Köszöntötték a védőnőket

Elbúcsúztatták a tanévet

Székely válogatott Budafokon Új edző a BMTE élén

Egy-egy szál virággal köszöntötte Karsay Ferenc
polgármester, Németh Zoltán és Szepesfalvy Anna
alpolgármester a kerületi védőnőket. (2. oldal) 

A kerületi iskolákban is elbúcsúztatták a tanévet.
A Rózsakerti Demjén István Református Általános
Iskolában ünnepi istentisztelet is volt. (10. oldal) 

A marosvásárhelyi születésű Csizmadia Csaba
nemcsak a BMTE csapatkapitánya, hanem
a székely válogatotté is. (12. oldal) 

Új edzővel, Vitelki Zoltánnal, és új reményekkel
vág neki a bravúrosan bennmaradó BMTE a
2018–2019-es bajnokságnak. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

A Biebers
is jön
Budafokra
Puskás Peti
zenekara is fellép
a borfesztiválon
(5. oldal) 

XXVI. évf. 12. szám 2018. június 27.

Hat helyszínen ünnepeltük a Kerület napját
Átadták a kerületi díjakat, és versenyekkel, gyerekprogramokkal, koncertekkel várták a kerületieket
Második alkalommal rendezték meg a
Kerület napját Budafok-Tétényben. Budafok első polgármesterére, Záborszky
Nándorra emlékezve 2017 óta különféle programokkal készül az önkormányzat, hogy kicsik és nagyok, gyerekek és
felnőttek egyaránt találjanak maguknak
szórakozási lehetőséget a születésnapon, június 21-én.
Hajós Alfréd Tanuszodában csalá-

Adi programmal kezdődött a Kerület

napja. A medencét a bébiúszós családok
foglalták el, akik között tréfás versengés folyt az első hely megszerzéséért. A
családi program után előkerültek a Balatont idéző vízi kellékek, a különböző gumimatracok, óriási strandlabdák
és még sok olyan vízi játék, amellyel
az uszodába járó óvodások és iskolások
az edzéseken soha nem találkoznak, így
nem csoda, hogy a gyerekek nagy örömüket lelték a vetélkedésekben. Az oktatók „úszóversenye” is – különösen a
fordított szereposztás miatt – nagy sikert aratott a nebulók körében.
Eközben az uszoda kertjében lézeres
lövészet, akadálypálya és villámtájékozódás várta az érdeklődő gyerekeket és
felnőtteket. A solathlon sportot a csepe-



Fotó: Kocsis Zoltán

li Sirályok SE népszerűsítette az udvaron.
Idén már hat helyszínen várták a kikapcsolódni vágyókat színes programokkal.
A Szieszta Pont erre az eseményre új
funkciót és designt kapott. Modern árnyékolók és rengeteg növény között sportjátékok várták a fiatalokat.
A rekkenő hőség ellenére sokan neveztek be a Kerület Erős Embere versenyre, ahol a hölgyek és az urak is ös�szemérhették a képességeiket. Három
versenyszámban: a húzódzkodásban, a
fekvenyomásban és a guggolásban kellett
minél több súlyt megmozgatni a versenyzőknek. Az első helyezettek ajándéktárgyakat kaptak és féléves bérletet a Bakos
fitneszterembe. Az erő mellett szerepet
kapott még az ügyesség és az ész is. Sokan próbálták ki az akadálypályát, a sakkhoz hasonlító szellemi sportokat és az ismert kocsmajátékokat. A legkisebbek a
légvárat és a különböző méretű csúszdákat vették birtokba. A délutáni órákban a
történelmi városrészek csaptak össze. A
kötélhúzó versenyben a nagytétényi csapat bizonyult a legerősebbnek, így a Tétényi Bikák csapata nyerte ezt a viadalt. A
budafoki Piactér tavaly is főszerepet kapott a Kerület napján, ez idén sem volt
másként. (Folytatás a 2. oldalon) 

László Éva díszpolgári címet kapott
Munka és alázat szolgálja az emberi kapcsolatok építését
A Kerület napján a Nagytétényi Polgári
Kör elnöke írta be nevét a díszpolgárok
könyvébe. Budafok-Tétény Budapest
XXII. kerület Önkormányzatának képviselő-testülete 2018-ben a Nagytétény
lakóiért és a civil szervezet felvirágoztatása érdekében végzett tevékenységéért László Istvánnét, közismertebb
nevén László Évát emelte díszpolgárainak sorába.

Pincejárat júliusban is
Július első szombatján ismét elindul a Budafoki Pincejárat, ezúttal egy zenei tehetségkutató versennyel, amelynek a nyertese a szeptemberi borfesztiválon kap fellépési lehetőséget. Egy több állomásos bor- és fröccstúra keretében díjnyertes borokat, borkülönlegességeket és frissítő fröccsöket
is kóstolhatnak az érdeklődők a budafoki pincészetekben. Garbóci László helytörténész egy különleges tematikus séta keretében fog mesélni a Péter Pál utcáról, a Borvárosban pedig Révész József
volt parlamenti chef kóstolóval egybekötött gasztronómiai elődását hallgathatjuk meg. (8. oldal) 

– A kerület részéről a legnagyobb elismerés a díszpolgári cím odaítélése. A
díj átvételekor nagyon meghatódott, a
hangja is elcsuklott.
– Nagyon megtisztelő, hogy a képviselő-testület engem választott, és nagyon nagy öröm, hogy akikkel együtt
dolgozom – civil szervezetek, közintézmények, magánemberek – a tevékenységem alapján felterjesz-

tettek és ajánlottak a díjra. Boldog
vagyok, hogy elnyerhettem a díszpolgári címet. A Nagytétényi Polgári Kör (NPK) elnökeként úgy gondolom, hogy ez a kitüntetés, amit most
átvettem, a mögöttem álló több száz
ember több mint két évtizedes szüntelen szellemi erőfeszítésének és
gyakorlati munkájának a gyümölcse. Közösségünk rangját, hírnevét
27 éve igyekszünk emelni alázattal,
de végtelen hittel és tenni akarással
is, hogy tagjaink méltán lehessenek
büszkék együvé tartozásunkra. Törekszünk arra, hogy méltó örökösei
lehessünk a százkilenc éves Nagytétényi Iparoskör és a százhét évvel
ezelőtt alakult NPK szellemi hagyatékának: Nagytétény gazdag múltjának, ápolói a jelennek, építője a jövő (Folytatás a 7. oldalon) 
nek.

Fotó: Kocsis Zoltán
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó



Fotók: Földházi Árpád és Kocsis Zoltán

Hat helyszínen ünnepeltük a Kerület napját

Átadták a kerületi díjakat, és versenyekkel, gyerekprogramokkal, koncertekkel várták az itt lakókat
(Folytatás az 1. oldalról) 

A reggeli órákban innen indult a kerületi
helytörténeti séta Garbóci László vezetésével, most a település legrégebbi utcáját,
a Péter-Pál utcát ismerhették meg az érdeklődők. A geocaching tájékozódós játék
tavaly is nagy sikert aratott, idén Zugmann
Péter alpolgármester Nagytétény rejtett
kincseire fókuszálva állította össze a térképet. Aki a piactéren maradt, részt vehetett a Budafoki Anyukák Kézműves Körének alkotó programján. A téren felállított
színpadon három órától este tízig különböző koncertekkel szórakoztatták a közönséget. Fellépett a Kis Big Band, a Cool
Dance School, a Dancing Soul Tánciskola és a Házibuli Madarak Zenekar sok vendégzenésszel. A délutáni órákban hirdették
ki a Budafok-Tétény Ifjú Tehetségei című

regionális rajzverseny nyertes pályaműveit. A felhívásra közel száz alkotás érkezett
be. Az idei évben a zsűri arra volt kíváncsi, hogy a diákok hogy látják a települést
ma, és vajon milyen volt szerintük régen.
Ehhez a feladathoz a budafoki könyvtárban található topotéka nagy segítséget
nyújtott a tanulóknak. Kaszás Réka festőművész értékelte a műveket, majd átadta a díjakat a nyerteseknek. A felhívásnak
köszönhetően sok fiatal kutatott a kerület
történetéről és látogatott el olyan helyszínekre, nézett meg olyan történelmi épületeket, melyeket eddig még talán még soha.
Eközben a Pokorny Endre Sporttelepen
tizenegyesrúgó és dekázóversenyt is tartottak.
Idén először az önkormányzat anyagi
támogatásával köthetett házasságot a Ke-

rület párja címet elnyerő ifjú pár is a Városházán. A Kerület párja címet Szabó Anna
és Kalo Márk Vendel, illetve Bojtor Virág
Ildikó és Barnóczky Tamás nyerte el.
A Kerület napján fogadással egybekötött díjkiosztó ünnepséget rendezett
az önkormányzat a kerületi kitüntetetteknek a Klauzál Házban. A Papp Liza előadásában felcsendülő Himnuszt követően
Karsay Ferenc polgármester üdvözölte Molnár Gyula, Németh Zsolt és Staudt
Gábor országgyűlési képviselőket, Szabolcs Attila és Hajas Ervin egykori polgármestereket, Vizi Sándor civil tanácsnokot, a kitüntetetteket és meghívottakat.
– Akiket ma köszöntünk, már biztosan markáns lenyomatot hagytak környezetünkben, így Budafok-Tétény életében
is, olyan példát mutatva, amelyet érde-

Köszöntötték a védőnőket

mes követnünk – mondta ünnepi beszédében kerületünk vezetője, majd átadta a
szót az est háziasszonyának, Deutsh Anitának, aki egyenként szólította színpadra
a kerületi díjak új birtokosait.
Elsőként a négy kategóriában meghirdetett Tiszta, virágos kerületért elismeréseket adták át, az ünnepség további
részében pedig a kerület kiemelkedő személyiségeiről elnevezett kitüntetéseket vehették át a díjakra felterjesztett és a képviselő-testület által jóváhagyott kiválóságok.
Az elismerések átadásakor Karsay
Ferenc polgármester mellett a színpadon egy, a díj névadójához kapcsolható
meghívott, illetve egy korábban ugyanabban az elismerésben részesült kitüntetett is gratulált a díjazottaknak, akik az elismerés részeként egy-egy Kaintz Regina

ötvösművész és Benedek György szobrászművész által készített emlékplakettet
is átvehettek.
A kerület díszpolgárának László Istvánnét, a Nagytétényi Polgári Kör elnökét választották, aki már neve elhangzásakor hatalmas tapsvihart váltott ki a
nézőtéren ülők körében.
Új színfolt volt az ünnepségen, hogy
szöveges méltatás helyett a Viszkocsil
Dóra által készített rövidfilmek segítségével mutatták be az ünnepelteket a jelenlévőknek. Az elismerések átadását követően Berki Tamás jazzénekes és a Budafok
Big Band szórakoztatta az ünneplő közönséget.
A kitüntetetteket a következő lapszámainkban ismerhetik meg, illetve a
Budafokteteny.hu honlapon. n (T. a.)

Oldtimerek Budafokon
Budapest Classic Grand Prix veterán autós túraverseny

Ia

dén 12. alkalommal rendezték meg
Budapest Classic Grand Prix
oldtimer autós túraversenyt, amely
hagyományosan a Múzeumok Éjszakája programsorozathoz csatlakozik.
A június 23-án, szombaton megtartott márkafüggetlen autós eseményen
mintegy hetven résztvevőből álló autókaraván kanyargott egy speciális itiner
segítségével. Az egynapos túrán a zömében harminc évnél idősebb járművek a KRESZ szerint haladtak, Budapest nevezetes helyszíneit érintve. Az

albertfalvai rajtot követően érkezett a
mezőny Budafokra, az autók a kerület
több utcáján furikáztak, majd néhány
ügyességi feladat után folytatták útjukat a budai Vár felé. A nap folyamán
többször keresztezték a Dunát, megjelentek a Vasúttörténeti Parkban, a Csokoládémúzeumban is. A guruló múzeum korelnöke az 1932-es gyártású
Chrysler Imperial modell volt.
A Városház téren pontossági feladatot hajtottak végre az oldtimerek, egymást percenként követve. n (VH)

xxx
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A Magyar Védőnői Szolgálat hungarikum, amelyet mindenképpen szeretnénk megőrizni, megbecsülni, és hálás köszönetet mondani a védőnőknek – mondta beszédében Németh Zoltán alpolgármester június 14-én, a Védőnők napja alkalmából tartott köszöntésen a Káldor
Adolf Szakrendelőben. Elmondta, az önkormányzat célja, hogy segítsék és megkönnyítsék a mindennapokban végzett védőnői munkát
mind az anyagi megbecsülést, mind pedig a munkakörülményeket illetően. A védőnőket egy-egy szál virággal köszöntötte Karsay Ferenc
polgármester, Németh Zoltán és Szepesfalvy Anna alpolgármester. n (VH)

Városházi Híradó

Új környezetvédelmi program



képviselet
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

Bemutatták a testületi ülésen Dél-Buda új országgyűlési képviselőjét is
A június 20-i testületi ülésen a képviselők
elfogadták Budafok-Tétény 4. Környezetvédelmi programját, valamint a helyi
esélyegyenlőségi programot. Bemutatkozott Dél-Buda új országgyűlési képviselője is.
arsay Ferenc polgármester köszöntötte a Hónap művészét, Gy. Kamarás
Kata keramikusművészt. A testületi ülésen a Hónap művésze cím mellett emlékérmet is kapott a polgármestertől a kerületért végzett munkája elismeréseként.
Méltatták a pedagógusnap alkalmából a Fővárosi Önkormányzat által Bárczy István-díjjal kitüntetett kerületi pedagógusokat, Brauner Gusztvánét, a XXII.
kerületi Egyesített Óvoda általános intézményvezető-helyettesét,
valamint
Molnárné Kondrát Mariannt, a Baross
iskola tanítónőjét.
A kerületért végzett munkájáért emlékérmet vehetett át Kovacsics Lászlóné,

K

a Nagytétényi Nyugdíjas Klub vezetője,
a Dalkör alapító tagja, valamint Szakács
Edit, a nagytétényi fiókkönyvtár vezetője.
A képviselők megköszönték Juhász
Zoltán munkáját, aki tíz év kerületi közterület-felügyelői munka után vonul
nyugdíjba.
Karsay Ferenc polgármester bemutatta Dél-Buda új országgyűlési képviselőjét, Molnár Gyulát, akinek jó egészséget és jó munkát kívánt. Molnár Gyula
elmondta, újbudaiként sok energiát fog
fektetni abba, hogy megismerje, mitől
ilyen élhető a kerület. Elmondta, munkája során nagy figyelmet fog fordítani
arra, hogy ne keverje az országos politikát a helyi ügyekbe.
A képviselők elfogadták a 2012–
2017. közötti kerületi Környezetvédelmi
program beszámolóját, amely után bemutatták a 4. Környezetvédelmi program
főbb pontjait is. A dokumentum az országos és a fővárosi szabályokkal összhang-

ban készült el, és nagy hangsúlyt fektet a
korai szemléletformálásra. A program a
kerület jelenlegi környezetvédelmi helyzetének áttekintésével kezdődik, majd a
levegőminőségen át az árvízvédelemig
taglalja a főbb, még az önkormányzat
előtt álló teendőket. Elkészítői fontosnak tartották akcióprogramok kidolgozását is, ami gyakorlatiassá és jól alkalmazhatóvá teszi a dokumentumot.
A képviselők elfogadták a 2018–
2023. évi Helyi esélyegyenlőségi programot is, amely elemzi a hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását,
meghatározza az élethelyzetükhöz kapcsolódó problémákat, célokat, és az ezek
eléréséhez szükséges feladatokat is.
A testület döntött arról, hogy újra
meghirdetik a Budafok-Belváros megújul IV. és a „Régi idők új kapui III.” elnevezésű pályázatokat, amelyek a szép
régi kapuk és homlokzatok felújítását célozzák a lakossággal közösen. n (VH)

Követendő példák
Tgármestere születésének évfordulóján köszöntöttük azokat, akik a kerüleavaly, hagyományteremtő szándékkal Záborszky Nándor, Budafok első pol-

tünket felvirágoztató vezető nyomában járnak, és kimagasló színvonalon teljesítenek saját szakterületükön.
Idén június 21-én, a második alkalommal megrendezett Kerület napja alkalmából ismét díjátadó gálán köszöntöttük azokat, akik kiemelkedőt alkotnak itt, Budafok-Tétényben. Legyen szó akár a közbiztonságról, az egészségügyről, az oktatásról vagy akár a legszebb, legvirágosabb kertekről, úgy
gondoljuk, méltányolnunk kell a kiválóan elvégzett munkát.
„Új szemmel nézni / a régi képre: ez a / mi alkotásunk” – így szól Fodor
Ákos A teremtmény éneke című haiku verse, s ha ízlelgetjük kicsit, jól leírja azt,
mit is jelent kiemelkedőt alkotni. Sok ember él a Földön, közülük sok tanító, sok
vállalkozó, orvos vagy rendőr. Akik felkelnek reggel, s mindannyian elvégzik az
aznapi munkát. Mindannyian kitanulták a szakmájukat, megkapják a fizetésüket az elvégzett feladatokért. Vannak köztük olyanok, akik másokat, a bevált
formákat követik, és várják, hogy a megszokás változást hozzon. Akik igazán kiemelkedőt alkotnak, azok viszont képesek arra, hogy mindig új megközelítéssel,
a sémákon felülemelkedve gondolkozzanak, így hozzanak ki minden helyzetből
többet, mint amit más meglátna benne. Az este díjazottjaiban közös, hogy mind
képesek erre a szemléletmódra.
A gálán átadtuk a díszpolgári címet is, amely a legjelentősebb a kerületi díjak
közül. A kitüntetést idén Lászlóné Varga Évának, a Nagytétényi Polgári Kör elnökének adományozta a bírálóbizottság. Ha valakinek el akarjuk magyarázni,
mitől jó Budafok-Tétényben élni, csak ismertessük össze Évával. A nyugdíjasoktól a gyerekekig meg tud szólítani mindenkit, szívügye a helytörténet és igyekszik, hogy közösségével a szép múlthoz méltó módon írják tovább azt.
Jó volt látni a színpadon a díjazottakat és személyesen is gratulálni nekik,
hiszen tőlük lesz szép, élhető, szerethető Budafok-Tétény, ezért mindnyájuknak szeretettel gratulálok, és kívánok nekik sok energiát, hogy sokáig folytatni tudják azt, amire az élet elhívta őket.
Az önkormányzat évente egyszer, a Kerület napján adja át az elismeréseket, de hiszek benne, hogy nagyon fontos az is, hogy nap mint nap kifejezzük
egymás iránti megbecsülésünket családunk, barátaink, munkatársaink körében is. Mindnyájunknak sokat jelent egy dicséret az unokától a finom vasárnapi ebéd miatt, egy vállveregetés a kollégától vagy egy tábla csokoládé egy tanítványunktól. Hiszen néha ez a legnagyobb elismerés. n
civil szemmel

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

Fotók: Kocsis Zoltán

Megkezdődött a szünidő

Mi a véleményük?
sebes gábor
Fidesz–KDNP-s
önkormányzati képviselő

Újra napirendre került a fővárosi hajléktalanok ügye, mert az Országgyűlés az
alaptörvény módosításával megtiltotta az
életvitelszerű közterületen tartózkodást
– azaz nem lehet az aluljárókban vagy a
parkokban lakni.
Erre a drasztikus lépésre azért volt
szükség, mert az Alkotmánybíróság korábban meggátolta a sokkal enyhébb próbálkozásokat a helyzet rendezésére is. Korábban csak egyes kiemelt közterületekről
szerették volna távol tartani a hajléktalanokat. A balliberális „jogvédők” szerint ezzel a lépéssel az Országgyűlés többsége
„kriminalizálta” a hajléktalanságot. Ez ha-

BODROG Zoltán
lmp-s
önkormányzati képviselő

Csupa jó hír
Csak pár hétre lógott a tanévbe a Fehérvári úti villamoscsomópont-építés, és
ami azzal jár: a tömegközlekedők munkaterületen át gyaloglása, illetve a délbudai autósok dugóban ácsorgása –
mert mi nem csinálunk felesleges cécót

únius közepén, a tanév befejezését követően közel egymillió diák kezdi

Jmeg a hosszan tartó nyári szabadságát. Az egész évi tanulási időszakot kö-

zugság, mert nem a hajléktalanságot kriminalizálták, csak egyes nagyon forgalmas és turisztikailag exponált területeken
tiltották be az életvitelszerű ott élést. Senkinek eszébe sem jutna azt mondani, hogy
a gyaloglást kriminalizálták, csak azért,
mert nem mehetek át ott és akkor az úttesten, amikor az eszembe jut.
Az Alkotmánybíróság és az úgynevezett jogvédők viszont úgy látták, hogy a
hajléktalanok alapvető emberi jogaikkal
élnek, amikor az aluljárókban vagy a legszebb budapesti helyeken a saját piszkukban fetrengenek, és ezt a jogot nem lehet
elvenni tőlük.
„Sérti az egyén emberi méltóságából
folyó cselekvési szabadságát az is, ha az
állam a büntetés eszközeivel kényszerít a
szociális szolgáltatások igénybevételére”
– döntött az Alkotmánybíróság.
„A hajléktalan embereket nem szabad megfosztani a szabadsághoz, a ma-

gánélethez, a személyes biztonsághoz
való jogtól csak azért, mert szegények,
és nincs hol lakniuk” – az ENSZ emberi jogi szakértői nyilatkoztak így 2012ben.
Az alaptörvény felülvizsgálatára viszont
már nincs módja az Alkotmánybíróságnak. Végre megkezdődhet a hajléktalanok
emberi méltóságának a figyelembevétele. Megkaphatják a szükséges egészségügyi és szociális gondozást. Végre velük
szemben is lehet elvárásokat támasztani,
mint a társadalom többi egyenjogú tagjával szemben.
Kerületünk két lakást bocsátott civil
szervezetek rendelkezésére, hogy oda a rehabilitáció reményével kecsegtető hajléktalanokat költöztessenek. Az egyiket lelakták,
a rezsit nem fizették, a másikban sikeres
volt a visszailleszkedés. A kísérletet folytatjuk, nem mondunk le senkiről. De a közterületeinken nem lehet lakni! n

a tisztességes terelőútvonal biztosításából. Az építkezés déli oldalán is szerencse, hogy csak a 47-es villamos jár
ritkábban, hiszen az 56-os nem közlekedik. De a legnagyobb szerencse, hogy
amúgy nem is lakunk messze a belvárostól: jól hallani Budafokon is a Red Bull
Air Race hangját.
És még a belvárosig se kell mennünk
túl sokszor, hiszen a dél-budai szakorvosi ellátásban is rövidülnek a sorok!
Ugyanis már előjegyzéshez jutni is nehezebb – de valószínűleg így óvják lelkünk egészségét az idegtépő sorban állástól.

S ha már várakozás, az EU-s támogatási szerződés szerint – hiszen erre se a saját pénzünket szórjuk! – csak öt évet kell
majd várni, és elbonthatjuk azt a korszerűtlen, veszélyes vasúti megállóhelyet, ami
most épül a Camponánál. Ez az öt év pedig hipp-hopp elszáll, ha arról van szó, hogy
mikorra lesz korszerű elővárosi vasúti közlekedés, amire már érdemes busszal ráhordani Nagytétény és Budatétény népét.
S a legjobb hír: kormányzatunknak,
illetve a kerületi önkormányzatnak bőven van még kihasználatlan lehetősége
arra, hogy polgárainak érdekeit képviselje, életüket jobbítsa! n

vetően az ifjúság kiszabadulva a napi kötöttségekből, a legnagyobb örömmel és ezzel párhuzamosan sajnálatosan nem a legnagyobb körültekintéssel,
rohamszerűen kezdi élvezni a nyári szabadságot. Sajnálatosan ezen időszak
alatt a gyerekeket érintő balesetek mintegy 40%-a következik be, ami már
önmagában mindannyiunk számára figyelmeztető jelként kell hogy megjelenjen. A baleseteket követően utólag mindig egyszerűnek tűnik annak a
megállapítása, hogyan lehetett volna elkerülni a balesetet, és a sajnálatosan
bekövetkező tragédiákat.
A balesetekkel kapcsolatban a felelősség megállapítása okszerűen nem
maradhat el, és természetesen utólag sem könnyű az okokat és néha magát
a következményt értékelni, hiszen az adott problémák sokrétűségét a gyermekek kora és felelősségtudata eredendően meghatározza. Az adott szituáció hangulatát sem egyedül, sem csoportosan az érintettek nem gondolják
át, és a játék többnyire az adott helyen és körülmények között képes a legjobb szándék mellett is kedvezőtlen irányba elindulni. Az esetek többségében
természetszerűleg megfogalmazható a felelősség többes megjelenése, amely
sokszor az érintett gyermeken túl a társait, a családot, a felügyeletet ellátó
személyeket, és időnként másokat is érint, akik véletlenül vagy nem körültekintően eljárva befolyásolják a balesetek létrejöttét.
Ha tovább fejtjük ezt a gondolatsort, akkor gyakran megjelennek azok
az alapvető körülmények, hogy a baleset bekövetkezésekor az a terület,
amelyen történt, eleve zárt vagy tiltott terület volt a gyermekek számára,
vagy a gyermekek által éppenséggel végrehajtott cselekmények megvalósítására.
Mi, akik hosszú évtizedek óta a budafoki sportegyesületek és a sporttelep vezetőiként felelősséget érzünk a sok száz nálunk sportoló, az egyesületeinkhez kötődő gyermekekért, a magunk eszközeivel igyekszünk a legkörültekintőbben eljárni. Ennek ellenére sokszor kerülünk abba a helyzetbe, hogy
a sporttelep előírásait, fegyelmét már ismerő fiataljaink sem veszik jó néven
azt a szigort, amivel a nyári szabadság alatt szembesítjük őket egy-egy rosszirányú cselekvés megkezdését követően.
Ebben az évben ránk fokozott teher nehezedik azáltal, hogy éppen a bajnokság szünete és a nyári szünidő egybeesik azzal, hogy a pályát tulajdonképpen be kellett hogy zárjuk, mert a folyamatban lévő pályafelújítási munkák miatt nem tudjuk fogadni a szünidei foglalkoztatásra a korábbi évekhez
hasonlóan a fiatalokat.
Ezúton is kérünk mindenkit, aki a szünidei szabadság ideje alatt gyermekekkel foglalkozik, felügyeli őket, legyen az a család, a pedagógus,
vagy a tábort szervező csoport, hogy igyekezzenek a legnagyobb körültekintéssel szervezni a programokat és felügyelni a rájuk bízott tanulók
biztonságos foglalkoztatását. Ezen gondolatokat abban a reményben fogalmaztam meg, hogy az új tanévkezdést kipihenten, balesetmentesen
tudja valamennyi diákunk, ifjú sportolónk megkezdeni, és a tanulás során egy kicsit jobb eredményt elérni, mint amit tőle a szüleik és tanáraik elvárnak. n
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állásajánlatok

pályázat

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

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület
Önkormányzata pályázatot hirdet

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére
Betöltendő munkakör: Igazgatási ügyintéző határozatlan idejű jogviszony.
A pályázatokat 2018. június 30-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „Igazgatási ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi postai vagy
e-mail címre: e-mail: palyazat@bp22.hu. Feladatok, feltételek, illetmény, egyéb
információk: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki

ügyfélszolgálati előadó munkakör betöltésére

Betöltendő munkakör: A Gazdasági Iroda Gondnokság Csoportjánál ügyfélszolgálati előadó munkakör, munkaviszonyban, határozatlan időre. A pályázatokat 2018.
július 10-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „ügyfélszolgálati előadó” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.
hu. Feladatok, feltételek, illetmény, egyéb információk: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok

„Budafok-belváros megújul
Homlokzatok V.” és a „Régi
idők új kapui IV.”
címmel kerületi ingatlanok homlokzatés kapufelújításának támogatására. A pályázati felhívás részletes feltételei megtalálhatóak az Önkormányzat honlapján
(www.budafokteteny.hu).
Részletes tájékoztatás: Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. Zelenák Sándor
ügyvezető (1221 Bp. Nagytétényi út 280.
telefon: 207-0492)

program

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

gyógypedagógus, logopédus munkakör

betöltésére
Betöltendő munkakör: határozatlan időre szóló, teljes munkaidős közalkalmazotti
jogviszonyban, gyógypedagógus, logopédus munkakörben. A pályázatokat 2018.
július 13-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „gyógypedagógus, logopédus” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu, Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére. Feladatok, feltételek, illetmény, egyéb
információk: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

óvodapedagógusi

munkakör betöltésére
Betöltendő munkakör: határozatlan időre szóló, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, óvodapedagógusi munkakörben. A pályázatokat 2018. július 13ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „óvodapedagógus” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu, Horváthné Fűkő Zsuzsanna
óvodavezető részére. Feladatok, feltételek, illetmény, egyéb információk: http://
budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

CONCERTI DA CAMERA
Un Viaggio Nella Musica Barocca
BAROKK KAMARA HANGVERSENY
A BUDAFOKI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 2018. JÚLIUS 7-ÉN, SZOMBAT ESTE
6 ÓRAKOR
1221 Budapest, Demjén István utca 2.
Közreműködők: Ratkó Ágnes – csembaló,
Kertész Ágnes – barokk hegedű, Sheng Fang
Chiu – Furulya, Pier Luigi Fabretti – barokk
oboa, Nicholas Parle - csembaló, Morgan
Giribuola – barokk fagott, Jánosházi Péter –
barokk cselló, Borsányi Márton – csembaló
A koncertre a belépés ingyenes, költségek fedezésére adományokat köszönettel elfogadunk.

kertész munkakör betöltésére

program

Betöltendő munkakör: határozatlan időre szóló, teljes munkaidős közalkalmazotti kinevezés kertész munkakörben. A pályázatokat 2018. július 13-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „kertész” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail
címre: vezeto@ovoda.hawk.hu, Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére. Feladatok, feltételek, illetmény, egyéb információk: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok

NAGYTÉTÉNYI
FÚVÓSTALÁLKOZÓ

A Gádor Általános Iskola napi 4 órás munkára, határozatlan időre

takarítót keres délelőtti időbeosztással
Jelentkezés: telefonon 06307989634
emailben marothy@hawk.hu

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

VAGYONKATASZTERI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére
Betöltendő munkakör: Határozatlan időre szóló köztisztviselői kinevezés, vagyonkataszteri ügyintéző munkakörben. A pályázatokat 2018.07.15-ig a Polgármesteri
Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „vagyonkataszteri ügyintéző” jeligével lehet
benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu. Feladatok, feltételek, illetmény, egyéb információk: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok

2018. június 24-én tizenegyedik alkalommal rendezte meg a Nagytétényi Polgári kör és a Német Nemzetiségi Önkormányzat a Nagytétényi Fúvóstalálkozót a
Szelmann-házban.
A rendezvényt Dr. Szirtes Edit, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és
Lászlóné Varga Éva, a Nagytétényi Polgári Kör elnöke nyitotta meg.
Mindketten elmondták, hogy nagy
öröm számukra, hogy ilyen népes számú
közönség előtt játszhatnak a zenekarok,
ennyien szeretik a fúvós zenét.
A színpadra először az etyeki Edelecker
Zenekar lépett akik eljátszották a Magyarországi Németek Himnuszát.
Idén fellépett a budaörsi Wudersch
Kapelle az adonyi Bandi Band, a kerületi Südofen Blaskapelle Zenekar, és színesítette a rendezvényt a Szigetcsépi Sváb
Néptánccsoport fergeteges tánca is.
A fellépőket bakonyi betyárlevessel és
friss pogácsával kínálták a szervezők. A
hangulat az előző évek rendezvényeihez
hasonlóan fergeteges volt. A táncot a vidám vendégsereg szinte alig akarta abbahagyni, kifulladásig ropták a polkát.
A vendéglátók valamennyi fellépő részére az alkalomra készített emlékplakettet, és egy Törley pezsgőt adtak át, megköszönve a részvételt.

program

Évadzáró nyári kerti parti
2018. július 1. vasárnap 16.00 óra

Évadzáró nyári kerti parti
2018. július
1. vasárnap
óra
BUDATÉTÉNYI RÓZSAKERT
(GYÜMÖLCSÉS16.00
DÍSZNÖVÉNY
TERMESZTÉSI
BUDATÉTÉNYI
RÓZSAKERT
(GYÜMÖLCSÉS
KUTATÓ INTÉZET
HÍRESTERMESZTÉSI
RÓZSAKERTJE)KUTATÓ
1223 BUDAPEST,
DÍSZNÖVÉNY
INTÉZET PARK
HÍRESU. 2
RÓZSAKERTJE) 1223 BUDAPEST, PARK U. 2

Az idei évadzárónkat 1200 fajtájú, csodálatos illatú és színes virágú
rózsák között tartjuk. A rózsák között a Gyümölcs- és Dísznövény
Termesztési Kutató Intézet munkatársai kalauzolják a vendégeket.
Ezt követően Bálint Györggyel, mindenki Bálint gazdájával beszélAz idei évadzárónkat
fajtájú, csodálatos illatú és színes virágú
getünk életéről
és a kert 1200
szeretetéről.
rózsák között tartjuk. A rózsák között a Gyümölcs- és Dísznövény
Ha már eléggé
kiműveltük
történelmi
nevezetesséTermesztési
Kutató Intézetmagunkat
munkatársai a
kalauzolják
a vendégeket.
Ezt
Bálint Györggyel, mindenki Bálint gazdájával beszélgetünk
gekről iskövetően
elnevezett
és eleget csodáltuk a természet
életéről
és a kert rózsafajtákból
szeretetéről.
Ha már eléggé kiműveltük magunkat a történelmi nevezetességekről is
gyönyörűelnevezett
virágait,
akkor ebben a csodás környezetben költhetjük el
rózsafajtákból és eleget csodáltuk a természet gyönyörű
akkor ebben
a csodás
környezetben
költhetjük elSzántó
kora estiGyörgy
kora estivirágait,
vacsoránkat.
A Laky
konyha
nagymestere,
vacsoránkat. A Laky konyha nagymestere, Szántó György készít nekünk
sóletet és flódnit, ami után három féle bort kóstolhatunk.
Az est folyamán koncertet ad a Klezmerész együttes.

Belépődíj: 2900 Ft; Mazsike kártyával: 2600 Ft.
A belépőjegy tartalmazza: tárlatvezetést, vacsorát a borkóstolóval és a
koncertet.

készít nekünk sóletet és flódnit, ami után három féle bort kóstolhatunk.
Az est folyamán koncertet ad a Klezmerész együttes.
Belépődíj: 2900 Ft; Mazsike kártyával: 2600 Ft.
A belépőjegy tartalmazza: tárlatvezetést, vacsorát a borkóstolóval
és a koncertet.
Regisztrálni lehet: mazsike@gmail.com címen. Kérjük, hogy részvételi szándékát 2018. június 28-ig jelezze.
Az évadzáró rendezvény helyszíne megközelíthető a Móricz Zsigmond körtérről a 114-es, 214-es, 213-as és a 33-as autóbusszal,
amelyekről a Budatétényi sorompó megállónál célszerű leszállni. Ingyenes parkolási lehetőség a Rózsakerttel szemben a Campona parkolójában.
Az évadzáró kerti partit támogatja
Budafok-Tétény Önkormányzata,
a CBRE | Nº1 IN Real Estate Services Worldwide,
a Hermann Ottó Intézet Nonprofit KFT.
és a Gyümölcs- és Dísznövény Termesztési Kutató Intézet.

Városházi Híradó
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Visszatérés három év után
Idén is láthatjuk a Biebers zenekart a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon
A tíz állomásból álló tavaszi klubturné után
a nyári fesztiválfellépésekre koncentrál a
Biebers zenekar. Rusz András gitáros lapunknak elárulta, hogy idén nem tervez új
lemezt az egyre népszerűbb együttes, januárban alkotótáborba vonulnak a tagok.
Kiderült, milyen meglepetéssel kedveskedik a rajongóinak a Biebers zenekar. Rusz
Andrással beszélgettünk.
– Borfesztivál Budafokon. Ismerős ez a
szóösszetétel?
– Ha a kérdés arra vonatkozik, hogy
játszottunk-e már Budafokon, akkor
igen. 2015-ben nagyon kellemes, jó
hangulatú koncertet adtunk a borfesztiválon. Ha jól emlékszem, akkor a
Városház téren állt a színpad. Szokás
szerint felhívtunk egy embert a színpadra a közönség soraiból, aki táncolt
az egyik dalunkra. Nagyon élveztük,
remélem, a nézőknek is tetszett a produkció.
– Idén megint a nyári fesztiválszezon
után látogat el a zenekar Budafokra. Hogyan telik a nyári szezon?

– Köszönjük, nagyon jól, sok koncerttel. De hadd mondjam el, hogy tavasszal
volt egy nagyon sikeres, tíz állomásból
álló klubturnénk: jártuk az országot Soprontól Debrecenig, és a végén a budapesti Akváriumban is felléptünk. Kötelességünknek tekintjük, hogy megadjuk
a lehetőséget a feltörekvő fiatal zenekaroknak. Idén is volt olyan fiatal, tehetséges, de még nem befutott együttes, amelyik előttünk lépett fel. A fesztiváloknak
más a hangulata, mint a klubkoncerteknek. Az utóbbi sokkal intimebb, családiasabb, ezzel nem azt akarom mondani, hogy a fesztiválokat nem kedveljük,
csak ott máshogy kommunikálunk a közönséggel.
– A fesztiválszezon után stúdióba vonul a zenekar, vagy még nem aktuális egy
új lemez?
– Tavaly jelent meg a második lemezünk, idén egyelőre nem tervezünk újabb
albumot. Azt tapasztaljuk, hogy egy-egy
dallal legalább olyan hatékonyak tudunk
lenni, mint ha lemezt adnánk ki. Meglátjuk, mi lesz az idén. Mindenesetre az biz-

tos, hogy januárban „alkotótáborba” megyünk.
– Mire gondoljunk, mi zajlik ilyenkor?
– Nálunk lassan már hagyomány,
hogy az év első hónapjában elvonulunk
egy bakonyi házba. A nappaliban van a
próbaterem, az emeleten pedig a stúdió,
minden egy helyen, a zenekar tagjai azon
a héten nagyon egymásra hangolódnak,
hihetetlen jó ötletek születnek ilyenkor.
– Ha nem is terveznek új lemezt, készülnek valamilyen meglepetéssel a rajongóknak?
– Persze, minden zenekarnak, így a
Biebersnek is kell hogy legyen egyfajta víziója. 2012-ben „hálószobaprojektként” indultunk, két évvel később kezdtünk folyamatosan koncertezni, felléptünk
az Imagine Dragons előtt az Akvárium
Nagytermében. Folyamatosan építkezünk,
igyekszünk minél több emberhez eljuttatni
a zenénket. Jövőre piacra dobjuk a zenekar
egyedi tervezésű merchandising termékeit.
Lesz többek között Biebers-sapka és -póló
is. És sok koncert, természetesen. n (VH)

Pálinkás Gergely

Basszusgitárok
párbaja a kertben

Fotó: Kocsis Zoltán

Jazz-Blues Garden a Klauzál Ház kertjében
A blues és jazz szerelmeseit várják a Klauzál Ház kertjébe június 30-án., ahol a hat
órán át tartó koncertsorozat záróakkordjaként a basszusgitár nagymesterei „párbajoznak” majd. A délután négy órakor
kezdődő, Jazz-Blues Garden címen meghirdetett program, amelyen másfél óránként más és más zenekar kínál különleges zenei csemegét a budafok-tétényi
közönségnek, tavaly is nagy sikert aratott.
két jóbarát, Fejér Simon Pál és Szert

AZsigmond Voodoo Papa Duo nevű for-

mációja a gitár és ének, valamint a szájharmonika és dob „négyesével” igazi
nagyzenekari hangzást idéz elő. A herfli
egy lábdobbal és egy csörgővel felszerelt
lábcinnel, az ének, valamint az akusztikus
és elektromos gitárok nemcsak a 60-as,
70-es évek rythm&blues dalait szólaltatják meg, hanem a duó saját, magyar nyelvű szerzeményeit is.
A smooth jazz zenei műfaj elkötelezett
híve, Pálinkás Gergely a zenekarával érkezik Budatéténybe. Az egyedi technikát
képviselő, egy ujjal pengető gitáros Nagy
Gergellyel (billentyű), a basszusgitáron,
szaxofonon és szárnykürtön is játszó Fekete Istvánnal (trombita), az Emertondíjas Szappanos Györggyel (basszusgitár)

és Nagy Zsolttal (dob) zenél majd a kertben fél hattól.
Őket követi a Berdisz Művek három
zenésze, a billentyűs Juhász Attila, a budafoki Frey György basszusgitáron és a
doboknál az Arany Dobverő-díjas Berdisz
Tamás. Előadásukban dallamos, populáris jazz- és blueszenére számíthat a közönség.
A vendéglista azonban nem lenne teljes, ha nem üdvözölhetnénk a fellépők között Gyárfás István basszusgitáros zenekarát, a Cartoon Jazzt. A 2017-ben „Az év
gitárosa” címet elnyert és Gyafi becenévre hallgató muzsikus együttesével olyan
CD-t dobott piacra, amelyen a magyar
mesefilmek zenéinek újraértelmezését élvezhetik a jazz műfaj kedvelői. A bas�szusgitáros most Oláh Zoltán nagybőgős
és Jeszenszky György dobos társaságában játszik majd este fél kilenctől, remélhetőleg a Macskafogóból, a Dr. Bubó és
a Nagy ho-ho-horgász filmek zenéiből is.
A szervezők elképzelése szerint a
lampionokkal feldíszített kertben a
basszusgitárosok fináléjával zárul az
est, amely a borozás és szörpözés mellett a kitűnő zenészek „párbajával” teszi felejthetetlenné június utolsó szombatját. n (Tamás Angéla)

Életre kel a Tóbiás Diszkó

Ismét Tahi Tóth Gábor tanár úr „húzza a nótát” Budafokon

Ki a legjobb háziorvos?
Spankovics Károlyt idén is jelölték az Év praxisa cím elnyerésére
Már lehet szavazni az Év praxisa címre,
melyet az a háziorvos kaphat, akit a legtöbb beteg megválaszt. Dr. Spankovics
Károly – aki 2012-ben elnyerte ezt az elismerést, és akit kollégái idén is beneveztek a versenyre – többek között arról
kérdeztük, mitől jó egy háziorvos.
– Vajon mitől lesz valaki ennyire kiemelkedően jó háziorvos, hogy elnyerheti az Év praxisa díjat?
– Ez nagyon egyszerű. Lábadiné
Tóth Gabriellával, aki 25 éve az as�szisztensem, arra törekszünk nap mint
nap, hogy a hozzánk érkező betegeket
minél gyorsabban, szakszerűen és emberséggel ellássuk. Sokszor annyit kell
várni egy-egy szakorvoshoz, hogy inkább hozzánk jönnek, mert nálunk rögtön gyógyírt kaphatnak a bajukra. Kolléganőm rendkívüli módon odafigyel a
betegekre, így tudja minden apró-cseprő gondjukat. Sokszor én csak a betegségre koncentrálok, de ő megkérdezi,
hogy mi történt velük, amióta nem találkoztak. A betegeknek nagyon kell az
emberi odafigyelés és a jó szó.
– Idén szinte napra pontosan negyven
éve, hogy itt Budafokon gyógyítja a betegeket. Hogy kezdődött az orvosi pályája?
– Igen, még kimondani is sok, hogy
negyvenhat éve végeztem belgyógyászként az egyetemen. Hét év alatt
tíz különböző kórházban és különböző osztályon dolgoztam és szereztem

gyakorlatot. A szakvizsgám letétele
után Budafokra kerültem és azt hittem,
hogy itt is csak egy kis ideig maradok,
de nem így lett. Gyermekkoromban
egy igazi vérbeli háziorvos járt ki hozzánk, ő volt mindig is a példaképem.
– A nemrégiben elkészült új háziorvosi rendelőben, a BENU Gyógyszertár fölött fogadja a betegeket. Milyen
problémákkal és hányan tartoznak az
ön körzetébe?
– Körülbelül 1800 betegem van, a
Leányka lakótelep és Rózsavölgy egy
része tartozik hozzám. A rosszindulatú megbetegedések, a szív- és érrend-

szeri megbetegedések mellett magas
a stroke-osok és a cukorbetegek száma. Még mindig nagyon kevesen mennek el szűrővizsgálatokra, mert félnek.
Félnek azért, mert mi van, ha fájni fog,
vagy mi van, ha találnak valamit.
– Mit lehet tenni, hogy az emberek
megelőzzék a bajt?
– Nem szabad félni, mert a betegségek
jó részét meg lehet előzni vagy gyógyítani. Most szeptembertől vastagbélszűrést
indítunk, ami egyáltalán nem fájdalmas,
hiszen csak két székletmintát kell leadni,
és abból már nagyon sok minden megállapítható. n (Viszkocsil Dóra)

Ősztől ismét diszkózhatnak a budafoktétényiek az ipartestület Mária Terézia úti
székházában, ahol DJ Tóbiás keveri majd
a 80-as évektől napjainkig született legnépszerűbb zenéket. A lemezlovas Tahi
Tóth Gábor, aki ezer szállal kötődik kerületünkhöz, ma is olyan naprakész a zenei világban, mint a kezdet kezdetén.
– Közel tíz éve két könyve is napvilágot látott: a DJ Tóbias Retro Party, amely önéletrajzi mű és az Azok a csodálatos Nők
című regénye. Feltűnő, milyen sok budafoki emléket őriz.
– Nem csoda, hiszen itt értem felnőtté. A Budai Nagy Antal Gimnáziumban
érettségiztem, testvéreim közül József
és Máté a Soós István Borászati Szakközépiskolába jártak, de mindketten színészek lettek, ahogy Laci bátyám is (a
februárban elhunyt Tahi Tóth László Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész – a
szerk.). Édesapám, Tahi Tóth Nándor festőművész éveken át rajzot tanított a Szent
István téri iskolában, majd a BNAGban, míg a rózsakerti lakótelepen, illetve
Kelenvölgyben laktunk. Most már Diósd
az otthonom, de egy jó buli kedvéért ma is
szívesen visszatérek Budafok-Téténybe.
– Egyetemista kora óta diszkózik, a
bakelitlemeztől indult, kazettás magnóval,
majd CD-vel folytatta, de ma már a laptopja segítségével „nyomja” a legújabb
zenéket, a remixeket. Hogyan kezdődött el
a lemezlovas karrier?
– Egy Beatles-lemezzel indult, amelyet édesanyám hozott az NDK-ból. A
hatvanas években itthon még nem nagyon ismerték a fiatalok a beatzenét, így
nagy népszerűségre tettem szert, amikor
bevittem a bakelitot a gimibe, ahol kiselőadást is rögtönöztem hozzá. Minden

házibuliba meghívtak, persze a lemezzel
együtt. A szüleim nem nagyon tudták segíteni a tanulmányaimat, mert heten voltunk testvérek, ezért már az egyetem évei
alatt (ELTE TTK biológia-kémia középiskolai tanár szak – a szerk.) elkezdtem
diszkózni.
– A diploma megszerzését követően
hét éven át a BNAG-ban tanított. Ekkor is
lemezlovaskodott?
– Kisebb kihagyásokkal igen. A tanítás
mellett vezettem kosárlabdaszakkört, az iskolai klubot, működtettem az iskolarádiót,
vállaltam tanítványokat, és Budafok egyik
presszójában voltam disc jockey. Néha kicsit aggódtam, hátha betéved valamelyik
kollégám, tanítványom vagy egy szülő a
kocsmába, ahol éppen Tóbiás tanár úr húzza a nótát… Később dolgoztam szerkesztőként egy könyvkiadóban, nyolc éven át
zenéltem Komjáthy és B. Tóth mellett a
Magyar Rádióban, és klubokat üzemeltettem, többek között a Margitszigeten, Székesfehérváron, sőt régen a Gyufagyár kultúrházában is. Életemben mindig minden a
zene körül forgott és forog ma is, mint egy
bakelitlemez. n (Tamás Angéla)
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László Éva, Karsay Ferenc polgármester és Németh Zoltán alpolgármester társaságában a dijátadó gálán, a Klauzál Ház szinháztermében 

László Éva
díszpolgári
címet kapott
Munka és alázat szolgálja
az emberi kapcsolatok építését
– Kik érdeklődnek leginkább a Nagytétényi Polgári Kör élete, eseményei
iránt?
– Az egyesület gerince a hetvennyolcvan tagot számláló nyugdíjasklub, amelynek tagjai Eta (Kovacsics
Lászlóné – a szerk.) vezetésével nagyon színes klubéletet élnek, ezenkívül
valamennyi rendezvényünk megszervezésében és lebonyolításában aktív részt vállalnak. A dolgozó embereket csak egy-egy feladatra lehet elérni.
A munka mellett nem tudnak minden
programon részt venni, de bármit kérek
tőlük, segítenek. A polgári körnek mindenki tudására szüksége van, a pedagóguséra ugyanúgy, mint a kőművesére
vagy a villanyszerelőére. Mindenkitől
kaphatunk hasznos tanácsot, jó ötletet, és mivel én a kerületben gondolkozom, azokat a kapcsolatokat, amelyek
az évek során a koromból adódóan kialakultak, használom is a civil szervezet működéséhez.
– A gyerekeknek is szerveznek programokat?

– A gyerekek a legfontosabbak, hiszen nekik fogjuk átadni a házat, a
szervezetet, de elsősorban a szellemiséget. Ősszel szőlővel és préssel felszerelkezve a Napocska utcai óvodásokhoz megyünk, hogy bemutassuk
nekik a mustkészítés folyamatát. Baranyai Márti szervezésében karácsony
előtt adventi kézműves-foglalkozást,
valamint vásárt tartunk, és immár másodszor megszerveztük a gyereknapot
is, amelyen több mint ezer karonülő,
óvodás és iskolás vett részt. A színpadon mindkét alkalommal több mint
200 kerületi óvodás és iskolás mutatta
be színvonalas műsorát. Hamisítatlan,
nekik szóló nap volt, melynek előkészítésében és lebonyolításában sok fiatal vett részt.
– Ezek szerint a fiatalok is bekapcsolódtak már a közösség életébe.
– A középiskolás korosztályt és a
huszonéveseket csak konkrét dolgokkal lehet bevonzani. A fiataloknak látniuk kell, hogy szükség van rájuk.
Jó, mert néhányan már „idetéved-

tek”, hogy a közösségi szolgálatuk ötven óráját nálunk dolgozzák le. Közülük többen visszajárnak segíteni, mióta
belekóstoltak a Szelmann Ház életébe,
sőt van, aki a haverját is magával hozza. Hát, így lehet fiatalítani!
– Nagytétény 1950-ig önálló község
volt, majd negyven éven át építési tilalom alatt állt, ezért elöregedett a település. Kik és hogyan adják át az ifjabb
generációnak a stafétabotot?
– Szerencsére még sok idős ember
él a „faluban”, ők őrzik és ápolják a hagyományainkat. Nekünk, akik itt születtünk, nincs fontosabb a településnél.
A leglényegesebb, hogy a gyerekeinknek, az unokáinknak olyan helyet teremtsünk, ahol jól érzik magukat, és ez
csak összefogás eredményeképpen jöhet létre. Aki itt él, a Kastélymúzeumtól kezdve a sportegyesületen keresztül, a vállalkozókon át a többi civilig,
mindenki segíti a kör tevékenységét.
Jó, hogy az önkormányzatnak is fontos
Nagytétény, így egy-egy ötletünk megvalósításához onnan is érkezik támogatás. Ezért költözhetett be a Nagytétényi
út 278. szám alá a helytörténeti gyűjteményünk, és most az iparosok lobogójának restaurálása is „felesben” készül:
a mi összegyűjtött egymillió forintunkhoz az önkormányzat teszi hozzá a másik milliót.
– A barossi iskolában negyvenegy
évet töltött iskolatitkárként, a Nagytétényi Polgári Körtől azonban egy időre
elbúcsúzott, és csak 2004-ben tért vis�sza, akkor már elnökként. Mi történt?
– Gráf Tónival (Gráf Antal – a
szerk.) és Kőnig Edével 1990-ben alapítottuk meg a civil egyesületet. Hat
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Fotó: Kocsis Zoltán

évig voltam vezetőségi tag, de miután nem beszéltünk egy nyelven, kiszálltam. 2004-ben három delegáció is
megkeresett, hogy jöjjek vissza, mert
szükség van rám. Elvállaltam, de csak
azzal a feltétellel, ha én vezethetem
a kört, mert egy civil szervezetnél az
eszmeiség a legfontosabb, az összefogás és a segítségnyújtás.

val Szelmann Ignác betemetett borospincéjéből kitermeltük a sittet, és az
egyesület 20. évfordulójára fel is tudtuk avatni. Néhány év tervezés után a
falu kemencéjének építéséhez is hozzáfoghattunk, amelynek farészeit és
az árnyékolást Bakos Miklósnak köszönhetjük. Felavatására a 25. évfordulónkon került sor.

– A tagság tizennégy év alatt ötször
választotta meg újra az egyesület elnökének. Ki alkalmas arra, hogy az élre
álljon?
– Hatalmas feladat összeszedni és
összetartani egy közösséget, ismerni
csaknem minden tagjának az erényeit és hibáit, törődni az emberek bajával, bánatával és örömével. Az elnöknek tudnia kell kérni és megköszönni,
a többi szervezettel együttműködni és
azok munkáját tiszteletben tartani. Aki
ezeket nem érzi „zsigerből”, az egy civil szervezetnél nem jó vezető.

– Hogyan működik a Nagytétényi
Polgári Kör?
– A már meglévő programok közül
többet folytattunk, így a szüreti mulatságot is, ami a hagyományoknak megfelelően huszonhárom éve változtatás
nélkül zajlik, valamint a polgári bált,
amelyet már huszonhat alkalommal
megrendeztünk, de új elemek is megjelentek, például a Romhányi versmondó verseny vagy a Tétény vezér
nap. Az egyesület azon kívül, amit az
alapszabályban megfogalmazott, emberi kapcsolatokat ápol és épít. A civilek rendezvényeire mindig elmegyek,
ha tehetem, mert a kapcsolattartás és
a segítségnyújtás az alap. Bármit kérnek tőlem, mindig segítek, ahogy nekem is segítenek azok, akikhez fordulok. Helyszínt biztosítunk sok kerületi
szintű rendezvénynek, alkotótáboroknak, ahogy idén Vízi Tibor néptánccsoportjának egy hétre, vagy augusztusban két hétre a rendszeresen visszatérő
Mészáros László Kör művésztelepének. Az ötszáz négyzetméteres épületet úgy tartjuk fenn, hogy nincs egy
fizetett alkalmazottunk se, de Nagytétényben nincs egyetlenegy olyan ember vagy vállalkozó, aki az első szóra
ne segítene, ha a Szelmann Ház nevét
kiejtem a számon, és ez csodálatos dolog! n (Tamás Angéla)

– Milyen feladatok várták?
– Úgy vettem át az egyesületet,
hogy egyetlenegy embert sem ismertem a vezetőségből, de tudtam, hogy
kultúrát csak kulturált körülmények
között lehet teremteni. A Szelmann
Házban a színpadot Veres Jancsiék
már korábban megcsináltatták, de az
épület beázott, folyt a sáros lé, az előtérben pedig szakadozott műanyag
padló fogadta a betérőket. Közös ös�szefogással, az önkormányzat támogatásával rövid idő alatt sikerült
megoldani a tetőcserét, a meszelést,
Kövesdi János segítségével a kőlapozást, Bánhídi Petra „összetáncolt”
pénzével pedig a mosdók felújítását.
Két év nagyon komoly fizikai munká-
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hirdetmények

 Városházi Híradó

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.

1222 Bp. Villa u. 10.

357 m2-es pincehelyiség

236766/1 hrsz. 588 m2 területű „kert

kivett lakóház, udvar, üzem

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.

és gazdasági épület”

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.

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.

8/16 tulajdoni hányada

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: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén kerül kitűzésre.

1224 Bp. XXII., Fennsík u. 1475 m2
területű „zártkerti művelés alól
kiv. terület és gazd. ép.”

1224 Bp. XXII., Kunyhó u. 34. 236637 hrsz.
1221 Bp., Temesvári u. 9/B

826 m2 területű „gyümölcsös”

kivett lakóház, udvar, gazd. épület

3/9 tulajdoni hányada

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.

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: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén kerül kitűzésre.

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.

M E G H Í V Ó

A Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör elnöksége
meghívja Önt és kedves családját
a 2018. június 29.–július 1. között tartandó

XIX. PÉTER-PÁL-NAPI
RENDEZVÉNYEIRE
program:
Június 29-én, pénteken
14 órakor Schams Ferenc, Pettenkoffer Sándor és
Dr. Urbán András emléktáblájának megkoszorúzása a Tangazdaságban. A nagy elődökről megemlékezik Németh Iván, a Tangazdaság vezetője.
15 órakor Örömfoci címmel sportdélután (kispályás labdarúgó mérkőzések) az Arany János
utcai lakótelepi pályán.
17 órakor Dr. Joó Ernő emléktáblájának ünnepélyes felavatása a Péter Pál utca 6. sz. lakó-

épület falán. Avatóbeszédet mond Szigeti Zoltán, a Polgári Kör alelnöke.
18 órakor Kungl György Munkácsy-díjas szobrászművész tárlatának megnyitása a SeyboldGarab pincében (Péter-Pál u. 39.) A kiállítást megnyitja és a kiállított műveket méltatja: Millavári
Silvia keramikusművész. Közreműködik: Győrffy Gergely hegedűművész. A megnyitót követő
fogadáson szeretettel várjuk kedves vendégeinket. A kiállítás megtekinthető pénteken 21 óráig,
szombaton és vasárnap 10-től 16 óráig.

Június 30-án, szombaton
8 órakor a Pénzügyőr Zenekar zenés ébresztője
Nyers Alex vezetésével végig a Péter-Pál utcán.
9 órakor ökumenikus istentisztelet a PéterPál-kápolnában. Közreműködik: Capo di Tutti i Capi Kamarakórus. Az istentisztelet után:
a Péter-Pál-kápolna előtt koszorúzás az Ősök
fája mellett felállított kopjafánál. Az ősökre emlékezik Garbóci László helytörténész.
10 órakor programunk a Seybold-Garab pincében folytatódik. A vendégeket köszönti: Vankó András, a polgári kör elnöke.
10-től 16 óráig a játékos kedvű és a kézművesség iránt érdeklődő gyerekeket az üvegfestés (sík és öblös üvegek díszítése), nemezelés
(gyapjúzás) rejtelmeibe avatjuk be.
10.15-kor a Tápióbicskei Harmónia Kórus előadását tekinthetjük meg. Közreműködik: Szécsényi Enikő – vers

12.30-tól a Seybold-Garab pince várja a vendégeket ételekkel és italokkal.
17 órakor a Budafoki Fotóklub kiállításának
ünnepélyes megnyitója a Borkuckóban. (1221
Budapest, Kölcsey u. 2.) A kiállítást megnyitja:
Kőrösi Krisztina fotográfus
Július 1-jén, vasárnap
A Seybold-Garab pincében a pénteken megnyitott kiállítás 10-től 16 óráig látogatható.
10 órától gyermekeknek kézműves-foglalkozás keretében agyagozás (sík és térbeli formázás), szalvétatechnikázás, levendulás stílusban,
falapokra alkalmazását sajátíthatják el. Az elkészített alkotásokat hazavihetik az ifjú művészek.
11 órakor a gyermekek és a felnőttek számára színházi előadás kezdődik, melynek címe:
Három kívánság - Előadják a Babszem Jankó
Gyermekszínház (Eger) művészei. Mulatságos

népmese, sok muzsikával, vidámsággal.
12.30-tól a Seybold-Garab pince várja a vendégeket ételekkel és italokkal.
17 órakor nyáresti hangverseny a Stáció parkban A hangversenyen a Budafoki Fúvósegylet művészeinek játékában gyönyörködhetünk.
Vezényel: Arató László
PROGRAMJAINKRA
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT
SZERETETTEL VÁRUNK!
A rendezvényt támogatja:
Budafok-Tétény
Budapest XXII. kerület
Önkormányzata
Paletta Bt. és a „Borkuckó”
Tendál Szolgáltató Szövetkezet

2018 JÚLIUS 7.: ZENEI TEHETSÉGKUTATÓ
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
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

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.

14.00 HOPSTERZ koncert
14.35 ALPACA BEAT koncert
15.10 HÁSZ ESZTER koncert
14.00–20.00 DUDAFOKI BAR(L)ANGOLÁS: KARAKAS
ZOLTÁN dudazene! (versenyen kívüli fellépő)

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

16.15 TEMATIKUS SÉTA a történelmi Péter Pál utcán Garbóci
László helytörténésszel, majd a pincében 3 tételes borkóstoló
és sörperec várja a látogatókat (előzetes regisztrációhoz kötött)
16.00 BETTI ACOUSTIC koncert
16.35 THE MEDLEY’S koncert
KALÓ ZSUZSI kiállítása
15.00-20.00 – LUIGI CANTELMO gitárimprovizáció
(versenyen kívüli fellépő)
ARTÉR Művészeti Egyesület nyári tárlata
16.00 RÉVÉSZ JÓZSEF volt parlamenti chef, világbajnoki
ezüstérmes mesterszakács előadása: „A vendéglátás
emlékei a századforduló idejéről”
Pincelátogatás és borkóstoló.

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 jegyet nyerhet.

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.

Pincelátogatás és borkóstoló.

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.

19.00 4BARDS koncert
19.35 SZINNYAIDÓRI koncert
20.10 ILLETVE koncert

200 éves, gyönyörűen helyreállított pince, romantikus kerthelyiség, magyar borok. Kóstoló:
Furmintok az ország különböző borvidékeiről, Pincejárat jeggyel 1.200,- Ft/3x1dl. Borkorcsolyák
árlap szerint.
Délután 14.00-től pinceséta, 2 bor kóstolással. Pincejárat jeggyel 1200 Ft helyett 800 Ft-ért.
Angol, német és orosz nyelvű pinceséták is indulnak.
Tárlatvezetés, pinceséta nyitvatartási időben minden egész órában.
1 bor kóstolása Pincejárat jeggyel 1200 Ft helyett 1000 Ft/fő. Tapas kínálat árlista alapján.
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!

17.30 THE LONG WAY koncert
18.05 AdryA koncert

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

Városházi Híradó
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Budafoki Borlap
az éttermek asztalán
Bemutatták a kerület borait és borlapját
A Promontor Étterem pincéjében megrendezett borkóstolón ismerhették
meg a kerületi éttermek képviselői
a budafoki borászok minőségi borait és pezsgőit. Harminc tételt ízlelhettek meg a szakértők és kérdezhettek
közvetlenül a nedűk készítőitől, ezzel
is még személyesebbé téve a kapcsolatot a két partner között.
hangulatos találkozót Karsay Fe-

Arenc polgármester nyitotta meg egy
xxx

A honalapítók ünnepe

Fotó: Kocsis Zoltán

Karsay Ferenc polgármester a Baross Gábor-telepiek körében
A Honalapítók ünnepén a Baross Gábor-telepi Polgári Kör a városrész őseire emlékezett a Jézus szíve templom
kertjében elhelyezett emléktábla előtt.
A vasárnapi misét követően a hívek néhány percre megálltak, és főhajtással
emlékeztek a települést alapító családra.
megjelent barossi lakosokat és
honalapítók
leszármazottait Sztavropulosz Szotiriszné, a Baross Gábor-telepi Polgári Kör elnöke köszöntötte, majd Mazgon Gábor
atya szólt a megjelentekhez. A templom falán látható emléktábla mindig
arra figyelmeztet, hogy ne felejtsük el
a múltunkat, valamint ismerjük meg

Aa

hőseik történetét és szándékait, törekvéseit – mondta az atya az áldás előtt.
Karsay Ferenc polgármester beszédében felidézte, hogy a Baross Gábortelep soha nem volt önálló, az itt élők
azonban úgy érezhették, hogy mégis
azok. Mindenért meg kellett dolgozniuk, küzdeniük. Az itt letelepedett iparosok, kereskedők és polgárok munkálkodásának eredményeképpen saját
templomuk, saját iskolájuk épült. A
kőfejtők kemény munkájának köszönhetően szépült a főváros és formálódott Baross utcaképe – tette hozzá a
polgármester. Sok újonnan beköltözött
barossi lakos hallgatta meg a telep történetét. Elhangzott: a Baross Gábor-telep parcellázását Weisz Gyula kezde-

ményezte 1905 októberében az akkori
jegyzőnél. Ezt a csodálatos helyet akkoriban vasúton, hajón és villamoson
is el lehetett érni. Népszerűségének fő
oka a gyönyörű fekvése és üde, tiszta levegője volt. Ma is azért költöznek
Budafok-Téténybe, azon belül Barossra, mert itt a nyugalom szigetét találják meg a folyamatosan nyüzsgő, lüktető fővárosban.
Az ünnepségen verset mondott Farkas Kitti és Varga Vanessza, a Baross
Gábor Általános Iskola két diákja,
majd Juhász Lajos, az intézmény pedagógusa elénekelte a Honfoglalás című
dalt. A megemlékezés végén koszorúkat és virágokat helyeztek el az emléktáblánál. n (Viszkocsil Dóra)

rövid ismertetővel. Elmondta, sokan
dolgoznak azon, hogy a kerület Budapest Bornegyede legyen, ennek első lépései a nagy hagyományokkal rendelkező pezsgő- és borfesztivál, valamint
a több mint egyéves Budafoki Pincejárat. A napokban érkezett egy biztató
ígéret, miszerint a Turisztikai Ügynökség átfogó idegenforgalmi és turisztikai
tervet készítene a bornegyed projekt
műszaki fejlesztéséhez – tette hozzá a
polgármester. További cél még, hogy
az Oroszlános Udvarban megvalósuljon a Kárpát-medencei Borközpont,
ahol a magyarországi és a határon túli
borászatok mutatkozhatnának be a

xxx

nagyközönség előtt. A júniusi borbemutatón fehér-, vörös-, rozé- és habzóborokat, valamint pezsgőket kóstolhattak az érdeklődök. A borlapon szereplő
tételeket Bitai Gergely sommelier válogatta össze, aki minden borászattal
személyes kapcsolatot ápol, valamint
segít abban is, hogy az éttermek számára biztosítsa a folyamatos ellátást.
„Célunk, hogy a kerületi éttermekben
és vendéglátóhelyeken mindenkinek
lehetősége legyen a helyben palackozott borokat és pezsgőket megkóstolni.
A Budafoki Borlap egységes arculattal
jelenik meg, hogy a fogyasztók kön�nyen felismerhessék és beazonosíthassák a termékeket. Ezt a célt szolgálja
az a tavaly tervezett körcímke is, melyen az olvasható, hogy Budafokon palackozott termékről van szó” – mondta
Karsay Ferenc polgármester. A borlapnak köszönhetően hazánk minden fontos szőlőtermelő tájegységén termesztett szőlőből készült minőségi bor vagy
pezsgő megjelenik a kerületi éttermek
asztalán. A vendégek így budafoki borászok termékeit fogyaszthatják a finom ételek mellé. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Kocsis Zoltán

A Népművészet Mestere
A Hónap művésze lett Gy. Kamarás Kata keramikus
y. Kamarás Kata keramikusmű-

Gvész gyermekkorát a Heves me-

xxx

Fotó: Kocsis Zoltán

A segítség mindig gyorsan jön
A Magyar Autóklub Nívódíját kapta meg Szabó Zoltán kerületi autószerelő
A Gépjármű Márkakereskedők Országos
Szövetsége nemrégiben adta át a Magyar Autóklub Nívódíját Szabó Zoltán autószerelő részére a Vajdahunyadvárban.
Az év szerelője címet idén egy nagytétényi lakos érdemelte meg, aki már 43 éve
dolgozik az autóklub kötelékében.
– Szabó Zoltán otthonának egy kis szegletében egy műhely kapott helyet, és a
mentéshez szükséges autó is mindig készenlétben áll, de honnan ez a szenvedélyes szakmaiság?
– Négyéves koromban már tudtam,
hogy autószerelő leszek, amikor egy vállalati sofőr gépjárművében ültem és beszélgettem a vezetővel. Később rengeteget jártam át a szomszédba, ahol
Hellinger Gusztáv autószerelő műhelye
működött. Csodálatos szakember volt,
tőle tanultam meg a mesterség alapjait és
fortélyait.
– Jelenleg is a Magyar Autóklub egyik
kiemelkedő munkatársa. Miért csatlakozott ehhez a csapathoz 1975-ben?

– Minden vágyam az volt, hogy én is
a klubnál dolgozhassak. Nagyon tetszett,
hogy szabadon jöhetek-mehetek az utakon
és segíthetek a bajba jutott embereken.
Rendkívül nagy motiváló erő számomra,
ha egy nem szokványos problémát meg
tudok oldani, és a megállt autó az én segítségemnek köszönhetően tovább tud menni. Az emberek mindig úgy néztek rám,
hogy megérkezett a „sárga angyal”.
– Milyen problémákkal hívják a segélyszolgálatot az autósok?
– Éjjel-nappali szolgáltatást biztosítunk a gépjárművezetők számára Magyarország teljes területén. Általában
lemerült akkumulátor, elektromos problémák, defekt, elfogyott benzin vagy bezárt indítókulcs miatt hívnak minket.
Ötven autó száz szakemberrel áll a klubtagok szolgálatára.
– Hazánk gépjárműparkja évtizedek
alatt teljesen lecserélődött, így egyre
modernebb autók járják már az utakat.
Ez mennyiben jelent kihívást a szakembereknek?

– Közel húsz éve rendszeresen én
szervezem és tartom a kétnapos továbbképzéseket a kollégáim számára, hogy
a fejlődő technológiával lépést tudjunk
tartani. Számos márkaszervizzel vagyok
napi kapcsolatban, így mindig tudom az
újdonságokat, az adott típusproblémákat
és megoldásukat.
– A szolgálat mellett, gondolom, azért
van ideje a pihenésre is. Mit szokott
ilyenkor csinálni?
– A szabadidőmet is aktívan töltöm, így hatvan felett a mozgás nagyon fontos az életemben, ha lehet,
mindenhova az új kerékpárommal megyek. Feleségemmel rengeteget biciklizünk és kirándulunk. Sok időt töltök
két unokámmal, Annával és Dáviddal,
aki kétéves, de már most alig lehet a
műhelyből kihozni, és a kedvenc játékai a szerszámaim. Két fiam van, Csabi borász lett, Attila autóelektronikai
műszerész, így úgy látom, a szakmám
generációról generációra öröklődik
tovább. n (Viszkocsil Dóra)

gyei Mátraderecskén töltötte. Itt
ismerkedett meg azokkal az asszonyokkal, akik szövéssel, fonással,
hímzéssel foglalkoztak, miközben
a kislány – figyelve őket – magába szívta a népművészet szeretetét.
Nem csoda, hogy ezen élmények hatására ő is elindult a maga útján, a
mátraderecskei téglagyárból származó agyagból születtek meg első figurái. Gy. Kamarás Kata 4 éves kora
óta formáz, és szerencsére azóta sem
tudja abbahagyni.
A szakma fortélyait önképzés útján
sajátította el, majd 40 évvel ezelőtt, a
Népművészet Ifjú Mestere cím elnye-

Karsay Ferenc és Gy. Kamarás Kata

rése után olyan fazekastáborokban vehetett részt, ahol néprajztudósok és
művésztársak segítették szakmai továbbfejlődését.
Gy. Kamarás Kata 1984 óta a Népi
Iparművész cím tulajdonosa, majd 25
évvel ezelőtt a Népművészet Mestere
kitüntető címet is megkapta. Egyéni
és csoportos kiállításokon számos alkalommal szerepelt a hazai nagyvárosok mellett külföldön is. Több száz
alkotása van múzeumi közgyűjteményekben, oktatási intézményekben és
önkormányzatok helyiségeiben.
Köszönjük a varázslatos alkotásokat a művésznőnek, akinek szívből gratulálunk a 70. születésnapjához! n (VH)

Fotó: Kocsis Zoltán
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OKTATÁS, IFJÚSÁG

 Városházi Híradó

Varázslatos hetven év
Születésnapját ünnepelte a Varázskastély Tagóvoda
Nagyszabású születésnapi ünnepséggel lepték meg a Varázskastély Tagóvoda dolgozói a gyerekeket, a szülőket és
az egykori óvodapedagógusokat június
15-én. Az óvoda nagycsoportos gyerkőcei vidám műsorral készültek, melyet a feldíszített udvaron adtak elő. A
születésnapi tortát Karsay Ferenc polgármester vágta fel, amit a kicsik már
nagyon vártak.
Varázskastély Tagóvoda több mint

Aszázéves épülete grófi kastélynak
xxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Elbúcsúztatták a tanévet

A Demjén István Református Általános Iskola ünnepi istentisztelettel zárta le az évet
Június közepén országszerte elbúcsúztak
a 2017/2018-as tanévtől a tanárok és diákok. A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola június 18-án ünnepi istentisztelettel zárta le az évet.
Demjén iskola évzáróján Bencze Pé-

Ater, az iskola igazgatója köszöntet-

te a megjelent díszpolgárokat, vendégeket, köztük Karsay Ferenc polgármestert,
valamint az iskola pedagógusait, tanulóit.
Köszöntőjében a diákok családját is megszólította a Szülők és gyermekek intése
című ige felolvasásával.
Nagy Péter református lelkész az
ősszel induló gimnáziumi képzést aján-

lotta a megjelentek figyelmébe: „ez jó
gimnázium lesz, hiszen arra épül, ami
az általános iskolában eddig történt.”
Németh Tamás, az iskola lelkésze által megtartott istentisztelettel folytatódott
az ünnepség, aki a Zsoltárok Könyvének verseivel köszöntötte a résztvevőket,
majd visszaemlékezett az elmúlt tanévre,
a csendes napokra, a hittanórákra, a bibliai legókészítő versenyre vagy az idézetversenyre: „Többek lettünk emberségünkben, többek lettünk tudásunkban,
többek lettünk Krisztus-arcúvá formálódásunkban” – mondta.
A 6. évfolyamosok egy kedves műsorral készültek az ünnepségre, mely

azt üzente diáktársaiknak, igyekezzenek hasznosan eltölteni a szünidőt, inkább mozduljanak ki a szabadba vagy
olvassanak a tévénézés helyett. A produkciót a közönséggel közösen elénekelt zsoltárral zárták a diákok.
Az igazgató átadta a díjakat az évfolyamok legeredményesebb tanulói
számára, köszöntötte az iskolától elbúcsúzó pedagógusokat, és megköszönte
kollégái fáradhatatlan munkáját. A diákoknak útravalóul egy tanulságos történetet mesélt el tetteink következményeiről, majd a tanévet hivatalosan is
lezárta, amit a diákok hatalmas tapsviharral fogadtak. n (Tóth Eszter)

Látogatás Diótörő herceg kastélyában
Csajkovszkij muzsikájára táncoltak a művészeti iskola balettnövendékei

készült, aminek a jegyei még a mai napig láthatók. Garbóci László helytörténész mesélt a gyerekeknek az elmúlt
száztíz év eseményeiről. A terület első
tulajdonosa dr. Urbah István ügyvéd
volt, aki megvásárolt itt Budatétényben
egy négyezer négyszögöles földet, és
elkészítette a terveket. A felépült kastélyt csak nyáron használta családjával,
és csupán tíz évig, majd eladta a Magyar–Angol Bank vezérigazgatójának,
dr. Bíró Árpádnak, aki 1890-től negyven évig lakott itt családjával. Az épület ma is látható külső jegyeit ő álmodta meg az angolkerttel együtt. 1948-ban

xxx

államosították, és a Budatétényi Község elhatározta, hogy a köz javára fordítja egy részét és óvodát alakít ki belőle. Az első időkben százhúsz gyerek
járt ebbe az óvodába, ma már nincs ekkora zsúfoltság. Az évforduló alkalmára
fotókiállítást rendeztek be a tornaszobában, melyhez a régi képeket volt dolgozók és szülők ajánlották fel. Hetven
év alatt a szakmai színvonal folyamatosan emelkedett az intézményben, a gyerekek pedig örömmel jönnek vissza az
imádott óvodájukba. A hatalmas udvaron télen-nyáron nagy az élet az ősfák
árnyékában. A csoportszobák mindig jól
felszereltek, telis-tele játékkal, és még
egy egészséges sószoba is található az
épületben. Nemcsak a gyerekek, hanem
a szülők is szeretik ezt az óvodát. Mi
sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a
hetvenedik születésnapra összefogott a
szülői szervezet, és két ajándékkal lepte
meg az ünneplőket. Az óvoda régi, kissé
megkopott címerét felújították és faragtattak egy új címet, amin a kerek évforduló olvasható. Ezt a tagóvoda vezetője, Busainé Jakab Gabriella leplezhette
le az udvaron. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Kocsis Zoltán

Alkotások kedvtelésből
Millavári Silvia a kiváló képzőművészeti tanszak vezető tanára
A Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola honlapján nézelődve, a képzőművészeti tanszakot tanulmányozva
egy videofelvételre lesz figyelmes az
ember. Az érdeklődőbbek nyilván le is
játsszák, hogy képet alkothassanak arról, mit is tanulhatnak a gyerekek ezen
a tanszakon.



Kovács-Bodó Zsuzsanna koreográfus és
balettmester tanítványai klasszikus balettel, népies karakter- és udvari táncokkal keltették életre Diótörő birodalmát az
év végi vizsgaelőadáson.
mesternő, aki több mint huszonöt éve
tanítja a növendékeket,
gyermekként néptánccsoportban táncolt,
tizenévesen a pécsi művészeti szakközépiskolában balettozott, és Budapesten
először táncpedagógusként, majd tánctörténeti tanár szakon is lediplomázott.
Eleinte a táncszakmában méltán elismert
Györgyfalvay Katalin által vezetett önálló
táncegyüttesben tanulta tovább a szakmát,
majd különböző hazai és külföldi színházi
előadásokkal, alkalmi kis létszámú társulatokkal turnézott a világ számos országában, Európában és Amerikában. Szerepelt
musicalekben, operettben, Kodály és Bartók színpadi műveiben, és a folklór világa sem maradt ismeretlen számára. Majd
a Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti
és Általános Iskolába jött tanítani. A tanszakvezető táncpedagógussal a művészeti
képzésről és az utóbbi években elért eredményekről beszélgettünk.

Abalettozni

Fotó: Kocsis Zoltán

– A legkisebb előképzősöktől a legidősebb továbbképzősig közel hatvan balettos
táncolt a színpadon. Mindegyikük számára lehet megfelelő koreográfiát készíteni?
– Az előadásokon minden növendék
a szintjének megfelelő mozgásanyagot
mutatja be. A művészeti iskolában tizenkét éven át oktatjuk a gyerekeket. Az első
két évben felépítjük az izmokat, alkalmassá tesszük a testet a hatéves alapfokú képzésre, a klasszikus balett által megkövetelt
szigorú rendszer elsajátítására, középgyakorlatok kombinációira, amelyeket azután a továbbképzőn „megtetézünk” nagy
nyújtásokkal, forgásokkal és ugrásokkal,
valamint spiccfeladatokkal. A mi iskolánk
alapfokú oktatási intézmény, így nem a
hivatásos képzésről szól, ezért aki kedvet
érez a baletthoz, annak helye van az öt tizenkét fős csoportom valamelyikében.
– Egy ilyen előadás színpadra állítása
igen összetett feladatot jelent.
– Egyszer összeszámoltam, hogy a
tánc betanítása mellett kb. nyolc munkakört töltök be, ha éppen nincs segítségem.
Szerencsére jelenlegi jelmeztárosunk is
jól varr, így én most csak kitalálom a díszletet és a jelmezt, majd megveszem hoz-

zájuk az anyagokat. A tanszaknak van
egy remek zongorakísérője is Mike Zsuzsanna személyében, ezért csak az előadás zenei anyagával kell foglalkoznom.
A kiválasztott zenékre elkészítem a koreográfiákat, majd összeállítom a háttérvetítést, mely egyben díszletként is szolgál.
Ezzel is próbálom korszerűbbé és látványossá tenni a balettgálákat.
– Milyen versenyeken bizonyíthatják
rátermettségüket az ifjú táncosok?
– Manapság rengeteg táncversenyt szerveznek, de én eddig csak
a háromévente megrendezett hivatalos balettversenyeken indítottam a növendékeimet. 2011-ben egy duóval vettünk részt a IV. Országos Klasszikus
Balettversenyen. A lányok akkor II. helyezést értek el, 2014-ben Vellai Krisztina
szóló kategóriában II. helyezett lett, és a
továbbképzős „spanyol csoport” is dobogóra állhatott, 2017-ben az I. korcsoport, a
legifjabbak szereztek III. helyet. Idén először, a gyerekek kérésére részt vettünk a
Budai Táncklub által szervezett Berczik
Sára-emlékversenyen, ahol karaktertánc
kategóriában III. helyezést ért el a tavaly
is versenyző csapat. n (Tamás Angéla)

– A tízperces film, amelyben csak a szorgos, ügyes kezek, az alkotási folyamat
fázisai és az elkészült képzőművészeti „termékek” látszanak, évekkel ezelőtt
készült, és figyelemfelkeltésnek szántuk
– mondta Millavári Silvia, a tanszak vezető tanára, akinek fiatalkorában eszébe
sem jutott, hogy tanár legyen.
Elmesélte, hogy eredetileg a szobrászat vonzotta, a szomszédjukban azonban lakott egy keramikus, akinél, ha
kedve szottyant, korongozhatott, így rövidesen átpártolt a kerámiához, amely-

xxx

Fotó: Németh Gyula

ben, ahogy telt-múlt az idő, egyre nagyobb örömét lelte.
– A főiskolát nem tartottam annyira
élvezetesnek, mint ahogy számítottam
rá, de 1990-től, amióta itt dolgozom,
igen jól érzem magam a bőrömben. Nagyon kellemes, bizsergető érzés, amikor
azt látom, hogy az instrukcióim hatására, a segítségemmel vagy saját elgondolás alapján kikerül a gyerekek keze
közül egy alkotás, vagyis a „csoda” –
mesélte a művésztanár, aki Radóczy
Máriát váltotta az iskolában. Egy kiállítás vonzotta a tanári pályára, de különösképpen a művészeti iskolába, mert
elmondása szerint olyan gyönyörű
munkákat látott itt, hogy kedvet kapott
az oktatáshoz.
A képzőművészeti tanszak, év vége
lévén, most is nagyszabású kiállítást
tartott: a május 24-én nyitott tárlaton a
tanév „termését” mutatták be az érdeklődőknek. Millavári Silvia az anyagok
válogatása közben kérdésünkre válaszolva arról is beszélt, hogy az itt töltött huszonnyolc éve alatt miben lát változást.
– Annak idején jó néhány gyerek töltött el itt hosszú éveket anélkül, hogy
művészeti pályára készült volna. Jól
érezték magukat, lubickoltak a lehetőségben, élvezték az elmélyült munkát,
de a gyorsuló világgal párhuzamosan
a gyerekek türelme is egyre fogy – ös�szegezte észrevételeit a tanszakvezető,
majd kiemelte: minden itt tanuló gyerek
legalább egy alkotása látható az ünnepi
kiállításon, előfordulhat azonban, hogy
egy alkotó diák több munkája is a közönség elé kerül.
A tárlókban, a posztamenseken
és falakon a gyerekek által készített
kézműves- és textilmunkák, fotók és
szobrok, festmények és tusrajzok sorakoznak, valamint néhány olyan alkotás is, amely a Kerület napjára kiírt
pályázatra készült Budafok régen és
most címmel. n (Tamás Angéla)

Városházi Híradó

Hirdetésfelvétel
Médiapartner: Sales Bt.

KÁRPITOSMESTER
MAJOR DEMETER

Megjelenési lehetőségekkel
kapcsolatban kérje tanácsadó
kollégáink segítségét!

Kápritozott bútorok javítása,
áthúzása közülereknek is!

Telefon: 06-20/9589-700,
e-mail: office@keruletilapok.hu

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

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

ZUMBA

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

HIRDETÉS
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NYÍLÁSZÁRÓ

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

Költözések a Káldor Adolf szakrendelőben 2018. július hónapban:
Sebészet július 13–14–15-én véglegesen visszaköltözik a földszintre, a felújított régi területre. A rendelés július 16-án továbbra is az eddigi megszokott rend szerint történik a földszinten! Előjegyzés nincs,
regisztráció: betegirányító (földszint).
Reuma I. július 16-tól ideiglenesen az első emeleten, a 9. számú rendelőben rendel az eddigi megszokott rendelési időben! Előjegyzés és
regisztráció: betegirányító (földszint).
Reuma II. július 16-tól ideiglenesen a földszinten a 2. számú rendelőben rendel, az eddigi megszokott rendelési időben. Előjegyzés és regisztráció: betegirányító (földszint).
Gyógytorna július 19-től ideiglenesen az első emeleten az 5. számú
rendelőben rendel az eddigi megszokott rendelési időben! Regisztráció: a földszinten a büfé helyén, előjegyzés az osztályon.
Fizikoterápia július 19-től ideiglenesen az első emeleten, a 7-8. számú rendelőben rendel az eddigi megszokott rendelési időben. A fizikoterápia irodahelyisége az első emelet 6. számú rendelőbe költözik ideiglenesen. Regisztráció: a földszinten a büfé helyén, előjegyzés nincs.
Ultrahang július 16-tól ideiglenesen a földszinti ügyeleti helyiségbe
költözik, a rendelés az eddigi megszokott rendben, előjegyzés szerint
történik. A betegek vizsgálatra jelentkezése a földszinti RTG-UH regisztrációban történik (a büfé helyén).



Röntgen és mammográfia felvételkészítés július 16-tól az SZTK területén ideiglenesen szünetel. Abban az esetben, ha a háziorvosoknak
a felújítás ideje alatt mellkas RTG felvételre van szüksége, a tüdőgondozóval történt megbeszélés szerint oda kell a betegeket irányítani (a
háziorvos irányítja oda a beteget).
Amennyiben szakmai szükségesség halaszthatatlan RTG felvétel elkészítését igényli, az intézeteink közti szerződés alapján a Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. (1117 Budapest, Fehérvári
út 12.) radiológiai osztályán van lehetőség elvégeztetni.
Ebben az esetben a szükséges eljárás a következő:
1. A beteg – érvényes beutalóval – először intézetünkben jelentkezik
(RTG-UH regisztráció a földszinten a büfé helyén). Előjegyzés nincs.
2. A beteg az UH és RTG Leletezőben (földszint, fektetőhelyiség) CD-t
kap.
3. A beteg a CD-vel és a beutalóval felkeresi a Szent Kristóf Szakrendelőt, ahol elkészítik az RTG felvételt, melyet a CD-re írnak.
4. A beteg a vizsgálat után a CD-t visszahozza az intézetünkbe, ahol a
leletezést intézetünk orvosai készítik el. Jelentkezés ismét a regisztrációban (földszint, büfé helyén).

ingatlan 

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

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

szolgáltatás 

Eladó Horgásztelepen telek faházzal, melléképülettel, víz, villany, gáz van. Csatornát most vezetik.
Lakáscsere is érdekel. Tel: 06-70/344-1760

Ács, tetőfedő, kőműves mester vállalok a legkisebb
munkától tetőjavtást, építést, szigetelést, beázás
mentesítést hétvégén is.

KIADÓ LAKÁS! Budafokon családi házban teljesen
különbejáratú egy szoba összkonfortos, részlegesen bútorozott 30nm-es szép kis lakás hosszútávra
1-2 személynek kiadó júli 15-től 80 eFt/hó plusz
rezsi, két hónap kaució. Tel: 06-20/623-5465,
06-1-227-7656

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

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

Bérelnék vízzel, villannyal kis házzal, faházzal
ellátott telket olcsóbban ebben a kerületben vagy
környékén. Tel: 06-70/279-6549

Szobafestést, csempézést, kőműves munkát kisebb javításokat is vállalalok. Tel: 06-30/975-0053, 06-1-226-2527

állás 

Bodyart edzés minden szombaton 8:30-tól a
Nagytétényi út 66-ban. Bejelentkezés és információ:
06-30/569-0959-es telefonszámon.

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

régiség 

KERT 

Kastélyok berendezéséhez vásárolok antik bútorokat, Metszést, elvadult kertek rendezését, fakivágást,
füvesítést, sziklakert,- kerti tó építését és öntözőrendkisebb-nagyobb festményeket, ezüst, bronz tárgyaszer kialakítását vállalalom. Egyben famunkákat is: fa
kat, étkészletet, porcelánokat, régi álló, fali órákat,
Lesaffre_KER-58_szerzodes_2018-06-15_139
177 hagyatékot.
19/06/2018 16:13
1 féltető, kocsibeálló, kerítés. Kerületi
pihenő,Page
teraszok,
régi katonai kitüntetések tárgyait.x Teljes
Tel: 06-20/280-0151, herendi77@gmail.com
referenciákkal. Tel: 06-20/918-0945, Monostori Attila

NAGYTÉTÉNYI SPORTEGYESÜLET
– KOHÁSZ SÖRÖZŐ –
SZERETETTEL VÁRJA VENDÉGEIT

A LESAFFRE MAGYARORSZÁG KFT. a magyar és a közép-európai piac első számú élesztő gyártója és forgalmazója. 140 éve stabilan és nyereségesen működünk, péküzemek és családok ezreit látjuk el élelmiszeripari alapanyagokkal. Vállalatunk nem egy tipikus „multi”: egyszerre
jellemzők rá a nemzetközi vállalatok előnyei és a családi középvállalkozások barátságos hangulata! Befogadó csapatunkba most az alábbi munkakörbe keresünk munkatársakat:

GÉPKEZELŐ (Csomagoló üzem)
Feladatok:
• automatizált csomagoló gépsorok kezelése: beállítása megadott paraméterek szerint,
szakszerű működtetése, felügyelete és tisztítása
• termelés során az alapanyagok biztosítása, a gépek feltöltése
• 12 órás folyamatos műszakban, 2 munkanap + 2 pihenőnap váltakozásával
Előnyt jelent:
Elvárások:
• alap - vagy középfokú végzettség (pl. szakmunkás) • gyártó cégnél hasonló pozícióban
szerzett tapasztalat
• műszaki és/vagy élelmiszeripari érdeklődés
• targoncavezetői jogosítvány
Amit kínálunk:

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

• hosszú távú, biztos, teljes egészében bejelentett
munkahely
• versenyképes alapbér
• a törvényi előírásnál magasabb műszakpótlékok
• karácsonyi jutalom
• évi több-százezres választható béren kívüli juttatás (cafeteria)
• fejlődési és előrelépési lehetőség, a jó munka elismerése

• családias hangulat sok színes programmal és
lehetőséggel
• nagyon jó közlekedési lehetőség: cégünk a
Budafok-Háros megállóknál helyezkedik el, a Budapest-Pusztaszabolcs-Dunaújváros vasútvonal
és számos BKV buszjárat mentén (a vágányzár
idejére számos igen praktikus és kényelmes közlekedést könnyítő megoldást biztosítunk).

Érdeklődés esetén kérjük, küldje el rövid szakmai önéletrajzát – a pozíció megjelölésével – az
alábbi címre:
LESAFFRE MAGYARORSZÁG Kft.
1222 Budapest, Gyár utca 5-9.

Tel.: 226 63 11/213
E-mail: human.hu@lesaﬀre.com
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sport

 Városházi Híradó

Elcsatoltan élnek,
de nem hazátlanok

Kárpátaljai diadal, székely bronzérem a CONIFA-vb-n
A CONIFA (Confederation of Independent
Football Associations) magyar fordításban az Állam Nélküli Népek Labdarúgószövetsége, speciális, 2013-ban, Svédországban alakult ernyőszervezet, amely a
nemzeti kisebbségek, régiók válogatottjait tömöríti. Más megfogalmazás szerint:
mindazon futballszövetségek ernyőszervezete, amelyek nem tagjai a FIFA-nak,
amelyeket nem ismer el a FIFA.
z első CONIFA-világbajnokságot
rendezték a svédországi Östersundban. Jómagam három éve,
2015. április 30-án kerültem kapcsolatba a CONIFA-val, hiszen a szervezet
égisze alatt rendezték meg az első Felvidék–Székelyföld mérkőzést Dunaszerdahelyen, amelyet a házigazda nyert
meg 1-0-ra. Az akkori székely csapatból senki nem volt ott idén június elején, amikor Barawa rendezte a harmadik CONIFA-világbajnokságot.
Barawa? Az meg mi az ördög, kérdezheti joggal a laikus, és ehhez nem is
kellett különösebben laikusnak lenni.
Nos, Barawa egy délnyugat-szomáliai
város, a helyi kisebbség azonban nagyrészt diaszpóra formájában él Londonban és környékén, ezért nyolc, NagyLondonhoz tartozó pályán rendezték a
meccseket. Persze senki se gondoljon
a Wembley-re, ezek picike, 2000–5000
nézőt befogadó létesítmények voltak.
A tizenhat részt vevő válogatott között eredetileg ott volt Felvidék együttese is, de ők visszaléptek, s helyükre
Kárpátalja került, az eredetileg is részt
vevő Székelyföld mellé így a magyar
nyelvterületet két együttes képviselte – a székely válogatott csapatkapitánya nem más volt, mint Csizmadia Csaba, a BMTE marosvásárhelyi születésű,
12-szeres magyar válogatott kiválósága.
– Végül negyedikek lettünk, de szent
meggyőződésem, hogy a mienk volt a
legerősebb együttes, csakhogy annyi
helyzetet hagytunk ki, amennyivel egy
„valódi” világbajnokságot is megnyerhettünk volna – mondta el lapunknak a

A2014-ben
Vitelki a BMTE edzésén a Promontor utcában

Vitelki Zoltán
stabilitást ígér

Új edzővel, új reményekkel vág neki a bravúrosan
bennmaradó BMTE a 2018–2019-es bajnokságnak
A futballban a hála sohasem volt létező
kategória – az élet egyéb területein sem
nagyon –, így hát a BMTE vezetősége elbúcsúzott a bennmaradást hatalmas bravúrral kiharcoló beugró edzőtől, Tóth Bálinttól, s június 20-án egyéves szerződést
írt alá Vitelki Zoltánnal.
47 éves szakember legenda – egyelőre

Amég nem Budafokon, hanem szűkebb

pátriájában, Miskolcon. A korán őszülő fiatalember 145 NB I-es mérkőzésen viselte a
Diósgyőri VTK mezét, hosszú időn keresztül csapatkapitányként szolgálta szülővárosa egyesületét, a szurkolók szemében ő
testesítette meg a klub szellemiségét. Játékos-pályafutása befejeztével kétszer is beugró edzője volt a DVTK-nak, majd 2017ben Kazincbarcikára szerződött, ahonnan
azonban áprilisban közös megegyezéssel távozott. (Végül bennmaradt a csapat,
a BMTE mögött két hellyel, tizenhetedikként végzett.)

– Pipi (Tóth Bálint – a szerk.) fantasztikus teljesítményét maximálisan elismertük,
meggyőződésem, hogy más nem tudta volna benntartani a csapatot – mondta távozó
edzőjéről Jakab János, a BMTE tiszteletbeli elnöke. – Az új idényre azonban fiatalabb
szakembert szerettünk volna szerződtetni.
Öt jelöltünk is volt, végül az döntött Vitelki
javára, hogy egyrészt az elmúlt idény két,
egymás elleni bajnokiján nagyszerű benyomást gyakorolt rám, másrészt buzog benne az ambíció, a lelkesedés, nagyot akar alkotni Budafokon. S nekünk ilyen edző kell.
Megbeszéltük Bélteky Róbert tulajdonossal, s Zoli mellett döntöttünk.
Vitelkivel vasárnap – immár Budafokon – beszélgettünk, egy nappal azelőtt,
hogy hétfőn megkezdődött volna a felkészülés az új idényre.
– Mindenképpen váltani akartam, el
akartam menni Miskolcról, a borsodi régióból – világította meg döntése hátterét
a szakember. – Kazincbarcikán nem tud-

Vizi Flóra a dobogón
Nagytétényi bronzérem a serdülő Európa-bajnokságon
A Győrben megrendezett korosztályos birkózó Európa-bajnokság június 15-én startolt el. A második napon a budafok-tétényi
versenyző, Vizi Flóra is dobogóra állhatott.
Győrben lebonyolított háromnapos ser-

Adülő Európa-bajnokságon 24 ország 174

lánya vett részt. Az 54 kilogrammos súlycsoport bronzmérkőzésén a budafok-tétényi
Vizi Flóra is érdekelt volt, aki a harmadik
helyért zajló meccsen szerzett győzelmének
köszönhetően dobogóra is állhatott. Az Európa-bajnoki bronzérmet szerző Vizi Fló-

ra a Nemzetisport.hu-nak így nyilatkozott:
„Nagyon boldog vagyok. Kiemelném az
egész csapatot, hiszen végig egymás mellett
álltunk, buzdítottuk a másikat, s ez rengeteg
erőt adott. Jobban odatehettem volna magam
a fehérorosz ellen, akitől kikaptam, de így
sem lehetek elégedetlen. A harmadik helyért
zajló meccsen úgy éreztem, hogy sokkal jobban izgult nálam az ellenfelem, s én akartam
jobban a medált. Ez vezetett a sikerhez.”
A magyar lányok csapata összességében
is jól szerepelt, így a pontverseny ötödik helyén végzett. n (VH)

A Csepeli Birkózó Klub színeiben sportoló Vízi Flóra az év elején megrendezett budafok-tétényi
sportfórum vendégeként édesapja és nagypapája társaságában
Fotó: Kocsis Zoltán

Városházi Híradó
budafok-tétény

Fotó: Budafokimte.hu

tam befejezni azt, amit elkezdtem, környezetváltozásra volt szükségem, olyan
klubot kerestem, ahol maradandót tudok
alkotni. Mindig is motivált edző voltam,
de most duplán az vagyok. Úgy érzem, a
Promontor utca az a hely, ahol minden feltétel adott a színvonalas szerepléshez.
Vitelkire nyilván nagy hatással volt a
gyönyörű környezet, a megújult, kibővült
stadion, bár jelenleg a centerpálya fel van
túrva, tart a játéktér újrafüvesítése.
– Ezzel együtt látszik, hogy különleges helyre, különleges miliőbe kerültem. Ismerkedem a klub veretes hagyományaival, tudok a nagy elődökről, Sebes
Gusztávról, Zakariás Józsefről, Csordás
Lajosról, Mészöly Kálmánról, Mezey
Györgyről, természetesen Jakab Jánosról, aki játékoskorában budafoki gólkirály
volt, vagy éppen Esterházy Mártonról.
És azt is érzékelem, hogy ez egy csodálatos, zárt világ, kisváros a nagyvárosban,
ahogy Budafok-Tétény jelmondata is hirdeti. A klubvezetés részéről komolyak az
elvárások, a stabilitás, a biztos bennmaradás a cél, nem szeretnénk, ha még egyszer
olyan idegfeszítő harcot kellene vívnunk
a kiesés ellen, mint idén. De én ennél is
tovább mennék, a középmezőnyt tűztem
ki magam elé célul, sőt, ha jól megy... de
ne álmodozzunk. Bár tudom, hogy a magyar futballban szervezettséggel, jó kondícióval és egy kis szerencsével bármi elérhető. n (Ch. Gáll András)

népszerű „Csizi”, aki a napokban már el
is kezdte a felkészülést a Budafokkal az
új NB II-es idényre. – És a rengeteg kihagyott helyzet nemcsak a Kárpátalja elleni
elődöntőnkre igaz, amelyet 4-2-re vesztettünk el, pedig legalább 8-4-re meg kellett volna nyernünk, hanem a többi, adott
esetben megnyert meccsünkre is.
Ez az elvesztett elődöntő különösen
fájdalmas volt, mert a nézőtéren legalább
nyolcszáz londoni magyar foglalt helyet,
akik közül minimum hétszázan a székely
legényeket biztatták.
– Kaptunk potyagólt, kihagytunk tizenegyest – Fülöp Pista lövését védte az ellenfél kapusa –, minden összejött, így maradtunk alul az elődöntőben, pedig 3-0-ról
3-2-re felzárkóztunk. A harmadik helyért
0-0-s rendes játékidő után tizenegyesekkel
maradtunk alul. Nekem tiszta a lelkiismeretem, én ugyanis értékesítettem a tizenegyesemet – mosolyodik el Csizmadia,
aki arról is beszélt, hogy a részvételhez
szükséges pénzt a székely válogatott elnöke, Wenczel Kristóf budapesti ügyvéd kalapozta össze, sőt, mélyen belenyúlt a saját
zsebébe is. Mint ahogy a játékosok is, hiszen Wenczel úr csak a repülőjegyek és a
szállás árát tudta előteremteni.
A végső győztes kárpátaljai válogatottnak egyébként az ungvári születésű Sándor
István, a Stadler FC egykori legendás trénere volt a szakvezetője. n (Ch. Gáll András)

Támadásban a legjobb
A sokoldalú Schiszler Gellért biomérnöknek készül
A Kossuth Lajos Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában tanuló
Schiszler Gellért ebben a tanévben két
meghívást is kapott az önkormányzattól: az őszi Futafokon – azon túl, hogy
ő is lefutotta a távot – díjakat adott át,
a Sportfórumon pedig részt vett a kerület sportbüszkeségeinek kiválasztásában. A nyolcadikos fiatalember négy
sportágban is remek eredményekkel
büszkélkedhet, de az utóbbi években
számára a labdarúgás a legkedvesebb.
Elmesélte, hogy focista pályafutása
Budatétényben kezdődött, ahol nagyon
jól érezte magát, harmadik éve azonban
a Budai FC-ben (régebbi nevén Tabán
Spartacus – szerk.) játszik.
– Nagyon szeretem ezt az egyesületet.
Jelenleg az U15 másodosztályban vagyunk, és jövőre, az U16-ban szeretném,
ha az országos II. vagy I. osztályban
folytathatnám labdarúgó-pályafutásomat
– avatott be terveibe Gellért, akinek hetente négyszer edzése, hétvégén pedig általában focimeccse van. Érdekesnek tartja, hogy eddigi legjobb sporteredményét
ennek ellenére sakkban érte el. Míg labdarúgásban a diákolimpián ötödik helyet szereztek, addig három évvel ezelőtt
sakkban három társával csapatban or-

szágos bajnokságot nyertek. Sakkedzésre nem jár már, de azokon a hétvégeken, amelyeken nincs futballmérkőzés, a
Barcza Gedeon SC igazolt játékosaként
felnőttversenyeken sakkozik. Úgy érzi, a
támadás az erőssége, és ez a futball területén is így van, hiszen a focipályán vagy
támadó középpályás, vagyis a center mögötti irányító játékos, vagy balszélső.
A fiatal sportoló az atlétikában,
amelyben a budapesti diákolimpián harmadik helyet szerzett, a kislabdahajítást,
a távolugrást és a sprintet szereti, a csapatjátékok közül pedig szinte mindegyiket, amelyben a labda is szerephez
jut. Arra a kérdésre válaszolva, hogy az
úszásból és a labdaszeretetből adódóan
miért nem vízilabdázik, azt válaszolta,
hogy igazából a hideg víz miatt hagyta
abba az úszást is, úgyhogy ez a sportág
szóba sem jött nála.
Hozzátette: néhány éve már nem jár
úszóedzésre, versenyen is csak az iskola színeiben indul. Ebben a tanévben
gyorsváltójuk nemcsak a kerületi, de a
budapesti versenyt is megnyerte, az országoson pedig hetedikként ért célba.
Gellért Budafok-Tétényben két ízben is elnyerte a Jó tanuló, jó sportoló díjat, sőt tavaly a Munkácsy Károlydíj mellett „Magyarország jó tanulója

− jó sportolója 2017” elismerésben is
részesült. Kedvenc tantárgyai a fizika,
matematika és a kémia, de humán területen is szép sikereket ér el. Az országos Kazinczy versenyen szép kiejtését
bronz minősítéssel értékelték, a kerületi
versmondóversenyeket három éven keresztül megnyerte, és egyik évben második lett a fővárosi megmérettetésen.
Biomérnöknek készül, mert orvoslással és robotokkal szeretne foglalkozni, de pillanatnyilag azzal is elégedett,
hogy az általa választott Városmajori
Gimnáziumnak két műfüves focipályája van, és a természeti környezete is kellemes. n (Tamás Angéla)
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