Új hang Budafokon

A Muzsikás prímása

Gálhidi a BMTE edzője

Elhunyt dr. Gömöry Géza

Zsemlye Veronika énekesnő több
helyszínen is fellépett Budafok-Tétényben
advent idején. (7. oldal) 

December hónap művészévé választották a
Muzsikás együttes prímását, a kerületi Porteleki
Lászlót. (7. oldal) 

Néhány hónap leforgása alatt már a harmadik edző ül
le a Budafoki MTE NB II-es labdarúgócsapatának kispadjára Gálhidi György személyében. (12. oldal) 

Elhunyt dr. Gömöry Géza gyermekorvos, a kerület
díszpolgára, volt önkormányzati képviselő. A csecsemőúszás egyik alapítója 76 éves volt. (7. oldal) 
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Betlehemes felvonulás a kisvárosban
Idén is fáklyás felvonulással köszöntötte az adventet a kerület lakossága, miközben számos módon nyújtottak segítséget a rászorulóknak
agyományainkhoz híven idén is betlehe-

Hmes, fáklyás felvonulással ünnepelte az

adventet a kerület. A rendezvényen a szemerkélő eső ellenére sokan vettek részt, a
Szent Lipót-plébániatemplom megtelt, ahol
a Pápai Missziós Művek (PMM) magyarországi igazgatója, Madassery Benvin Sebastian köszöntötte a fáklyás felvonulás résztvevőit, különösen a gyerekeket. A katolikus
templomban a Rózsakert Baptista Közösség
Pillangó óvodájának gyerekei énekeltek. A
budafoki református templomhoz Nagy Péter lelkipásztor mondott üdvözlő szavakat,
és a Rózsakerti Demjén István Általános Iskola harmadik osztályosai adtak rövid műsort. Az evangélikus templomban Hokker
Zsolt lelkész beszélt és a Rózsavölgyi Népdalkör tartott előadást. A betlehemes séta
végállomásán, a Piactéren pásztortüzek égtek, gőzölgő forralt bor és a tea várta a felvonulókat. A Zabszalma együttes Csillagcsengő címmel adott ünnepváró koncertet.
A karácsony közeledtével eközben – az
önkormányzat vezetői és szociális dolgozói
mellett - idén is óvodások látogatták meg a
kerületben működő idősklubokat. A Tündérkert Tagóvoda Méhecske csoportja például betlehemi játékkal lepte meg a Szivárvány Idősek Klubjának tagjait. A Napocska

Szabolcs Attila országgyűlési képviselő és Karsay Ferenc polgármester a fáklyás betlehemi sétán

Fotó: Földházi Árpád

Napközi Tagóvoda kicsinyei a Tétényi Idősek Klubjába látogattak el egy ünnepi műsorral. A Budafok-Tétény XXII. kerületi Egyesített Óvoda és a helyi Szociális Szolgálat
évek óta szoros kapcsolatot ápol egymással.
Az első találkozás Nagytétényben volt, amikor az idősek és a gyerekek fákat ültettek a
klubok kertjében. A kezdeményezést azért
hívták életre az intézmény vezetői, mert nagyon sok idős ember egyedül él, és sok gyermek távol van a nagyszülőktől. Így azonban
találkozhatnak a generációk, és együtt tölthetik az időt.
A Gyermekjóléti Központ és Családsegítő
Szolgálat idén is ajándékokkal, fenyőfákkal,
burgonyával és naptárral lepte meg a rászoruló családokat. A Cziffra Házban Németh
Zsolt országgyűlési képviselő és Szepesfalvy
Anna alpolgármester adta át a meglepetéseket a gyermekes családoknak. A kerületben
működő vállalkozások, bevásárló központok felajánlásából összesen kétmillió forintnyi adomány gyűlt össze, melyekből közel
kétszáz család kap ajándékot az ünnepek közeledtével. Németh Zsolt országgyűlési képviselő köszöntő beszédében arra hívta fel a
figyelmet, hogy a legfontosabb ajándék a szeretet, amire mindenkinek, mindig szüksége
van. n (Továbbiak a 6., 9. és 10. oldalon) 

Álmunk a Kárpát-medencei Borközpont
Karsay Ferenc: Ha az itt élők boldogulnak, abból Budafok-Tétény is sokat profitál

Kitüntetések a vállalkozóinknak
A Budafok-Tétény Általános Ipartestület ajánlása alapján Serfőző László kapta a
VOSZ Év Vállalkozója kitüntetést. Nemes Anikó, a VOSZ Dél-budai és a Budafok-Tétény Általános Ipartestület irodájának vezetője a Magyar Gazdaságért kitüntetést
és a Széchenyi-emlékérmet vehette át a napokban. (5. oldal) 

– A Káldor Adolf Szakorvosi Rendelőintézetben nemrég átadták a felújított
háziorvosi rendelőket. Vissza tud emlékezni, mikor újítottak fel az elmúlt években háziorvosi rendelőket a kerületben?
– Ez nem újdonság, az összes háziorvosi rendelőt felújítottuk. A korszerűsítés 1998–2002 között kezdődött, azóta
folyamatos volt, és teljesen új rendelők
is épültek a Gádor utcában. Már csak a
budafoki, Káldor Adolf utcai rendelőintézet szorult rá arra, hogy felújítsuk.
A BENU által finanszírozott és elvégzett munkának köszönhetően az összes
itteni háziorvos új rendelőbe költözhet, ahol igazán európai körülmények
között dolgozhat. Új berendezések és
klímatizált helyiségek fogadják a betegeket. Mind a nyolc érintett háziorvos átköltözhetett a felújított emeleti részre. A
földszinten átmenetileg a háziorvosi ügyelet működik. (Folytatás a 2. oldalon) 
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interjú

 Városházi Híradó

Fotó: Földházi Árpád

Álmunk a Kárpát-medencei Borközpont
Azt kívánom mindenkinek, hogy boldoguljon, elérje mindazt, amit szeretne, mert ebből Budafok-Tétény is sokat profitál
(Folytatás az 1. oldalról) 

– Mi lesz a régi háziorvos rendelők helyén, újabb
szakorvosi rendelőket alakítanak ki?
– Ez a tervünk. A szakorvos rendelők száma nőhet és a két rendszer (háziorvosi és szakorvosi) elkülönülhet egymástól. Ez azért szerencsés, mert a háziorvosi szolgálat kötelező, a
szakorvosi ellátás viszont önként vállalt feladata Budafok-Tétény önkormányzatának. A kerületiekben ezt nem feltétlenül tudatosult, mert
önkormányzatunk mindig magáénak érezte a
Káldor Adolf rendelőt. 2018-ban szeretnénk
befejezni a szakrendelő teljes körű felújítását,
ahol terveink szerint a most átadott háziorvosi
rendelőkhöz hasonló körülmények várják majd
a betegeket.
– Az egészségügyi intézmények mellett az oktatási-nevelési intézményekért is sokat tett az önkormányzat, pedig már nem fenntartója az iskoláknak. Mik voltak a legfontosabb fejlesztések
ezen a területen?
– Az orvosi rendelőkhöz hasonlóan az itt élők
elégedettségének fokmérője az is, miként működnek a bölcsődéink, óvodáink, iskoláink. Úgy érzem, hogy ezen a téren is mindig van, mindig lesz
feladatunk. Az egyik feladatunk az intézményekben dolgozó emberek megbecsülése. Pedagógusnapon és karácsony előtt mindig szerény ajándékkal kedveskedünk nekik. Szakmai eredményeiket
helyileg is elismerjük és megpróbáljuk megismertetni a közvéleménnyel, megmutatni, milyen
hatalmas értéket jelent az itt élőknek gyermekeink szeretetteljes nevelése. A másik fontos dolog,
hogy gyerekeink megfelelő körülmények között,
jó technikai felszereltséggel ellátott termekben tanulhassanak, fejlődhessenek. Ebben egyre kevésbé van szükség a helyi önkormányzatra, mert a
tankerületi rendszer egyre jobban működik. De
vannak olyan fontos, az oktatáshoz kapcsolódó
szolgáltatások, amelyeket a tankerületek nem vettek, nem vehettek át. Ilyen például a balatonakali
gyerektáborunk, ahol szinte minden kerületi gyerek megfordul, és amelyet folyamatosan korszerűsítünk. Ilyen a kötelező úszásoktatás, illetve a
művészeti oktatás egy része, amit önkormányzatunk finanszíroz.
– Karácsony előtt az önkormányzat vezetői sorra köszöntik a nyugdíjasokat a különböző
idősklubokban, rendezvényeken, a városházán.
Könnyebb Budafok-Tétényben az élet a nyugdíjasoknak, mint máshol?

– Úgy gondolom, hogy igen. Mégpedig főként
azért, mert működő közösségek erősítik ezt a települést. A civil szervezetek munkája elsősorban
nem pénzkérdés, ők teszik élővé ezeket a közösségeket. Évente több mint ötszázmillió forintot
költünk a civil szervezeteinkre, a nyugdíjaskluboktól kezdve a sportegyesületeken át a közművelődést szolgáló szervezetekig, a polgári körökig.
Ez a kiadás azonban legalább a kétszeresére nőne,
ha nem vennének át rengeteg feladatot az önkormányzattól. A nyugdíjasoknak is fontosak ezek a
közösségek, hiszen a hagyományok átadása, ápolása mellett az emberek ezeken keresztül segítséget
nyújtanak az időseknek, a rászorulóknak.
– A sportéletről szólva érdemes megemlíteni
azt is, hogy a Futafokon tizenhét olyan fiatal sportolót köszöntöttek a kerület vezetői, akik komoly
eredményeket értek el. Ifjúsági bajnokok, sőt világbajnokok is vannak köztük. Ez mennyiben köszönhető a kerület támogatásának, a kerületi fejlesztéseknek?
– A kerület sport infrastruktúrája látványos fejlődésen ment keresztül. Műfüves labdarúgópályák épültek, rekortános atlétikapálya van a kerületben, felújították a BMTE csarnokát, és a
spottelepet tovább korszerűsítik, egy új csarnokot
építenek, fedett lelátóval és esti világítással látják
el a központi pályát. Európai színvonalra emeltük sok iskola sportpályáit is. Sorra épültek köztéri, műanyag borítású sportpályák. Ez azt eredményezte, hogy többen kezdtek el rendszeresen
sportolni Budafok-Tétényben, és a klubok egyre
jobb szakembereket tudnak alkalmazni az utánpótlásban is. Amióta a kormány is kiemelt feladatként kezeli a testnevelést, a sportot, sokat javultak az országban a sportolás körülményei, így
automatikusan több tehetséges gyerek kerül ki
nálunk is a rendszerből, egyre többen érnek el komoly eredményeket nemzetközi szinten is.
– Nagyon hosszú ideig minden statisztikában
Budafok-Tétény volt a legbiztonságosabb városrész Budapesten, ma viszont ez már nincs így. Mi
ennek az oka?
– Valóban, ma már a közbiztonság szempontjából az erős középmezőnyben vagyunk. Ennek azonban nem az az oka, hogy nálunk romlott a helyzet, hanem az, hogy a többi kerületben
javult. Ez is annak köszönhető, hogy a közbiztonság lényeges eleme lett a kormányzati politikának. Önkormányzati szinten ehhez azt tudjuk
hozzátenni, hogy együttműködünk a helyi rend-

őrséggel, katasztrófavédelemmel, mentőszolgálattal és polgárőrséggel. Jól működik a közterület-felügyeletünk, amelyet szolgáltató szervezetté
alakítottunk. Ez azt jelenti, hogy nem az a cél,
hogy minél több büntetést szabjunk ki, hanem az,
hogy legyen rend. A helyi rendőrök is igyekeznek magukévá tenni ezt a szemléletet. A rendszeresen, rosszindulatúan szabályt szegőket meg kell
büntetni, de a kisebb szabálysértések elkövetőinél
többnyire hatékonyabb a figyelmeztetés.
– Idén indította el a kerület az úgynevezett
Bornegyed projektet. Mi a mérlege ennek a projektnek és mit szeretnének még megvalósítani ennek részeként?
– Az én álmom – de azt hiszem, többek nevében beszélhetek – a Kárpát-medencei Borközpont
megvalósítása a kerületben. Ha az én életemben
eljutnánk idáig, nagyon elégedett ember lennék.
Ha ezt elérnénk, az azt jelentené, hogy BudafokTétény valóban Budapest bornegyedévé vált. Kerületünk jelenleg is az ország legnagyobb bor- és
pezsgőtermelési, oktatási és kereskedelmi központja. Célunk azonban az, hogy a belföldi és külhoni turisták számára is kihagyhatatlan idegenforgalmi célponttá váljunk. Ez gazdaságilag is
fellendíthetné, többpólusúvá tenné ezt a városrészt. Ezért szervezzük a pincejáratokat, ezért próbáljuk meg az érintett borászatokkal és vendéglátókkal, kulturális szolgáltatókkal együtt elérni,
hogy legyen mit megnézni a kerületben. Azt szeretnénk, hogy ami kiválóan működik ősszel a borfesztiválon, működjön az év más időszakaiban is,
mint például a bécsi Grinzingben. Az adottságaink
ehhez kedvezőek, és ezt kívánják meg a hagyományaink is. Sokan nem tudják, hogy Krúdy Gyula is sokat borozgatott a Duna-parti Kutyavillában
és a Macskacsárdában, amelyek legendás vendéglátóhelyek voltak a boldog békeidőkben. Budafok
pedig, a mai Szentendréhez hasonlóan, a budai és
pesti polgárság kedvelt kirándulóhelye volt, ahol
jobbnál jobb vendéglők tucatjaiból lehetett választani és kóstolni a környező dombok kiváló minőségű borát. Ezt a tradíciót kell feléleszteni, és
ehhez kapcsolódik a következő, nagyobb fejlesztésünk, a Duna-part megújítása is.
– Milyen helyet csinálnak a budafoki Dunapartból a tervek szerint?
– A Duna-part revitalizálására százmilliós
nagyságrendű összeget nyertünk a fővárostól a
Tér_Köz pályázaton. Ebből az utolsó, nem magántulajdonú partszakaszunkat is megnyitjuk az

emberek előtt a Hajó utca térségében. Terveinkben a Kopaszi-gáthoz hasonló fejlesztés szerepel, remélem, mindenki megelégedésére szolgál
majd, amit itt létrehozunk.
– Úgy tűnik, hogy Budafok-Tétényben a vállalkozók is szeretnek összefogni egymással, illetve az
önkormányzattal. Ezt jelzi, hogy csaknem negyven stratégiai partnere van már a kerületnek.
– Szinte már közhely, amikor azt mondjuk:
kisváros vagyunk a nagyvárosban. De ebből a
szemléletből is fakad, hogy egyre több vállalkozás ismeri föl, a társadalmi környezetével is jó
kapcsolatokat kell ápolni. A stratégiai partnerek
gyors gyarapodásában persze sokat segít a gazdasági fejlődés is, hiszen az egyre nagyobb számú és nagyságrendű beruházások során együtt
kell működni az önkormányzattal. Minél jobban
működik a kommunikáció a vállalkozás és az
önkormányzat között, annál nagyobb előnyhöz
juthat a vállalkozás saját piacán. Végső soron
pedig a tisztességes, jó vállalkozások eredményeiből minden kerületi részesedik valamilyen
formában. Emellett az együttműködésre sarkallja a vállalkozókat a munkaerőhiány is, mi pedig
segíteni tudjuk a cégeket a kvalifikált munkaerő megtalálásában, például a hirdetéseik széles
körű terjesztésével.
– Tavaly ilyenkor a legnagyobb karácsonyi
ajándékának nevezte Hanga, vagyis az unokája
születését. Hogy van a kicsi?
– Köszönjük szépen, jól. Novemberben ünnepeltük az első születésnapját. Ezen a napon azonban az édesanyja és az édesapja, vagyis a lányom
és a vejem bejelentették az újabb unoka születését. Úgyhogy számomra idén ez a legnagyobb
ajándék, készülök arra, hogy immár kétszeres
nagypapa leszek. Büszke vagyok arra is, hogy
legkisebb gyermekünknek nagyon jól megy a
sport, ügyesen jégkorongozik, de büszke vagyok
mind a hat gyermekre, akik jól tanulnak és az idősebbek a munkahelyükön is nagyon jól megállják a helyüket.
– Mit kíván a kerületieknek a jövő évre?
– Azt kívánom, hogy a településünknek ne legyen soha rosszabb éve, mint az idei volt. Mindenkinek áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok, és azt, hogy boldoguljon, elérje mindazt,
amit szeretne. Ez azért is fontos, mert ha az itt
élők boldogulnak, abból Budafok-Tétény is sokat
profitál. n (Haraszti Gyula)

Városházi Híradó

gyász

képviselet
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Álláspont

Elhunyt dr. Gömöry Géza,
a kerület díszpolgára
1998–2002 között önkormányzati képviselőként is a kerület egészségügyéért dolgozott. Szerény, nagy
műveltségű, áldozatkész embert ismertünk benne, akinek mindene a hivatása volt.
Dr. Gömöry Géza gyermekorvos
45 évig gyógyította a beteg gyerekeket. 1941. június 20-án született Budapesten. Orvosi diplomáját 1966-ban
a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi képesítését
1970-ben szerezte meg. 1972-ben került a Nagytétényi úti gyermekorvosi
rendelőbe körzeti gyermekorvosként.
2009-ig megszakítás nélkül látta el a
körzeti orvosi feladatokat, egy idő után
főorvosként, majd kerületi szakfelügyelő főorvosként. Munkáját 2009-ben
a XXII. kerületi önkormányzat Egészségügyért Díjjal ismerte el, 2015-ben
pedig a díszpolgári címet is megkapta.
Az egészség ügyét a lehető legtágabban értelmezte, környezetvédelmi aktivistaként is szolgálta a kerület lakóit.
Erről ő maga így beszélt:
– Nagytétényben nemegyszer
szürkés por, „ólom-oxid-eső” hullott
a szabadban játszó gyerekekre. A vizeletvizsgálatok nagyon rossz eredményeket mutattak, harminchatan
kórházba is kerültek ólommérgezéssel. A zárójelentésükbe azonban nem
mérgezést írtak, hanem „fokozott
ólomexpozíciót”. Sajnos kontrollcsoport hiányában nem tudtam bebizonyítani, milyen veszélyes környezetben élnek ezek a gyerekek, de ekkor
már a környezetvédők is nagyon mozgolódtak, és velük együtt sikerült a figyelmet ráirányítani a gyár által okozott szennyezésre. A Nagytétényi
Ember- és Érdekvédő Környezetvédelmi Egyesület tagjaként is igyekeztem
javítani a nagytétényi emberek életminőségén.
Más civil szervezeteket is támogatott, a Hófehér Fóka a Gyermekekért Alapítványnak elnöke is volt. Segédedzői képesítést is szerzett, hogy
az asztmás gyerekek úszásoktatásával tudjon szakszerűen foglalkozni. A magyar csecsemőúszás-oktatás
megteremtőinek egyike. 1993-ban
Karsay Ferenccel alapították a Bébiúszás-oktatók Első Országos Egye-



Németh Zoltán alpolgármester

Advent
– a fény születése
rökérvényű a bibliai idézet: „A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el,

Ömert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát,

míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben” /Pál levele a galatákhoz 6, 9-10./.
Sokan vártuk, és idén is megérkezett Budafok-Téténybe a betlehemi láng,
hirdetve a bizonyságot: a szeretet örök. Jézus Krisztus mindig újjászületik
bennünk, ha a szeretetre nyitott a szívünk-lelkünk.
Az advent a karácsony ünnepét megelőző várakozásról szól, a lelki elcsendesedésről, nyugodt befele figyelésről, mit kell tennünk azért, hogy megértsük, megérezzük a názáreti Jézus születésének üzenetét. „Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van; ahogy a szeretet misztériuma
sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki van, aki a miénk” – írta a költő, Pilinszky János. Az ünnep egyik fontos üzenetét fogalmazta meg: képesekké kell válnunk arra, hogy értékeljük mindazt, amink van, megőrizzük,
megbecsüljük azt, amit szüleinktől, nagyszüleinktől kaptunk, a sors általuk megadta nekünk. Mindez nem az egyéni birtoklásról szól, hanem arról,
mindannyiunknak tennünk kell azért, hogy legyen, amit továbbadhatunk a
következő nemzedéknek.
Mert ahogy ugyancsak a Biblia fogalmaz: „...ne igazodjatok e világhoz,
hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi
az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes” /Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája – Pál levele a rómaiakhoz 12:2/.
Az iménti gondolatok a mai érték- és mértékvesztett világban megerősítenek bennünket abban, hogy óvnunk, védenünk kell a szűkebb és tágabb értelemben vett közös otthonunkat. Őriznünk kell a hagyományainkat, közös
szellemi értékeinket, a hazánkat, Magyarországot, azon belül pedig szűkebb
pátriánkat, Budafok-Tétényt.
„Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az
a te életed. /Példabeszédek könyve 4,13/.
Értékrendünk megtartása, a saját nemzeti érdekeink védelme tehát bibliai parancs is egyben. Hinnünk kell a család, a közösség megtartó erejében,
advent idején és azt követően is.
Áldott, békés karácsonyt, és boldog új évet kívánok! n
Honatya

Szabolcs Attila
országgyűlési képviselő

Ünnepi ajándék
– összetartozás
jándékot hozott 2017 adventje a magyarságnak. Olyat, amire évszázada

avárunk, olyat, amelyben sokan nem hittek, és némelyek nem értik, miért
sületét. Több mint két évtizeden
keresztül tanította a Testnevelési
Egyetem hallgatóinak a csecsemőés kisdedúszás alapjait.
1998–2002 között önkormányzati képviselőként is a kerület egész-

ségügyéért dolgozott. Szerény, nagy
műveltségű, áldozatkész embert ismertünk benne, akinek mindene a hivatása volt. Mosolygós, melegszívű
lényét betegei, tanítványai, barátai, ismerősei nagyon fogják hiányolni. n

Mi a véleményük?
sebes gábor

BODROG Zoltán

Fidesz–KDNP-s
önkormányzati képviselő

lmp-s önkormányzati
képviselő

Minden kedves olvasónak áldott karácsonyt és békés, biztonságos, sikeres új évet kívánnak az önkormányzat Fidesz–
KDNP-frakció képviselői! n

Dankóné Hegedűs Jolán
MSZP-s
önkormányzati képviselő

Tisztelt Kerületi Polgárok!
Nemrég arra kértük Önöket, hogy adományikkal segítsék
a kerületben lakó rászoruló családok karácsonyának szebbé tételét. Ezúton is köszönjük azt a rengeteg adományt,
amit elhoztak hozzánk, hogy eljuttassuk a megfelelő helyekre. n

Mi vagyunk azok a szerencsések, akik képviselői üzenetükkel a karácsony előtti számba
kerültünk, s kifejezhetjük jókívánságainkat, elbúcsúztathatjuk az óévet. Boldog karácsonyt
kívánok minden olvasónak,
minden kerületi polgárnak! Fogadja be mindenki szívébe az
oda minden évben eljövő Megváltót, illetve nem keresztényként is ki-ki merítsen erőt a
legsötétebb nap elmúlta után
a világosság eljöveteléből, az új
esztendő jelentette újrakezdésből, az innentől már feltartóztathatatlan új tavasz reményéből!
S milyen legyen az így
megvilágosodott és újrakezdett önkormányzati politika?
Talán a nagypolitikából hely-

be lehozott majomkodások
helyett valóban a hétköznapi,
helyi kérdésekkel kellene foglalkozni. Van helyben is kormánypártunk, ellenzékünk, és
most már Integrált Településfejlesztési Stratégiánk és Településarculati Kézikönyvünk is,
de ki látta, hogy ettől tisztábbak, használhatóbbak lettek az
utcák, a környék?
A most elmúló évre is jellemző volt viszont egy határozott tendencia, amely – ha nem vetünk
neki véget – könnyen maradandó nyomot hagy városunk használhatóságán: szerte Budapesten tovább folyt a harc a fák ellen.
Legutóbb szomszédunkban, a XI.
kerületben tűnt el az Etele úti fasor, mely a villamosfejlesztés
mellett is megtartható lett volna. Csak gondolkodni kellett volna. Gondolkodjunk többet, s ha
már karácsony van, állítsunk fákat, s reménykedjünk, hogy nem
ledöntésük lesz fővárosunk korszakos politkája! n

sorsfordító.
2017. december idusán letette a magyar állampolgársági esküt az
egymilliomodik olyan honfitársunk, akinek szülőföldjét, családját Trianonban elszakították a hazájától.
Nagyot fordult a világ. Nagyot, mert a délvidéki magyar gazda és családja esküjét nem támadta egyik utódállam hivatalossága sem. Nem indult kampány Magyarország ellen. A nagyhatalmak vezetőinek az arcizma sem rángott. A világ tudomásul vette, hogy a magyarok 100 év után újra egy nemzet akarnak lenni a
Kárpát-medencében. Ott, ahol ezeréves államot építettek. Ott, ahol minden elnyomás ellenére nem olvadtak be; fogyatkoztak, de megtartották szálláshelyüket.
2017-ben bizonyossá vált, hogy van jó válasz a trianoni traumára. Nemcsak tüneti kezelésre futotta korunk magyarjainak, hanem valódi, építkező,
biztató jövőképet nyújtó újjászületésre.
Amit 2010-ben az első törvénnyel megkezdtünk, történelmet írt.
Vannak, akik nem értik, sőt kicsit irigyek módján viselkednek, és ellöknék
maguktól a honfitársaikat. Olyanok, mint az a nagycsalád, ahol a rokonok
egy részére fújnak; veszekedések, sértettség miatt bomlik minden, amit persze a jövőre vágyó gyermekek nem értenek, csak áldozatai.
Így vagyunk azokkal is, akik nem látják, hogy – ahogy mindenkor – a
XXI. században is az összetartozó nemzetek és polgáraik a sikeresek.
Adventben kicsinyt távolodjunk el a vétkektől, mondjunk nemet az irigységre, örüljünk minden apró ajándéknak, jó szónak, egy-egy kézfogásnak szenteste.
Áldott karácsonyt minden magyarnak szerte a világban. Olyan ünnepet,
amely szeretetben, összetartozásban találja nemzetünket.
Az új esztendőben is szükség lesz minderre, hiszen feladat van bőven.
A Kárpát-hazában az anyaállam és a helyi közösségek együtt felelősek a
magyar megmaradásért. Minden felújított iskola, templom és valamennyi
gazdasági támogatás újabb és újabb építőkocka a jövő magyar hazájában.
Biztatás a szülőföldjükön élőknek.
Ilyen az a kezdeményezés, amely Erdélyből indult, és az új évben kerülhet
az Európai Unió törvényhozása elé. Egymillió aláírást kell összegyűjteni a javaslat sikeréhez, amely azt célozza, hogy javuljon a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek és közösségek védelme, erősödjön az unió kulturális és nyelvi sokszínűsége.
Az angol elnevezés: Minority SafePack – kisebbségvédelmi csomag.
Ha 2018 tavaszáig 7 tagállamban összegyűlik az 1 millió aláírás, az Európai Parlament meghallgatáson köteles napirendre venni a kontinens őshonos
nemzeteinek, népeinek jogvédelmi kéréseit. Az Európai Bizottság pedig köteles javaslatot tenni a felvetésekre.
Íme a szerény kérés, hivataloson: „Arra kérjük az EU-t, hogy fogadjon el
jogi aktusokat a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmének javítása, valamint az unió kulturális és nyelvi sokszínűségének megerősítése céljából. A jogi aktusoknak a regionális és kisebbségi nyelvek, az
oktatás és a kultúra, a regionális politika, a részvétel, az egyenlőség, az audiovizuális és egyéb médiatartalom, illetve a regionális (állami) támogatás terén kellene magukba foglalniuk szakpolitikai intézkedéseket.”
Mindenkit biztatok, segítsük a kezdeményezést, ezzel kívánok boldog új
évet mindahányunknak. n
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 Városházi Híradó

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

óvodapedagógus 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, ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket.
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 2018. január 31-ig. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának
jogát fenntartja!
A pályázatokat 2018. január 25-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „óvodapedagógus” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: ovodapajtas@ovoda.hawk.hu, Pajtás Zoltánné
óvodavezető-helyettes részére.

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

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ munkakör betöltésére
BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: A Közterület-felügyeleti Csoporton közterület-felügyelő munkakör, köztisztviselői jogviszonyban, határozatlan időre. A munkáltató a
közterületfelügyelői vizsgával nem rendelkező pályázó oktatási költségeit átvállalja.
FELADATOK: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. valamint a helyi szabályozás szerint a közterületek jogszerű, rendeltetésszerű és rendeltetéstől
eltérő használatának, a közterületen folytatott engedélyekhez illetve közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység ellenőrzése, a közterület rendjének, tisztaságának ellenőrzése, a szükséges és elégséges intézkedések megtétele, vétség
esetén annak szankcionálása a rendelkezésére álló eszközökkel. Közreműködés
az épített- és természeti környezet védelmében, a fenti törvényben meghatározott egyéb feladatok.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK, Részletek: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/
allasajanlatok/kozterulet-felugyelo

Felhívás

meghívó

Felhívás a kerületi
pedagógusokhoz
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

ÁTMENETILEG A KOSSUTH LAJOS U. 19. SZ. ALÁ KÖLTÖZIK
A 24 ÓRÁS FELNŐTT HÁZIORVOSI ÜGYELET
Tisztelt Pácienseink! 2017. december 22-én reggel 8.00 órától ideiglenesen új helyen:
a 1221, Budapest, Kossuth Lajos u. 19. szám alatt érhető el a 24 órás felnőtt háziorvosi ügyelet, a Káldor Adolf Szakrendelő teljes belső felújításáig, várhatóan 2018. december
31-ig. Az ügyelet változatlanul az alábbi telefonszámon hívható: 06/1-229-1758.

ÚJ KIJÁRÓ GYERMEK HÁZIORVOSI
ÜGYELET A KERÜLETBEN
Tisztelt Pácienseink! 2018. január 1-jén 8.00 órától új szolgáltató: az Inter-Ambulance Zrt.
látja el a kerületben a kijáró gyermek háziorvosi ügyeletet munkanapokon este 20.00 óra
és másnap reggel 08.00 óra között, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon folyamatosan 24 órában. A gyermekügyelet központi ügyeleti feladat-ellátási helye: 1094 Budapest,
Tűzoltó utca 71-75. földszint. A gyermekügyelet telefonszáma: 06/1-783-10-37
Budapest, 2017. december
Tisztelettel: dr. Patócs Andrea, irodavezető

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívjuk a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete
szervezésében megrendezendő óévbúcsúztatóra.

SZILVESZTERI BATYUS BÁL
2017. december 31., vasárnap 20 órától 3-ig
Zene: MADISON ZENEKAR. Tombola!
Jegyek válthatók a székházunkban, hétköznap 17-19 óráig.
Tel.: 229-3812 (15-19óráig)
Szeretettel várjuk egyesületünk tagságát és kerületünk polgárait!
Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete Székháza
(Budafok, Tóth József utca 45., tel.: 229-3812)

DÍSZOKLEVÉL
KÉRÉSE
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Irodája ezúton
kíván segítséget nyújtani a XXII.
kerületben élő, valamint egykoron
a kerületben dolgozó pedagógusoknak díszoklevélhez jutásában.
A díszoklevél igénylésének feltétele: legalább 30 év pedagógusi pályán töltött
szolgálati idő, valamint az alapdiploma
megszerzésének ideje óta eltelt 50, 60,
65, illetve 70 év.
A díszoklevél igénylésének kérelméhez, kérjük, szíveskedjenek az alábbiakat csatolni:
- az előírt szolgálati időre kiterjedő szakmai pályájának leírását is magában foglaló önéletrajzot (elérhetőséggel: lakcím,
telefonszám, e-mail cím), - munkakönyvet vagy annak hiteles másolatát, - utolsó munkahelye, illetve társadalmi szerv
javaslatát, - a szakképzettséget tanúsító
oklevél másolatát.
Aki már rendelkezik díszoklevéllel, annak elegendő az újabb évfordulóhoz kötött díszoklevél adományozása iránti kérelméhez az előző díszoklevél másolatát
mellékelnie. A beküldés határideje: 2018.
február 9. Helye: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala,
Humánszolgáltatási Iroda, 1221 Budapest,
Városház tér 11.
A borítékra kérjük ráírni: DÍSZOKLEVÉL
Felvilágosítás a Humánszolgáltatási Irodán Malaczkovné Orbán Judittól kérhető,
tel.: 229-2611/179. mellék.

Baráti találkozó
Újévi Köszöntő
Meghívó
A Budatétényi Pogári Kör szeretettel
meghívja

a tagságát, barátaikat, szponzorainkat és minden érdeklődőt
2018. január 6-án, szombaton du. 4 órára
a Szent Imre Otthonba (Budatétény, Kistétényi u. 13/B)

Budatétényi Emlékémek átadása

Program:
Vetített képes összefoglaló az előző év eseményeiről, tagdíjak befizetése, tagkönyvek érvényesítése, kötetlen beszélgetés.
A jó hangulat nassolnivalóval kiegészíthető
MEGEMLÉKEZÉS
Megemlékezés a Don-kanyarnál elesett magyar katonákról
2018. január 13., szombat este ½ 7 órakor
a Szent István király plébániatemplomban
(Budatétény, Bajcsy-Zsilinszky u. 20.)
A Budatétényi Római Katolikus Egyházközség
és a Budatétényi Polgári Kör rendezvénye.
A szentmisét Udvarnoky László plébános mutatja be.
A megemlékezésen beszédet mond:
Lachmann Botond
A mise után, kb. 7 órakor a Donnál elesett magyar katonákért
gyertyát gyújtunk az emlékhelynél.
Minden kedves barátunknak, támogatónknak siker es új esztendőt kívánunk!
Budatétényi Polgári Kör vezetősége

Városházi Híradó
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Serfőző László, a piac lelke
„Legfontosabb a választék és a minőség”
A Budafok-Tétény Általános Ipartestület ajánlása alapján Serfőző László kapta a VOSZ Év Vállalkozója kitüntetést, akit szinte mindenki ismer a
Szomszédok Piacán, mert húsboltjai
igen népszerűek évek óta. Továbbra is
a minőséget és a választékot tartja elsődlegesnek a munkájában.
ól kezdett Serfőző László, éppen ne-

Jgyedszázada lett a húsipari szakma

kiváló tanulója, miután országos versenyt nyert. 1993-ban húsbolti eladóként kezdte dolgos hétköznapjait, majd
hét évre rá már a budafoki piacon üzletvezető lett, és ezzel egy időben megalakította a Serfőző és Társa Kft.-t,
mely napjainkra már 25 szakembert,
többségében budafoki lakosokat foglalkoztat. Az új budafoki piac meghatározó kereskedője, szíve-lelke, motorja, akinek a kezdeményezésére a hónap
utolsó csütörtökje a legtöbb kereskedőnél akciós nap.
– Bevált az akciójuk? – kérdeztük a
kitüntetett vállalkozót.
– Egyre sikeresebb, egyre többen
csatlakoznak hozzánk – válaszolta. – A
sok rábeszélés, meggyőzés meghozta a
gyümölcsét a vásárlók legnagyobb örö-

mére, de nagyon jó visszajelzéseket kapunk a kereskedő kollégáktól is.
– A Budafok-Tétény Általános Ipartestület tagjaként támogatja a kerületi
rendezvényeket is. Miért?
– Ezt szívügyemnek tekintem. Bár
nem itt lakom, de időm nagy részét itt
töltöm és budafokinak érzem magam.
Ahol szükség van rá, szívesen segítünk.
Ez az egyik alapelvünk, a másik, hogy
mindig minőséget és széles választékot
adjunk vásárlóinknak. S adunk az esztétikumra is, mert igyekszünk áruinkat
szépen, ízlésesen tálalni. Létrehoztunk
törzsvásárlói kártyát is, amely egyre
népszerűbb.
– Kifizetődő manapság tisztességesnek lenni a pult mögött, és minőséget
adni?
– Feltétlenül. A minőségi szolgáltatatás előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét, közelebb hoz a vevőkhöz.
– Mit jelent önnek ez a kitüntetés?
– Visszaigazolást, hogy jó úton haladunk, hogy van értelme a munkánknak,
a törekvéseinknek és ötleteinknek. Azon
vagyok, hogy ne csak nekünk menjen jól,
hanem a többi kereskedőnek is, mert akkor az egész piac még népszerűbb, még
keresettebb lesz. n (Temesi László)

Nemes Anikó Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterrel és Demján Sándorral a díjátadón

Kitüntetés az Ipartestület
helyi irodavezetőjének
Nemes Anikó: Jó szakemberekkel vagyok körülvéve
A gazdaság több területén dolgozik Nemes Anikó, a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) Dél-budai és a BudafokTétény Általános Ipartestület irodájának
vezetője, aki sokat tesz a kerület vállalkozóiért. A nemrég kapott szakmai elismerés, a Magyar Gazdaságért kitüntetés és a Széchenyi-emlékérem további
ötletekre, munkára sarkallja.
gratuláció után arra kértük, röviden

Aismertesse pályafutását:

– Tatán érettségiztem, ezután a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán folytattam tanulmányaimat és a SZÁMALK
Számítástechnikai folyamatszervezői
szaktanfolyamát is elvégeztem, majd
a Nemzetközi Bankárképző felsőfokú
bankszakmai két éves képzésben vettem részt, 2002-ben kétéves mérlegképes könyvelői képesítést szereztem –
mondta. – Több cégnél dolgoztam, 2005
óta egyéni vállalkozóként a Nemes &

Köszöntötték a nyugdíjasokat
Ajándékokkal, naptárakkal, terített asztallal,
szeretetvendégséggel lepték meg az időseket
kerület vezetői idén karácsony előtt

Ais végigjárták a kerületi civil szerve-

zeteket és idősklubokat, ahol ajándékkal, kerületi naptárakkal kedveskedtek
a tagoknak, az időseknek. A Vasmacska terasz advent második vasárnapján
a kerületi időseket szeretetvendégségre hívta meg. A Szociális Szolgálat segítségével érkező szépkorú vendégeket
egy tál forró halászlével látták vendégül. Az eseményen részt vett és köszöntötte a vendégeket Szepesfalvy
Anna alpolgármester is.
Dr. Szántó János jegyző is köszöntötte a Városházán a nyugdíjba vonult egy-

kori polgármesteri hivatali dolgozókat.
Hangsúlyozta: a hivatal célja évről évre
ezzel a kis családias rendezvénnyel az,
hogy a szeretet ünnepe valóban áthassa a lelkünket ebben a körben is, hogy
mindenki érezze, a kerületünk egyik jelmondata, a „Mindenki fontos” valóban
igaz a hivatali dolgozóinkra is, függetlenül attól, hogy még aktívak vagy már
nyugállományúak. A polgármesteri és
jegyzői köszöntők után a Nádasdy iskola 65 fős Szent István Gyermekkórusa
adott nagy sikerű karácsonyi koncertet
Winnington-Ingram Johanna karnagy
vezényletével. n (VH)

Megszépült az óvodai berendezés

Szepesfalvy Anna alpolgármester köszöntötte az időseket a Vasmacska teraszon Fotó: Földházi Árpád

Orbán Könyvelő Irodát működtetem,
ahol a könyvelésen túl jogi tanácsadással, székhelyszolgáltatással, cégalapítással állunk a kerületiek rendelkezésére. Az ezredforduló óta tagja, 2006-tól
elnökségi tagja vagyok a Budafok-Tétény Általános Ipartestületnek, 2014 óta
pedig az irodavezetői feladatokat látom
el. Ipartestületünk a XXII. kerület legnagyobb civil szervezete, melynek fő
tevékenysége az érdekvédelem. Részt
veszünk a kerületi rendezvényeken, számosnak mi vagyunk kezdeményezője,
rendezője is.
– Ez évben tovább bővült a palettájuk…
– Igen, létrehoztuk az Inkubátorházat, amely fél éve az ügyfelek legnagyobb megelégedésére működik. Nagyon jó a híre az eddigi csaknem száz
ügyfél közt, akiket jó tanácsokkal látunk
el, többek között könyveléssel, cégalapítással, hitelkérelemmel, jogi kérdések-

kel kapcsolatban. Jó szakembergárdánk
van, például ügyvédek, közgazdászok.
Ipartestületünk székházában alakítottuk
ki VOSZ-irodánkat, mely napi nyolcórás nyitva tartással várja az ügyfeleket, ahol a Széchenyi-kártya hitelprogram termékeit ajánljuk és értékesítjük a
vállalkozásoknak. Januártól pedig a Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezeti munkákra is lehet a környékbeli
nyugdíjasoknak jelentkezni irodánkban.
Felvesszük adataikat és megkérdezzük,
milyen területen szeretnének dolgozni, s
igyekszünk ebben segíteni.
– Az állandó bővülő munkakör mellett mire jut idő?
– A családra – van egy fiam – és
a hajózásra, nagy hobbimra, e témában könyvem is megjelent. A kitüntetés – amelyet nagy szakmai elismerésnek tartok – további ötletekre, munkára
sarkall. Szerencsére jó szakemberekkel
vagyok körülvéve. n (temesi)

Színes Pötty a belvárosban
Mesekuckót alapító vállalkozó a stratégiai partnerek között
Háromoldalú stratégiai megállapodást
írt alá Budafok-Tétény önkormányzata,
a Pötty bolt és a Három Királyfi, Három
Királylány Alapítvány a Kossuth Lajos
utca 5. szám alatti mesekuckóban.
uráczkyné Csikós Andrea óvodape-

Ddagógus, a Pötty bolt tulajdonosa

másfél évvel ezelőtt férjével együtt álmodta meg a mesekuckót, melyet Budafok belvárosában alakítottak ki. A
vidám, gyermek- és családbarát helyre imádnak járni a kicsik. A színvonalas könyvek között kézműves holmik
és játékok is megtalálhatók a polcokon.
A bolt rejtett kis helyiségében különféle foglalkozások várják a kisgyermekes
családokat. Karsay Ferenc polgármester, Duráczkyné Csikós Andrea, a bolt
tulajdonosa és Tordai Ágnes, a Három
Királyfi, Három Királylány Alapítvány
alelnöke írt alá stratégiai megállapodást
a karácsonyi díszekbe öltöztetett kisteremben. Budafok-Tétény önkormányzata fokozott figyelemmel kíséri a kerületben élő gyerekek életét – mondta
Karsay Ferenc. Hozzátette még azt is,
hogy nemcsak vállalkozói, hanem intézményi szinten is támogatják a gyerekekkel foglalkozó szakembereket. A Három
Királyfi, Három Királylány Mozgalom
munkatársai azért dolgoznak, hogy a
tervezett gyerekek megszülethessenek,

Karsay Ferenc az új stratégiai partnerekkel

mely szerteágazó feladatrendszerrel jár
együtt. Ennek egyik területe a már meglévő családoknak nyújtott segítség,
amit a Pötty bolt is képvisel. Nagyon
fontos a támogató közösség azoknak
a családoknak, amelyek az első gyermekük megszületése után nem találják
a helyüket az új helyzetben – mondta
Tordai Ágnes, a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány alelnöke.
Hozzátette, hogy az ilyen helyek, mint

Fotó: Kocsis Zoltán

a Pötty bolt, óriási segítséget nyújthatnak a szülőknek a közös beszélgetések,
tanácsadások és a találkozások során.
Duráczkyné Csikós Andrea óvodapedagógus hét évig dolgozott a Halacska
Református Óvodában Ezalatt megismerte a családok életvitelét és problémáit. Hiánypótlásként hozta létre a mesekuckót, amelynek a foglalkozásain
óvodás és iskolás gyerekek is részt vehetnek. n (budafokteteny.hu)
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ADVENT

 Városházi Híradó

Boldog
Karácsonyt!
Idén utoljára érkezik meg
a postaládákba a Városházi
Híradó. A budafoki advent
képeivel kívánunk áldott
karácsonyt és boldog új
esztendőt minden kedves
olvasónknak!
Fotók: Földházi Árpád és Kocsis Zoltán

Városházi Híradó
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Új szín, új hang Budafok
zenei életében
Zsemlye Veronika énekesnő számos programon
fellépett a kerületben advent idején
Második gyermeke, a kilenc hónapos
Zsombor születése után ismét egyre
többször hallhatjuk énekelni a Budafokon élő Zsemlye Veronikát. Az énekesnő nemrég a Budafok Big Banddel
lépett közönség elé, triójával a Katona Borházban játszottak jazz-zenét, a
Piactéren karácsonyi dalokat énekelt,
legutóbb pedig a Halleluját a LampartBudafok Vegyeskarral, a budafokfelsővárosi Jézus szíve templomban.
selymes hangú, ungvári születésű

Aelőadóművészt zenei előéletéről és
Leblanc Győző édesanyja emlékeivel

A Leblanc-család karácsonyai
Tilda néni a Gárdonyiban tanította a gyerekeket írni-olvasni
A kerületünkben élő Leblanc Győző operaénekes, édesanyja évtizedeken át írt,
negyven kötetből álló naplóját olvasgatja mostanában, amelyekből mi most elsősorban a Leblanc-család karácsonyaiba és szilvesztereibe kukkantunk bele,
Tilda néni – ahogy a Gárdonyi iskolában
szólították a gyerekek, akiket írni-olvasni tanított évtizedeken át – szemüvegén
keresztül.
– Sűrű dolgaim, külföldi utazásaim miatt
évtizedeken át nem foglalkoztam ezekkel az intim bejegyzésekkel, de az utóbbi hetekben egyre mélyebben beleástam
magam, és segítségükkel visszaidézhettem napról napra az elrepült évtizedeket. Nagy meglepetés ért, mert ezekből
a fotókkal, rajzokkal illusztrált gyöngybetűs bejegyzésekből, történetekből újra
megélhettem családtagjaim, sőt saját életem mindennapjait, ünnepeit – mondta
Leblanc Győző, aki azon is meglepődött,
hogy minden róla szóló cikk is gondosan
be van ragasztva a naplókba, illetve az
albumokba. Az elsőben, amit megmutatott, ez áll az 1947. március 28-i dátum és
egy pólyás kép mellett: „Így kezdődött,
fiú született. Biztosan nem tudom, hogy
a nyuszi hozott-e vagy a gólya, mert húsvétkor születtem.”

Aztán elővesz még számos, különböző méretű naplót – a legrégibb, egyben a
legkisebb, alig 6-8 centis, és különlegessége, hogy laponként van összefűzve, illetve -varrva. A dátum 1942. december
24-e, a háború kellős közepe: „Délután karácsonyfát díszítettem. 7-kor volt az éjféli
mise, utána jött a Jézuska. Csak Editék (Tilda néni nővére) voltak ott.” Másnap: „11es mise. Este Editéknél, éjjel 3-ig voltunk.
Nagyon jó volt. Kártya, vacsora.” 26-án:
„Tiborral (egy barát) este voltam a Tiszti
kaszinóban, előtte cuki (cukrászda), Apostolokban sörözés. Lekéstük a villamost, ½
11-kor haza. Nagyon-nagyon jó volt!”
Ugyanez év 31-e, szilveszter napja:
„Utolsó nap a boldog évben, amit igazán nagyon boldognak nevezhetek. Igaz,
hogy körül voltunk véve bajjal, de Isten
keze őrködött jóságosan felettünk. Csak
az eljövendő esztendő is ilyen legyen.
Nem voltunk sehol. Otthon családi körben tartottuk meg a szilvesztert, Nándi
(sógor) nélkül!!!”
1944. március 19-i bejegyzés: „Megszálltak bennünket a NÉMET-hadsereg
katonái. Tavasz van, nyílnak a virágok,
ibolya, gyöngyvirág, nárcisz. 20 éves
vagyok, csodás idő – és szerelem, szerelem. Győző (későbbi férje) udvarol.
Katona Terebesfehérpatakon, a Keleti

„Jézusa kezében kész a kegyelem”
Lázár Csaba Arany János-estje a Szent Bernát Házban

Lázár Csaba az irodalmi esten 

Fantasztikus irodalmi esttel ajándékozta meg Lázár Csaba színművész,
barossi lakos december 16-án a közönséget a Szent Bernát Házban, a Baross Gábor-telepi Polgári Kör szervezésében.
z Arany János-emlékév részeként, a

Aköltő születésének kétszázadik év-

fordulójára Lázár Csaba „Jézusa kezében kész a kegyelem” című balladaestjével emlékezett a nagy költőre.
Arany János balladái nemzeti irodalmunk páratlan és megismételhetetlen remekművei. A költő egyedülálló
nyelvi gazdagsága, káprázatos emberismerete, humora a ma emberét is elvarázsolja. Az irodalmi esten elhango-

zott a Szent László, a Pázmán lovag, A
walesi bárdok, a Szondi két apródja és
a Híd-avatás című ballada. Lázár Csaba, aki közel húsz éve járja az országot
Arany János-balladaestjével, lapunknak elmondta: 2000-ben született meg
az önálló Arany János-est ötlete, amelyet a mai napig nagy sikerrel ad elő országszerte. Gimnazista korában rengeteg Arany János-művet olvasott el és
ismert meg, amikor a III. Arany János
országos balladamondó versenyre készült, amit meg is nyert. 1995-ben végezte el a Nemzeti Színi Akadémiát
Csernus Mariann és Ivánka Csaba tanítványaként. A Nemzeti Színházban,
amely az akadémia elvégzése után leszerződtette, olyan színészlegendáktól tanulhatott, mint Sinkovits Imre,
Agárdy Gábor vagy Schubert Éva. A
színművész úgy gondolja, hogy a mai
közönség már nem érti annyira a régi
nyelvezetet, így sokszor el kell magyarázni, miről is szól egy-egy mű. Hozzátette: komoly misszió ez számára, és
nagyon nagy élmény az estek után leülni a közönséggel beszélgetni az irodalomról és Arany Jánosról. Az irodalmi
esten, amely rengeteg diákhoz eljutott
már, Suha Kálmán muzsikált gitáron a
versek elhangzása között. Az előadást
színesítették Zichy Mihály illusztrációi,
amelyeket kivetítettek a közönségnek.
Az est izgalmas időutazás volt Nagy Lajos XIV. századi erős és hatalmas Magyarországából a XIX. század utolsó
harmadának rohamosan átalakuló Magyarországába. n (Viszkocsil Dóra)

Kárpátokban. Hogy mit tartogat a sors?
Nem tudjuk!”
Ezután kimaradt a naplóírásból legalább két évtized, amit úgy indokolt
Leblanc Győző, hogy borzalmas idők jöttek, és édesanyja, úgy látszik, oly módon
védekezett, hogy nem írja meg sokáig
rossz élményeit, véleményét. Csak a hetvenes években kezdte újra papírra vetni
gondolatait, egészen haláláig, 2009-ig.
Ugorjunk az időben, 1999. dec. 19.:
„Ebben az esztendőben kivételesen 19-én
reggel jött meg a Jézuska, mert Győzőék a
szent napon elutaznak Münchenbe Gálakoncertre és csak most érnek rá. A két unoka, Geri és Győző reggel 6-kor ébresztették a szüleiket, hogy megjött a Jézuska.”
31-e: „Szia, 1999-es év! Búcsúzom Tőled és az évszázadtól, melyben születtem.
2000-ben leszek két hetes, 77… Imádott
unokáim élete a 2000-es években fog kiteljesedni. Úgy legyen! Az én Istenem áldjon és kísérjen Benneteket!”
– Geri balett-táncos, Győző közgazdász lett – tette hozzá a büszke énekes. –
Valóban, a sok fellépés miatt, szinte soha
nem karácsonyoztam és szilvesztereztem
együtt a családdal. Most, a naplókat olvasva, tudtam meg igazán, mikből maradtam
ki. Az ünnepek jók egy kis nosztalgiázásra
is... n (Temesi László)

terveiről faggattuk.
– Hogy került kapcsolatba a zenével?
– Ungváron, ahol születtem, első
hangszerem a hegedű volt. Le is diplomáztam belőle, mégis sokkal többet
zongoráztam. Kijevben énekkarvezetést tanultam. Hét éven át a Bergendy
zenekarban énekeltem, velük még itt,
Budafokon is felléptem. Közben Maglódon tanítottam klasszikus zongorát.
Fenyő Miklós csapatával vokáloztam,
és néhány évvel ezelőtt a Margitszigeten hegedültem is velük.
– A tanítást abbahagyta?
– Kislányom, Jázmin születése előtt
Diósdon tanítottam, ott is zongorát, és
közben magánúton éneket oktattam.

2010-ben saját zenekart is alapítottam,
amellyel szextettben indultunk, de később kvintett lett belőle. Kevert műsort
adtunk elő, a jazzstandardeket ötvöztük
a saját, magyarul vagy oroszul írt dalaimmal. Amióta férjhez mentem, trióban játszunk, de néhány évet ki kellett
hagynom, mert a kislányom még nincs
hároméves, a kisfiam pedig kilenc hónapos.
– Férje, Zsemlye Sándor szintén zenész, februárban az ő szaxofonjátékát
élvezhettük a Budafok Big Band koncertjén. Van lehetőségük együtt muzsikálni?
– Korábban sokat játszottunk együtt,
de amióta megszülettek a gyerekek,
nem sűrűn tudjuk ezt megoldani. Valamelyikünknek otthon kell maradnia
Jázminnal és Zsomborral, amíg a másikunk koncertezni megy.
– Milyen feladatok várják 2018ban?
– Talán most már visszatérhetek a színpadra. Tavasszal, a művészeti fesztiválon
szeretném bemutatni a saját dalaimat, és
szeretnék bemutatkozni az együttesemmel is. Tervezem, hogy előbb-utóbb tanítani is fogok, zongorát szervezett keretek
között, éneket pedig magánúton, ahogy
eddig. n (Tamás AngélA)

Prímás és világzenész

A hónap művésze: Porteleki László, a Muzsikás együttes prímása

Porteleki László 1957-ben született
Budapesten. Gyermekkorát egy dunántúli faluban, Ozorán töltötte. Ez az időszak nagy hatással volt későbbi életére. A paraszti életforma megismerése,
megélése felnőttként is segítségére
van munkájában, hivatásában.
éhány év klasszikus hegedűkép-

Nzés után a Sebő és Muzsikás együt-

tes tagjaitól tanult népzenét. 1976-ban
megalapította a TÉKA zenekart. Egy
év közös munkát követően megkap-

ták a Népművészet Ifjú Mestere díjat.
A Tímár Sándor vezette Bartók Táncegyüttes és Állami Népi Együttes kísérőzenekara lettek. 1977-től önálló
klubjuk, táncházuk volt. Számos lemezük jelent meg külföldön, majd a „Feljön a nap” című, 1989-ben végre Magyarországon. A TÉKA vezetőjeként,
prímásaként bejárta a világot. Meghatározó népzenei gyűjtésekben vett
részt itthon és a határon túl Kallós Zoltán és dr. Martin György segítő támogatásával. A nyolcvanas évek elejétől

tanfolyamokon, majd zeneiskolákban
tanított (Budafoki Nádasdy Kálmán
Művészeti Iskola, Veszprémi Zeneiskola. Játszott a Sebő, a Kolinda és a
Hegedős együttesekben is).
1990-ben kilépett a Téka együttesből,
ettől kezdve a Honvéd Művészegyüttesben dolgozott prímásként. 1998-tól a
Muzsikás tagja. A világ talán legismertebb népzenei formációjával nagy jelentőségű koncerteket tartottak, tartanak
ma is. Elsőként sikerült megvalósítaniuk
a népzene és a klasszikus zene fúzióját a
világ jelentős színpadain (Royal Festival
Hall, Royal Albert Hall, Carnegie Hall
stb.). Olyan együttesekkel, szólistákkal
dolgoznak, mint a
Takács Vonósnégyes, BBC Szimfonikusok, Keller Vonósnégyes, Nemzeti Filharmonikusok, Schiff András,
Jandó Jenő, Fülei Balázs zongoraművészek, Alexander Bălănescu hegedűművész. E program jegyében született
meg a Bartók-album.
Porteleki László a Muzsikás tagjaként lett Prima Primissima, Magyar
Örökség, valamint Budapestért díjas.
Népzenei együttesként ők kapták meg
először a WOMEX világzenei díjat.
Családi zenekarát Poros néven
2009-ben alapította, velük elsősorban táncházakban, klubokban muzsikál.
A nagy sikerű Felszállott a páva
programban eredményesen mentorál fiatal zenekarokat. Tizenöt éve él Budafokon, nős, négy gyermek apja. n (VH)
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hirdetmény

 Városházi Híradó
Ajándéktipp karácsonyra

program

Lepjük meg szeretteinket a BP Clothing egyedi
tervezésű Bornegyed kollekciójával!

Alkossunk együtt!

Ez az első olyan karácsony, amikor olyan BP-s pólót, kapucnis pulcsit és zoknit ajándékozhatunk szeretteinknek, ami kifejezetten Budafok-Tétényt fémjelzi. Az idei Budafoki Pezsgő-és Borfesztiválon debütált az az egyedi, fiatalos, lendületes kollekció,
amit Budapest Bornegyede, Budafok-Tétény történelmi és kulturális háttere ihletett.
A kollekcióhoz a kiindulópontot
az a több mint 5 éve sikeresen
működő fővárosi „lovebrand”
jelentette, amely szinte adta
magát a továbbgondolásra, az
egyes kerületi sajátosságok felfedezésére. A kezdeményezés úttörő jellegű abból a szempontból is, hogy eddig nem volt
arra példa, hogy egy ruhamárka
egy városrésszel közösen hozzon létre hivatalos kollekciót.
A kezdeményezéssel az önkormányzat nem titkolt célja, hogy a fiatalok körében erősítse kerületi identitásukat, hogy büszkén viseljék magukon Budafok-Tétény történelmi
és kulturális értékeire épülő, modern szövegkörnyezetbe ültetett szimbólumait.
Ahogy a BP Clothingtól megszokhattuk, egyedi tervezésű termékeik túlmutatnak
önmagukon: aki elég figyelmes, az finom humorral fűszerezett apró részleteket is felfedezhet a kiegészítőkön és ruhadarabokon. A lokálpatrióta gondolkodás, a hagyományok őrzése és a modern, fiatalos, városi lendület együttesen jellemzik a BP termékeket, ami a Bornegyed kollekción is megjelenik.
A termékek elérhetők a BP online webshopjában a készlet erejéig:
http://bit.ly/2vF2z2a.
A termékek limitált száma miatt érdemes minél előbb elküldeni a rendelést.

felhívás

TISZTELT VÁSÁRLÓK!
Budafok-Belváros

Szent Lipót Plébánia
1221 Budapest Plébánia u. 2.

ÜNNEPI
MISEREND
December 24.
December 25.
December 26.
December 31.
Január 1.
Január 6.
Január 7.

8:00 9:30 17:10 19:00

Ünnepek
December 25. Karácsony
December 31. Szent Család vasárnapja
Január 1. Mária Istenanyasága
Január 6. Vízkereszt
Január 7. Urunk megkeresztelkedése

Pásztorjáték
December 24 . 15:00

www.szentlipot.hu

MI MÁR MOST KÉSZÜLÜNK
AZ ÜNNEPEKRE!
KARÁCSONY, SZILVESZTER, ÚJÉV
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, +36-20/538-3966ű
www.facebook.com/jatek.sandor
Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 9–18-ig. Szombaton: 9–14-ig

A Budafoki Szomszédok Piacának általános nyitvatartási rendje
2017. DECEMBER hónapban az alábbiak szerint módosul:
Időpont: 2017

nyitva tartás

december 18-22-ig hétfőtől péntekig
6.00-18.00
december 23. szombat
6.00-16.00
december 24 vasárnap
8.00-12.00
december 25-26. karácsony ünnepe 	ZÁRVA
december 27-29-ig szerdától péntekig
6.00-18.00
december 30. szombat
6.00-14.00
december 31. vasárnap
8.00-12.00
2018. január 1. Újév 	ZÁRVA

Adventi készülődés a Szociális Szolgálat Nagytétényi Idős Klubjának és a Pillangó Óvoda ovisainak részvételével

Már hagyománnyá vált a XXII. ker. Önkormányzat Szociális Szolgálatának
Nagytétényi Idősek Klubjában, hogy a
nevezetesebb ünnepek előtt a kerületben lévő Rózsakerti Baptista Közösség
által fenntartott Pillangó Óvoda gyermekeivel és az idősekkel közösen kreatív
kézműves ajándékokat készítünk.
Így volt ez most is, advent közeledtével. A gyerekek már izgatottan érkeztek a klubba, és alig várták, hogy kezükbe kerüljenek a poharak, kanócok,
színes reszelt gyertyák, és elkészüljenek a gyönyörű karácsonyi mécsesek az asztalra. Az örömteli készülődés
hangulatát karácsonyi dalok, sütemények, gyümölcsteák emelték. Az idős
klubtagok Mikulás-csizmákat készítettek ajándékba, amit boldogan osztottak
szét a gyerekeknek. Nagyon jól éreztük magunkat, ismét öröm volt bepillantani egymás életébe és készségeibe.
Továbbra is szeretnénk erősíteni a generációk közötti együttműködést, és reméljük, a többi ünnepet is ugyan ilyen
jó hangulatban töltjük el.

A PIAC
A HÓNAP
TÖBBI NAPJÁN
A SZOKÁSOS
IDŐBEN
TART NYITVA.
PIACFELÜGYELŐSÉG

pályázat

Tájékoztatás

Budafok-Tétény Budapest
XXII. kerület Önkormányzata
pályázatot hirdet

Tájékoztatás Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület településképi arculati kézikönyvének jóváhagyásáról és a településkép védelméről szóló rendeletének megalkotásáról

Budafok-belváros
megújul,
Homlokzatok IV.
és a Régi idők
új kapui III.
címmel kerületi ingatlanok homlokzat- és kapufelújításának támogatására. A pályázati felhívás részletes feltételei megtalálhatók az
önkormányzat honlapján (www.
budafokteteny.hu). Részletes tájékoztatás: Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft., Zelenák Sándor ügyvezető
(1225 Bp., Nagytétényi út 280. telefon: 207-0492).

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete a 232/2017. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület településképi arculati kézikönyvét, továbbá
megalkotta a településkép védelméről szóló 31/2017.(XII.18.) rendeletét.
A településképi arculati kézikönyv (TAK) feladata a településképi értékek és jellegzetességek meghatározása oly módon, hogy a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) és a
településkép-védelmi rendelet (TKR) megalapozásának egyik fő eleme legyen.
A TAK a teljes kerületet felosztja eltérő karakterű területekre, melyek sajátosságait tárgyalja, ajánlásokat fogalmaz meg. A TAK és a TKR elősegíti a kerület sajátos településképének védelmét és a meglévő adottságokhoz igazodó fejlesztések kereteit,
alapelveit szabja meg. Az arculati kézikönyv és a településképi rendelet is foglakozik
a kerület természeti környezetével, az épített környezet zöldfelületi fejlesztésével, védelmével, és ezáltal hozzájárul a környezeti elemek pozitív változásához, az egészségesebb városi környezet kialakításához.
A TAK ajánlásai többek között az épületek tömegformálására, a térfalak tömeg- és
homlokzatképzésére, tetőformákra, anyaghasználatra, a zöldfelületi karakter megőrzésére irányulnak.
A TKR a TAK ajánlásainak egy részét rendeleti formában előírásokká alakítva szabályozza. Kiemelten foglalkozik az épületek homlokzati megjelenésével, anyaghasználatával, a területek beépítési módjával, kerítések és zöldfelületek kialakításával, a
reklámhordozók és egyéb műszaki berendezések kialakítási követelményeivel is.
A kézikönyv által megalapozott TKR-be több korábbi helyi rendeleti szinten szabályozható téma kerül: a kerületi építési szabályzat településképi típusú szabályai, az épített és
természeti örökség helyi védelme, valamint a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi
bejelentési eljárásról szóló szabályok. A településképi rendeletben a meglévő eljárásokon
túl két új elem került be: a főépítészi konzultáció és a településképi bejelentés.
A dokumentumok megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal Főépítészi és Városrendezési Irodájában ügyfélfogadási időben, továbbá elérhetőek a kerületi honlapon az
alábbi címen:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes//foepiteszi-es-varosrendezesi-iroda
2017. december
Tisztelettel: Karsay Ferenc polgármester

Városházi Híradó

Betlehemi séta a belvárosban
Közös betlehemi sétára hívta meg a kerület polgárait Budafok-Tétény
önkormányzata a karácsony előtti utolsó hétvégén
A szemerkélő eső ellenére megtelt a
Szent Lipót-plébániatemplom, ahol a
Pápai Missziós Művek (PMM) magyarországi igazgatója, Madassery Benvin
Sebastian köszöntötte a fáklyás felvonulás résztvevőit, különösen a gyerekeket. – Amikor karácsonyra készülünk, nekem mindig a három király jut
az eszembe, aki elindult egy nehézségekkel teli úton. Számomra a karácsony ennek az útnak a végét jelenti.
z advent elején mi is elindulunk.

APróbáljuk meg a bensőnk felé ve-

zető utat járva önmagunkat felfedezni, meglátni a bennünk világító fényt,
mert ez a felfedezés lesz számunkra a karácsony – mondta beszédében a

verbita missziós rend szerzetese, akinek beszédét követően a Rózsakert
Baptista Közösség által fenntartott Pillangó óvoda ovisai énekeltek.
A betlehemesek a katolikus templom
után a kedvezőre fordult időjárásnak köszönhetően égő fáklyáikkal a budafoki
református templomhoz vonultak, ahol
Nagy Péter lelkipásztor mondott üdvözlő szavakat, és a Rózsakerti Demjén István Általános Iskola harmadik osztályosai adtak rövid műsort.
A felvonulók ezután a karácsonyi
dallamokat játszó fúvósok vezetésével
az evangélikus templomba tértek be,
ahol Hokker Zsolt lelkész a csodatévő
Mózest segítségül hívva beszélt a látható láthatatlanról, Istenről.

A Rózsavölgyi Népdalkör templomi
programja után a budafok-tétényiek átsétáltak a Piactérre, ahol már égtek a pásztortüzek, gőzölgött a forralt bor és a tea.
A polgármesteri kabinet munkatársai frissen sült pogácsát kínáltak, a színpadon
pedig már hangolt a Zabszalma együttes,
hogy mielőbb elkezdhesse Csillagcsengő
című ünnepváró koncertjét.
A műsor előtt Karsay Ferenc polgármester üdvözölte a fáklyás felvonulással egybekötött ökumenikus megemlékezés résztvevőit, kisvárosunk elöljáróit, a
díszpolgárokat, a civil szféra és a közélet
képviselőit, valamint a lakosokat, majd
minden budafok-tétényinek áldott, boldog karácsonyt és szeretetteljes, békés, új
esztendőt kívánt. n (Tamás Angéla)

Fáklyás betlehemes felvonulás Budafokon

Fotó: Földházi Árpád

Fenyőfák a rászorulóknak
Karácsonyfák, ajándékok, élelmiszer- és tűzifaadomány a családoknak
A Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat idén is ajándékokkal,
fenyőfákkal, burgonyával és naptárral lepte meg a rászoruló családokat.
December 18-án a Cziffra Házban Németh Zsolt országgyűlési képviselő és
Szepesfalvy Anna alpolgármester adta
át a meglepetéseket a gyermekes családoknak.
A kerületben működő vállalkozások,

Abevásárló központok felajánlásából

összesen kétmillió forintnyi adomány
gyűlt össze, melyekből közel kétszáz
család kap ajándékot az ünnepek közeledtével. Németh Zsolt országgyűlési

képviselő köszöntőbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a legfontosabb
ajándék a szeretet, amire mindenkinek,
mindig szüksége van.
Szepesfalvy Anna alpolgármester megköszönte Kövesdi Dénesnek
a nagylelkű felajánlását, amit a családoknak tett. Az idei év utolsó stratégiai partneri szerződését pont az ünnepség előtti órákban írta alá Kövesdi
Dénes és Karsay Ferenc polgármester.
A Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat vezetője, dr. Daróczi
Csilla áldott, békés ünnepeket kívánt
minden kliensének és felkonferálta a
karácsonyi műsor fellépőit. A Lélek-

Németh Zsolt országgyűlési képviselő is részt vett az adományok átadásán

zuhany Gospel Kórust több gyermekotthon lakói és nevelői alkotják. A kórus ünnepi dalokat énekelt. A vidám
műsor után a szépen becsomagolt
ajándékokat egyenként vehették át a
gyerekek. Hatvannyolc család kapott
meglepetést, fenyőfát, naptárat, és tíz
kiló burgonyát is kiosztottak a vendégeknek. Az önkormányzat jóvoltából
további harminc családnak biztosítanak tüzelőt is télire, és legalább még
száz család kap karácsonyi ajándékot. A Campona felajánlásából az
ünnepség végén minden család kapott egy kézzel készített mézeskalács házikót is. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Kocsis Zoltán
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Emlékező gyülekezet
Budafokon
Frey Ferencné Székely Ágnes emlékei Demjén István
lelkipásztorról, a református iskola névadójáról
Évfordulók ünneplésével válik teljessé az
év a Budafoki Református Egyházközség
számára. A helyi közösség az év utolsó
harmadában ünnepelte a templom felszentelését, január 9-én pedig a százharminc évvel ezelőtt született Demjén
István lelkészre emlékezik, aki országos
gyűjtést szervezett annak érdekében,
hogy kilencven évvel ezelőtt felépüljön
a budafoki református templom, Nagytétényben és Albertfalván az imaház, valamint Kelenvölgyben egy gyülekezeti ház.
emjén Istvánt, mint az egyházköz-

Dség harmadik lelkipásztorát, 1922-

ben iktatták be. A Szegedről érkezett
lelkész rövid idő alatt maga köré gyűjtötte az Isten országáért dolgozni kívánó lelkeket. Felesége, Irénke segítségével új életre keltette a leánykört, és a
fiúk részére létrehozta a Budafoki Református Egyház 241. sz. Bethlen Gábor Cserkészcsapatát. A bibliakör is új
lendületet kapott, tagjai házról házra
jártak, hogy a szegény gyerekeknek új
ruhára való anyagot gyűjtsenek, karácsonyra fát, zsírt és kalácsot adhassanak a nyomorban szenvedőknek. Ajánlóleveleivel sokakat álláshoz juttatott,
a gyerekek nyaraltatására balatoni telkeket vásárolt, vállalta az árva gyermekek gyámságát, és megszervezte a magatehetetlen öregek napi ellátását.
Az evangélium az istentiszteleteken kívül az általa indított Egyházi Híradó című
lap segítségével is eljutott minden református hívőhöz, mely újság később Református Híradó néven országossá vált. A
lelkészre Frey Ferencné, a budafoki születésű Székely Ágnes így emlékezett:
– Édesapám, dr. Székely Sándor közel tíz éven keresztül (1935–1945) szolgált Budafok-Tétényben hitoktató segédlelkészként Demjén István mellett.
A lelkipásztor hívására érkezett az akkor már több száz hívet számláló budafoki gyülekezethez, és a nagy tiszteletű
úr személyében nemcsak atyai támogatóra, de barátra is talált. Az állás mellett a parókián otthonra lelt, és a lelkész
a pedagógusi végzettségét figyelembe véve szabad kezet adott neki a fiatalok nevelése terén. Kilenc iskolában
volt hitoktató, az ifjúságnak összejöveteleket, kirándulásokat és táborokat, valamint sakkversenyt és színjátszó kört
szervezett – emlékeztetett a célratörő, jó

Új körcímke
a borospalackokra
Újabb mérföldkőhöz érkeztünk
a Budapest Bornegyedévé válás folyamatában
– írta a kerületi borászoknak küldött levelében Karsay Ferenc
polgármester. Mint
közölte, az önkormányzat olyan
körmatricát terveztetett „Budafokon palackozott”
felirattal, amely külön-külön is kön�nyedén a palackokra ragasztható, de akár
az eredeti címkékre is rátervezhető. Vannak, akik már
alkalmazzák az új jelölést. Az
önkormányzat célja, hogy a kerületben palackozott borok és
pezsgők ezzel új identitást nyerjenek, felhívva ezzel az itt élők
és a kerületünk iránt érdeklődők figyelmét arra, hogy büszkék vagyunk helyi értékeinkre. Az
önkormányzat a matrica használatához minden szükséges elemet díjmentesen biztosít. n

xxxxx

Fotó: xxxxxx

szervező Demjén István kiváló emberismeretére Frey Ferencné, akinek tanítónő édesanyja, Marton Sarolta éveken át
ellátta a kántori teendőket. Hozzátette: a
lelkész alakította ki itt a közösséget, és
hogy ez a hívek közötti összetartás a mai
napig megmaradt, az harmincéves munkájának köszönhető, és annak, hogy az
utána következő szolgálattevők az általa
kijelölt úton haladtak tovább.
A nyugalmazott tanárnő azt is elmesélte, hogy Demjén István kényszerű
távollétekor, 1944 telén édesapja látta
el a lelkészi teendőket is, ezenkívül biciklivel járta az egyházközséget, hogy
segítséget nyújtson a bombatalálat sérültjeinek, és egyházi munkája mellett a
Premontrei Gimnáziumban (ma: Budai
Nagy Antal Gimnázium – a szerk.) történelmet, földrajzot és fizikát oktatott
mint közmunkás. Kiemelte: édesapja Demjén Istvánhoz fűződő barátsága
akkor sem szűnt meg, amikor a lelkészt
1952-ben szándéka ellenére nyugdíjazták. Rendszeresen látogatta őt Örkényben, és 1962-ben bekövetkezett haláláig közvetítette üzeneteit a híveknek.
Hozzátette, hogy 2012-ben Demjén István vágya teljesült, amikor a Halacska Óvoda létrejötte után a rózsakerti iskola Rózsakerti Demjén István
Református Általános Iskola néven az
egyház fennhatósága alá került.
Úgy érzi, a korábbi és jelenlegi igazgatók, Nagyné Bitter Ilona és
Bencze Péter, valamint Nagy Péter lelkipásztor és dr. Németh Géza gondnok
összehangolt munkája maradéktalanul
valóra váltotta a közösségépítő lelkész
álmát. n (Tamás Angéla)
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OKTATÁS

 Városházi Híradó

Mozaikok nyolcvan év
gimnáziumi éveiből
Nyolcvanadik születésnapját ünnepelte idén
a budafoki Budai Nagy Antal Gimnázium
A XXII. kerület első középiskolája 1937.
szeptember elsején nyitotta ki kapuit
a diákok előtt Premontrei Szent István
Gimnázium néven.
áborszky Nándor, Budafok akkori

Zpolgármestere az Anna utcai állami

Karsay Ferenc, Németh Zoltán és dr. Szántó János jegyző a Gádor Általános Iskolában

Fotó: Kocsis Zoltán

Jutalom a köznevelési dolgozóknak

Ajándékkártyákat és kultúrautalványokat kaptak az önkormányzattól a köznevelési dolgozók
köszönet és a megbecsülés jeléül

Adecember 13-án ajándékutalványt

adtak át a köznevelési intézményekben dolgozóknak az önkormányzat
vezetői. Kerületünkben hagyomány,
hogy évente két alkalommal, a pedagógusnapon és az év zárásaképp jutalomban részesíti a pedagógusokat,
a nevelési-oktatási munkát segítőket

és a technikai dolgozókat az önkormányzat. Decemberben, 15-én az állami fenntartású intézmények dolgozói
kapták meg az Auchan-ajándékkártyából és Kultúra Erzsébet-utalványból álló ajándékot.
A megbecsülést és elismerést jelző borítékokat Karsay Ferenc polgármester, Németh Zoltán alpolgármes-

ter, Szepesfalvy Anna alpolgármester,
Zugmann Péter alpolgármester, dr. Szántó János jegyző és dr. Répás Judit aljegyző adta át az érintetteknek. 674-en kaptak 20 ezer forintos ajándékot 11 kerületi
általános iskolában, két gimnáziumban,
a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban és a Klebelsberg Központ Dél-budai
Tankerületi Központjában. n (VH)

elemi népiskola épületét a Jászóvári Premontrei Kanonokrend tulajdonába bocsátotta, de a nyolcosztályos premontrei
gimnázium első tanéve még ideiglenes
helyszínen, a Kossuth utca 60. szám
alatti főjegyzői lakásban kezdődött el
egy osztállyal. Az iskola első igazgatója Kolumbán Virgil kanonok volt, aki
1947-ig töltötte be ezt a tisztséget.
Az oktatás az 1940/41-es tanév óta
folyik a jelenlegi, Anna utcai épületben,
mely 1943-ig két emelettel bővült. A
második világháború szinte földig rombolta a gimnázium épületét, az újjáépítés
azonban a háborút követően megkezdődött, és az oktatás, ha mostoha körülmények között is, de folyamatos volt.
Az államosításkor Állami Szent István Gimnázium névre átkeresztelt középiskola 1950-ben felvette Budai
Nagy Antal nevét.

A központi tantervi reformokhoz
igazodó, az 1981/82-es tanévtől életbe lépő fakultációs rendszer a mai napig működik, ahogy a rendszerváltás
idején, 1989-ben hosszabb előkészítő
munkát követően az iskola volt diákjaiból megalakult Premontrei Öregdiákok
Egyesülete is.
A gimnáziumban 1991-ben indult az
első hat évfolyamos tehetséggondozó
osztály, a tehetséges tanulók támogatására létrejött a Jövő Nemzedéke Alapítvány és 1994-ben megalakult az Iskolaszék. Jelenleg a négy és hat évfolyamos
osztályok mellett nyelvi előkészítős – 5
évfolyamos – osztályok is működnek.
Az iskola fő célkitűzései között fontos
szerephez jut a környezettudatos életre
nevelés, így a ZöldDök lelkes munkájának köszönhetően 2004-ben a gimnázium „ökoiskola” minősítést kapott.
A Premontrei Öregdiákok Egyesülete megalakulása óta lényeges szerepet
vállal a BNAG társadalmi életében, hagyományainak ápolásában. Az egyesület, mely minden hónap második keddjén
tartja összejöveteleit, hidat alkot múlt, jelen és jövő között. n (Tamás Angéla)

A korábbi Szent István Gimnázium 1950-ben kapta a mai nevét

Meghitt ünnep a gyerekekkel
A nyugdíjasklubokban találkoztak az óvodások az idősekkel
Karácsony közeledtével idén is óvodások látogatták meg a kerületben működő idősklubokat. A Tündérkert Tagóvoda Méhecske csoportja betlehemi
játékkal lepte meg a Szivárvány Idősek
Klubjának tagjait. December 15-én a
Napocska Napközi Tagóvoda kicsinyei
a Tétényi Idősek Klubjába látogattak el
egy ünnepi műsorral.
Budafok-Tétény

Szepesfalvy Anna alpolgármester (jobbra) a Napraforgó tagbölcsőde jubileumi ünnepségén

Élen a bölcsődék között
Negyvenéves jubileumát ünnepelte a Napraforgó Tagbölcsőde
A Napraforgó Tagbölcsőde idén töltötte be negyvenedik születésnapját, melyet az egykori és jelenlegi intézményvezetők és dolgozók együtt ünnepeltek
az intézmény épületében. A bölcsődébe belépve rögtön egy kis múltidéző kiállítás fogadja a szülőket. A megsárgult
fényképek a felhőtlen jókedvről és a vidámságról árulkodnak. A képek körül
régi játékok, gyermekruhák és bútorok emlékeztetnek az elmúlt négy évtizedre.
jubileumi évfordulóra Szepesfalvy
alpolgármester is meghívást kapott, aki egy személyes emlékkel kezdte az ünnepi köszöntőjét. Dr.
Verbényi András a bölcsőde gyermekorvosa kezelt, amikor kicsi voltam,
nagy öröm számomra, hogy itt ül a vendégek között és még a mai napig is 27
éve gyógyít az intézményben – mondta
Szepesfalvy Anna. Kochné Orosz Anikó a Napraforgó Tagbölcsőde vezetője köszöntötte a vendégeket és adott át
ajándékokat a volt vezetőknek, dolgo-

AAnna

zóknak. Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella az Egyesített Bölcsőde vezetője
megköszönte mindenkinek, azt a magas
színvonalú szakmai munkát, melyet az
intézményben dolgozók mindig nyújtottak. A bölcsőde első vezetője Szabó
Ferencné mesélt a kezdetekről és a szép
pillanatokról. A jelenlegi intézményt
1972. december 13-án adták át, előtte
egy lakásbölcsőde működött az újonnan megépült Bartók lakótelepen, ami
nagyon szűkös volt. Az új bölcsődét a
legmodernebb eszközökkel és játékokkal szerelték fel. Akkoriban a gyerekeknek a ruhákat is a bölcsőde biztosította, melyek nagyon kényelmesek és
szépek voltak. A lakótelep megépülése
miatt rengeteg gyerek volt, de dolgozó
nem volt elegendő, így csoportról csoportra bővült a bölcsőde létszáma. A típusbölcsődét Ágoston Miklós tervezte, melyben tágas szobák, fürdőszobák
és különböző helyiségek kaptak helyet.
A hatalmas konyha alkalmas volt a bölcsőde és az emeleti óvoda ellátására is.
A gyerekeknek fákkal és virágokkal dí-

szített játszóudvaruk volt, amire ma is
nagy figyelmet fordítanak a dolgozók.
Idén szeptembertől megújult a szakmai programja a bölcsődének. Az eddig
is nagy hangsúlyt kapó környezetvédelem, most még szerteágazóbb módon
fog megjelenni a kicsik és szüleik életében. Palkó István a bölcsőde egyik
apukája egy mezítlábas parkot épített
a gyerekeknek, ahol különböző textúrájú természetben megtalálható tárgyakon lépkedhetnek a bölcsikek. Az intézmény mindig élen járt az újdonságok
bevezetésében, így az integrált nevelés
elsők között valósult meg a kerületben,
így többek között a Napraforgó Tagbölcsődében is. A sok évnyi tapasztalat
már már jól beépült a hétköznapokba
és a gyerekek magas szintű fejlesztésben vehetnek részt, melynek látható eredményei vannak. 2018-ban változás elé néz az intézmény, hiszen az
önkormányzat jóvoltából az épület külső homlokzata megújul, a tető szigetelést kap és a régi nyílászárókat is újra
cserélik. n (Viszkocsil Dóra)

XXII.

kerületi

AEgyesített Óvoda és a helyi Szociá-

lis Szolgálat évek óta szoros kapcsolatot ápol egymással. Az első találkozás
Nagytétényben volt, amikor az idősek
és a gyerekek fákat ültettek a klub kertjében. A kezdeményezést azért hívták
életre az intézmény vezetői, mert nagyon sok idős ember egyedül él, és sok
gyermek távol van a nagyszülőktől. Így
azonban találkozhatnak, és együtt tölthetik az időt. A mostani adventi ünnepi
műsorra is sokat készültek az óvodások.

Generációk találkozója a nyugdíjasklubban

A betlehemi jelenet előadásához jelmezbe öltöztek, és versekkel, dalokkal
elevenítették fel Jézus születésének történetét. A kedves és megható pillanatok
után az idősek saját készítésű angyalkával és csokoládéval lepték meg a gyerekeket. A Szivárvány Klubnak több mint
40 tagja van, a heti programokat mindig az idősek találják ki. Közkedvelt
elfoglaltság náluk a társasjáték, a torna, a kirándulás, a filmnézés és a kézműves-foglalkozás. A Tétényi Idősek
Klubjában is betlehemi játékot kaptak
ajándékba az idősek a gyerekektől. Itt
is ajándékkal köszönték meg a klubtagok a varázslatos előadást. A nagytétényi klubban is rengeteg program várja
a szépkorúakat, így unatkozásra nincs
idejük. A nemrégiben önkormányzati
segítséggel elkészül sószoba nagy segítség a légúti megbetegedésekre és a
relaxációhoz is, amit ki is használnak
az idősek. n (Viszkocsil Dóra)

Városházi Híradó

JÖJJÖN EL, VÁLASSZA KI
A LEGSZEBB FÁT!
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ZUMBA

EGY KICSIT MÁSKÉPP
Mi a célja? ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Az izületkímélés mellett egy kellemes
táncos óra az idősebb korosztálynak és
mindazoknak, akik finomabb ritmusban
is élvezik a mozgást.
06-30/632-0917
Testkultúra Egészségház
Budapest, Nagytétényi út 66
Minden Szerdán és Pénteken 13:00-14:00

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.

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK
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: L5BT/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: 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: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén kerül kitűzésre.

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.
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.
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: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén
kerül kitűzésre.

1222 Bp. XXII. Verseci u. 1. fsz. 1.
21 m2-es felújítandó lakás
a 225155 hrsz-ú ingatlanból, osztatlan közös tulajdonként 15/100 tulajdoni hányad
Övezet: L5-BF/3. Kikiáltási ára: 5 600 000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható:
10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Megtekintési időpontok: előzetesen
egyeztetett időpontban. Árverési időpont:
2018. január 16., 9.00 óra.
1222 Bp. XXII. Verseci u. 7. fsz. 3.
25 m2-es felújítandó társash. lakás
Hrsz: 225148/0/A/3
1278/10 000 tulajdoni hányad
Övezet: L5-BF/3. Kikiáltási ára: 6 400 000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható:
10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Megtekintési időpontok: előzetesen
egyeztetett időpontban. Árverési időpont:
2018. január 16., 9.30 óra.
1222 Bp. XXII. Verseci u. 7. fsz. 6.
23 m2-es felújítandó
társasházi lakás,
Hrsz: 225148/0/A/6
1170/10 000 tulajdoni hányad
Övezet: L5-BF/3.
Kikiáltási ára: 5 800 000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható:
10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Megtekintési időpontok: előzetesen
egyeztetett időpontban. Árverési időpont:
2018. január 16., 10.00 óra.

Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.
Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!

KÁRPITOSMESTER
MAJOR DEMETER
Kápritozott bútorok javítása,
áthúzása közülereknek is!
1224 Bp, Dózsa Gy. út 79.
(bejárat a XII. u. felől)
Tel: 362-1889, 0620/422-0131

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

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

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

DEPRESSZIÓ,
SZORONGÁS,
PÁNIKBETEGSÉG
és egyéb pszichés problémák
szakszerű kezelése elérhető áron

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

szolgáltatás 
Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel,
állapottól függetlenül 0-17 éves korig. Kérésére házhoz megyünk. Tel: 06-30/6821-390,
www.a111auto.hu

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

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

Hirdetésfelvétel
Médiapartner: Sales Bt.

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

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

 Városházi Híradó

Úszik, fut és kerékpározik a rózsakerti diák
Gulyás Szilveszter az úszást tartja fő sportágának, de a futásban, a kerékpározásban, illetve triatlonosként eredményesen versenyez
A fiatal élsportolók csapatát az idei
év egyik meghívottjaként Gulyás Szilveszter is erősítette a Futafokon, aki
annak ellenére az úszást tartja fő
sportágának, hogy a futás-úszáskerékpározás variációiból álló összeállítások bármelyikén eredményesen
versenyzik.
Budafóka SE úszója kérdésünkre

Aválaszolva elmesélte, hogy pillan-

gózni szeret a legjobban, mert szerinte ebben az úszásnemben kell a legkevesebb szabályt betartani, hiszen
csak a delfinlábra kell figyelni, utána meg már jön a többi. Egyelőre a
váltóversenyeken érzi magát a legsikeresebbnek, és leginkább a vegyes
váltót kedveli, mert ott kedvére pillangózhat.
Tavaly Wiener Neustadtban, a nemzetközi úszóversenyen váltójuk aranyérmet szerzett, Székesfehérváron és
Százhalombattán első, illetve második
helyet. A tizenhárom éves fiatalember
legutóbb a kerületi úszóversenyen bizonyított, ahol 100 méter pillangóban
a II., 100 méter mellúszásban a III. helyet szerezte meg.
Szilveszter az úszás mellett a Budapesti Diákolimpiáknak is állandó
résztvevője. Triatlonosként eddig még
minden versenye végén felállhatott a
dobogóra, és a duatlon, a kéttusa, valamint az aquatlon viadalokon is többnyi-

re megszerezte az első három hely valamelyikét. Édesapja szerint azonban
elsősorban a biciklizésben „istenadta
tehetség”, amit az is bizonyít, hogy a
tavalyi országúti kerékpárvrerseny országos döntőjén (diákolimpia) abszolút
első helyet szerzett: egyéni időfutamban, mezőnyversenyen és összetettben
is aranyérmes lett.
Ebben a tanévben azonban a sporttal párhuzamosan a továbbtanulásra is
erősen koncentrál a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulója. Építészmérnöknek készül, távlati tervei
között a Műegyetem szerepel, a következő néhány tanévet azonban a Lónyai Utcai Református Gimnáziumban
vagy a Szent II. János Pál Gimnáziumban képzeli el. Elmondása szerint
lelkiismeretesen készül a január 20án rá váró központi felvételi vizsgára:
az iskolai előkészítő keretében hetente megold egy-egy matematikai, illetve anyanyelvi feladatsort, és otthon,
édesanyjával megbeszélve a feladatokat, ugyanennyit.
Az ifjú úszó az idei Futafokon nem
futott, mert – ahogy fogalmazott – már
túl hosszú számára ez a táv, és díjat
sem adott át, mert nagyközönség előtt
nem nagyon szeret szerepelni. Nevetve
tette hozzá, hogy azért is jó az úszás,
mert a medencében nincs szem előtt, és
a vízben nem hall semmit.

Gulyás Szilveszter kedvenc sportja az úszás

A sportoló szerint ez a futóverseny
remek lehetőség a közösségépítésre. Ő
is boldogan eljön minden évben, mert
rengeteg az ismerős. A kerület összes iskolájából érkeznek gyerekek és tanárok,
így jókat lehet beszélgetni azokkal is,
akikkel máskor nem nagyon találkozik.

A Futafok sikere annak is köszönhető, hogy az örömteli sportolást és a
közös együttlétet évek alatt sokan, sokféleképpen támogatták. Ezért köszönet
illeti mindazokat, akik ezt a rendezvényt az idén, az elmúlt években vagy
akár évek óta folyamatosan bármilyen

módon – értékes ajándékokkal, étellelitallal, eszközökkel és munkájukkal –
segítették.
A szervezők a továbbiakban is számítanak támogatóik közreműködésére, és
ezúton kívánnak mindnyájuknak áldott,
békés karácsonyt! n (Tamás Angéla)

Végy egy jó centert....
Gálhidi Györggyel vág neki a tavasznak és a kiesés elleni harcnak a BMTE
Néhány hónap leforgása alatt már a harmadik edző ül le a Budafoki MTE NB II-es
labdarúgócsapatának kispadjára Gálhidi
György személyében. A csapatot a harmadik vonalból felhozó és a magyar Kupa
elődöntőjébe vezető Prukner Lászlót az
őszi vesszőfutás közepette nyolc meccsre Tóth Bálint váltotta, akinek december
elején lejárt „tűzoltói” megbízatása. Ekkor
hívta fel Jakab János tiszteletbeli klubelnök egykori tatabányai játékostársát, a rutinos trénert, az akkor éppen Székelyudvarhelyen dolgozó Gálhidit.
„Meglepődtem Jaksi hívásán, de nagyon
megörültem neki, mert Székelyudvarhelyen, a román harmadik vonalban – bármennyire is felemelő érzés Budapesttől
800 kilométerre magyarok között dolgozni – mégiscsak úgy éreztem, talán ilyen
edzői múlttal a hátam mögött nagyobb
feladatok megoldására is képes lennék.
Azonnal igent mondtam, s amikor betettem a lábam az ékszerdobozt idéző
Promontor utcai sporttelepre, rögtön bele-

szerettem a klubba” – mondta a 62 éves
szakember, aki NB I-es játékos-pályafutásának zömét Csepelen töltötte, s négy alkalommal az olimpiai válogatottban is pályára lépett.
Gálhidi trénerként kilenc évet töltött különböző arab országokban – Kuvaitban, az egyesült Arab Emírségekben,
Egyiptomban –, s bár ott sem fenékig tejfel az élet, azért nem bánja azt a tapasztalatot.
„Hogy miként kerültem Arábiába? Ezt
dobta a gép... Nem volt könnyű például az
al-Vahdánál, Dzsudzsák Balázs jelenlegi
klubjánál dolgozni – ahol az utánpótlással foglalkoztam –, nehéz úgy motiválni
a játékosokat, hogyha Ferrarival érkeznek
az edzésre. Amikor Ismail Matart, a jelenlegi csapatkapitányt, Balázs játékostársát
annak idején, amikor még fiatal futballista volt, megkérdeztem, milyen küzdelmeken, harcokon keresztül jutott el idáig,
hogy ilyen jó labdarúgó lett belőle, csodálkozva azt felelte, nem kellett megküzdenie semmiért. Minden az ölébe hullott,

az autó, a ház, a tehetség. Hát így nem volt
könnyű motiválni... Még szerencse, hogy
Budafokon tudtommal nincs Ferrarijuk a
játékosoknak” – mosolyodik el az új vezetőedző.
Gálhidi tavaly nyárig Kispesten irányította a Honvéd NB III-as csapatát, s közben Marco Rossi segítőjeként is dolgozott
az első csapatnál.
„Úgy érzem, a bajnoki címben az én
munkám is benne volt, remekül megértettük egymást Marcóval. Amikor az
olasz mester Dunaszerdahelyre távozott,
én is elszerződtem Székelyudvarhelyre –
mondja, majd budafoki terveiről beszél.
– Január nyolcadikán kezdjük az alapozást, addig is szeretnénk két-három helyen megerősíteni a keretet, leginkább egy
gólveszélyes befejező csatárra lenne szükség. De hát nem csak nekünk, még a Real
Madridnak is az ilyen játékosokból van a
legkevesebb a világon... Úgy gondolom,
fel tudom hozni a középmezőnybe a Budafokot, alig várom már, hogy elkezdjük
az edzéseket!” n (Ch. Gáll András)
Karsay Ferenc oktatást tart

Fotó: Földházi Árpád

Ovisok a jégpályán
Karsay Ferenc polgármester korcsolyaoktatást is
tartott a Szieszta Ponton létrehozott pályán
arsay Ferenc és a tündérkerti ovisok

Kegy csoportja közös élménykorcso-

Gálhidi György egykor kiváló futballista volt, nemrég a magyar bajnok Honvéd edzőjének munkáját is segítette

Városházi Híradó
budafok-tétény

lyázással toldotta meg az 1700 ingyenjegy átadását. A Tündérkert tagóvodából érkezett gyerekek közül voltak,
akik már magabiztosan siklottak a jégen, másoknak elkelt a segítség. Nekik
is szeretettel segített a korcsolyázásban
Karsay Ferenc polgármester. Az apró
kis trükkök elsajátítása után már gond
nélkül csúszkáltak együtt mindannyian
a gyerekek. A rövid oktatás után idén
is 1700 ingyenes belépőjegyet adott

át Karsay Ferenc polgármester Horváthné Fűkő Zsuzsannának, az Egyesített Óvoda vezetőjének a kerület ovisai
számára. A polgármester hangsúlyozta, a tavalyi piactéri koripálya után idén
egyértelműen beválni látszik az új jégpályahelyszín, nagy a látogatottsága,
sokan jönnek el hódolni ennek a téli
sportnak, és nem csak a tanítási szüneteken kívül eső munkanapok délelőttjein, amikor a kerületi pedagógusok, diákok, és nyugdíjasok részére ingyenes a
belépés. n (budafokteteny.hu)
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