Klauzál-napok

Föld napja a Rózsakertben Győzelmek a Diákolimpián Nehéz helyzetben a BMTE

A Klauzál Gábor Társaság idén a névadója magyar nyelv ügyében folytatott küzdelmeire és a
Batthyány-kormányra emlékezett. (9. OLDAL) 

Gyerekek népesítették be a Budatétényi Rózsakertet, hogy a Föld napja alkalmából a környezetvédelmet szolgáló „játékokkal” játszanak . (9. OLDAL) 

Áprilisban ismét taroltak a Kempelen Farkas Gimnázium csapatsportolói. A lányok röplabdában, a fiúk
kézilabdában győztek a Diákolimpián. (12. OLDAL) 

Kisvárdán 4-2-es, a Promontor utcában 2-0-ás
vereséget szenvedett a BMTE. Ezzel a csapat jelenleg kieső helyen áll az NB II-ben. (12. OLDAL) 

Városházi
Híradó
BUDAFOK-TÉTÉNY 

Caramel
a Klauzál
Házban
A népszerű énekes
Budatétényben
lép fel a tavaszi
fesztiválon
(7. OLDAL) 

XXVI. évf. 7. szám 2018. április 25.

Korszerű vasút és új Duna-híd Dél-Budán
Kiválasztották az új dél-budai Duna-híd nyertes terveit. Gyorsabbá és csendesebbé válik a vonatforgalom a vasútvonal felújításával
iválasztották egy nemzetközi pá-

sza már az 1980-as években felmerült
az Állami Tervbizottság városfejlesztési terveiben, és az 1990-es években
a Fővárosi Közgyűlés döntött is az új
híd nyomvonaláról, sőt egy tervpályázat is lezajlott akkor, ám a megfelelő anyagi források hiányában minden
maradt az asztalfiókban. A mostani, eredetileg a 2024-es olimpiai játékokra tervezett híd felépülésétől és a
kapcsolódó új elkerülő körútvonal kiépítésétől azt várják, hogy ezzel csökkenni fog a Belvároson átmenő forgalom: a legmerészebb becslések szerint
akár napi 55 ezer gépkocsival kevesebb terheli majd a hidakat, de több
ezer kocsival csökkenhetne a Határ út
és az Üllői út autóforgalma is.
– Fontos, hogy Budapest új hídja
erőteljes hatású legyen a város déli peremén, valami, ami egyszerre öleli át
a várost, sugároz erőt, lendületet, dinamizmust, méltóságot. A nyertes pályamű ezen feltételeknek messzemenőkig
megfelel – fogalmazott Fürjes Balázs,
a budapesti fejlesztések kormánybiztosa, a tervpályázat bírálóbizottságának elnöke.

Klyázaton azt a tervet, amely alap-

ján elkezdődhet egy új Duna-híd kivitelezése Budapesten. Amennyiben
úgy dönt a főváros, hogy a hidat megépítik, napi tízezerrel kevesebb autó
terheli majd a budapesti hidak és utak
forgalmát, miközben közvetlen kapcsolat jöhet létre Dél-Buda és DélPest között. A város déli részére tervezett híd Csepelen keresztül Újbudát
köti majd össze a dél-pesti térséggel.
A zsűri 17 pályamű közül választotta
ki az új Duna-híd győztes elképzeléseit. Összesen hat tervet vettek meg, a
győztes a rotterdami Erasmus hidat is
tervező UNStudio és a BuroHappold
Engineering tervezőiroda különleges, kétpilonos elképzelése lett, de a
Zaha Hadid alapította iroda tekeredő
DNS-t idéző terve is a díjazottak között van, és Budapesten még nem létező, egypilonos elképzeléseket is beválogattak a legjobbak közé.
A XIX. század óta először írtak ki
újra nemzetközi tervpályázatot egy új
Duna-híd megépítésére. Az új déli híd
megépítésének gondolata, legalábbis annak Csepelre vezető főági szaka-



Sramli, csoki, sajt és bor
Sváb zenével, pezsgő-, bor-, sajt- és csokikóstolóval várja a vendégeket a májusi Pincejárat.
A nagy sikerre való tekintettel a Randijárat is újra elindul Budapest Bornegyedébe. Május első
szombatjától kezdve ismét bemutatkoznak a helyi nemzetiségek a Budafoki Pincejáraton. Mi
mással is indulhatna ez a sorozat, mint a sváb zenekarok bemutatkozásával?
A jó zene mellől azonban a finom falatok sem hiányozhatnak: a Borváros gasztronómiai kalandtúrára invitál mindenkit 16 órától, aki szeretné megtudni, hogy egyes borok mellé milyen sajt illik.
A Lics Pincében rendhagyó módon ezúttal csokival lehet megkóstolni a Lics-borokat
16 órától. A kézműves csokoládék kifejezetten a kóstolón bemutatott ötféle Lics-borhoz
készülnek. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A nagy sikerre való tekintettel újra elindul a Randijárat is Budapest
Bornegyedébe. A randi résztvevői a Sümegi Pincében találkoznak, majd ugyanitt 19
órától kezdődik a hagyományos Pincekvíz
a szerelem jegyében.
A Pincejárat-buszok minden hónap első
szombatján közlekednek a belváros és a budafoki helyszínek között: május 5-én félóránként indulnak a Blaha Lujza térről 13.30 és
20.30 között körjáratként a könnyebb mozgás érdekében, érintve a Ferenciek tere és a
Szent Gellért tér megállókat is. (8. oldal) 

(Továbbiak 2. oldalon) 

Látványterv: UNStudió és a Buro Happold Engineering

Váltás a parlamenti képviseletben
Molnár Gyula (MSZP-P) váltja Szabolcs Attilát (Fidesz–KDNP) az Országgyűlésben
j országgyűlési képviselője van a ke-

Úrületnek, illetve Dél-Budának Mol-

nár Gyula, az MSZP–Párbeszéd szövetség politikusa személyében. Molnár
Gyula április 20-án vette át a mandátumát a budafoki Városházán. A képviselő korábban Újbuda polgármestere
is volt és közel húsz éve van benne az
országos politikában. Szabolcs Attila,
a körzet Fidesz–KDNP-s parlamenti
képviselője búcsúzik az Országgyűléstől, de továbbra is közéleti szereplőként kívánja szolgálni szűkebb hazáját,
Budafok-Tétényt és az országot. Szabolcs Attila korábban több cikluson keresztül szintén polgármester volt, kisvárosunkban, a XXII. kerületben. Az
újdonsült és a leköszönő országgyűlési
képviselőket az eddigi munkájukról és
a terveikről kérdeztük.
Molnár Gyula

Fotó: Földházi Árpád

(Továbbiak az 5–6. oldalon) 

Szabolcs Attila 

Fotó: Kocsis Zoltán
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 Városházi Híradó

Legyenek a Kerület Párja!
Budafok-tétényi jegyespárok jelentkezését várják
Az önkormányzat várja jegyespárok jelentkezését a Kerület Párja címre! A
Kerület Párja megtisztelő cím birtokosai a Városháza Dísztermében köthetnek házasságot június 21-én, a Kerület napján.
házasságkötés nagyszabású ese-

Amény a családok, az érintettek éle-

A győztesek az új Duna-híd tervpályázatának eredményhirdetésén

Fotó: UNStudió és a Buro Happold Engineering

Korszerű vasút és új
Duna-híd Dél-Budán

tében, és napjainkban szerencsére ismét egyre többeknek fontos a házasság
intézménye. Mitől lehetne még különlegesebb a jeles alkalom? Talán attól,
ha a Városháza Dísztermében, a Kerület Párjaként koccinthatnának szeretteikkel a jelentőségteljes „igen” kimondása után a párok.
Az idén második alkalommal megrendezendő Kerület napja alkalmából a
házasulandó pároknak is kedveskedni
szeretne az önkormányzat.
Az első három jegyespár, amely
május 21-ig jelentkezik a felhívásra, és
június 21-én, a Kerület napján köt házasságot, elnyeri a Kerület Párja címet.

Budafok-Tétény
önkormányzata
nászajándékként ingyenesen biztosítja a Városháza Dísztermében tartandó szertartást, amelyet a polgármester
vagy alpolgármester vezet. Ezt követően pezsgős koccintásra is vendégül látják a meghívottakat. Ezen eseményt az
önkormányzat fotósa örökíti meg, aki
az elkészült fényképeket fotóalbum
formájában is eljuttatja az ifjú párnak,
akik egy évig viselhetik a Kerület Párja címet.
A jelentkezés feltétele, hogy a házasulandó pár legalább egyik tagja bejelentett budafok-tétényi lakcímmel rendelkezzen. A pályázatra kizárólag azok
jelentkezését várják, akik új időpontot
foglalnak az anyakönyvi hivatalban,
azaz nem egy már korábban házasságkötés céljából lefoglalt időpontot módosítanak.
Fontos, hogy házasságkötési szándékukat május 21-ig hivatalosan is bejelentsék az anyakönyvvezetőknél. n
(BUDAFOKTETENY.HU)

Kiválasztották az új dél-budai Duna-híd nyertes terveit. Gyorsabbá és csendesebbé
válik a vonatforgalom a Kelenföld–Százhalombatta vasútvonal felújításával
(Folytatás az 1. oldalról) 

Hozzátette: egy fejlesztés sikerét alapvetően határozza meg a gondos előkészítés, a következő évek ennek megfelelően a tervezésről fognak szólni.
Kizárólag a kiviteli tervek elkészítését és részletes megvitatását követően
születhet felelős döntés arról, hogy a
híd valóban megépül-e – mondta Fürjes Balázs.
A kerületünk és egész Dél-Buda
életét és közlekedését nagyban befolyásolja az is, hogy felújitják az áthaladó vasúthálózatot.
Tavaly tavasszal indult a NIF beruházása, melynek köszönhetően a 40a
vonal vasúti forgalma gyorsabbá és
csendesebbé, a közúti közlekedés korszerűbbé és színvonalasabbá válik kerületünkben is.
Ahogy beszámoltunk róla, a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. beruházásban megújul a 40a vasútvonal
Kelenföld–Százhalombatta közti vas-

úti szakasz, melynek köszönhetően nő
a közúti közlekedés színvonala is. A
nagy volumenű építkezés sajnos okozhat kellemetlenséget az építkezés ideje alatt, azonban a végeredmény javítja majd Budafok-Tétény közlekedését.
A munkák elsődleges célja a vasútvonal korszerűsítése, melynek köszönhetően nagyrészt 120 kilométer/órás
sebességgel közlekedhetnek a vonatok ezen a szakaszon. A munkák eredményeképpen csökken a vonatok menetzaja, amely nemcsak az utasoknak,
hanem a vasútvonalak közelében lakóknak is jó hír. A zaj- és rezgésvédelem
szempontjából szükséges helyeken zajárnyékoló falakat is felhúznak. Az önkormányzat közbenjárásának köszönhetően nagyszabású nyílászárócsere is
megvalósult Budafok érintett lakótelepein a jobb hangszigetelés érdekében a
30a vonal felújításához kapcsolódóan, a
40a vasútvonallal közös szakaszon. Terven felül 265 nyílászárót cserélt ki a be-

A Kelenföld–Százhalombatta szakasz megújítása 2020-ra fejeződhet be

Fotó: Nif.hu

ruházó, további 284-et pedig a tervezett
időpontnál 3 évvel korábban.
A vonalszakasz biztosítóberendezésének korszerűsítése és ETCS 2 (Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer
2-es szint) kiépítéséhez kapcsolódó kiegészítő munkálatok során megújulnak
Háros és Nagytétény–Diósd állomások
felvételi épületei, valamint új peronaluljárók is épülnek. Budafok állomáson kész a kiszélesített középső peron,
és már állnak az új perontetők. Mindhárom állomáson liftek is épülnek a jobb
megközelíthetőség érdekében, valamint
megújulnak a budatétényi és Baross Gábor-telepi megállóhelyek.
A vasúti szakasz felújítása pozitív
hatással lesz az autóval közlekedőkre
is. Az eddig egysávos Vágóhíd utcai
aluljárót a vasúti híd építésével együtt
6,5 méterre szélesítik ki, ami lehetővé
teszi a kétsávos közlekedést. A Nagytétényi úton megszűnik a budatétényi
sorompó, illetve vasúti átjáró. Kiszélesedik a Növény utcai vasúti aluljáró, a
két oldalán két kétsávos körforgalom
épül. Ennek köszönhetően sorompó előtti várakozás nélkül lehet majd
haladni a Nagytétényi úton mindkét
irányba, és várhatóan könnyebb lesz
a kihajtás a Rózsakert utcából a megmaradó, a Minta utca felől érkező vagy
arra haladó forgalomba.
Az állomások és megállóhelyek
körzetében összesen mintegy 180 férőhelyet biztosító P+R parkolót, valamint kerékpártárolókat alakítanak ki –
a Városház tér közvetlen közelében 34
új parkolóhely létesül.
A Kelenföld–Százhalombatta szakasz megújítása várhatóan 2020 júniusára fejeződik be. n (VH)

A Kerület Párja ingyenesen köthet házasságot a Városháza Dísztermében 

Fotó: Kocsis Zoltán

Eltűnnek a választási plakátok
A jelölő szervezeteknek május 8-ig kell
eltávolítani az utcáról a politikai hirdetményeket
törvény szerint a választás napjától

Aszámított 30. napig, azaz május 8-ig

kell a jelölő szervezeteknek eltüntetni
a választási plakátokat a közterületekről. Azokat a jelölő szervezeteket, amelyek május 8-ig nem távolítják el plakátjaikat, a határidő letelte után a jegyző
figyelmezteti, és ha nem reagálnak, az
ő költségükre az önkormányzat távolítja el a plakátokat. Ismeretes, hogy a
Karsay Ferenc polgármester által is támogatott kerületi hagyomány szerint a
közterületek kímélése érdekében a helyi jelölő szervezetek megállapodtak ab-

ban, hogy csak az önkormányzat által e
célra kihelyezett fakalodákra teszik ki a
plakátjaikat. A felek által aláírt megállapodás szerint ezekre ingyenesen ragaszthatták fel hirdetéseiket. Ennek ellenére
több szervezet vadplakátolást végzett a
kerület több pontján, ezzel rontva a városképet. Az önkormányzat vezetése elkötelezett a kerület rendjének és tisztaságának fenntartásában, ezért kérjük
azok segítségét, akik május 8. után zavaró plakátot látnak, hogy a következő e-mail címen jelezzék a pontos helyszínt: kozerdeku@bp22.hu n (VH)

Mikor nyírhatjuk a füvet és mikor nem?
A zajjal járó tavaszi, nyári kerti munkákat is szabályozza az önkormányzat
jó idő miatt szerencsére egyre töb-

Aben mozdulnak ki a szabadba, azon-

ban nem árt, ha néhány alapvető szabállyal tisztában vagyunk. Sokszor
bele sem gondolunk, hogy az általunk végzett kerti tevékenység zavarhat másokat. Az önkormányzat ezért
is hozott rendeletet a zajvédelemmel
kapcsolatos szabályokról (a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről). Ez rögzíti: csak a következő
időpontokban szabad magánszemélyek
háztartási igényeit szolgáló, kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet végezni
(például füvet nyírni, láncfűrészt, sövénynyíró gépet használni stb.): munkanapokon 7 és 20 óra között, szombaton és munkaszüneti napokon 8 és 16

óra között, vasárnap és ünnepnapokon
9 és 12 óra között. A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes,
ha valaki nem ezekben az időpontokban végzi a fenti munkákat BudafokTétény közigazgatási területén (kivéve a külterületi, mezőgazdasági célra
hasznosított területeket). A felsorolás
csak példákat említ, nem teljes körű. A
teljes rendelet a Budafokteteny.hu oldalon olvasható. Az egyik előző lapszámunkban már beszámoltunk arról
is, hogy a fővárosban milyen szabályok vonatkoznak a nyári tűzgyújtásra. Szabadtűzi főzéshez a kertünkben,
megfelelő tűzrakónál szabad tüzet rakni, a kerti hulladék égetése viszont
egész Budapest területén tilos. Erről
további információkat olvashatnak a
Budafokteteny.hu oldalon. n (VH)



Fotó: Kocsis Zoltán

Városházi Híradó
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ÁLLÁSPONT

Karsay Ferenc polgármester

Béke veletek!
Aján megvannak a győztesek. Négy évre ők kaptak felhatalmazást az ország
választásnak vége. Az egyéni választókerületekben és a listás eredmények alap-

Véglegesek a választási
eredmények Dél-Budán is

Molnár Gyula (MSZP–Párbeszéd) április 20-án vette át mandátumát a Városházán
szavazatok százszázalékos feldol-

Agozottsága után a hivatalos vég-

eredmény szerint Molnár Gyula, az
MSZP–Párbeszéd jelöltje szerzett országgyűlési képviselői mandátumot
Budapest 18. választókerületében.
Molnár Gyula a szavazatok 41,45 százalékát (24 983 szavazat) szerezte
meg. A Fidesz–KDNP jelöltjeként induló Németh Zsolt 40,06 százalékkal
(24 144 szavazattal) került a második
helyre, alig több mint 800 szavazattal
lemaradva az első helytől. A harmadik legtöbb szavazatot a Jobbik jelölt-

je, dr. Staudt Gábor kapta 9,17 százalékkal (5525 szavazat). Negyedik
helyen Pitz Dániel, az LMP (4,24 százalék, 2556 szavazat), az ötödik helyen
Orosz Anna, a Momentum (2,83 százalék, 1703 szavazat) képviselőjelöltje
végzett. Hotz Antal (MKKP) 2,02 százalékot ért el (1220 szavazat). Szeibert
Márton (AQP) 0,24 százalékot, 145
szavazatot szerzett, dr. Hajdu Nóra, az
Együtt képviselőjelöltje visszalépett az
indulástól. Molnár Gyula április 20-án
átvette országgyűlési képviselői mandátumát a Városházán. n (VH)

Mi a véleményük?
SEBES GÁBOR
Fidesz–KDNP-s
önkormányzati képviselő

JELENTŐS FEJLESZTÉST TERVEZ
A CAMPONA
A Campona bevásárlóközpont tulajdonosa
jelentős fejlesztést szeretne végigvinni. Célja a jobb felhasználói élmény és a nemzetközi trendekhez való alkalmazkodás.
A magántőke és a közhatalom együttműködése kényes egyensúlyon alapul a
magánérdek és a közérdek között. Esetünkben a Campona a kerületi építési szabályzatban megfogalmazott szigorú előírások
enyhítését kéri a telekre. A szakemberek és
a választott tisztviselők láttak lehetőséget az

DANKÓNÉ HEGEDŰS JOLÁN
MSZP-s
önkormányzati képviselő

Április 8-án lezajlottak az országgyűlési választások. Bár a választási törvény
egyértelműen a kormánypártoknak ked-

BODROG ZOLTÁN
LMP-s
önkormányzati képviselő

TÁJKÉP CSATA UTÁN
Nincs mit tagadni azon, hogy az idei országgyűlési választás eredménye az ellenzék számára nem túl fényes. Pont a mi választókerületünk, Buda déli csücske volt
azonban az egyik, amelyik színt hozott a vé-

értelmes kompromisszumra, de ehhez feltételeket szabtak.
Mivel a Campona kerületünk legjelentősebb kereskedelmi létesítménye és szórakoztató funkciói is vannak, az önkormányzat
elé csütörtökön kerülő előterjesztés támogatja az elképzeléseket, de fontos kikötéseket tett. A telek beépíthetőségének csekély
mértékű növelése és a zöldfelület csökkenése ellentételezéseként a Campona a tervezet szerint hozzájárul a zöldfelület fejlesztéséhez a Rózsakert, a József Attila és a
Bartók-Csút lakótelep több helyszínén. Ezek
összesített területe mintegy 13 400 négyzetméter. Ezenfelül a jelenlegi, a Nagytétényi
út felőli parkoló helyén kiemelt minőségű, a
közforgalom előtt megnyitott városi parkot
létesít. A találkozási pontok, közösségi terek igényes burkolattal és utcaburkolattal
szolgálnák majd a kerület közönségét. Ren-

dezvények megtartására is lehetőség lenne,
az éves Futafok is keresztülvezethet majd a
parkon. A területen minimum 300 négyzetméteres mesterséges vízfelület is lehet. Ez
lehet szökőkút, csobogó vagy más, úgynevezett vízarchitektúra. A cég évente minimum 6 hónapos időszakra vállalná a vízzel
való feltöltést és üzemeltetést.
Az épület bővítése során a Campona minimum 5000 négyzetméter felületen zöldtetőt létesítene és tartana fenn. Kétszintes,
intenzív növényállományt telepítenének,
legalább 41 centiméteres termőrétegen. Az
épület homlokzatán minimum 500 négyzetméteren zöld homlokzat lenne, egyedi öntözőrendszerrel.
A beruházáshoz az önkormányzat döntésén kívül még az országos hatáskörű kormányhivatal szakhatósági hozzájárulását is
be kell szerezni. n

vezett, két ciklus elteltével Budafok-Téténynek újra baloldali parlamenti képviselője van. Örülünk, hogy Dél-Buda választói
nem dőltek be a fideszes „sorosozásnak”
és „migránsozásnak”. Az itt lakó emberek többsége mást akar: biztos megélhetést, nyugalmat, békét és demokráciát.
Ezek az értékek győztek április 8-án a választókerületben. Köszönjük mindenkinek,
aki támogatta az MSZP–Párbeszéd jelölt-

jét, Molnár Gyulát. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy parlamenti képviselőnk nemcsak azokat az embereket képviseli majd,
akik rá adták szavazatukat, hanem azokat
is, akik ma még más pártok jelöltjeiben
bíztak. Most már a napi munka időszaka
következik. Jelöltünket ismerve elkötelezett abban, hogy Dél-Buda fejlődését elősegítse, és teljes odaadással fogja szolgálni a kerület javát. n

szesen egyforma eredménybe. Itt elég magas volt az ellenzék támogatottsága ahhoz,
hogy az ellenzéki taktikázás, ami kiszorította az értelmes témákat, a tartalmi kérdéseket a kampányból, jól működjék.
Beszélhetnénk arról, hogy a kormány
végtelen pénzzel és személyre szabott
szabályalkotással megtámogatott propagandája sem volt utolsó tényező az országos végeredményben, vagy hogy a
választási rendszer célja már nem a demokratikus működés. Kíváncsiskodhatnánk afelől is, hogy vajon mostantól Molnár Gyula is olyan szoros szimbiózisban

fog-e élni az önkormányzattal, mint az
eddigi országgyűlési képviselő, Szabolcs
Attila, vagy csak jelöltként Németh Zsolt.
De ennél fontosabb, hogy mi fog változni itt, a helyi közéletben, és mi nem. Az
önkormányzati ciklus eddig eltelt része
azt mutatta, hogy noha a választók csaknem 60%-át maguk mögött tudó ellenzéki képviselők nemigen szólhatnak bele a
dolgok folyásába, számos esetben szükség lett volna a közös munkára. A lényegi, tartalmi kérdések előtérbe helyezésére a polgárok érdekében mindenképpen
nagyobb szükség lenne! n

ügyeinek vitelére. Az Országgyűlésben a kisebbség szerepe is nagyon fontos, a nyilvánosság szemeként és füleként az ellenőrzés a feladata.
A demokratikus játékszabályok mindenki számára ismertek voltak, akik a választáson elindultak. Nem lehet mindenki győztes, de minden választói szavazat
fontos, mivel a kormányzó pártoknak és az ellenzéknek is fontos feladata van. Vannak, akik nem képesek belenyugodni az eredménybe. Mivel nem ők kapták a többségi felhatalmazást, most már a választás tisztaságát és annak eredményét vonják
kétségbe. Tüntetéseken adnak hangot elégedetlenségüknek, miközben a szólásszabadság hiányáról szónokolnak és véleményüket a média milliókhoz juttatja el.
Egy demokratikus államban, amilyen Magyarország is, érthetetlen ez a viselkedés. A csalódott óvodásokéhoz hasonlít. Náluk még tolerálható, ha földhöz verik
magukat, kiabálnak és rugdosódnak, ha nem kapják meg az áhított játékot. Legkésőbb iskoláskorra azonban ki kell nőni ezt a viselkedést, mert a környezet nagyobb
gyereknél ezt normálistól eltérő viselkedésként értékeli.
Elég régen veszek részt a helyi politikában ahhoz, hogy ismerjem a választási
győzelem édes és a vereség keserű ízét. Az viszont soha nem jutott az eszembe, hogy
ne ismerjem el az eredményt – egyrészt mert válogatott sportoló is voltam, és ott elképzelhetetlen lett volna, az egész csapatot hozta volna szégyenbe, ha valaki így viselkedik. Másrészt minden politikai párt képviseletében, minden szavazókörben
ott voltak (vagy ott lehettek volna) azok a delegáltak, akik a választást felügyelték.
Ezért ha a választás tisztaságát kérdőjeleztem volna meg, az leginkább a saját delegáltjaink negatív kritikája lett volna.
Választókerületünkben is megvan az eredmény: Molnár Gyula, az MSZPPárbeszéd jelöltje győzött, akit a DK támogatott. Köztudott, hogy nem neki drukkoltam. Mégis, gratulálok győzelméhez, és várakozással tekintek a közös munka
elé! Mindketten arra kaptunk felhatalmazást a választóktól, hogy legjobb tudásunk szerint szolgáljuk Budafok-Tétényt, és ez sokkal jobban összeköt bennünket,
mint a politikai különbségek. Településünkön ez a hozzáállás hagyomány.
Annak idején Lendvai Ildikóval – aki 2006-ban az MSZP színeiben került be a
Parlamentbe – is együtt tudtunk működni. Egy demokratának ez természetes és
nem kényszer. A kerületi önkormányzatban is politikai ellenfelek dolgoznak együtt,
akiknek az álláspontját ugyanúgy tiszteletben kell tartani, és ugyanúgy meg kell
keresni az együttműködés módját.
Végül egy kérést szeretnék megfogalmazni a korábban versengő pártokhoz: a
választási kampány lezárult, ideje eltakarítani a plakátokat! Aki szereti BudafokTétényt és az itt élőket, igyekszik óvni a közterületek rendjét, és minél hamarabb
leszedi az általa kirakott plakátokat. Megvan a feladata a harcnak, és megvan a feladata a békének. Térjünk vissza mielőbb a csatazajból a békés hétköznapokhoz!
Béke veletek! n
CIVIL SZEMMEL

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

A Föld napja
A XX. század második felében fogalmazódott meg az emberiség számára az

Aaz egyensúlyi kérdés, hogy a Föld lakossága milyen mértékben veszi figyelem-

be a Föld erőforrásait, azokkal milyen módon és hogyan bánik, különösen a jövő
generációjának megélhetése szempontjából. A gondolat, hogy ezzel a kérdéssel
tudatosan kell foglalkozni, az 1970-ben fogalmazódott meg Amerikában, és hazánkban 1990 óta „ünnepeljük” a Föld napját.
Az utóbbi években ebben a kérdéskörben a klímaváltozáshoz kötődő területek jelennek meg egyre gyakrabban, de a kérdés ennél összetettebb, mert
nemcsak a klímaváltozást előidéző, főként ipari, közlekedési terhekről kell
szólni, hanem sok egyéb kérdésről, mint a műanyagok terjedése a világban,
különösen az élővizek és a tengerek olyan mértékű szennyezése, amely az élővilágot közvetlenül is veszélyezteti. A klímaváltozás kapcsán alapvető problémaként fogalmazódik meg az, hogy a tudomány figyelmeztetéseit a politika nem minden esetben fogadja el, és vannak országok, mint például az
Egyesült Államok vagy Kína, amelyek a világ ipari termelésének jelentős részét adják, és a logisztikai árumozgatásokkal járó szennyezések is nagyrészt
azokban az országokban jelentkeznek, ahol az átlagos fogyasztásnál sokkal
magasabb az érték, ennek megfelelően a szennyezés is. Kevesen gondolnak
arra, hogy az utóbbi időben Németországban kialakult helyzet, a személygépkocsik dízelmotorjának szennyezése kapcsán hozott intézkedések lényeges, de tulajdonképpen nem meghatározó hányadát képezik a megoldandó
feladatnak. Egy-egy konténerhajó motorjainak környezetszennyezése 20-25
ezer személygépkocsi kibocsátásával egyenértékű, és nem biztos, hogy ezzel a
kérdéssel nem kellene törvényileg erélyesebben fellépni, mint ami a személygépkocsi kapcsán történt.
A most ünnepelt Föld napja központi kérdése a műanyagok káros hatásai kiváltásának lehetősége. Indokolttá tette ezt az, hogy a tudományos kutatások éppen a közelmúltban mutattak rá arra, hogy a tengerekbe került, időnként hazánk területének nagyságrendjét meghaladó, az óceánokban úszó műanyag
szigetek ugyan el nem bomlanak, de összetöredezve apró részekre, mintegy méregként bekerülnek a halak szervezetébe, és a halakon keresztül az emberiség
táplálkozásláncának részévé válnak. Másrészt a műanyagokkal kapcsolatban
akkor is probléma van, ha sikerül megoldani a szelektív gyűjtésüket, mert az újrafeldolgozás, illetve a szemétkezelésnek a ma már korszerűnek nem mondható égetéssel történő megoldása egyéb egészségügyi és környezetvédelmi kérdéseket jelent.
Nem véletlenül jelennek meg azok az intézkedések, hogy a műanyag csomagolóeszközöket kiszorítsák természetes anyagokkal, és a Föld energiatermelésében egyre nagyobb szerepet kapjanak a megújuló energiaforrások. A Föld felületének a növelését nem tudjuk megoldani, de azt, hogy az egyre növekvő számú
emberiség azt hogyan hasznosítja, és hogyan gondoskodik a jövő generációkról,
azt a Föld napjának egyfajta ünneplésével tudatosítani kell. n
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó
ÁLLÁSAJÁNLATOK

INGYENES NYÁRI
SPORTTÁBOR
2007-ben és 2008-ban született
gyermekek részére
2018. június18-tól 22-ig
naponta 8.00-17.00 között a
BMTE Sporttelepen
(1222 Bp., Promontor u. 89.)!
Részvételi díj: ingyenes
Étkezési díj: 2.000.– Ft/nap
Étkezés: tízórai, uzsonna (gyümölcs, pékárú),
meleg ebéd a BMTE Sportvendéglőben.
Napi program: képességfejlesztő sport- és testnevelési játékok, atlétika, floorball, kosárlabda.
A foglalkozásokat a Budafoki Kosárlabda Klub
szakedzői és edzői, testnevelő tanárai tartják.

Jelentkezés Balog Istvánnál a
balogbasket@gmail.com e-mail címen
vagy a 20/417-1632 telefonszámon.
FIGYELEM!!! Biztosan csak az első 30
jelentkezőt tudjuk fogadni!!!

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

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

TAKARÍTÓ,
KERTÉSZ,
PEDAGÓGIAI
ASSZISZTENS

GYÓGYPEDAGÓGUS,
GYÓGYPEDAGÓGUS
ÉS LOGOPÉDUS,
GYÓGYPEDAGÓGIAI
ASSZISZTENS

munkakörök betöltésére.
Információk a betöltendő munkakörről, pályázati feltételekről: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2018. május 18-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.

munkakörök betöltésére.

Információk a betöltendő munkakörről, pályázati feltételekről: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2018. 05. 23-ig a XXII. kerületi Egyesített
Óvodába „gyógypedagógus, logopédus” jeligével lehet
benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.
hu, Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.

ÁLLÁS

HAHÓ PEDAGÓGUSOK!
Ha Ön szereti a kihívásokat és szeretne egy vidám, jó hangulatú 40 fős nevelőtestület tagja lenni Budafok családi házas zöldövezetében, ahol éppen bevezetésre kerül a 7 szokás/„Életrevaló” program, aminek következtében a
diákok olyanok lesznek, mint a kezesbárányok, akkor jelentkezzen hozzánk! Keresünk tanítót, napközis nevelőket,
matematika, német szakos tanárokat. E-mail: marothy@hawk.hu, 06-30/798-9634

MEGHÍVÓ
A Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel meghívja Önöket 2018. május 6-án
vasárnap 10 órától tartandó, a régi sváb hagyományokat ápoló rendezvényére, a

Madarak és Fák Napja
tiszteletére a Kamaraerdei Nagytisztásra, a szabadba, pikniktalálkozóra!
Fő programok: főzőverseny, ügyességi versenyek kicsiknek, nagyoknak!
Kötetlen múltidéző beszélgetésekre várunk mindenkit, baráti társaságokat, budafoki, tétényi családokat,
civil szervezeteket, egyéneket, lehet jönni gyalog, kerékpárral, az erdő széléig kocsival, indokolt esetben
behajtás lehetséges!
14 órától a Südofenblasskapelle játszik. Hagyományos programok: futóverseny 10 órától indul a szoborparktól a Nagytisztásig. Játékos vetélkedők kicsiknek, nagyoknak. Kötélhúzás, rönkhajítás. A versenyeket
a jelentkezők számától függően rendezzük. Akadályversenyek! Kicsiknek nyeremények! Club NetCet rendezésében egészséges életmód tanácsadás.! Kötetlen beszélgetések a szabadban.

BUDAFOKI KOSÁRLABDA KLUB >> www.budafokbasket.hu <<

Rossz idő esetén pótnap: 2018. június 24., Szelmann Ház (1225 Budapest, Nagytétényi út 306.)

Városházi Híradó

Molnár Gyula

Hálás helyzetben

Molnár Gyula: Nem pártpolitikus vagyok, hanem lokálpatrióta
Molnár Gyulát, aki 1994 és 2010 között
parlamenti képviselő, 2002 és 2010
között a XI. kerület polgármestere volt,
ötödik alkalommal választották meg
országgyűlési képviselőnek. A politikus
büszke arra, hogy mindannyiszor egyéni jelöltként nyerte el a választók bizalmát, és beszélgetésünk alkalmával azt
is hangsúlyozta, hogy ő azon ritka kivételek egyike, aki egy párt elnökeként nyert a választáson. Mint köztudott, a választások után Molnár Gyula
lemondott az MSZP elnöki posztjáról,
így minden energiáját képviselői munkája szolgálatába állíthatja.
– Mennyire ismeri a XXII. kerületet?
– A körzetátalakítások miatt sajátos
a helyzet, hiszen egy olyan területhez,
ahol otthonosan mozgok, hozzátartozik egy számomra kevésbé ismert városrész. Mivel ebben a térségben születtem és nőttem fel, így a jellegével
eléggé tisztában vagyok még akkor is,
ha nem állíthatom, hogy mindent tudok. Az évek során dolgoztam már
együtt Németh Zoltánnal, Szabolcs Attilával és Karsay Ferenccel is, így bízom abban, hogy mostani együttműködésünk is sikeres lesz. Most zajlik az
új „szezon” beüzemelése, ezért a következő időszakra, főképpen nyárra azt
tervezem, hogy a XXII. kerületben felkeresem a civil szervezeteket, beszélgetek a közélet szereplőivel, befolyásos emberekkel, választókkal. Minden

olyan helyet végigjárok, ahol kiderülhetnek a térséget érintő gondok. Remélem, ősszel úgy kezdhetem el a parlamenti munkát, hogy nemcsak Újbudát,
de Budafok-Tétényt is jól ismerem.
– Milyen szempontokat tart szem
előtt a felmerülő problémák megoldásakor?
– Nemcsak egy politikai pártot, de
egy térséget is képviselek, ezért ezt a
két dolgot szét kell tudni választani.
Eddigi huszonéves politikai pályafutásom során ez mindig sikerült, és akkor sem okozott nehézséget, amikor
nyolc éven keresztül nemcsak polgármesterként, de az MSZP országgyűlési képviselőjeként is dolgoztam. Pontosan tudom, hogy melyik az a pillanat,
amikor az embernek helyben kell segítenie, és mikor végzi munkájának a
másik részét politikusként. Szeretném
megnyugtatni a választókat, hogy parlamenti képviselőjükként nem pártpolitikus vagyok, hanem lokálpatrióta. A
Kosztolányi Dezső téren nőttem fel, de
már jó ideje itt élek – most már mondhatom – a saját körzetemben. Ahogy az
előző ciklusban Szabolcs Attilát elsősorban budafok-tétényinek tartották –
és ez Németh Zsolttal is így lett volna –, úgy engem újbudaiként látnak
az emberek, ezért most az a legfontosabb számomra, hogy eloszlassam azt
a fajta tévhitet, hogy csak a saját lakóhelyem érdekeit tartom szem előtt. A
18. választókerületet a XXII. kerület

és „nagytestvére”, a XI. kerület nagyjából a vasúti töltésig tartó része alkotja, így a két terület között nemcsak
közlekedési szempontból, de a fejlesztések tekintetében is szoros a kötelék:
minden, ami Újbudán történik, az hatással van Budafokra, és egy kis késéssel meg is érkezik. Ez azonban fordítva
is igaz, akár a feltorlódott forgalomról,
akár a tüdőgondozóról vagy a Szent
Imre Kórházról, akár a borturizmusról
van szó. Bár két külön kerület, ebből a
szempontból akár egy egységnek is lehet tekinteni.
– Milyen feladatokat lát maga előtt?
– Sok területen rengeteg a tennivaló, de a legfontosabb talán a közlekedés, azon belül is egy új dél-budai híd
megépítése. Az országos közlekedési infrastruktúra-fejlesztés, például a
metró és az ahhoz kapcsolódó egyéb
beruházások, így Budafokon a vasútépítés is, vonzza az ingatlanfejlesztést, az pedig további közlekedési és
humán infrastruktúra-fejlesztést kíván.
A Szerémi úton épülő lakásokba és a
Kopaszi-gát új épületeibe nagyjából
hatezer ember fog beköltözni, és ez azt
jelenti, hogy szükség lesz bölcsődére,
óvodára, esetleg iskolára, sőt kulturális létesítményre is. Növekedni fog az
autóforgalom, ami káoszhoz vezethet.
Ennek elkerülésére csak akkor van remény, ha megépül egy új híd Albertfalván vagy a Galvani út folytatásaként.
Bővíteni kell a meglévő P+R parkoló-



INTERJÚ



5

Fotó: Földházi Árpád

kat, mert kicsik és zsúfoltak, de újakra
is igen nagy szükség lenne. Kelenföldön, a 4-es metrónál reggel kilenc órakor már egy autónyi hely sincs, de Budafokon is azzal szembesültem, amikor
átvettem a Polgármesteri Hivatalban a
megbízólevelemet, hogy a hivatal és a
piac körül lehetetlen megállni délelőtt.
A Campona parkolója talán az egyetlen hely a kerületben, ahol az autósok
parkolhatnak és átszállhatnak valamilyen tömegközlekedési eszközre. Szeretném feléleszteni a panelprogramot,
mert hiszek abban, hogy a fizikai megújulás lelkileg is jól hat az emberekre, ahogy azt az egészségügyi intézmények felújításánál is megfigyelhetjük.
– Miben tud segíteni Budafok-Téténynek?
– Minden településnek szüksége
van egy olyan vízióra, amely az elképzelt fejlődésnek keretet biztosít. Az önkormányzat meghatározza ezeket a
kereteket, és megtalálja azokat a szereplőket, akik ezt magántőkéből is képesek megoldani. A közpénz annak ellenére kevés, hogy az egyéni körzetben
megválasztott országgyűlési képviselő
a helyben nem megoldható feladatokat
felemeli az országos politika szintjére,
ahol több a forrás és a lehetőség. Lobbizik azért, hogy a térségébe jusson
fejlesztési pénz, és ezt én is meg fogom
próbálni. Minden egyes térségnek meg
kell találnia azt a víziót, ami köré saját
magát felépíti. Budafok már megtalálta. A XXII. kerület kiállt egy városközpontért, egy főtérért, amely a három
templommal körbevéve elkezdett kialakulni a piaccal, és igazi kincs a föld
alatti világa, a kialakult borkultúra és
a sváb hagyományok. A borfesztiválo-

kon sok borásszal beszélgettem már,
láttam a remek kezdeményezéseket. A
térség minden olyan adottsággal rendelkezik, amely által Budapest bornegyedévé válhat. Kapcsolati tőkémet e
mögé a projekt mögé szeretném állítani. Felajánlom segítségemet az önkormányzatnak, és várom a vele való
együttműködés lehetőségét, mert bizonyos ügyekben együtt kell hogy haladjunk, például a Duna-part, a 6-os út, a
vasút és a korábban említett híd esetében is, amely szerintem Dél-Buda közlekedésének kulcskérdése.
– A választók is támaszkodhatnak az
országgyűlési képviselőre?
– A kampányom során feltűnt, hogy
Budafok-Tétényben az emberek sokkal békésebbek, mint Budapest belső részein. Ez egy kisvárosias kerület,
ahol szép lassan mindenki megismer
mindenkit. Ahogy azt korábban tettem, úgy most is szeretnék foglalkozni
egyéni szociális kérdésekkel, és azon
túl, hogy nyilván használni fogom azokat a XXI. századi technikákat, amelyeket a közösségi média kínál, személyes találkozásokra is sort fogok
keríteni. Valószínűleg nem a parlament
ülésterme lesz a fő munkahelyem. Az
elmúlt több mint két évtized alatt a politika minden szintjén dolgoztam már,
most viszont, hogy a saját pártomnak
nem vagyok az elnöke, hálás a helyzet. Nagyobb politikai csatákban nem
fognak látni, sőt a következő két évben
nem is tervezem, hogy nagy politikai
ügyekhez közöm lesz. Megválasztott
egyéni képviselőként a pártpolitikai
dolgokat félretéve kifejezetten Budafok-Tétényért és Újbudáért szeretnék
dolgozni. n (TAMÁS ANGÉLA)
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INTERJÚ

 Városházi Híradó

Szabolcs Attila

A politika mellett több idő jut a családra

Fotó: Kocsis Zoltán

Szabolcs Attila: Számíthatnak a Budafok-Tétényért és a világ magyarságáért végzett munkámra a továbbiakban is
Négy éven keresztül, az új parlament
megalakulásáig Dél-Buda országgyűlési képviselője volt Szabolcs Attila, aki
előtte három ciklusban Budafok-Tétény
polgármestereként járult hozzá a kerület fejlődéséhez. Most búcsúzik a képviselőségtől.
– Egy ereje teljében lévő politikusnak nehéz megválnia ilyen komoly
tisztségtől?
– Ha egy politikus elnyer egy tisztséget – pontosabban feladatot –, tisztában van vele, hogy megbízatása a
következő választásig szól. Szerencsésnek mondhatom magam, mert három polgármesteri ciklus után négy
évig képviselhettem Dél-Budát a magyar Országgyűlésben.
– Mit sikerült megvalósítania ebben
a ciklusban?
– Egy parlamenti képviselőnek elsősorban az országos dolgokban van
feladata, még akkor is, ha az emberek
többségében személyes, helyi ügyekben kérik segítségét. A Költségvetési
és a Nemzeti Összetartozás Bizottságában kaptam feladatot, utóbbinak alelnöke voltam. Természetesen a hozzám fordulók ügyeivel is foglalkoztam,
vagy az érintett polgármesterekhez,
vagy hatóságok, szervezetek vezetőihez továbbítottam az észrevételeket,
problémákat. Talán a legsúlyosabb kérdés a Kelenföld–Pusztaszabolcs vasútvonal most folyó felújításának kérdése volt. A legmagasabb szinten kellett
eljárni, hogy a munka elkezdődhessen.
– Országgyűlési képviselőként vagy
polgármesterként volt könnyebb a kerületi lakosokért tenni?
– Polgármesterként döntően a kerületben élők ügyeivel kell foglalkozni, a
jogszabályok és anyagiak adta keretek
között egyszerűbb a mindennapi problémák megoldása. Országgyűlési képviselőként a jogszabályokon belül az

ország, sőt a nemzet egészét kell szem
előtt tartani. Egy jó ügyért mindig meg
kellett küzdeni a hivatalokkal, hatóságokkal. Nem adták könnyen a sikert,
sokat kellett lobbizni, hogy elképzeléseinket meg tudjuk valósítani. Minden
ciklusnak megvoltak azok a sikerei,
amelyek a mindennapos feladatok, az
intézmények működtetése, az alapvető
fejlesztési feladatok (pl. út- és csatornaépítés stb.) mellett különösen emlékezetesek. Az első polgármesteri ciklusom alatt, 1998–2002 között például az
egyik legnagyobb gondot a Metallokémia okozta, a környezeti károk felszámolása többévi munkánkba került, de
az itt élők körében ez közismert. Nagy
öröm volt a számomra, hogy a munkatársaimmal együtt sikerült egy több évtizedes környezetszennyezés megoldására olyan javaslatot tennünk, amit
minden érintett elfogadott, és mintegy
ezer magántulajdonban lévő földterületet megtisztítani a káros anyagoktól.
Nem volt könnyű az itt élőkkel dűlőre
jutni, de becsületükre legyen mondva,
példás nyugalommal tűrték az igen sok
kényelmetlenséggel járó procedúrát.
Külön kiemelem, hogy ez a munka úgy
készült el, hogy ciklusokon áthaladva
sem lett politikai csatározás áldozata.
Ennek a ciklusnak az eredményei közé
sorolom még a régi Művelődési Központ eladását a Campona bevásárlóközpontnak, ami lehetővé tette a Klauzál Ház felépítését, a Tóth József utca
45. számú romos épület, valamint számos iskola, óvoda megújulását, és a
Promontor udvar építésének megkezdését, játszóterek felújítását. S ne feledjük, akkoriban sok földút is volt a
kerületben, amit leaszfaltoztunk. Igen
mozgalmas négy évet éltünk át.
– A sikeres időszak után mégsem önt
választották polgármesternek.
– Valóban, vereséget szenvedtem,
mert a MIÉP jelöltje megígérte, hogy
a javamra visszalép, ám ezt mégsem

tette meg, és így elvett tőlem szavazatokat. De nem történt katasztrófa, önkormányzati képviselőként dolgoztam
tovább. Négy évvel később viszont
újra polgármesternek választottak.
– Ráadásul megszakítás nélkül,
nyolc évig töltötte be ezt a posztot.
Milyen intézkedésekre büszke ebből a
hosszú időszakból?
– Nagyon nagy lépést jelentett, hogy
Nagytétény központjának felújítására
sikerült megnyernünk közel egymilliárd
forintot. Ebből és további önkormányzati pénzből többek között megépült a
Cziffra Ház, megújult a Szelmann Ház,
a műemlékvédelem alatt álló kibővített, felújított zsinagógába pedig beköltözhetett egy modern könyvtár, a Szabó
Ervin fiókkönyvtár, ezenkívül újjáépült
az Országzászló, és kerületi tanintézmények újultak meg. Az én ötletem volt,
hogy az OTP tulajdonában lévő volt budafoki mozi ingatlanát vásároljuk meg
– amelyet aztán jutányos áron sikerült
megvenni. Most a kerület nagyon értékes fejlesztési területe.
– A harmadik ciklusra is jutott tennivaló?
– Bőven. Gondoljunk csak a Szomszédok piaca megépítésére. Úgy kellett megszépíteni a környéket, hogy
közben folyamatosan működött a régi
piac. Többéves folyamat volt, hogy a
piaccal szemben lévő magántulajdonú
ingatlanokat meg tudtuk vásárolni, és
oda épült az új épület. Részben pályázati pénzből megkezdtük a szakorvosi rendelőintézet felújítását. A Városház tér rendbetétele sem volt egyszerű.
A tulajdonosokat meg kellett győzni,
hogy a posta és a tüdőgondozó épülete megszépüljön, az utóbbira anyagi áldozatot is kellett hozni a kerületnek.
Az önkormányzat anyagi helyzetét is
sikerült megszilárdítani 2014-re, 1,8
milliárd forinttal adtam át utódomnak,
Karsay Ferencnek a hivatal vezetését.

Korábban fejlesztési célokra vettünk
fel hiteleket – nem működésre –, ebből építettük meg Budafok városközpontját, a Promontor udvart, valamint
ebből költöttünk a Panel plusz programra, több mint kétezer lakás hőszigetelésére, nyílászárócseréjére. 2007-ben
az egyik banknál 2,5 milliárd forintos
kötvényt bocsátottunk ki, és ennek segítségével váltottuk ki a korábbi, kedvezőtlen hiteleket.
– Mielőtt országgyűlési képviselő lett, még polgármesterként, volt egy
nagy nemzetközi visszhangot kiváltó akciója, a magyarországi települések hivatalait székely zászlók kitűzésére buzdította.
– Igen, mert Erdélyben évekkel ezelőtt hisztériakampány indult a székely
zászlók kitűzése miatt. Elfogadhatatlannak tartottam, ahogy Székelyföldön
bánnak azokkal, akiknek az ősei ott éltek évszázadokon át, ezért buzdítottam
a magyarországi önkormányzatokat a
szolidaritás kifejezésére, és nagy örömömre igen sok követőnk lett.
– Mindig ilyen vehemensen politizált? Egyáltalán fiatalabb korában is
hangot adott politikai véleményének?
– Kettős nevelésben nőttem fel, az
iskolában mást hallottam a világról,
mint a szüleimtől odahaza, ahol „rendesen” szidták a kommunistákat…
Például az 1956-os forradalmat gyerekként éltem át, és ez teljesen magával ragadott. A Gellért téren laktunk, napokat töltöttünk óvóhelyen,
mert szüleinkben élénken élt a „ruszkikkal” kapcsolatos 1945-ös élmény…
Azért voltak csendes tüntetések is, magyar zászlók lengtek az ablakokban, és
gyakran felcsendült az utcákon a Himnusz. Felemelő érzés volt. Voltak napok, hogy bejártuk a környéket a Móricz Zsigmond körtértől az Üllői útig. A
Kálvin téren például láttam, ahogy egy
nagy ház faláról eltávolítják a hatalmas

vörös csillagot. Meg azt is, milyen nehézségek árán sikerült drótkötéllel, teherautóval a Gellért téri szovjet emlékmű csillagát ledönteni.
– Mit lehetett ezekből felfogni tizenegy évesen?
– Mindent, hiszen otthon a szüleimtől sokat hallottunk a szovjetekről,
a kommunistákról, s nem dicsérőleg!
A gyerekek is fel tudták fogni, mi zajlik körülöttük, de természetesen akkoriban nem mondhattuk ki hangosan a
véleményünket. Nagyon szomorúak
voltunk november 4-én, amikor megdöbbentő látvány fogadott bennünket
a Bartók Béla úton, ahol a macskaköveken dübörögtek a szovjet tankok. S
milyen a sors, évtizedekkel később éppen az 56-os szervezetek terjesztettek
fel 1956 szellemiségének ápolásáért a
Honvédelemért kitüntető címre, amit
tavaly meg is kaptam. Nagyon jólesett
ez az elismerés. A rendszerváltás tájékán bizonyára ezek az élmények is inspiráltak a politizálásra, és 1989. május
1-jén léptem be az MDF-be. Emlékszem, a Kamaraerdőben, egy sátorban
írtam alá a nevem. 2006-ban feloszlatták a kerületi szervezetet. Azután léptem be a Fideszbe.
– A családja mit szólt ahhoz, hogy
politizálásra adta a fejét?
– Támogattak a döntésemben. Végül is már nem voltam olyan fiatal, két
gyermeket neveltünk a feleségemmel,
de olyan történelmi pillanatot éltünk
át akkor, hogy éreztük, valamit tudunk
tenni a hazánkért.
– Most, hogy nem lesz újra országgyűlési képviselő, végleg felhagy a politizálással?
– Nem hiszem! Ígéretet kaptam rá,
hogy továbbra is igényt tartanak a munkámra. Jó érzés, hogy számítanak rám, hiszen van tennivaló bőven a kerületért és a
világ magyarságáért. n (TEMESI LÁSZLÓ)

Városházi Híradó
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Aki „száll a dallal”
Caramel lesz az egyik sztárvendége a tavaszi fesztiválnak
assan tizennégy éve, hogy Molnár

LFerenc „Caramel” néven feltűnt a te-

levízió egyik tehetségkutató műsorában, amelyet azonnal meg is nyert. Az
énekes 2005 áprilisában már tizenkétezer ember előtt lépett fel a Papp László
Budapest Sportarénában, és A döntőkben elhangzott dalok címmel elkészítette első nagylemezét. Caramel ettől
kezdve énekesként, dalszerzőként és
magánemberként egyaránt egyre sikeresebb: rengeteg fellépése mellett minden
évben részt vesz egy-két jótékonysági
koncerten, sorban átveszi a kitüntetéseket, és mindent megad három és fél éves
kislányának, Szofinak, amiben neki
gyermekkorában nem lehetett része. A
népszerű előadót május 13-án üdvözölhetjük a Klauzál Ház színpadán, ahol
este nyolc órától énekel majd a tavaszi
művészeti fesztivál vendégeként.
– 2006-ban Fonogram-díjjal ismerték el zenei teljesítményét, majd megkapta a Story Ötcsillag- és a Bravo Ottó-díjakat, március 15-én pedig egy
vadonatúj kitüntetést vehetett át Rúzsa

Magdi és Berki Tamás társaságában.
Mire gondolt, amikor átadták az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
idén alapított Máté Péter-díjat?
– Büszkeséggel töltött el. Nagyon
inspiráló elismerés, de természetesen nagy a kitüntetéssel járó felelősség is, hiszen ez nemcsak a múltról és
a jelenről szól, sokkal inkább a jövőben kell méltónak lenni rá. Máté Péter annyira jól kitapintotta a magyarság érzelmi ütőerét, hogy az mindenki
számára csak példaként szolgálhat.
Próbálkozom, hogy hozzá méltó színvonalat tudjak képviselni.
– Úgy tudom, szívesen vállal jótékony célú fellépést is.
– Szociálisan kicsit érzékenyebb vagyok az átlagosnál, valószínűleg azért,
mert egy cigánytelepen nőttem fel mélyszegénységben. Két kisebb testvérem
autista, és bár kishúgom kigyógyult már
ebből, mélyebben érintenek ezek a problémák. A díj átvételekor fogalmazódott
meg bennem egy olyan alapítvány létrehozásának a gondolata, amellyel segít-

séget nyújthatunk a hátrányokkal küzdő,
illetve állami gondozott gyerekeknek,
kézzel foghatóan támogatni tudjuk oktatásukat. Sok karitatív megkeresést kapok, az ismertségemből adódóan talán
több mindent is tudok tenni másokért, de
úgy gondolom, ha van rá lehetőségem,
akkor ez kötelességem is.
– Nevét az egész ország ismeri, legnépszerűbb dalai, több százezres rajongótábora, telt házas koncertek, platina- és aranylemezek kísérik pályáján.
Mit tartogat önnek a nyár?
– Öt-hat állomásos országos turnéra és egy dupla vígszínházi koncertre készülök. Mostanra átléptem már saját határaimat, megújult repertoárral, a
helyszínhez alkalmazkodva adunk az eddigiektől kicsit eltérő koncerteket. Profi, felszabadult hangulatú műsorra számíthat a közönség. Büszkeséggel tölt el,
hogy zenekarommal már második éve
abban a Vígszínházban játszhatunk és
ünnepelhetünk, ahol legendás színészek
alkottak maradandót, valamint Presser
Gábor a zenei vezető. n (TAMÁS ANGÉLA)

Molnár Ferenc Caramel országos turnéra készül 



Fotó: Kocsis Zoltán

Fotók a költőinkről
Czimbal Gyula portréit tekinthetjük meg a könyvtárban
A Költészet napja alkalmából idén
hosszasan ünnepelhetnek a kerületiek
a budafoki könyvtárban.
ózsef Attila születésnapjára (április

J11.) emlékezve Czimbal Gyula fo-

tóművész írók és költők fotóival tiszteleg az olvasás szentélyében. Az Arcok
II. címmel megnyílt portrékiállításon
többek között Jókai Anna, Vasadi Péter, Vathy Zsuzsa és Szakonyi Károly
fényképeit láthatják az irodalom és fotóművészet iránt érdeklődő látogatók.
A budafoki fotográfust, az MTVA/MTI
fotóriporterét sok-sok éve foglalkoztatja a tollforgatók világa, így a maradandót alkotók fotóival alkot maradandót.
– Czimbal Gyulát érdekli az arc, izgatja a művészek fizimiskájának rejtélye. A kolozsvári Szilágyi István fotója
paradicsomi állapotot, életbölcsességet
tükröz, a másikon megelevenedik Radnóti Zsuzsa magánya, a harmadikon a
dramaturg egykori férjének, Örkény Istvánnak óvó tekintete néz ránk – nyitotta meg a tárlatot Szakolczay Lajos Széchenyi-díjas író, irodalomtörténész,
szerkesztő, miután Kovách Levente elmondta Kányádi Sándor Április hónap-

ja című versét. Az irodalom- és művészetkritikus Czimbal Gyula méltatása
előtt a Költészet napja apropóján hos�szasan beszélt az erdélyi költőről is.
A május 9-ig látogatható kiállítás
megnyitóján három fiatal muzsikus,
Varga Borbála (hegedű), Varga Sarolta
(fuvola) és Varga Sebestyén (zongora)
játszott. Az előadás külön érdekessége
volt, hogy a testvérek trióban is zenéltek, és a zeneszámok közül néhányat a
zongorista komponált.
A programsorozat első rendezvényén a 25 éves Hévíz című irodalmi és
művészeti folyóirat leköszönő főszerkesztője, a József Attila-díjas Szálinger
Balázs és vendégei, Fehér Renátó, valamint Vajna Ádám költő beszélgetését
élvezhették az érdeklődők. A Hévíz újság bemutatása után Szálinger Balázs,
aki hat éven át szerkesztette a folyóiratot, elmondta: év végén távozott posztjáról, hogy mostantól kizárólag az írásnak szentelhesse idejét.
A hétfőtől hétfőig tartó „születésnap” a SZEGLET Irodalmi Társaság
irodalmi estjével zárult, ahol a kör tagjai verssel és prózával ünnepelték április tizenegyedikét. n (TAMÁS ANGÉLA)

Fotó: Kocsis Zoltán

Hálás színnel Kokas Klárának
Rendhagyó kiállítás nyílt a legendás pedagógus születésnapja alkalmából
Pállay József festőművész festmé-

Anyeiből és a rózsakerti „kokasosok”

alkotásaiból álló képzőművészeti
anyag együttes bemutatása újszerű és
kivételes. A zenepedagógus és zenepszichológus Kodály-tanítvány, Kokas
Klára fél évszázaddal ezelőtt fogott
bele a komplex művészeti program kísérletébe, amelyet az évek folyamán
sajátos és egyedi eszközökkel színesített. Módszerét kerületünkben először
hat évvel ezelőtt a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola első évfolyamán alkalmazták, és attól kezdve Németh Anikó vezetésével
folyamatos az iskolában a tanrendbe
épített, szabad és összetett alkotást fejlesztő zenei képzés.
Az itt tanuló gyerekek heti egy
foglalkozáson énekelnek, zenét hallgatnak, csoportosan vagy egyénileg
táncolnak, illetve képzőművészeti alkotómunkába merülnek. Az órák végén bemutatják egymásnak a táncszólókat, és együtt megnézik a Pállay
József szakmai segítsége mellett elkészült képeket.
A kiállításon Karsay Ferenc mondott köszöntőt. A polgármester, aki
maga is foglalkozik gyermekek oktatásával, kiemelte: a pedagógus számára fontos, hogy minden tanítványában
fellelje a tehetséget, megtalálja és erősítse a gyermekekben azt a területet,
amelyben a legügyesebbnek mutatkoznak, és ebben Kokas Klára módszere is
segítséget nyújthat.
A tárlatot megnyitó Tóth Teréz oktatáskutató, tanár kiemelte a tanévet
lezáró, ötnapos családi táborozások

jelentőségét, ahol az átélt zenei élmények hatására a gyerekek, szülők és pedagógusok együtt hoznak létre képzőművészeti alkotásokat.
A megnyitón Németh Anikó előadásában olyan zongoradarabok, zenei
részletek hangzottak el, amelyek a foglalkozásokon is felcsendülnek, a népviseletbe öltözött, kokasos kislányok,
Arany Zsófia (3.c) és Megyeri-Kiss

Anna (2.c) pedig népdalcsokorral lepte meg a Hálás színnel Kokas Klárának címmel megrendezett tárlat résztvevőit.
A május 10-ig látogatható kiállítás
Kokas Klára előtti tisztelgés, de egyben köszönetnyilvánítás is a református iskolának, a Kokas-tanítóknak, a
Kokas-osztályba járó gyermekeknek
és szüleiknek. n (TAMÁS ANGÉLA)



Fotó: Kocsis Zoltán

A zeneoktatás élvonalában
A Hónap művésze lett a Nádasdy Művészeti iskola
XXII. kerületi Állami Zeneiskolát

A1970. május 6-án hozta létre a XXII.

Arany Zsófia és Megyeri-Kiss Anna előadása a Vén Emil Galériában 

Fotó: Kocsis Zoltán

Kerületi Tanács Nemes László csellótanár, zenekari művész vezetésével. A cél
korszerű szemléletű, a közös zenélést,
a zenekari működést megalapozó intézmény létrehozása volt. A fiatal, lelkes tantestületnek köszönhetően az intézmény
már a 70-es évek közepére a fővárosi zeneoktatás élvonalába került. Az évtized
végére már szinte minden fúvós és vonós
hangszert tanítottak. Az iskolában működő együttesek idővel az országos és nemzetközi versenyeken, fesztiválokon a legkiválóbb helyezéseket, minősítéseket
kapták: a Budafoki Kamarakórus, a Budafoki Ifjúsági Fúvószenekar, a Gitárzenekar. Ezeket követték a népi hangszeres
oktatás megkezdésével a népzenei együttesek, majd a 1990-es években a jazzoktatás megkezdésével a Budafok Big Band.
Itt alakult meg a Budafoki Ifjúsági Zenekar, a nagy sikerű Budafoki Dohnányi
Ernő Szimfonikus Zenekar elődje, amely
1993-ban hivatásos együttessé vált.
1988-ban – Magyarországon elsőként
– művészeti iskolává alakult az intézmény. A létrehozott modell mind a mai

napig alapja a magyar művészeti iskolai
oktatásnak, ami mára a magyar közoktatás és egyúttal a magyar kulturális örökség részévé vált.
Alapfokon tanítják részben vagy egészében a négy művészeti ágat. Ez a négy
terület a zeneművészet, a szín- és bábművészet, a képző- és iparművészet és a
táncművészet.
A művészeti iskola 1996-ban egyesült
a Szent István téri általános iskolával. A
hagyományos ének-zene tagozatos profilt kibővítve, a társművészetek (képző- és iparművészet, néptánc, dráma) is
a mindennapos oktatás részévé váltak,
megteremtve a művészetoktatás újabb
lehetőségeit.
A 2004-ben átadott Iskolaközpont
épülete méltó és korszerű környezetet
biztosít a komplex művészetoktatásnak.
Az iskola 2005-ben elnyerte a Magyar művészetoktatásért szakmai díjat,
2007-ben a Kiváló Művészetoktatási Intézmény minősítést. 2018. március 24-én
Karsay Ferenc, Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat polgármesterének javaslatára Magyar Örökség díjat kapott. n (VH)
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 Városházi Híradó

2018 május 5.: sváb nemzetiségi programok
Partner / nyitva tartás

Program

Kulturális Program

1. törley Pezsgőmanufaktúra
1221 Bp., Anna u. 7.
Nyitva: 13:30-21:30. Utolsó belépés 20:15

Törley Múzeum megtekintése, pezsgőkészítési technológiák bemutatása a Francois ágban.
Vezetett bemutató minden óra 15. percétől. 1 pohár Törley pezsgő. Pincejárat jeggyel 1200 Ft
helyett 800 Ft/fő áron. A helyszínen forgalmazott pezsgőkből vásárlási lehetőség.

-

1. országcímer Kft. Seybold-Garab Pincészet
1221 Bp, Péter-Pál utca 39.
Nyitva: 14.00-20.00

30 percenként pincelátogatás idegenvezetővel, 1 bor kóstolása Pincejárat jeggyel 500 Ft helyett
300 Ft/fő. Finom ételek, italok, borkóstolás árlap szerint. Kerthelyiség, romantikus környezet.

SzlAdiK TiBor harmonikaművész sváb zenei koncertje

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

délután 14.00-től pinceséta, 2 bor kóstolással. Pincejárat jeggyel 1200 Ft helyett 800 Ft-ért.
Angol és német nyelvű pinceséták is indulnak. 16 órakor csoki és bor (5 tételes kóstoló), a korlátozott férőhely lehetőség miatt jegyelővétel szükséges!

16.00-21.00 – HeiMATTöNe dUo sváb zenei koncert

4. Záborszky Pince – Borváros
1222 Bp., Nagytétényi út 24.
Nyitva: 14.00–20.00

Tárlatvezetés, pinceséta nyitvatartási időben minden egész órában.
1 bor kóstolása Pincejárat jeggyel 1200 Ft helyett 1000 Ft/fő. Tapas kínálat árlista alapján.

16.00 – Gasztronómiai kalandtúra a sajt és bor világában
réVéSz JózSeF mesterszakáccsal

5. soós istván Borászati szakisk. tangazd.
1221 Bp., Jósika u. 14.
Nyitva: 14.00–20.00

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. 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. Pincetúra jeggyel 1500 Ft helyett 1000 Ft-os jegyár. A kerthelységben zsíroskenyér 250 Ft/darab áron, 2 fős hidegtál 3500 Ft áron és saját palackozású borok pinceáron.

19.00 PiNceKVíz – extra meglepetésekkel

7. Katona Borház
1222 Bp., Borkő u. 6/B
Nyitva: 14.00–20.00

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!

16.00-21.00 – STröcKer Melody sváb zenei koncertje

8. várszegi Pincészet
1222 Bp., Nagytétényi út 70.
Nyitva: 14.00–20.00

óránként fél órás pincetúra 3 bor kóstolásával, helytörténeti előadással. Pincetúra jeggyel 1500 Ft
helyett, 1000 Ft-os jegyár. Borkorcsolyák, szendvicsek árlap szerint.

16.00-21.00 – TAriANer BUAM sváb zenei koncert

9. vasmacska terasz
1222 Bp, Fékező u. 1.
Nyitva: 12.00–22.00

Pincejárat jeggyel 10% engedmény az étlap áraiból.

16.00-20.00- SüdoFeN BlASSKAPelle zenekar sváb
zenei koncertje

10. Promontor Kertvendéglő
1221 Bp., Kossuth lajos u. 28.
Nyitva: 12.00–22.00

Pincejárat jeggyel 10% engedmény az étlap áraiból.
Asztalfoglalás javasolt a (06-1) 793-0101 telefon számon.

11. istvántanya vendéglő
1221 Bp., Magdolna u. 24.
Nyitva: 12.00–22.00

Pincejárat jeggyel 10% engedmény az étlap áraiból.
Asztalfoglalás javasolt a (06-1) 229-0139 telefon számon.

www.pincejarat.hu

Budafoki Pincejárat

Május

22.

Ízelítő
Május

9.

Jegyár: 2500 Ft

/ Klauzál Ház

érték+élmény

Balázs János és a 25 éves
19 Budafoki Dohnányi zenekar
sz 00 fesztiválnyitó hangversenye
/ Klauzál Ház

Jegyár: 2500 Ft

19

k 00
Csákányi Eszter estje
Akit az istenek szeretnek

Május

23.

Kiscsillag: Dalok Párban koncert

20 Lovasi András projekt
sz 00 Jegyár: 3500 Ft
/ Klauzál Ház

Május

12. szo 0019

Május

Kitalált világ Für Anikó zenés estje welcome pezsgővel
Jegyár: 2500 Ft

Május

13.

/ Törley Pezsgőmanufaktúra

19
00

#Hali Budafok –
The Carbonfools koncert és Gasztroplacc
A belépés díjtalan! / Budafoki Szomszédok Piactér

20

v 00
Caramel koncert
Jegyár: 5800 Ft

25. p

Május

26. szo 0010 Mesefesztivál Süsüvel és barátaival

/ Klauzál Ház

Jegyár: 1500 Ft; gyerekjegy. 1000 Ft

/ Klauzál Ház

JEGYINFORMÁCIÓ
www.klauzalhaz.hu
+36 1 226 0559
jegy@klauzalhaz.hu

Május

18.

19

p 00
Kökény Attila és a Budafok Big Band
Jegyár: 2000 Ft

/ Klauzál Ház

A rendezvénysorozat
támogatója:
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata
A fesztivál szervezője:
A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi
Művelődési Központ

Kult
22

A program- és a helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk! Esőnap esetén helyszín a Klauzál Ház!

8

Városházi Híradó
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Klauzál-napok Tétényben
Az egykori miniszter sokat tett a magyar nyelv elfogadtatásáért
Klauzál Gábor Társaság idén a név-

Aadójának a magyar nyelv ügyében

tett küzdelmeire és az 1848-ban alakult
Batthyány-kormányra emlékezett kétnapos programjával. A 13. alkalommal
megrendezett Klauzál-napok Tétényben
című rendezvénysorozat idén is a kerületi általános iskolások vetélkedőjével
kezdődött a Klauzál Házban. A kérdések Klauzál életére és a 170 évvel ezelőtt alakult első felelős minisztériumra
vonatkoztak. A diákok rendkívül magabiztosan oldották meg a totót, a képfelismerő feladatokat, a keresztrejtvényt, a
vaktérképes és logikai példákat. Összesen 5 iskola 7 (háromfős) csapata indult
a versenyen. Az első helyet a Baross
Gábor Általános Iskola csapata szerezte meg.
A hagyományőrző egyesület tagjai idén is végigjárták Klauzál Gábor
budatétényi emlékhelyeit. A Szent Mi-

hály-kápolnában Hódi Szabolcs, az
egyesület titkára tartott egy rendkívül
érdekes előadást. A hallgatóság ebből
megtudhatta, hogyan zajlott az „1848as miniszter kistétényi esküvője”, és
hogy kik lehettek jelen ezen az eseményen. A 165 évvel ezelőtti jeles napon
Klauzál Gábor Schmidt Emmát vette
feleségül, akitől három gyermeke született. A kápolnában található emléktábla megkoszorúzása után az emlékezők
átsétáltak a Klauzál-villához. Az épület 1850-től a miniszter 1866-os haláláig szolgált Klauzál nyári lakául. Ebben
a házban nevelte gyermekeit, és a környező birtokán szőlőt művelt. Klauzál
1861-ben bekapcsolódott Deák Ferenc
oldalán a kiegyezéshez vezető folyamat
előkészítésébe is. Az épület előtti két
kőszéken a kistétényi hagyomány szerint Deák és Klauzál üldögéltek, amikor
a villa kertjében a kiegyezést készítették

elő. Az épület falán lévő emléktáblánál
koszorút helyezett el az önkormányzat
nevében Karsay Ferenc polgármester,
a Budatétényi Polgári Kör és a Klauzál Gábor Társaság. Klauzál Gábor 175
évvel ezelőtt kezdeményezte az országgyűlésben, hogy magyar nyelven intézhessék hivatalos ügyeiket az emberek,
szólalhassanak fel a képviselők. Ezzel
kapcsolatban két előadást is meghallgathattak az érdeklődők a Nagytétényi Kastélymúzeum dísztermében Hódi
Szabolcs, a Klauzál Gábor Társaság titkára megnyitóját követően. Az egyiket
Völgyesi Orsolya történésztől A magyar
nyelv ügye az 1843/44-es országgyűlésen, a másikat Szilágyi Márton irodalomtörténésztől A magyar nyelv ügye
az 1840-es években – irodalmi és irodalmon túli szempontból címmel. A
Klauzál-napokat kötetlen beszélgetés
zárta. n (VISZKOCSIL DÓRA)



Fotó: Kocsis Zoltán

A Föld napja a rózsakertben
Gyerekprogramokkal is várták a családokat a Föld napján
Gyerekek népesítették be a Budatétényi
Rózsakertet, hogy a Föld napja alkalmából a számukra felállított és a környezetvédelmet szolgáló „játékokkal”
berendezett tizenkilenc kiállító pavilonjaiban, szakemberek segítségével
tájékozódjanak arról, milyen módon
óvhatják meg a Földet, hogyan szolgálhatják legeredményesebben az életet
biztosító bolygó fennmaradását.
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.,

Avalamint a Nemzeti Agrárkutatási és

Karsay Ferenc polgármester a Klauzál Gábor Társaság körében a Szent Mihály Kápolna előtt 

Egy ismerős arc Budafokon
Mikó István: Soha nem volt és már nem is lesz szerepálmom
Verselt, gitározott, hegedült, énekelt, jeleneteket idézett két órán keresztül Mikó István
a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesületének színpadán. A főleg nyugdíjas közönség
jól szórakozott a népszerű színész zenével
és humorral átszőtt előadásán.
míg élek, a színpadon leszek című mű-

Asorának elején ezekkel a szavakkal állt

a budafoki színpadra:
– „Ez az arc ismerős”, lehetne a címe
ez is az előadásomnak, hiszen a fizimiskámat nem a színházakban, hanem a televízióban nyújtott szerepeimért ismerik
jobban, míg a hangomat például a Mici
Mackó-szinkronomért. Sokat köszönhetek a képernyőnek, de Kazimir Károlynak
is, aki a Thália Színházba hívott kezdő színészként. Igaz, mondta, hogy felejtsem el
a muzsikálást, erre csupa olyan szerepet
kaptam, amelyben valamilyen hangszert
kellett fogni a kezembe, és még énekelni is
kellett. Itt rengeteg szép feladatot kaptam
a csaknem húsz év alatt, de soha nem volt
szerepálmom, és azt hiszem, már nem is
lesz. Egyedül a Svejkre vágytam nagyon,
meg is kaptam, harminc éve játszom…
Most is elmondott „belőle” egy vidám
részt. Idézett Krúdy, Mikszáth műveiből,
énekelt Beatles-dalokat, parodizált operaáriákat és nótázott. Saját magát kísérte hegedűn, kedvenc hangszerén.
– A fő hangszerem a hegedű, de szívesen gitározom is – mondta. – A Mindhalálig Beatlest legalább háromszázszor
játszottuk, játszottam. Emlékszem, egyszer annyian voltak kíváncsiak az előadásra, hogy több százan az utcára szorultak, a
„kintiek” kivetítőn láthatták a Nagymező

utcában, ahol leállt a forgalom, se autó, se
troli nem moccant.
Arról is beszélt, el se hiszi, hogy már
négy évtizede áll a színpadon. Mindig zenész, illetve színész szeretett volna lenni.
Már háromévesen „a világ összes zenekarát vezényeltem a rádió előtt”, nem sokkal
később hegedülni tanult és azt is megtudtuk
tőle, hogy a Kaláka együttes – amelyben
játszott – nevét ő adta. Pedagóguscsaládból
származik, így korán megtanult – még iskola előtt! – írni, olvasni, majd verset mondani, zenélni. Egyértelmű volt, hogy a művészi pályát választja az érettségi után, mégis
csak ötödjére vették fel a színművészetire.
– Hány darabban játszik jelenleg? –
kérdeztük a színművésztől a telt házas előadás után, amire így válaszolt:
– Fogalmam sincs, de majdnem húszban… n (TEMESI)

Fotó: Kocsis Zoltán

Innovációs Központ (NAIK) által közösen megszervezett, egész napos programon a közel ezer látogató számtalan lehetőség közül választhatott: a Magyar
Nemzeti Parkok sátrában betekinthetett a madárvonulás titkaiba vagy naptávcsövön nézhette meg a napfoltokat,
a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársainak vezetésével pedig
az erdőtalaj százlábúit és álskorpióit figyelhette meg mikroszkópon keresztül.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat
szakembereitől, akik a délelőtt közepén
egy magas légköri mérésekre alkalmas
rádiószondát bocsátottak a magasba,
megtudhatták, hogyan mérik az UV-B
sugárzást vagy azt, hogy mekkora cseppekből áll az eső.
A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. dolgozói élőállat-bemutatóval,
kvízkérdésekkel, puzzle-lal és egyéb
játékokkal készültek. Felhívták a figyelmet a klímaváltozásra, bemutatták

a komposztálás lépéseit, a helyes hulladékkezelést és tüzeléstechnikát, sőt az
egyik helyszínen a gyakran elfelejtett
környezeti ártalom, a zaj is központi
szerephez jutott egy-egy csoport hatalmas sikítása révén.
A világ 175 országában, köztük huszonnyolc éve Magyarországon is április 22-én ünnepeljük a Föld napját.
A főváros déli kerületeiből érkezett
nyolcszáz iskolás az előzetes regisztrációt követően látogatott a budatétényi
helyszínre, amely első alkalommal
nyújtott otthont a Földművelésügyi
Minisztérium finanszírozásával és Budafok-Tétény Önkormányzatának támogatásával megvalósult rendezvénynek.
A NAIK főigazgatója, Gyuricza
Csaba köszöntőbeszédében kihangsúlyozta: növekszik a Föld népessége,
egyre erőteljesebb a klímaváltozás, és
ezek következtében szaporodnak a tennivalóink is, amelyek nemcsak erre az
egy napra, hanem az év minden napjára vonatkoznak. A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. szakmai ügyvezető
helyettese, Béres András a Föld napjának helyszínéül szolgáló exkluzív környezetet emelte ki, míg Bárány Rita
ügyvezető a programot övező, hatalmas érdeklődésről számolt be lapunknak, majd hozzátette, mint minden évben, idén is ezen a napon adták át a Pro
Natura, valamint a Herman Ottó szellemisége díjakat. n (TAMÁS ANGÉLA)

Egy éve a Klauzál Ház élén
Gazdik István: Célunk hatással lenni a kerület határain túl is
Nagy tapasztalattal és nagy tervekkel érkezett, éppen egy évvel ezelőtt Gyálról
Budafok-Téténybe Gazdik István, aki tavaly május óta áll a Klauzál Gábor Művelődési Központ és intézményei élén.
Ez alkalomból egy kis számvetésre és
terveinek ismertetésére kértük meg az
igazgatót.
– Hogyan értékeli az eltelt egy esztendőt?
– Úgy érzem, sikeres egy évet zártunk, köszönhetően a kollégáknak is, hiszen a meglévő értékeket megőriztük, a
fluktuáció megállt, illetve lelassult. Érdekes helyzet volt év közben munkába állni itt, mert a munkaterv és a költségvetés még nélkülem készült el, azaz jóval
korábban fogadták el, amivel nem is volt
gond, legfeljebb finomhangolásra volt
szükség. Nem könnyű egy kész rendszerbe belecsöppenni, de azt hiszem, sikerült elfogadtatnom magam.
– A „kötöttség” ellenére mit tudott saját elképzelései közül megvalósítani?
– Talán stílusváltást, a környezettel
való intenzívebb kapcsolattartást, a kultúra fogalmának tágítását, ami magába
foglalja például a zenén kívül a sportot,
a gasztronómiát, a kulturált italfogyasztást – ennek tükrében rendeztük meg ős�szel a grillsütő országos bajnokságot –,
ami mind nemzeti kultúránk része. Helye van ezeknek a kulturális kínálatunkban, különösen egy olyan vidéken, mint
Budafok-Tétény, ahol hagyománya van
a bor- és pezsgőkészítésnek, ahol a kerület vezetésének a hozzáállása egy ní-



vós bornegyed kialakításához nagyon
szimpatikus. Saját eszközeinkkel, remek
programokkal szeretnénk ezt a törekvést
mi is támogatni.
– Milyen elképzelése van még, mit
szeretne megvalósítani az elkövetkezendő időszakban?
– Célom, hogy a kerület határain
túlra is hatással legyünk kulturális tevékenységünkkel. Az év elején országos második helyezést értünk el az Év
Közművelődési Plakátja szakmai pá-

Fotó: Kocsis Zoltán

lyázaton, és idén pályázni fogunk a
Minőségi Közművelődési Intézmény
címre, ami nagy munka lesz. Remélem, ezzel az elitklub része leszünk!
Minden programunkkal élményt akarunk nyújtani és értéket teremteni.
Nem véletlenül ez a szlogenünk „Érték
plusz élmény egyenlő Klauzál Ház”.
Májusban, a Budafoki Tavaszi Fesztiválon három héten át ennek a szellemében összeállított programokra várjuk
az érdeklődőket. n (TEMESI LÁSZLÓ)
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OKTATÁS, SEGÍTŐ KEZEK

 Városházi Híradó

Egészségesebb ételek
a bölcsődékben
Az önkormányzat 4,5 millió forinttal támogatta
a bölcsődei konyhák felszerelésének korszerűsítését

landozó falatkák várták a szülőket és a
gyerekeket. A kicsik rögtön megkóstolták a teljes kiőrlésű ropogtatnivalókat és
a helyben készült répatortát. A szülőknek
a zöldséges és a sonkás vagdaltgolyók is
nagyon ízlettek, amelyek receptjeit rögtön
el is kérték az élelmezésvezetőtől. Az új
gőzpárolós sütővel olaj és zsiradék nélkül
készíthetik el az ételeket a gyerekeknek.
A táplálkozás-egészségügyi előírásokról
szóló Emmi-rendelet szigorúan meghatározza, hogy ebben a korban mit ehetnek
a kicsik. Nagyon fontos az idényjellegű
zöldség és gyümölcs fogyasztása. Amióta a két új eszköz megvan, teljes kiőrlésű lisztből készült süteményeket is készítenek helyben a gyerekeknek.

– Természetesen étlapunkon csak
olyan sütemény szerepel, amely az Emmi-rendelet szerint legalább 1/3 rész
gyümölcsöt/zöldséget vagy 1/3 rész
tejet/tejterméket tartalmaz – mondta
Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella intézményvezető. – A gőz funkció sokkal nagyobb mennyiségű vitamin és
ásványi anyag megőrzését teszi lehetővé az ételekben, mint a hagyományos,
vízben történő főzés. A két konyha ös�szesen 310 bölcsődés korú gyermekre
főz nap mint nap, melynek menüjét az
élelmezésvezető és a dietetikus közösen állítja össze – tette hozzá.
Négy hónapnyi használat után most
a tapasztalatokról számoltak be a dolgozók a szülőknek az áprilisi nyílt napon. A bölcsődék szakmai programjában nagy hangsúlyt kap az egészséges
életmód, így a táplálkozás mellett a
rengeteg mozgás és a sószoba is fontos szerepet játszik a gyerekek mindennapjaiban. Az önkormányzat jóvoltából
a Leányka tagbölcsőde sószobája megújult, a parajdi sófalas beépítés mellett sóhomokozó is található benne, ami
nagy kedvence a kicsiknek. A létesítmény jó hatásfokkal előzi meg a légúti és
az allergiás megbetegedéseket, és segít a
gyógyulásban is. n (VISZKOCSIL DÓRA)

Új gőzpárolós sütőt kaptak a bölcsődei konyhák

Fotó: Kocsis Zoltán

Két új gőzpárolós sütőt és két ipari robotgépet vásárolt Budafok-Tétény önkormányzata 4,5 millió forint értékben
az Egyesített Bölcsőde számára. Az intézmény két főzőkonyhát működtet, az
egyiket a Napraforgó Tagbölcsődében,
a másikat a Leányka Tagbölcsődében.
Utóbbiban családi napot tartottak, hogy
a szülők is megismerhessék az eszközök által készíthető egészségesebb és
finomabb ételeket.
Leányka Tagbölcsőde előterében szé-

Apen megterített asztalokon ínycsik-

A Demjén iskola Rózsakerti Bálját a fővédnök, Karsay Ferenc polgármester nyitotta meg 

Fotó: Földházi Árpád

Tanulás okoseszközökkel
A Demjén iskola alapítványi bálján digitális eszközökre gyűjtöttek
A Rózsakertért Alapítvány harmadik alkalommal rendezte meg a Rózsakerti Bált az iskola tornatermében. Az idei
évben a szülők a rendezvényen befolyt
összegből az iskola digitális oktatását szeretnék fejleszteni. A Rózsakerti Demjén István Református Iskolában
már most is kimagasló a számítástechnikai oktatás és eszközállomány.
Demjén iskola szülői közössége és

Apedagógusai között rendkívül szo-

ros az együttműködés. A nagy napra a
szülők és a gyerekek közösen készítették a gyönyörű dekorációt, a tornaterem
bálteremmé alakult. Az est háziasszonya Szekér Enikő, az Rózsakertért Alapítvány elnöke volt, aki felkonferálta a
műsorszámokat. Az első produkció a
tanárokból és szülőkből álló kórus volt,
akik sárospataki diákdalokat énekeltek
a XVIII. századból. A rendezvény fő-

védnöke minden évben Karsay Ferenc
polgármester. A kerület vezetője ünnepi beszédében felidézte az intézmén�nyel kapcsolatos, több mint harminc
éves emlékeit: „Pedagógusként láttam
az iskola fejlődését, ami nagy öröm
számomra. És hogy mi lehet a háttérben? Elsősorban az Úr, de nagy szerepe van a szülőknek, a gyerekeknek és a
pedagógusoknak is” – mondta Karsay
Ferenc. A bálon jelen volt még Németh
Zoltán alpolgármester, Bencze Péter
iskolaigazgató és Nagy Péter lelkész.
Németh Géza napi igéjét követően fellépett a Kis Big Band zenekar, amelynek tagjai között sokan az iskola tanulói. A finom vacsora elfogyasztása
után Tartsayné dr. Németh Nóra egyetemi tanár tartott interaktív előadást a
szülőknek. A Kahoot nevű alkalmazást ismerhették meg közelebből a bál
résztvevői. Ezt az okostelefonokra le-

tölthető applikációt a gyerekek rendkívül könnyedén használják a tanórákon.
Most tíz kérdésből álló kis dolgozat
formájában ismerhették meg a szülők,
hogy egy telefon alkalmas lehet a tanuláshoz is. A szülők csapatokban játszottak és nagyon élvezték ezt az újfajta felelést. Az iskolában sok pedagógus
használ digitális eszközt, ami elősegíti a gyerekek fejlődését a XXI. századi eszközök területén. Az est folyamán
háromszor volt tombolahúzás, miközben a Budafok Big Band és a Bananas
zenekar is fellépett. Az est fénypontja
a süteménysütő verseny eredményhirdetése és a tombolán nyerhető utazás
kihirdetése volt. Az idei bálon 180-an
vettek részt. Az alapítvány tagjai úgy
tervezik, hogy a bálon befolyt összegből digitális eszközöket vásárolnak a
diákok tanulmányainak elősegítése érdekében. n (VISZKOCSIL DÓRA)

Légy te is önkéntes segítő!
Egy európai uniós projekt részeként toboroznak önkénteseket a Szociális Szolgálatnál
A szabadidőben nyújtott segítség nemcsak annak a személynek esik jól,
aki kapja, hanem annak is, aki adja. A
budafok-tétényi Szociális Szolgálat önkéntes segítők jelentkezését várja öt,
nappali ellátást nyújtó intézményébe.
Olyan segítőket, akik rendszeresen, térítésmentesen részt vennének egy jó
hangulatú, családias közösség életében.

Őze Áron volt a Szelmann Ház vendége
Őze Áron színész, rendező köszöntötte a
több száz nagycsoportos óvodást a hang
világnapján a Szelmann Házban. A három
és hat év közötti gyermekeknek az volt a
dolguk, hogy hallassák a hangjukat minél
harsányabban és őszintén. A színházigazgató Csukás István Sün Balázs című versét mondta el a gyerekeknek, ami hatéves
kisfia egyik kedvenc alkotása.
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat

AXXII. kerületi tagintézményének lo-

z Önkéntes Központ Alapítvány

A2001 óta foglalkozik az önkéntesség

hazai fejlesztésével. Nemrégiben lehetőségük adódott egy európai uniós projekt megírására. Ennek részeként hat ország dolgozik azon, hogyan lehetne a
szociális intézmények kapacitását fejleszteni önkéntes programokkal.
Hadrévy Borbála, az európai uniós
projekt vezetője kérdésünkre elmondta: a projekt lehetőséget biztosít arra,
hogy egy kiválasztott szociális intézményt felkészítsenek önkéntesek fogadására. Sok jelentkező közül BudafokTétény Szociális Szolgálata felelt meg
az előírásoknak, a koordinátorok és az
önkéntes mentorok képzése a napokban fejeződött be. Kiss Andrea, a Szociális Szolgálat 22 vezetője közölte, hogy
mostantól már lehet jelentkezni önkéntes segítőknek. Hozzátette: az intézményben mindig is voltak önkéntesek,
igaz, csak ad hoc jelleggel, ám most, az
Önkéntes Központ Alapítvány jóvoltából lehetőségük lett ennek keretet adni,
szakmai képzéssel kiegészíteni a toborzást. Az önkéntesek lehetséges feladatai
között szerepel például a különböző kö-

Hangosan és őszintén

zösségi, kulturális és szabadidős programok lebonyolítása, a közös társasjátékozás, a beszélgetés, a felolvasás, a
kézműveskedés, a közös kirándulás, a
kisebb bevásárlások elintézése, az adományosztás vagy éppen a kertrendezés.
Az önkéntes segítők idősekkel, pszichiátriai betegekkel és fogyatékkal élő
nagykorú személyekkel foglalkozhatnak. Az önkéntes munkát megelőzi egy
kétnapos képzés, amely során a jelentkezők többek között megtanulhatják,
hogy mi is az az önkéntesség, milyen
jogaik és kötelességeik vannak, miként
kommunikáljanak a kliensekkel, és hogyan kezeljék az esetlegesen felmerülő nehézségeket. Minden segítőnek lesz
egy saját mentora, akihez tanácsért for-

dulhat, aki segíti őt a feladatok elvégzésében. Az önkéntesek általában egykét napot tudnak vállalni, de ez is nagy
segítség a Szociális Szolgálat dolgozóinak. Várják azok jelentkezését, akik valamilyen szakmában járatosak, esetleg
olyan hobbijuk van, amit szívesen megtanítanak, mint például a számítógép
kezelése vagy az angol nyelv ismerete,
melyeket alapszinten az idősebb generációnak lehetne tanítani.
Az önkéntes programról személyesen vagy telefonon is lehet érdeklődni a
Szociális Szolgálat vezetőhelyettesénél,
Szilágyiné Szalay Szilviánál a
vezetohelyettes@szocszolg22.hu címen
vagy a 06-20/383-4836-os telefonszámon. n (V. D.)

gopédiai munkacsoportja ötödik alkalommal rendezte meg a hang világnapja
alkalmából a zenés foglalkozását négyszáz nagycsoportos kerületi óvodásnak a
Szelmann Házban. Kovács Csilla logopédus elmondta, hogy a hang a kommunikáció egyik legfontosabb része, melyet mindig képezni kell a tökéletes beszéd elérése
érdekében. A fő cél az, hogy mire az óvodás iskolába megy, ne legyen beszédhibás.
Ezen a mai foglalkozáson megtanulták a
kicsik, hogy milyen eszközök segítségével lehet hangokat kiadni, és hogy mivel

Őze Áron színművész a gyerekek körében 

lehet utánozni bizonyos állatok hangját.
Sturcz Attila logopédus gitárral, fülbemászó dallamokkal hódította meg az óvodásokat. Anyák napja közeledtével egy gyönyörű dalocskát tanultak meg a kicsik,
majd különböző hangszerek és a „testhangszerek” (kéz, láb, mellkas, comb) segítségével utánozták tavaszi időjárási jelenségek hangjait az óvodások. Például a
szélviharét, a csendes esőét, a villámlásét
és a záporét. Sturcz Attila elmondta, hogy
minden korban nagy hangsúlyt kell fektetni a zenére, de a három és hat év közötti korosztály a legfogékonyabb, így ekkor a zene még mint örömforrás van jelen
a kicsik életében. Hozzátette, ha mi magunk keltjük a hangokat, az még nagyobb
örömet okoz. Őze Áron színész a foglalkozás után lapunknak elmondta: a csend
és a hang szoros testvérek, egymás nélkül nem léteznek. A bennünk rejlő gondolatokat valamilyen formában ki kell
adni magunkból, mert ha nem tesszük,
akkor azok könnyen „megmérgeznek”
minket. n (VISZKOCSIL DÓRA)

Fotó: Kocsis Zoltán

Városházi Híradó

HIRDETÉSFELVÉTEL
Médiapartner: Sales Bt.

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

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

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

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

Budafoki Tangazdaság

SENIOR TORNA
Ha már benne vagy a szép korban, de
szeretnél „mozgásban maradni”
látogass el hozzánk egy könnyed,
minden ízületet átmozgató 60 perces
zenés tornára, családias környezetben,
jó hangulatban. A rendszeres mozgás
megkönnyíti a mindennapi teendők
elvégzését, legyen szó bevásárlásról,
házimunkáról vagy az unokákkal
eltöltött aktív időről.
14:00 (haladó) vagy 15:00 (kezdő)
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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

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

APRÓHIRDETÉS

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

PÉNTEK
14:00 (haladó) vagy 15:00 (kezdő)
Testkultúra Egészségház
Budapest XX. Nagytétényi út 66.

 3\T`\_\X UVQNX X\_\[sX Xz`g~az`R
WNc~as`N RYz_URaá s_\[



KÁRPITOSMESTER

ÁPRILISTÓL

06-30/6320917

FOGTECHNIKA

HIRDETÉS

ÜVEGEZÉS

SZERDA

1l i te r t
,-F
700



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

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.
Szobafestést, csempézést, kőműves munkát
kisebb javításokat is vállalalok. Tel: 0630/975-0053, 06-1-226-2527
OKJ Gyógymasszőri végzettséggel, szeretettel várom vendégeimet Budafokon. Tel:
06-30/743-8196

fajta munkálatokat, ezen felül aszfaltozást,
járdaszegélyezést stb. Hívjon bizalommal! Tel:
06-70/908-9578

készítőket keres kisvállalkozás. Nyugdíjas is
lehet. Érdeklődés: 06-30/346-4129

INGATLAN 

19-20. századi magyar és külföldi művészek festményeit keressük megvételre készpénzért gyűjtők, befektetők részére. NEMES
GALÉRIA 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3. Tel:
06-1-302-8696, Mobil: 06-30/949-2900,
e-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu

Eladó Budafoki ház 80 m2 + 18m2 kisház,
felújítandó! Telek 538m2. Ár: 44,9Mft. Tel:
06-1-226-1059
Somogyzsitfán családi ház eladó. Nyaralónak
és gazdálkodásra is alkalmas. Ára: 2,5 MFt.
Tel: 06-1-226-7638 vagy 06-20/434-2953

RÉGISÉG 

KERT 

KERES 

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

ÁLLÁS 

Szőlő, gyümölcsfa metszést, kertgondozást
vállalok vidéken is. Velencei tó, Balaton. Tel:
06-30/6824-431

KIADÓ 

Kiadó helyiség XI. Ker. Fehérvári út, 29 nm.
Tel: 06-70/3254-309
Parkolót keresek Campona közelében lakóautó részére zárt, őrzött. Tel: 06-20/9437-126
Éjszakai recepciós munkára keresünk alapfokú
angol és számítógép tudással kollégát, lehet
fiatalos nyugdíjas is. Tel: 06-20/9612-129

Társasházak, homlokzat és tető felújítását
vállaljuk. Tel: 06-20/378-49-79

Műanyag feldolgozó üzembe 3 műszakos
mumkarendbe férfi gépkezelőt felveszünk.
Tel: 06-1/207-5389 XXII. ker. Ipari park,
recyclen@recyclen.hu

Ács-kőműves vállal pincétől a tetőig minden

Lakatosokat és alumínium vagy fa nyílászáró

Teljeskörű kertészeti munkák, kertrendezés,
fakivágás, kertgondozás, öntözőrendszerek,
kertépítés. www.sunikertek.hu, Tel: 06-30343-7318

ÉLETJÁRADÉK 

Életjáradékot fizetek idős személynek budapesti vagy közeli lakáséert, házért, telekért ott
lakás nélkül. Tel: 17-től 06-20/629-0916

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK

NAGYTÉTÉNYI SPORTEGYESÜLET
– KOHÁSZ SÖRÖZŐ –
SZERETETTEL VÁRJA VENDÉGEIT

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 irodavezető-helyettestől, 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.,

1223 BP., BÍBIC U. 11/A KIVETT, ÜZEMI

1222 BP. XXII. VERSECI U. 7. FSZ. 3.

357 M2-ES PINCEHELYISÉG

ÉPÜLET UDVAR KIVETT MAGÁNÚT

25 M2-ES FELÚJÍTANDÓ TÁRSASH. LAKÁS

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.

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.

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: vételi szándéknyilatkozat
beérkezése 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,

1223 BP. BÍBIC U. 11/B. KIVETT,
BEÉPÍTETLEN TERÜLET, KIVETT MAGÁNÚT

1222 BP. XXII. VERSECI U. 7. FSZ. 6.

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.

23 M2-ES FELÚJÍTANDÓ

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.

ESKÜVŐK MEGTARTÁSÁRA, ÉVZÁRÓK,
SZÜLETÉSNAPOK, BANKETTEK, BÁLOK,
BARÁTI ÖSSZEJÖVETELEKRE, RETRO BULIK,
KAREOKI PARTYK S EGYÉB RENDEZVÉNYEK
MEGTARTÁSÁRA ALKALMAS
KELLEMES, HANGULATOS, HELYISÉG BÉRELHETŐ
VALAMINT FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ SZERVEZETT KONCERT, SPORT ESEMÉNY,
- ÉS VERSENY PROGRAMJAINKRA IS LÁTOGASSANAK EL HOZZÁNK:
2018.04.27. – 19:00 TOL NAGYTÉTÉNY - GÖDÖLLŐ OLD BOYS MÉRKŐZÉS
2018.05.05. – NAGYTÉTÉNY - BUDATÉTÉNY RANGADÓ 16:00 TOL MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK
TOVÁBBI AKTUÁLIS PROGRAMJAINKAT A VÁROSHÁZI HÍRADÓ című lapban megtalálja.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! CÍM: 1225 BUDAPEST, ANGELI ÚT 64. (bejárat a Fáy utca felől)

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.
1224 BP. XXII., TERMŐ U. 81. 236766/1 HRSZ.
588 M TERÜLETŰ „KERT ÉS GAZDASÁGI
2

ÉPÜLET” 8/16 TULAJDONI HÁNYADA

Hrsz.: 236766/1., 8/16 tulajdoni hányad
Övezet: MG-RF-XXII/1. Kikiáltási ára:
2 205 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700
Ft. Megtekintés: előzetesen egyeztetett időpontban. Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése 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.
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.

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. rverési időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén kerül kitűzésr.
1224 BP. XXII., FENNSÍK U. 1475 M2
TERÜLETŰ „ZÁRTKERTI MŰVELÉS ALÓL
KIV. TERÜLET ÉS GAZD. ÉP.”

Hrsz.: 236490. 1/1 tulajdoni hányad.
Övezet: MG-RF-XXII/1.
Kikiáltási ára: 9 293 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft +
27% áfa = 12 700 Ft. Árverési időpont:
vételi szándéknyilatkozat beérkezése
esetén kerül kitűzésre.
1224 BP. XXII., KUNYHÓ U. 34. 236637 HRSZ.
826 M2 TERÜLETŰ „GYÜMÖLCSÖS”
3/9 TULAJDONI HÁNYADA

Hrsz.: 236637, 3/9 tulajdoni hányad
Övezet: MG-RF-XXII/1. Kikiáltási ára:
1 980 000 Ft. Árverési dokumentáció
megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa
= 12 700 Ft. Megtekintés: előzetesen
egyeztetett időpontban. Árverési időpont:
vételi szándéknyilatkozat beérkezése
esetén kerül kitűzésre.
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Sanyarú napok a Promontor utcában
A kisvárdai vereség még belefért, a Siófok elleni már aligha: ismét kieső helyre került a BMTE csapata
Sanyarú napok járnak most a budafoki futballistákra; előbb április 15-én
Kisvárdán 4-2-es vereséget szenvedtek a feljutás egyik biztos várományosától, a helyi Master-Good csapatától,
majd egy hétre rá a Promontor utcában
2-0-ra elveszítették a Siófok elleni kiesési rangadót, és az utolsó előtti helyre zuhantak. Nem akarunk vészmadárként károgni, de nem biztos, hogy mire
ezek a sorok megjelennek, még Gálhidi
Györgynek hívják a vezetőedzőt…
„Ez a lehetőség az én fejemben is megfordult – vallotta be töredelmesen lapunknak a rutinos szakember, amikor
a Siófok elleni kudarc másnapján be-

szélgettünk. – Sajnos, hitehagyott a
csapat, így pedig nem lehet játszani,
ilyenkor – önbizalom híján – semmi
sem sikerül. A Kisvárda ellen és most
vasárnap is addig jól tartották magukat
Csizmadiáék, amíg be nem kapták az
első gólt, de utána összeroppantak. Pedig hét közben remekül teljesítenek az
edzéseken, csak hát erre senki sem kíváncsi, az eredmény – vagy annak hiánya – mindent felülír. Ami a legjobban fájt, az az, hogy nekem úgy tűnt,
a Siófok jobban akarta a győzelmet,
mint mi, egyik-másik játékosom nem
feszült meg a pályán.”
Ami azt illeti, nemcsak a játékosok
tűntek hitehagyottnak, hanem – leg-

alábbis a beszélgetés közben – szegény
Gálhidi is.
„Már mindent megpróbáltam, ezerféle összeállításban küldtem a pályára a csapatot, a védekezéssel nincs is
baj, de a középpályás játékunk és a támadásvezetésünk teljesen erőtlen. Így
nem csoda, hogy az utóbbi öt mérkőzésünkön mindössze két pontot szereztünk.”
Sajnos a kisvárdai találkozót
Bélteky Róbert tulajdonos is látta, bár
szerencsére a Siófok elleni hazai vereség idején már Melbourne-ben tartózkodott. Jakab János tiszteletbeli elnök
roppant elkeseredett volt beszélgetésünkkor.

„Nem értem ezt a vesszőfutást, a
Soroksár elleni meccs óta csak vergődik a csapat – mondta a BMTE egykori
gólkirálya. – Pedig a felkészülés során
annyira jól ment az együttesnek! Mindent megkaptak, amit csak meg lehet
kapni az NB II-ben, Umagban táboroztunk, az Adriai-tenger partján, és erre
tessék… most a kiesés réme fenyegeti
az együttest. Valamit ki kell találnunk,
a soron következő, csákvári találkozónkat meg kell nyernünk, ha törik, ha
szakad.”
Mert különben ráillik majd a Budafok mostani NB II-es szereplésére
a népszerű magyar filmsorozat címe:
Egynyári kaland… n (VH)

Dupla Axel,
tripla Lutz
Sikeres szezont tud
maga mögött Mezei Réka
műkorcsolyázó
A kerületi Mezei Réka, a káposztásmegyeri Sportország SC Sportklub sportolója április elején két nívós megmérettetésen is ötödik helyet szerzett. A
szlovén Narcisa Cup–Jesenice nemzetközi műkorcsolyaversenyen a még
hiányzó ugrásnem, a dupla Lutz bemutatásával javított programja technikai
pontszámán, melynek köszönhetően
sikerült megelőznie tizenhat vetélytársát, és a 13. Nemzetközi Avas Kupán is
csak két hellyel maradt le a dobogóról.
versenyekről beszélgetve Réka el-

Amesélte, hogy egy szereplés akkor

Kicsi a rakás, avagy ki akarta jobban a győzelmet a Promontor utcában

Fotó: BudafokiMTE.hu

Diákolimpiai bajnokok a Kempelenben
A lányok röplabdában, a fiúk kézilabdában nyerték meg a Diákolimpia országos döntőjét Debrecenben és Balatonfüreden
Áprilisban ismét taroltak a Kempelen
Farkas Gimnázium csapatsportolói. A
lányok röplabdában, a fiúk kézilabdában bizonyultak a legjobbnak a Diákolimpia országos döntőjén.
Magyar Diáksport Szövetség a

Asporttehetség-gondozás, a sport nép-

szerűsítése, valamint a tanulók egészséges életmódra nevelése céljával a
2017/2018. tanévben immáron 31. alkalommal hirdette meg az ország valamennyi általános és középiskolájában a
Diákolimpiát. A 6–20 éves általános és
középiskolások számára 13 sportágban,
hat korcsoportban talál gazdára a tanév
„Diákolimpia Bajnoka” cím.
Április 5–8. között a röplabda B kategória Diákolimpia országos döntőjét
rendezték meg Debrecenben, ahol a legjobb megyei és fővárosi csapatok mérkőztek meg egymással. A versenysorozatba összesen 335 csapat jelentkezett,
közülük 20 fiú- és 20 lánycsapat jutott
az országos döntőbe. A kimagasló színvonalú küzdelemben a Kempelen Farkas
Gimnázium röplabda lánycsapata hoz-

hatta el az első hellyel járó aranyérmeket és kupát az V–VI. korcsoportból. A
csapat tagjai: Béla Zsófia, Bodnár Nikolett, Nagy Zsuzsanna, Nikitscher Petra,
Nyisztor Virág, Pokoly Panna, Pokoly
Petra, Szerdahelyi Dalma, Török Eszter,
Varga Borbála. Edzőjük Haász Ferenc.
Külön elismerésben részesült a legjobb
testnevelő, felkészítő tanár is. Ezt a címet
szintén a kempelenesek hozták el idén,
hiszen a gimnázium testnevelőtanárát,
Varga Lórántot díjazták.
Április 12–15. között a kézilabda B
kategória Diákolimpia országos döntőjét rendezték meg Balatonfüreden, ahol
16 V–VI. korcsoportos csapat küzdött
az első helyért, melyet végül a Kempelen Farkas Gimnázium fiúcsapata szerzett meg. A csapat tagjai: Chrenkó Ferenc, Czakó Zsombor, Zsidákovits
Ferenc, Slenker Balázs, Tárnok Márton, Kovács Gergely, Hajgató Ákos,
Kiss-Puskár Milán, Kővári Kristóf, Simon Bertalan, Török Zoltán, Pál Viktor.
Felkészítő tanár: Varga Lóránt. Tárnok
Márton a legjobb fiú kapus különdíjban
is részesült. n (BUDAFOKTETENY.HU)

Városházi Híradó
BUDAFOK-TÉTÉNY

A Kempelen Farkas Gimnázium kézilabdacsapata a Diákolimpia kupájával

Fotó: kfg.hu

néz ki a legjobban, ha a ritmus, az ugrások és az utolsó hangra történő utolsó mozdulat összhangja mellett a zene,
a kűr, a ruha, a smink és a frizura is
egységet alkot. A szezon két utolsó
versenyén, Szlovéniában és Miskolcon is egy lilából rózsaszínbe átmenő
ruhában, copfba fonott hajjal korcsolyázott a Trónok harca című zenére.
A hazai pályán a jó helyezés érdekében edzőjével több ugrást és nehezebb
kombinációkat is beépítettek a kűrbe,
és így Miskolcon is megszerezte az
ötödik helyet.
Mezei Réka érdeklődésünkre válaszolva elmondta, hogy bár a következő szezon
csak októberben kezdődik, nem pihenhet,
sőt az eddiginél keményebb edzéseken
vesz részt. Edzőjével a dupla Axelt és a
triplákat, többek között a tripla Salchowot
gyakorolják, és rövidesen a következő
kűrt is összeállítják. Az eddig tanult forgásokat megpróbálja egyre gyorsabbá tenni,
és új, látványosabb, több pontot érő pörgéseket is szeretne megtanulni.
A Kempelen Farkas Gimnázium hatodikos tanulója tavaly a Kerület napján vehette át a Jó tanuló, jó sportoló
díjat, amelynek következtében és eddigi remek eredményei alapján két alkalommal is meghívást kapott az önkormányzat rendezvényeire. A tizenhét
kiváló fiatal sportoló között őt is bemutatták a Futafok résztvevőinek, és a
Klauzál Házban megrendezett sportfórumon a legjobb sportolók kiválasztásában is közreműködött.
Mezei Réka, akinek idei eredményei között a Valentin Kupa 3. hely, a
Jégvirág Kupa Nemzetközi Műkorcsolya Verseny 15. hely, valamint a Műkorcsolya és Jégtáncutánpótlás Országos Bajnokságán elért 9. hely is
szerepel, nyáron két edzőtáborba is
készül. Örömmel újságolta, hogy míg
Csehországba egyedül utazik, addig
Németországba az idén a szülei is elkísérhetik majd. n (TAMÁS ANGÉLA)
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