Lesz-e pénz buszjáratra?

Hősök vasárnapja

Nádasdy-gála

Bennmaradt a csapat!

A NIF Zrt. szerint az uniós forrásokban nincs
keret a vasúti aluljáró lezárása miatti gondok
tökéletesebb megoldására. (2. OLDAL) 

Nagytétényben és Budatétényben is
tisztelegtek a háborúban elesett magyar hősök
emléke előtt. (2. OLDAL) 

Kiállítással és gálahangversennyel
ünnepelte Magyar Örökség díját
a Nádasdy iskola. (5. OLDAL) 

A bajnokság végén elért győzelmeknek
köszönhetően NB II-es lesz a következő
idényben is a BMTE. (12. OLDAL) 

Városházi
Híradó
BUDAFOK-TÉTÉNY 

Fesztiválozik
Bereczki
Zoltán
Bereczki Zoltán
és Puskás Peti is
jön a borfesztiválra

(5. OLDAL) 
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„Legalább lélekben visszaszerezni”
Méltóságteljes megemlékezéseket tartottak a magyar nemzeti tragédiáról, a trianoni békediktátumról Nagytétényben és a Baross Gábor-telepen
Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak a budafok-tétényiek az
1920. június 4-én bekövetkezett nemzeti tragédiáról, a trianoni békediktátumról.
békeszerződésben

Magyarország

AHorvátország nélküli területét 283

ezer négyzetkilométerről 93 ezerre,
lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették, és így mintegy 3,2
millió magyar, vagyis a magyarság
harmada került az új határokon túlra:
Romániába, Ukrajnába, Szlovéniába,
Horvátországba, Szerbiába és Szlovákiába.
Az első világháborút lezáró trianoni
szerződéskötés napját, június negyedikét 2010. május 31-én az Országgyűlés
a Nemzeti összetartozás napjává nyilvánította.
A nagytétényi Országzászlónál
Németh Zsolt országgyűlési képviselő, a Külügyi Bizottság elnöke köszöntőjében felidézte a békeszerződés előzményeit, körülményeit és
következményeit. Kiemelte: történelmünk során mindig a magyar államiság erkölcsi, gazdasági és poli-

Németh Zsolt, a parlament Külügyi Bizottságának elnöke a nagytétényi Országzászlónál

Fotó: Kocsis Zoltán

tikai stabilitása és érdekérvényesítő
képessége szabta meg országunk erejét és méretét, de ma nem az ország
területéről, hanem a nemzet méretéről, a Kárpát-medencében élő magyar emberekről beszélünk. Az I. világháborúban elszenvedett vereség,
a terület- és emberveszteség bűntudatot nevelt belénk, leginkább önbecsülésben zsugorodtunk, de legalább
lélekben szeretnénk visszanyerni azt,
amit elveszítettünk.
Kihangsúlyozta: megerősödésünk
jele, hogy mára sokkal szélesebb körben elfogadott a közgondolkodásban
a nemzeti összetartozás. Ehhez hozzájárul a Határtalanul program is. Ez
lehetővé teszi, hogy az iskolások ellátogassanak a határon túli, magyarlakta településekre, és felnő egy
olyan generáció, amely személyes
kapcsolatba kerül a külhoni magyarsággal.
Beszédében az áprilisi országgyűlési választásokra is kitért. Példákkal illusztrálva beszélt a kárpátaljai emberekről, akiknek szinte fontosabb volt a Fidesz
győzelme, mint Magyarországon élő honfitársaiknak. (Folytatás a 2. oldalon) 

Köszöntötték a pedagógusokat
Köszönet, jutalom és illetménykiegészítés a tanároknak és az óvodapedagógusoknak
Idén is köszöntötték Budafok-Tétény elöljárói a kerületi pedagógusokat a Klauzál
Házban Pedagógusnap alkalmából. Az
eseményen Németh Zoltán alpolgármester mondott beszédet. Ludwig van Beethovent idézve arra hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy „az ember hivatása,
hogy megismerje az igazságot, szeresse a szépet, kívánja a jót és cselekedje a
legjobbat”. A pedagógus hivatása pedig
ezen túl az, hogy erre megtanítsa az utánuk következő nemzedékeket is.

Budafoki muzsika a budafoki pincékben
Június első szombatján is elindult a Budafoki Pincejárat. A föld alatti kalandozások, ezúttal is kora
délután kezdődtek, s mindenütt kitűnő zene fogadta a pincelátogatókat. Igazi profik, a Budafoki
Dohnányi Zenekar (BDZ) képzett zenészeiből álló kis együttesek muzsikáltak. (9. oldal) 

– Biztos vagyok benne, hogy önöknek az
a legnagyobb elismerés, ha csillogó szemű, kedves, kíváncsi és érdeklődő gyermekek, diákok várják önöket az óvodában, iskolában, azonban engedjék meg,
hogy az önkormányzat nevében magam
is köszönetet mondjak az elvégzett munkáért – fejezte ki háláját az alpolgármester. (Folytatás a 10. oldalon) 

Németh Zoltán a kitüntetettekkel

Fotó: Kocsis Zoltán
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 Városházi Híradó

Trianonra emlékeztünk
A külhoniak számíthatnak az anyaországra
(Folytatás az 1. oldalról) 

– Ők is részesei a választási eredményeknek, a győzelemnek. Számukra az általunk nyújtott támogatásnál is lényegesebb, hogy számíthatnak az anyaországra.
Ez nekünk jelentős lökést ad, hogy erővel, hittel és lelkesedéssel folytassuk a
következő négy esztendőben a határokon
átívelő nemzetegyesítést, amely az elmúlt
évek tapasztalatai szerint az egyik legsikeresebb kormányzati ágazati politika –
mondta Németh Zsolt, majd kiemelte: ez
a nap lehetőséget nyújt arra is, hogy tanúságot tegyünk a magyarság összetartozása mellett, és bemutassuk a határokon átívelő kulturális gyökerek, a közös nyelv
és nemzeti érzés egységét. Így lesz június
4. a nemzeti összeomlás helyett a Nemzeti összetartozás napja.
xxx

A megemlékezés, amelyen Karsay Ferenc polgármester üdvözölte a megjelenteket, és Sági Dóra népdalénekes felvidéki és erdélyi népdal-összeállításokat
énekelt, koszorúzással, majd a székely
himnusz eléneklésével zárult.
A „kerület gyöngyszemeként” emlegetett Donát-hegyen is megemlékeztek a 98 évvel ezelőtt aláírt békediktátumról. Az ország talán legszebb
Trianon-emlékművénél Sztavropulosz
Szotiriszné, a Baross Gábor-telepi
Polgári Kör elnöke és Monostoriné Szeleczky Gabriella, a Baross Gábor Általános Iskola történelemtanára
mondott ünnepi beszédet. Az ünnepség
keretében felavatták az adományként
kapott kerámiából készült turulmadarat is. n (TAMÁS ANGÉLA)

Fotó: Kocsis Zoltán

Mennyit ér a közlekedési
balesetek elkerülése?
A NIF Zrt. arra hivatkozott, hogy nincs forrás egy kisbuszos körjáratra
budapesti XXII. kerületben lévő Vá-

Agóhíd utcai aluljáró átépítésével kap-

csolatos útlezárás a helyi önkormányzat
szerint súlyos érdeksérelmet okoz, mert
túl nagy kerülővel kénytelenek gyalogosan közlekedni az ottani lakosok, az ott
dolgozók, valamint egy ifjúsági kollégium lakói. Ezért lapunk az építkezésben
érintett társaságokhoz fordult. hogy válaszoljanak, miként próbálják megoldani
ezt a helyzetet, és hogy nyitottak-e az önkormányzat javaslatára egy buszos körjárat elindítására a biztonságos közlekedés érdekében. Mint arról beszámoltunk,
már egy súlyos baleset is történt a térségben, mert a gyalogos közlekedés megnehezítése miatt valaki szabálytalanul akart
átkelni a síneken. A gyalogos útvonal
hossza ugyanis jelentősen megnőtt, és a
kijelölt útvonal lakóterület nélküli ipari
területen megy át, ahol nem mindenhol
van járda és közvilágítás.
A kérdéseinkre a MÁV START Zrt.
a mai napig nem válaszolt. A beruházó
Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő (NIF)
Zrt. adott választ, de abból az derül ki,
hogy nem támogatja az önkormányzat javaslatát, a lakosság türelmét kéri és arra
hivatkozik, hogy nincs pénze a buszjárat
üzemeltetésére a biztonságosabb közlekedés érdekében. A NIF Zrt. azt is állítja,
hogy az önkormányzat csak utólag jelezte ezt az igényt. Ez viszont a kerület álláspontja szerint nem felel meg a valóságnak. De ha így is lenne, a kérésünk ettől
függetlenül teljesíthető lenne, hiszen volt
már rá korábban precedens.
A NIF Zrt. által a Gyár utca bejáratánál lévő Vágóhíd utcai vasúti híd átépítése alatt kialakult gyalogosforgalom-korlátozással kapcsolatban kialakult helyzetről
adott tájékoztatásban lényegében a következő érvek szerepelnek: a kivitelezők
útján a forgalomkorlátozásokat az illetékes útkezelők, üzemeltetők és hatósá-

gok tudtával, hozzájárulásával, feltételeik teljesítésével végzik. Az előkészítés
során az ideiglenes forgalomkorlátozás
terveit egyeztették ezekkel a hatóságokkal, valamint a Budapest Közút Zrt.-vel,
ezt követően a szükséges hozzájárulásokat megkapták. Az önkormányzatot a korlátozásokról hivatalos fórumokon előzetesen tájékoztatták, az önkormányzat
képviseletében eljárók a forgalomtechnikai kezelő hozzájárulásához képest többletfeltételt, igényt nem támasztottak a
terelőutak kijelölése és az esetleges alternatív személyszállítás kapcsán.
Többek között az önkormányzat részéről utólagosan jelzett probléma kezelése céljából felkérték az építést végzőket a gyalogos közlekedés lehetőségeinek
felülvizsgálatára. A vizsgálat azonban
megállapította, hogy a gyalogos közlekedés átvezetése a 40a számú vasútvonalon nem lehetséges, tekintettel arra, hogy
a rendkívül nagy forgalmat bonyolító 30a
vasúti vonalat, illetve a 6. sz. főutat, valamint az amellett elhelyezkedő zajvédő falat is áthidaló megoldásra lenne szükség,
ami komoly közlekedésbiztonsági és építési nehézségeket vet fel. A munkaterületen belüli gyalogátkelőhely létesítése az
ott folyó munkafolyamatok miatt sem lehetséges, meg azért sem, mert balesetveszélyes. Ennek megfelelően jelölték ki azt
a gyalogos útvonalat, amely biztonságos
közlekedést teremt a Gyár utca megközelítésére az építés ideje alatt.
Az önkormányzat részéről utólagosan,
újonnan érkezett, a hatósági, kezelői hozzájárulásokban nem szereplő igények kiszolgálásának céljára nincs lehetőségük
külön forrást biztosítani, mert a beruházást nagyrészt európai uniós forrásból, a
megkötött támogatási szerződés feltételei
szerint végzik. Ebből pedig nem finanszírozhatnak a szerződésben rögzítettektől
eltérő, helyettesítő kisbuszokat.

Karsay Ferenc polgármester szerint
azonban a NIF Zrt.-nek mégis meg kellene fontolnia, hogy megakadályozza
a balesetveszélyt, és segítse az emberek munkába járását. A kerület vezetője elmondta: az sem teljesen felel meg
a valóságnak, hogy a kerület utólag jelezte az igényét erre. Az önkormányzat
ugyanis még az építkezés megkezdése előtt a gyalogos és kerékpáros közlekedés zavartalan biztosítását kérte, a
jelenlegi helyzetben azonban ez a közlekedés enyhén szólva sem zavartalan.
Amikor pedig kijelölték a gyalogosutat,
a kerület rögtön jelezte, hogy az nem
megfelelő, és az érintett Gyár utcai vállalkozások több száz aláírást gyűjtve
szintén felhívták a figyelmet a problémára, amit támogatólag megküldtek a
NIF Zrt.-nek is.
Az ugyan igaz, hogy az önkormányzat csak utólag tett javaslatot a buszos
körjáratra, de azért, mert a NIF Zrt.-től
csak ekkor tudták meg, hogy kizárt a
vasút szintbeli és nem szintbeli keresztezése is. A kerületi szakembereknek
ekkor jutott eszébe, hogy a 30a vonal
felújításakor ilyen buszjáratra már volt
lehetőség, a Növény utcai aluljáró építésekor így tették elérhetővé a Horgásztelepet. Az indok akkor is a túl hosszú
kerülőút volt.
Lapunk ismét a NIF Zrt.-hez fordult azzal a kérdéssel, hogy ha a Növény utcai
aluljáró építésekor volt lehetőség a buszjáratra, akkor most miért nem tudnak erre
megoldást találni, akár más forrásból is,
mint az európai uniós támogatás. A beruházótól szeretnénk megtudni azt is, hogy
hány forint az a megtakarítás, amikortól már nem érdekli őket a balesetveszély
vagy az emberek munkába járásának ellehetetlenítése? Emellett ismételten felkértük a MÁV START Zrt.-t is, hogy válaszoljon a kérdéseinkre. (Folytatjuk.) n (VH)

xxx

Fotó: Kocsis Zoltán

A Magyar hősök emléknapja
Budatétényben és Nagytétényben is megemlékeztek
a háborúban hősi halált halt katonákról
Május utolsó vasárnapján a Szent István király plébániatemplom kertjében a
Budatétényi Polgári Kör, a Szentháromság téri Hősi Emlékműnél pedig a Nagytétényi Polgári Kör tagjai tisztelegtek főhajtással a háborúban elesett magyar
katonák előtt.
Magyar

Hősök

Emlékünnepén

ABudatétényben Lévai Pál, a Budapest-

Budatétény Szent István király plébánia
képviselő-testületének alelnöke mondott
ünnepi beszédet és mesélt apai nagyapjáról, aki 1945. március 28-án, Nagyszerdán a Magyar Királyi Dobó István 14.
számú honvéd gyalogezred hadapród őrmestereként esett el a csatában. Az emléktáblák megkoszorúzásán Szepesfalvy
Anna alpolgármester is részt vett.

A nagytétényi Szentháromság téren Lászlóné Varga Éva, a kör elnöke
köszöntötte a megemlékezőket, majd
Monostoriné Szeleczky Gabriella történelemtanár beszélt a háború borzalmairól. Mint elmondta, Nagytétény
390 katonát adott a hazának az első
világháborúban, s a márványtábla 105
hősi halott nevét örökíti meg az 1934ben megépített emlékművön. Lázár Csaba színművész elszavalta Falu
Tamás Névtelen katona című versét,
majd Juhász Lajos gitárjátéka és a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola néptánccsoportjának műsora következett.
Az önkormányzat nevében a koszorúzáson Karsay Ferenc polgármester helyezett el virágot a turulos emlékműnél. n (VISZKOCSIL DÓRA)

Zajlik a csatornaépítés a Horgásztelepen
Az Angolna utca–Pikó utca kereszteződésében már zajlanak
a fővárosi csatornahálózat bővítésének munkálatai. A Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése projekt (BKISZ)
kerületünkben a Növény utcai területet, a Dézsmaház, a
Ringló és a Cikória utcát érinti, melynek keretében minden
önálló ivóvízellátással rendelkező ingatlanra elkészül a bekötővezeték telekhatáron belül,
a kerítéstől számított egy méterig. Az önkormányzat Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodája folyamatosan felügyeli a
munkálatokat. n (VH)
xxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Városházi Híradó

Egyensúly a gazdálkodásban
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ÁLLÁSPONT

Németh Zoltán alpolgármester

Köszöntötték a hónap művészét és a nyugdíjba vonulókat is
A testületi ülésen a képviselők jóváhagyták
a tavalyi év közbeszerzési eljárásairól szóló tájékoztatást, valamint a Budafok-Tétény
ötéves gazdasági programjának 2017-es
teljesítéséről szóló beszámolót is. Nyugdíjba vonuló kollégákat és a hónap művészét
is köszöntötték május 24-én.

Pedagógusnapra
eményik Sándor erdélyi költő gyönyörű versében (Templom és iskola) kife-

Rjezte, hogy a magyar településeknek mi is a szellemi központjuk, amely az ér-

testületi ülés előtt köszöntötték a hó-

Anap művészét, Hegedüs Katalint, aki

egyszerre zongoraművész és példás családanya, és olyan sikeres koncertsorozatok kötődnek a nevéhez, mint a belvárosi
Holdfény Estek vagy a kerületben tartott
Sursum Corda hangversenyek. Férje, Hegedűs Endre Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész, akivel 39 éve élnek boldog
házasságban.
Köszöntötték a Polgármesteri Hivatal nyugállományba vonuló dolgozóit, Dudásné Jenei Máriát, a Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda munkatársát, valamint Polgár Istvánt, aki a hivatal gépkocsivezetőjeként vált megbecsült
munkatárssá. Karsay Ferenc polgármester jó egészséget, nyugodt, kiegyensúlyozott nyugdíjaséveket kívánt a búcsúzó kollégáknak.
A képviselő-testület elfogadta a tavaly
az önkormányzatnál és az önkormányzat
gazdasági társaságainál lefolytatott közbeszerzési eljárásokról szóló beszámolót,
amely tartalmazza többek között a beszerzés tárgyát, a szerződés értékét és a nyer-

tes ajánlattevőt is. Ilyen projekt például a
József Attila-lakótelep vagy a szakrendelő felújítása.
A 2015-ben elfogadott ötéves gazdasági program részeként évente számot kell
adni a programban megfogalmazott célok
időszakos teljesüléséről. A hosszú távú
stratégiai terv kiemelt feladatként tűzte
ki az utak burkolását és a járdák fejlesztését. Ennek megfelelően 2017-ben kilenc
helyszínen épült szilárd burkolatú út, ebből öt helyszínen kétoldali, négy helyszí-

nen egyoldali térkő járdával. A közbiztonság növelése érdekében az előző évben is
fenntartotta a Budafok-tétényi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatását az önkormányzat. Az e célra fordított összeg 2017-ben hárommillió forint
volt. A kerületi egészségügyi ellátás legnagyobb kihívása 2017–18-ban a Káldor
Adolf Szakrendelő épületének teljes belső felújítása – a megújult, korszerű szakrendelő 2019 januárjától várja majd a pácienseket. n (VH)

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

A kedves olvasónak az ötéves gazdasági
programunk időarányos teljesítéséről szóló beszámoló alábbi részére hívom fel a figyelmét. A teljes beszámoló a legutóbbi
testületi ülés anyagai között olvasható a
Budafokteteny.hu-n.
„A 2016 áprilisában elinduló, közterületi hibabejelentésre szolgáló mobilalkalmazás a bevezetése óta folyamatosan fejlődik,
és bátran jelenthetjük ki, hogy országosan
egyedülálló alkalmazást sikerült kifejleszteni.
Az alkalmazás növeli a felhasználó lakosok
komfortérzetét, megkönnyíti a hivatal és az

DR. STAUDT MÁTÉ
jobbikos
önkormányzati képviselő

Szülői panasz hatására az alapvető jogok biztosa eljárást indított a Budai Nagy Antal kerületi gimnázium működésével kapcsolatos
szabálytalanságok miatt. A vizsgálat során
megállapítást nyert, hogy a tanulói és szülői

PERLAI ZOLTÁN
DK-s
önkormányzati képviselő

BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS ELŐTT
Június első vasárnapja Pedagógusnap.
Ilyenkor jó szívvel és tisztelettel köszönti gyermek, szülő és nagyszülő egyaránt
e nemes pálya képviselőit, akik naponta végzik felelősségteljes munkájukat a jelen kor kihívásai közepette a most felnövő
generációk sikeressége érdekében. Értéket teremtenek a jövő számára, ezért fontos, hogy a mai kor megbecsülje őket. Szü-

állampolgár párbeszédét, és modern megoldást kínál a régóta fennálló problémákra.
A „kisváros a nagyvárosban” kerületi jelszó üzenetét követve, a szép és ápolt városkép érdekében a Budafok-Tétény mobilalkalmazással a kerület lakosai gyorsan és
egyszerűen jelenthetik be a közterületen tapasztalható hibákat. A Budafok-Tétény mobilalkalmazás Magyarországon egyedi és
újszerű, az alkalmazás mind Android, mind
iOS platformon megfelel a legújabb fejlesztői
trendeknek és elvárásoknak: korszerű, letisztult és felhasználóbarát, a megoldott bejelentések az applikációban szereplő térképeken
mindenki számára nyomon követhetőek, láthatóak.
Budafok-Tétény mobilalkalmazásának
célja az állampolgárok bevonása a helyi területek gondozásába és az elégedettség növelése. Az alkalmazással a kerületi lakosok

könnyedén bejelenthetik a közterületen tapasztalható hibákat, ezzel is segítve a városkép szépségének megtartását. A bejelentés
közvetlenül a Polgármesteri Hivatal illetékes
irodájára fut be, és a felhasználók végig nyomon követhetik bejelentéseik alakulását: a
bejelentés állapotának változásáról automatikus értesítést kapnak. Lehetőség van az
adott üggyel kapcsolatos kiegészítő információk közlésére, az alkalmazás segítségével
válaszüzeneteket is lehet küldeni a felhasználóknak, ezzel is segítve az interakciót.
Az alkalmazás 2016. áprilisi indulása óta
1814 felhasználó 944 bejelentést tett ezen
keresztül az önkormányzatnak. A szakirodák
munkatársai 645 bejelentést oldottak meg,
114 bejelentést továbbítottak az ügyben illetékes társszerveknek. A tavalyi évhez képest a
felhasználószám 126%-al, a megoldott bejelentések száma 186 db-ról 645 db-ra nőtt.” n

jogok tartós jelleggel sérültek az elmúlt időszakban. A feltárt visszásságok megszüntetése miatt intézkednie kell a gimnáziumnak,
illetve fenntartójának. A problémák között
szerepel, hogy nem működött az elektronikus napló, elmaradnak az érettségi előtt álló
osztályok angolórái, nem megfelelő a testnevelésórák szervezése, valamint hiányosak az
iskolai honlapon közzétett információk. Ezenkívül a szülők tájékoztatáskérési, részvételi joga csak késve érvényesült, mely jogok
az intézmény működési szabályzatában sem

voltak rendezve. A fenntartó állítása ellenére nem csupán adminisztratív hiányosságok
állnak a háttérben. Kerületi felelős képviselőként egyre nagyobb sajnálattal látom, hogy az
intézmény vezetője körül kialakult problémák
hova vezettek. Sajnos most már ott tartunk,
hogy az ombudsman is megállapította azokat
a hiányosságokat, amelyek folyamatosan jelzésre kerültek testületünk felé. Jó lenne, ha a
tisztelt többség elfogadná az ellenzék javaslatát, hogy érdemben beszélni lehessen erről a
fokozódó kerületi problémáról! n

lőként joggal várjuk el, hogy gyermekeink
számára példát mutassanak tisztességről,
szakmai tudásról, de egyben partnerek is
legyenek az életre nevelésben. A társadalom felelőssége pedig, hogy munkájukhoz
nyugodt és megbecsült körülményeket biztosítson és ne választási ciklusokhoz igazodó kísérleti terepnek tekintse a nevelést,
oktatást. Ez utóbbi tekintetében ideje lenne
a regnáló hatalomnak meghallania a tanárok évek óta egyre hangosabb segélykiáltását, amikor a 18 éves tankötelezettség vis�szaállítását, a tananyagok csökkentését, a
szakképzési rendszer szétverését, a szakmai döntések előkészítésének, a technikai dolgozók béremelésének hiányát vagy
éppen a dologi kiadások befagyasztásának indokát kérik számon a mai döntés-

hozókon. Ezen követelések végén szerepel
csak a pedagógusbéreknek a diplomás átlagbérhez való felzárkóztatásának vagy –
hogy kerületi példát is említsek – a politikai
szimpátia alapján kinevezett intézményvezetők eltávolításának igénye. Kéréseik azonban süket fülekre találnak, hiszen
a NER számára nem fontos, hogy önálló
minisztériuma és szakmai felügyelete legyen az oktatásnak. A Pedagógusnapon
elhangzó hivatalos köszöntések ezért álságosak, főleg akkor, ha az egész szakma azzal szembesül, hogy Kósa Lajos jobb
pedagógus, mint bárki más e hazában. A
jó pedagógus nem kitüntetésre, hanem a
gyermeki mosolyra és szülői köszönetre
vágyik. Köszönjük. Kósa úr pedig ne dicsekedjen a bizonyítványával. Nincs mire. n

tékeket nemzedékeken át őrzi és továbbadja:.
Ti megbecsültök minden rendet, / Melyen a béke alapul. / De ne halljátok soha
többé / Isten igéjét magyarul?! / S gyermeketek az iskolában / Ne hallja szülője szavát?! / Ne hagyjátok a templomot, / A templomot s az iskolát!
A vers 1925-ben született, amikor a magyarság jövőjére Romániában már sötét árnyak vetültek.
Budafok-Tétény településképében is kirajzolódik, hogy eleink az iskolát és a
templomot magától értetődően építették egymás közelébe. Az önkormányzat vezetése ma is elkötelezett az iránt, hogy szilárd erkölcsi alapokon állva, a lehető
legszínvonalasabb ellátást kaphassa kerületi óvodáinkban, iskoláinkban a jövő
nemzedéke. Így volt ez akkor is, amikor még – 2013. január elseje előtt – az önkormányzat volt az iskoláink fenntartója, és így van ma is, amikor már működtetőként nem vesz részt az iskolai élet szervezésében. Azonban – az óvodák
mellett, amelyeknek továbbra is az önkormányzat a fenntartója – számos színtéren van lehetőségünk arra, hogy az iskolák mindennapjaiban is szerepet vállaljunk. A legfontosabb, hogy kifejezésre juttassuk a pedagógusok munkájának
társadalmi megbecsülését, a közösség háláját – ezt évente kétszer jutalom, illetve
ajándék formájában is megtesszük. Ugyanilyen fontos a diákok lokálpatriotizmusának, kerületi kötődésének erősítése. A pályakezdő pedagógusokat és a díszdiplomásokat együtt szoktuk köszönteni, ezzel is kifejezve a nemzedékek munkájának folyamatosságát. A tanulmányi versenyek győzteseit megajándékozzuk.
Mind az iskolakezdő kisiskolások, mind az érettségizők hasznos eszközöket kapnak tanulmányaik folytatásához. Balatonakali táborunk nyitva áll a kerületi iskolák előtt. A Hajós Alfréd Tanuszodában tanévenként 1770 órában biztosítjuk
ingyenesen az úszásoktatást és a gyógytestnevelésre utaltak gyógyúszását, továbbá úszóverseny szervezését a kerületi iskolák számára. Az iskolai ünnepségek
és rendezvények megtartásához térítésmentesen évi 50 alkalomra rendelkezésre bocsátjuk a Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központot, továbbá tanévenként 12 alkalommal a Klauzál Házat. Köznevelési, szociális, gyermekjóléti intézményeinkben, továbbá kerületi rendezvényeinken és ünnepségeinken a
lehető legszélesebb körben segítjük elő a középiskolások közösségi szolgálatát.
2017-ben mintegy 200 diák teljesítette önkormányzatunknál közösségi szolgálata egy részét vagy egészét. Évente megvizsgáljuk, milyen módon tud önkormányzatunk hozzájárulni az oktatási feltételrendszer fejlesztéséhez, a közösségi,
sport- és kulturális színterek bővítéséhez az iskolaépületekben.
Ludwig van Beethoven mondta, hogy „az ember hivatása, hogy megismerje az
igazságot, szeresse a szépet, kívánja a jót és cselekedje a legjobbat”. A pedagógus
hivatása pedig ezen túl az, hogy erre megtanítsa az utánuk következő nemzedékeket is. Rengeteg kiváló pedagógus dolgozik kerületünkben, köszönet nekik! n
CIVIL SZEMMEL

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

Pedagógusnapi
köszöntő
edagógusnap alkalmából tisztelettel köszöntöm kerületünk tanárait, nevelő-

Pit, óvónőit, az oktatási intézményeink technikai dolgozóit, mindenkit, aki a fia-

talok oktatásában, nevelésében részt vesz. A pedagógusok feladata évről évre nehezebb, hiszen a szülők egyre inkább rákényszerülnek arra, hogy reggeltől estig
dolgozzanak, és ennek következtében a gyermekekkel való foglalkozás nagyrészt
az intézményekben történik.
Az alapvető problémát a fiatalok kapcsán az internet világa jelenti, hiszen a sok
információ mellett sajnos olyan tartalmakhoz is hozzájutnak, amelyek nem pozitívan befolyásolják mindenkori viselkedésüket. A fogyasztói világ, amely minden
téren uralja a helyzetet, előállította azt, hogy az igény a tömegízlés felé tolódott el,
és annak a kiszolgálása látszólag könnyen megoldható. Ez a fajta tömegízlés a társadalom érintett rétegeit homogenizálja, és egyre nagyobb problémát jelent, hogy
nehezen tűri az egyéniségeket. Ezt a helyzetet könnyű felismerni, ugyanakkor ezt
a kibékíthetetlen ellentétet éppen a pedagógusoknak kellene az oktatási intézményekben úgy kezelni, hogy gyermekeink valódi önálló személyiséggel kerüljenek ki
az oktatási intézményekből, de ezt csak a család hathatós támogatásával érhetik el.
A rendszerváltozás utáni évtizedekben a korábbi szocialista társadalmat
egy újfajta társadalmi berendezkedés követte, amelyben az egyéni képességek,
de főként a lehetőségek nagyon különböző családokat hoztak létre, és ennek
okán a pedagógusok közelébe kerülő gyermekek igen eltérő háttérrel rendelkeznek. Emiatt a pedagógusoknak sokkal több energiát kell fordítani a különböző adottságú és hátterű tanulókra, vagyis gyerekenként kell stratégiát kialakítaniuk úgy, hogy az oktatási feladat végén a tanulók képesek legyenek
alkalmazkodni a mindenkori követelményekhez, továbbá a jelenlegi és jövőbeni családképet pozitívan éljék meg.
Véleményem szerint az egészséges iskola alapvetően nem tudásgyárként kell
hogy működjön, hanem éppen a pedagógusok személyén keresztül a rájuk bízott
fiatal korosztályt érzelmileg befolyásolják, és velük a társadalom számára hasznos
viselkedési normákat és közösségtudatot építsenek be.
Különösen fontosnak tartom, hogy elkerüljük a kontraszelekciót, amely már
a jövő pedagógusképzését is láthatóan érinti. A jövő nemzedékét csak akkor lehet biztosan jó irányba képezni, ha a pedagógus értelmiségi képzés színvonala,
rangja, de legfőképpen megbecsülése és ennek a rétegnek a jövedelme önmagában lehetővé teszi a nyugodt munkavégzést. A gazdaságban nagyon sok helyen
van pénzhiány, ami miatt át kell gondolnia a döntéshozónak, hogy hol próbál
ezen enyhíteni. Az nem kérdés, hogy a pedagógustársadalom a jövő szempontjából e vonatkozásban is a legfontosabb, és bízom abban, hogy a megfelelő jövedelmen alapuló társadalmi békét képesek leszünk a leggyorsabban megteremteni.
Ehhez kívánok a döntéshozóknak racionális gondolkodást, a pedagógustársadalomnak a köszönetnyilvánítás mellett türelmet, toleranciát és további szakmai
kihívásokat, természetesen minél több tehetséges gyermeket, melyben a jövőalkotás nemcsak feladatot, hanem élményt is jelent. 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

Betöltendő munkakör: Határozatlan időre szóló köztisztviselői kinevezés a Közigazgatás-fejlesztési és Szervezési Iroda Ügyvitelszervezési és Controlling csoportjánál, ügyvitelszervezési és controlling csoportvezető munkakörben, osztályvezető besorolásban. Főbb feladatok, feltételek, elvárt kompetenciák, illetmény,
egyéb juttatás: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2018. június 15-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „Ügyvitelszervezési és controlling csoportvezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki

KERTÉSZ, MŰSZAKI ELLENŐR ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére
Betöltendő munkakör: Határozatlan időre szóló köztisztviselői kinevezés kertész,
műszaki ellenőr ügyintéző munkakörben. Főbb feladatok, feltételek, elvárt kompetenciák: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2018. június 30-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „kertész, műszaki ellenőr” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail
címre: e-mail: palyazat@bp22.hu
PÁLYÁZAT
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat jegyzője
pályázatot ír ki

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS FIATALOK
ÖSZTÖNDÍJAS FOGLALKOZTATÁSÁRA
Az ösztöndíjas foglalkoztatás által a pályakezdő fiatalok lehetőséget kapnak arra,
hogy a diplomájuk mellé gyakorlati munkatapasztalatot is szerezzenek, ezáltal megkönnyítve a későbbi elhelyezkedést. Olyan pályázók jelentkezését várjuk,
akik elsősorban a közigazgatásban szeretnének szakmai tapasztalatot szerezni.
Főbb feladatok, feltételek, elvárt kompetenciák: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok.
A pályázatokat 2018. június 15-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai
Csoportjához „ösztöndíjas” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
palyazat@bp22.hu

ÁLLÁS

Lányok, figyelem!
A Budafoki MTE Labdarúgó Kft. és a Budafoki LC közösen a sikeres
fiú/férfi labdarúgás mellett elindítja női utánpótlás szakágát is!
Magyarország egyik legpatinásabb klubja várja azon lányok jelentkezését, akik szeretik a
labdarúgást, szeretnek focizni és egyesületi szinten is kipróbálnák magukat, szívesen kezdenék meg, vagy folytatnák karrierjüket a Budafok színeiben.
Gyere és sportolj egy olyan egyesületben, ahol az olimpiai bajnok, vb-ezüstérmes Zakariás József, az olimpiai bajnok Fatér Károly és Noskó Ernő és az ezüstérmes Tóth Kálmán rúgta a labdát!
TOBORZÓ A 2000. ÉV JANUÁR 1. UTÁN SZÜLETETTEK RÉSZÉRE: 2018. 06. 04-én, hétfőn 17.00 órakor Budafoki MTE Sporttelep 1222 Budapest, Promontor u. 89/A. Jelentkezés
Petike János edzőnél.
Elérhetőség: Utánpótlás-szakágvezető: Futó Tamás, telefon: +36-30/965-9888.

Állásajánlat: IFDT
Kereskedelmi Kft.
· 1 fő targonca vizsgával is rendelkező Budapesten gyakorlott áruszállító gépkocsivezetőt keres B kategóriás
(+ C kategória előny) jogosítvánnyal
napi 8 óra rugalmas munkavágzésre
(80%ban budapesti 20%ban vidéki utakkal)
· 1 fő targoncavizsgával rendelkező
gyakorlott raktáros munkatársat keres napi 8 óra rugalmas munkavégzésre (esetlegesen gondnoki feladatok ellátására is szolgálati lakással)
Munkavégzés helye : Budafok, Vágóhíd utca 1. (Nagytétényi út-Vágóhíd
utca sarok)
Jelentkezés: önéletrajzokat
a pszalay@ifdt.hu emailcímre várják.

PROGRAM

RÓZSAVÖLGYI
KÖZÖSSÉGI HÁZ
júniusi programjai
1220 Budapest, Ady Endre út 25.
www.rozsavolgyegyesulet.hu,
info@rozsavolgyegyesulet.hu

Június 8-án, pénteken 18 órától a Budafoki Mozart Ifjúsági Szimfonikus
Zenekar nyáresti koncertjére hívunk
minden zeneszeretőt.
Június 9-én, szombaton 17 órakor kezdődik Kamarás Kata, a Népművészet Mestere cím birtokosának a Rózsavölgyi Cserépmesék című
kiállításmegnyitója, melyre szeretettel
hívunk minden érdeklődőt.
június 15-én, pénteken 18 órától
a Medicantare kórus Nyárköszöntő hangversenyére várjuk a zeneszeretőket.

A Budatétényi Polgári Kör
és a Radóczy Mária Galéria

felhívása!

A XVI. Szent Mihály Napok
keretében művészeti pályázatot hirdetünk kerületi
képző- és iparművészek részére.

A pályázatot SEMMELWEIS IGNÁC
magyar orvos születésének
200. évfordulója alkalmából

„ANYASZÍV”
címmel jelentetjük meg .

A tetszőleges technikával készült alkotásokat

2018. szeptember 27-én (szerdán)
9-21 óráig lehet leadni
a Radóczy Mária Galériában
(1223 Budapest, Dézsmaház u. 27.)

A pályaműveket zsűrizzük, valamint a támogatók
és a szponzorok által felajánlott ajándékokkal
jutalmazzuk.
A pályaművekből rendezett kiállítás
megnyitója és a jutalmak átadása

2018. szeptember 29-én
(szombaton) du. 4 órakor
a Radóczy Mária Galériában lesz.

Érdeklődéssel várjuk a pályaműveket!
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás
rmgaleria@hotmail.com e-mail címen kérhető.
A rendezvénnyel kapcsolatos további információk
a www.kistetenyitarsaskor.hu honlapon érhetők el.

Városházi Híradó
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Sztárfellépők a borfesztiválon
Bereczki Zoltán és Puskás Peti is Budafokon koncertezik szeptemberben
Kerületünk vonzza a sokoldalú művészeket. Bereczki Zoltán és Puskás Peti pályája
merőben eltér, néhány dologban kétségkívül hasonlítanak: mindketten jelentős sikereket értek a színpadon és a zenei tehetségkutatókban is találkozhattunk
velük. Szeptemberben a Budafoki Bor- és
Pezsgőfesztiválon láthatjuk őket.
ómeó és Júlia, Operettszínház, musical.

RA színházban jártas olvasóink már en�-

nyiből is kitalálhatják, hogy Bereczki Zoltánról van szó. A nagyközönség mégsem
a méltán népszerű musicallel azonosítja,
Bereczki Zoltán ugyanis rengeteg mindent
letett az asztalra eddigi pályafutása során.
Lepkegyűjtő néven saját produkciós irodát működtet, a Nagy Duett, a Megasztár
és a Sztárban Sztár produkciókban volt
jelen. Az utóbbi első évadját megnyerte,
majd felkérték, hogy vállaljon szerepet a
zsűrizésben. Tavaly Balla Eszter párjaként

az Egy szerelem gasztronómiája című
musicalban vállalt szerepet. Idén a Lepkegyűjtő Produkcióval tervezik bemutatni az
1984 című darabot Budapesten. Több fontos díjat (Emerton, Súgó Csiga) is bezsebelt, rajongói imádják. Szeptemberben a
budafoki közönség is megismerheti.
Puskás Peti is Budafok-Tétény vendége lesz. A népszerű színész-zenész a testvérével alapított Biebers nevű formációval koncertezik nálunk. Puskás Tivadar
színész fia a Megasztár harmadik évadában tűnt fel, ő volt az első a tehetségkutató történetében, aki a saját számát adta
elő a döntőben. További kísérletező kedvét bizonyítja, hogy első lemezén nemcsak énekesként, hanem szövegíróként és
zeneszerzőként is közreműködött. Belekóstolt a videoklip-rendezésbe, több díjjal jutalmazták az egyéni szemléletéért.
A színpadon is egymást követték a fontos feladatok: 2006 nyarán az 56 csepp

vér musicalben játszott, egy év múlva az
államalapítás ünnepén bemutatott Szent
István – egy ország születése című zenés
történelmi darabban szerepelt. Játszott a
Casting minden és a Made in Hungaria
című filmben, első kőszínházi szerepét
a Szolnoki Szigligeti Színházban kapta,
az Oliver című musicalben Dörzsölt szerepét alakította. A televízióban a JóbanRosszban és a Ben10: a legnagyobb kihívás sorozatokban is láthatta a közönség. A
feladatok szépen sorjáztak a művész életében: az X-faktor zenei tehetségkutató
egyik mentora és a Celeb vagyok, ments
ki innen! műsorvezetőjeként is dolgozott,
miközben nem akarta elhanyagolni a zenekarát. A testvérével alapított Biebers
együttes 2013 óta jelentkezik kis- és nagylemezekkel, és gyakran járja az országot.
Őt is láthatjuk Budafokon a Bor- és Pezsgőfesztiválon, sőt, a szervezők további meglepetéseket ígérnek a közönségnek. n (VH)

Nádasdysok előadása a Klauzál Házban

Nádasdy-gála neves
vendégekkel
Megünnepelték a Magyar Örökség díjat
Kiállítással és ünnepélyes gálahangversennyel ünnepelték meg a Magyar Örökség díj elnyerését a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola és Általános Iskola tanárai
és diákjai. A Nádasdy Galériában rendezett kiállítás, amelynek megnyitóján az
érdeklődők megcsodálhatták a növendékek 2017/2018-as tanévben készült festményeit, grafikáit, szobrait és kerámiáit,
kézműves- és textilmunkáit, valamint fotóit, június 8-ig látogatható.
képzőművészeti tanszak tárlatmeg-

Anyitóján az iskola egykori szobrász

xxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Telt házas buli a Carbonfoolsszal
Az amerikai sound sikert aratott a Cziffra Házban
Az esős idő miatt meg kellett változtatni a The Carbonfools együttes koncertjének helyszínét, de ez nem okozott gondot a profi, közel két évtizede
a szakmában sikerrel szereplő bandának.
rossz idő miatt a Cziffra György

ANagytétényi Kulturális Központ-

ban tartották meg a The Carbonfools
koncertjét, de így is jó buli kerekedett. Ezt jelezte már az előzenekar,
az Einstand koncertje, illetve a főműsort megelőző capoeira-bemutató és a
sörpong is.

A banda 2001-ben alakult, akkor
még Titusz and the Carbonfools néven, DJ. (Bicskei) Titusz alapításával
és ének nélkül, csak instrumentális zenével. 2006 körül egészült ki Fehér Balázs énekessel, akit tavaly váltott fel Fóris-Ferenczi Gábor. Jelenlegi tagok még
Hámori Benedek dobos, Gulyás Barna
gitáros és Miklós Milán basszusgitáros.
– Ha kategorizálni kellene a zenénket, talán a pop/rock/alter hangzásvilág
az, amiben utazunk. Szeretjük az amerikai soundot, angolul pedig az egyszerűség kedvéért írunk, jobban ki tudjuk
fejezni magunkat ezen a nyelven, per-

sze így akár külföldön is karriert futhatunk be. Jön a nyár, a fesztiválok, tehát
nem fogunk unatkozni – mondta el a
dobos, Hámori Benedek.
Az is kiderült, a név Titusz agyszüleménye. Sok-sok éve azzal szórakozgatott, hogy magyar szavakat tükörfordított angolra. Így lett a „Szénhülyékből”
Carbonfools. A dalaikat pedig általában
a szerelem ihleti. A fiúk persze telt házas, de mégis családias koncertet adtak
a szerintük kicsit századfordulós hangulatú kerületben, ahol ez volt az első,
ám elmondásuk szerint biztosan nem az
utolsó koncertjük. n (GÁLL ANNA)

Fotó: Kocsis Zoltán

tanára, Kungl György emlékeztette a jelenlévőket az iskola által megtett közel ötvenéves útra és elért eredményeire.
Megnyitóbeszédét reneszánsz zenedarabok színesítették, amelyeket a Szabó János növendékeiből alakult rézfúvós kvartett adott elő.
Az ünnepség a Klauzál Ház színháztermében folytatódott, ahol az
előadóművészet került a középpontba. A
produkciók nyitószámaként a balett tanszakosok léptek színpadra Johann Strauss
Tavaszi Keringőjével, majd a Nádasdy
Művészeti Iskola Csilingelő kórusa Beer
Ágnes vezényletével és három fiú furulyajátékával, zongorával kísérve előadta
Pertis Jenő Népdalcsokor című művét.
Létay Kiss Gabriella, az Operaház magánénekese Nedda áriáját énekelte a Bajazzók című operából Emszt András
zongorakíséretével, Szabó Marcell zongoraművész Rachmaninov két prelűdjét adta
elő, Tóth Kristóf pedig Mozart A-dúr hegedűversenyének III. tételével aratott óriási sikert. Az előadóművészek mindegyike
egykor a Nádasdy iskola növendéke volt.
Az intézmény jelenlegi tanulói közül a
versenygyőztesek muzsikáltak, szólóban
Oláh Kinga oboán, Szabó Vencel trombitán, Szabó Dénes gordonkán, Rázmán
Eszter pedig tanárával, Batke Mártával játszott egy négykezes művet Pertis Jenőtől.
A műsort egy Piazzolla-művel Horti Gábor vezényletével a Budafoki Mozart Ifjúsági Zenekar, a népzenei tanszak

Ádámosi muzsikája és a Nádasdy néptáncegyüttes tánca zárta.
Az ünnepségen kiemelkedő munkájukért tanárokat és növendékeket részesítettek igazgatói dicséretben, a nyugdíjba vonuló pedagógusoknak, valamint két
végzős növendéknek Nádasdy-plakettet
adtak át, és kiosztották az Év pedagógusa
és az Év tanulója kitüntetéseket.
A Magyar Örökség díj alkalmából rendezett Nádasdy Gálán az intézmény vezetője, Arató László és a meghívott vendégek mindegyike beszélt a kitüntetésről,
illetve méltatta a művészeti iskolát.
– Az elért cím a Nádasdy iskola egykori és jelenlegi tanárainak, valamint tanulóinak köszönhető. A kitüntetés az
ő munkájukat, valamint a zeneiskolát
1970-ben létrehozó, majd művészeti intézménnyé bővítő Nemes László és alapítótársai tevékenységét ismeri el – mondta
ünnepi beszédében Arató László igazgató, aki megköszönte a fenntartó önkormányzat támogatását, a díj elnyeréséhez
szükséges polgármesteri előterjesztést és
a kerületünk meghatározó személyiségeitől, művészeti életünk jeles képviselőitől
érkezett támogatói nyilatkozatokat.
Karsay Ferenc polgármester kiemelte, hogy a március 24-én elnyert elismerés kollektív kitüntetés, mely az iskola
kitartó, innovatív munkáját, a mai napig
kimagasló színvonalú működését és reményei szerint részben a kerületi vezetés folyamatos támogatását is értékelte.
Az iskolának további sikereket kívánva
hozzátette: az alapkoncepció sikerességét
mi sem bizonyítja jobban, mint a rangos
versenyeken elért szakmai eredmények,
a művészi pályát az iskolában kezdő hivatásos művészek, és az itt szerveződött
Budafoki Dohnányi Zenekar országos és
külföldi elismertsége.
Az ünnepség végén dr. Tóthpál József
címzetes főiskolai tanár, az iskolát alapító Nemes László és a névadó fia Nádasdy
Ádám nyelvész, költő és műfordító emlékezett, illetve méltatta a kiváló kerületi intézményt. n TAMÁS ANGÉLA

Nádasdys diák a virtuózok között
Szabó Vencel lenyűgözte a tehetségkutató zsűrijét
Kilenc tehetséges „kicsi” állt a zsűri elé
a Duna Televízióban és az M5 kulturális csatornán sugárzott klasszikus zenei
tehetségkutató műsor legutóbbi adásában. A Virtuózok második elődöntőjébe
is továbbjutó Szabó Vencel már az előző
alkalommal is nagy népszerűségre tett
szert az ítészek körében.
iután trombitáján elfújta Schubert

MSzerenád című művét, a zsűri egyik

A Carbonfools koncertje a Cziffra Központban

Fotó: Kocsis Zoltán

tagja, Miklósa Erika operaénekesnő felszaladt a színpadra és megölelgette, a
másik, Balázs János zongoraművész
pedig csak annyit mondott: „készülj
fel arra, hogy sztár leszel!”, majd megkérte, hogy énekeljen valamit. Vencel a
Feljött immár az a csillag… című népdalt adta elő, amelynek elhangzása után
a zsűri állva tapsolta meg.
– A játékod életem legszebb zenei élményeinek egyike volt – mondta

Batta András zenetörténész, aki értékelésekor a zongorakíséret magas színvonalát is kiemelte.
A tizenegy éves Szabó Vencel, akit
édesapja, a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola furulya- és trombitatanára tanít,
Batta András hegedűjével jutott be a döntőt megelőző fordulóba. n TAMÁS ANGÉLA
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KERÜLET NAPJA
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SZIESZTA PONT | 10:00 – 19:00
(A Piactér mellett)

ERŐKERET

Próbáld ki magad különleges cross-fitness eszközünk és akadálypályákon a mozgás öröméért!
Gyerekeket, fiatalokat és felnőtteket különböző nehézségű feladatokkal várunk.

A KERÜLET ERŐS EMBERE – A BAKOS FITNESS TÁMOGATÁSÁVAL
Ismét keressük a Kerület Erős Emberét! Versenykiírás és részletek a honlapon!

SZELLEMI SPORTOK ÉS KOCSMAJÁTÉKOK VERSENYE

Ismert és ismeretlen játékok minden korosztálynak. Sakkhoz hasonlító szellemi sportokat, különböző
jártasságot igénylő feladatokat, játékokat mutatunk be.

LÉGVÁR

Óriás, csúszdás légvár és egy kisebb, csúszdás légvár folyamatosan működik a helyszínen,
kisebb és nagyobb gyerekeknek.

KÖTÉLHÚZÁS – A BV TEMPO KFT. TÁMOGATÁSÁVAL

Kötélhúzó verseny – legfeljebb hét fős csapatokat várunk a történelmi városrészekből!

PIACTÉR | 10:00 – 18:00
KERÜLETI SÉTA

Izgalmas barangolás a Kerület jelentős helyszínein, történelmi érdekességekkel
Garbóci László vezetésével.

KERÜLETI GEOCACHING

A tavaly igen népszerű program ezúttal nagytétényi célpontokra fókuszál, ismét Zugmann Péter
alpolgármester összeállításában

BUDAFOKI ANYUKÁK KÉZMŰVES KÖRE
Kézműves foglalkozások, alkotóház kitelepülés a Piactérre

budafokteteny.hu/keruletnapja

Városházi Híradó



KERÜLET NAPJA

LEGYÜNK EGYÜTT A KERÜLET NAPJÁN!

PIACTÉR SZÍNPAD | 15:00 – 22:00
KIS BIG BAND KONCERTJE
KERÜLETI RAJZPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉS
SPICC
& FLEX
TÁNCEGYÜTTES
DANCING
SOUL
TÁNCISKOLA
HÁZIBULI A MADARAK ZENEKARRAL és sok-sok vendégzenésszel

HAJÓS ALFRÉD TANUSZODA
11:00 – 12:00 Bébiúszós családok tréfás vetélkedője (3.-4. csoportos gyerekek)
12:00 – 13:00 NÉMÓ ÉS BARÁTAI Alsó tagozatos korosztály tréfás vetélkedője
13:00 – 14:00 HAVEROK A VÍZBEN Felsős korosztályos csapatverseny
14:00 – 15:00 VÍZI MANÓK JÁTÉKA Ovis korosztály vetélkedő (egyéni vagy ovis csoportoknak)
15:00 – 16:00 OKTATÓK A VÍZBEN Fordított tréfás úszóverseny – a szurkolók a tanítványok és szüleik

USZODA KERTJE | 10:00 – 16:00

Solathlon sport bemutatása, kipróbálása (az uszoda oldalsó udvarán) –
„katonai akadálypálya” gyerekeknek, kamaszoknak és felnőtteknek.

BUDATÉTÉNY SE SPORTTELEP
(Pokorny József Sporttelep)

16:00 – 18:00 DEKÁZÓVERSENY
16:00 – 18:00 LÁBTENISZ VERSENY
17:00 – 18:00 11-ES RUGÓ BAJNOKSÁG

A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK
VERSENYKIÍRÁSOK ÉS TOVÁBB INFÓK:

www.budafokteteny.hu/keruletnapja
ÉS A RENDEZVÉNY NAPJÁN, A HELYSZÍNEKEN!
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HIRDETMÉNYEK

 Városházi Híradó
PROGRAM

Baross Gábor-telepi
Polgári Kör júniusi
programja
(Pelikán Imre Közösségi Ház, 1224
Bp., XVI. utca 22.)

BESZÁMOLÓK

PROGRAM

Beszámoló a Nagytétényi Kastély Közalapítvány
2017. évi működéséről

Budapest Classic Grand Prix
veteránautós túraverseny
2018.06.23. Budapest

A Nagytétényi Kastély Közalapítvány 1996 óta működik az alapító okiratban
lefektetett feladatok ellátására. 2017-ben a kuratórium két ülést tartott.
A közalapítvány bevételei az önkormányzat támogatásából (400 000 Ft), az előző
évi karácsonyfadíszek árveréséből (161 700 Ft) és a személyi jövedelemadóból
felajánlott 1%-ból (3215 Ft.) jöttek össze.
Az önkormányzati támogatással a kuratórium a Karácsony a Nagytétényi Kastélyban rendezvény programját segítette.
200 000 Ft-tal támogatta a Nagytétényi kastély Korok Virágok programját.
2017. évtől kötelező könyvvizsgálatra kifizetett az alapítvány 63 500 Ft-ot.
Összes bevétel a 2017. évben: 565 000 Ft, összes kiadás 683 000 Ft volt.
Év végi egyenleg 1 865 000 Ft.
Zatykó Lajosné kuratóriumi elnök

Idén 12. alkalommal kerül sor a Budapest Classic Grand Prix oldtimer autós túraversenyre, mely hagyományosan a Múzeumok Éjszakája programsorozathoz csatlakozik. A június 23-án, szombaton megrendezésre kerülő
márkafüggetlen autós eseményen mintegy hetven résztvevőből álló autókaraván fog kanyarogni egy speciális itiner segítségével. Az egynapos túrán a
zömében harminc évnél idősebb járművek a KRESZ szerint haladnak Budapest nevezetes helyszíneit érintve.

Beszámoló a Közrendvédelmi Alapítvány
Budafok-Tétény 2017. évi működéséről
A Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény kuratóriuma a 2017. évi gazdálkodásról és működésről az alábbi tájékoztatást adja:
A Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény 2017-ben is az alapító okiratában foglalt céljai megvalósítására fordította a pénzügyi forrásait.
A Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény 2017. évi bevételei:
Vállalkozásoktól kapott adomány:
1.800.000 Ft
1% felajánlásokból:
78.104 Ft
Banki kamat:
8 Ft
Összes bevétel:
2.370.828 Ft
A Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény 2017. évi támogatói:
RTL Klub
1.500.000 Ft
Önkormányzat
1.785.000 Ft
Lesaffre Élesztőgyár
300.000 Ft
Összesen:
3.585.000 Ft
A Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény 2017. évi kiadásai:
Rendőrnap-gyereknap rendezvény
973.000 Ft
Rendőrök jutalmazása
1.050.000 Ft
Mikulás-csomag
68.000 Ft
Év végi ünnepség 
422.000Ft
Könyvvizsgáló megbízási díj
101.000 Ft
Postaktg., telefonktg., egyéb működési ktg.	
187.000 Ft
Bankköltség
35.000 Ft
Összesen:
2.836.000 Ft
Az alapítvány banki és pénztári záróegyenlege 2017. december 31-én: 1 191 000 Ft.
Követelés (NAV): 
108 000 Ft.
A Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény 2017-ben is támogatta a kerületi
Rendőrnap-gyermeknap rendezvényt, emellett az alapítvány kiemelt célként kezelte a kiemelkedő munkát végző közrendvédelmi dolgozók pénzügyi elismerését. Az alapítvány támogatást nyújt abban is, hogy a rendvédelmi dolgozók életkörülményeit vásárolt eszközökkel javítsák.
2018. évi terveink között szerepel a bevételek, elsősorban az adományok növelése, melyet további kerületi vállalkozások megkeresésével, tevékenységünk népszerűsítésével kívánunk elérni. Az alapítványt és ezáltal a rendvédelmi dolgozókat
támogatók részére emléklap kerül átadásra.
Az alapítvány a 2018. évben az alábbi programokat kívánja támogatni:
• bűnmegelőzési kiadvány kiadása a kerületi lakosok részére;
• kerületi baleset- és bűnmegelőzési programok szervezése, lebonyolítása;
• nyílt nap szervezése és lebonyolítása;
• rendvédelmi tábor szervezése és lebonyolítása;
• az óvodások és kisiskolások részére tartandó közlekedésbiztonsági tájékoztató
fórumhoz kapcsolódó kiadvány kiadása.
Budapest, 2018. május 16.
Kázmácz József kuratóriumi elnök

Oldtimerek Budafokon

Az albertfalvai rajtot követően érkezik a mezőny Budafokra, az autók kanyarognak a kerület több utcájában majd néhány ügyességi feladat után folytatják útjukat a Budai Vár felé. A nap folyamán többször keresztezik a Dunát, megjelennek a
Vasúttörténeti Parkban, a Csokoládé Múzeumban is. A guruló múzeum korelnöke
az 1938-as gyártású Mercedes-Benz 170V modell lesz, melyet megcsodálhatnak
az érdeklődők sok más érdekes típus mellett.
Ezen a szombaton 14.10-től érdemes kilátogatni a Városház térre, ahol egy pontossági feladatot hajtanak végre az oldtimerek, amelyek egymást percenként követve érkeznek majd, így egy órán át lesznek láthatók. Részletes információ ás
pontos időpontok: www.bpcgp.hu

6., szerda, 11–13 óra XII. utcai lélekvédő klub eü. tornája. Vezeti: Halászné
Furka Éva klubvezető
6., szerda, 18 óra „Köztünk élnek”
sorozatunk következő vendégei: Róna
László író, költő, valamint Nagyváradi
Erzsébet előadóművész. A részvétel
ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
6., szerda, 15 óra 3-1-2. Meridián
torna. Vezeti: Pálinkás Gyöngyi.
8., péntek, 17.30–18.30 Zenés
családi-női kondicionáló torna.
Vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó
gyógytestnevelő
8., péntek, 19 óra Nyárindító kvízjáték. Nevezni lehet 5 fős csapatokkal
korra és nemre való tekintet nélkül.
Az első nyolc csapat nevezését tudjuk
elfogadni. Nevezni a 06-70/4326556-os telefonszámon lehet. Az első
három helyezett jutalomban részesül!
Kvízmester: Kopasz Sándor.
11., hétfő, 17 óra Gyakoroljuk a német
nyelvet! Vezeti: Kutas Endre alelnök
12., kedd, 16 óra Nyugdíjasklub.
Vezeti: Balázs Jánosné. Egészségügyi
tornát tartja: Zsámbokiné Vágner Ildikó
gyógytestnevelő, 12., kedd, 17.30–
18.30 Zenés családi-női kondicionáló
torna. Vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó
gyógytestnevelő
13., szerda, 11–13 óra XII. utcai lélekvédő klub eü. tornája. Vezeti: Halászné
Furka Éva klubvezető, 13., szerda,
15 óra 3-1-2. Meridián torna. Vezeti:
Pálinkás Gyöngyi. A foglalkozások
ingyenesek.
14., csütörtök, 17 óra Fotóklub. Vezeti: Czettele Győző, 14., csütörtök, 18
óra Ki Mit Gyűjt! Klub. Vezeti: dr. Rácz
István vezetőségi tag
15., péntek, 17.30–18.30 Zenés
családi-női kondicionáló torna.
Vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó
gyógytestnevelő
17., vasárnap, 9 órai mise után
Ünnepi megemlékezés a Jézus szíve
templom kertjében a barossi honalapítók emlékére.
19., kedd, 16 óra Nyugdíjasklub.
Vezeti: Balázs Jánosné
20., szerda, 11–13 óra XII. utcai
lélekvédő klub eü. tornája. Vezeti:
Halászné Furka Éva klubvezető. 20.,
szerda, 15 óra 3-1-2. Meridián torna.
Vezeti: Pálinkás Gyöngyi. A foglalkozások ingyenesek. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
21., csütörtök, 16 óra Nyugdíjasok
kártyadélutánja. Vezeti: Balázs Jánosné
22., péntek, 19 óra Rockklub. Vezeti:
Juhász Ferenc vezetőségi tag.
26., kedd, 16 óra Nyugdíjasklub.
Vezeti: Balázs Jánosné
27., szerda, 11 óra XII. u. lélekvédő
klub tornája. Vezeti: Halászné Furka
Éva klubvezető
29., péntek, 19 óra Iparosklub. Vezeti:
Ipolyvölgyi János
A tornateremben minden hétfőn és
szerdán 16.30–18.30-ig felnőttek
asztalitenisz-edzése versenyzőknek. I.
sz. csapat. Vezeti: Süveges Antal

A Díjbeszedő Holding Zrt. Ügyfélszolgálati Főosztály területi kirendeltségei

SZÁMLAKÉZBESÍTŐ, FOGYASZTÁSMÉRŐ LEOLVASÓ
munkatársat keresnek.

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 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

ÚJ!!!
Minden hétfőn és pénteken a II. sz.
amatőr asztalitenisz-csapat tart
edzést Kissné Kabók Adrienn vezetésével. Hozzájuk csatlakozhatnak az
amatőr pingpongozni vágyók! Hétfőn
14.30–16.00-ig, pénteken 14.30-tól
17 óráig!!! Minden szombaton és
vasárnap a III. sz. versenyző fiatalok
asztalitenisz-edzése 9.00–17.00-ig.
Vezeti: Prinyi Csaba.
A Baross Gábor Közösségi Könyvtár
nyitvatartási ideje: Hétfő: 9–12 óráig,
pénteken 14–18 óráig. A kölcsönzés
ingyenes.
Figyelem! Július hónapban a polgári
kör szakkörei nyári szünetet tartanak!
Mindenkinek jó nyaralást kívánunk!

17/04/18 13:32

Városházi Híradó
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Budafoki Pincejárat
Dohnányi-zenészekkel
Az eső ellenére is újra sokan jöttek el a kerületbe
Hogy megy az idő, ez már a negyedik Budafoki Pincejárat volt. A tavaszi sikeres
össznépi borkóstolás után a nyári szezon is
jól kezdődött, a június 2-i járat „utasai” kíváncsian merültek alá a pincékbe, majd kis
idő múlva elégedetten és jókedvűen kerültek újra felszínre...
ost is a belvárosból szállították ki a

Mborbarátokat Budafokra, hogy fölfe-

xxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Emlékezés a kitelepítettekre
Németh Zsolt: A marxizmus liberális köpenybe bújva ismét bejárja Európát
Az Országgyűlés Külügyi Bizottságának fideszes elnöke szerint Európát
„liberális köntösben” ismét bejárja a
marxizmus eszméje, és újra áttelepítések fűződnek hozzá. Németh Zsolt erről szombaton Budafokon, a Budapestről Kitelepítettek Emlékművénél tartott
megemlékezésen beszélt. Az összegyűltek az 1951-es kitelepítés meghurcoltjaira emlékeztek.
z 1951 május 21. és július 18. között

Akitelepítettekre emlékeztek a buda-

foki evangélikus templom kertjében. A
Majzik Mária szobrászművész által készített emlékmű harangjait Németh Árpádné és Priska Tamásné kongatta meg
a rendezvény felütéseként. Ezt követően Karsay Ferenc polgármester emlékezett meg az áldozatokról. Felidézte,
hogy mintegy tizenötezer embert űztek
el otthonaikból ebben az időszakban, a

téma mégis sokáig elfeledett volt, nem
említették meg a történelemkönyvekben. A budafoki emlékmű viszont úttörője volt az események feldolgozásának, és büszkék vagyunk, hogy az elsők
között, 2011-ben ismertük fel az emlékezés és az emlékeztetés jelentőségét.
Ezután Németh Zsolt, a parlament
Külügyi Bizottságának elnöke szólalt fel.
A fideszes országgyűlési képviselő azt
mondta, Magyarországon nem döntötték
le Marx és Engels szobrait, hanem Budafok-Téténybe, a szoborparkba vitték. Azt
hitték, hogy szellemek közé kerülnek, de
„liberális köpenybe bújva” újra bejárják
Európát ezek az eszmék – fogalmazott.
A budapesti, 1951-es kitelepítéssel
kapcsolatban azt mondta, úgy fosztottak
meg ötezer budapesti családot a vagyonuktól, hogy arra semmilyen okot nem
adtak. Az ÁVH-sok kiraboltak egy társadalmi réteget, az események mögött a

felbujtó a Magyar Dolgozók Pártja, az
orgazdák pedig a kommunista párttagok
voltak – hangzott el.
Vidéken ugyanez a kitelepítés betelepítés volt, a kulákokat összeugrasztották a burzsoáziával. A kitelepítés oka a
kapzsiság volt, de a hátterében a társadalmi átalakítás, a felforgatás, a bizonytalanság generálása húzódott meg – fogalmazott Németh Zsolt.
Szalay Zoltán, a Politikai Foglyok
Országos Szövetsége (Pofosz) budapesti elnöke a megemlékezésen azt mondta, olyan volt a kitelepítés, mint egy második holokauszt: előkészített akcióban,
gyorsan telepítettek ki 12-14 ezer budapesti polgárt, akik két évig nem térhettek vissza, vagyonuk pedig másoké lett.
Az elnök azt kérte, legyen kötelesség
az emlékezés és az emlékeztetés. „Soha
többé diktatúrát, soha többé kommunizmust!” – fogalmazott. n (VH)

dezzék a hangulatos pincéket. A föld alatti kalandozások ezúttal is kora délután kezdődtek, s mindenütt kitűnő zene fogadta a
pincelátogatókat. Igazi profik, a Budafoki Dohnányi Zenekar (BDZ) képzett zenészeiből álló kis együttesek muzsikáltak.
A kihagyhatatlan Törley Pezsgőmanufaktúrában swing szólt a Swing A La Django
révén, a pezsgőkészítésbe avatás után jólesett a kóstoló remek zenei aláfestéssel. A
Lics Pincészetben a BDZ klarinétkvartettje
játszott egész délután, de a kis szünetek között sem maradtak zene nélkül a borkóstolók, mert a házigazda, Lics Judit kilencéves kislánya – aki egyben bortulajdonos
is, hiszen névadója a Nora-bora nevű nedűnek – gitáron játszott. A pince szinte végig tele volt borbarátokkal, például a város másik feléről, Rákoskeresztúrról jött

egy nagyobb társaság, akik közt volt egy
jó nevű balatoni borász (Figula) rokona,
Figula János, aki lapunknak elmondta, először jártak itt, de a tervezett 13 pincéből,
étteremből, mindössze háromba (!) jutottak el, annyira jól érezték magukat a Törleyben, a Sümegiben és a Licsben, hogy
mindenütt jóval hosszabb időt töltöttek, de
megígérte, hogy újra jön a csapat.
– Nagyon nagy lehetőség van ebben
a programban – jegyezte meg erre Lics
Judit.
A közeli Magdolna Borklubban Bak
Ildikó tulajdonos és férje gulyással és marhapörkölttel várta a vendégeket, valamint
furminttal, s persze jó zenével.
– Mi a kezdetektől részt veszünk ebben a remek programban, aminek nagy
jövője van – mondta. Csatlakozott még a
Pincejárathoz a Borköltők Társasága Étterem, a Katona Borház, a Várszegi Pincészet, a Vasmacska Terasz, a Promontor
Kertvendéglő, az Istvántanya Vendéglő,
a Seybold-Garab Pincészet, a Barlanglakás Emlékmúzeum és a Záborszky PinceBorváros, ahol egy igazi királyi séf, Révész József beszélt igen élvezetesen a
királyi lakomákról. Irány tehát a júliusi
Pincejárat is! n (TEMESI)

xxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Mértékkel a hosszú életért

Egy pohár vörösbor naponta még egészséges is, mert serkenti a vérkeringést
Tanulmányok támasztják alá, hogy a minőségi vörösborok mértékkel történő fogyasztása évekkel hosszabbíthatja meg
az emberek életét. Legalábbis a szerint az
előadás szerint, amelyet a Promontorium
Borlovagrend klubjában tartottak nemrég.
Promontorium Borlovagrend kéthavon-

Ata rendez borklubot, a májusi kiemelt
xxx

Fotó: Scheer Balázs

Buli a patak partján

A nap sztárvendégei Varga Vivien és Szabolcs voltak
Egész napos program várta május 26-án
a rózsavölgyi lakosokat a 21. Patak Parti rendezvényén. A hagyományos zenés
felvonulás élén a Budafoki Fúvósegylet
vezette a helyieket a közösségi ház udvarára. Az Ady Endre úton végigsétáló díszes menethez, amelyen a Történelmi
Lovastúra Egyesület tagjai is minden évben részt vesznek, rengetegen csatlakoznak és sétálnak el a megnyitó helyszínére.
rendezvény idén is elsősorban a csalá-

Adoknak szól, így a nap első program-

ja a Meseerdő Bábszínház előadása volt.
Ebben a gyerekek megismerhették Kacor király történetét. A szervezők most
is több futamban indították el a Honfoglalás úton a Futavölgy futóversenyt és a
biciklis körversenyt. Sok diák és óvodás
nevezett be az aszfaltrajzversenyre és alkotott színes mesevilágot a szürke útra.
A közösségi ház udvarában lehetett játszani az ugrálóvárban, pónin lovagolni,
íjászkodni, és különféle ügyességi játékokat kipróbálni. Az alkotni vágyók a
Kerámiapark jóvoltából agyagedénye-

ket korongozhattak az árnyékos kertben.
Karsay Ferenc polgármester és
Zugmann Péter alpolgármester is részt
vett a rendezvényen. Délutántól folyamatosan érkeztek a fellépők a szabadtéri
színpadra. Régi hagyomány már, hogy ellátogat a Patak Partira a Kelenvölgyi Általános Iskola Pávaköre, és mindig felejthetetlen műsort adnak a diákok. Színpadra
lépett még a Rózsavölgyi Népdalkör, a
Budafokos Baranta Csapat, Szabó Levente harmonikázott, a Favorite Dance
School és a Vox Insana Kamarakórus is
műsort adott. Az esti órákban egy különleges néptáncbemutatóval lepte meg a közönséget a Mugunghwa koreai csoport.
A nap sztárvendégei Varga Vivien és
Varga Szabolcs énekesek voltak, akik
a Sztárban sztár + 1 kicsi című zenés
show-t is megnyerték. Koltai Péter gitárjátéka után a 70-es és a 80-as évek zenéitől volt hangos Rózsavölgy, a partit
a Flames Flowers tűztáncshow-ja zárta.
A Rózsavölgyi Egyesület tagjai idén is
több száz érdeklődőt láttak vendégül a
Patak Partin. n (V. D.)

eseményükre Kanizsai Pétert, a Semmelweis Egyetem ÁOK-ETK vezető főorvosát
hívták meg, aki előadásában a bor és a szabadgyökök szoros kapcsolatára mutatott rá.
A borlovagrend kiemelt eseményeinek a
Borváros hangulatos pinceága ad otthont,
ahol Szűcs Zoltán, a Promontorium Borlovagrend elnöke köszöntötte a megjelenteket. A körülbelül negyvenöt perces vetített

Kanizsai Péter vezető főorvos az előadáson

előadást sokszor szakította meg az aranyérmes vörösborok megkóstolása. A díjnyertes borokat egytől egyig a borklub tagjai
készítették. Az érdekes előadásból sok mindenre fény derült, például arra is, hogy minden vörösborban van polifenol, és a mérsékelt fogyasztás igenis ajánlott. A férfiak
3-4 egységnyit, míg a hölgyek 2-3 egységnyit, vagyis deciliternyit nyugodtan ihatnak naponta minőségi vörösborból. Egészen érdekes összefüggés van az életkor
és a vörösbor fogyasztása között – mondta a főorvos. A vörösbort nem fogyasztók
életkora például alacsonyabb, mint a mérsékelten fogyasztóké. A polifenolok gyulladáscsökkentők, és vérnyomáscsökkentő
hatásuk is van, illetve megelőzhetik a tumoros megbetegedéseket. Kanizsai Péter

szerint a szőlő héjában, a kocsány részben
és a magban van a legtöbb a fantasztikus
anyagból, a polifenolból. Az előadáson elhangzott még, hogy a vörösbor jótékonyan
hat a bélflórára is, ami szintén nagyon fontos a hosszú, egészséges élethez. A szervezetben meglévő baktériumok egyensúlya
és jóléte ugyanis meghatározó fontosságú az ember immunitása szempontjából.
Egy legyengült immunrendszerű betegnél a külsőleg érkező baktériumok hamarabb okoznak bajt, mint annál a szervezetnél, amelyben a mikrobiom jól működik. A
legyőzendő szabadgyökök pedig mindenhonnan támadnak: sajnos ott vannak a levegőben, a táplálékban, valamint a túlzott
fizikai és szellemi munka során is termelődnek. n (VISZKOCSIL DÓRA)

Fotó: Kocsis Zoltán
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OKTATÁS, IFJÚSÁG

 Városházi Híradó

Földesi Gyula: Egyre
jobbak a boraink
Fejlesztések, új képzések, minőségi munka
a borászati középiskolában
Alig van vége a tanévnek a Soós István
Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskolában, máris az új tanévre készülnek. A budafoki
tangazdaság jól működik, a szigetcsépi tanüzemük fejlesztésével ugrásszerű minőségi javulásra számíthatunk.

Németh Zoltán a Pedagógusnapon

Köszöntötték
a pedagógusokat
Jutalom, illetménykiegészítés és köszönet
a tanároknak és az óvodapedagógusoknak
(Folytatás az 1. oldalról) 

Emlékeztetett arra. hogy bár tavaly
óta működtetőként az önkormányzat
már nem vehet részt az iskolai élet
szervezésében, szeretnék, ha mindenki érezné, megbecsülik a kerületi pedagógusok fáradhatatlan munkáját.
Ennek szellemében az önkormányzat
évente kétszer jutalmat, illetve ajándékot ad a pedagógusoknak és a munkájukat segítőknek. Az anyagi megbe-

csülésen túl ugyanakkor a folyamatos,
a haladást, fejlődést szolgáló partneri kapcsolattal is igyekszik segíteni a
kerületi oktatást, folyamatosan jobbá
tenni annak körülményeit.
Ezt követően Németh Zoltán a színpadra szólította azokat a pedagógusokat, akik kitüntetésben részesültek a
kiváló munkájukért. Elsőként Brauner
Gusztávnét, a XXII. kerületi egyesített óvoda általános intézményveze-

Fotó: Kocsis Zoltán

tő-helyettesét, aki Karsay Ferenc polgármester felterjesztésére június 6-án
Bárczy István-díjat vehet át Budapest
főpolgármesterétől.
Aztán gratulált Molnárné Kondrát
Mariannak, a Baross Gábor Általános
Iskola tanítónőjének, aki Karsay Ferenc
polgármester felterjesztésére szintén ezt
a díjat vehette át Tarlós Istvántól.
Köszöntötte Nagy Zsoltot, a Budafoktétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola Népzenei Tanszakának brácsatanárát, aki
tavaly augusztus 20. alkalmából Magyar
Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült, melyet Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől vehetett át. Németh Tibort, a Gádor
Általános Iskola angol szakos kutatótanárát, aki februárban Pedagógus Kutatói
Pályadíjat kapott, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárától, dr. Török Ádámtól vehetett át. n (VH)

– Oktatási szempontból végzőseink jól
zárták az évet, iskolánk működésével is
elégedettek lehetünk – újságolta lapunknak
örömmel Földesi Gyula, az iskola vezetője. – A szakmát az élelmiszertechnikus- és
borásztanulóink sikeresen elsajátították
az évek alatt. A beiskolázás terén vannak
problémák, de ez országos, hiszen az általános iskolát végzők inkább a gimnáziumot választják, mint a szakközépiskolát,
pedig azt tapasztaljuk az utóbbi években,
hogy a fiatalok többsége rosszul választ,
mert egy jó szakma ma már jobb megélhetést biztosít, mint a „sima” érettségivel
való elhelyezkedés. Az európai uniós projektet, a borturisztikai képzést kísérleti fázisban, az önkormányzattal közösen indítottuk be, amire, úgy látszik, van kereslet,
ezért a jövőben felnőtt okj-képzés formában is érdemes ezzel foglalkozni. A budafoki pincerendszer és borok iránt megnőtt az érdeklődés, komoly turisztikai
desztinációvá nőtte ki magát.

Földesi Gyula felnőtteket is oktat

– Megnőtt az érdeklődés a tangazdaságban előállított boraik iránt is?
– Jelentősen, egyre jobb minőségűek a boraink. Elengedhetetlen, hogy a folyóbor-értékesítést a palackos értékesítés
váltsa fel, akár interneten keresztül is borainkhoz lehet jutni. A minőség javításához fontos, hogy az eszközállományunk
is fejlődjön. A szigetcsépi tanüzemünkben például már hatodik éve komoly
munka folyik, itt más típusú borokat állítunk elő, mint Budafokon. A kicsit fűszeres, édeskés borok egyre népszerűbbek
a Ráckevén és környékén élők körében,
üdülőknél, a nagy nyári melegben kiváló fröccsnek is.
– Úgy tudjuk, jelentős fejlesztés várható itt.
– Igen, a benyújtott kertészeti, szőlészeti pályázatunkat háromszázmillió forint értékben elfogadták, ebből az összegből szeretnénk a minőségi munka javítása
mellett a feldolgozókapacitásunkat bővíteni, új, modern eszközöket beszerezni,
raktárakat építeni. Százliteres tartályokban, fahordókban kísérleti borok készítésére is lehetőség nyílik a jövőben.
Hallgatóink ezekben a hordókban tudnak erjeszteni, és évente akár kétszer
is képesek lesznek majd vizsgaborok
készítésére. n (TEMESI)

Fotó: Kocsis Zoltán

Mesefesztivál Süsüvel és barátaival
Boda Virág nyerte a Csukás István mesehősi rajzpályázatot

Illetménykiegészítés a pályakezdőknek

Süsüt, az egyfejű sárkányt a családja kitagadja, így nekivág a nagyvilágnak, és
számtalan izgalmas kalandba keveredik.
A 44. Budafok-tétényi Tavaszi Fesztiválnak
köszönhetően a gyerekek és a szülők, akik
ezen a mesén nőttek fel, megismerhették
a számtalan kaland egyikét május 26-án a
Klauzál Ház színháztermében.
zenés mesejátékot a Fogi Színház szí-

Anészei adták elő. A közönség sokszor

együtt énekelte a jól ismert dalokat Süsüvel és a többi szereplővel. A délelőtti
órákban hirdették ki a Csukás István mesehősi rajzpályázat nyerteseit a kamarateremben, ahol a kiállított műveket meg
is lehetett tekinteni. Csaknem hétszáz
szebbnél szebb gyerekrajz érkezett a pályázatra, így a zsűrinek nem volt egyszerű dolga. A kiírásban csak annyi szerepelt, hogy a mesehősöket újragondolva,
bármilyen technikával alkossák meg a fiatalok a műveiket. Még Spanyolországból és Szlovákiából is érkeztek pálya-

xxx

arsay Ferenc polgármester köszöntöt-

Kte a pedagógusnap alkalmából az Egye-

sített Óvoda dolgozóit a Klauzál Házban.
Hangsúlyozta: az óvodapedagógusaink
minősítése közel százszázalékos eredménnyel zárult, és a szakemberek is elismeréssel szóltak a munkájukról. Az önkor-

művek. A pályázat harmadik helyezettje
Szabó Hedvig öt és fél éves érdi óvodás lett, ő Süsüt festette meg, nyereménye egy horgolt Mirr-Murr figura volt. A
verseny második helyezettje Ollári Anna
kilencéves békési diák lett, aki Cseresznyét, a pink sárkányt alkotta meg. Az ő
ajándéka rendkívül különleges volt, hiszen a szervezők a megálmodott szereplő
plüssfiguráját elevenítették meg. A meglepetés nem maradt el, a kislány alig jutott szóhoz az ámulattól. A pályázat nyertese a tízéves Boda Virág lett, aki a Nagy
Ho-ho-horgászt gondolta újra, az ő nyereménye egyhetes nyaralás lesz Balatonakaliban. A mesefesztivál vendégül látta
a Csupa-Csoda vándor játszóteret. A ház
udvara átalakult ügyességi játékországgá.
Az alkotni vágyók kézműves-foglalkozáson is részt vehettek a Búgócsiga zenede
koncertje előtt. A zenekar saját feldolgozásban, egyedi hangzással szólaltatta meg
az ismert gyermekdalokat, népdalokat,
mondókákat. n (VISZKOCSIL DÓRA)

Fotó: Kocsis Zoltán

mányzat pedig azzal is vonzóbbá szerette
volna tenni ezt a hivatást, hogy a pályakezdő óvodapedagógusok számára egy évig
havi 30 ezer forint illetménykiegészítést
biztosított. Mint mondta, a kerület dolgozik azon, hogy ez az összeg a jövőben is
kifezethető legyen. Ezután Fülel Lajos Pe-

dagógus című verse hangzott el, majd Varga Vivien és Varga Szabolcs énekelt. A
műsort Czene-Bánhídi Petra tanítványainak előadása zárta. A rendezvény végén
Horváthné Fűkő Zsuzsanna, az Egyesített
Óvoda vezetője is köszöntötte az általa vezetett intézmény dolgozóit. n (VH)

xxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Városházi Híradó

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

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

DEPRESSZIÓ,
SZORONGÁS,
PÁNIKBETEGSÉG

KÁRPITOSMESTER

és egyéb pszichés problémák
szakszerű kezelése elérhető áron

Kápritozott bútorok javítása,
áthúzása közülereknek is!

Tel: 0620/345-1562
a Campona közelében

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

DR. SZABÓ ILDIKÓ
pszichiáter szakorvos

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
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MAJOR DEMETER

FOGYASZTÁSMÉRŐ
LEOLVASÓ
A Díjbeszedő
Holding Zrt. Budapest és
Pest megye területre
munkatársat keres.
FOGYASZTÁSMÉRŐ
LEOLVASÓ

keres.
Amit
kínálunk:
A leendő munkatárs feladatai:munkatársat
▪ közüzemi szolgáltatók
▪ hosszú távú, rugalmas, bejelentett
Amit
kínálunk:
Afogyasztásmérőinek
leendő munkatárs feladatai:
▪ munkalehetőség
hosszú távú, rugalmas, bejelentett
▪ közüzemi szolgáltatókmeghatározott
ütemezés
szerinti leolvasása,
(részmunkaidőben
munkalehetőség is végezhető),
fogyasztásmérőinek
meghatározott
▪ fotók
készítése
▪ (részmunkaidőben
fix alapbér + teljesítménybér
+ cafeteria
is végezhető),
ütemezés
szerinti leolvasása,
ügyfélegyeztetések
lebonyolítása,
juttatások
▪ +fixegyéb
alapbér
+ teljesítménybér + cafeteria
▪▪ fotók
készítése
+(megkereshető
egyéb juttatások
▪Elvárások:
ügyfélegyeztetések lebonyolítása,
jövedelem 250-350 ezer
(megkereshető
jövedelem 250-350 ezer
Elvárások:
▪ minimum 8 osztályos általános iskolai
forint),
▪ minimum
8 osztályos általános iskolai
végzettség,
▪ forint),
céges okostelefon,
végzettség,
▪▪ céges
okostelefon,
▪▪ jó
kommunikációs képesség,
közlekedési
költségtérítés
jó kommunikációs képesség,
▪ közlekedési költségtérítés
terhelhetőség,
önálló
munkavégzésre
(BKK
bérlet
terhelhetőség, önálló munkavégzésre
(BKK bérlet vagy
vagy üzemanyag
üzemanyag térítés)
térítés)
való
képesség,
való képesség,
▪▪ előny:
előny: saját
saját tulajdonú
tulajdonú motorkerékpár,
motorkerékpár,
vagy gépjármű
gépjármű
vagy
Jelentkezés
módja: Magyar
Magyar nyelvű
nyelvű fényképes
fényképes szakmai
szakmai önéletrajzát,
önéletrajzát,
Jelentkezés módja:
–– lakhely
lakhely megjelöléssel
megjelöléssel –– kérjük,
kérjük, küldje
küldje aa
fov.leoikt@dbrt.hu
fov.leoikt@dbrt.hu e-mail
e-mail címre.
címre.
További információ: 06 1 481-9773 telefonszámon.
További információ: 06 1 481-9773 telefonszámon.
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APRÓHIRDETÉS
Appróhirdetés-felvétel: GYORSNYOMDA
PROMONTOR UDVAR ÜZLETHÁZ
1221 Budapest, Kossuth. L. u. 25–29.

SZOLGÁLTATÁS 

Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves korig. Kérésére házhoz
megyünk. Tel: 06-30/6821-390, www.a111auto.hu
Ács, tetőfedő, kőműves mester vállalok a legkisebb
munkától tetőjavtást, építést, szigetelést, beázás
mentesítést hétvégén is.
Ács-kőműves vállal pincétől a tetőig minden fajta

ZUMBA

ÁLLÁS 

Otthoni vasalás! Vasalónőt keresünk kizárólag
Budafokról. Feltétel: vasalási gyakorlat, tiszta lakás. Tel:
06-30/562-3034

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

ezen felül aszfaltozást, járdaszegélye18/04/18munkálatokat,
11:21
zést stb. Hívjon bizalommal! Tel: 06-70/908-9578

18/04/18 11:21

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

Képkeretezés Budafokon! Mária Terézia 20., Tel:

06-1/203-5063

INGATLAN 

XXII. ker. Máriás u. 774 nm hobbi telek 12nm
faházzal + 4nm fedett terasz + tároló eladó, víz,
villany van. Tel: 06-70/379-2957

RÉGISÉG 

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

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

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK
Árverési dokumentáció átvehető vagy megvásárolható 8000 Ft + 27% áfa = 10 160 Ft-, vagy 10 000 Ft
+ 27% áfa = 12 700 Ft (ingatlantól függően) készpénzért a pénztárban hétfőn 13.30–17.30 óra, szerdán
8.00–12.00 óra és 14.00–16.00 óra között a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatalban (1221 Bp., Városház tér 11.), átvehető az Építéshatósági és Műszaki Irodában, földszint 6. szobában
(tel.: 229-2611/221), dr. Barnáné Károsi Klára 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: Mk/3. Kikiáltási ára: 2 205 000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható:
10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft. Megtekintés: előzetesen egyeztetett időpontban. Árverési időpont: 2018. június 12.
10.00 óra.

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. 11/A KIVETT, ÜZEMI

1224 BP. XXII., FENNSÍK U. 1475 M2

ÉPÜLET UDVAR KIVETT MAGÁNÚT

TERÜLETŰ „ZÁRTKERTI MŰVELÉS ALÓL

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.

KIV. TERÜLET ÉS GAZD. ÉP.”

1223 BP. BÍBIC U. 11/B. KIVETT,

1224 BP. XXII., KUNYHÓ U. 34. 236637 HRSZ.

BEÉPÍTETLEN TERÜLET, KIVETT MAGÁNÚT

826 M2 TERÜLETŰ „GYÜMÖLCSÖS”

Helyrajzi szám: 229016/10 229016/2.
Telekterület: 1218 m2, 518 m2 1/6-od tul.
hányada. Övezet: Lke-2/BT/8. Közművek:
utcában. Az ingatlan kikiáltási ára: 26 500
000 Ft, 677 500 Ft. Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat esetén.

3/9 TULAJDONI HÁNYADA

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: Lke-2/BT/8. Közművek:
utcában. Az ingatlan kikiáltási ára: 26 900
000 Ft, 677 500 Ft. Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat esetén.
1223 BP., BÍBIC U. 7/B. KIVETT,
BEÉPÍTETLEN TERÜLET KIVETT MAGÁNÚT

Helyrajzi szám: 229016/8, 229016/2. Telekterület: 1162 m2, 518 m2 1/6-od tul.
hányada. Övezet: L5-BT/3. Közművek:
magánúton előközművesített. Az ingatlan
kikiáltási ára: 25 400 000 Ft 677 500 Ft.
Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat esetén kerül kitűzésre.
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.
1222 BP., BORKŐ U. 5/B. KIVETT ÜZEMI ÉPÜLET

Helyrajzi szám: 224670/2. Telekterület:
661 m2. Övezet: Gksz-2/BF/1. Közművek: telken és utcában. Az ingatlan kikiáltási ára: 16 500 000 Ft. Árverési időpont:
2018. június 19. 9.00 óra

1222 BP. VILLA U. 10. KIVETT LAKÓHÁZ,

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.

Hrsz.: 236637, 3/9 tulajdoni hányad
Övezet: Mk/3. Kikiáltási ára: 1 980 000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható:
10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft. Megtekintés: előzetesen egyeztetett időpontban. Árverési időpont:
2018. június 12. 9.30 óra

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.

1225 BP., ERDÉLYI U. 1. KIVETT BEÉPÍTETLEN
TERÜLET ½ TULAJDONI HÁNYADA

Helyrajzi szám: 233045. Telekterület:
4432 m2. Övezet: Gksz-2/NT/1. Az ingatlan kikiáltási. ára: 26 000 000 Ft. Árverési
dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft
+ 27% áfa = 12 700 Ft. Árverési időpont:
2018. június 19. 9.30 óra.
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 Városházi Híradó

Kolonics örökké él
mestere szívében

„Pekingben lett volna harmadszor olimpiai bajnok”
Június 4-én lett volna 46 éves Kolonics
György, minden idők legjobb, kétszeres
olimpiai és tizenötszörös világbajnok kenusa (legalábbis 22 éven át mesterének,
Ludasi Róbertnek efelől szemernyi kétsége sincs), és közeleg egy keserű évforduló is: július 15-én lesz 10 éve, hogy edzés
közben rosszul lett és szívbénulásban
meghalt. A valaha volt legnagyobb budafoki sportemberre – akinek nevét kerületünkben általános iskola őrzi – szeretett
edzője emlékezett.
xxx

Bennmaradt a csapat!

Fotó: Budafokimte.hu

A BMTE nagy meneteléssel végzett a 14. helyen az NB II-ben
Az utolsó, 38. fordulóban a BMTE 4-2re kikapott a Budaörstől, a csapat a
14. helyen végzett, és így bent maradt
az NB II-ben. A nagy fieszta tehát elmaradt, de a bennmaradásnak igazán
örülhetünk, hiszen a „nagy visszatérő”,
Tóth Bálint (Pipi) edzősködésével hat
meccsen 15 pontot gyűjtött a csapat,
hogy ez megvalósulhasson.
– Emberfeletti teljesítmény, ehhez nem
elegendő a tudás, ehhez a vészhelyzet kiváltotta pánikhangulat is kellett.
Olyan energiákat mozgósítottak a srácok, amelyek létezéséről talán ők maguk
sem tudtak – magyarázza Tóth Bálint,
aki nem is emelne ki személy szerint
senkit, inkább a csapategységet dicséri.
No meg azt, hogy olyan, a válogatottat
is megjárt, valaha az Internazionaléban
futballozó klasszisok is beálltak a sorba, mint Filkor Attila. Aki a Gyirmótból érkezett, és éppen a 37. fordulóban,

az Alcufer Stadionban nyújtott kiemelkedőt. Filkor kapcsán egyébként felvetődik a kérdés, ha így tud futballozni, akkor miért nem lehetett sikeresebb
külföldön? Erre Pipi mosolyogva adja
meg a választ: „Talán azért, mert keveset voltam az edzője...”
De vajon ez a realitás, a hajrában
mutatott lehengerlő forma? A mester
határozottan rázza a fejét. – Ne beszéljünk itt realitásról, alighanem egyszeri,
megismételhetetlen produkciót láttak a
csapatot idegenbe is elkísérő hűséges
szurkolók. Mert bizony az öt győzelmünkből négyet vendégségben szereztük, s vertük meg például a dobogóra
pályázó Békéscsabát is.
Ezen a ponton Jakab János tiszteletbeli elnök veszi át a szót:
– Egyelőre fogalmam sincs, ki lesz
az edzőnk a 2018–2019-es idényben,
őszintén szólva fiatalabb, ötven körüli szakemberben gondolkodom. Pipi-

nek meg nagy valószínűséggel szobrot
állítunk a gyönyörű, felújított, kibővített stadionunkban, mert ezzel a bajnoki hajrával végképp beírta a nevét klubunk történelemkönyvébe.
A rutinos sportvezető, a Budafok
egykori, bő negyven évvel ezelőtti legendás gólkirálya még egy titkot megoszt az olvasóval.
– Az utolsó hat forduló győztes mec�csei után mindig premizáltam a csapatot, végtére is jól tudom vén profiként,
hogy az anyagi ösztönzőnek is szerepe
van a teljesítményben. De az igazi ösztönző Pipi csodálatos hozzáállása volt.
Úgy beszélt a játékosokkal, úgy simogatta a lelküket, mintha az édesapjuk lenne.
Ő pontosan tudta, hogy a gárda kissé túledzett, s a lelkekre kell hatni ahhoz, hogy
továbbra is az NB II-ben maradhassunk.
(A kerületi Bornegyed magazinban
Tóth Bálinttal nagyinterjút is olvashatnak.) n (CH. GÁLL ANDRÁS)

Pezseg a kerületben a kosárlabdaélet
Húsz év legfényesebb sikerei a palánkok alatt, kicsiktől a nagyokig
Több kosárra való sikert gyűjtött be ebben a szezonban a budafoki kosárlabdasport. A felnőtt csapat az NB I/B Zöld csoportjában a második helyezést szerezte
meg, de az utánpótláscsapatok is sokat
fejlődtek, szinte minden korcsoportban
helytálltak.
Budafok Kosárlabda Klub vezető-

Aje, Ferencz Gábor nem kosarazott ki

bennünket, sőt örömmel vette megkeresésünket, hiszen a labdarúgók és az
úszók mellett a kosárlabda-eredményei
kivívták a kerületi sportrajongók érdeklődését, akik igencsak kíváncsiak a budafoki sikerek hátterére.
– A legmerészebb álmainkat is felülmúlták eredményeink – fogadott bennünket a klubvezető. – Az NB I/B Zöld
csoportjában indultunk neki a szezonnak, amelyben tizennégy csapat vett
részt, akárcsak a magasabbra taksált Piros csoportban. Az alapcélunk teljesült,
másodikak lettünk, és ezzel feljutottunk
a Piros csoportba. Az alapszakasz után
a rájátszásban minden párharcunk izgalmasan alakult, az elődöntőben, májusban
a két nyerésig tartó sorozatot a Salgótarján ellen, 1-1-es állás után megnyertük,
így jutottunk be a döntőbe, ahol is az
ezüstérmet szereztük meg.
– Minek köszönhető ez a siker? Kiket
emelne ki a csapatból?
– Az összes játékost felsorolhatnám,
mert ez a szép eredmény a csapat diadala volt! Beérett a szakmai munkánk, a já-

tékosok megértették, hogy milyen célért
hajtanak, küzdenek, és mindent megtettek a sikerért. Az edzőnk, Károly Máté
nálunk kezdett el kosarazni, itt érte el
első sikereit, majd lett NB I-es játékos,
később utánpótlásedzőnk. Évek óta pedig a felnőtt csapat munkáját irányítja.
Ért a játékosok nyelvén, és szakmailag
igen felkészült tréner, aki emberileg is
egységes gárdát hozott létre. A sikerben
nemcsak az egyéni teljesítmények számítanak, hanem az is, hogy egymásért
küzdjenek. Ez az önzetlen odaadás megmutatkozott a Salgótarján ellen is, ahol
minden kosárért megküzdöttek a fiúk,
rengeteget segítettek egymásnak a nehezebb pillanatokban.
– Mi a céljuk az új szezonban?
– A Piros csoport nagyon erős lesz.
Elsődleges célunk, hogy biztosan bent
maradjunk, hogy megszilárdítsuk a helyünket, megszokjuk a magasabb követelményeket, és ha úgy adódik, akkor bejussunk a legjobb nyolc csapat közé a
rájátszásba.
– Az önkormányzat támogatja a klubot céljai elérésében?
– Négy „lábon” állunk, ebből az egyik
az önkormányzati támogatás. A többi az
edzésdíj, tagdíj, a szponzori pénzek és az
utánpótlás-fejlesztésre kapott ún. TAOtámogatás.
– Hogy áll a klub az utánpótlás terén?
– Elég jól. Az U20-as csapatunk bejutott az országos nyolcas döntőbe.
Igaz, a nyolcadikak lettünk, de mi va-
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gyunk az egyetlen nem akadémiai csapat, amelyik bejutott a legjobb nyolcba, ahol tisztesen helytálltunk. Csak
néhány ponttal kaptunk ki a Falco KC
Szombathelytől, a Vasas ellen hosszabbításban maradtunk alul, a Soprontól is
csak kétszeri hosszabbításban szenvedtünk vereséget. Ha egy kis szerencsénk
van, sokkal előrébb végzünk! Az U18as csapatunk megnyerte a Budapest bajnokságot, az U16-os pedig ugyanitt a
harmadik lett. Az U12-es együttesünk

– A budafoki vasútállomással szemben
volt a Spartacus vízitelepe, Kolo ott kezdett kenuzni, 15 éves volt 1987 őszén,
amikor a kezeim közé került – idézte
fel a több mint három évtizede történteket Ludasi Róbert mesteredző. – Ügyes,
jó mozgású srác volt, kikerült az utolsó IBV-re 1989-ben, Pitestibe, dobogóra is állt. Nem volt koraérett fiú, viszonylag kistermetű, őrzök egy fotót, amelyen
a két óriás, Pálizs Attila és Szabó Attila
között áll, mert, ugye, ő győzött a nagyfiúk előtt...
Aztán Ludasi és Kolonics is Csepelre került, és innen már haláláig nem igazolt el.
– Csepelen volt egy srác, Horváth Csaba, akit korábban a Honvédban eltanácsoltak a kenuzástól, de én láttam benne valamit, és 1990-ben szóltam Kolónak, hogy
üljenek össze. Persze Kolo „körbekenuzta”, annyival gyorsabb volt, de összeültek,
és a páros működött. A barcelonai olimpián Gyuri még Pálizs Attilával indult, de
aztán összeállt a Horváth, Kolonics páros,
amely 1993 és 1998 között szinte verhetetlen volt. Elöl Horváth „Indián”, mögötte Kolo, tökéletes kettőst alkottak. Ketten
együtt tizenegy világbajnoki címet szereztek, és megnyerték 500 párosban az atlantai olimpiát, minden idők egyik legizgalmasabb versenyében, célfotóval.

Minden nagy párosnak van egy kifutási
ideje, a Horváth, Kolonics kettősnek is volt,
1998 után elfáradt a kapcsolatuk. Kolo az
egyes felé fordult, és a sydneyi olimpián
megnyerte az 500 méteres egyénit.
– Az a szóbeszéd járja, hogy Kolo a
szélviszonyoknak köszönhette sydneyi
győzelmét, de ez nem igaz. Egy évre rá
az Európa-bajnokságon ugyanazt a mezőnyt még egyszer tönkreverte, szélcsendes időben – háborodik fel Ludasi még
a feltételezésre is. – Aztán összeültettem
Kolót Kozmann Gyurival, és az a páros
is működött, pedig mindketten hátul ültek korábban. Meggyőződésem, hogy a
pekingi olimpiát megnyerték volna, mert
Kozmann – ugye, Kolo halála miatt –
Kiss Tamással indult, alig-alig volt idejük
együtt edzeni, mégis harmadikak lettek.
Na most, ha Kiss helyén Kolo ül, akkor...
De ezen már kár tépelődni.
Ez az a pont, amikor elcsuklik a 65
éves mesteredző hangja a telefonban.
– Nincs olyan nap, hogy ne jutna
eszembe Gyuri... ott van a Csepel vízitelepén a kopjafája, a bronzszobor a csepeli sétányon, nekem olyan, mintha el sem
ment volna. Betölthetetlen űrt hagyott
maga után. n (CH. GÁLL ANDRÁS)

bejutott az országos döntőbe, az U9esek is hasonló eredményt értek el. Nem
panaszkodhatunk tehát utánpótlás-sikereinkre sem.
– Hányan kosárlabdáznak az egyesületben?
– Csaknem kétszázan. Az utánpótlásban tíz csapatot versenyeztetünk, a felnőtteknél pedig ötöt, így tizenöt csapatunk van. A „nagycsapatunk” mellett van
egy bronzérmes NB II-es gárdánk is, valamint három felnőtt együttesünk, amelyek a Budapest-bajnokságban hobbiszinten játszanak.
– Visszatérve a nagycsapathoz, jön a
nyár, a felkészülés időszaka. Tudják már,
hogy kikkel készülnek a következő sze-

zonra? Marad a csapat összetétele vagy
számíthatunk némi átrendeződésre?
– Remélem, marad a törzsgárda,
úgy érzem, sikerül, sikerült összetartani a csapatot. Szeretnénk a fiúkkal elkezdett szakmai munkát folytatni, sőt,
magasabb szintre emelni az elkövetkező időszakban, sőt években! Apró lépésekkel haladunk előre. Az utánpótlás-állományunk is egyre jobb, lehet,
hogy számíthatunk fiataljainkra a későbbiekben is. Építhetünk a srácokra, akiket fokozatosan építünk be a
felnőttcsapatba. Bízunk benne, hogy
Budafokon továbbra is örülhetnek a
kosárlabda hívei kedvenceik sikereinek. n (TEMESI LÁSZLÓ)
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