Új játszótér az Óhegyen

A kerület kolbásza

Balázs János koncertje

BUDAFOK-TÉTÉNY

2018. JÚNIUS 21.

A helyiek javaslatai alapján készültek el
a tervek az új játszótérhez, amelyet a nagytétényi
Barackos úton építenek meg. (9. OLDAL) 

Már kapható Budafok-Tétény kolbásza a Budafoki
Szomszédok Piacán. A megvásárlásával
jótékonykodhatunk is. (2. OLDAL) 

Balázs János Liszt-díjas zongoraművész
és a Budafoki Dohnányi Zenekar koncertje nyitja
a Budafok-tétényi Tavaszi Fesztivált. (7. OLDAL) 

Színes programok egész nap:
A KERÜLET ERŐS EMBERE, VÁROSRÉSZEK VIADALA,
SZABADIDŐSPORT, A KERÜLET PÁRJA,
ALKOTÓTÉR – BUDAFOKI ANYUKÁKKAL,
HELYTÖRTÉNETI SÉTA, GEOCACHING
SZABADTÉRI HÁZIBULI
www.budafokteteny.hu/keruletnapja

Városházi
Híradó
BUDAFOK-TÉTÉNY 

(6. OLDAL) 

Válótárs
a kastélyban
Scherer Péter
a Nagytétényi
Kastélymúzeumban
tart önálló estet
(7. OLDAL) 
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Megújul a Campona bevásárlóközpont
A tervek szerint a korszerűsített és több mint 30 ezer négyzetméterrel megnövelt plázában tetőteraszok és új parkolóhelyek is lesznek
A CPI Property Group szakmai ingatlanbefektetői csoport tavaly megvásárolta a Campona bevásárlóközpontot. Az önkormányzat legutóbbi testületi ülésén a
csoport képviselője adott tájékoztatást.
Ebből kiderült, hogy az új tulajdonos fel
kívánja újítani, illetve bővíteni szeretné a
Camponát. Ennek részeként pedig mind
az épületen belül, mind az épület külső
környezetében fejlesztéseket és új munkahelyteremtő beruházásokat tervez.
fejlesztési koncepció szerint a föld-

Aszinti alapterületet mintegy 10 ezer

négyzetméterrel, míg az emeleti alapterületet (a 2. emeleti épületrészekkel együtt)
csaknem 21 ezer négyzetméterrel tervezi
bővíteni. Ennek részeként többek között
a Campona mögött jelenleg 2x2 sávos út
a meglévő parkolóház mellett kibővülne
egy úgynevezett „expressz rámpával”,
amely egyből a parkolóház tetőszintjére vinne (és hozna le onnan), másrészt az
építészeti koncepció alapján az első emeleti szintet részlegesen (nagyjából 13 ezer
négyzetméter alapterülettel) bővítenék a
Campona jelenlegi épületéhez kapcsolódóan, miközben a földszinten a közúti űrszelvény biztosított marad.



Látványterv: CPI Property Group

A Campona fejlesztése során egyelőre nem terveznek teljes újabb szintet az
épületre, de a tervek szerint elképzelhető, hogy az új homlokzat kialakításával
egy időben második emeleti vendéglátóegységet és teraszrészt alakítanak ki a pláza tetején. Ehhez a kereskedelmi funkció
miatt növelik a parkolóhelyek számát is.
A Campona épületének bővítése mellett a
fejlesztő a telken belül a zöldfelületek men�nyiségi csökkentését, de minőségi javítását
ígéri. A jelenlegi, jellemzően gyepfelületek
helyett gondozott, többszintes és változatos fajösszetételű növénytakaróval betelepített zöldfelületek jöhetnek létre. Zöldfelületi szempontból is megújulna az épület előtti
városi tér (a jelenlegi parkoló), illetve az új
tetőteraszok révén részlegesen zöldtetők kialakítását is tervezik. Az épület bejárati homlokzatán függőleges zöldfalak kialakítása is
eleme a koncepciónak. Ezeken kívül a Campona előtti tér is átalakulhat. Olyan közösségi tér kialakítását tervezik, ahol lehetőség
lesz majd családi, ifjúsági és gyerekprogramokra, illetve koncertek megrendezésére. A
telek nagyobb beépítéséért cserébe ugyanakkor a Campona hozzájárul a kerületen belüli
lakótelepeken zöldfelületek és a játszóterek
megújításához. n (VH)

Dél-Buda és Budafok-Tétény az első!
Németh Zsolt: Nagy felelősséggel jár és nagy bizalmat jelez, hogy a fővárosban
a Fidesz-jelöltjei közül a második legtöbb szavazatot kaptam.
Németh Zsolt az Országgyűlés tagjaként elsősorban az ország nemzetközi
és szövetségesi kapcsolatainak erősítésében lát a maga számára feladatot, de
továbbra is képviselni kívánja erejéhez
mérten Dél-Buda és benne Budafok-Tétény lakosságát.

Borok és bonbonok
A májusi Pincejáraton a borok ízlelése mellett finom kézműves csokoládékat is kóstolhattak a
látogatók a Lics Pincészet egyik helységében. Vizer-Orbán Lívia öt különböző ízesítésű desszerttel érkezett a Budafoki Pincejáratra. (2. oldal) 

– A választási kampány és a Fidesz–
KDNP számára ismét 2/3-os felhatalmazást hozó választási siker után
újabb parlamenti ciklus kezdődik az ön
számára is, az országos pártlistán ismét parlamenti képviselői mandátumhoz jutott képviselőként. Milyen tervekkel, személyes célkitűzésekkel kezdi el
a következő négy évet?
– Szinte már veteránként, 1990 óta folyamatosan tagja lehetek az Országgyűlésnek, ami megtisztelő és rendkívül ins-

piráló számomra. Köszönettel tartozom
a Fidesz minden aktivistájának, támogatójának, mindenkinek, aki meggyőzött
egy szomszédot vagy imádkozott a sikerünkért. Az Országgyűlés tagjaként elsősorban az ország nemzetközi és szövetségesi kapcsolatainak erősítésében látok
a magam számára feladatot. Ez elsősorban az egyre szerteágazóbb közép-európai együttműködésre vonatkozik, de
természetesen a NATO-partnereink és
az Európai Unió tagállamai körében is
a magyar álláspont ismertetése és elfogadásának az elősegítése is ad munkát.
Mindehhez jó feltételeket nyújt az ország ismertségének növekedése, a gazdaság erősödése és a kormány Európában szokatlan mértékű támogatottsága a
választók körében.
(Továbbiak az 5. oldalon) 

Németh Zsolt
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 Városházi Híradó

Bonbonok és borok

Sváb zene, minőségi borok és csokoládék a Pincejáraton
A májusi Pincejáraton a borok ízlelése
mellett finom kézműves csokoládékat is
kóstolhattak a látogatók a Lics Pincészet
egyik helységében. Vizer-Orbán Lívia öt
különböző ízesítésű desszerttel érkezett a
Budafoki Pincejáratra.
inden hónapban más és más temati-

Mka mentén szervezik meg a Pincejára-

Sczígel Andrea, Karsay Ferenc és Serfőző László a Szomszédok Piacán

Fotó: Kocsis Zoltán

Már kapható a piacon
Budafok-Tétény kolbásza

tot, a májusi program a sváb nemzetiség
jegyében zajlott. A Lics Pincészetbe sok
német ajkú vendég érkezett, akik nagyon
jól érezték magukat az autentikus zene
és a finom borok kóstolása közben. Az öt
bonbon úgy készült, hogy Lics Judit borász elküldött a pincészetből kiválasztott
borokból egy-egy mintát, hogy az édességek minél jobban passzoljanak a finom
nedűkhöz. Így a belga csokoládé alapból
több különböző ízvilágú édesség született.
A Gonoszka gyöngyöző borhoz fehér csokoládés bodzás-citromos, trüffelkrémes
bonbont kínáltak, a Nora-Borához eper
ízű csokoládét, a Cserszegi Fűszereshez
fahéjas bonbont, a pincészet vörösborához
étcsokoládés trüffelkrémes meglepetést,
amiről a vendégeknek kellett kitalálni,
hogy milyen fűszerrel ízesíthették. A Juhfark Barrique borhoz kávés kardamomos
csokoládé dukált, amelyben a bor is főszerepet kapott. A különleges párosítások
minden látogatónak elnyerték a tetszését.

Gasztronómiai élményből nem volt
hiány a Záborszky Pincében sem, ahol
Révész József mesterszakács tartott kalandtúrát a sajtok és a borok világába,
persze kóstolóval együtt. A Sümegi és
Fiai Pincészet kvízjátékkal készült a borkóstoló mellé. A több mint tíz éve alakult hagyományőrző Ströcker Melody
sváb zenekar a Katona Borházban lépett
színpadra. A vendégek tizenháromféle
bor közül választhattak, amelyek mind
a balatonboglári családi pincészet saját
készítésű termékei. A legkülönlegesebb
ezek közül a Semillon fajtájú szőlőből
készült bor volt, ez ritkaságnak számít,
mert kevesen hozzák ki önálló fajtaként,
legtöbben inkább házasítják. Sokan vették a pincészet Flört Irsai Olivér borát,
amely gyümölcsös ízének köszönhetően rendkívül kellemes választásnak bizonyult a nyári melegben. A Várszegi Pincészetben a Heimattöne Kapelle sváb
zenekar gondoskodott a jó hangulatról.
A vértessomlói együttes most készül háromhetes turnéra Amerikába, de emellett sokat lépnek fel Németországban és
Ausztriában is. A vendégek a pincészet
összes borát megkóstolhatták, de most
elsőként kínálta Várszegi Viktor borász
a 2017-es chardonnay-t. Nagy népszerűségnek örvendett a Várszegi Csabagyöngye Gyöngyöző is. n (VISZKOCSIL DÓRA)

A Serfőző húsbolt terméke jótékony célokat is szolgál
Budafok-Tétény önkormányzatának stratégiai partnere, a Serfőző és Társa Kft.
állt elő az ötlettel, hogy a Kerület kenyere mintájára elkészíti a Kerület kolbászát,
amivel jótékony célokat is szolgál. Budafok-Tétény kolbásza már kapható a Budafoki Szomszédok Piacán.
úsvéttól kapható a Budafoki Szom-

Hszédok Piacán levő Serfőző hús-

boltban a kerület kolbásza, amely hagyományos alapanyagokból készül. A
letisztult ízvilágú, enyhén csípős kolbász csak sót, borsot, pirospaprikát,
fokhagymát és sertéshúst tartalmaz, és
amellett, hogy különösen finom, jótékony célokat is szolgál – minden eladott pár kolbász után 200 forinttal
támogatja a cég az Élelmiszerbank
élelmiszermentő tevékenységét. Az
Élelmiszerbank a kerület nagyáruházaiból menti helyi partnerszervezetei segítségével a jó minőségű, lejárati határidőn belüli termékeket, melyeket a
kerület rászorulói kapnak meg. Mivel

az élelmiszert az áruházak ingyen adják át, „csak” a szervezési költségeket
kell fedezni, így minden 200 forint közel 6000 forint értékű élelmiszert jelent
a helyi rászorulóknak.
Serfőző Lászlót, a húsbolt vezetőjét május 3-án, a Budafoki Szomszédok Piacán levő üzletében kereste
fel Sczígel Andrea, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatója, hogy aláírják az együttműködésről szóló szerződést, valamint
támogatói oklevelet is átadott a bolt
számára. Sczígel Andrea elmondta, a
mostanihoz hasonló, sikeres együttműködésnek köszönhetően most már két
helyi vállalkozó is támogatja az élelmiszermentést, amivel hozzájárultak ahhoz, hogy a tavalyi évben több mint 75
millió forint értékben, 141 tonna élelmiszerrel tudták segíteni a budafoktétényi rászorulókat. Az adományok
főképp a Budafok-tétényi Család- és
Gyermekjóléti Központon keresztül
érnek célba, de az Élelmiszerbank kap-

csolatban áll a Baptista Menedék Szolgálattal is a kerületben.
A húsbolt vezetője az együttműködés aláírásán elmondta, nagyon pozitívak az eddigi tapasztalatok a Kerület
kolbászával kapcsolatban. Hozzátette,
miután megtudják a vevők, hogy a vásárlásukkal jótékonykodnak is, gyakran még többet vesznek.
Karsay Ferenc polgármester az aláíráson örömét fejezte ki, hogy a Brucker
Pékség után a Serfőző húsbolt is csatlakozott a nemes kezdeményezéshez,
mellyel kerületi családokon, gyermekeken segítenek. Hozzátette, továbbra is
várják azon cégek jelentkezését, amelyek szívesen lépnének stratégiai partneri kapcsolatba az önkormányzattal,
hogy együtt vigyék előre a kerület számára fontos kezdeményezéseket.
A Kerület kolbászához Budafok-Tétényben, a Budafoki Szomszédok Piacán (1221 Budapest, Játék u. 2–12.), a
Serfőző és Társa Kft. húsboltjában lehet hozzájutni. n (VH)

xxxxx

Lezárások a vasútfelújítás miatt
A Városház téri parkoló egy részét
és a Növény utcát is lezárják ideiglenesen

Májusban lesz a lomtalanítás

Előreláthatólag május 3-tól két hétig
lezárják a Városház téri P+R parkoló egy részét. Az átmeneti lezárásra az
új perontető beemelése miatt, az autók
védelmében van szükség.

Az FKF Zrt. idén is ingyen szállítja el a
háztartásunkban felgyűlt, szabályosan
kihelyezett, fölöslegessé vált tárgyainkat. A lomtalanítás május 22–31-ig tart
kerületünkben, ahol mindennap más
körzet kerül sorra. Az FKF Zrt. értesítőlevélben, társasházak esetében kifüggesztett plakátokon tájékoztat a kihelyezési időpontokról.

Akálatai már javában zajlanak a kerü-

A szabályokat be kell tartani, hogy megőrizhessük a tisztaságot!

40a vasútvonal felújításának mun-

nagyobb méretű hulladékok ingye-

Anes elszállítása nagy segítség, de

néhány dologra figyelnünk kell, hogy
megőrizhessük a köztereink tisztaságát, rendezettségét és ne akadályozzuk
a közlekedést sem.
Mivel közterület-szennyezési, illetve köztisztasági szabálysértést követ el,
aki nem a megjelölt időpontban készíti ki a lomokat, ezért a kerület közterületi
rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak az FKF Zrt. által kiküldött
hivatalos tájékoztató levélben megjelölt
napon, 18 óra után készítsük ki a lomokat!
Ne helyezzünk ki a lomtalanításnál a háztartásokban naponta képződő
kommunális hulladékot, az ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység
következtében keletkezett hulladékot,
veszélyes hulladékot, építési törmeléket, gumiabroncsot, zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű), szénport,
hamut, földet, elkülönítetten gyűjtött
üveg-, papír-, műanyag és fémhulladékot, gépjárműroncsot.

Lomtalanítás a Kossuth Lajos utcábanxxxxx

A lomokat a lakóházunk előtti, az FKF
járműveivel jól megközelíthető közterületre tegyük ki! Fontos, hogy a lomokat ne az
úttestre rakjuk, mert akadályozhatják a forgalmat, illetve balesetet okozhatnak. Az
FKF Zrt. a lomtalanítást követően elvégzi az úttest takarítását, viszont az ingatlan
előtti terület, valamint járdaszakasz tisztaságának biztosítása az ingatlan tulajdonosának, illetve üzemeltetőjének kötelessége.
A veszélyes hulladékoktól is megszabadulhatunk, ha a lomok kihelyezését követő napon az előre kijelölt
helyszínre visszük azokat. A gyűjtőpontokon leadható veszélyes hulladékok: sütőolaj és göngyölegei, festékmaradék és göngyölegei, olajos

műanyag flakon, oldószerek, hígítók,
növényvédő szerek, akkumulátor, szárazelemek, elektromos és elektronikai
hulladékok, gumiabroncs, szórópalack,
fénycső és gyógyszerhulladék.
Mivel mindannyiunk közös érdeke,
hogy a lomtalanítás ne okozzon rendzavarást kerületünkben, ezért a szabályok betartását mobil térfigyelő kamerák is felügyelik.
Az önkormányzat kéri mindenki szíves közreműködését, hogy BudafokTétényben rendezetten és fennakadások
nélkül történhessen az idei lomtalanítás. További információk a Fővárosi
Közterület-fenntartó Zrt. honlapján érhetők el. n (BUDAFOKTETENY.HU)

Fotó: Kocsis Zoltán

letben. A budafoki megállóhelyet érintő munkák miatt átmenetileg lezárt,
Városház téri területen 13 parkolóhely
található, ebből 5 mozgáskorlátozottak számára van fenntartva. Ezzel párhuzamosan ideiglenesen megnyitják az
eddig lezárt részt a Városház téri P+R
parkolóban, hogy az építkezés mellett
is zavartalan legyen a parkolás Budafok vasútállomás környékén. A munkaterület elhatárolása mellett továbbra is
lehet közlekedni.
A Kelenföld–Százhalombatta vonalszakasz felújításához kapcsolódóan megújul a 40a vasútvonal Növény
utca keresztezésében lévő hídszerke-

zet, valamint a Növény utcát is átépítik, melyhez a forgalom teljes kizárása
szükséges. A főbb munkafolyamatok a
következők: a régi hídszerkezet bontása, a régi vágány és támfalak elbontása, az új hídszerkezet, vágány és támfal
építése, a jelenlegi 10 méter nyílású híd
helyett 21,7 méter nyílású tartóbetétes
vasbeton lemezhíd építése, a 13,5 méter széles 2x1 sávú útpálya és 4,1 méter
széles gyalog- és kerékpárút kiépítése,
a táblás kereszteződések elbontása és
turbó körforgalmak kiépítése.
A munkákat 2018. május 3. és 2019.
április 30. között végzik el. A lezárás
ideje alatt az építési technológia jellegéből fakadóan a gyalogos és kerékpáros
átvezetés is megszűnik az aluljáróban.
A gyalogos és kerékpáros közlekedés
számára a lezárás ideje alatt a javasolt
és kitáblázott kerülőutak a Nagytétényi
úti gyalogos és közúti átjáró (250 méter)
és a Dózsa György úti gyalogos és közúti átjáró (600 méter). n (VH)

Városházi Híradó

Megköszönték a honatya,
Szabolcs Attila munkáját
Ismét ülésezett Budafok-Tétény önkormányzatának képviselő-testülete
A képviselő-testület tagjai április 26-án
gyűltek össze a Városháza Dísztermében, hogy döntsenek a kerületet érintő aktuális kérdésekről. Köszöntötték
a hónap művészét, amely címet rendhagyó módon intézmény kapta – a Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola,
amely a közelmúltban a Magyar Örökség díjat is átvehette. Az intézmény
képviseletében Arató László igazgató
vette át az elismerést.

A testület megköszönte a választókerület leköszönő országgyűlési képviselője, Szabolcs Attila munkáját, aki
2014–2018-ig képviselte Dél-Budát a
parlamentben, korábban pedig három
cikluson keresztül polgármesterként
szolgálta a budafok-tétényieket.
A testület többek között döntött arról, hogy a Káldor Adolf Szakorvosi Rendelő felújítása miatti kapacitáscsökkenést és bevételkiesést 19 millió

forint önkormányzati támogatással
kompenzálják. Ezenfelül, szintén önkormányzati támogatásnak köszönhetően hamarosan egy új hallásvizsgáló
kabin is segíti majd a szakrendeléseket.
A testület jóváhagyta településrendezési szerződés megkötését a Campona bevásárlóközpont alapterület-növelése és nagyarányú korszerűsítése
érdekében, és az új kerületi építési szabályzatot. n (VH)

arsay Ferenc polgármester gratulált

KNagy Péternek, a Budafoki Refor-

mátus Egyházközség lelkipásztorának,
aki márciusban a Magyar Érdemrend
Lovagkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült, valamint a kerületünkben élő Szabó Miklósnak, a
Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekgyógyászati Klinika újszülött intenzív osztálya vezetőjének, akit a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári
tagozata kitüntetéssel ismertek el március 15-én.
A rendvédelemben és a mentésben
dolgozók védőszentjei – azaz Szent
György, Szent Flórián és Szent Kamill
– napja alkalmából áldozatos munkájukért, elöljáróik javaslatára önkormányzati jutalmat adtak át a mentők, a
katasztrófavédelem és a rendőrség kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársai számára.

Karsay Ferenc és Szabolcs Attila a Városházán

Fotó: Kocsis Zoltán

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

MÁJUSBAN LOMTALANÍTÁS LESZ
A KERÜLET EGÉSZ TERÜLETÉN
Amióta csak létezik a lomtalanítás, mindig konfliktusok vannak körülötte. Abban
nincs vita, hogy szükség van rá. Nagy segítség a lakosság számra, hogy a szokásos háztartási szemétbe nem férő,
nagyobb terjedelmű hulladékot, lomot elszállítják. A baj az, hogy egész újrahasznosító iparág telepedett rá a lomtalanításra. Akik ezt végzik, hasznos munkát

DR. STAUDT MÁTÉ
jobbikos
önkormányzati képviselő

DÉL-BUDA ÉRDEKKÉPVISELETE
Az országgyűlési választásokat követően a
Jobbik természetesen tovább fogja folytatni a dél-budai lakosok érdekképviseletét.

PERLAI ZOLTÁN
DK-s
önkormányzati képviselő

EZEN A SZÉGYENEN MEG MAJD
VALAHOGY TÚL LESZÜNK
„Éljen a 2/3ad! Ezen a szégyenen meg
majd valahogy túl leszünk. Mit keres itt
olyas valaki, akinek a XI. kerület az otthona?” Hasonló vélemények sokaságát ol-



KÉPVISELET
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ÁLLÁSPONT

Karsay Ferenc polgármester

Mérföldkövek
z elmúlt hétvégén sok család élhetett át megható és felemelő pillanatokat or-

Aszágosan és Budafok-Tétényben egyaránt. Kerületünkben négy iskolában,

198-an énekelhették el a Ballag már a vén diák kezdetű klasszikust, és búcsúztak el attól az intézménytől, amely segített nekik, hogy nyitott, értelmes, jószívű
és kíváncsi felnőttekké válhassanak.
A ballagók meghatottságát azonban hamar átveszi a vizsgadrukk, hiszen már
zajlanak az érettségik. Országosan mintegy 110 700 diák ad számot a tudásáról.
Az érettségi a diákok számára talán csak egy idegességgel vegyes izgatottsággal
várt dátum, de később bebizonyosodik, hogy ez a vizsga a felnőtté válás egyik
mérföldköve. Olyan megmérettetés, ahol egyedül kell helytállniuk a felnőttség
küszöbét épp csak átlépő fiataloknak, s amely meghatározó lehet továbbtanulásuk s jövőjük szempontjából.
Tudom, hogy Budafok-Tétényben sok tenni akaró, szorgalmas és jóravaló fiatal él, akik hiszik, hogy a Földünk jó hely, és közösen még jobbá tehetjük. A mi
dolgunk, hogy „biztos talajt és szárnyakat” adjunk nekik. Biztos talajt, ahonnan
elrugaszkodhatnak és amelyről tudják, az otthonuk mindig visszavárja őket, és
szárnyakat, hogy valóra merjék váltani azt, amihez nekünk talán nem volt elég
bátorságunk, és messzebbre jussanak nálunk.
Budafok-Tétény önkormányzata évről évre megajándékozza a kerületben
tanuló diákokat Kultúra Erzsébet-utalvánnyal, mobiltelefonhoz külső akkumulátorral, amit idén Soproni Kis Sándor egyedi tervezésű tartójába tettünk, és egy
szerencsetollal. Bízunk benne, hogy emellett sok szép élménnyel, jó barátságokkal és hasznos tudással is megtelt a ballagók tarisznyája.
Azt gondolom, nem kérdés, hogy a tanárok szerepe nagyon meghatározó az
önmagukat kereső középiskolások életében. Egy dicséret ugyanúgy nyomokat
hagyhat a diákokban, mint egy nap végén, fáradtan elejtett rossz félmondat, s ez
nemcsak azt befolyásolja majd, hogy a nyelvtant vagy a kémiát szereti-e valaki
jobban, hanem azt is, milyen emlékeket visz magával tovább. Köszönet illeti azokat a pedagógustársakat, akik saját életüket sokszor háttérbe szorítva segítették
a diákok fejlődését és boldogulását!
Nemcsak a diákok, a szüleik életében is meghatározó a középiskolából való ballagás. Eddig fogtuk gyermekeink kezét, igyekeztünk őket hosszú éveken keresztül
a jóra tanítani — most lendületet vesznek, dobbantanak, és hamarosan ugranak a
felnőtt létbe. Mi pedig bízunk benne, hogy megadtuk ehhez a kellő útravalót.
Kedves diákok! Kívánom, hogy olyan nyaratok legyen, amely méltóképp zárja le a gyermekéveket, hogy készen álljatok arra a kalandra, amelyet a felnőtt lét
jelent majd. Az érettségi jó lecke a felnőtt élet kapujában állva: olyan eredményt
érünk el, amennyi energiát hajlandók voltunk belefektetni. n
CIVIL SZEMMEL

végeznek, mert újrahasznosítanak olyan
potenciális nyersanyagot, ami különben
a szemétlerakókat növelné. Sajnos ezt
a szűkebb és tágabb környezetre tekintet nélkül végzik. Széttúrják a kitett lomot,
szétverik az elektronikus berendezéseket, hasznosítható alkatrészek után kutatva. Nyomukban kiterjedt szemét- és üvegcserépmezők maradnak.
A kerület közterület-felügyelői és a
rendőrök ilyenkor a szokásosnál sokkal többet járőröznek. A legtöbbet mégis maga a lakosság tehet azért, hogy
ne alakuljanak ki ezek a szemétmezők:
csak a lehető legkésőbbi időpontban tegyék ki a lomot! Gondosan olvassák el a
minden háztartásba eljuttatott tájékoztatót, abban benne van körzetenként ez
az időpont!

Az autógumikat, festékeket, használt
olajat és az elromlott elektromos berendezéseket szíveskedjenek az ugyanebben az időpontban az önkormányzat által szervezett veszélyesanyag-begyűjtő
pontokra elvinni!
Ha mindenki ehhez tartaná magát, az
sokat segítene a tisztaság megőrzésében
és abban, hogy mielőbb visszatérjenek a
megszokott állapotok.
Ilyenkor megsokasodnak a Facebookon
és egyéb fórumokon a panaszok is: miért nem csinál valamit az önkormányzat, a
rendőrség, a közterület-felügyelet? Higgyék
el: teszik a dolgukat. Ha más településekről
nem hordanák ide a szemetet, ha mindenki tartaná magát az FKF Zrt. tájékoztatójában
írtakhoz, nekik is kevesebb feladatuk lenne.
Legyen idén más a lomtalanítás! n

Staudt Gábor, pártunk listán mandátumhoz jutó képviselője célul tűzte ki, hogy a
kampányban meghirdetett programpontjaink közül minél többet megpróbáljon
megvalósíttatni a parlamenti többséggel.
Dél-Buda érdekében önálló indítványokat
és költségvetési módosító indítványokat
fogunk benyújtani, bízva a kedvező elbírálásban. Ilyen megvalósítandó cél többek
között a további városrehabilitáció, beleértve a Duna közelségének kihasználását is, a P+R parkolók számának drasz-

tikus növelése, vagy a Nagytétény-Óhegy
városrész belterületbe vonásának jogi és
költségvetési vonzatának megteremtése.
Ezek olyan fejlesztések, amelyek csupán
kerületi forrásokból nem tudnak megvalósulni, ezért szükséges azokat az országos
költségvetésbe beemelni. Bízunk benne,
hogy ezek a fejlesztések nemcsak nekünk, hanem a parlamenti többséget adó
Fidesz-KDNP képviselőinek is kellően fontosak lesznek, és támogatni tudják azok
megvalósulását! n

vasni közösségi oldalakon kerületi Fideszszimpatizánsoktól. Nehezen élik meg, hogy
a jelöltjük, Németh Zsolt elbukott az áprilisi választáson. A pártjuk által kitalált és a
csak általuk elfogadott választási törvényt
szidják a vereségért, melynek következtében a XI. kerület fele is a választókerület része lett. Négy éve ez még jó volt, most
már katasztrófa. Pedig erősen lejtett a pálya
idén is Budafok-Tétényben. Minden létező
és sok, korábban elképzelhetetlen eszköz is
bevetésre került az MSZP és a DK által támogatott közös jelölt ellen. Volt itt minarettel való fenyegetés a lap főszerkesztője tol-

lából, volt számos nyílt és burkolt kísérlet az
ellenzék megosztására, sőt még egy mára
elvakultan kommunistázó volt MSZMP-st is
sikerült a választási bizottság élére állítani,
a biztonság kedvéért. A többség azonban
változást akart, és ezt Molnár Gyula megválasztásával ki is nyilvánította. A szomszéd
kerületben már sikeres volt, az esélyt most
Budafok-Tétény is megadta neki. Mindan�nyiunk érdeke, hogy éljen vele. És talán ez
az új helyzet friss levegőt is hoz helyi közügyeink eddigi egyoldalú kezelésében.
Szégyen ide vagy oda, ezzel járnánk a legjobban. n

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

Hétköznapjaink
z elmúlt években, a BMTE-sporttelep fejlesztési és felújítási munkái során

Amindenkor igyekeztünk tájékoztatni a környezetünkben élő embereket arról,

hogy az észrevételeiket figyelembe véve, azok elé menve szervezzük a munkákat
úgy, hogy mind a fejlesztési munkákhoz kötődő logisztika, mind pedig a munkák
végzése a lehető legkevésbé zavarja a környezetet. Természetesen vannak olyan
helyzetek, amikor a munkák speciális jellegéből adódóan jelentkezhetnek olyan
gondok, aminek a megoldásához az érintettek közvetlen megkeresése elengedhetetlen. Jó szívvel nyugtázom, hogy az eddig eltelt időszakban az építkezéssel
kapcsolatban különösebb gond nem jelentkezett. Az utóbbi hetek során derült
ki, hogy egyrészt a központi rendezvények, ahol a nagyobb létszám miatt komolyabb hangosítást kell biztosítani, vagy az olyan rendezvények, amelyek villanyfényes rendezéssel párosulnak, egy új minőségű tényezőként vannak jelen a
sporttelep környezetében. Minden olyan észrevételt, amely szóban vagy írásban
érkezett hozzánk, igyekeztünk figyelembe venni. Ez vonatkozik a világítás beállítására, és ma felelősséggel kijelenthető, hogy a pályát megvilágító lámpatestek
beszabályozása, beállítása megtörtént, és nincs olyan lámpa, amely ne a pályára
irányítaná a fényt. Természetes, hogy az MLSZ által megkövetelt nagymértékű
megvilágítási igény nemcsak a pálya területén okoz fényjelenséget, hanem mes�sziről is látható a világítás fénye. Olyan körülmény, amely alapvetően befolyásolná, zavarná a közvetlen környezetben élőket, megítélésünk szerint nem állhat
fenn, nyilvánvaló, hogy néhányan általunk nem ismert ok miatt érzékenyebbek
erre a problémára. Az ő megértésüket is kérjük, hiszen nem túl sok alkalommal
engedi az MLSZ az esti mérkőzéseket.
Örömmel vesszük azt is, hogy a létesítményük maximálisan kihasznált. Azt
a rendezett állapotot, amit a hozzánk látogató sportolók, iskolások, óvodások,
vendégrendezvényen részt vevők tapasztalnak, csak nagyon nehéz munkával
tudjuk biztosítani, és a pályakarbantartással foglalkozó munkatársaink emberfeletti munkát végezve tartják fenn a színvonalat. A hétköznapok hangulatába
persze az is beletartozik, hogy a futásra díjmentesen használt atlétikai pályán
nem örülünk a tűsarkú cipőben edzeni próbáló vendégeknek, vagy a gyerekkocsi pályán történő közlekedésének. De ugyanígy nem tudunk mit kezdeni azzal,
amikor a hozzánk érkező vendégjátékosok úgy hagyják ott az öltözőinket, hogy
ember legyen a talpán, aki a kitakarítást képes ilyen helyzetben elvégezni, nem
beszélve arról, hogy folyamatosan kell az összetört, sérült részeket pótolnunk.
Mind a sportolók, mind a szülők, mind pedig a vendégek számára a sporttelep
különböző területén kifüggesztettük az etikai kódexünket azzal a céllal, hogy
alakuljon ki a fejlesztés színvonalával arányos sporttelepen belüli használati magatartás, elvárt viselkedésformák.
A magunk részéről, mintegy nevelő célzattal minden gyereknek és felnőttnek,
aki belép a sporttelep kapuján, azzal a szándékkal köszönünk előre, hogy katalizáljuk őket a budafoki sporttelep elvárt közösségi hangulatának színvonalas megteremtéséhez. Ez a hétköznapok gyakorlata, amit nekünk naponta biztosítanunk kell,
és tesszük ezt annak reményében, hogy a sportolóink eredményes munkával hálálják meg ezt a szándékot, a vendégeink pedig észreveszik az elvárásokat a sporttelep életterében. n
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó
ÁLLÁSAJÁNLATOK
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki

ÜGYVITELSZERVEZÉSI ÉS CONTROLLING CSOPORTVEZETŐ
munkakör betöltésére.
Információk a betöltendő munkakörről, pályázati feltételekről: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2018. május 20-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „Ügyvitelszervezési és controlling
csoportvezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu.

FELHÍVÁS

Ebben az évben ünnepeljük a XXII. Kerületi Egyesített Óvoda
Varázskastély Tagóvodája fennállásának 70. évfordulóját.
Szeretnénk ebből az alkalomból fényképkiállítást szervezni. Kérünk minden régi dolgozót, óvodást, szülőt, ha van fényképe az óvodáról, az épületről, udvarról, helyiségekről, juttassa el hozzánk személyesen, vagy e-mailben, legkésőbb 2018.
május 15-ig. Segítségüket köszönjük!
Busainé Jakab Gabriella Tagóvodavezető
Címünk: Varázskastély Tagóvoda, 1223 Budapest, Erzsébet királyné utca 9. E-mail cím: varazskastelyovi@hawk.hu

MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ

Pályázati lehetőség fiatal előadóművészek, valamint
zene-, képző- és iparművészek számára
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Testvérvárosi Bizottsága (Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata művészet ösztöndíjról szóló
14/2003. (VI. 20.) Ör. számú rendeletében foglaltaknak megfelelően) nyílt pályázatot hirdet fiatal előadóművészek, valamint zene-, képző- és iparművészek számára.
A pályázat célja, hogy egy-egy tehetséges fiatal művész pályakezdését megkönnyítse, illetve a kerülethez való kötődésüket erősítse.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25., 12.00 óra.
A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2018. június 19.
A pályázati felhívás elérhető: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/palyazatok

MEGHÍVÓ
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ

„Szívet cseréljen az, aki hazát cserél!”

Honvágy címmel a kerület festőművészeinek és fotóművészeinek képei tekinthetők meg.
A rendezvényen közreműködik Berki Júlia, a Kárpát-medencei szavalóverseny győztese, aki Tompa Mihály versét szavalja el és György Viktória Kovács Kati dalát énekli. A kiállítást megnyitja: Németh Zsolt – az Országgyűlés
Külügyi Bizottságának elnöke. A belépés díjtalan! A kiállítás május 19-ig tekinthető meg!
Helyszín: Radóczy Mária Galéria (1223 Bp., Dézsmaház u. 27.). Időpont: május 12., szombat, 16.00.

MEGHÍVÓ

2018. május 26. RÓZSAVÖLGYI PATAK PARTI

10.15 Zenés felvonulás: A Budafoki Fúvósegylet, a Történelmi Lovastúra Egyesület, a Budafokos Baranta Csapat
kíséretével. Találkozó: az Ady és a Tordai út sarkán. 11.00 Kacor király a Meseerdő Bábszínház előadása. 11.30tól Nevezés a versenyekre a Közösségi Ház kertjében. 12.15 Versenyek kezdete: Futavölgy – Biciklis körverseny
– Aszfalt-rajzverseny. 13.45 Kelenvölgyi Ált. Isk. Pávakörének műsora Péter Judit és Kukovecz Gábor vezetésével
14.15 A versenyek eredményhirdetése és kezdődik a tombolavásárlás (200, Ft/db). 14.30 A Rózsavölgyi Népdalkör műsora Budai Ilona Kossuth-díjas népdalénekes vezetésével. 15.05 Szabó Levente harmonikázik. 15.30
A Budafokos Baranta Csapat bemutatója Ábrahám Antal vezetésével. 16.00 Tombolasorsolás. 16.20 Vox Insana
Kamarakórus műsora Tőri Csaba karnagy vezetésével. 17.00 A Mugunghwa (Mályvavirág) koreai néptánccsoport műsora. 17.20 Sztárvendégek: Varga Vivien és Varga Szabolcs énekesek műsora. Sztárban sztár + 1 kicsi
című zenés show műsor győztesei. 18.00 Kolta Péter gitározik. 19.00-23.00 Nosztalgia buli a 70-es, 80-as évek
slágereivel és tánccal. Játszik a SPÁRGA zenekar! 21.15 Tűzmadarak – tűztánc show
11 órától A Nomád Étel Lacikonyhája – italok, ételek (kolbász – pecsenye – kenyérlángos). A Székely kürtös Kft.
faszenes székely kürtöskalácsai. A Vesztergom Pincészet borai.
A Közösségi Ház hátsó kertjében 10.30-16.00 Ugráló vár, 11.30-13.00 Póni lovaglás, 17.00-18.00 Íjászat, családi ügyességi játékok, 12 órától az Előkertben kirakodóvásár, 13-17 óráig Kézműves foglalkozások
A programokon a részvétel ingyenes. Eső esetén a programok a Közösségi Házban lesznek megtartva.
A PROGRAM VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

VIRÁGOSZTÁS

Virágosztás az önkormányzattól!

Ahogy meghirdettük, az önkormányzat idén is egynyári és balkonvirágok osztásával járul hozzá,
hogy minél virágosabb legyen kerületünk.
Azok az intézmények és magánszemélyek, akik előzetesen, az április 20-i határidőig jelentkeztek,
2018. május 23., szerdán 10–18 óra vagy 2018. május 24., csütörtökön 8–16 óra között a Városháza
hátsó udvarában (1221 Budapest, Városház tér 11.) vehetik át a virágokat. Az előző évek tapasztalataira alapozva kérjük, hogy mindenki hozzon magával a virágok szállítására alkalmas dobozt vagy rekeszt,
mert azt az önkormányzat nem tud biztosítani. Virágosításra fel!

MEGHÍVÓ
Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel meghívja Önöket 2018. május 23-án Budafoki
Szabó Ervin Könyvtárban szerda 17 órától tartandó,

Egy Sváb Kisfiú Emlékei Budafok – Felsővárosban

Visszaemlékezik: Schantz Tivadar. Közreműködik: Szabó Levente Harmonikán
(1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 30.)
dr. Szirtes Edit (06-70-410-9403)

TISZTA, VIRÁGOS KERÜLETÉRT DÍJ

A cím azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
(a továbbiakban: személyek) részére adományozható, akik a kerület tisztaságának megőrzése, környezetünk szépítése és egészségesebbé tétele érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek.
A díj az alábbi kategóriákban nyerhető el:
a) családi ház és környezete, b) utca, utcarész, lakótelepek, társasházak kisebb-nagyobb egysége, c) balkonok,
erkélyek, d) intézmények, vállalatok, egyházak, e) önkormányzati fenntartású intézmények
Az a)-d) kategóriákban az első három helyezett, az e) kategóriában egy helyezett kaphat díjat. A díj átadására a Kerület napja alkalmából rendezett ünnepségen, június 21-én kerül sor. A díjazott személyére bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu) legkésőbb
2018. május 31-ig 2 példányban kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő címre: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet, 1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra kérjük, írják rá: Javaslat „TISZTA, VIRÁGOS KERÜLETÉRT DÍJRA”

MEGHÍVÓ
2018-ban ismét megünnepeljük a Kerület Napját!
Ezen a napon egy kicsit büszkébbek lehetünk otthonunkra, a XXII. kerületre.
Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
és az Artér Művészeti Egyesület a KERÜLET NAPJA alkalmából meghirdeti a

„Budafok-Tétény Ifjú Tehetségei”

II. regionális képzőművészeti rajzpályázatát a
XXII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező 6-19 éves fiatalok, illetve a kerületi általános és
középiskolák tanulói részére ‚RÉGEN ÉS MOST’ címmel.
Budafok több száz éves múltra tekinthet vissza. Büszkén vállalhatjuk településünk múltját és jelenét. Arculata,
szerkezete rengeteget változott. Sok-sok szép terünk, épületünk van. Mi történt? Mi lett más? Elfér egymás mellett a régi és az új? Megváltozott-e az életmód, az öltözék, felcserélhetőek-e a régmúlt és a jelen szokásai, helyszínei? Érdeklődve várjuk észrevételeiteket képekben megformálva. Biztosan sok történetet, régi fényképet láttatok már Budafokról. Ha nem, nézzetek utána, milyen is volt 50, 100, 150 évvel ezelőtt itt élni!
Egy kis segítség: http://www.fszek.hu/konyvtaraink/kossuth_lajos_utca_30_/topoteka
A pályázatra a grafika és a festészet eszközeivel készített, maximum A2 méretű munkával jelentkezhetsz. Az alkotásodat ne add postára, hanem szkenneld be (300 dpi felbontásban és jpg formátumban), utána küldd el az
alábbi e-mail címre: 22keruletnapjarajzpalyazat@gmail.com BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2018. MÁJUS 31.
Középiskolások számára lehetőség van max. 5 perces kisfilm kategóriában is pályázni a ‚Régen és most’ témakörben (a megadott e-mail címre várjuk 2018. május 31-ig a pályaműveket). A nyertes kisfilmeket a Kerület
Napján tartott ünnepélyes díjátadón nyilvánosan is levetítik. Kérjük, az alkotások azonosításához minden alkotáson tüntessétek fel az alábbi információkat: alkotó neve, születési éve/korcsoportja, iskolájának neve és címe, az
alkotás témája és címe; a felkészítő pedagógus neve (amennyiben van) és az e-mail címeteket. Amennyiben iskola küldi be a pályázatokat, akkor összesítő listát kérünk a beküldött alkotásokról! Segítségüket köszönjük!
A pályázaton nyertes tanulókat a megadott e-mail címen vagy az iskolán keresztül értesítjük és tájékoztatjuk.
Kérjük, őrizzétek meg az eredeti alkotásokat, mivel a nyertes képeket elkérhetjük egy jó minőségű szkennelés
erejéig, hogy nagy méretben kinyomtathassuk és bemutathassuk.
A győztes munkákat nagy méretben kinyomtatva láthatja a közönség az ünnepélyes eredményhirdetés, díjátadó
és a kiállítás megnyitása alkalmából. Korcsoportok:
I. korcsoport – alsó osztályos tanulók
II. korcsoport – felső osztályos tanulók
III. korcsoport – középiskolás tanulók
Az értékelés korcsoportonként történik.
A pályázati kiírás letölthető az Artér Művészeti Egyesület oldaláról https://arterbudafok.wordpress.com/
palyazatok-2/
Eredményhirdetés és ünnepélyes kiállítás-megnyitó: 2018. június 21. csütörtök
Amennyiben kérdés merülne fel a pályázattal kapcsolatban, az alábbi telefonszámokon lehet érdeklődni:
Filotás Viktória 06-70 601 9177 és Kaszás Réka 06-20 597 4046
Artér Művészeti Egyesület, E-mail: 22keruletnapjarajzpalyazat@gmail.com.
Honlap: http://arterbudafok.wordpress.com/

Városházi Híradó



Elsősorban Lengyelország és Magyarország van a célkeresztben, de Szlovákia is nyomás alatt állalatt áll.

Dél-Buda és Budafok-Tétény az első!

INTERJÚ
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Fotó: Kocsis Zoltán

Németh Zsolt országgyűlési képviselő szerint az önkormányzati választás fő témája az elmúlt öt esztendő fejlődése lesz
(Folytatás az 1. oldalról) 

– Budafok-Tétényben, a korábbi választásokhoz hasonlóan, ezúttal is jóval
többen szavaztak a Fidesz–KDNP jelöltjére – esetünkben önre –, mint más
jelöltekre. Mit gondol arról, milyen módon lehetne a XI. kerületből ehhez a választókerülethez tartozó településrészeken élők bizalmát nagyobb mértékben
megszerezni? Mit kíván tenni ennek érdekében a következő parlamenti ciklusban, illetve milyen teendői lehetnek ennek érdekében a két fideszes többségű
városvezetésnek?
– Az országgyűlési és az önkormányzati választások tétje egészen más. Elkülönülnek a feladat- és hatáskörök, és
az emberek is egészen más szempontok
szerint választanak. Az önkormányzatok megítélésében az emberek a közvetlen lakókörnyezetük helyzetét, a pozitív
változásokat veszik figyelembe, és nagy
szerepe van a személyességnek, hiszen
a polgármester testesíti meg az önkormányzatot. Az igaz viszont, hogy a település fejlődése érdekében a mindenkori
országgyűlési képviselőnek és a mindenkori városvezetőnek együtt kell működnie. A választások lezárultával egyáltalán
nem feledkeztem meg választási ígéreteimről, és noha – kis különbséggel – alulmaradtam az egyéni képviselői helyért
vívott küzdelemben, továbbra is képviselni kívánom erőmhöz mérten Dél-Buda és benne Budafok-Tétény lakosságát.
Annál is inkább, mivel ez a vereség felér egy fél győzelemmel, hiszen a főváros
Fidesz-jelöltjei között a második legtöbb
szavazatot kaptam, ami nagy bizalmat és
persze felelősséget jelent. Az csak a he-

lyiek javára válhat, ha a különböző pártállású képviselők között egészséges versengés alakul ki.
– A kampány csak átmenetileg ért véget, a felkészülés már el is kezdődött a
2019-es önkormányzati választásokra.
Milyen évre számít ebből a szempontból? Vajon mik lesznek a hangsúlyosabb
kampánytémák?
– Az önkormányzati választás témája az elmúlt öt év fejlődése lesz. Karsay
Ferenc polgármester és csapata igen jó
teljesítményt nyújtott, a közterületek állapota, a közintézmények helyzete, a
szolgáltatások színvonala javult a ciklus
alatt, és még messze nem vagyunk a végén. Ezekkel a tényekkel szemben más
pártok semmit nem tudnak felmutatni,
legfeljebb csak ígérgetést.
– Szintén jövőre lesznek az európai
parlamenti választások. Egyértelműen
a migráció lesz a kiemelt téma ezúttal
is? Mi lesz a tétje ennek a választásnak?
– Sokan mondják, hogy elegük van
a migránstémából, vagy eleget hallották már Soros György nevét. Hig�gyék el, a kormánynak és a Fidesznek is elege volna, de az Európai Unió
a minap költségvetési büntetőintézkedéseket helyezett kilátásba azokkal az
országokkal szemben, amelyek nem
támogatják a migrációt. Elsősorban
Lengyelország és Magyarország van
a célkeresztben, de Szlovákia is nyomás alatt áll. A kohéziós pénzek újraosztását is tervezik: Magyarországtól
és Lengyelországtól elvonnának pénzeket, míg a migránsokat nyakló nél-

kül és a határőrizeti kötelezettségüket
megszegve befogadó Görögországot
és Olaszországot megjutalmaznák. Ez
ellen fel kell lépnünk, és az EP-választás eredménye sorsdöntő lesz a csata
végkimenetele szempontjából.
– Hogy látja, vajon miként alakulhat a Bornegyed-koncepció, milyen támogatást kaphat esetleg központi költségvetési forrásból, vagy netán sikerül
uniós forrásokat is bevonni a program
fejlesztéséhez? A II. Borszerződés idei,
tavaszi aláírása ezt vetítette előre.
– Az elmúlt hónapokban újra meghirdettük a mottót, hogy Budafok a főváros bornegyede. Ez egyrészt már
most valóság, másfelől viszont a jövőre irányuló program. A Pincejárat, a második Borszerződés és sok minden más
ennek a programnak a megvalósulása. A Kárpát-medencei Borászati Központ pedig egy olyan jelentőségű álom,
amely nemcsak kiteljesíti a Bornegyedkoncepciót, hanem nemzetközi térképre kívánja helyezni a magyar borászatot.
– Milyen feladatok várnak önre az
országos politikában, milyen poszton
folytatja a munkát, továbbra is kiemelt
terület lesz ön számára a nemzetpolitika? Marad az Országgyűlés külügyi bizottságának élén?
– Abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy a frakció újra engem jelölt a Külügyi Bizottság elnöki posztjára. Ez nemcsak elismerése az eddig
végzett munkának, de kötelezettség is,
hogy még többet tegyünk Magyarország nemzetközi kapcsolatainak ápo-

lásáért, a magyar érdekek védelméért.
Ami a nemzetpolitikát illeti, az nemcsak megbízatás, hanem legbelsőbb indíttatás is számomra, mondhatni lelkiismereti kötelesség.
– Az elmúlt négy évben ön vezette a strasbourgi páneurópai szervezet,
az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének magyar delegációját. Ebben
a minőségében milyen sikereket emelne ki a nemzetpolitikai érdekérvényesítés szempontjából, illetve mi az,
amin megsokszorozott erővel kell tovább dolgozni? Várhatóan folytatja-e
a munkát ebben a minőségében is a következő négy évben?
– Igen, terveim között szerepel,
hogy folytatjuk az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében a megkezdett
munkát. Az elmúlt négy évben folyamatos nyomásnak volt kitéve Magyarország, de elértük, hogy végül nem indult monitoringeljárás az ország ellen.
Napirenden tartottuk a külhoni magyarok kérdését, különösen a kárpátaljai magyarok érdekeinek védelmében
értünk el eredményeket, eszközöket
adva a magyar diplomácia kezébe. A
legnagyobb sikerünk a Hoffmann Rózsa nevét viselő, az európai nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak védelméről
szóló jelentés elfogadása volt. Mindezeken a területeken folytatni kívánjuk
a küzdelmet.
– A Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés aláírásgyűjtése is zajlott a
választási kampány hajrájában. Sikerrel is járt, megvannak a szükséges szám-

ban a támogató aláírások. Hogyan tovább? Mik a feladatok e téren?
– Az Európai Unió mindenféle kisebbséget látványosan támogat, kezdve
az úgynevezett LGBT (újabban a Q-t is
hozzábiggyesztik) kisebbségtől a mozgássérültekig vagy a vallási kisebbségekig. Egyetlen kivétel van: az őshonos
nemzeti kisebbségek. Ezeket az Európai
Unió látványosan cserbenhagyta, jogaik sérelmét belügynek tekinti. A petíció sikere most arra kényszeríti az Európai Uniót, hogy komolyan vegye ezt
a kérdést, és jogalkotással védje a nemzeti kisebbségek életlehetőségeit a szülőföldjükön. Ez nem lesz egyszerű, ez a
közeljövő egyik nagy feladata.
– Ön a Kisebbségekért – Pro
Minoritate Alapítványnak és a
Tusványosi Diáktábornak és Szabadegyetemnek is az alapítója. Előbbi a
fő szervezője a nemzetpolitikai műhelymunka kiemelt központjának,
Tusványosnak, amely immár 29. alkalommal a „világ közepe” lesz egy héten
át. Mik lesznek a kiemelt témák idén?
– Az idei Tusványos július 24–29.
között változatlanul a festői szépségű erdélyi Tusnádfürdőn lesz, mottója pedig úgy hangzik: Szenvedélyünk Tusványos! A szabadegyetemi
és fesztivál jelleg jól kiegészíti egymást. A kikapcsolódás mellett a jövő
tervezésére is van miért odafigyelni,
hiszen jó eséllyel nehéz évek elé nézünk, amikor mozgósítanunk kell a
nemzeti összetartozásban, a hitünkben és az identitásunkban rejlő minden energiát. n (SÜKÖSD LEVENTE)
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A KERÜLET NAPJA

 Városházi Híradó

„Jó Madarak”
a Piactéren

A házibulizene legendája újra a Kerület napján lép fel
Nincsen frontemberük, és nincs olyan
tagjuk, akiről rögtön az ember eszébe
jutna ez az együttes. Nem fáradságos
munkaként, hanem szórakozásként
fogják fel azt, amit csinálnak. Nem világsztárok, mégis világi jó hangulatot
tudnak teremteni. Ők a Madarak Házibuli Zenekar.
folyamatosan változó, kiegészü-

Alő, mégis kemény maggal rendel-

kező csapat megalakulásának ötlete
Borhi Miklós zenekarvezető fejéből
pattant ki még 1994-ben. Az ő neve a
legtöbb 90-es években bulizónak ismerősen csenghet, ugyanis számos ismert
együttesnél zenélt korábban (legyen az
akár a Neoton vagy az R-Go). A kezdetekben a legendás Bill Haley mintájára rock and roll muzsikát játszottak,
az országban ők rendelkeztek a legnagyobb repertoárral a stílusalapító énekes számaiból.
„Sokat változott, bár úgy mondanám, hogy inkább kiegészült az együttesünk zenei világa, hiszen sokan megfordultak már a bandában, mindenki
kicsit más zenei ízlést hozva magával,
de a rock and roll-gerinc azért még él.

Meglepő, de az idősebbek mellett egyre több fiatal esik be a bulijainkra, és
egyre többen ragadnak is ott. Az élő
zene valamit elindít az emberben, teljesen más és új érzelmek törnek fel
ezekben a gyerekekben, mint amikor
a rádiót – és a mai zenéket – hallgatják. Egymást inspiráljuk a közönséggel, az ő önfeledt táncuk és hangulatuk
nélkül nem is tudnánk ilyen könnyedén
dolgozni” – mondta a zenekar énekese, Tőke László, akiknek édesanyja a
XXII. kerületben lakik.
A lassan negyed évszázada színen lévő zenekar már közel háromezer koncertet tudhat maga mögött,
amelyek körülményei igen változatosak. Fellépnek magánrendezvényeken,
koncerttermekben, de akár presszókban is, garantálva az élő zene legjavát.
Törekednek a rendszeres, állandó időközönként megtartott bulikra, vasárnap
esténként a városligeti Széchenyi Kert
tősgyökeres fellépői. Akik pedig hazai
pályán óhajtanak partizni velük egyet,
azoknak jó hírünk van: a tavalyi évhez
hasonlóan idén is ott lesznek és zenélnek a Kerület napján, június 21-én Budafok központjában. n (GÁLL ANNA)
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Színes programok egész nap:
KERÜLET ERŐS EMBERE
VÁROSRÉSZEK VIADALA
SZABADIDŐSPORT
KERÜLET PÁRJA
ALKOTÓTÉR – BUDAFOKI ANYUKÁKKAL
HELYTÖRTÉNETI SÉTA
GEOCACHING
SZABADTÉRI HÁZIBULI

www.budafokteteny.hu/keruletnapja

Fotó: Kocsis Zoltán

Párosan szép az élet
Még lehet pályázni a Kerület Párja címre
Minden tősgyökeres budafoki tudja,
hogy kerületünknek van saját kenyere, kolbásza, bora, erős embere, de talán kevesen hallottak arról, hogy idén
már a „Kerület Párja” cím is kiérdemelhető. Az idén második alkalommal
megrendezendő Kerület napján roppant különleges és rendhagyó módon
ünnepelhet az ifjú pár és a násznép a
boldogító igen kimondása után. Nem
szégyen nagyot álmodni, az esketés
helyszíne nem más, mint a Városháza Díszterme.
em is kell mást tennie ehhez az em-

Nber fiának, csak megkérni a kedve-

se kezét, persze az sem árt, ha a szerelmespár legalább egyik tagja bejelentett
budafok-tétényi lakos (hiszen ez az
alapkövetelmény). Jelentkezni május 21-ig lehet, a házasságkötési szándékot a kerületi anyakönyvvezetőnél
kell jelezni. A nyertes párok, akik június 21-én, vagyis a Kerület napján kötik
össze életüket, a kerület részéről nászajándéknak tekinthetik ezt az ingyenes, csodálatos dísztermes szertartást,

amit a polgármester vagy a helyettese
celebrál.
Az esemény magába foglal egy
pezsgős koccintást, valamint egy fotósorozatot is, a legszebb pillanatokat az
önkormányzat fényképésze fogja lencsevégre kapni, a képek természetesen
album formájában eljutnak majd a házaspárhoz.
A június 21-én (Záborszky Nándor, Budafok első polgármestere születésének évfordulóján) esedékes Kerület napján tavaly sajnos nem akadt
jelentkező a Kerület Párja címre, idén
viszont már többen is pályáztak. A májusi határidőig jelentkezőknek (ha háromnál több házasodni vágyó pár
akad) meg kell fogalmazniuk, miért
is szeretnék elnyerni ezt a címet, valamint a fogadást, hiszen ez nyújt majd
segítséget az esemény szervezőinek a
döntésben. A pályázatra kizárólag új
anyakönyvvezetői időponttal rendelkezők jelentkezhetnek, akik közül a legszerencsésebbek egy évig viselhetik a
Kerület Párja címet. Idén már biztosan
lesz nyertes. n (GÁLL ANNA)

Városházi Híradó

Zongoraversennyel
indul a tavaszi fesztivál

fiatal kora ellenére több nagy nemzet-

Aközi versenyt nyert, számos kitüntetést

birtokló zongorista legutóbb márciusban a
Magyarország Érdemes Művésze elismerést vehette át kiemelkedő művészi értéket létrehozó munkájáért.
– Kicsit mindig összegzek, amikor kitüntetést kapok. Pár éve így tettem a Liszt-díjnál, és így tettem most is.
Sok mindent csinálok paralel, a Cziffra György Fesztivál művészeti vezetőjeként töretlen lelkesedéssel szervezem
a Cziffra-fesztivált, és idén is vállaltam
a zsűrizést a Virtuózok című tehetségkutató műsorban, mert igyekszem kulturá-

lis és társadalmi szinten is hasznossá válni. Az érdemes művésznek méltónak kell
lennie az elismerésre –mondta lapunknak Balázs János, akinek vezetésével a
tervek szerint 2019 nyarától működni
fog a Cziffra György Roma Oktatási és
Kulturális Központ is.
– Nem először szólistája a Budafoki
Dohnányi Zenekarnak. Szívesen játszanak együtt?
– A zenekar és köztem régóta tartó
szakmai kapcsolat áll fenn. Mindig öröm
Hollerung Gáborral együtt dolgoznom,
mert rendkívül jól egymásra tudunk
hangolódni. Évekkel ezelőtt, az első
közös koncerten egy Rachmanyinovversenyművet adtunk elő, azóta többször
muzsikáltunk már együtt, sőt egy lemezt
is elkészítettünk, ahol Dubrovay összes
zongoraversenyét rögzítettük.
– Dubrovay László műveit, aki az
ön 30. születésnapjára zongoraszonátát
komponált?
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Stílusosan zárja hangversenyét Budafok zenekara

– Igen, és erre nagyon büszke vagyok! Szeptember 27-én mutatom be
a Sonata Felicita című mesterművet a
MOMkultban, és utána húsz koncertből
álló európai, kanadai és távol-keleti turnéra indulok, ahol Bach, Chopin, Liszt,
Schumann, Ravel, Debussy, Rachmaninov, Bartók és Dubrovay műveit játszom, és kamaraesteket adok majd.
– Dohnányi zenekar, Lajkó Félix,
Presser Gábor, Szakcsi Lakatos Béla és
Miklósa Erika – hogy csak néhányat említsünk zenei partnerei közül. Nem zavarja a stílusbeli különbözőség?
– Szeretek a zene világában kalandozni. Hiszem, hogy a műfaji korlátokat el kell törölni, és csak a zenei értékre szabad koncentrálni. A felsorolt
művészek mindegyikével öröm volt
zenélni. Egy-egy ilyen alkalom inspiratívabb, ihletettebb és improvizatívabb koncertélményt nyújt, sőt talán
őszintébb is. n (TAMÁS ANGÉLA)

Balázs János a zongoránál

KULTÚRA

Happy Birthday variáció

Ősszel koncertkörúttal ünnepel Balázs János Liszt-díjas zongoraművész
A zongorairodalom egyik legnehezebb
versenyművét, Csajkovszkij híres B-moll
zongoraversenyét játssza Balázs János
Liszt- és Prima-díjas zongoraművész az
idén 25 éves Budafoki Dohnányi Zenekarral a tavaszi művészeti fesztivál nyitóhangversenyén.



Hollerung Gábor Liszt Ferenc-díjas érdemes művész tizennyolc éve vette át
a fennállása negyedszázados évfordulóját ünneplő Budafoki Dohnányi Zenekar
(BDZ) vezetését, és elmondása szerint
azóta kötéltáncot jár. Hihetetlen büszkeség azonban számára, hogy a nehézségek ellenére mindig előrefelé sikerült
„menekülnie” az együttesnek, és picit
mindig megelőztek másokat.
– A mi erőnk a kezdeményezéseinkben
rejlik, abban, hogy elkezdtük azokat a
hasznos, érdekes és előremutató dolgokat, amelyeket gazdaságilag is érdemes
megvalósítani – összegezte a BDZ sikeres működését a zeneigazgató, akivel a
hétvégi Pincejáraton beszélgettünk.
– Milyen programmal készül a kerület zenekara a május 9-én kezdődő Tavaszi Művészeti Fesztiválra?
– A nyitóhangversenyen Balázs János
előadásában felcsendül az egyik leghíresebb Csajkovszkij-mű, a B-moll zongoraverseny, amely ugyan hihetetlenül
szabadnak és improvizatívnak tűnik, de
rendkívül fegyelmezett versenymű. Elhangzik Kodály Zoltán Galántai táncok
című műve és Werner Gábor hangszerelésében Peter Heidrich Happy Birthday
variációi is..
– Stílusosan zárja a hangversenyt a
huszonöt éves együttes.
– A Happy Birthday-variáció nagyon szellemes játék, amelyet a közönség mindig igen élvezetesnek talál. A
mindenki által ismert dallamot Bach, Mozart-, Beethoven-, Wagner-, New
Orleans- és magyaros stílusban is eljáts�szuk, és ez rendkívül szórakoztató. Néha
stílusparódia, néhol pedig a német szerző
addig ferdíti a születésnapi köszöntő dallamát, amíg úgy nem hallatszik, mint egy
igazi zenemű.
– Újabb öt évre kinevezett igazgatóként mit emelne ki a zenekar eddigi pályafutásán végigtekintve?
– A BDZ azt az utat választotta – szerintem helyesen –, hogy a zenészeket ál-

Hollerung Gábor

Fotó: Kocsis Zoltán

lásban foglalkoztatja, nem vállalkozóként. Komoly nehézség azonban, hogy
az együttest fenntartó XXII. kerületi önkormányzat és az állam által nyújtott támogatások a bérköltségnek csak egy
részét fedezik, hiszen nyolcvannyolc zenészről és a hozzájuk kapcsolódó tizenkettő egyéb munkakört betöltő emberről
van szó. Ezért vannak vállalkozásaink is.
–Szimfonikus zenekarként erre milyen lehetőségeik adódtak?
– Szerencsénk volt a Stingkoncertekkel, és azzal, hogy olyan gigaprojektek kezdeményezője és gazdája lehettünk, mint például a HAVASI
Symphonic Aréna Show, amelyet egy
hétvége alatt harminchatezren is megnéznek. Emellett kitaláltunk crossover
produkciókat, filmzenei koncerteket, az
ABBA Symphonyt vagy a műfajok keverését szolgáló Magyar Varázslatot Havasi Balázs, Lajkó Félix, Roby Lakatos
és a Duna Táncegyüttes részvételével.
Ezek a koncertek mindig nyereségesek,
ezért is megyünk minden évben néhányszor az arénába, ahol az intimebb produkciókra is le tud ülni öt-hatezer ember.
Ezek a koncertek teszik lehetővé,
hogy fizetést kapjon a zenekar, és mintegy yolcvan klasszikus koncertet adjunk
Budapesten és az ország több helyszínén. n (TAMÁS ANGÉLA)

Fotó: Kocsis Zoltán

Válótárs a kastélyban
A Pilátus, a beszédhibás rendezőasszisztens és Rejtő Jenő
Scherer Péter építőmérnökként diplomázott a Műegyetemen, de már hallgató korában a színjátszás vonzotta. A
Válótársak című televíziós sorozatból
is ismert, Jászai Mari-díjas színész filmes karrierje, amelyet huszonöt nagyjátékfilm fémjelez, a Sztracsatellával
kezdődött, a sokdíjas Gengszterfilmmel folytatódott, majd jött hat Jancsórendezés (ettől kezdve Scherer Péter
és Mucsi Zoltán széles körben ismertté
vált Pepe és Kapa néven – a szerk.), és
a többi mozi, például a Kontroll vagy Az
éjszakám a nappalod.
független, kreatív és mindenre fo-

Agékony színművész egy napra kerü-

letünkben is kinyitja irodalmi kávézóját a nagyközönség előtt május 10-én.
A nagytétényi kastélyban kávé, tea és
sütemény mellett mesél majd pályafutásáról, mond el egy-egy számára meghatározó prózarészletet, verset, illetve
a tőle megszokott módon „sztorizik”.
– A Mester és Margarita megszokottól eltérő feldolgozásában mint
Pilátust láthattuk, a Csányi rendezte Szentivánéji álomban Bélát, a beszédhibás rendezőasszisztenst alakította, az EztRád című zenés darab pedig,
amelyben színészként és rendezőként is
dolgozik, a médiára reflektál. Mindig
ilyen járatlan utakon jár?
– Többnyire igen. Március elején mutattuk be a Karinthy Színházban A piszkosak című darabot. Teljesen rendhagyó
az előadás, nem a reguláris színházi működéssel készült, de szerintem jó lett.
– Valóban nem szokványos, hogy a
szöveg az építőipari munkások beszél-

getéseiből épül fel, Rejtő Jenő leírt szavaival elegyítve.
– A melósok ma is olyan szófordulatokat használnak, mint amelyeket közel
száz éve Rejtő Jenő használt a könyveiben, és olyan helyzetekbe keverednek,
mint az ő szereplői. A darabban a Rejtő
múzeum – amelynek létrejötte a mai napig várat magára – felújításán dolgozók
egyike egy áramütés következtében behunyt szemmel Piszkos Fred világában,
a szingapúri alvilágban él, ha kinyitja a
szemét, akkor pedig a mai magyar építkezésen. Ebben a szituációban rengeteg
a humorforrás.
– Több színházban játszik és rendez,
de a Nézőművészeti Kft.-vel a középiskoláknak is rendszeres vendége. Milyen témákat dolgoznak fel a fiatalok számára?

– A drogról szóló darabunk prevenciós jellegű, a tolerancia, másság elfogadása érzékenyítő jellegű, a Soha senkinek című előadás pedig arra való,
hogy megmutassa: egy tabusított témáról, a családon belüli erőszakról is
lehet, sőt kell is beszélni, beszélgetni.
Előadásainkat minden esetben kötetlen beszélgetés követi, amelyen a téma
szakértője – például az abúzus feldolgozásánál egy pszichológus vagy egy
olyan hölgy, aki maga is érintett volt
már – is részt vesz. A nagykamaszok
még nem előítéletesek, nincs a dolgokról prekoncepciójuk, de már fejlett az
asszociációs készségük, és néha a műveltségük is vetekszik a felnőttekével,
ezért nagyon szeretem az iskolai előadásokat. n (TAMÁS ANGÉLA)

Dindi István a könyvbemutatón

Újabb könyv Nagytétényről
Negyedik helytörténeti kötetét mutatta be Dindi István
Dindi István történelemtanár negyedik könyvét mutatta be április 17-én
a Szelmann Ház dísztermében, amely
zsúfolásig megtelt nagytétényi lakosokkal és a helyi történelem iránt érdeklődőkkel. A mostani könyv a Nagytétény az 1950. évi városegyesítés
után címet kapta.
indi István ingyen, lakóhelyének
megismertetése érdekében
írta meg a könyvét. A munkát Lászlóné Varga Éva, a Nagytétényi Polgári
Kör elnöke szívből köszönte meg a bemutatón. A két évig tartó kutatómunka
eredményeképpen rendkívül sokoldalúan kidolgozott és hiteles dokumentumot tarthatott a kezében az, aki megvásárolta a könyvet a helyszínen. A
szerző a bemutatón mesélt a több ezer
oldalnyi forrás felkutatásáról és áttanulmányozásáról, a nagytétényi lakók
önzetlen segítségéről, aminek köszönhetően rendkívül emberközelivé vált
az események felidézése a kötetben.
Sok tétényi ajánlott fel képeket, dokumentumokat, amelyek mind-mind he-

Djobb

Scherer Péter építőmérnökből lett sokoldalú művész

Fotó: Kocsis Zoltán

lyet kaptak a könyvben. A negyedik
kötetben külön fejezetet kapott például
a gyárak és üzemek részletes bemutatása, de az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi történései is.
Dindi István a könyvbemutatón többek között azt mondta: „A múlt ma már
emlék, azonban érdemes fellapozni és
olvasgatni a múltról, azért, hogy értékelni tudjuk a jelent, és hogy a múlt hibáiból okulva jobban építhessük a jövőnket.”
Kludák Erzsébet, a Nagytétényi
Helytörténeti Kör vezetője is méltatta a szerzőt és a könyvet. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kötet bemutatja a
kommunista hatalomtól a rendszerváltásig terjedő évtizedeket, amelyeket közvetlen átélőként és szemtanúként is felidézhetünk az olvasása közben. Karsay
Ferenc polgármester is megköszönte
a könyv megszületését és bejelentette,
hogy nemsokára elkészül az önkormányzat támogatásával az egykori TétényPromontor helytörténeti könyv utódja,
amelyben Dindi István veti papírra Nagytétény történetét. n (VISZKOCSIL DÓRA)
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HIRDETMÉNYEK

 Városházi Híradó

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
A HOZZÁJÁRULÓK NÉVSORA: Ackermann Mátyás, Albertfalvai Ált. Ipartst., Albertfalvai S.C., Albitz
Antal, Angler Lajos, Arany János, Aszalos Sámuel, Auracher József, Babonics József, Babonits
Ferenc, Bajza Márton, Bakos János, Balogh Gizella, Baross Gábor Tel. Polg. Kör, Barotányi György,
A Nagytétényi Iparoskör zászlóját 1928. július 28-án szentelték fel.
Bauman Ferenc, Bayer György, Bayer Györgyné, Bayer János, Bayer Jánosné, Bayer Márton, Bayer
A zászló 2 oldalán az alábbi szöveg olvasható:
Márton(N)É, Beke János, Beke Jánosné, Benedek Ferenc, Benti Rezső, Berger Jakab, Biai Keres1.oldal: „ ÁLDD MEG ISTEN A TISZTES IPART. NAGYTÉTÉNYI IPAROSKÖR 1909-1926”
kedők És Iparosok Köre, Bíró András, Bíro István, Bischof Ferenc, Bischof Gyula, Bischof Gyuláné,
2.oldal: „ ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK, NAGYTÉTÉNYI IPAROSOK SPORTEGYLETE 1920-1926”
Bischof Máté, Bischof Mátyás, Bodor Gyula, Bognár Géza, Bohn István, Böhm Pál, Bősze Bálint, Brust
A zászlót Spiller Károly bádogos padlásán rejtegették évtizedeken keresztül. Jelenleg a Szelmann Házban őrizzük az erre a célra készített Hermann, Bruszt Vilmos, Budaf. Keresztény Ifjak Egyes., Budafok És Vidéke Vendégl. Ipartársul(A)
üveges tárlóban. A zászló az elmúlt évtizedek során jelentősen megrongálódott, kötelességünknek érezzük a megmentését. Textilrestaurá- T, Budafoki Munkás Dalkör, Budafoki Polgári Kör, Budafoki Villamossági R.T., Budaörsi Ált. Ipar Tst.,
tor árajánlata alapján a csak kézimunkával történő javítás költsége kb. 2 millió forintba kerül, és legalább fél évet vesz igénybe.
Budaörsi Iparos Kör, Budatétényi K. Elöljáróság, Budatétényi Levente S.C., Burger Zsigmond, Burger
A Nagytétényi Polgári Kör április 7-én a 26. Polgár Bál alkalmával gyűjtést szervezett. Az adományok, és a bál teljes bevétele 550 000 Ft
Zsigmondné, Bürger Ignác, Csapó István, Csetényi István, Csontos Zsigmond, Daitelbaum Ignác,
volt, és nagyobb összegű átutalás is érkezett 205 000 Ft értékben. Segítséget kérünk minden olyan szervezettől, iparostól, magánszemély- Diósdi I. C., Ditrich Lajos, Dobroviczky István(É), Dombrovszky Nándor, Dormith Miklós, Dörnyei
László, Dr Ungár Pál, Dr. Bálint Béla, Dr. Fazekas Alajos, Dr. Fazekas Alajosné, Dr. Pór Zsigmond, Érdi
től, aki e nemes cél érdekében anyagi felajánlást tud tenni.
Pénzbeli adományokat a NPK bankszámlájára: Erste bank 11991315-06181297-10000001 vagy személyes megkeresésre nyugta ellené- Casino, Érdi Iparos Kör, Érdi Kath. Kör, Érdi Rokkant Egyl., Érsek István, Fábos Imre, Faludi Izor, Farkas
István, Fáy Ignác, Fehér Imre, Fehér János, Feimer István, Ferschich János Esp. Pléb., Fibi Antal, Fibi
ben a 06-20-804-2332 telefonon történő egyeztetés alapján lehet tenni.
József, Filácz Miklós, Firch Ferencné, Fisch Ferenc, Fischer Béla, Fischer József, Fögl István, Főző/Törő
A restaurálás költségeihez hozzájárulók nevét maradandó formában fogjuk megjelentetni.
László, Frisch Manó, Frückler Herman, Füstös János, Gaál Károly, Gadarby Istná(N)É, Gerber Dezső,
Az Iparoskör zászló rúdján található rézlapocskákon azok a nevek szerepelnek (338 név), akik a készítéséhez több mint 90 évvel ezelőtt
Gerő Ármin, Gilbert Mátyás, Gittling András, Grábics István, Grossmann Jenő, Grosz Jakab, Grosz
hozzájárultak.	
Köszönjük szépen a segítséget, László Istvánné NPK elnök Jakabné, Grosz János, Grünanger Alajos, Gubicza Lázár, Gulyás Imre, Gulyás Lajos, Haggenmacher
Sörgyár, Hamál Ferencz, Hamál Jakab, Hamál József, Hamál Károly, Hamál Károlyné, Hamál Libor,
Hamál Liborné, Hanth József, Hasszán József, Hasszán Márton, Hasszán Márton, Haufner György,
Haufner Györgyné, Hauth Ferenc, Hauth Gyula, Hayn József, Hldik Ede, Horvát György, Horváth István,
Höflinger Antal, Höflinger Károly, Huber Antal, Huber Jakab, Hufnágel Ferenc, Hufnágel Ferencné,
Hufnágel Imre, Hufnágel József, Hupka Péter, Hübsch Ernő, Id Höflinger András, Id. Hufnágel Ferenc,
Id. König Mátyás, Id. Schmidt István, Id. Spiller György, Id. Szabó Károly, Ifj. Grósz Gáspár, Ifj. Eiszner
Jakab, Ifj. Hajduk István, Ifj. Höfflinger András, Ifj. Krepp János, Ifj. Mayer József, Ifj. Pentz Ferenc, Ifj.
Spiller Ferenc, Ifj. Spiller György, Ifj. Szabó Károly, Jelics József, Jirka József, Jurisics Miklós, Kammer
György, Kammer Vilmos Igazg., Katona Sándor, Kazacsa József, Keller Béla, Kellermann Károly,
Kelner Ferencz, Kemény Lajos, Kern Mátyás, Kertész Ferenc, Kijácz József, Kiss Béla, Kiss József,
Kiss Károly, Kiss László, Kiss Sándor Elnök, Kiss Sándorné Zászlóanya, Kludák József, Knapp István,
2 . B o r E S T r E
Kocher György, Kohn Armin, Kohn Ármin, Kollár József, Koroly Vilmos, Kovács János, Kovács József,
2018. május 12., szombat 18.30
Kozmér Gyula Közmér, König Ferenc, Kp.. Gömbös Gyula, Kray Károly, Krizsán József, Kunácz Lajos,
Budafok-Tétény Általános Ipartestület
Lampel Mór, László István, László Péter, Léhner Ferenc, Léhner József, Lerner Károly, Lerner Károlyné,
1221 Budapest, Mária Terézia u. 60.
Lesták Juliska, Liheti József, Lill András, M.A.N.Sz., M.Sz.Sz. Középmagy. Kör, Macskássy Sámuel Főjegyző, Magvassi Lajos, Magy. Sertéshizl. És Húsipari R.T., Marastoni János Közjegyző, Mayer István,
Mayer József, Megyeri József, Mészáros Ferenc, Mészáros Jenő, Missik Béla, Molnár Béla, Molnár
Dezső, Murcsik Pál, Müller Benedek, Müller József, Müller József, Müller Józsefné, N.Tétényi Sz. Antal
Temt. E., Nagy István, Nagytétény Hungária Club, Nagytétény K. Elöljáróság, Nagytétényi Polgári Kör,
Nasztvogel Mihály, Némedy József, Németh János, Ntétényi Általános Ipartestület, Ntétényi Hotel
Szövetk., Oberdnig József, Oberhuber Alfréd, Özv. Ádám Ferencné, Özv. Fister Lajosné, Özv. Frank
Sándorné, Pancsek János, Pancsek Jánosné, Papp András, Paulik Károly, Paulith János, Pentz Ferenc
Bíró, Pentz Ferenc Ig., Pentz Ferencné, Pentz István, Pentz Jakab, Pentz Jakab, Pentz Jakabné, Pentz
ProgrAM:
János, Pentz Károly, Pentz Lipót, Pentz Mihály, Petroff Dragon, Petroff Miklós, Polák Pál, Pomázi Move
18.30: Köszöntő
• „A nap ingyen világít” – napelemes közvilágítás.
Kiss Tibor ügyvezető (Packers Energolight Kft.)
S. E., Poszpisek János, Pregitzer György, Pregitzer Györgyné, Pregitzer József, Pregitzer Pál, Prntz Mi• BKIK rövid felvezetése
előadása
hály, Putz József, Putz Viktor, Radeczky János, Rintel Miksa, Róth Jenő, Rőder József, Rössler Ignác,
• Varga Pincészet – Boross György,
• toMbolA, melynek bevételét felajánljuk
borász borbemutatója
az „Életrevaló” program bevezetésére
Ruff Gyula, Rühl Lajos, Rühl Lajosné, Scholl Rezső, Schön Ármin, Schrammer Jánosné, Schvanauer
tombola ajándékok: az augusztus 20-i tüzijáték
• Bemutatkozik az „ÉlETrEvaló” program –
mely a gyerekek személyiségfejlődéséhez kíván
megtekintése hajóról 2 fő részére, hétvégi tesztJános, Schwäger József, Schwarcz Ármin, Schwarcz József, Schwarcz Miksa, Sellman Ignác, Skolits
segítséget nyújtani – Dr. Jakab Júlianna előadása
vezetés új típusú Renault gépjárművel, valamint
• Gádor Általános Iskola előadása arról, hogy
árverésre bocsátjuk a futballválogatott által aláírt
János, Skolits Jánosné, Skrbeck Antal, Skrbeck Artur, Skrbeck Arturné, Slezák László, Slezák Lászlómiért csatlakozott az „Életrevaló” programhoz –
focilabdát, amit az MLSZ ajánlott fel részünkre.
né, Spiller Alajos, Spiller Ferenc, Spiller János, Stéfel János, Steiner György, Stift Béláné, Stift József,
Maróthy Miklósné, igazgató előadása
• szeleshát szőlőbirtok, Szekszárd –
21.00: DuMAszínház
Stift Károly, Svéger Mihály, Szabó Ferenc, Szabó Ferencné, Szabó Ignác, Szabó István, Szellman IgMarton József, borász borbemutatója
– FelMéri Péter előADásA
• Felelős családi vállalkozások – Tatár Antal,
nácné, Szente Béla, Szilágyi Miklós, Szupp László, Takács György, Takács Imre, Takács István, Tétényi
a Tatár pékség tulajdonosának előadása
Vendégeink az est folyamán korlátlanul fogyaszthatják borászaink által felkínált borokat,valamint
• Mi az a bitcoin? – Kerekes Ferenc,
István, Tétényi Sándor, Tettinger István, Tóbias József, Tóth Imre, Tóth Imréné, Tóth József, Tóth József,
közgazdász előadása
a Tatár pékség aprósüteményeit.
Törökbálinti Iparos Kör, Tsida Pál, Url Antal, Url Károly, Várpalotai L.T.E., Vass Imre, Végh József, Veszeli
Támogatóink:
A belépőjegy ára 4500 Ft/fő
Vendel, Vitéz Vida István, Wahl József, Wahl Lajos, Waldrich János, Weiser Lajos, Weisz Gyula, Wiesner
Ricar Kft.
Jegyek kaphatók az Ipartestület vOSZ irodájában, h.–p. 8.00–16.00 óráig
Budafok-Tétény Iparos Kft.
(1221 Budapest, Kossuth u. 75.) Tel.: +36-30 982-0723, valamint a
Emil, Wittman Jakab, Wittmann Ferenc, Wittmann János, Wittmann János, Wittmann János, Wittmann
Bakosfa Kft.
gádor Általános Iskola titkárságán, 1222 Budapest, gádor u. 101-105
Expect Kft.
Jánosné, Wusztinger Mátyás, Zörgő Zoltán

Tisztelt Budafok-Tétényiek!

Meghívó

Helyszínek
RENDE
ZVÉNY TÉRKÉP

19 „22 Gitár” koncert - Klauzál Gitár Band és Kegye János pánsípművész
10
k 00 Jegyár:
1000 Ft / Klauzál Ház

A dy

E

dre Ádám és zenekara koncert
19 Acapella Non Stop -nSolti
út
00 A belépés díjtalan! / FSZEK Nagytétényi
Könyvtár

17.
érték+élmény

7-es

út

1

12. szo 009 Cziffra Családi Nap - Tátika koncert
5 8

16 Kiállításmegnyitó -„Szívet cseréljen az, aki hazát cserél!”
00 A belépés díjtalan! / Radóczy Mária Galéria
19 Kitalált világ - Für Anikó zenés estje
00 Welcome pezsgővel, múzeum látogatással és pincesétával
Jegyár: 2500 Ft

/ Törley Pezsgőmanufaktúra

v 9 Gyereknap

6-o

tété
nyi

út

s út

Nag
y

18 Folk terasz - Szente János táncház
k 00 A belépés díjtalan! / Cziffra Központ

23. sz 0020

Jegyár: 3500 Ft

/ Klauzál Ház

24.
25.

19 #Hali Budafok –
p 00 The Carbonfools koncert és Gasztroplacc

Mesefesztivál Süsüvel és barátaival
Jegyár: 1500 Ft; gyerekjegy: 1000 Ft

/ Klauzál Ház

10 Rózsavölgyi Patak Parti
00 A belépés díjtalan! / Rózsavölgyi Közösségi Ház

20 Caramel koncert
00 Jegyár: 4800 -5800 Ft

18 Kiállításmegnyitó - Talált Tér 2.0
00 A belépés díjtalan, de zseblámpát hozni kötelező! / Záborszky Kúria

17 Hol van az a nyár? - Tóth Éva és Leblanc Győző estje
h 00
A belépés díjtalan! / Szelmann Ház

27.

1221 Budapest, Játék utca 2-12.

Cziffra Központ

1225 Budapest, Nagytétényi út 274-276.

FSZEK Nagytétényi Könyvtár
1225 Budapest, Nagytétényi út 283.

Lics Pincészet

8

Nagytétényi Kastélymúzeum

9

Radóczy Mária Galéria

10

Rózsavölgyi Közösségi Ház

1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.

1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 44.

19 La Mancha lovagja - zenés színmű

v 00

Jegyár: 4500 Ft

/ Klauzál Ház

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

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

1225 Budapest, Kastélypark utca 9-11.

1223 Budapest, Dézsmaház utca 27.

1221 Budapest, Ady Endre út 25.

Szelmann Ház

1225 Budapest, Nagytétényi út 306.

Törley Pezsgőmanufaktúra
1221 Budapest, Anna utca 7.

Záborszky Kúria

1222 Budapest, Nagytétényi út 24-26.

A belépés díjtalan! / Budafoki Szomszédok Piactér

18 Külön világok – a Budapesti Divatiskola
00 divatbemutatója és kiállítása

/ Klauzál Ház

Budafoki Szomszédok Piactér

Klauzál Ház

26. szo 0010

A belépés díjtalan! / Klauzál Ház

1224 Budapest, Dózsa György út 96.

7

Kiscsillag: Dalok Párban koncert - Lovasi András projekt12

19 Nádasdy Ünnepi Gála
cs 00 A belépés díjtalan! Regisztráció: gala@nadasdy.suli.hu

00 A belépés díjtalan! / Szelmann Ház
14 Barlanglakás Piknik
00 A belépés díjtalan! / Barlanglakás Emlékmúzeum

Baross Gábor-telepi Jézus Szíve Templom

Klauzál Ház

19 Akit az istenek szeretnek - Csákányi Eszter zenés estje
11
/ Klauzál Ház
00 Jegyár: 2500 Ft

JEGYINFORMÁCIÓ

1222 Budapest, Veréb utca 4.

6

MO

4

11

17
koncert - Lampart Budafok Vegyeskar
v 30 APünkösdi
belépés díjtalan! / Baross Gábor-telepi Jézus Szíve Templom

y út
yörg

sa G

18
Kiállításmegnyitó – Mesterek és tanítványok
00 Mészáros
László Képzőművészeti Baráti Társaság tárlata

A belépés díjtalan! / Cziffra Központ

tca

20.
22.

5

Barlanglakás Emlékmúzeum

su

tca

2

/ Nagytétényi Kastélymúzeum

A belépés díjtalan! / Klauzál Ház

o
Hár

ór u

ai M

/ Klauzál Ház

A belépés díjtalan! / Cziffra Központ

14.

/ Klauzál Ház

Nyílt képzőművészeti interaktív nap
18:00 RAJZÁS - az ARTÉR Művészeti Egyesület kiállításának
6 kerti buli a közönséggel.
megnyitója után,
s út
A belépés díjtalan! / Klauzál Ház6-okert

D óz

Jegyár: 1500 Ft

9

Jók

Nyitóhangverseny a 25 éves

19 Budafoki Dohnányi Zenekarral
sz 00 Vendég: Balázs János - Liszt Ferenc-díjas zongoraművész
Jegyár: 2500 Ft

3

tca

18. p 0019 Kökény Attila és a Budafok Big Band
19. szo 0014 kARTon-Kreatív Art On-Alkoss szabadon!
Jegyár: 2000 Ft

10. cs 0019 Irodalmi Kávézó Scherer Péterrel
11. p 0018 Cziffra Borterasz - gitár és borMO

13.

7 3

2

19 Női vonal
Gádor a Hírős Gasztroszínház előadása bor- és süteménykóstolóval
TóthPincészet
00 Jegyár: 4800 uFttca
/ Lics
József
4
u

Május

9.

18
Balett Gála - Diótörő
12
cs 00 Nádasdy
Belépés díjtalan! - regisztrációs jegy szükséges / Klauzál Ház

1

Kult
22

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

15.

Városházi Híradó
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Milyen lesz a játszótér?
A helyiek javaslatai alapján készültek el
a tervek az új tétényi játszótérhez
Budafok-Tétény önkormányzata új játszóteret épít a Barackos úton, melynek
végleges terveit a lakosság véleménye
alapján készítteti el. A heteken át tartó
társadalmi egyeztetésnek megszületett
az eredménye.
udafok-Tétény önkormányzata a la-

Bkossági igényekre reagálva új játszó-

A Dolly Plussz és Palcsó Tamás a Campona előtti színpadon

Majális Tétényben

Fotó: Kocsis Zoltán

Hagyományőrzés és retrohangulat május elsején
A Baross Gábor-telepi Polgári Kör a
hagyományoknak megfelelően idén
is májusfát állított, majd megemlékezést tartott a kőbányászok tiszteletére. A Klauzál Ház vurstlival és
retrohangulattal várta a kerületi családokat.
Baross Gábor-telepi Polgári Kör

Aidén is megemlékezést tartott a Kő-

bányász parkban a kőfejtők tiszteletére, ahol a hagyományoknak megfelelően idén is májusfát állítottak. Az
ünnepségen Monostoriné Szeleczky
Gabriella, a Baross Gábor Általános
Iskola történelemtanára mondott beszédet, aki megemlékezett a Baross
Gábor-telepi kőfejtő családokról, akik
munkájukkal hatással voltak szűkebb
és tágabb környezetükre is. A kő jelentőségéről beszélve így fogalmazott:

„Az első anyag a történelemben a kő
volt, amely az ember kezében alakult
már az őskorban”, és ma is végigkíséri az életünket, hiszen házainkat és sírjainkat is kő díszíti. A tanárnő szeretettel emlékezett vissza Pelikán Imre
bácsira, a Baross Gábor-telepi Polgári Kör néhai elnökére. Neki köszönhetően méltó módon emlékezhetnek meg
az embert próbáló munkát végző kőfejtő családokról a tiszteletükre állított emlékműnél – mondta Monostoriné Szeleczky Gabriella.
Az ünnepségen felléptek a Baross
Gábor-telepi Általános Iskola diákjai, akiket Orbánné Pataki Éva, a polgári kör ifjúsági tagozatának vezetője
készített fel, tárogatón Ambrus Károly
és barátai játszottak, Pollák Miklós pedig ének-gitár produkciójával emlékezett. Az ünnepség koszorúzással zárult,

amely során a kőfejtő családok leszármazottai is fejet hajtottak.
A Klauzál Ház idén is színes, ingyenes programokkal várta a kerületi családokat május elsején. Egész nap igazi retrohangulat uralkodott a Campona
előtti parkolóban – zenés ébresztő a Budafoki Fúvósegylettel, vásári forgatag
és vurstli várta a kikapcsolódni vágyókat. Délelőtt a Holdonmacska gyerekzenekar táncoltatta meg a kicsiket, míg
ebéd után a Klauzál Ház művészeti csoportjai mutatkoztak be, akik hip-hoppal,
karibi és akrobatikus rock and roll tánccal fokozták a majális hangulatát. Délután a diszkókirálynő, Szűcs Judith,
este pedig a Dolly Plussz és Palcsó Tamás közös koncertjére mulathattak a
retroslágerek szerelmesei. A majális éjszakába nyúló utcabállal zárult a Madarak házibuli-zenekarral. n (VH)

teret épít Nagytétényben, az Óhegy és
a Szabó-telep határán. A március 24-én
meghirdetett társadalmi egyeztetés során elsőként a Barackos és a Számvarázs fantázianevű játszótér tervei közül választhattak a kérdőívet kitöltők. A
167 szavazatból nagy többséggel, 116-an
a Barackos tematikájú tervre szavaztak,
így ez alapján újul meg a terület a családok örömére. A Barackos játszótér koncepcióterve szerint a területen két rézsűcsúszda, egy négytornyú mászókás vár
csúszdákkal, motorospálya, különböző
korosztályoknak való hinták és egy kisebb mászóka is helyet kap. A kényelmet
ivókút és padok is szolgálják majd.
Az érdeklődőknek ezután lehetőségük volt három opcióból kiválasztani egy
játékot, ami a terven eredetileg is szereplők mellett szintén megvalósul. Ezek közül a játszóházra szavaztak a legtöbben,
így ez utóbbi kap majd helyet a terven.
A válaszadók saját ötleteiket is megfogalmazhatták. Mivel sok olyan javas-

lat érkezett, amelyet megvalósítandónak
találtak, az önkormányzat az eredeti költségkeretet további 5 millió forinttal növeli, hogy ezek is helyet kaphassanak
Nagytétény új játszóterén.
A kérdőíven több válaszadó jelezte, hogy kiemelten fontosnak tartja a terület árnyékolását. Ezt természetes módon, így például a meglévő terebélyes
diófa megtartásával és további előnevelt fák telepítésével valósítják meg. A
lakók javasolták azt is, hogy szelektíven
lehessen gyűjteni a hulladékot. Mivel
az önkormányzat fontosnak tartja, hogy
gyermekkorban elkezdjük a környezettudatosságra való nevelést, ezért támogatja a szelektív hulladékgyűjtő telepítését.
A tervezett játékok mellett többen kérték mini trambulin telepítését is, amelyet
az előzetes egyeztetések alapján megvalósíthatónak tart az önkormányzat. A véleményezők jelezték a homokozó hiányát
– a mászóvár alatti rész ütéscsillapító homokkal van fedve, ám ez formázásra, építésre nem alkalmas. Az észrevételek alapján vizsgálják a lehetőségét egy várépítésre
is alkalmas homokozó kialakításának.
Érkezett észrevétel egyensúlyérzék-fejlesztő gerendák, fatönkök telepítésére is,
amelyet szintén jó ötletnek tart az önkormányzat, s amelynek megvalósítását szorgalmazni fogja a tervezővel való egyeztetéskor. n (BUDAFOKTETENY.HU)

Szőlőáldás Budafokon

A Promontorium Borlovagrend a budafoki tangazdaságban
Budafokon népszerű hagyomány volt
a szőlőáldás, melyen rengetegen vettek részt, mára már ez a szokás kissé
megkopott és el is feledték a helyi lakosok, ezért a Promontorium Borlovagrend tagjai április 28-án felelevenítették ezt a szép szokást. A reggeli mise
után a borlovagrend tagjai díszes ruhában, zászlóval sétáltak fel a hívőkkel a
tangazdaságba.
Szepesfalvy Anna is felszólalt a civil napon

Fotó: Kocsis Zoltán

Civilek Budafok-Tétényért

udafok szőlőskertjében, a tangazda-

Bságban Sárhegyi Zoltán, a Szent Li-

pót-templom plébánosa áldotta meg
a szőlőfürtöket és beszélt Sárkányölő

Szent Györgyről. Több mint ötvenen
voltak kíváncsiak a négyhektáros területre, amely a fővárosban egyedülálló.
Magyarország borászképzésének fellegvára a budafoki tangazdaság, hiszen itt a
legkorszerűbb technológia áll a diákok
rendelkezésére. Sokan rácsodálkoztak
az érdeklődők közül, hogy milyen magas színvonalon folyik az oktatás ezen
a helyen. Szűcs Zoltán, a Promontorium
Borlovagrend elnöke beszélt a hagyományok megőrzésének fontosságáról. Mint
elmondta: kiemelt fontosságúnak tartja
az iskola és a tangazdaság magas oktatási
színvonalának megőrzését, hogy az itt ta-

nuló diákok a legújabb és legkorszerűbb
technológiákat sajátíthassák el, amiből a
borfogyasztó társadalom hosszú távon
profitál. A tangazdaság területén megtermelt szőlőből a diákok bort készítenek,
amit a helyszínen meg is kóstolhattak az
érdeklődők. Sokan vásároltak is az italokból, ennek bevételével a Soós István
Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnáziumot és Szakközépiskolát támogatták.
Garbóci László, a borlovagrend ceremóniamestere Budafok borászati és szőlészeti múltjáról mesélt a látogatóknak. A
borok kóstolása közben citeramuzsika
szólt. n (VISZKOCSIL DÓRA)

Közösségfejlesztésről, közösségépítésről közösen
Minden év áprilisában, a civil szervezetek napján egy jó hangulatú és egyben
rendkívül konstruktív találkozón gyűlnek össze Budafok-Tétény civil szervezetei. Idén a Rózsavölgyi Egyesület
adott otthont a baráti megbeszélésnek, melynek házigazdái Lázár Imre, a
Rózsavölgy Egyesület elnöke és Szántó Tamás, a Rózsavölgy Egyesület alelnöke voltak.
civil szervezeteknek kiküldött meg-

Ahívóban az szerepelt, hogy a kerület

fejlesztési terveit tekintik át, beszélnek
a különböző közfeladatok ellátásáról,
illetve az önkéntes munkák helyi megosztásáról, ám ennél sokkal többől volt
szó. Elsőként Lázár Imre, a Rózsavölgyi Egyesület elnöke ismertette az
egyesület tevékenységét és számolt be
a jövőbeli tervekről. Szepesfalvy Anna
alpolgármester a kerület kulturális, turisztikai és nemzetközi kapcsolataira
vonatkozó fejlesztési program bemu-

tatásával folytatta a napot, amelyben a
hallgatóság a YouInHerit projekt részleteit ismerhette meg. A beszámoló
előadásokat Deutsch Anita folytatta:
szó esett a Budafoki Pincejárat projekt
tapasztalatairól és további feladatairól, valamint együttműködési lehetőségek ismertetéséről a civil szervezetekkel. Rendkívül érdekes volt Vidéki
Bianka környezetvédelmi szakértő előadása, amelyből kiderült, hogy nemsokára elkészül Budafok-Tétény negyedik Környezetvédelmi programja.
A megjelent 17 szervezet minél hatékonyabb együttműködése érdekében
Franczia Ágnes pszichológus közösségfejlesztő feladatokkal lepte meg a
közel negyventagú társaságot. Ebéd
előtt Bogó Ágnes, a Civil Konzultációs Tanács (CKT) társelnöke ajánlásokat tett a tanács munkatervére. A nap
végére mindenki új ötletekkel, tervekkel és közös programokkal lett gazdagabb. n (VISZKOCSIL DÓRA)

A Promontorium Borlovagrend tagjai és Sárhegyi Zoltán atya a tangazdaságban

Fotó: Kocsis Zoltán
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 Városházi Híradó

Hungarikumok napja
Az idei Herman Ottó-napok pályázati témája
a hungarikumok bemutatása volt
Idén is megtartották a Herman Ottónapokat a tudósról elnevezett iskolában. A diákok írásos, képzőművészeti
és prezentációs formában dolgozták ki
a Magyarország büszkeségeinek számító hungarikumokról szóló anyagokat. A kisebbek legkedveltebb témái az
állatok voltak, a nagyobbak a természeti kincseinkre hívták fel a figyelmet.
izedik alkalommal rendezte meg
Herman Ottó Általános Iskola
a névadójáról elnevezett napot, idén
a Klauzál Ház színháztermében. Az
egész iskolát megmozgató rendezvény
fő célja, hogy méltóképpen megemlékezzenek a diákok Herman Ottóról.
Minden tanuló tudja már, hogy az iskola névadója természetkutató, zoológus, néprajzkutató, régész és politikus
is volt, és mindegyik területen maradandót alkotott. Vitéz Gyula, az intézmény igazgatója megnyitóbeszédében
elmondta: névadójuk élete mindenki
számára példamutató, mert nemcsak
természeti környezetünket mutatta be,
hanem azt is, hogy védeni kell benne
az embert hagyományaival és szokásaival együtt. – Herman Ottó hatalmas
akaratereje, a tudomány iránt érzett
lángoló lelkesedése, szilárd, nem alkuvó jelleme, a magyar népbe vetett hite,
a nehézségek előtti soha meg nem hátrálása lelkesíthet valamennyiünket
mindennapi életünkben – tette hozzá. A szívhez szóló szavak után a diákok léptek a színpadra verssel, prózával, énekkel és tánccal. Az iskola
kis kórusa és néptánccsoportja
is rendkívül ügyesen szerepelt az egész iskola előtt.
A rövid szünet előtt színpadra hívták az idei évben meghirdetett pályázatnyertes
diákjait.
Írásos pályamű kategóriában összesen 23-an neveztek be, képzőművészeti alkotások közül 40 mű született
és 42 prezentációt készítettek a
diákok, főként felsősök, de volt
18 alsó tagozatos is, akik ezt a kategóriát választották. Rendkívül közkedvelt volt a pulikutya bemutatása,
a hímzések és a növények, a méz témája. Minden helyezést elért diák értékes könyvjutalmat vehetett át Vitéz
Gyula igazgatótól. Ezután a prezentációk meghallgatása következett, a

Ta

Ballagás a Budai Nagy Antal Gimnáziumban

Fotó: Kocsis Zoltán

Búcsú a második otthontól
Már a nyarat idéző kánikulában ballagtak el a kerület középiskolásai
A kerületi középiskolai ballagásokon az
önkormányzat idén is hasznos ajándékokkal kedveskedett a végzős tanulóknak. Négy intézményből összesen 198
diák vett búcsút második otthonától.
udafok-Tétényben a Budai Nagy

BAntal Gimnáziumban volt az első

ballagás, ahol négy osztály összesen
96 diákja sétált végig utoljára az intézmény tantermein és folyosóin. A végzős
diákok hatalmas lufikkal és virágcsokrokkal a kezükben érkeztek az iskola
udvarára, ahol Manolovitsné Erdőközi Orsolya igazgató köszöntötte a tanulókat, a tanárokat és a szülőket, nagyszülőket. Az ünnepség legmeghatóbb
pillanatai azok voltak, amikor a 12. osztályos végzősök elköszöntek tanáraiktól, és felelevenítették az iskolai évek
alatt átélt legszebb emlékeket. Az iskola diákjainak nevében Bitó Kitti búcsúzott a ballagó diákoktól. Régi hagyomány, hogy a végzős diákok szalagot
kötnek az iskola zászlajára, melyet átadnak a 11. évfolyamnak. A megható
pillanatok után a Chakkrou zenekar játszott, amelynek tagjai végzős diákok.
Idén is rengeteg kiváló tanuló vehetett

át oklevet és jutalmat az iskola igazgatójától. Zugmann Péter alpolgármester
az önkormányzat nevében minden végzős diáknak egy-egy ajándékcsomagot
adott át, amelyben egy 5000 forintos
Kultúra Erzsébet-utalvány, egy Power
Bank (mobiltöltő külső akkumulátor)
és egy szerencsetoll volt. Az ünnepség a
színes lufik elengedésével ért véget.
A Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskolában is elballagtak a diákok, összesen 29-en. Földesi Gyula, az intézmény
igazgatója értékelte a diákok munkáját
és sok erőt kívánt a nagybetűs élethez. A
diákok búcsúztató beszédei után szalagtűzés és a hagyományokhoz híven „C”
szög beverése következett egy boroshordóba. Szántó János jegyző átadta a
diákoknak az önkormányzat ajándékait.
Az ünnepély részeként a végzősök virágokat helyeztek el az ismeretlen borász
szobránál, majd jelképesen a Záborszky
Pincében vettek búcsút Budafok pincéitől. A ballagás utolsó momentumaként
a diákok bemutatták a tangazdaságban
saját borukat a családtagjaiknak.
A Kempelen Farkas Gimnázium két
ballagó osztálya izgatottan várta a gyö-

nyörűen feldíszített termében az utolsó
közös séta megkezdését. A diákok szépen felöltözve, virágokkal és lufikkal indultak az udvarra, ahol már a többi tanuló, illetve a pedagógusok és a szülők,
rokonok várták őket. Reményik Sándor
Búcsú című verse után Tárnok Márton
köszönt el a végzősöktől a 11. évfolyam
nevében. A nap főszereplői, a 12. évfolyamosok is szívhez szóló gondolatokkal
zárták le az elmúlt éveket. Nyisztor Virág, Tasi Csenge és Andrelli Márkó felidézte a legszebb pillanatokat, amelyeket
soha nem fognak elfelejteni. A szalagkötés után Békefi Gábor, az iskola igazgatója köszöntötte a ballagó diákokat.
Karsay Ferenc polgármester átadta az önkormányzat ajándékait a ballagóknak, majd a végzősök egy-egy szál
virággal köszönték meg tanáraiknak és
szüleiknek a kitartó és türelemmel átszőtt éveket. Nyolc év után most utoljára olvasta fel a két osztályfőnök a 67
diák nevét ABC-sorrendben.
A Tomori Pál Magyar-Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziumban Zugmann Péter alpolgármester adta át az Önkormányzat ajándékát a
ballagóknak. n (VISZKOCSIL DÓRA)

nap fénypontja, a fából kifaragott Herman Ottó-szobor leleplezése.
Molnárné Hajdu Zsuzsanna, az öko
munkaközösség vezetője elhatározta, hogy az iskola egyik volt diákjának
édesapját, aki világbajnok jégszobrász,
megkéri, hogy faragjon egy mellszobrot a Pannónia utcai épület aulájába.
M. Tóth Zsolt különleges alkotást készített a diákoknak. Herman Ottó mellett egy bagoly is helyet kapott a szobron, amit mostantól az alsós épületben
mindennap megcsodálhatnak a gyerekek. M. Tóth Zsolt tavaly a Bartók
Tagóvodának készített egy szobrot az
intézmény negyvenedik születésnapjára. A nap zárásaként a tanulók megnézhették a Vad Magyarország című természetfilmet. n (VISZKOCSIL DÓRA)

HIRDETMÉNY

Közösségépítés az iskolán kívül
Az ifjúság állt a Baross Gábor-telepi plébánia programsorozatának középpontjában
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az
„Alkoss Te is közösséget!” program részeként meghirdetett pályázatán 716 190
forint támogatást nyert el a Baross
Gábor-telepi plébánia az ifjúsági közösségek és az ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozataira.
A programsorozat szakmai előkészítéséhez és finanszírozásához BudafokTétény önkormányzata is hozzájárult.
programsorozat az iskolán túli szahasznos eltöltésére vonatkozott. A részt vevő fiatalok megtapasztalták, hogyan lehet egyszerűen
beszerezhető kellékekkel megszervezni érdekes, hagyományőrző programokat, másrészt önmagukat is fejleszthették
lelkük, egészségük és szellemük építésével. Közös kirándulásokon, táborokban és közösségfejlesztő tréningeken
vehettek részt, amelyek segítségével az
okostelefonokkal és közösségi hálózatokkal szemben alternatívát mutató programokat és értékrendet tudtak bemutatni
és átadni a fiataloknak. Az egyik legnépszerűbb program az Olimpia Barosson
nevet kapta. A szervezők jól gondolták,
hogy a projekt résztvevőinek toborzását,
a közösségek bővítését legeredményesebben egy kötetlen, játékos együtt töltött sportnap indíthatja el: focit, frizbit,
röplabdát, sorversenyt, a kisebbeknek
tollast, íjászkodást, zsinórlabdát, métát,
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futóversenyt szerveztek. A program az
egészséges életmódra, a mozgás szeretetére nevelt, miközben bevonta a résztvevőket a közösségi életbe. A választott
helyszín a Tétényi-fennsík volt, amely
lakóhelyünk egyik természeti kincse,
ami azt sugallja, hogy szép és szerethető
környezetben lakunk, amelyben jól érezhetjük magunkat.
Ezenkívül szerveztek még kirándulást Bakonyszentivánba és Bakonybélbe, közösségi találkozót Verőcére, a
Csattogó-völgybe, csapatépítő tréningeket, őszi természetjárást a Vértesben,
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kiszebábégető, tavaszváró ünnepet. Idén
márciusban pedig Erdélybe látogathattak
el a programsorozat résztvevői a HÁLÓ
közösség segítségével. A programot 16–
23 éves fiataloknak szervezték a Nagyszalonta, Kolozsvár, Nagybánya útvonalra. A látogatás célja a magyarságtudat
erősítése, a baráti kapcsolatok kialakítása volt erdélyi fiatalokkal. A fiatalok magyar történelmi emlékhelyeket látogattak
meg, ismerkedési bulit szerveztek a vendéglátó fiatalokkal. Nagyszalontán pedig
Böjte Csaba erdélyi gondozottaival is találkozhattak. n (VH)

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

DEPRESSZIÓ,
SZORONGÁS,
PÁNIKBETEGSÉG

Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.

és egyéb pszichés problémák
szakszerű kezelése elérhető áron

Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!
Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679
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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.

SZERDA
14:00 (haladó) vagy 15:00 (kezdő)
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PÉNTEK
14:00 (haladó) vagy 15:00 (kezdő)

06-30/6320917
Testkultúra Egészségház
Budapest XX. Nagytétényi út 66.
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Kápritozott bútorok javítása,
áthúzása közülereknek is!
1224 Bp, Dózsa Gy. út 79.
(bejárat a XII. u. felől)
Tel: 362-1889, 0620/422-0131

ÜVEGEZÉS
REDŐNY

SZÚNYOGHÁLÓ

NAPELLENZŐ

NYÍLÁSZÁRÓ

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

Tel: 0620/345-1562
a Campona közelében

SENIOR TORNA



MAJOR DEMETER

APRÓHIRDETÉS

Bízza meg ön is cégünket
eladó ingatlanja
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HIRDETÉS

KÁRPITOSMESTER

DR. SZABÓ ILDIKÓ
pszichiáter szakorvos

Mobil: 06 30 932-9831



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

SZOLGÁLTATÁS 

Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel,
állapottól függetlenül 0-17 éves korig. Kérésére házhoz megyünk. Tel: 06-30/6821-390,
www.a111auto.hu
Ács, tetőfedő, kőműves mester vállalok a
legkisebb munkától tetőjavtást, építést, szigetelést, beázás mentesítést hétvégén is.
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
Ács-kőműves vállal pincétől a tetőig minden
fajta munkálatokat, ezen felül aszfaltozást,
járdaszegélyezést stb. Hívjon bizalommal! Tel:
06-70/908-9578

Képkeretezés Budafokon! Mária Terézia 20.,
Tel: 06-1/203-5063

INGATLAN 

Somogyzsitfán családi ház eladó. Nyaralónak
és gazdálkodásra is alkalmas. Ára: 2,5 MFt.
Tel: 06-1-226-7638 vagy 06-20/434-2953

ÁLLÁS 

Éjszakai recepciós munkára keresünk alapfokú
angol és számítógép tudással kollégát, lehet
fiatalos nyugdíjas is. Tel: 06-20/9612-129
Műanyag feldolgozó üzembe 3 műszakos
mumkarendbe férfi gépkezelőt felveszünk.
Tel: 06-1/207-5389 XXII. ker. Ipari park,
recyclen@recyclen.hu

KERT 

Metszést, elvadult kertek rendezését, fakivágást, füvesítést, sziklakert,- kerti tó építését
és öntözőrendszer kialakítását vállalalom.
Egyben famunkákat is: fa pihenő, teraszok,
féltető, kocsibeálló, kerítés. Kerületi referenciákkal. Tel: 06-20/918-0945, Monostori Attila
Teljeskörű kertészeti munkák, kertrendezés,
fakivágás, kertgondozás, öntözőrendszerek, kertépítés. www.sunikertek.hu, Tel: 06-30-343-7318

ÉLETJÁRADÉK 

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

ZUMBA

RÉGISÉG 

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
Kastélyok berendezéséhez vásárolok antik
bútorokat, kisebb-nagyobb festményeket,
ezüst, bronz tárgyakat, étkészletet, porcelánokat, régi álló, fali órákat, régi katonai
kitüntetések tárgyait. Teljes hagyatékot. Tel:
06-20/280-0151, herendi77@gmail.com

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

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. Árverés időpontja: 2018. május 10.,
9.00 óra.

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.
KIVETT HÉTVÉGI HÁZ, UDVAR

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:
2018.05.11. – NAGYTÉTÉNY - H, TALENTS FC OLD BOYS MÉRKÉZÉS 19:00 ÓRA KEZDETTEL
2018.05.19. – NAGYTÉTÉNY-MAFC MÉRKŐZÉS 17:00 ÓRA KEZDETTEL

TOVÁBBI AKTUÁLIS PROGRAMJAINKAT A VÁROSHÁZI HÍRADÓ című lapban
megtalálja. MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
CÍM: 1225 BUDAPEST, ANGELI ÚT 64. (bejárat a Fáy utca felől)

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. Árverés időpontja: 2018. május 10.,
9.30 óra.
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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 Városházi Híradó

Pipi csodálatos kilenc pontja
Minden várakozást felülmúlt a BMTE játéka Tóth Bálint visszatérésével
Április utolsó napjaiban vészhelyzet volt
a Promontor utcában. A BMTE Gálhidi
György vezetésével lassan, de megállíthatatlanul sodródott a kiesés felé. A Városházi Híradó előző számában Jakab
János tiszteletbeli elnök és maga Gálhidi
mester is arról beszélt, benne van a levegőben az edzőváltás. Aztán nem csak
benne volt, be is következett. De ami azóta történt, arra a legoptimistább Budafok-fanatikusok sem számítottak.
óth Bálint – a bennfenteseknek „Pipi”

T–, az örök budafoki megmentő az

utolsó előtti, 19. helyen vette át elődjétől a csapatot, stabil kieső helyen. Ez bizony már a harmadik időszaka a 68 éves
mesternek a Promontor utcai kispadon a
2008–2009-es idény, illetve a jelenleg is
zajló bajnokság őszi szezonjának hajrája után.
– Meglepte a felkérés?
– Nagyon. Mindenre számítottam,
csak erre nem. Amikor a tavalyi év végén elbúcsúztunk egymástól, nem hittem volna, hogy leszek én még a BMTE
edzője.

– Ki hívta fel? Bélteki Róbert klubtulajdonos?
– Nem, Jakab János, a tiszteletbeli elnök, Robi ugyanis Melbourne-ben tartózkodott, vele csak sms-t váltottunk.
– Azonnal igent mondott?
– Nem, előbb beszélnem kellett
Geress Zoltánnal, a Hegyvidék UFC
ügyvezetőjével, ahol szakmai igazgatóként dolgoztam. Miután engedélyt kaptam a tárgyalásra, azonnal jeleztem, hogy
érdekel a feladat. Nekem a Budafok szívügy. Szinte valamennyi játékost ismertem, tavaly november óta alig változott
a keret.
– Számított ilyen viharos belépőre?
– Nem. Április 29-én Kokenszky
Norbert mesterhármasával 3-1-re győztünk Csákváron, majd 2-1-re megvertük
a Ceglédet, és ezzel kijöttünk a kiesőzónából, a 17. helyre ugrottunk előre. Mindenre számítottam, csak erre nem. De
most Békéscsabára utazunk, a harmadik
helyen álló és még a feljutásra is gondoló
lilákhoz. Nekünk nem ott kell összegyűjtenünk a bennmaradáshoz szükséges
pontokat. (A beszélgetés szombaton, má-

jus 5-én zajlott, miközben a csapatbusz
úton volt Békéscsaba felé – a szerk.)
– Mi volt a varázsszer? Mit csinált a
játékosokkal, hogy így megtáltosodtak?
– Simogattam őket egy kicsit, kellett a
pátyolgatás a hitehagyott, önbizalmát elvesztő társaságnak.
Ez történt szombaton, vasárnap délután
pedig megszületett a 2017–2018-as NB IIes bajnoki szezon talán legnagyobb szenzációja: a Budafok Ihrig-Farkas góljával
1-0-ra győzött Békéscsabán, a Kórház utcában! Egy olyan meccsen, amelyen itt is,
ott is több gól eshetett volna, de elsősorban
Szabó Balázs kapus bravúrjainak köszönhetően sikerült megőrizni a győzelmet.
Amellyel immár a 14. helyen áll a BMTE,
négy fordulóval a befejezés előtt.
Hogy is fogalmazott Tóth Bálint Békéscsaba felé menet a buszon? „Jó lenne
a 38. forduló után a vonal felett lenni…”
Hát most bőven ott van a csapat, három
pontnyira a kieső helytől. „Pipi” szerződése első körben az idény végéig szól, de
ha sikerül benn maradni, akkor szó lehet
a folytatásról. Márpedig most nagyon úgy
állnak a dolgok… n (CH. GÁLL ANDRÁS)

Fehér Péter és edzője, Papp Miklós

A kumite bajnoka

Ismét magyar bajnok lett karatéban Fehér Péter
Rekordlétszámmal, közel 900 versenyző
részvételével rendezték meg április 21–
22-én az idei karate magyar bajnokságot. A budafok-tétényi versenyző, Fehér
Péter újra a dobogó legfelső fokára állhatott.
Megyeri úti Jégcsarnokban lebonyo-

Alított bajnokságot Kulcsár Krisztán, a

Tóth Bálint, a BMTE régi-új edzője összerázta a csapatot

Hajrá, lányok!
Indul a Budafok női
labdarúgó-szakosztálya
A Budafoki MTE és a Budafoki LC keresi azokat a lányokat, akik szeretik a labdarúgást, és szívesen fociznának budafoki színekben. A
Budafoki MTE Labdarúgó Kft. és a Budafoki LC a sikeres fiú- és férfilabdarúgás mellett ugyanis elindítja női
utánpótlásszakágát is. Azokat a 2000.
január 1. után született lányokat várják,
akik szeretik a labdarúgást, szeretnek
focizni, egyesületi szinten is kipróbálnák magukat, és szívesen kezdenék
meg vagy folytatnák karrierjüket a Budafok színeiben. A toborzó a 2000. január 1. után születettek részére 2018.
május 10-én, csütörtökön 15 órakor a
Budafoki MTE Sporttelepen (1222 Budapest, Promontor u. 89/A) lesz.
Jelentkezni Petike János edzőnél
lehet. Telefonon kereshetik Futó Tamás utánpótlás-szakágvezetőt is a 0630/965-9888-as telefonszámon. n (VH)

Fotó: budafokimte.hu

MOB elnöke nyitotta meg, aki üdvözölte a karatét az olimpiai családban. „Sok
sikert kívánok az elkövetkező olimpiai
kvalifikációhoz. Az eddigi eredmények
feljogosítanak minket arra, hogy bizakodók legyünk, és bízom is benne, hogy
lesz magyar karatés Tokióban” – jelentette ki a Magyar Olimpiai Bizottság vezetője.
Mészáros János a MOB támogatását megköszönve példátlannak nevezte
azt az integrációt, amellyel a karate itt-

hon is olimpiai sportággá válhatott, és
feltételei megegyeznek a többi ötkarikás
sportágéval. A Magyar Karate Szakszövetség elnöke arra is kitért, hogy a karate
bekerült az iskolai kerettantervbe, és elfogadták azt a javaslatot is, hogy a következő években ezer iskolában ott legyen a
sportág. „Nemcsak eredményesnek kell
lennünk, hanem sokan is kell hogy legyünk, hogy az utánpótlásunk biztosított
legyen a tokiói olimpiát követő időszakra is” – fogalmazott Mészáros János.
A versenyen ismét diadalmaskodott
a kerületi sportoló, Fehér Péter. A Budai Nagy Antal Gimnázium végzős diákja a Koroibosz RSE karateegyesület
tagjaként felnőttek közt az első, U21ben a második helyezést érte el az országos bajnokságon. Fehér Péter 2016ban elnyerte a kerület Jó tanuló, jó
sportoló díját. n (VH)

„Ezerszázalékos” teljesítmény
Müller Lisa sikeres látványtáncos, a Budai Nagy Antal Gimnázium tanulója
A kétórás edzés után kipirult arccal jött
ki a Baráti Körök Tóth József utcai székházának nagyterméből a tizenhárom
éves Müller Lisa, hogy elmesélje a Városházi Híradó olvasóinak, milyen műsorszámmal nyert első helyezést társaival a tavalyi országos bajnokságon,
milyen műsorszámmal készülnek a
Dancing Soul Tánciskola show-táncosai
a hétvégén esedékes idei megmérettetésre, és a beszélgetésből az is kiderült,
miért ő került a Sportfórum meghívottjai közé.
isi, ahogy édesanyja és edzője, Saáry

LVivien szólítja, boldogan beszélt a
2017-es versenyről, ahol három éve
működő tánciskolájuk csoportban és
formációban is első helyezést ért el, sőt
az Eb-re is kvalifikálta magát.
A Budai Nagy Antal Gimnázium hetedikes tanulója elmondta, hogy a látványtánc junior kategóriában a MLTSZ

Városházi Híradó
BUDAFOK-TÉTÉNY

országos bajnokságon heten táncolták
el a színpadon a Dzsungel című mesét,
amelyben ő volt a két felfedező egyike. Az indák között játszódó, nagyon
pörgős, ütemes zenére készült, két és
fél perces produkció alatt nagyon elfáradtak, de ezt nem mutathatták, mert a
nézők számára a táncnak könnyűnek
és légiesnek kell tűnnie. Hozzátette: a
show-tánc mindig egy történetet mesél
el a jelmezek, díszletek és a kellékek segítségével úgy, hogy a koreográfiában
az összes táncstílus és tánctechnika felhasználható.
Müller Lisa csoportja idén Párizs két
arcát mutatja majd be, a nagy formáció
huszonkét táncosa pedig szüleik segítségével és edzőjük vezetésével már elkészítette díszletként azt a gyönyörű
várost, amelynek főterén a történetük
játszódik.
A diáklány arra a kérdésre válaszolva, hogy mivel foglalkozik szabadidejé-

ben, elmondta, hogy szívesen zongorázik, dalokat tanít magának, felhasználva
mindazt, amit négy év alatt megtanult a
zongoratanárától, de szereti a verseket
is, és a sport is közel áll a szívéhez. Az
iskolában testnevelésóra keretében karatézik, hetente egyszer pedig akrobatika foglalkozásra jár, hogy szebb legyen
a mozgása és tovább ügyesedjen. Jól beszél németül, de nemcsak azért, mert a
Budai Nagy Antal Gimnázium előtti hat
évben az Árpád utcai Német Nemzetiségi Általános Iskolába járt, hanem mert
édesapja német származású. Vonzza a
változatosság, humán beállítottságúnak
tartja magát, kitűnő tanuló, ügyvédnek
készül, de a táncot mindenképpen folytatni szeretné.
Saáry Vivien táncpedagógus szerint
nem véletlen, hogy a csoportból Lisi kapott meghívást a kerületi Sportfórumra,
hiszen ő még az edzések végén is ezer
százalékon teljesít. n (TAMÁS ANGÉLA)

Müller Lisa (a levegőben)
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