben
kortárs költők művei, részben a sajátjaim. Általában a vívódásaimról, élményeimről és a szerelemről szólnak. Öthat éve írok verseket, amiket aztán meg
is zenésítek.
Koncertjein Fruzsi derűs, interaktív utazásra hívja a gyerekeket és a gyermeklelkű felnőtteket, így a Klauzál Ház
egy nagy játszótérré változott, ahol jó volt
gyereknek és felnőttnek lenni. n (temesi)

A Nagytétényi Polgári Kör idén is megrendezte Tétény vezér napját a Szelmann Házban.
A honfoglalás korát idéző családi rendezvényt László Éva, a polgári kör elnöke nyitotta meg. Az ünnepélyes megnyitó után a Vérszerződés című előadást tekinthette meg a
közönség az Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesülettől. A műsorban Semes-Bogya Eszter
énekelt. Ezt követően Bánhegyi Ferenc történelemtanár, író előadása következett a honfoglalás koráról és Szent László királyról. A Télikert Galériában eközben kézműves-foglalkozásokat tartottak, volt kerámiakészítés, bőrműves munka, nemezelés. A Kőbányai
Élőközösség korhű jurtát hozott el a rendezvényre, amelyben honfoglalás korabeli ruhák mását is bemutatták. A Falu kemencéjében Tétény vezér-lepényt készítettek a látogatóknak, akik megkóstolhatták az úgynevezett hun királyi áldost is. n
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 Városházi Híradó

Decemeber 2-án újra inDul a buDafoki Pincejárat!
Partner / nyitva tartás

Program

Dventi

arázs

ulturális Program

1. törley Pezsgőpincészet Kft.
Törley Múzeum megtekintése, pezsgőkészítési technológiák bemutatása a Francois ágban.
1221 Bp., Anna u. 7.
Vezetett bemutató minden óra 15. percétől. 1 pohár Törley pezsgő. Pincejárat jeggyel 1200 Ft
Nyitva: 10.30–17.00 (utolsó látogatási időpont) helyett 800 Ft/fő áron. A helyszínen forgalmazott pezsgőkből vásárlási lehetőség.
2. magdolna Borklub és rendezvényház
1221 Bp., Magdolna u. 30.
Nyitva: 12.00–21.00

200 éves, gyönyörűen helyreállított pince, romantikus kerthelyiség, magyar borok. 3 tételes
borkóstoló magyar szőlőfajták boraiból pincejárat jeggyel 20% kedvezménnyel kedvezménnyel.
Sajttál, paraszttál árlap szerint. Élőzene, fotókiállítás.

14.00–20.00 KolTA PÉTer akusztikus gitár est

3. országcímer Kft., seybold-garab Pince
1221 Bp., Péter-Pál u. 39.
Nyitva: 11.00–16.00

Nyitvatartási időben 30 percenként pincelátogatás idegenvezetővel, 1 bor kóstolása Pincejárat
jeggyel 500 Ft helyett 300 Ft/fő. Kemencés lángos és más finom ételek, italok. Borkóstolás.
Kerthelyiség, romantikus környezet. A forgalmazott termékek megvásárlása árlap szerint.

11.00–16.00 PollÁK MIKlÓS énekes-gitáros klasszikus
popzenei előadása

4. Záborszky Pince – Borváros
1222 Bp., Nagytétényi út 24.
Nyitva: 12.00–19.00

Tárlatvezetés nyitvatartási időben: pinceséták 12–18 óráig minden egész órában.
1 bor kóstolása Pincejárat jeggyel 1200 Ft helyett 800 Ft/fő.
Tapas kínálat és ital kínálat árlista alapján.

16.00 „MÚlTUNK A JeleNBeN” Honfoglaláskori étkek, italok,
szokások az „álom” havában. révész József mesterszakács
előadása. egy méltán különleges 1000 éves recept alapján
készült korabeli étel kóstolása.

5. soós istván Borászati szakisk. tangazd.
1221 Bp., Jósika u. 14.
Nyitva: 11.00–16.00

Pince tárlatvezetés, helytörténeti bemutató. 30 perces pincelátogatás idegenvezetővel, 1 bor
kóstolással, Pincejárat jeggyel 1000 Ft/fő áron. Étkezés: egyedi ízvilágú „Óhegyi szendvics”
200 Ft/db áron.

6. Borköltők társasága Étterem
1223 Bp., Jókai Mór u. 26.
Nyitva: 12.00–22.00

Klasszikus borospincéből kialakított étterem kerthelyiséggel. 10% kedvezményt kínálunk a Pincejárat jeggyel érkezőknek. A Pincejárat jeggyel érkezőket vendégül látjuk 1 csésze kávéra is!
Asztalfoglalás javasolt a 06-1-4245115 telefon számon.

19.00 PINceKVíz, Játékos kvíz vetélkedő 2-6 fős társaságoknak. A részvétel ingyenes, a győztes csapat 4 db Pincejárat
jegyet nyerhet. előzetes regisztráció ajánlott a 06 1 424-5155
telefonszámon.

7. Katona Borház
1222 Bp., Borkő u. 6/B
Nyitva: 12.00–20.00

Kóstoló pince és üzemi pince látogatás óránként vezetéssel. 3 boros borkóstoló Pincejárat jeggyel
érkezőknek 1500 Ft/fő helyett 1000 Ft/fő áron. Borkorcsolya, borvásár, meglepetések!

14.00–20.00 zSeMlYe VeroNIKA TrIo koncertje

8. Budafoki szomszédok Piaca
1221 Bp., Játék u. 8.
Nyitva: információ a weboldalon

Advent a Piactéren a Klauzál Ház szervezésében.
Adventi vásár, jégdisco, kürtöskalács, forró tea, forralt bor és más finomságok.
Jégpálya nyitva tartása: 8.00–20.00

16.00–18.00 Forralt borfőző-verseny
16.15 ADVeNTI DAllAMoK a Budafoki Fúvósegylet előadásában
17.00 KArÁcSoNYI BrASSDANce - a Daniel Speer Brass műsora

9. lics Pincészet
1221 Bp., Kossuth lajos u. 44.
Nyitva: 14.00–20.00

Délután 14.00-től óránként magyar nyelvű pinceséta, német nyelvű pinceséta 16.00 órakor.
Adventi koszorúvásár a pincészetben.
Pincejárat jeggyel 1200 Ft helyett 800 Ft. A jegy ára 1 forralt bor és 1 újbor kóstolót tartalmaz.

A Premontrei Női Kanonokrend és a Budapesten Élő Német
Nyelvű Hölgyek Klubja közreműködésével jótékonysági
karácsonyi vásár a rászorulók támogatására.
14.00–20.00 lUcY.INDIe.SKY koncert

10. sümegi és Fiai Pincészet
1222 Bp., Tóth József u. 53.
Nyitva: 14.00–20.00

90 percenként fél órás pincetúra a látványpincében és bortrezorban 3 bor kóstolásával, helytörténeti előadással. Pincejárat jeggyel 1500 Ft helyett 1000 Ft-os jegyár. Mangalica, szürkemarha,
bivaly összeállítású 2 fős hidegtálak (4000 Ft) és saját palackozású borok pinceáron.

Fellépő nem lesz, a vendégek maguk csinálják a jó
hangulatot. Aki járt már nálunk a Borfesztiválon, az
tudja milyen kellemes a hangulat családi pincénknél.

www.pincejarat.hu

Budafoki Pincejárat

program

Budafoki Betlehemes

Eötvös cirkusz 2017! – Új szuperprodukció! KARÁCSONYI NAGY BŐRÖND gálaműsor

Fáklyás séta a kerületben

BUDAPEST XXII., BUDAFOK, CAMPONA a TESCO MELLETT
dec.14-től dec.17-ig.
Nincs karácsony Eötvös Cirkusz nélkül!
ELŐADÁSOK: Csütörtök és péntek: 18.00 órakor, Szombat: 15.00
és 18.00 órakor, Vasárnap: 15.00 órakor
PREMIER NAPON: MINDEN ELŐVÉTELBEN VÁSÁROLT JEGY: 1499 Ft.
TOVÁBBI NAPOKON: EGYET FIZET, KETTŐT KAP KEDVEZMÉNY!
a B szektorba érvényes a szórólap felmutatása esetén!
(Két belépőjegy: 4000 Ft)

Infovonal: 06-70/356-2346, www.eotvoscirkusz.com
Facebook: Cirkusz Eötvös
Cirkuszpénztár nyitva: 10-18 óráig
Keressen minket a FACEBOOKON, ismerje meg a művészek mindennapjait. Betekintést nyerhet a kulisszák mögé, tudja meg a legfrissebb híreket a 40 fős társulat életéről! Legyen tagja Ön is rajongótáborunknak!
FŰTÖTT SÁTOR! FŰTÖTT NÉZŐTÉR!

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata szeretettel meghívja a kerület polgárait 2017. december 15-én, pénteken 16 órakor egy közös betlehemi sétára, ünnepi műsorra, egy pohár forró teára,
illetve forralt borra. Gyülekező a Szent Lipót-plébániatemplom előtt (1221 Budapest, Savoyai Jenő tér). Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Dudik János: Ez mindegyiknél jobb!
Hőszigetelés papírral: gyors, olcsó és hatékony

A kerületünkben élő és dolgozó építési szakértő és vállalkozó, Dudik János olyan eljárást alkalmaz épületek hőszigetelésénél, amely a jövőt jelenti ezen a területen. Terve, hogy ezt a mindenki számára hasznos módszert Budafok-Tétényben, sőt a kerület határain túl is meghonosítsa.
A Dudik Tető Bt. tétényi telephelyén egymáson állnak a hatalmas és igen súlyos
papírbálák, amelyek beépítésre várnak.
A tulajdonostárssal, Tófalvi Imrével (QuiQuaas Kft.) közösen járják a megrendelések helyszíneit, hogy épületeken elvégezzék ezzel a különleges – ugyanakkor
hétköznapi – anyaggal a hőszigetelést.
Papírral? Hogyan lehetséges ez? – kérdeztük Dudik Jánostól.
– A papír kiváló hő- és hangszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik – válaszolta.
– Magyarországon már egy évtizede ismert a szakemberek körében ez a módszer, amit csaknem azóta ismerek én is.
Tesztelve van, bevált, és kijelenthetem,
mindegyiknél jobb! A hagyományos, káros anyagból készült hőszigetelők mára
a múlté sok országban. Például Svájcban
már csak ezt a módszert engedélyezik.
– Ennek a szokatlan eljárásnak mik az
előnyei?
– Gyorsabb, olcsóbb és hatékonyabb,
mint az eddigiek, és mindenféle építési

szerkezetnél – fánál, fémnél, műanyagnál,
téglánál, betonnál – alkalmazható, tehát a
hagyományos építésű épületektől a modern, energiatakarékos passzív házakig.
Légtömör szigetelést biztosít, mert ahová
a levegő eljut, oda ez az anyag is – hiszen
olyan, mint a papír konfetti –, amit levegő
befúvásával továbbítunk a résekbe. Újrahasznosítjuk a papírhulladékokat, amiket
ledarálva mechanikus úton pépesítünk.
Előnye még, hogy nem ég, nem is gyújtható meg, s még a bogarak, egyéb rágcsálók sem támadják meg. Szintén nagy
előnye, hogy tulajdonképpen bontás nélkül tudunk hőszigetelni, akár tetőtéri lakás fal-, födém -, tetőszerkezeti elemeit,
bármit.
– Sok helyen alkalmazták már eddig?
– Igen, hiszen például itt a kerületben is
a régi, harmincéves társasházak, panelek
hőszigetelése nagyon rossz, nyáron túlmelegszik, télen túlhűl. Az Arany Jánoslakótelepen készítettünk egy felmérést,
ami ezeket igazolta, és egy tető hőszigetelését sikerrel el is végeztünk, bel-

ső bontások nélkül. Ez is fontos szempont, hiszen így sokkal hatékonyabb és
olcsóbb a módszerünk, és a legfelsőbb
szinten lakókat is megkíméljük a kényelmetlenségektől. A közös képviselőknek
jobban oda kellene figyelni erre a módszerre, mert a látványosabb homlokzat
mellett a födém hőszigetelésének a megújítása is elengedhetetlenül fontos lenne.
Egyébként Erdélyben szintén nagy az érdeklődés módszerünk iránt, főleg családi házaknál.
– Idegenkednek a viszonylag új módszertől, mert nem hiszik el, hogy a papírszigetelés ilyen hatékony lehet?
– Valóban még nincs a köztudatban, talán ezért is szokatlan egyelőre Magyarországon. Azon vagyok, hogy ez mielőbb
utat törjön nálunk is, elsősorban a kerületben…
Akinek bővebb információra van szüksége, a cég Facebook-oldalán Papír-hőszigetelés címmel mindent elolvashat róla,
és videofelvételen meg is tekintheti

(X)

Elérhetőségük:
06-30/944-2750
és 70/630-6095,
Facebook:
Papírszigetelés

Városházi Híradó
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Elvis Presley
a Pezsgő téren
Európa egyik legjobb Elvis-emlékzenekara amerikai
katonai egyenruhában idézte fel a Király katonaéveit
A délutáni időpont ellenére sok embert vonzott és remek hangulatot teremtett a
Savoyai Jenő téren a kizárólag Elvis Presley-számokat játszó Ed Philips and the
Memphis Patrol. Az együttes szinte egyenesen Szlovákiából érkezett a budafoki
koncertre, mert éjjel még Kamocsán, az Oáza Campben nyomtak őrületes bulit a
Motofest résztvevőinek. Magyarország, sőt Európa egyik legjobb Elvis-emlékzenekara amerikai katonai egyenruhában idézte fel a borfesztivál közönségének a
Király katonaéveit, a G. I. Bluesos korszakát. Ed Philips, a zenekar frontembere –
bár a koncert végén csuromvizesen jött le a színpadról – szívesen válaszolt a Városházi Híradó kérdéseire.
– Minden koncerten sikerül elérniük,
hogy a közönség együtt lélegezzen a zenekarral?
– Nem emlékszem olyan fellépésre,
ahol ne mozgott volna a hallgatóság feje,
lába, karja a zene ritmusára. A rock and
roll örök, akár külföldön állunk a színpadon, akár itthon, Elvist pedig nagyon
sokan szeretik, a dalai népszerűek, ezért
nincs nehéz dolgunk. Egyébként mi vagyunk az egyetlen európai zenekar, amelyik kizárólag a Király számait játssza.

– Úgy tudom, 2009-ben a magyarok
közül elsőként jutott döntőbe a Blackpoolban megrendezett Elvis Presley Európa-bajnokságon. Ez inspirálta arra,
hogy rá két évre megalapítsa együttesét?
– Igazából ez egy Európában megrendezett világverseny volt, ahol a hetven indulóból a Heart és a My Way
című dalokkal bekerültem a tíz legjobb
előadó közé. Az elődöntőben zenei alapokra énekeltem, a döntőben azonban
már egy igen jó együttessel, és akkor

Amerikai stílus millitary jegyekkel: Ed Philips and the Memphis Patrol 

határoztam el, hogy összehozok egy zenekart. Amikor hazajöttem Angliából,
megkerestem a srácokat, és megalakultunk. Az ország különböző pontjairól
érkeztünk, de már mindannyian Budapesten élünk.

– Kiknek köszönhetjük ezt a fergeteges
hangulatot?
– Fácán aka Tom Stormy dobosnak,
aki megalapította annak idején a Mystery
Gang Rockabilly Triót, Európa legfigyelemreméltóbb autentikus rhythm-and-

blues előadójának, a gitáros Long Tall
Sonnynak, a nagybőgős Zedinek, aki csak
nemrégiben csatlakozott a csapathoz, és
remélem, nekem, Ed Philipsnek is. De a jó
hangulat nemcsak nekünk, hanem a hálás
közönségnek is köszönhető. n (T. a.)

Budafoki jelölt a Prima Primissimán Modern ikonok
A hónap művésze Antal Mátyás fuvolaművész, karmester

A Nádasdy művészeti iskola művésztanárának kiállítása

Antal Mátyás 1945-ben született Budapesten, muzsikus családban. Diplomáit 1970-ben és ’71-ben szerezte a
Liszt Ferenc Zeneakadémián, valamint
posztgraduális tanulmányokat folytatott a Brüsszeli Királyi Zeneakadémián.

Az egykori Haggenmacher Sörgyár épületeinek egyikében található a L Art
Open Studios (LAOS) nevet viselő műteremház. A több művésznek helyet adó,
kiállítótérként is működő helyiségekben november 10-én kiállítás nyílt Palik
Eszter munkáiból. A képzőművész az elmúlt fél év tizenöt alkotását mutatja be
a nagyközönségnek a Modern ikonok
címet viselő tárlaton.

1967-tól 2016-ig, nyugdíjba vonulásáig a Nemzeti Filharmonikus Zenekarnál és Énekkarnál dolgozott (korábbi
nevén Magyar Állami Hangversenyzenekar, ill. Magyar Állami Énekkar),
1986-ig mint fuvolaművész, később
mint karmester és karigazgató.
Jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen tanít.
Karmesterként Európa szinte valamennyi országában, valamint Japánban és Kínában is megfordult. A
Hungarotonnál több zenei felvételt dirigált.
1998-ban Liszt Ferenc-díjat, 2015ben Bartók–Pásztory-díjat kapott,
2005-ben Magyar Érdemrend Lovagkereszt, 2015-ben Magyar Érdemrend
Tisztikereszt kitüntetésben részesült.
Új magyar zeneművek bemutatásáért
öt ízben kapott Artisjus-díjat. Családjával 1995 óta, 22 éve él Budafokon.
Többször koncertezett a Városházán
és a Klauzál Gábor Művelődési Központban, valamint többször vezényel-

te a Budafoki Dohnányi Zenekart.
Gyermekei, Márk és Petra a Kossuth
Lajos Két Tanítási Nyelvű Iskola tanulói voltak.

E pillanatban – már Prima díjasként – a 2017-es Prima Primissima díj
Zeneművészeti Ágazatának egyik jelöltje. n (vh)

TUDNIVALÓK A 2017. ÉVI PRIMA PRIMISSIMA
KÖZÖNSÉGDÍJ SZAVAZÁSÁRÓL
A szavazatokat a +36-70/707-7000-es számon lehet leadni a jelöltek SMS kódjának beütésével. Antal Mátyás SMS kódja: 28.
Egy SMS-ben csak egy jelöltre lehet szavazni. A szavazás időtartama: 2017.
szeptember 30., 8.00–2017. november 29. 24.00 óráig. További információk a
szavazási szabályzatban találhatók. n

– Eljátszottam a gondolattal, hogyan
lehetne létrehozni a nem létező múltat és annak milyen lehetne a viszonya
a mai valósághoz. E gondolat mentén
készítettem el az itt kiállított objekteket
– foglalta össze a kísérletként készült
munkák lényegét a 2016-ban a hónap
művésze címet elnyert művész. Hozzátette: az Artér Művészeti Egyesület
tagjaként számos csoportos kiállításon
részt vett már, de ez az első önálló kiállítása. Örül, hogy létrehozta ezt az anyagot, mert szerinte ebben a környezetben
néhány dolog értelmet nyert, alkotásai
élni kezdtek.
– Palik Eszter itt bemutatott munkáiban történeteket mesél, hogy emlé-

Palik Eszter a kiállításon

ket állítson. A kiállítás egy-egy darabjában egy emlék-, illetve gyászmunka
fogalmazódik meg, ezek azonban nem
valódi emléktárgyak, hanem a gyerekkorban látott, kiszárított, emléket őrző
csokrok, a dédmama viasszal tartósított
menyasszonyi csokra inspirálta ereklyék, melyek egyszerre képesek felmutatni a nosztalgia és a melankólia fájó
értelmetlenségét. A művész több lépcsőben transzformálja emlékeit művekké: tárgyegyütteseket hoz létre, majd
ezekről fotókat vagy fotogramokat készít. A fotogramokból montázs készül,
amelynek minden egyes része másolat, mert a művész célja a valóságosnak tűnő valóság feszegetése – beszélt a
megnyitón a kiállított művekről Üveges
Krisztina művészettörténész, kiemelve
a művész groteszk iránti fogékonyságát és humorát, amikor a több alkotásban alkotóelemként fellelhető disznóbelet említette.
A Nádasdy Kálmán Művészeti Iskolában egy éve festészetet és grafikát oktató művésztanár álemlékekből nyílt kiállítása december 20-ig tekinthető meg
a Nagytétényi út 48. szám alatt. n (T. a.)

Fotó: Kocsis Zoltán
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apróhirdetés, hirdetmény

 Városházi Híradó
ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK

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, ezért a jelenleg megválasztott bizottsági tagoknak is újra be kell nyújtaniuk jelentkezésüket, amennyiben 2018-ban ismét
szeretnének részt venni a bizottságok munkájában!
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).
A szavazás törvényes és zökkenőmentes lebonyolítása érdekében számítok támogatására!
dr. Szántó János jegyző
Budapest 18. sz. OEVI és a Budapest XXII. kerületi HVI vezetője

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.: 229-2611/221), dr. Barnáné Károsi Klára irodavezetőhelyettestől, vagy a földszint 5. szobában (tel.: 229-2611/140) Párkányi Ferenc ügyintézőtől.
Az árverésen az személy vehet részt, akinek a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő ajánlati biztosítéka
az árverést megelőző nap 16.00 óráig az önkormányzat számlájára beérkezett, ugyanezen időpontig
a vételi szándéknyilatkozatát benyújtotta, és az árverési dokumentációt megvásárolta.
Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda.
1221 Bp., 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.
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.
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. Az ingatlan
kikiáltási ára: 25 400 000 Ft 677 500 Ft.
Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat
esetén kerül kitűzésre.
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.

LAKOSSÁGI FÓRUM
Fővárosi településrendezési eszközök partnerségi egyeztetéséről

2017. NOVEMBER 28. (KEDD) 16 ÓRA
FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL DÍSZTEREM

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. Az ingatlan kikiáltási ára: 24 400 000 Ft, 677
500 Ft. Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat esetén kerül kitűzésre.

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

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., Saskő tér 6. 270 m2-es
telek, három felújítandó
társasházi lakással
Helyrajzi szám: 223871, 223871/0/A/1,
23871/0/A/2 és 223871/0/A/3. Övezet:
L4-BF/1. Kikiáltási ára: 16 200 000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható:
10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Megtekintési időpontok: előzetesen
egyeztetett időpontban. Árverési időpont: 2017. december 7., 9.30 óra.

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.
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 28., 10.00 óra.

1222 Bp., Kötélgyártó u. 14.
kivett, beépítetlen terület
Helyrajzi szám: 224897/4. Telekterület: 711 m2. Övezet: L4-BF/5. Közművek: a gáz közterületen vezeték
kiépítésével köthető be, a további közterületről közvetlenül beköthetők. Az
ingatlan
kikiáltási ára: 24 885 000 Ft. Árverési
dokumentáció megvásárolható: 10 000
Ft + 27% áfa = 12 700 Ft. Árverési időpont: 2017. december 7., 9.00 óra.

1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ UTCA 9-11. II. KAPU

program
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdése, valamint a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint Budapest Főváros Önkormányzata megindította az alábbi tervek
előzetes tájékoztatási, illetve véleményezési szakaszát:
1. napirend: Budapest főváros településszerkezeti terve és a Fővárosi rendezési szabályzat eseti módosítása a
XXIII. kerület egyes területeire vonatkozóan, előzetes tájékoztatási szakasz,
2. napirend: Duna-parti építési szabályzat VI. ütem és DKÉSZ XXII. kerületi szakaszra vonatkozó terv
véleményezési szakasza,
3. napirend: Duna-parti építési szabályzat VII. ütem és DKÉSZ XIII. kerületi szakaszra vonatkozó terv
véleményezési szakasza,
4. napirend: Duna-parti építési szabályzat VIII. ütem és DKÉSZ Népsziget területére vonatkozó terv
véleményezési szakasza,
5. napirend: Városligeti Építési Szabályzat módosítása (Korm. rendelet 42. § (1) szerinti eljárás).
A dokumentációk a www.budapest.hu portálon és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán megtekinthetők.
A tervek egyeztetése a 185/2017. (II.22.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott partnerségi egyeztetés szabályainak
megfelelően történik, amelynek alapján észrevételt, javaslatot adhat a

2017. november 28-án 16.00 órától tartandó lakossági fórumon, vagy

az 1., 2., 3., 4. napirendekhez 2017. december 28-ig, az 5. napirendhez december 6-ig
elektronikusan a varosrendezes@budapest.hu e-mail címre, írásban a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési
Főosztályának megküldve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (1052
Budapest, Bárczy István utca 1-3.).

A lakossági fórumon való részvételi szándékát kérjük a fenti e-mail
címen vagy az Ügyfélszolgálaton szíveskedjen jelezni.

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

TEHERTAXI FUVAROZÁS. Tel: 06-20/928-4611

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

Matek, angol, német, informatika és minden
más tárgyból korrepetálást, vizsgákra
felkészítést vállalnak az Aquila közösség
önkéntesei. Tel: 06-0/3274-793

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 
XXII. kerületi papírfeldolgozó cég minőségbiztosítási munkatársat keres 1 műszakos munkarendbe minimum középfokú végzettséggel,
szakirányú tapasztalattal. Öméletrajzot az
alábbi címre kérjük küldeni: info@budaval.hu

Ajánlat a Promontor Televízió műsorából
November 23–30. Produkció című műsor Arany 200 a
Klauzál Házban – Slam-rap: Arany-versek új köntösben.
Közreműködött: Busa István (slam), Benedekfi Zoltán (hegedű), Matus Péter (basszusgitár), Oláh Antal (dob). „Csináljátok utánam” – Omara-kiállítás az Art Quarterben
November 24.–december 1. Napóra című magazinműsor Egyórás hírműsorunkban többek között az alábbi témákkal készülünk: testületi ülés, közmeghallgatás,
özvegyek találkozója, adventi készülődés, szülői fórum
az iskolaérettségről, autószalon-átadás a Hajó utcában.
November 28.–december 5. Kalendárium című magazinműsor Műsorukban beszámolunk a Tomori Pál
Főiskolán rendezett konferenciáról, valamint sorra ves�szük a novemberi szenteket.
November 30.–december 7. Produkció című műsor
Adyton 2017 – zenei workshop Szabados György szellemiségében, a Grencsó Kollektíva szervezésében. Szőke Nikoletta Quartet – lemezbemutató koncert.
December 1–8. Napóra című magazinműsor. Egyórás hírműsorunkban többek között az alábbi témákkal
készülünk: újabb építkezések a BMTE-pályán, adventi

Lakatosokat keres kisvállalkozás XI. kerületi
telephelyére. Nyugdíjasok is jelentkezhetnek
részmunkaidőben. Érdklődni: +36-30-346-4129

KERT 
Metszést, elvadult kertek rendezését, fakivágást, füvesítést, sziklakert,- kerti tó építését
és öntözőrendszer kialakítását vállalalom.
Egyben famunkákat is: fa pihenő, teraszok,
féltető, kocsibeálló, kerítés. Kerületi referenciákkal. Tel: 06-20/918-0945, Monostori Attila
FIGYELEM! Fakivágás, gallyazás, metszés
teljeskörű kertrendezés, növényvédelem,
kertépítés, öntözéstechnika munkáinkra
garanciát vállalunk! www.sunikertek.hu, Tel:
06-30/3437-318, Grünwald János kertész

ingatlan 
Eladó Budatétény Horgásztelepen egy
386nm-es telek 35nm-es faházzal és
műhellyel. Víz, villany, gáz, ipariáram van.
Lakáscsere is érdekel. Tel: 06-70/344-1760

készülődések a kerület tagóvodáiban, Lőrincz Margit kiállítása a Rózsavölgyi Közösségi Házban.
December 5–12. Kalendárium című magazinműsor
Műsorukban szakértőnkkel a fruktóztolerancia tüneteiről, valamint kezeléséről beszélgetünk. De arra is keressük a választ, hogy mi a helyzet akkor, ha egy párkapcsolatban a nő többet keres, mint a férfi.
December 1-8. Napóra című magazinműsor
Egyórás hírműsorunkban többek között az alábbi témákkal készülünk: újabb építkezések a BMTE pályán,
adventi készülődések a kerület tagóvodáiban, Lőrincz
Margit kiállítása a Rózsavölgyi Közösségi Házban.
December 5-12. Kalendárium című magazinműsor
Műsorukban szakértőnkkel a fruktóztolerancia tüneteiről, valamint kezeléséről beszélgetünk. De arra is keressük a választ, hogy mi a helyzet akkor, ha egy párkapcsolatban a nő többet keres, mint a férfi.
A műsorváltoztatás
jogát
fenntartjuk!

Városházi Híradó
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Testvériskolák
Rózsakerten
Akadályverseny a reformációról a Demjén iskolában
A reformáció napjához kapcsolódva
immár hatodik éve rendezte meg a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola a reformációs akadályversenyét. Minden évben valamilyen
téma köré szerveződnek a feladatok,
idén a reformáció ötszázadik évfordulója volt a központi téma. A hat állomásból álló versenyre meghívták a
testvériskolákat is.
émeth Tamás, az iskola lelkésze az in-

Ntézményben tartott istentiszteleten ki-

emelte: a reformáció nem elavult gondolat, nem egy történelmi jelenség, ami
több száz éve történt, hanem ma is történik. A reformációra, megújulásra mindig
szükség van. A saját lelki életünkben is
meg kell újulni, amihez Isten igéje adja a
legjobb meghívást – fűzte hozzá.
A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola testvériskolái közül a reformáció témájú akadályversenyre Kolozsvárról, Mezőkaszonyból és
Sepsiszentgyörgyből érkeztek diákok és
pedagógusok. A kétnapos látogatás alatt

rengeteg program várta őket, városnézésen, kiránduláson vettek részt és ellátogattak a Csodák Palotájába, valamint a
Biblia Múzeumba is. Az iskolában tartott akadályversenyen hat különböző állomás volt. A legkedveltebb egy korabeli nyomda megismerésére irányult, a
diákok a Biblia első mondatát rakhatták
ki szedőbetűkből, majd a hat különböző nyelvre lefordított puzzle mondatrészeket kellett összepárosítaniuk. Nagy figyelemmel követték a tanulók azt a nyolc
részből álló vándorkiállítást is, amely az
Ószövetséget és az Újszövetséget mutatja be a keletkezéstől a terjesztésig. Ezt
követően egy Heltai Gáspár református
lelkész által fordított mese főbb jeleneteit
játszották el a gyerekek. Rengeteg interaktív játék után a három testvériskola, a
kolozsvári Református Tálentum Iskola,
a Mezőkaszonyi Középiskola és a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium
mutatkozott be a tornateremben. A diákok kisfilmekkel és előadásokkal hozták
közelebb a saját kultúrájukat a rózsakerti diákok számára. n (Viszkocsil Dóra)

Az ország egyik legszínvonalasabb középiskolájában vidám hangulat uralkodik

Fotó: Dócs Benedek

Ablak a világra

Pályaválasztást segítő szakmai nap a Kempelen Farkas Gimnáziumban
A Kempelen Farkas Gimnázium tízéves
múltra visszatekintő, pályaválasztást
segítő programjára a hagyományoknak
megfelelően a különleges szakmák jeles képviselői és a tudomány, a művészet, valamint a sport kiválóságai kaptak meghívást.
rendezvényt a tornateremben nyi-

Atották meg, ahol a vendégek egy-

Hatodik alkalommal rendeztek református akadályversenyt a Demjén iskolában

egy mondattal bemutatkoztak az iskola
diákjainak, akik látványos, közös tánccal és énekkel köszöntötték őket.
Békefi Gábor, a Kempelen Farkas
Gimnázium igazgatója kérdésünkre
válaszolva elmondta, hogy a gyerekek
nagyon szeretik, várják, és készülnek
erre a napra, így idén is hamar feliratkoztak az őket érdeklő előadókhoz, és
mentor diákokat sem volt nehéz találni
a meghívottakhoz.
Hozzátette: szinte már holnap elkezdhetik törni a fejüket a jövő évi

Sikerek a Bolyai-versenyen
„Az igazat érteni, a szépet érezni, a jót gyakorolni kell”
A tanév első szaktárgyi versenyén a
szervezők több mint félszáz budapesti és száznál is több vidéki, illetve határon túli település oktatási intézményében fogadták a négyfős csapatokat,
hogy a gyerekek ország-világ előtt számot adjanak az összedolgozás képességéről, bebizonyíthassák eszességüket és rátermettségüket a matematika
terén.
versenyen részt vevő hatszáz délbudai csapat közül tizenhat kerületi csoport végzett az első hat hely
valamelyikén, sőt Horváth Eszter felkészítésével a Kempelen Farkas Gimnázium Mit tippeljünk? nevű együttese (Benedek Zoltán, Gombos Gergely,
Páhán Anita és Skrabák Boglárka – 8.
osztály) a megyei/területi verseny első
helyezettjeként az országos döntőben
is képviselheti iskoláját, valamint Budafok-Tétényt november 18-án.
A közösen végzett munkára, együttes gondolkodásra épülő Bolyai Csapatverseny területi viadalán második
lett a Gádor Általános Iskola egyik
tavalyi döntős csapata, a Még mindig: 2x2 néha 5 (Dévényi Márton,
Janisovszky Vanda, Szerencsi Ida, Turi
Barna – felkészítő tanáruk: Nagy Lászlóné) és a Kempelen Farkas Gimnázium három csapata: az ötödikes Tudás6alma (Ludányi Zsófia, Sebestyén
Sára, Timár Anna, Fejnek Fruzsina –
felkészítő tanáruk: Nagy Emese), a hatodikos Kell a derékszög! (Rábai Gellért, Pick Leonárd, Bende Barnabás,

A

Farkas Botond – felkészítő tanáraik:
Nagy Emese, Rakota Ilona), valamint
a nyolcadikos Metál furulya (Győri Mikes, Kun Milán, Nyári Zaránd,
Tóth Áron – felkészítő tanáruk: Horváth Eszter).
Az előkelő harmadik helyen végeztek a harmadik évfolyamon a Gádor Általános Iskola Agyafúrt villám
4-es (Bárány Domonkos, Georgiu
Artemisz, Hubják Nóra, Puskás Péter – felkészítő tanáruk: Váczi Éva),
valamint a Kempelen Farkas Gimnázium hetedikes GeometriÁsok (Érsek
Georgina, Molnár Klaudia, Pudner
Anna, Tarr Csilla – felkészítő tanáruk:

Nagy Emese) és a nyolcadikos Egyenes egyenlet (Horváth Ákos, Liziczay
Bence, Rózsa Ákos, Sziva Márton –
felkészítő tanáruk: Horváth Eszter)
nevű csapatai. A 4., 6. és 7. évfolyamon egy-egy negyedik helyet szerzett
a Rózsakert (Fantasztikus négyzet),
a Kossuth (Finucci) és a Kempelen
(Kaktuszok), míg a Sokszögek (Bartók 4. o.), az Okoskák (Kempelen 7.
o.) és a Léder (BNAG 8. o.) ötödikként végeztek. Két kerületi csapat ért
el hatodik helyezést: az Árpád iskola
hetedikesei (Arpadschule7) és a Kempelen gimnázium nyolcadikos diákjai
(Rézvétel a fontos). n (Tamás Angéla)

Benedek Zoltán, Gombos Gergely, Páhán Anita és Skrabák Boglárka és nevelőtanáruk,
dr. Horváth Eszter
Fotó: Dócs Benedek

programon, amelyet Felföldiné Székely Dóra és Juhász Gergely segítségével idén is Asboltné Czapári Beáta szervezett. Kiemelte azonban,
hogy egy olyan nagyszabású rendezvény sikeres lebonyolításához, amely
az egész iskolát (513 diák) megmozgatja, minden pedagógus munkájára
szükség van.
Az intézmény vezetője arról is beszélt lapunknak, hogy a diákparlament,
amelyen az ötödikesektől a tizenkettedikesekig minden évfolyam képviselői részt vesznek, hagyományosan erre
a napra szerveződik, mert az év során
nem fordul elő gyakran, hogy a gyerekek viszonylag egyszerre és ilyen korán végeznek. Ugyanilyen okokból
illesztették be a délelőtti szakmai program és a diákgyűlés közötti órába azt
a rendhagyó foglalkozást, amelyen az
adóhivatal dolgozói a hasznos ismeretek átadásán túl ügyfélkaput nyitnak az

érdeklődő diákoknak, de igény szerint
a pedagógusoknak is. Az iskola egy
szerencsés véletlen folytán kapta a felajánlást, és örömmel élt vele, mert igen
hasznosnak gondolja, a végzősöknek
pedig szinte kötelező a Felvi.hu használatához.
Az Ablak a világra elnevezésű rendhagyó rendezvényen a diákok megismerhették a textológus, a csillagász és
a nyelvtörténész, a szépségszakértő, a
sportriporter és a kutyaterapeuta, valamint a válogatott kézilabdázó, a 2016ban a győztes cukormentes tortát elkészítő Pechtol Zsolt cukrász és a kortárs
képzőművészet alkotóinak munkáját. Találkozhattak Für Anikó színművésznővel, Koch Csaba borásszal, a
bohócdoktor Lala bohóccal, a világés Európa-bajnok vízilabdázó Takács
Orsolyával, Rutkai Bori énekessel,
valamint Mészáros László tábori lelkésszel is. n (Tamás Angéla)

Márton-napi liba újborral
a tangazdaságban
Minőségi oktatás, minőségi bor
Vigasság volt a Soós borászati iskola tangazdaságában november 11-én,
Márton napján. Ekkor kóstolhatták meg
a bálozók az újbort és fogyaszthatták el
a ropogósra sült libacombot. A finomságokhoz és a jó zenéhez késő estig
tartó vidámság párosult.
ielőtt elkezdődött volna a mulat-

Mság, a mintegy kétszáz bálozó,

több csoportra elosztva, a pincében
alapozhatta meg hangulatát, és a hatalmas asztaloknál kóstolhatták meg
a tangazdaság új borait, persze csak
mértékkel. A hatféle nedű tulajdonságainak ecsetelését Németh Iván tangazdaság-vezető szakavatott és élvezetes magyarázatai tették színessé.
Tőle tudtuk meg, hogy a csípős tél és
a csapadékhiány ellenére nem károsodott a szőlő.
– Jó tavaszunk volt viszont – mondta –, de a nyárra sem lehetett különösebb panaszunk. Igaz, augusztus közepéig alig esett, bár ezt bőséggel
„behozta” a szeptember. Nem is a hőséggel volt a bajunk, sokkal inkább a
sugárzással, emiatt láttunk égett bogyókat is a fürtökön. Két héttel korábban köszöntött be az esős időszak, két
héttel előbb szüreteltünk, mint máskor, de volt olyan fajtánk, amit egy hónappal korábban! Például a valamikor
hazánk fő fajtájának számító olaszrizlinget már szeptember 20-a körül
szüreteltük.

Ezután jöttek a kóstolók, és az amatőr borkedvelők is megállapíthatták,
hogy a tangazdaságban jó munkát végeztek a tanulók tanáraik segítségével,
és jó bort készítettek az idén is.
– Nem panaszkodhatunk a minőségre – folytatta Németh Iván –, úgy
négyszáz hektoliter borunk lett, ami
az utolsó literig elfogy. Amit mi megtermelünk, azt mind el is adjuk, mert
elviszi palackban vagy folyóborként a
kerület lakossága, de jönnek vásárolni
messzebb vidékekről is.
Földesi Gyula, a Soós István Borászati
Szakképző és Élelmiszeripari Szakközépiskola igazgatója hozzátette, hogy minőségi boraikat palackozva is árusíthatnák.
– Mi adjuk a legjobb borászati képzést
az országban, nálunk nagyon fontos a minőség! – mondta. n (Temesi László)

Szép újborok a pincében

Fotó: Kocsis Zoltán
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 Városházi Híradó

XXII. KERÜLET, BŐVÍTJÜK HÁLÓZATUNKAT!

1000 Mbit/s INTERNET*

CSÚCSTECHNOLÓGIA, KEDVEZŐ ÁR-ÉRTÉK ARÁNY, teljes optikai
szálas hálózat, kimagasló minőséget képviselő telekommunikációs szolgáltatások.
A DIGI folyamatos hálózatfejlesztésének köszönhetően mindezek hamarosan elérhetőek lesznek a XXII. kerületben is. Már csak néhány hét és a DIGINet csomagokkal a helyi lakosok is igénybe vehetik az akár 1000 Mbit/s sebességű,
megbízható internetszolgáltatást. A DIGITV televíziós csomag bőséges csatornakínálattal, míg a DIGITel 200 vezetékes telefonszolgáltatás belföldi mobil irányba is nagyon kedvező percdíjakkal érkezik a helyi háztartásokba. Az internet és
televízió előfizetők a díjmentes DIGI Online szolgáltatással már 45 TV csatornát
nézhetnek az országban bárhol, böngészőben, táblagépen és okostelefonon egyaránt.
Az alap televíziós csomagban elérhetőek lesznek a DIGI Sport 1 HD, DIGI
Sport 2 HD és DIGI Sport 3 HD prémium sportcsatornák – amelyek a
sport szerelmeseinek nyújtanak szórakozást –, valamint saját tematikus csatornáink: a DIGI World, a DIGI Life és a DIGI Animal World.
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*Sávszélesség: 1000/200 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebesség: 300/50 Mbit/s. Megrendelésre vonatkozó igényét jelezze a 1272-es telefonszámon vagy ügyfél
szolgálatainkon.
A szolgáltatás igénybevételéhez előzetes technikai felmérés szükséges. A tájékoztatás nem
teljes körű.

1272

Új telefonszámon
érhető el a piacfelügyelő
A Szomszédok Piacának
piacfelügyelőjét a 20/224 36 57-es
telefonszámon lehet elérni.

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.

FOGTECHNIKA
 3\T`\_\X UVQNX X\_\[sX Xz`g~az`R
WNc~as`N RYz_URaá s_\[
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WWW.DIGI.HU/22KER
DEPRESSZIÓ,
SZORONGÁS,
PÁNIKBETEGSÉG

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő

és egyéb pszichés problémák
szakszerű kezelése elérhető áron

Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.

DR. SZABÓ ILDIKÓ
pszichiáter szakorvos

Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!

Tel: 0620/345-1562
a Campona közelében

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

TISZTELT KERÜLETI LAKOSOK!
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!

KÁRPITOSMESTER
MAJOR DEMETER
Kápritozott bútorok javítása,
áthúzása közülereknek is!

 6Tz[f R`Raz[ aRYWR` S\T\_c\`V RYYsas`
 :\gTs`X\_Ysa\g\aaNXU\g UsgU\g
ZRTf[X
0~Z' EE66 /] :Rgá b   ARY' # $

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

ÜVEGEZÉS
REDŐNY

SZÚNYOGHÁLÓ

NAPELLENZŐ

NYÍLÁSZÁRÓ

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

Szabadgyökerű
gyümölcsfák
N AG Y VÁ L A S Z T É K BA N

ELEKTRO-STAMM KFT.
Villanyszerelo˝ Gyorsszolgálat
Számítógép Gyorsszerviz
Villanybojler Szakszerviz
www.elektro-stamm.com
Nonstop Ügyelet:
06/30-951-3828

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

Városházi Híradó
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Jó tanuló, jó sportoló a Futafokon
Győri Mikes úszó távlati célja az Európa-bajnokság, a világbajnokság és az olimpia
Az első Futafokot és még huszonkettőt
a BMTE-pálya körül, a Promontor utcában rendezték meg. A tömegfutóverseny
megálmodói, Kászonyi Attila és Szlatényi
György 1986-ban biztosan nem gondolták, hogy még három évtized múlva is
lesznek, akik ötletüket töretlen lelkesedéssel megvalósítják, és azt sem, hogy e
sportesemény évről évre egyre több gyereket és felnőttet vonz majd.
ilencedik éve a Campona főbejárata

Kelőtti parkoló, valamint a Nagytétényi

út által határolt területen futnak kicsik és
nagyok, a népszerűség pedig töretlen.
Idén a meghívott fiatal élsportolók
egyikének, Győri Mikes úszónak kétszer is aranyérmet akasztottak a nyakába a futóversenyen: egyéni számban a
2003-as születésű futók győzteseként és
a Kempi1 4x500 m-es vegyes váltójának
tagjaként.
– Az utóbbi években mindig dobogón
állhattam, de most sikerült először elsőként befutnom a célba. Nagyon elégedett vagyok a 11 perces időeredménnyel,
mert ezzel 40 másodpercet javítottam a

tavalyi időmön – mondta a Kempelen
Farkas Gimnázium nyolcadikos diákja,
aki 2016-ban elnyerte a kerület Jó tanuló, jó sportoló címét.
Mikes szinte mindig részt vesz a
Futafokon, ahol négy egymást követő évben ezüstérmet szerzett. Elmesélte, hogy a futásért kapott díjakat, a négy
ezüst- és két aranyérmet más helyen
gyűjti, mint a közel százötven, úszással
elnyert érmét, amelynek fele arany, fele
szinte egyenlő számban ezüst és bronz.
Hozzátette: remekül érezte magát,
amikor az 5. és 6. osztályos győztes fiúknak ő adhatta át az érmeket, okleveleket és ajándékokat. Látta a gyerekek arcán az örömöt, és ez őt is boldoggá tette.
Győri Mikes, a Budafóka SE úszója
idén versenyzik utoljára a gyermek kategóriában, jövőre már a serdülők között
drukkolhatunk neki.
Az idei Miskolci MVSI Kupán érmeit egy arany-, egy ezüst- és két bronzéremmel gyarapítva 50 m mellúszásban I., 200
m vegyesen II., 100 m mellúszásban és
háton III. helyezett lett. Legemlékezetesebb versenyének azonban a tavasszal

Győri Mikes a dobogó tetején Karsay Ferenc polgármester és a Futafok résztvevőinek társaságában

Kerületi karatés a csúcson

A Világkupán és az Eb-n is aranyérmet szerzett
shotokanban Fehér Péter kerületi harcművész
Fehér Péter barna öves karatés kétszer is a dobogó legfelső fokára állhatott hétvégén a shotokan Európa-bajnokságon és Világkupán a csehországi
Pardubiceben.
„Megnyertem, két arany! Sikerült megnyernem a shotokan Európa-bajnokságot
és a Világkupát is. Köszönöm, hogy drukkoltatok nekem. Hajrá, Magyarország!”
– írta FB-oldalán Fehér Péter barna öves
karatés, budafok-tétényi sportoló a november 18-i bejegyzésében. „10 éve karatézom, jelenleg barna öves vagyok és készülök teljes gőzzel a vb-re” – olvasható
a fiatal sportoló rövid bemutatkozásában.
– Elég egyértelműen győztem, nem
kellett sokat mérlegelnie a bíróknak –
nyilatkozta lapunknak a sportoló. Mint
fogalmazott, most lesz egy kis pihenő,
mert kategóriát váltott, már U21-ben indul majd a következő idényben, ahol
megvan a kijutó a következő Európa-bajnokságra, tehát Péter a következő körben jöhet szóba esélyesként. Télen alapozó időszak lesz, tavasztól kezdődik újra a
versenyszezon.

A hétvégi győzelmek is egyértelműen
Papp Miklós vezetőedzőnek is köszönhetők, aki a kelenföldi Koroibosz RSE
Karate Klub révén segítette a budafoktétényi fiatal sportoló felkészülését. Fehér Péter novemberben lesz 18 éves, a
Budai Nagy Antal Gimnázium végzős
tanulója. n (budafokteteny.hu)

Fehér Péter

Városházi Híradó
budafok-tétény

megrendezett Budapest Kupa II. fordulóját tartja, ahol úgy ugrott vízbe, hogy örül,
ha az első hat közé bekerül, de olyan jó
időt úszott, hogy meglepetésére III. lett.
A fiatal versenyző kedvenc úszásneme a
mellúszás, így talán nem véletlen, hogy az
idei Országos Gyermekbajnokság döntőjében 100 méteren ebben a számban állított fel egyéni csúcsot (1:15).
Október 8-án rendezték meg a Budapest Kupa III. fordulóját, ahol a Budafóka
Mix váltója (Potesz Levente, Győri Mikes, Nagy Janka és Rácz Anna) bronzérmes lett, míg Mikes a nemrég lezajlott
kerületi úszóversenyen két első helyezést
is begyűjtött. Az őszi és téli időszak eseményeiről elmondta: legközelebb Bajára
mennek a XV. Halászlé Kupára, de edzője, Horváth Tamás elsősorban a vegyes
váltóban látja őt esélyesnek az éremszerzésre.
Az ifjú sportoló nagy terveket dédelget: vágya, hogy a későbbiekben részt
vehessen majd Európa-, illetve világbajnokságon, de olimpián is szívesen úszna,
ezért a tanulás mellett minden erejével az
úszásra koncentrál. n (Tamás Angéla)

Fotó: Földházi Árpád
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Fejet hajtott a Gyirmót is
Az újabb három ponttal menekül a Budafok a kiesőzónából
Úgy tűnik, két fordulóra volt szükség
ahhoz, hogy alkalmazkodjon egymáshoz a BMTE NB II-es labdarúgócsapata
és Tóth Bálint, a Prukner Lászlót váltó
új edző. A 16. fordulóban már sikerült
egy pontot elhozni Vácról, egy hete legyőzték a piros-feketék a Szolnokot,
most vasárnap, a 18. fordulóban pedig
a nem is olyan rég még NB I-es Gyirmót is kapitulált a Promontor utcában.
„Hű, de nehéz volt! A 82. percig kellett várni, mire Pölöskei Péter egy gyönyörű, belsővel megtekert lövéssel betalált. Hogy mi volt a siker nyitja? Jól
cseréltem, Pölöskei is a második félidőben állt be, s végre tudásához méltóan játszott. Az 1-0-ás győzelmünk feltétlenül megérdemelt” – Tóth Bálint, a
BMTE vezetőedzője ezekkel a szavakkal számolt be az olyannyira remélt sikerről, amellyel a csapat elmozdult a
kiesőzónából, 18 ponttal a 17. helyre a
húsztagú NB II-es mezőnyben, s ha a
19. körben sikerülne ismét nyerni Tatabányán a most a 11. helyen álló Budaörs ellen, akkor folytathatná az együttes a felzárkózást a középmezőnyhöz.
S ha azt nézzük, hogy csak három pont
választja el Csizmadia Csabáékat a 13.
helyezett Dorogtól – amellyel a téli pihenő előtt még megmérkőznek –, akkor minden ok megvan a bizakodásra.
Jakab Jánosnak, a csapatot működtető gazdasági társaság tiszteletbeli elnökének is nagy kő gördült le vasárnap
délután a szívéről.

„Úgy kellett ez a három pont, mint
egy falat kenyér. Lassan felgyógyulnak
a sérültjeink – az őszön hat játékosunk
dőlt ki öt hétnél hosszabb időre, s ezt
egy újonc nem tudja elviselni. Pölöskei
és Kovács Dávid is a második félidőben állt be, előbbi a találkozó egyetlen
gólját lőtte, utóbbi is helytállt. A Budaörs-meccs után még a Nyíregyháza és
a Dorog következik – mindkét meccset
tavaszról hozták előre –, aztán jöhet a
megérdemelt téli pihenő” – mondta az
egykori legendás budafoki gólvágó.
Csizmadia Csaba csapatkapitány
szerint lassan kiismeri egymást csapat
és edzője.
„A mesternek van egy elképzelése a
csapatjátékról, két-három hétre volt szükség ahhoz, hogy közös hullámhosszra kerüljünk, erre az ismerkedésre ráment az
első két meccs, de a Vác elleni pontszerzéssel helyükre zökkentek a dolgok.”
A rutinos, a Ferencvárost és a magyar válogatottat is megjárt marosvásárhelyi védő a hirtelen jött sikerek ellenére is óva int az elbizakodottságtól.
„Aki a legutóbbi Magyar Kupában a Videoton és a Sopron legyőzése után azt hitte, hogy most már a bab
is hús, azt ki kell ábrándítanom. Az NB
II más kávéház, mint az NB III volt, én
azt mondom, elégedett lennék, ha magabiztosan kivívnánk a bent maradást, s
az utolsó fordulókban nem kellene reszketnünk. Ehhez még jó néhány meccset
meg kell nyernünk” – véli Csizmadia
Csaba. n (CH. Gáll András)

Továbbjutottak a budafoki kosarasok
A Budafoki Kosárlabda Klub csapata a Hepp-kupában is győzedelmeskedett
A legjobb tizenhat közé jutottak a budafoki kosarasok a Hepp-kupában. Az eredmény eléréséhez nem kisebb csapatot
kellett legyőzniük, mint a magasabb osztályban játszó MTK-Törökbálint gárdáját.
Budafoki Kosárlabda Klub csapa-

Ata, amely az NB I/b úgynevezett zöld

csoportjában szerepel, az MTK-Törökbálint ellen aratott győzelmével magabiztosan jutott a legjobb tizenhat közé a
Hepp-kupában. A kerületi csapat vezetői
immáron húsz éve együtt dolgoznak, és
minden erejükkel a klub felvirágoztatására törekednek. Balog István klubigazgató elmondta, hogy a csapat elnöke (és
egyben szakmai igazgatója), Ferencz Gábor intézkedéseinek köszönhetően még
egyetlen évben sem volt veszteséges a
budafoki gárda. A többi csapatsporthoz
hasonlóan a kosárlabda is rengeteget köszönhet a hat éve útnak indított tao támogatásnak. A klubban mindenki annyit és
addig sportolhat, amíg az jólesik neki,
köszönhetően Károly Máté edzőnek (aki
két utánpótláskorú csapatot is vezet).
A profi csapatban viszont kezdenek
hiányozni az új arcok, a legnagyobb

Legyőztük az MTK-Törökbálint csapatát, folytatódhat a menetelés

problémát talán a kerület elhelyezkedése jelenti, ugyanis a belvárostól való
távolság jelentősen megnehezíti a gyerekek közlekedését. Erre próbálnak
megoldást keresni az itt dolgozók, népszerűsíteni a sportot a kerületen belül,
hiszen elsősorban innen kerülhetnek ki
a legifjabb játékosok. Nagy a konkurencia, ugyanis ez a kicsi városrész megannyi egyesületnek ad otthont, s a ko-

sárlabda csak egy közülük. A csapatban
szerepelnek azonban a jövő bajnokai,
többek között itt játszik az alig tizenhét
esztendős, már három éve az NB I-ben
játszó és a korosztályos válogatottságra is méltó Lados Erik. Akadnak tehát
tehetséges budafokiak, a klub elszántságának köszönhetően pedig remélhetőleg a jövőben is fogunk még hallani
róluk. n (Gáll Anna)
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