Aluljáró-gondok

Csákányi Eszter Tétényben Für Anikó a Törleyben

A nemzeti összetartozás napja

Karsay Ferenc polgármester egy kisbuszos körjárat elindításáért folyamodott az illetékesekhez
a Vágóhíd utcai aluljáró pótlására. (2. OLDAL) 

A Tavaszi Művészeti Fesztivál pódiumvendége
volt a napokban Csákányi Eszter Kossuth-díjas
színművész. (5. OLDAL) 

Az önkormányzat várja a kerület lakosságát június
4-én, hétfőn 17 órára a nagytétényi Országzászlóhoz a
Nemzeti összetartozás napja alkalmából. (3. OLDAL) 

Für Anikó személyes hangvételű
zenés estet tartott a Törley Manufaktúra
udvarán. (5. OLDAL) 

Városházi
Híradó
BUDAFOK-TÉTÉNY 

Megasztár
a Klauzálban
Kökény Attila
a vendéglátózásból
került az ismert
művészek közé
(7. OLDAL) 

XXVI. évf. 10. szám 2018. május 23.

Elkezdték a Szent István tér felújítását
A projekt társadalmi egyeztetés után, a főváros TÉR-KÖZ pályázatán elnyert támogatásból, egyedi tervek alapján valósul meg
A Budafok-Belváros megújítását célzó
program részeként, az önkormányzat által
meghirdetett társadalmi egyeztetés alapján elkezdődött a Szent István tér felújítása.
A projekt a főváros TÉR-KÖZ-pályázatának
a segítségével, illetve a kerület saját forrásából valósul meg.
udafok-Tétény önkormányzata a la-

Bkók bevonásával újítja meg a Szent

István teret. A társadalmi egyeztetésen
az interneten, személyesen és papíralapon kitölthető kérdőívekre 386 válasz
érkezett, amelyben a megújuló Szent
István térrel kapcsolatban osztották
meg véleményüket az itt lakók. A terület megújítása több ütemben zajlik majd.
Az első ütem legfontosabb részeként
megvalósul a Szent István és kora köré
szerveződő, Kő Boldizsár által tervezett egyedi játszótér. Az önkormányzat
kérdőívére választ adók nagy arányban
tértek ki a természetvédelmi szempontokra. Fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzat nem tervezi fák kivágását
a területen. A kivitelezés előtt vizsgálatot végeztek, hogy az esetleg balesetveszélyes fákat kiszűrjék, de a cél, hogy
a terület képét uraló vadgesztenyefákat

xxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

mindannyiunk örömére megőrizhessük.
Emellett új növények telepítését is tervezi az önkormányzat. A növények gondozását öntözőrendszer segíti majd a
tervek szerint. Hogy minél könnyebb
legyen rendet tartani, megfelelő men�nyiségű hulladékgyűjtőt is terveznek a
megújuló területre.
A válaszadók magas arányban jelezték, hogy szívesen látnának sporteszközöket és futókört a téren. Az önkormányzat elsődleges céljai közt szerepel, hogy
megteremtse azokat a körülményeket,
amelyek segítik az egészséges életmódot, így fitnesz- és street workout eszközök, valamint futókör is szerepel a tervekben, azonban ezek előreláthatólag csak a
második ütemben valósulhatnak meg. A
sport- és környezetbarát szempontoknak
megfelelve biciklitároló is lesz a területen.
Az ivókút kialakítását is sokan tartották fontosnak, ezért ezt is tervezik a
Szent István téren.
A Szent István tér kivilágítása egyelőre sajnos nem megoldott, az anyagi lehetőségekhez mérten igyekeznek orvosolni a problémát. Az aktív pihenés mellett a
pihenésre is lesz lehetőség – a kihelyezett
padokon, virágok és fák között. n (VH)

Fergeteges tavaszi fesztivál
Tizenkét helyszínen huszonhét programot szerveztek a művészet kedvelőinek
25 éves Budafoki Dohnányi Zene-

Akar hangversenyével nyílt meg a 44.

Pincejárat a dohnányisokkal
Június első szombatján ismét útjára indul a Pincejárat Budafokon. A kerületi pincék vendégeit ezúttal a Budafoki Dohnányi Zenekar tagjaiból alakult formációk szórakoztatják majd a különböző helyszíneken, de ismét lesz gasztronómiai bemutató és pincekvíz is. (2. és 12. oldal) 

Budafok-tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál május 9-én a Klauzál Házban. A tavaszi fesztivál nyitóhangversenyén Karsay
Ferenc polgármester mondott beszédet, aki
köszönetét fejezte ki az est fellépőinek, mivel már országos, sőt nemzetközi porondon is helyük van, mégis aktív résztvevői
Budafok-Tétény művészeti életének. A 44.
Budafok-tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál május 9–27-ig tart – 12 helyszínen 27
program várja a művészetbarátokat. A kerületbe kiváló művészek látogattak (látogatnak) el a programsorozaton.
Lapunkban interjúkat, riportokat olvashatnak az eseményekről, például Lovasi
Andrással, Csákányi Eszterrel, Kökény Attilával és Für Anikóval beszélgettünk, de beszámolunk a Klauzál Gitár Band koncertjéről
vagy a rendkívül sikeres Barlanglakáspiknikről is. (Továbbiak az 5., 6., 7. oldalon) 

Lovasi András és a Kiscsillag is fellép a kerületben
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 Városházi Híradó

Bajt okozott a lezárt aluljáró
Karsay Ferenc polgármester sürgős megoldást kezdeményezett a beruházónál és a MÁV-nál
úlyos baleset történt a napokban a
Háros vasútállomás környékén. Egy pályajavító szerelvény elütött egy férfit, aki a munkásszállásra
igyekezett. Ilyen eseményről általában
a baleseti hírek között szokás beszámolni, de most kénytelenek vagyunk
hosszabban írni a történtekről. Pontosabban az okokról, amik a balesethez
vezethettek. Nyilvánvaló, hogy tiltott
helyen mindenki csak a saját felelősségére kelhet át a vasúti síneken, és ezzel
kockára teheti akár az életét is. Az említett esetben azonban sajnos azt is meg
kell említeni, hogy az utóbbi időben a
vasútfelújítás szinte ellehetetlenítette
a gyalogos és kerékpáros közlekedést
azok számára, akik a Gyár utcába és
környékére akarnak eljutni a Nagytétényi útról, vagy onnan visszafelé tartanak. Az érintettek ezért aláírásokat
gyűjtöttek a közlekedés megoldása érdekében, Karsay Ferenc polgármester
és a Polgármesteri Hivatal szakemberei pedig tárgyalásokat kezdeményeztek egy kisbuszos körjárat elindításáért, amely a közlekedést felgyorsíthatja
a területen dolgozók, lakók számára. A
tárgyalások, egyeztetések jelenleg is
folynak, de egyelőre sajnos nem sikerült dűlőre jutni sem a beruházó NIF
Zrt.-vel, sem a MÁV-val, sem a kivitelezőkkel. A Máv START Zrt. válasza
egyenesen megdöbbentő volt: a lényege, hogy azért nem segítenek a buszjárat elindításában, mert az csak vonatpót-

Srégi

lás esetén kötelességük, az aluljáróban
azonban soha nem járt vonat(!).
Karsay Ferenc az üggyel kapcsolatban lapunknak a következőket nyilatkozta: „Nem hagyhatjuk ezt a dolgot
annyiban, hiszen a Vágóhíd utcai aluljáró átépítésével kapcsolatos útlezárás súlyos érdeksérelmet okoz. Az ottani lakosok, az ott dolgozók, valamint
egy ifjúsági kollégium lakói nagy kerülővel kénytelenek gyalogosan közlekedni. Az alapvető probléma nemcsak
az, hogy a gyalogos útvonal hossza jelentősen megnőtt, hanem az, hogy a kijelölt útvonal lakóterület nélküli ipari területen megy át (például betontörő
telep, színesfém-felvásárló telep mellett). Itt nappal is minimális a gyalogosok száma, a kijelölt útvonalon helyenként járda és közvilágítás nélküli,
keskeny szakaszokon kell átmenniük
fiataloknak, időseknek, nappal és éjszaka is, ez az egyetlen lehetséges útvonal alkalmatlan a gyalogos forgalom
terelésére. Ezt valaki a térképen nézte
meg, nem járva be a területet, és biztosan nem ment végig rajta éjszaka.
Megértjük, hogy a kivitelező teljes lezárással épít és nem enged be munkaterületére idegeneket, mert nem tudja
a munkavégzést úgy megoldani, hogy
a közlekedők testi épségét mindenkor
biztosítsa. Önkormányzatunk is szorgalmazta és sokféle módon segítette
a beruházás minél előbbi megvalósíthatóságát, így például a Vágóhíd utcai

hídépítés érdekében saját területéből
adott térítésmentesen, saját költségén
bontotta le az akadályozó épületet, a
munkaterületet a kért időpontra rendben biztosította. Azzal, hogy a munkaterület átadása során kész helyzet elé
kerülve kollégáim tudomásul vették,
hogy a műtárgy teljes útlezárással épül
– bár előtte kértük a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztosítását –, tulajdonosként nem járultunk hozzá, hogy a
kijelölt veszélyes útvonalat kell a gyalogosoknak hónapokon keresztül használniuk. Polgármesteri Hivatalunktól
munkakezdési hozzájárulást nem kértek, és ilyet nem is adtunk ki. Nem azt
kérjük, hogy a kijelölt útvonalon járdaépítés, közvilágítás, átjárók kiépítése
történjen azonnal a terület új használatának megfelelően, hanem azt, hogy a
lezárás ideje alatt a minden szempontból biztonságos közlekedés megoldására a gépjárművel kis távolságnak
számító kisbuszos körjáratot üzemeltessenek, menetrenddel. A forgalomterelés ugyanis nem jó megoldás. Úgy
gondolom, joggal várjuk el, hogy az
útlezárás idején a gyalogosok közlekedése a testi épségüknek, biztonságuknak, munkavállalásuknak veszélyeztetése nélkül történhessen. Ezért
levélben kértem a beruházót, a MÁVot és a kivitelezőt, hogy a problémát
sürgősen oldják meg” – tájékoztatta
Karsay Ferenc polgármester a Városházi Hiradót. (Folytatjuk.) n (VH)

xxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Ismét indul a Pincejárat
A Budafoki Dohnányi Zenekar tagjaiból álló formációk
muzsikálnak a júniusi Pincejáraton
Az idén 25 éves Budafoki Dohnányi Zenekar tagjaiból álló formációk biztosítják a minőségi zenét és a felhőtlen
kikapcsolódást a június 2-i Pincejáraton. Fellép a Swing á la Django a Törley
Pezsgőmanufaktúrában, a Mynk Kvartett a Magdolna Borklubban, a Budafok
Kürt Kvartett a Katona Borházban, a
BDZ Klarinét Kvartett pedig a Lics Pincében fog koncertezni.
kellemes dallamok mellől a finom

Afalatok sem hiányozhatnak: a Borvá-

A Vágóhíd utcai aluljárón tilos a közlekedés a felújítás alatt

Fotó: Kocsis Zoltán

ros történelmi gasztrosétára invitál mindenkit Királyi lakomák címmel 16 órától. Révész József volt parlamenti chef,
világbajnoki ezüstérmes mesterszakács
mesél azon államfők díszvacsoráiról,
akiket a Parlamentben 1990–2003 között vendégül látott. A Lics Pincében a
jó borok mellé Majecsko (Maya Wanot)
lengyel származású budafoki vállalkozó
készít házi süteményeket, kézműves kávét és különleges nassolnivalókat.

A Borköltők Társasága pinceétterem 19 órától BBQ menüvel (ropogós csirkeszárnnyal és sült oldalassal)
várja a hagyományos Pincekvíz programra érkezőket. Előzetes asztalfoglalás szükséges a férőhelyek korlátozott
száma miatt.
A Pincejárat-buszok minden hónap
első szombatján közlekednek a belváros és a budafoki helyszínek között: június 2-án félóránként indulnak a Blaha
Lujza térről 13.30 és 20.30 között körjáratként a könnyebb mozgás érdekében, érintve a Ferenciek tere (Buddha
Bár) és a Szent Gellért tér megállókat
is. A napijegy ára előre, online megváltva továbbra is 1000 forint, amely a
korlátlan számú utazás mellett további kedvezményekre is jogosít az egyes
helyszíneken. A kedvezményekre a
XXII. kerületi lakcímkártyával rendelkezők is jogosultak. n
JEGYVÁSÁRLÁS ÉS TOVÁBBI
INFORMÁCIÓ: WWW.PINCEJARAT.HU

Ékes házfalak

Majoros István festőművész muráliái Budafokon
udafok belvárosa a közelmúltban el-

Bindult a megújulás, vagy fogalmaz-

hatnánk úgy is, a megszépülés útján. Az
önkormányzat új piacot épített (Szomszédok Piaca), lebontották a régi „lenti”
mozit – volt valaha egy „fenti” is, a Zoltán utca és a Kálváriahegy utca sarkán –,
virágos parkok épültek, és rendbe hoztak
néhány romos, avítt épületet is. Alig két
éve végeztek a Kossuth Lajos utca 25–
29. szám alatt álló épület tűzfalának kifestésével, méghozzá nem is akármilyen formában: hatalmas, színpompás
muráliával díszítették, hamarosan pedig
újabb alkotást csodálhatnak meg a Kossuth Lajos utcán átutazó budafokiak és
az arra haladók.
Majoros István festő- és szobrászművész „Pezsgőváros” című falfestményét
minden Budafokon élő vagy átutazó ember ismeri, a kép egy képzőművészeti pályázat győztes terve alapján készült.
Az óriási alkotást Majoros István festette meg Kartali Marietta pályamunkája alapján, a hölgy és közös munkatársaik segítségével. A pályázaton elnyert öt
budafoki tűzfal kortárs muráliával történő díszítése még nem ért véget, a nyár

folyamán ugyanis átadják a következő Majoros-alkotást, a munka előkészületeit május 4-én kezdték el, a pannó várhatóan két hónap múlva lesz kész.
A Kossuth Lajos utca 21. számú ház oldalára tervezett festmény a budafoki Mc
Ripp&Ropp Superkaos Barlanglakás
free jazz zenekart fogja ábrázolni.
– Az önkormányzat által elfogadott
tűzfalfestő pályázat célja, hogy Budafokhoz kötődő motívumokkal díszítsük az épületeket, ezért esett a választás erre a bandára. Alig két hete kezdtünk
neki a munkálatoknak, amit néhány esős
nap sajnos hátráltatott, de ettől eltekintve is sok munka vár még ránk – mondta
el Majoros István, aki az interjú közben
is a készülő képen dolgozott, kihasználva a jó időt.
A festő a műalkotás elkészülte után
sem fog unatkozni, hiszen már a következő projektjének szerződését is megkötötte, ami a Három ablak nevet kapta. Budafok pedig büszkén viseli majd a
művész szebbnél szebb alkotásait az addig csak éktelenkedő csupasz házfalain,
amelyek ezentúl kerületünk ékességei
lesznek. n (GÁLL ANNA)

A Kossuth Lajos utcában megalkotott falfestmény után idén újak készülnek

Fotó: Hirschberg Judit

Városházi Híradó
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ÁLLÁSPONT

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület
Önkormányzata tisztelettel meghívja
a kerület lakosságát a

Szepesfalvy Anna alpolgármester

NEMZETI
ÖSSZETARTOZÁS
NAPJA

Hagyományőrzés
a gyakorlatban
gy gondolom, fokozatosan haladunk azon cél felé, hogy mi legyünk Buda-

Úpest Bornegyede. Gondoljunk az évről évre egyre népszerűbb pezsgő- és

alkalmából 2018. június 4-én, hétfőn 17 órára
a nagytétényi Országzászlóhoz (Nagytétényi út 275.)
Ünnepi beszédet mond: Németh Zsolt országgyűlési képviselő,
a Külügyi Bizottság elnöke
A műsorban közreműködik: Sági Dóra népdalénekes
A megemlékezés helyszínén lehetőség lesz koszorú,
virág, illetve gyertya elhelyezésére.
Üdvözlettel: Karsay Ferenc polgármester

Koltó és Borospataka

Huszonnegyedik alkalommal volt Csíksomlyón a budafok-tétényi zarándokcsapat
Idén is több százezer zarándok érkezett
Csíksomlyóra, hogy részt vegyen a 451.
pünkösdszombati fogadalmi búcsún,
amelynek idén a „Legyen nekem a te
igéd szerint” volt a jelmondata. A zarándokok közt volt immár 24. alkalommal
a Budafok-Tétény Keresztalja is, Karsay
Ferenc polgármester és Bánhegyi Boglárka, a Bartók Béla Kéttannyelvű Általános Iskola tanára vezetésével.
bben az évben is egyetlen díszmeg-

Ehívottja volt a Csíksomlyói búcsúnak

Marian Adam Waligóra lengyel pálos
szerzetes, a czestochowai Jasna Góra-i
pálos kolostor házfőnöke személyében, aki a szentbeszédet magyar nyelven mondta el. A lengyel szerzetes azt
hangsúlyozta, a keresztény világ számára az élet védelme mindenek fölött
való feladat, kötelesség. A több százezres tömeggel is elismételte Mária akkor
mondott szavait, amikor megtudta, hogy
Isten fiát hordozza: „Istenem, legyen nekem a te igéd a te szavad szerint”. Az idézett kijelentés az idei búcsú jelmondata
is volt. Először kereste fel magyar köztársasági elnök a moldvai csángó közösséget. Áder János a Bákó megyei Lészpedre látogatott pénteken, ahol a moldvai
magyar oktatási program egyik új helyszínén csángó hagyományőrzők énekes,
táncos, mesemondó műsorral fogadták.
A magyar államfőt köszöntő Pogár László, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének elnöke elmondta: a moldvai csángók négyszáz éve várják, hogy
magyar király vagy államfő látogasson el közösségükbe. Ez most történt
meg először. Idén rengeteg fiatal is részt
vett a csíksomlyói pünkösdi zarándoklaton, hogy megerősödjön magyarságában és kereszténységében. Csíksomlyó
a magyarság „lelki erőműve” – mondta a helyszínen Semjén Zsolt miniszter-

CIVIL SZEMMEL

Vizi Sándor, a Budafok-Tétény
Baráti Körök Egyesületének elnöke,
önkormányzati képviselő
elnök-helyettes, aki évről évre visszajár
a zarándoklatra. Pünkösd vasárnapján
zenés-táncos-énekes vigadalomra vártak
minden érdeklődőt este a gyimesközéploki kultúrházba. A Fölszállott a páva TV
műsor közönségdíjasainak, a Tatrospart
Táncegyüttesnek, a Gyimesvölgye Férfikórusnak, valamint az Ördögszekér Zenekarnak a műsorát a Budafok-Tétény
Keresztalja is megtekintette. Idén is két
busszal indultak, a közel egyhetes túra
Koltón kezdődött, csütörtökön megnézték a Teleki-kastélyt és a Petőfi-emlékkiállítást, délben pedig már Désen jártak, ahol megcsodálták a XV. században
épült református templomot. Volt templomtúra is, Felcsíkon. Pénteken felkeresték a somlyói kegytemplomot, a szeredai
Milleniumi templomot, a csíkrákosi táltos templomot, a csíkdelnei román kori
templomot és a csobotfalvi templomot, a
csángó misék helyszínét. „Nagy élmény
volt, köszönjük a szervező Orbán Lász-

lónak és a vezető Köllő Izabellának!”
– írta közösségi oldalán Karsay Ferenc
polgármester, a keresztalja idegenvezetője. Felcsík után Madéfalván is jártak, majd megérkeztek a szálláshelyükre, a gyimesi Borospatakára. Idén sem
maradt ki a programból a borospatakai
puliszkafőzés és a zarándoklat az ezeréves határhoz, szekerekkel és terepjárókkal, a túra végén pedig szalonnasütéssel.
A fő esemény természetesen a szombati
csíksomlyói misén való részvétel volt, a
magyarság összetartozásának, lelki ös�szekapcsolódásának élménye a somlyói
nyeregben ezúttal is felemelő és felejthetetlen volt. A zarándoklat a Farkaslaka
határában a Gordon-tetőn álló Jézus
Szíve kilátó, másik nevén a pléh-Krisztus felkeresésével zárult. Csodálatos
volt! – ez volt a rövid összegzése a káprázatos kilátásnak, és az egész idei élményekkel teli pünkösdi zarándoklatnak. n (SÜKÖSD LEVENTE)

Mi a véleményük?
BODROG ZOLTÁN
LMP-s
önkormányzati képviselő

Már folyik kerületünkben is az idei szemétfesztivál, amit lomtalanításnak hívnak, noha ez inkább a mindent elborító szemét ünnepe. Az FKF mindenkinek
megírta, hogy mit, hogyan, mikor és hová
ne tegyenek ki, de egy dolog biztos: ezeket a szabályokat sokan fogják megszeg-

borfesztiválra, a tavaly útjára indított Budafoki Pincejáratra, a kerületünkben létrehozott Bornegyed Magazinra vagy a pincéinket felfedező helytörténeti sétákra, amelyek folyamatosan teltházzal működnek. Ezek a kezdeményezések mind hozzájárulnak ahhoz, hogy sikerrel haladjunk kitűzött célunk felé.
2016 nyarán ismét óriási lépést tettünk, amikor mint vezető partner kezdeményeztük a YouInHerit elnevezésű nemzetközi projektben való részvételt. A pályázat keretében öt ország – Szlovénia, Horvátország, Olaszország
és Lengyelország mellett Magyarország – közösen gondolkodik arról, hogyan lehet a tradicionális mesterségeket úgy újjáéleszteni, hogy a mai kornak megfelelően, de a hagyományokat megtartva élhessenek tovább. Reményeink szerint olyan elhivatott fiatalokat tudunk ezzel bevonzani, akik
számára fontos az értékek megőrzése, de friss látásmódjukkal új lendületet
tudnak adni az idejétmúltnak hitt szakmáknak. Európa-szerte változó, hogy
melyek ezek, így például a fazekasság, az olívaolaj-gyártás, a sörfőzés, a tengerisó-lepárlás vagy a gondolakészítés.
Budafok-Tétényben a nagy múltra visszatekintő borászati hagyományok
lévén nem volt kérdés, mi legyen a projektünk fő gondolatisága: közel 100 kilométernyi pincerendszerrel büszkélkedhetünk, amely számos kiaknázatlan lehetőséget biztosít.
A YouInHerit lehetőséget teremtett arra, hogy ne csak a szavak szintjén keressük a megoldásokat, amit aztán eltehetünk a fiók mélyére, hanem
az elképzeléseket végül működő gyakorlattá formálhatjuk. A projekten belül lehetőségünk volt egy pilot program elindítására, amely egy nemzetközi találkozó során kristályosodott ki a csapatunk számára. Azt gondoltuk, a
legnagyobb kincs, amit átadhatunk, az a tudás, ezért a Soós István Borászati Szakközépiskolával karöltve kidolgoztunk egy borturisztikai asszisztens
képzést. Így az iskola birtokában levő óriási tudás átadása mellett lehetőségünk volt arra is, hogy a hétköznapi oktatási formákon túlmutatva innovatív
és gyakorlati ismereteket adjunk át a képzésre jelentkező fiataloknak. Jelenleg 18 diák részvételével zajlik az oktatás. Bízunk benne, hogy az első évfolyamnak köszönhető tanulságokat levonva sikeresen működhet majd a tanfolyam a következő években is.
Budafok-Tétényben fontosnak tartjuk, hogy a helyi értékek tovább éljenek közösségünkben, és a fiatal generáció is magáénak érezze, továbbvigye
ezeket a kincseket. Az út persze rögös, de ha hisszük, hogy érdemes végigmenni rajta, akkor minden elénk gördülő akadályt le tudunk győzni. Köszönjük azoknak, akik partnereink ebben! n

ni, s ennek a levét majd mindannyian is�szuk. Ha máshogy nem, úgy, hogy az FKF
által el nem vitt szemetet önkormányzati
pénzen gyűjtik össze.
A probléma persze megoldható lenne:
az FKF ne tiltások formájában adjon titkos tippeket arról, hogy hogyan lehet most
mindentől mások kárára megszabadulni,
hanem végre ajánljon a szemétfesztivál
helyett házankénti lomtalanítást, megbeszélt időpontban. A megbeszélt időponta
polgároknak is jobb lenne, s egy-egy ház
nem is tudna suttyomban a saját kupacába csempészni bármit, ami nem odavaló,
s aztán gazdátlanul ottmarad. De mi min-

dent kellene még máshogy – vagy egyáltalán, valahogy – csinálni!
Noha egy szemétgyűjtéssel kapcsolatos ügyemben az önkormányzat elutasító véleménye is az volt, hogy „nem, az
emberek ennyit nem tesznek meg”, én
Önöket kérem e tenyérnyi cikkben: ne tegyenek ki apró, a kukába férő szemetet,
különösen ne szelektálhatót, illetve elektronikai hulladékot. Ezeket a hulladékudvar is ingyen átveszi (persze, ebből is
több kellene). Ne hordják más portája elé
a szemetet! Ha mások nem tartják is be
a szabályokat, Önök mindenképpen mutassanak példát!. n

Párhuzamok
z elmúlt hetekben nagy visszhangra talált a kecskeméti Vadasparkban iskola-

Alátogatáson történt baleset. Egy iskolai csoporttal látogatást tett gyerek meg-

gondolatlanul benyúlt a szurikáta kifutójába, és nagy meglepetéssel tapasztalta,
hogy az állat megharapta őt, és első reakciójaként a kis állatot a földhöz vágta,
az elpusztult. Később derült ki, hogy a szurikáta vemhes volt, és két utódot hozott volna a világra.
A párhuzamos egyenesekről azt tanultuk, hogy azok egymás mellett, azonos távolságban futnak, és elméletben a végtelenben sem találkoznak. Ha nem
jött volna létre a vadasparki látogatás során az iskolás gyerek találkozása a
szurikátával, akkor a párhuzamokra vonatkozó elmélet igazolást nyert volna. De
mint sok esetben, más ügyekben is megtörténik, hogy az elmélet és a gyakorlat
ritkán találkozik egymással.
Kezdjük a szurikátával. A természetrajzi filmcsatornákat nézők számára a
szurikáták családja rendkívül szimpatikus, szeretnivaló állat, hiszen a családon
belül egymással kialakult rendben, harmóniában élnek. A családban szervezetten
működik a figyelőrendszer, vigyáznak egymásra, és szinte mindenkor túljárnak
az őket prédául elejteni kívánó nagyvadak eszén éppen ezért, mert körültekintően figyelnek és együttműködnek.
Folytassuk az iskolával. Az év végén a fáradt tanárok és gyerekek hol néhány
szülő kíséretével kiegészülve, hol anélkül, mintegy menekülve a hétköznapok robotjától, valamilyen tantárgy keretén belül vadasparki látogatást szerveznek. A
tanár, aki a felügyeletet egyedül vagy társaival, esetleg szülőkkel kiegészülve ellátta, nyilvánvalóan figyelmeztette a látogatás résztvevőit azokra a szabályokra,
amelyek egy állatkert vagy vadaspark számára előírtak. Sajnálattal kell megállapítanunk azt a tényt, hogy az iskolai közösség ebben a vonatkozásban nem közelíti a szurikáták által kialakított folyamatos figyelést. Ennek eredményeként
természetes, hogy ezek a párhuzamok sokkal hamarabb találkoznak egymással,
minthogy a végtelenig érnének.
A szinte mindenki számára szimpatikus kis állat bizonyára nem hibás, hiszen
ösztönösen cselekedett. A gyerek feltételezhetően szintén nem hibás, hiszen a számára játéknak tűnő beavatkozás során mély fájdalommal együtt járó harapás
érte őt, és ennek reakciójaként vágta földhöz a kis állatot, aminek következtében
az elpusztult. Akkor mégis minek az okán jött létre az a szerencsétlen helyzet,
melyben mindkét fél sérült, ráadásul az egyik a halálával fizetett a történtekért?
A sporttelepen naponta találkozunk hasonló esetekkel, amikor a hozzánk érkező oktatási intézmények tanulói nem tartják be azokat az egyébként jó előre elmondott figyelmeztetéseket, amelyek a sportfoglalkozás keretében váratlanul érhetik
őket. Nem mentség a fáradtság, az év végi időszak sem a pedagógusoknak, sem a tanulóknak. A hasonló eseteket elkerülni csak akkor lehet, ha valamennyi érintett fél
tudatosan elfogadja az írott és íratlan szabályokat a napi munka és az egymás mellett élés területén. A társadalom egészének kell a normákat elfogadni és betartani.
Magunk ezt azzal kezdjük, hogy minden érkezőnek korától függetlenül előre
köszönünk annak a reményében, hogy a hozzánk érkező fiatalok előbb-utóbb felfigyelnek erre a „szokatlan” jelenségre. n
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FELHÍVÁS

Pályázati lehetőség fiatal előadóművészek, valamint
zene-, képző- és iparművészek számára

Felhívás partnerségi egyeztetésre

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

A Campona bevásárlóközpont fejlesztése a Kerületi Építési Szabályzat módosítását igényli, melyhez kapcsolódóan írásban és lakossági fórumon is várják a partnerek véleményét.
A Campona bevásárlóközpont tulajdonosa a létesítmény felújítását és újrapozicionálását tervezi, mely a KÉSZ módosítását igényli. A módosító rendelet tervezete tartalmazza
– többek között – az építési telek kialakítható legnagyobb
terepszint feletti beépítettségének kismértékű növelését, az
építési hely határának módosítását, az építési telek kialakítható legkisebb zöldfelületének csökkentését, a parkolási
szabályok módosítását. A beruházó a módosítás elfogadását követően a fejlesztéshez kapcsolódón jelentős mértékű
zöldfelület-felújítást finanszíroz a kerület más részén a fejlesztési terület közelében. A beruházáshoz kapcsolódóan a tervek
szerint a területen kiemelt minőségű, bárki számára ingyenesen használható, közhasználatú parkot, zöldtetőt, zöldhomlokzatot, vízfelületet létesít.
A tervjavaslat – nagy terjedelme miatt – a partnerségi egyeztetés dokumentumtárában, a http://budafokteteny.hu/
onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes internetes oldalon, vagy személyesen a hivatal Főépítészi és Városrendezési Irodáján
tekinthető meg.
Az önkormányzat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 21/2017. (02. 27.) számú rendelete alapján kéri a partnerségi egyeztetésben részt vevőket, hogy a fent ismertetett módosításokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetésben rögzített
szabályok szerint legkésőbb 2018. május 30-ig tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket az alábbi elérhetőségeken:
• írásban a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Főépítészi es Városrendezési Irodájának
címezve (1221 Budapest, Városház tér 11.), vagy
• elektronikus levélben a devaiz@bp22.hu címre küldve.
A témában 2018. május 22-én 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében lakossági fórumot tartanak.
A lakossági fórumon való részvételi szándékát a fenti e-mail címen jelezheti.
A partnerségi rendelet alapján a partnerségi egyeztetésen az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:
a) a kerület közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek,
c) azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a kerületben található, és
tevékenységük a kerület településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,
d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába – a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 nappal – a
polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet,
e) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
f) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek.

MEGHÍVÓ
A Baross Gábor Telepi Polgári Kör tisztelettel meghívja Önt, és kedves családját
2018. június 5-én 17 órára a

Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából rendezett szobor avató ünnepségére.
Az ünnepség helyszíne: Budapest, XXII. kerület Donát-hegyi emlékhely. (1224. Budapest, Mária utca)
Ünnepi beszédet mond: Monostoriné Szeleczki Gabriella a Baross Gábor Általános Iskola történelem tanára.
A műsorban közreműködnek: Ambrus Károly és Barátai tárogatón, Pollák Miklós gitár-ének
Az emlékművet megáldja: Hokker Zsolt evangélikus lelkész

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Polgári Kör vezetősége

MEGHÍVÓ
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.
A részletes pályázati kiírás letölthető az Artér M. E. és a önkormányzat oldaláról https://arterbudafok.wordpress.
com/palyazatok-2/ http://www.budafokteteny.hu/hir/budafok-teteny-ifju-tehetsegei-iirajzpalyazat
FIGYELEM! Középiskolások számára lehetőség van max. 5 perces kisfilm kategóriában is
pályázni.
Eredményhirdetés és ünnepélyes kiállításmegnyitó:
2018. június 21-én, a Kerület napján.

MEGHÍVÓ
A Nagytétényi Polgári Kör elnöksége
nevében szeretettel meghívom
kerületünk valamennyi polgárát

HŐSÖK VASÁRNAPI
rendezvényünkre
Helyszín: Nagytétényi Hősi Emlékmű,
Szentháromság tér.
Időpont:
2018. május 27., vasárnap, 11 óra.
Megtisztelő részvételüket köszönöm.
László Istvánné,
a Nagytétényi Polgári Kör elnöke

Városházi Híradó
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Akit az istenek is szeretnek
Csákányi Eszter: Vágytam már egy társulatra
A Budafok-tétényi Tavaszi Művészet
Fesztivál pódiumvendége volt a napokban Csákányi Eszter Kossuth-díjas színművésznő Akit az istenek szeretnek című
műsorával. A Klauzál Ház nézői egy jeles
művész humorral és zenével átszőtt önálló estjének lehettek tanúi.

xxxx

Kispál után Kiscsillag

Fotó: Kocsis Zoltán

– A téma örök, a nők! Ebben az estben
magamról és a női lélek megannyi arcáról mesélek, immár hosszabb ideje járom vele a várost és az országot – mondta megkeresésünkre.
– Pedig nemrég még szinte járni sem
tudott…
– Súlyos térdműtéten estem át és hónapokig tartott a felépülésem, ágyhoz
voltam kötve. 2016-ban bicegve közlekedtem a színpadon, és nagy fájdalmak
közepette tudtam csak játszani, elkerülhetetlen volt a műtét.
– Az istenek szeretik, mert úgy néz ki,
végre meggyógyult. Hosszú szabadúszás
után kötött ki újra egy társulatnál, az Örkény Színház tagja lett ebben az évadban.
Miért kötelezte el magát színháznál?
– Vágytam már egy csapatra, társulatra, ahol izgalmas feladatok várnak rám,

és az emberi létezés alapkérdései fogalmazódnak meg. Nagyon szeretem az Örkényt, jó itt játszani, jól érzem magam a
kollégákkal. Ráadásul régóta kötődöm
a helyhez, hiszen édesapám, Csákányi
László is ebben az épületben, az akkori
Madách Kamarában játszotta egyik utolsó szerepét.
– Hogyan gondol vissza legendás színész édesapjára?
– A legnagyobb tisztelettel, nagyon
szoros kapcsolat volt köztünk. Eleven,
kelekótya gyerek voltam, apám Eleknek hívott. Fiút akart, ezért hívott Eleknek. A ruháimmal volt a legtöbb baja
mindig, ha valahová együtt mentünk,
tüstént rám parancsolt: „Kislányom,
öltözz fel rendesen, különben nem jöhetsz velem!” Nagyon hiányzik…
Apámtól örököltem a munkamániámat,
soha nem nyugszom meg, nekem dolgoznom kell!
– Most hány darabban játszik?
– Kettőben, Kafka: Az átváltozás és
Ödön von Horváth: Hit, szeretet, remény című színművében. Mindkettőt
nagyon szeretem, és szerencsére a közönség is. n (TEMESI LÁSZLÓ)

Lovasi András a harmadik gyerekük érkezését várja és szólemezre készül
Kispál után Kiscsillag, első szólólemez
után a második, két gyerek után a harmadik… Közben eltelt harminc év. Lovasi András ennyi ideje van a színpadon, ezalatt számos sikert ért el, és
még egy jelentős kitüntetéssel, a Kossuth-díjjal is gazdagodott. Most a Klauzál Házban szórakoztatta az embereket
zenekarával május 23-án, a Budafoktétényi Tavaszi Művészeti Fesztiválon.
iscsillag: Dalok Párban koncert –

KLovasi András projekt címmel lé-

pett fel az énekes, aki néhány hónappal
ezelőtt az Arénát töltötte meg zenekarával az 50. jubileumi koncertjén. Ez
jó alkalom volt a számvetésre, felcsendültek a régi Kispál és a borz, valamint
a Kiscsillag nagy dalai a Naphoz Holddaltól a Semmi konferenciáig és persze
a legújabb számokig.

– Mit jelent a dalok párban kifejezés
a plakátokon?
– A közönséggel való interakciót.
Több tucat dalból választhatnak a nézők, amit mi örömmel eljátszunk nekik, emiatt mindig a helyszínen alakul
ki a végleges műsor.
– Nem nehéz ilyen váratlan helyzetekben játszani?
– Számunkra ez inkább szórakoztató. A sorrend koncertről koncertre való
változása igen élvezetes, a fiúk is nagyon szeretik, így legalább nem olyan
unalmas, mondják, mert soha sem lehet tudni, mi következik.
– Mostanában az ön élete sem unalmas. „Boldogságunk határtalan”, írja
Facebook-oldalán felesége, Földes
Eszter színész, aki hamarosan világra
hozza közös gyermeküket. Előző házasságából már van két lánya...

– Valóban, boldogságunk határtalan,
de erről nem szeretnék bővebben beszélni, mert ez inkább két emberre tartozik.
– Készülő második szólólemeze
azonban ennél jóval többre tartozik,
nem? Mikor jön ki?
– Remélem, az ősszel, de ez közös
munka, azt is írhatnánk rá: Kiscsillaglemez. A mostani felállás a legjobb zenekar, amiben eddig játszottam, úgy
érzem, elmondható ez tehetségben,
energiákban egyaránt. Egy igazi alkotó
munkaközösség a miénk. Nagyon kreatívak a fiúk, jó velük együtt dolgozni.
– Budafok-Tétény után milyen turnék várnak ez évben a Kiscsillagra?
– Járjuk az országot, de a határon
túli magyaroknak is több helyen játszunk. A jövő hónap végén Erdélyben,
Torockón kezdjük nagy turnésorozatunkat. n (TEMESI)

Három percbe sűrített szerepek
Für Anikó énekelt Hrutka Róbert zenéjére a Törley Manufaktúra udvarán
Für Anikó Jászai Mari-díjas, érdemes művészt sokan színházi előadásokból, filmes szerepekből vagy éppen szinkronszínészként ismerhették, de mostanában
új oldalát is megmutatja a zeneszeretők számára. A 44. Budafok-tétényi Tavaszi Művészeti Fesztiválon lépett színpadra rendkívül személyes hangvételű zenés
estjével a Törley Manufaktúra udvarán.

melynek még nincs címe, de Für Anikó
várja a javaslatokat. Ezen a lemezen Hrutka
Róbert zenéje hallható, abból a korszakból,
amikor Jamie Winchesterrel együtt játszottak, és fantasztikus zenei pályát futottak
be. Ezek a dalok soha nem szólaltak meg
magyarul, ezért Für Anikó férje, Fekete
György gondolt egyet, és lefordította őket.

Új köntösbe öltöztetve, olyan lelkivilággal átitatva, amelyet az itt, Európa közepén
élők is megértenek. Anikónak nagy kihívás
volt az eredeti, zúzós zenét kicsit másként
felénekelni a stúdióban. A lemez nemsokára megjelenik. Az est után a Törley Múzeum megtekintése és pinceséta zárta a programot. n (VISZKOCSIL DÓRA)

finom Törley pezsgők fogyasztása köz-

Aben a közönség az irodalom, a zene és

a színház hármas esszenciáját élhette át
május 12-én. Ezek a dalok három percbe sűrített szerepek. Amit a színpadon három órán át játszik az ember, az a lemezen
három perc. Az ember minden szerepében zsigerileg benne van, és ez a daloknál
sincs másképp – mondta Für Anikó. A zenés est a Kitalált világ címet kapta, mely
a művésznő második albumának címadó
dala. Für Anikó mellett Hrutka Róbert, a
dalok szerzője gitározott és Kalmus Felicián csellón játszott. Egy-egy dal eléneklése
közben a művésznő személyes gondolatokkal és történetekkel tette színessé az estet. A műsor után elmondta, hogy minden
előadás más és más, hiszen hiába ugyanazok a dalok, a hely szelleme és a közönség kisugárzása mindig befolyásolja az
előadását is. Hozzátette: imádja megélni
és átélni ezeket a pillanatokat, itt a Törleyben is fantasztikusan érezte magát.
Für Anikó első albuma 2006-ban jelent
meg Nőstény álom címmel, melynek zenéjét Hrutka Róbert, az elgondolkodtató dalszövegeket Bereményi Géza írta. A siker
nem maradt el, és így megjelent a a Kitalált Világ című második lemez, melyet a
Hrutka–Bereményi szerzőpáros alkotott
meg. Idén jelenik meg a harmadik album,

xxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

xxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Hová tűnt a Promontor Televízió?
A televíziós csatorna helyett internetes
videókkal számolnak be a helyi eseményekről
Január óta sokakban felmerült a kérdés,
hogy a tíz évig működő kerületi Promontor
Televízió vajon miért sötétült el. Erre a kérdésre Viszkocsil Dóra, a csatorna egykori
szerkesztő-riportere ad választ, aki most
az új, ezt helyettesítő felület szerkesztője.
– Egy ideje már hiába keressük a
Promontor TV-t. Mi történt?
– Több mint négy hónapja a Promontor
Televízió befejezte sugárzását a UPC kábelszolgáltatón. Az önkormányzat továbbra is támogatja a kerületiek tájékoztatását, így a médiafogyasztási szokásokat
figyelembe véve inkább internetes felületen folytatjuk tovább a munkát. Előtte is
számos kérdés érkezett a lakosság részéről, hogy az általunk forgatott tudósításokat mikor tudják a világhálón megnézni.
Az átállásnak köszönhetően sokkal gyorsabban kerülnek fel a rövidebb összefoglaló anyagok az internetre.
– Tervezik-e, hogy egyszer újra sugározni fognak? Fontosnak tartják-e 2018ban a televíziós jelenlétet?
– A munkatársaimmal folyamatosan
azon gondolkodunk, hogy miként tudjuk felvenni a versenyt a hírek világában.
Mindig a szemünk előtt lebeg, hogy gyorsan, pontosan, minél érdekesebben készítsük el tudósításainkat. Ma ezeket az anyagokat a legtöbb emberhez az interneten
keresztül tudjuk eljuttatni. De ha a lehetőségek adottak lesznek – például nemcsak
egy kábelszolgáltatónál lenne látható a televízió, hanem kettőnél vagy háromnál is
–, akkor újraindulhatnánk. Jelenleg sokféle újításon gondolkodik a stáb, de ez legyen meglepetés!
– Azt el lehet árulni, hogy milyen témák fognak a középpontban állni?
– Persze, a már megszokott és rendkívül népszerű témák mellett, mint például
az ifjúsági programok, a kerületben történő fejlesztések bemutatása, a civilek rendszeres rendezvényei, szeretnénk a sportot

is visszahozni a kínálatunkba, mert a fociés a kosárlabdameccsek közvetítése mindig sok nézőt hozott. De fontos számunkra a többi sportág is, hiszen rengeteg ifjú
tehetség él kerületünkben.
– Kiknek készítitek a videókat, ki a célközönség?
– Kerületi média lévén elsősorban
Budafok-Tétény lakóinak készítjük videóinkat. Az óvodás korosztálytól a
szépkorúakig mindenkit megszólítunk.
Rengeteg eseménnyel büszkélkedhet a
kerület, amelyeken mi is rendszeresen
ott vagyunk, legyen az gyermekprogram,
egyházi esemény, kiállításmegnyitó, civil megmozdulás, önkormányzati fejlesztés, környezetvédelem vagy éppen szociális segítségnyújtás. Kollégáimmal úgy
készítjük el az anyagokat, hogy azok más
kerületekben élőknek is szóljanak. Nem
egy visszajelzést kaptunk, hogy a videónk
megtekintése után döntöttek úgy, ellátogatnak erre a csodálatos helyre.
– Hol találhatók meg a videók?
– 2018. január 1-jétől a BudafokTeteny You Tube-csatornára töltjük
fel az elkészült videóinkat, de sok zenés etűd található a kerület Facebookoldalán is. A videók többsége természetesen a Budafokteteny.hu oldalra is
felkerül. n (TÓTH ESZTER)
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 Városházi Híradó

Barlanglakás
emlékkiállítás Budafokon
Finom borokkal és pogácsával kínálták
a múzeumi piknik vendégeit a mélyudvarban
Klauzál Gábor Művelődési Központ

Atagintézményeként működő Barlang-

xxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Telt ház a nyitóhangversenyen

lakás emlékkiállítás fő célja, hogy hitelesen bemutassa az egykori különleges, föld
alatti otthonokat és a bennük élő emberek életét. Az egyetlen fennmaradt ilyen
mélyudvaros kőház a Veréb utcában található, ahol a látogatók özvegy Tóth
Győzőné, az utolsó Budafokon élt „barlanglakó” személyes tárgyain keresztül
vehetnek részt időutazáson.
Budafok-Tétény önkormányzata szívén viseli a múlt értékeinek megőrzését,
ezért szakemberek segítségével megújul
a kissé már leromlott állapotú Barlanglakás emlékkiállítás. Tavaly másfél millió
forintot sikerült elnyerni erre a Kubinyi
Ágoston Múzeum szakmai pályázatán.
A munkálatok elsősorban a vízelvezetésre és a barlanglakások páramentesítésére terjedtek ki, de emellett több bútort is
restauráltak. A tervek szerint a kiállítótérben található teljes berendezés megújul,
a régi tárgyak ismét egykori fényükben
idézhetik fel a múlt pillanatait. Több mint
150 látogató volt kíváncsi a 44. Budafok-

tétényi Tavaszi Művészeti Fesztiválra
meghirdetett Barlanglakás-piknikre. Megyeri István muzeológus és Appel Péter
tárlatvezető folyamatosan mutatta be az
érdeklődőknek az emlékmúzeumot. Szó
esett a barlanglakások kialakításának történetéről és a bennük otthonra találó munkás emberek hétköznapi életéről. Horváth
Lajos a használati eszközök előtt időzött
sokat és mesélt feleségének a régi szép
emlékeiről. Szerinte élhetőek ezek az otthonok, annak ellenére, hogy sokak szerint
hosszú távon ártalmas volt a levegőjük az
egészségre. Az itt élő kőfejtőknek köszönhetjük, hogy ma azt mondhatjuk, Budafok
a bor és a pezsgő városa. Rengeteg munkával dolgozták ki a hegyből az üledékes
mészkövet, majd formálták építőkővé. A
bányaudvarokban nekik épültek meg az
első barlanglakások, amelyek emlékét a
budafoki múzeum őrzi. A múzeumi pikniken a mélyudvarban található hatalmas
diófa árnyékában Gazdik István, a Klauzál Ház igazgatója kínálta a vendégeket
finom budafoki borral és sajtos pogácsával. n (VISZKOCSIL DÓRA)

A 25 éves Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenyével kezdődött el
a 44. Budafok-tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál
z egészet csodának tekintem –

Ahangzott el Nemes Lászlótól, a ze-

nekar alapító karmesterétől az estet
indító videóban, amellyel a Budafoki Dohnányi Zenekar alapítása óta eltelt 25 évre emlékeztek. S hogy valóban az, arra jó bizonyíték volt a 44.
Budafok-tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál nyitóhangversenye, amelyen a Hollerung Gábor által vezényelt

szimfonikus zenekar vendégeként Balázs János Liszt-díjas zongoraművész
is színpadra lépett, hogy együtt szólaltassák meg Csajkovszkij b-moll zongoraversenyét. Pezsgés, köszöntés,
nyitány és tavasz – ezek jegyében zajlott az esemény, amelynek vendégei
Törley pezsgővel koccintottak a jubileumra és a fesztivál elindulására.
A tavaszi fesztivál nyitóhangver-

senyén Karsay Ferenc polgármester
mondott beszédet, aki köszönetét fejezte ki az est fellépőinek, mivel már
országos, sőt nemzetközi porondon is
helyük van, mégis aktív résztvevői Budafok-Tétény művészeti életének.
A 44. Budafok-tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál május 9–27-ig tart –
12 helyszínen 27 program várja a művészetbarátokat. n (BUDAFOKTETENY.HU)

Az emlékmúzeum a Veréb utcában

Fotó: Kocsis Zoltán

Női vonal a borpincében

A Hirös Gasztro Színház társulatának előadása a Lics pincében
Ötféle finom bor és ötféle különleges sütemény társaságában vezette végig a női lelkiállapot öt fázisán a Hirös Gasztro Színház
társulata a Lics pincében összegyűlt érdeklődőket. Az ország egyedülálló, improvizatív teátruma az öt jelenetből álló Női vonal
című előadásával a színház és gasztronómia egységét kívánta megteremteni úgy,
hogy a Lics pince nedűi és az azokkal színben és ízben harmonizáló, Kiss Márta által készített édességek a színházi élmény
szerves részeként jelenjenek meg az est
folyamán.
kislánykorban kezdődő, lazán össze-

Agyúrt történet egyre mélyebbre ás a női
xxxx

Fotó: Budafoki Fotóklub

Nyílt képzőművészeti nap a Klauzálban
A kARTon elnevezésű programot főként családok számára szervezték meg
Budafok-Tétény képzőművészei és a
Klauzál Gábor Művelődési Központ
művelődésszervező csapata egyedülálló alkotónapot álmodott meg
május 19-re. A kARTon, vagyis Kreatív Art On-Alkoss szabadon! elnevezésű programot főként családok számára szervezték meg a 44.
Budafok-tétényi Tavaszi Művészeti
Fesztiválra.
Klauzál Ház kertje alkotóműhel�-

Alyé alakult át, ahol a gyerekek és

felnőttek festhettek, rajzolhattak és
fényképezhettek művészek segítségével. Pállay József festőművész asztalánál óriási színes sakktáblát festhettek a gyerekek. Tóth-Avanti Péter
grafikus és Várhelyi Csilla festőművész prezentációt tartott az izmusokról, majd a stílusjegyeket a művészje-

löltek a gyakorlatban is alkalmazhatták
egy csendéletet megfestése közben.
Vankó András, a házban működő fotóklub vezetője elárulta, hogy mi a titka egy jó kép elkészítésének: beállítás,
fények és a téma megfelelő kiválasztása. A nap folyamán készült pillanatképeket este rögtönzött kiállításon tekinthették meg a látogatók.
Radóczy Mária tűzzománcművész
a királykisasszony meséjével készült
a gyerekeknek. A történet elmesélését
követően a művésznő egy hatalmas papírra felrajzolta a királylányt, és megkérte a lurkókat, hogy a kertjébe annyi
színes virágot rajzoljanak, amennyit
csak tudnak. Pillanatok alatt tele lett
a fehér lap színes szirmokkal. Bot�tyán Mariann festőművész a Tavasz virágai című képét festette meg a házban, amit tombolán sorsoltak ki. Közös

csendéletfestésre hívta az ügyes kezűeket Csobán András festőművész. A kép
különböző színes zöldségeket és gyümölcsöket ábrázolt. Kaszás Réka asztalánál a gyerekek bármiből készíthettek műalkotást. Csak egy tárgy, egy
fénymásológép és festék vagy színes
ceruza kellett hozzá. Este hat órakor az
ARTÉR Művészeti Egyesület kiállítását nyitották meg, és Tóth-Avanti Péter
kihirdette a kARTon elnevezésű képzőművészeti fesztivál emblémájának
megtervezésére kiírt pályázat nyertesét. A győztes a Budai Nagy Antal
Gimnázium egyik tanulója, Marczell
Liliána lett, aki tökéletesen átgondolt
és minden felületen jól működő logót
hozott létre – mondta a zsűri elnöke,
Tóth-Avanti Péter. A napot Csikós József jazz-zenekarának kétórás koncertje zárta. n (VISZKOCSIL DÓRA)

lélekben. Sáros Gábor rendező az irodalom
kiemelkedő alkotóit, Weöres Sándort, József Attilát, Shakespeare-t, Erdős Virágot
és végül Örkény Istvánt hívta segítségül
ahhoz, hogy a két színésznő, Bogdán Réka
Orsolya és Kovács Vanessza, valamint a
csellós Kertész Endre közreműködésével a
gyermeki gondolatoktól indulva bemutassa
a tizen- és huszonévesek változó lelkiállapotait, majd az anyaságot, és végül a Macskajáték szövegeit felhasználva az időskort.

xxxx

Az ártatlanságot jelképező, fehér színű, édes, aszalt gyümölcsös, kókuszkabátos energiagolyó mellé Lics Judit borász
friss, gyümölcsös újbort, Pákozdról származó chardonnay-t kóstoltatott, a málnahabos, sajtkrémmel töltött vörösbársony
muffin mellé pedig félszáraz cserszegi fűszerest. A fiatal, párját kereső nők jelenetéhez rozmaringos, sós karamellával koronázott, chilis-csokis, trüffelkrémes muffint
ajánlott a süteményeket bemutató Rácz Annamária, amelyhez Lics Judit egy „szexi”
nedűt, a 2017-es évjáratú, szekszárdi borvidékről származó kadarka rosét párosította. Az áldott állapothoz és gyermekvállaláshoz roppanós mogyoróval töltött,
nutellás csupacsoki és egy könnyed, száraz
vörösbor, a Szekszárdi Cabernet Franc, a
szépkorú hölgyek lelkiállapotához pedig a
rusztikus diódarabkákkal és étcsokival készült, békebeli vajas keksz és az érett, testes Merlot dukált.
A különleges színházi est, az egyedi készítésű süteményekkel kísért, rendhagyó
borkóstoló a következő Pincejáratra szóló
meghívással és egy utolsó koccintással ért
véget. n (TAMÁS ANGÉLA)

Fotó: Kocsis Zoltán

Városházi Híradó
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Huszonkét gitár a színpadon
A Klauzál Gitár Band koncertje a művelődési központban
öbb mint félszáz gyerek éneke kísér-

Tte a Klauzál Gitár Band búcsúzóul el-

xxxx

Életre kelt a dal

Fotó: Kocsis Zoltán

A Klauzál Házban énekelt Kökény Attila a Budafok Big Banddel
ökény Attila időről időre feltűnik a te-

Klevízió képernyőjén, hol mint Natalia

Oreiro vagy Conchita Wurst a Sztár a sztárban, hol A Dal című háromrészes showműsorban, hat éve Bencsik Tamarával, legutóbb pedig, 2018-ban Szőke Nikolettával
és Szakcsi Lakatos Róberttel az Életre kel
a dal című Szakcsi-szerzeménnyel. A 2010es tehetségkutató műsorban feltűnt és második legjobb énekesként végzett előadó
gyermekkori vágyai között egy koncert és
egy lemez kiadása szerepelt, és lám, a Megasztár után mindez megvalósult. Fiatalon
sógorához, a kitűnő bárzongoristához, Ökrös Ottóhoz akart hasonlítani, ezért kitartóan gyakorolt a zongorán, így vendéglátós zenészként éveken át biztosítani tudta a
megélhetését. A kerületi tavaszi fesztiválon
a Budafok Big Band vendégeként közönség
elé lépett Kökény Attila fejében ma már félezernél is több dal van, amit bármikor eljátszik és elénekel, ha úgy hozza az élet.

– Nevét elsősorban a könnyűzene világából ismerjük, a budafoki zenekarral
azonban a jazz területén kalandozott. Szívesen teszi?
– Hatalmas öröm, mert régi nagy szerelmem a jazzmuzsika. A sors furcsa fintora, hogy alig húszévesen a megélhetés miatt vendéglátózni kezdtem. Zongoráztam
Franciaországban, Svájcban, hajón, bárban
és kocsmában, de igazából jazz-zenésznek
készültem. Imádom ezt a muzsikát, és különleges élmény ilyen nagyzenekari kísérettel énekelni. Nem ezt szokták meg tőlem
az emberek, de jól érzem magam ebben a
zenei világban.
– Hangját, nevét, előadásmódját a Megasztár ötödik szériájában ismertük meg.
Az ismertség megszerzésében sokat segített
önnek a televízió?
– Nem tartanék itt, ha nem lett volna a
tehetségkutató műsor. Ez tíz évvel ezelőtt
még jól működött, ugródeszka volt, felfi-

gyeltek az emberre, de úgy látom, ma már
nincs akkora ereje ezeknek a műsoroknak,
mert túl sok van belőlük és nagyon sűrűn.
A felbukkanó tehetségeknek nincs idejük
„befutni”, mert már jön is a következő, de
ma már sok az olyan előadó, aki ilyen műsorok nélkül is népszerű és ismert lett.
– Mennyire zenész, énekes vagy zeneszerző?
– Rengeteget utazom, előfordul, hogy
egy-egy hétvégén ezer-ezerötszáz kilométert is megteszek. Országon belül és a
környező magyarlakta vidékeken, Szlovákiában, Erdélyben és Ukrajnában koncertezek egyedül vagy hattagú zenekarral. Saját szerzeményeimet énekelem,
ahogy erre a budatétényi fellépésemen is
adódott lehetőség. Húszéves korom óta
írom a dalokat, elsősorban a dallamot. A
szöveg megírását inkább másra bízom,
de a zene hamar megszületik, az jön magától. n (TAMÁS ANGÉLA)

játszott zeneszámát, Kodály Esti dal című
művét a Budafok-tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál egyik nagy sikerű programján. A fiatalokból álló, 2014-ben alakult gitáregyüttes, valamint a Nádasdy
Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és
Általános Iskola Csilingelő Kiskórusa
Kegye János pánsípművész vendégszereplésével adott felejthetetlen hangversenyt a Klauzál Ház színpadán május 15én. A több mint másfél órás könnyűzenei
koncerten a gitáros fiatalok, az őket ös�szefogó és tanító Magyar László, valamint a kórusvezető Beer Ágnes szívéhez
közel álló zeneszámok hangzottak el.
A Gyöngyhajú lánnyal az Omegát, az
Első villamossal, amely a kivetítőn bejátszott filmrészlet tanúsága szerint a Városház térről induló 47-es, a Fonográf
együttest idézték meg, az Álomarcú lán�nyal pedig Somló Tamásra emlékeztek
az előadók. Az utóbbi két számban Kegye János is közreműködött pánsípon. A
koncertmuzsikus évtizedekkel korábban
a Kisrákfogó, a Panta Rhei, a Hatszív, a
Spirál, a Kati és a Kerek Perec, a Corvina, a Piramis, valamint az Edda együttesben zenélt. Három évtizede jelent meg

első pánsípos lemeze, és azóta különleges hangszerével bűvöli el közönségét,
ahogy ezen a koncerten is, ahol előadásában Simon & Garfunkel El condor pasa
című slágere is felcsendült.
A közönség, elsősorban az idősebb
korosztály sokszor nosztalgiázhatott az est
folyamán: a Klauzál Gitár Band eljátszotta a Ghostriders in the Sky című nagy sikerű Shadows-számot, 1961-ből az FBI-t, a
Creedence Clearwater Revival nótái közül
a népszerű Hey Tonigh-t és a sokak számára ismert Have you ever seen the raint,
valamint az Oxygene 4 feldolgozását is.
A Pink Floyd Wish you were here
című dala feldolgozásánál újabb gitárok
kerültek elő, de a hangverseny egyéb zenei csemegékkel is szolgált. A székely
himnuszok, Brahms V. Magyar Tánca és a Hallelujah mellett műsoron szerepelt A csitári hegyek alatt című népdal
és Kodály Zoltán több műve, így a Kállai
kettős vagy a Felszállott a páva is, amelyeknél kiemelt szerephez jutott az énekes Lachmann Mónika és a furulyán, valamint oboán játszó Makai Fanni.
A látványt fokozta a színes pólókban
daloló kórus és a Promontor TSK Egyesület táncosai, Dulin Dorka, illetve Pálvölgyi
Dorina előadása. n (TAMÁS ANGÉLA)

xxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

„Szívet cseréljen az, aki hazát cserél!”
Radóczy Mária fődíját idén Bottyán Marianna festőművész kapta
„Szívet cseréljen az, aki hazát cserél!” – ezzel a címmel nyílt kiállítás a Radóczy Galériában május 12-én a 44. Budafok-tétényi
Tavaszi Művészeti Fesztiválon belül. A hangulatos pincetérben 12 kerületi művész 27
alkotását állította ki Radóczy Mária. Az eseményen megjelenteket Szepesfalvy Anna
alpolgármester köszöntötte, majd felolvasta
Németh Zsolt országgyűlési képviselő levelét is, aki egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a megnyitón:
„Aki ismeri Radóczy Máriát mint tanárát,
mesterét, annak máris van egy oka arra,
hogy itthon maradjon: ő itt él, alkot és tanít.
És főként itt gyűjtötte össze magának azt a
közösséget, aminek ő a központja. A kép,

amit Ő teremt – most nem a tűzzománcokról van szó, hanem őróla magáról – eszembe juttatja a Megváltó metaforáját: //Hányszor akartalak, mint tyúkanyó a szárnyaim
alá gyűjteni!// Máriának pedig van ilyen közössége, amit maga köré gyűjtött, és nekem
megtisztelő, hogy a holdudvarnak tagja vagyok én is” – olvasta az alpolgármester.
A megnyitón Berki Júlia, a Kárpát-medencei szavalóverseny idei győztese elszavalta Tompa Mihály: Levél egy kibújdosott
barátom után című versét, majd György
Viktória, a 2013-as Balaton hangja cím
nyertese énekelte el Kovács Kati egyik dalát. A kiállított alkotásokat a közönség értékelte egy-egy szavazattal, így Bottyán
Marianna festőművész 17 vokssal elnyer-

te a legszebb mű elismerést a Balatoni nyár
című festményével. A művésznő húsz éve
él a kerületben és rendkívül jólesett számára, hogy ilyen elismerésben részesülhetett. Három képét állította ki, ezekből a
legkülönlegesebbet választotta ki a közönség. „Ez a festmény két évvel ezelőtt a
születésnapomon készült, a balatongyöröki nyaralónk kertjében. Akkor éppen
egyedül voltam, és a présházunkból a tavat olyan csodálatosnak láttam a fényeknek köszönhetően, hogy egyből elkezdtem festeni. Akárhányszor a képre nézek,
elönt a boldogság és csak mosolyogni tudok.” – mondta a művész, aki a Radóczy
Galéria jóvoltából pénzjutalomban is részesült. n (BUDAFOKTETENY.HU)

Istent szerető művész

Május hónap művészének választották Hegedűs Katicát
Hegedűs Katalin születése óta Buda-

Hfokon él. Zenei tagozatos osztályba
járt a Szent István téren, s zongoratanulmányait is kerületünkben kezdte 6 évesen Petőfi Sándorné növendékeként. Bár
sokan szerették volna, ha a konzervatóriumban folytatja tanulmányait, de ő inkább a József Attila Gimnáziumban (ma
Szent Imre Gimnázium) szerzett érettségi
bizonyítványt, majd a Budapesti Tanítóképző Főiskolán kapta meg első diplomáját. Ezt követően folytatta tanulmányait a
Zeneakadémián, ahol előbb középiskolai
tanár és karvezetői szakon, majd zongora
szakon diplomázott. Férje Hegedűs Endre Liszt- és Kossuth díjas zongoraművész,
akivel 39 éve élnek boldog házasságban.
Hegedűs Katalin férjével rendszeresen lépett fel négykezes és kétzongorás hangversenyeken Magyarországon és a világ
számos más részén is. Koncertfelvételek és saját kiadású albumok őrzik közös előadásaikat. Együtt muzsikálnak a

maguk által szervezett Holdfény Esteken
a Belvárosban idén már huszadik éve, a
Sursum Corda hangversenysorozaton
Budafok-Tétényben, a Zeneakadémián, a
Müpában és a Vigadóban. Hegedűs Katalin ötlete volt a Magyar Zongorás Négyes
megalapítása is, mely 12 éven keresztül
működött, s egy szép CD mutatja be igen
magas színvonalát.
Három gyermekük felnőtté válásával Hegedűs Katalin zenei aktivitása
új lendületet nyert: egyre többet szerepel kamarahangversenyeken. Ős�szel fog debütálni férje partnereként
a Müpában, Bach és Mozart két zongorára írt versenyműveit tolmácsolva
a Budafoki Dohnányi Zenekar közreműködésével. Júliusban pedig újabb
négykezes CD-felvétel szerepel a terveiben. Hegedűs Katalin életének mottója:
„Az Istent szeretőknek minden javukra szolgál.” (Róm 8,28) n (VH)

Szepesfalvy Anna, Bottyán Marianna és Radóczy Mária a pincegalériában

Fotó: Kocsis Zoltán
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„Oltalmad alá futunk...”

12. ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR
ZARÁNDOKLAT
hazánkért, Budapestért,
Budapest körül,
9 szakaszban

Budapest,
2018. május 26.
Szakasz Gyülekező Indulás

Honnan

Hova

Érkezés

Szentmise

1

7:30

8:00

Máriabesnyő

Kerepes ill. Fót

18:30

19:00

2

7:00

7:30

Csillaghegy

Fót

18:30

19:00

3

7:00

7:30

Csillaghegy

Máriaremete

18:30

19:00

4

7:00

7:30

Farkasrét

Máriaremete

18:30

19:00

5

7:00

7:30

Farkasrét

Nagytétény

18:30

19:00

6

7:00

7:30

Soroksár

7

7:00

7:30

Soroksár

Nagytétény
Pestszentlőrinc Mária
Szeplőtelen Szíve-templom
Pestszentlőrinc Mária
Szeplőtelen Szíve-templom
Kerepes

8

8:30

9:00

Rákoskeresztúr

9

8:30

9:00

Rákoskeresztúr

18:30

19:00

18:30

19:00

18:30

19:00

18:30

19:00

Médiatámogatók:

www.elorozsafuzer.hu
www.facebook.com/elorozsafuzer
google.com/+ElorozsafuzerHu

Szeretettel kérjük anyagi támogatását az Élő rózsafüzér zarándoklat megszervezéséhez.
Számlaszám: CIB Bank 11100908-19143138-36000001,
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

MEGHÍVÓ

ÁLLÁSAJÁNLATOK

A XXII. kerületi Rózsakerti
Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium
elindítja

A XXII. Kerületi Egyesített Óvoda a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A §-a alapján pályázatot ír ki

első
gimnáziumi
évfolyamát

UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUS, LOGOPÉDUS, ÓVODAPEDAGÓGUS,
GYÓGYPEDAGÓGUS, KERTÉSZ, KONYHAI DOLGOZÓ, TAKARÍTÓ,
RÉSZMUNKAIDŐS TAKARÍTÓ munkakörök betöltésére.
További fontos nformációk a betöltendő munkakörről, pályázati feltételekről:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok.

a 2018–2019-es tanévben

A Budafok-Tétény Hajós Alfréd Tanuszoda MUNKATÁRSAT KERES

Kérjük, hogy jelentkezési
szándékát 2018. június 1-jéig
jelezze Bencze Péter igazgató úrnak.

USZODAMESTER munkakör betöltésére.
Feltétel az uszodamesteri végzettség. Jelentkezés: e-mailben hofeherfoka@externet.hu

Elérhetőségek:
rozsakerti@rozsakertiskola.hu
(06 1) 577 8300

A Díjbeszedő Holding Zrt. Ügyfélszolgálati Főosztály területi kirendeltségei

A jelentkezés után az iskolatitkárral egyeztetett időpontban személyes beszélgetésre
várjuk a gyermekeket és szüleiket.

A leendő munkatárs feladatai:
▪ közüzemi szolgáltatók számlaleveleinek
kézbesítése,
▪ fogyasztásmérők leolvasása,
fogyasztási adatok rögzítése (céges
mobileszközzel),
▪ feladat elvégzéséhez szükséges
mennyiségű és minőségű személyes
kapcsolattartás (minimális)
Elvárások:
▪ minimum szakmunkásképző
bizonyítvány
▪ önálló munkavégzés
▪ terhelhetőség

A beszélgetésre, kérjük, hozzák magukkal:
• központi írásbeli értékelő lapot
• 5–7. év végi és 8. félévi bizonyítvány másolatát
• lelkészi ajánlást
Nagy Péter 
lelkész 

Bencze Péter
igazgató

SZÁMLAKÉZBESÍTŐ, FOGYASZTÁSMÉRŐ LEOLVASÓ
munkatársat keresnek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
▪ kézbesítői-, mérőóraleolvasási
tapasztalat
▪ saját gépkocsi
▪ érettségi
Amit kínálunk:
▪ bejelentett, hosszú távú
munkalehetőség
▪ versenyképes, biztos jövedelem
▪ rugalmas munkaidő
▪ x alapbér + teljesítménybér +
cafeteria + egyéb juttatások
▪ céges okostelefon
▪ Bkk bérlet

Jelentkezés módja: Magyar nyelvű fényképes önéletrajzát a zetési igény
megjelölésével, valamint a pozíció megnevezésével
az ugikt@dbrt.hu e-mail címre kérjük elküldeni.
Érdeklődni lehet: 06-30 280-6983

DBH leolvaso 110x87.indd 1

17/04/18 13:32

Városházi Híradó
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PIACTÉR

SZIESZTA PONT

Kézműves foglalkozások, alkotótér
Koncertek
Rajzpályázat kiállítás
KERÜLETI SÉTA
GEOCACHING
HÁZIBULI
a MADARAK ZENEKARRAL

(a Piactér mellett)
Erősport vetélkedők,
játékok, ugrálóvár
KERÜLET ERŐS EMBERE verseny
KÖTÉLHÚZÁS –
VÁROSRÉSZEK VIADALA

POKORNY JÓZSEF
SPORTPÁLYA

HAJÓS ALFRÉD
TANUSZODA

Lábtenisz bajnokság
11-es rugó bajnokság
Dekázóverseny

Sport és játék
vízben és szárazföldön

JELENTKEZÉS ÉS INFO
a keruletnapja@bp22.hu e-mailcímen.
Próbáld ki magad díjainkért, vagy a játék öröméért!
Ingyenes programok – várunk mindenkit!

LEGYÜNK EGYÜTT A KERÜLET ÜNNEPÉN!

budafokteteny.hu/keruletnapja
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HIRDETÉSFELVÉTEL
Médiapartner: Sales Bt.

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

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

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

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

Mobil: 06 30 932-9831
Bízza meg ön is cégünket
eladó ingatlanja
T[BLT[FSíL¥[WFUUTWFM

*/("5-"/,;7&55æ
A 22. KERÜLETBEN

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

KÁRPITOSMESTER

Á L L Á S A J Á N L AT

MAJOR DEMETER
Kápritozott bútorok javítása,
áthúzása közülereknek is!

22. kerületi kertészetünkbe keresünk
nyári, részmunkaidős foglalkoztatásra kertészeket! Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk.

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

JELENTKEZZEN A HELYSZÍNEN,
NYITVATARTÁSI IDŐBEN: 1223 Bp. Rókales u. 2-4.
(Szoborparknál)

Nyugdíjas munkavállalók és diákok
jelentkezését várjuk XXII. kerületi üzembe
könnyű fizikai munkára!
Feladat: Műanyag termékek csomagolása
Munkaidő: Hétköznap 6-8 órában
Fizetés: 6 órás munkavégzés esetén

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

105.600 Ft nettó/hó

Érdeklődni a 06/20 3372279 és
a 06/20 2681422 telefonszámon lehet!
ZUMBA

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

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.
Ács-kőműves vállal pincétől a tetőig minden fajta
munkálatokat, ezen felül aszfaltozást, járdaszegélyezést stb. Hívjon bizalommal! Tel: 06-70/908-9578

EGY KICSIT MÁSKÉPP

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

Mi a célja? ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

INGATLAN 

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

Kiadó helyiség XI. Ker. Fehérvári út, 29 nm. Tel: 0670/3254-309
Eladó Horgásztelepen egy 386nm-es telek 35 nmes alápillérezett faházzal, melléképülettel. Telken
belül víz, villany, gáz van. Lakáscsere is érdekel. Tel:
06-70/344-1760
XXII. ker. Máriás u. 774 nm hobbi telek 12nm
faházzal + 4nm fedett terasz + tároló eladó, víz,
villany van. Tel: 06-70/379-2957

ÁLLÁS 
Budapest 22. kerületi játszóház, napi két órára
takarítót keres! Jelentkezni: oneletrajz@ckp.
hu mail címen vagy (hétfőtől-péntekig 10-16 óráig)
a 06704556094-es telefonszámon!

RÉGISÉG 
19-20. századi magyar és külföldi művészek
festményeit keressük megvételre készpénzért
gyűjtők, befektetők részére. NEMES GALÉRIA
1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3. Tel: 06-1-3028696, 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

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

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

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK

NAGYTÉTÉNYI SPORTEGYESÜLET
– KOHÁSZ SÖRÖZŐ –
SZERETETTEL VÁRJA VENDÉGEIT

Árverési dokumentáció átvehető vagy megvásárolható 8000 Ft + 27% áfa = 10 160 Ft-, vagy 10
000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft (ingatlantól függően) készpénzért a pénztárban hétfőn 13.30–17.30
óra, szerdán 8.00–12.00 óra és 14.00–16.00 óra között a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi
Polgármesteri Hivatalban (1221 Bp., Városház tér 11.), átvehető az Építéshatósági és Műszaki Irodában, földszint 6. szobában (tel.: 229-2611/221), dr. Barnáné Károsi Klára irodavezető-helyettestől, vagy a földszint 5. szobában (tel.: 229-2611/140) Párkányi Ferenc ügyintézőtől. Az árverésen
az személy vehet részt, akinek a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő ajánlati biztosítéka az árverést
megelőző nap 16.00 óráig az önkormányzat számlájára beérkezett, ugyanezen időpontig a vételi
szándéknyilatkozatát benyújtotta, és az árverési dokumentációt megvásárolta. Árverés helye:
2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda.
1221 BP., KOSSUTH LAJOS U. 70.,

1224 BP. XXII., TERMŐ U. 81. 236766/1 HRSZ.

1221 BP., TEMESVÁRI U. 9/B

357 M2-ES PINCEHELYISÉG

588 M2 TERÜLETŰ „KERT ÉS GAZDASÁGI

KIVETT LAKÓHÁZ, UDVAR,

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.

ÉPÜLET” 8/16 TULAJDONI HÁNYADA

GAZDASÁGI ÉPÜLET

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.

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., BÍBIC U. 7/A KIVETT,
BEÉPÍTETLEN TERÜLET KIVETT MAGÁNÚT

Helyrajzi szám: 229016/7, 229016/2. Telekterület: 1162 m2, 518 m2 1/6-od tul. hányada. Övezet: L5-BT/3. Közművek: utcában. Az ingatlan kikiáltási ára: 26 900
000 Ft, 677 500 Ft. Árverési időpont: vételi
szándéknyilatkozat esetén kerül kitűzésre.
1223 BP., BÍBIC U. 7/B. KIVETT,
BEÉPÍTETLEN TERÜLET KIVETT MAGÁNÚT

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: 229016/8, 229016/2. Telekterület: 1162 m2, 518 m2 1/6-od tul. hányada.
Övezet: L5-BT/3. Közművek: magánúton előközművesített. Az ingatlan kikiáltási ára: 25
400 000 Ft 677 500 Ft. Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat esetén kerül kitűzésre.
1221 BP., PALÁST U. 8.
KIVETT HÉTVÉGI HÁZ, UDVAR

Helyrajzi szám: 234402/2. Telekterület: 1022
m2. Övezet: L6-BF/2. Az ingatlan kikiáltási ára: 35 872 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa
= 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2018. május 29. 9.00 óra.

1223 BP., KLAUZÁL GÁBOR U. 6/A
1223 BP., BÍBIC U. 11/A KIVETT, ÜZEMI

415 M2-ES PINCEHELYISÉG

ÉPÜLET UDVAR KIVETT MAGÁNÚT

Helyrajzi szám: 229176/5/A/2. Kikiáltási
ára: 5 900 000 Ft. Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése 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.
1223 BP. BÍBIC U. 11/B. KIVETT,
BEÉPÍTETLEN TERÜLET, KIVETT MAGÁNÚT

Helyrajzi szám: 229016/10 229016/2.
Telekterület: 1218 m2, 518 m2 1/6-od tul.
hányada. Övezet: L5-BT/3. Közművek: utcában. Az ingatlan kikiáltási ára: 26 500
000 Ft 677 500 Ft. Árverési időpont: vételi
szándéknyilatkozat esetén kerül kitűzésre.

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”

1222 BP. VILLA U. 10. KIVETT LAKÓHÁZ,

3/9 TULAJDONI HÁNYADA

UDVAR, ÜZEM

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.

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.

Városházi Híradó
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Arany János nyomában
A Hugonnai Vilma Általános Iskola kirándulása Erdélyben
Negyedszer is megnyerte a Hugonnai
Vilma Általános Iskola a Határtalanul!
pályázatot, ennek köszönhetően idén
19 hetedik osztályos tanuló utazhatott
Erdélybe pedagógusok kíséretében. Az
előző évektől eltérően most Kolozsváron volt a diákok szállása, egy vendégházban. A négynapos tanulmányi kirándulást felkészítő tanórák előzték
meg, hogy a gyerekek minél több ismerettel vághassanak neki a nagy útnak.
rany János életútját követték végig

AErdélyben a Hugonnai Vilma Álta-

Földesi Gyula, a borászati iskola igazgatója a képzésen

Fotó: Kocsis Zoltán

Legyen borturisztikai asszisztens!
A YouInHerit elnevezésű nemzetközi projekt részeként indított képzést a borászati iskola
YouInHerit elnevezésű nemzetközi

Aprojekt 2016 nyarán indult, ennek ré-

szeként öt ország (Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Olaszország és
Lengyelország) fiataljai gondolkodnak
közösen arról, hogyan lehet olyan tradicionális mesterségek továbbélését, újjászületését segíteni, mint a fazekasság, az
olívaolaj-gyártás, a sörfőzés, a tengerisólepárlás, a gondolakészítés, vagy éppen a
borászat. Hazánkat a Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium
és Szakközépiskola képviseli, akik kifejezetten a borászszakma továbbélését,
népszerűsítését, a helyi borászati értékek
turisztikai vonzerővé kovácsolásával kívánják majd támogatni egy kísérleti projektben.

Idén elkezdődött a tervek megvalósítása, a Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tangazdaságában gyakorlati
képzésen vehettek részt a jelentkezők. A
borturisztikai asszisztens képzésben részesülőket rengeteg hasznos tantárggyal
és előadással várták az oktatók. A képzés gyakorlatorientált, így megismerhették például a diákok a pincében a hordók részeit, az ajtózás fogalmát, a szűrési
technikákat, melyek mind fontos elemei
a borkészítésnek. Földesi Gyula, az iskola igazgatója elmondta: nagyon szívesen
csatlakoztak ehhez a projekthez, az intézmény magas szakmai hátteret biztosít.
Az elméleti tantárgyak között szerepel a
rendezvényszervezés, a nyelvi képzés, a

marketing, a borturizmus és a vendéglátás alapjainak oktatása. A képzés ingyenesen vehető igénybe, az elvégzése után
biztos tudást ad a pincék bemutatásához.
Vannak olyan diákok, akik borásznak tanulnak és így szeretnének még szélesebb tudáshoz jutni, de vannak olyanok
is, akik csak kisebb baráti társaságoknak szeretnének szakszerű bemutatókat
tartani. A májusi órán Földesi Gyula különleges sajt- és borbemutatót tartott a
tangazdaságban, ahol a sajtkészítés technológiájának megismerése után borokat
és sajtokat is kóstoltak a diákok. A projekt az Interreg Central Europe Program
támogatásával valósul meg, a program
vezető partnere Budafok-Tétény önkormányzata. n (VISZKOCSIL DÓRA)

lános Iskola diákjai. Már az első napon
sok látnivaló várta a gyerekeket. Nagykárolyban városnézéssel kezdték a napot, itt többször is megfordult vándorszínészként Arany János. Ugyanezen a
napon megtekintették a Károlyi-kastélyt, Petőfi Sándor szobrát, mely előtt
felelevenítették Petőfi és Arany barátságának történetét. A délutáni órákban továbbutaztak Szilágynagyfaluba,
ahonnan Arany János szülei és a Toldi
család származik. Másnap a város nevezetes épületeit nézték meg a gyerekek. A Szent Mihály-templomot, Mátyás király szobrát és szülőházát, a
Babes-Bolyai Tudományegyetemet, a
Farkas utcai templomot, a Házsongárdi

temetőt. Utóbbi helyen, sok híres magyar író, költő nyughelyén, Dsida Jenő
sírjánál a diákok egy verset szavaltak
el. A napot játékos vetélkedővel zárták,
ami Arany János életéről és műveiről
szólt. A harmadik napon Szamosújvárra utaztak a diákok, ahol Rózsa Sándor
sírjánál felolvasták Arany János Rózsa Sándor című versét. Válaszúton a
Kallós Zoltán néprajzi gyűjteményt, a
Bánffy-kastélyt és Wass Albert szülőházát tekintették meg. Az utolsó napon
is rengeteg látnivaló várta a tanulókat.
A Királyhágón át utaztak Nagyváradra, ahol a püspöki székesegyház Szent
László-ereklyéit, majd az Ady Múzeumot tekintették meg. A belvárosi séta
közben sok egykori nemesi palotát csodálhattak meg a kirándulás résztvevői.
Nagyszalontán minden Arany Jánosról szól. Az Arany Emlékmúzeumban interaktív játékon keresztül ismertették meg a látogatókkal a költő
életútját. A diákokat lenyűgözte a fellegvári túra és a gyönyörű kilátás, valamint a botanikus kert, ahol több száz
képet készítettek a lányok. A pályázat
záró elemeként, már itthon, az iskolában prezentáción idézték fel a gyerekek
az erdélyi kirándulás alatt megszerzett
ismereteiket. n (VISZKOCSIL DÓRA)

A diákok Ady Endre szobránál Nagyváradon

Fotó: Kocsis Zoltán

Nyárköszöntő gyereknap Nagytétényben
Nagy sikert aratott a sok játék és a programok a Szelmann Házban
Szumóharc, ugrálóvár, járműbemutató,
kézműveskedés, lovaskocsizás, ügyességi játékok is voltak a második nyárköszöntő gyermeknapon a Szelmann
Házban. A Nagytétényi Polgári Kör fiatal szervezőcsapata úgy vélte, hogy a
tavalyi színes kínálatot továbbgondolja,
és számos új játékkal lepte meg a gyerekeket.
xxxx

Fotó: Földházi Árpád

Családi nap a Cziffrában
Minden hónapban tematikus családi nappal várják a művelődésszervezők a kisgyermekes szülőket a Cziffra Központban.
A 44. Budafok-tétényi Tavaszi Művészeti
Fesztiválon a zene kapta főszerepet.
színházterem megtelt tipegő babák-

Akal és óvodás gyermekekkel a Cziff-

ra Központ családi napján. A Tátika
hangszeretgető 13. születésnapi koncertjére még vidékről is érkeztek érdeklődők. A gyerekek sok dalt együtt
énekeltek Varga Ágnessel. A koncert
közben sok interaktív játékkal is készültek a gyerekeknek. Az épület folyosóján nyolc kézműves kínálta saját készítésű áruit. A vásáron a kerületi anyukák
nemcsak árulták a portékáikat, hanem
workshoppal is várták az érdeklődőket.
Nagyon sokan leültek varrni, szalagdíszt
készíteni, vagy éppen újrahasznosított

tárgyakat alkotni. Kolta Zsófi asztalánál
nagyon sokan álltak sorba, ő egy saját ötletét készítette el aggódó szülők számára. Az úgynevezett „Callkötőn” a szülők
telefonszáma olvasható, amelyet a gyermek a kezén viselve biztonságban érezheti magát. Több visszajelzés is érkezett
már Zsófihoz, hogy a standon vagy a szabadtéri programokon elkeveredett gyermek az ékszernek köszönhetően egyből
visszatalált a szüleihez. Készítettek még
az anyukák gyönyörű ékszereket, lakberendezési tárgyakat, horgolási technikával táskákat és nyakláncot is. A játszósarokban lehetett autózni, tornázni
és a kézműveskedni is. A Teddy Maci
Kórházból érkezett két orvostanhallgató hasznos tanácsokkal látta el a gyerekeket baj esetére. A legközelebbi tematikus családi nap június 9-én lesz a Cziffra
Központban. n (BUDAFOKTETENY.HU)

Városházi Híradó
BUDAFOK-TÉTÉNY

most már hagyományosnak számí-

Ató gyereknapra több százan látogat-

tak el május 13-án a Szelmann Házba.
A nap ünnepélyes megnyitóján Karsay
Ferenc polgármester köszöntötte a családokat. – Nagy öröm számomra, hogy
most már a legfiatalabb generáció is részt
tud venni a nagytétényi civilek életében.
Fontosak ezek az összejövetelek, amiken
én is szívesen részt veszek évről évre –
hangsúlyozta a polgármester, aki az éppen második gyermekét váró lányával
és másfél éves unokájával nézte meg a
határtalan játékkínálatot az épületben és
az udvaron. Baranyai Márta és Mányoki
Kinga, a nap két fő szervezője rengeteg
segítséget kapott a kör tagjaitól, szülőktől és diákoktól, a rendezvénynek körülbelül 50 támogatója volt. A nagyterem
egész délelőtt kerületi iskolások szereplésétől volt hangos, összesen 280-an
léptek színpadra. Bábszínház, ének és
különböző stílusú táncelőadások színesítették a programot. Ezzel párhuzamosan a télikertben kézművesvásár várta a

szülőket, ahol kerületi anyukák által készített ajándékokat és használati tárgyakat vásárolhattak az érdeklődők. Az udvar egyik felében a gyerekek kedvenc
ételeit, hot-dogot, hamburgert, vattacukrot, fagyit, kürtős kalácsot árultak. A hátsó kertben ugrálóvár, szumószőnyeg,
rendőrmotorok, raliautó, agyagozás,
ügyességi játékok, arcfestés várta a kicsiket és a nagyokat. A bűnmegelőzési sátorban hasznos tanácsokkal látták el

a szülőket és a nyugdíjasokat. Szó esett
az otthonok védelméről és a kerékpárok regisztrációjáról, ennek révén ugyanis sokkal kevesebb bicikli tűnt el az elmúlt években, mint előtte. Az épület előtt
egy tűzoltóautóra is felmászhattak a gyerekek, és a szomszédos utcákban még
egy lovaskocsira is felülhettek a bátrabbak. Sokan készítettek közös fényképet a
Mickey egér jelmezbe öltözött animátorral. n (VISZKOCSIL DÓRA)

Karsay Ferenc az unokájával látogatott el a gyereknapra

Fotó: Kocsis Zoltán
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 Városházi Híradó

Kezükbe vették a sorsukat
Szolnoki győzelmével menekül a kiesőzónából BMTE labdarúgó csapata
Öt fordulóban négy győzelem, a lehetséges 15 pontból 12. Ezt bizony nem kell
megmagyarázni, ez Tóth Bálint irányításával a Budafok elismerésre méltó teljesítménye a labdarúgó NB II 32. és 36.
fordulója között. A biztos kiesőnek tűnő
csapat feltámadt, és már a 14. helyen áll
a 20 csapatos mezőnyben, három pontra a „vonal fölött”.
„Kiesési rangadó lesz, igazi hatpontos
meccs” – adta meg a felütést Vizi Sándor, a BMTE ügyvezető elnöke, amikor
vasárnap délben, nem sokkal a szolnoki
mérkőzés előtt kabalából felhívtam. Kabalából, mert amióta meccsnapon felhívom – mindig győzünk. (Egy hete, amikor a Váctól kikaptunk, elfelejtettem
felhívni...)
Nos, Szolnokról is elhoztuk a három pontot, valójában sokkal simábban,
mint amit az 1-2-es eredmény sejtet. Ezzel felkúsztunk a 14. helyre, és már há-

rompontnyi távolság választja a kiesőzónától.
„Biztonsági futballt adtunk elő, a
48. percig, amikor összehoztunk egy tizenegyest, nem is volt kapura lövése
a Szolnoknak. Filkor Attila szenzációsan játszott, de a többiek is remekeltek,
Kokenyszky és Ihrig-Farkas rúgta a góljainkat, de még legalább három, százszázalékos helyzetet kihagytunk” – mondta
Jakab János, a klub tiszteletbeli elnöke,
aki nagyon sportszerűen magára vállalta
a felelősséget a csapat őszi vesszőfutásáért, azt azonban szerényen „elfelejtette”
megemlíteni, hogy Tóth Bálint Budafokra édesgetése is az ő érdeme.
Tóth Bálintot, azaz „Pipit” a titokról kérdeztük, vagyis hogy miként tudta
ilyen látványosan felrázni a Budafokot.
„Ez az én titkom, nem árulom el a
know-how-t! – mosolyodott el, de aztán mégis elárulta: – Ápoltam a srácok
lelkét, elsősorban pszichikailag kellett

felráznom őket. De még nem dőlhetünk hátra, nem lehetünk nyugodtak,
mint ahogy soha nem is voltam nyugodt
hosszú edzői pályafutásom alatt, talán
a tatabányai időszakomat leszámítva.
Szolnokon nagyon egyben volt a csapat, le a kalappal előttük.”
Czizmadia Csaba csapatkapitány is a
csapategységet említette.
„A mesteré az érdem, jó érzékkel nyúlt a pszichológiai fegyverhez
– mondta. – Öt meccsből négyet megnyerni nem lehet véletlen. Előzőleg ős�szel 21 mérkőzésen 18 pontot szereztünk, óriási a kontraszt. Szolnokon is
domináltunk, több helyzetünk volt. Kár
azért a váci pofonért, ha az nincs, most
már biztonságban lennénk. Így is saját kezünkben a sorsunk, még utazunk
a Gyirmóthoz és fogadjuk a Budaörsöt.
Aztán remélhetőleg fellélegezhetünk.”
Ehhez azért tegyük hozzá: no meg
mi, szurkolók is. n (CH. GÁLL ANDRÁS)

xxxx

Fotó: Földházi Árpád

Százötven gyerek,
nyolc futam

Idén is megtartották az óvodás duatlont Budafokon
Százötven méter futás, ezer méter biciklizés és újra százötven méter futás,
ezeket a távokat kellett minél gyorsabban megtenniük a nagycsoportos óvodásoknak május 12-én az Egyesített
Óvoda által szervezett duatlon versenyen. Horvátné Fűkő Zsuzsanna köszöntötte a szülőket és a gyerekeket a
zenés közös bemelegítés előtt.
már megszokott közel másfél kilo-

Améteres távot, amit az óvodások-

Most igazán fontos az összekapaszkodás

Fotó: Budafokimte.hu

nak teljesíteniük kellett, az idei évben a
BMTE pálya felújítási munkálatai miatt kissé megváltoztatták a szervezők,
aminek a szülők nagyon örültek, mert
így még biztonságosabb lett a verseny.
Négy tagóvoda, a Varázskatély, a Huncutka, az Árnyaskert és a Csicsergő
munkatársai alkották a szervező csapat
tagjait. Rengeteg segítséget nyújtottak
a szülők és sok közösségi szolgálatos
diák, akik a pálya szélén segítették a
gyerekek versenyét. Idén 150 nagycsoportos óvodás nevezett be a duatlonra,

így a szervezők nyolc futamot hirdettek.
Először a három lány majd az öt fiú futamot indították el az óvodapedagógusok. Minden esetben rendőrautó vezette
fel a versenyzőket és polgárőr autó zárta a sort, amelyben egy orvos is utazott.
A kicsik rendkívül elszántak voltak,
így mindent megtettek a győzelemért.
Most is számos óvintézkedést hoztak
az óvodapedagógusok a balesetmentes verseny érdekében. Amíg a különböző futamok zajlottak, addig a BMTE
pálya hatalmas fái alatt elhelyezett asztaloknál kézműveskedhettek a gyerekek.
Horvátné Fűkő Zsuzsanna az Egyesített
Óvoda vezetője elmondta, hogy a mai
napon nem a győzelem volt a lényeg, hanem, hogy jó hangulatban együtt legyenek a családok. Az eredményhirdetés
előtt fellépett egy bohóc és a Cool Dance
School tánccsoport is. Minden futam
első három helyezettje érmet kapott. Az
idei óvodás duatlon lány nyertese Bertalan Anna, a fiú győztes pedig Honti
Ádám lett. n (BUDAFOKTETENY.HU)

HIRDETMÉNY

2018 június 2.: A BudAfoki dohnányi ZenekAr nApjA
Partner / nyitva tartás

Program

Kulturális Program

1. törley Pezsgőmanufaktúra
1221 Bp., Anna u. 7.
Nyitva: 13:30-21:30. Utolsó belépés 20:15
2. Barlanglakás emlékmúzeum
1222 Bp, Veréb utca 4.
Nyitva: 15.00-20.00
3. országcímer Kft. Seybold-garab Pincészet
1221 Bp, Péter-Pál utca 39.
Nyitva: 14.00-20.00
4. magdolna Borklub és rendezvényház
1221 Bp., Magdolna u. 30.
Nyitva: 14.00–20.00
5. lics Pincészet
1221 Bp., Kossuth lajos u. 44.
Nyitva: 14.00–20.00
6. Záborszky Pince – Borváros
1222 Bp., Nagytétényi út 24.
Nyitva: 14.00–20.00

Törley Múzeum megtekintése, pezsgőkészítési technológiák bemutatása a Francois ágban.
Vezetett bemutató minden óra 30. percétől. 1 pohár Törley pezsgő. Pincejárat jeggyel 1200 Ft
helyett 800 Ft/fő áron. A helyszínen forgalmazott pezsgőkből vásárlási lehetőség.
A látogatás folyamán tárlatvezetés keretében a látogatók betekintést nyerhetnek a barlanglakások
kialakulásának folyamatába, a barlanglakók mindennapi életébe.

15.00–20.00 SwiNg A lA DjANgo koncertje
(a Budafoki Dohnányi Zenekar zenészei)

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

–

200 éves, gyönyörűen helyreállított pince, romantikus kerthelyiség, magyar borok.
Kóstoló: Furmintok az ország különböző borvidékeiről, Pincejárat jeggyel 1200,- Ft/3x1dl.
Borkorcsolyák árlap szerint.
Délután 14.00-től pinceséta, 2 bor kóstolással. Pincejárat jeggyel 1200 Ft helyett 800 Ft-ért.
Angol és német nyelvű pinceséták is indulnak. Délután Maya wanot, budafoki lakosunk árusítja
házi készítésű süteményeit, kézműves kávéit és különleges nassolni valóit.
Tárlatvezetés, pinceséta nyitvatartási időben minden egész órában.
1 bor kóstolása Pincejárat jeggyel 1200 Ft helyett 1000 Ft/fő. Tapas kínálat árlista alapján.

15.00–20.00 MyNK KVArTeTT koncertje
(a Budafoki Dohnányi Zenekar zenészei)
egész nap KAló ZSUZSi kiállítása
15.00–20.00 BDZ KlAriNéT KVArTeTT koncert
(a Budafoki Dohnányi Zenekar zenészei)

7. sümegi és Fiai Pincészet
1222 Bp., Tóth józsef u. 53.
Nyitva: 14.00–20.00
8. Katona Borház
1222 Bp., Borkő u. 6/B
Nyitva: 15.00–21.00
9. Borköltők társasága Étterem
1223 Bp., jókai Mór u. 26.
Nyitva: 12.00–22.00

90 percenként fél órás pincetúra a látványpincében és bortrezorban 3 bor kóstolásával, helytörténeti előadással. Pincejárat jeggyel 1500 Ft helyett 1000 Ft-os jegyár. A kerthelységben zsíroskenyér 250 Ft/darab áron, 2 fős hidegtál 3500 Ft áron és saját palackozású borok pinceáron.
Kóstoló pince és üzemi pince látogatás óránként vezetéssel. 3 boros borkóstoló Pincejárat jeggyel
érkezőknek 1500 Ft/fő helyett 1000 Ft/fő áron. Borkorcsolya, borvásár, meglepetések!

16.00–21.00 BUDAFoK KürT KVArTeTT koncertje
(a Budafoki Dohnányi Zenekar zenészei)

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

19.00-től PiNceKVíZ, jétékos vetélkedő 2-6-fős társaságoknak. A részvétel ingyenes, a győztes csapat 4 darab ViP
pincejárat jegy tulajdonosa lesz.

10. várszegi Pincészet
1222 Bp., Nagytétényi út 70.
Nyitva: 15.00–21.00

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

11. vasmacska terasz
1222 Bp, Fékező u. 1.
Nyitva: 12.00–22.00
12. Promontor Kertvendéglő
1221 Bp., Kossuth lajos utca 28.
Nyitva: 12.00–22.00
13. istvántanya vendéglő
1221 Bp., Magdolna u. 24.
Nyitva: 12.00–22.00

Pincejárat jeggyel 10% engedmény az étlap áraiból.

–

16.00 TörTéNelMi gASZTroSéTA: Királyi lakomák.
réVéSZ jóZSeF volt parlamenti chef, világbajnoki ezüstérmes mesterszakács anekdotái azon államfők díszvacsoráiról akiket a Parlament 1990-2003 között vendégül látott.

Pincejárat jeggyel 10% engedmény az étlap áraiból.
Asztalfoglalás javasolt a (06-1) 793-0101 telefon számon.
Pincejárat jeggyel 10% engedmény az étlap áraiból.
Asztalfoglalás javasolt a (06-1) 229-0139 telefon számon.

Töltse le új, Bornegyed média alkalmazásunkat a a Play Áruházból (https://play.google.com/store/apps) a „Budafok Bornegyed” szövegre keresve!

Budafoki Pincejárat

www.pincejarat.hu

