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Az önkormányzat és a lakosság nyomására
a hatóság buszjárat elindítását kérte a vasútfejlesztőktől. (2. OLDAL) 
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Honalapító mesepark a Szent István téren
Kő Boldizsár szobrászművész tervei alapján alakítanak ki rendhagyó játszóteret Budafok szívében
juk nézni, hogy ne mosolyogjon az ember. A mesetéren tíz játékot helyeznek
el a tervezők. A legkisebbekre gondolva lesz homokozó, mely egy jurtában
kap helyet, lesz egy különleges hinta,
amit a nagyobbakkal együtt is használhatnak a kicsik. A hintára a honfoglalás jelenetét festették meg a művészek,
a tetejére pedig figurákat helyeztek el,
melyek a hintázás közben elkezdenek
mozogni. Kő Boldizsár szeret bábokat beilleszteni a játékaiba, ezzel is közös játékra ösztönözve a gyerekeket. A
hercegszabadítós játékban két mókuskereket kell egyszerre forgatni, hogy
Imre herceg kibújjon a toronyból. A
Szent István mesetér közepén két fontos épület fog állni, az államalapító
vára és egy kis kápolna. A külső várfalon sokféle módon lehet majd feljutni, lesz létraszerű, fából készült felület,
de az ügyesebbek mászótappancsokba
kapaszkodva is meghódíthatják a király várát. A mellvédről csúszdán lehet
a leggyorsabban lejutni. A kis kápolna a 3–7 éves gyerekeknek készül, ami
egy kis játszóvár funkcióját tölti be.
Itt is lesz falétra, amin fel lehet mászni, és egy csúszda, amin le lehet jutni.

Hónapok óta munkagépektől hangos a
Szent István tér. Az önkormányzat tavaly ősszel tartott társadalmi egyeztetése alapján a főváros támogatásával és a TÉR-KÖZ pályázat elnyerésével
valósulnak meg a tervek. A közösségi
téren helyet kap egy növényekkel díszített pihenőpark, egy amfiteátrum és
egy igazán varázslatos világ a gyerekek számára, melyet Kő Boldizsár tervezett a kicsiknek és a nagyobbaknak.
úsz éve tervez különleges játszóte-

Hreket Kő Boldizsár képzőművész,

és most végre itt van Budafokon, ahol
egyik legnagyobb álmát válthatja valóra. – Hatalmas öröm a Szent István
téren megalkotni egy olyan meseteret, amely emléket állít honalapítónknak – mondta lapunknak a tervező.
Már maga a helyszín is különleges, a
mélysége szimbolizálja a Kárpát-medencét, a hatalmas, több mint százéves
vadgesztenyefák pedig erőt és egyben
nyugalmat árasztanak. A rendelkezésre
álló helyet a tervezőcsapat igyekezett
maximálisan kihasználni, hogy minél
több színes, fából készült játék várja
majd a gyerekeket. Itt még a színeknek
is gyógyító ereje van, nem lehet úgy rá-

Kő Boldizsár szeret bábokat beilleszteni a játékaiba, hogy közös foglalkozásra ösztönözze a gyerekeket

Fotó: Kocsis Zoltán

Drogfogás Budafokon

(Folytatás a 2. oldalon) 

Az Ipartestület épületében csaptak le a kábítószer-terjesztőkre
Megdöbbentő eset történt nemrég az
Ipartestület budafoki székházában,
a Mária Terézia utcában. A rendőrök
több mint 20 embert fogtak el, akik
az épület egyik helyiségében a gyanú
szerint kábítószert árultak és fogyasztottak.
Budapesti Rendőr-főkapitányság tá-

Ajékoztatása szerint a XXII. kerüleAugusztusban ismét Pincejárat!
Augusztus első szombatján ismét elindul a Budafoki Pincejárat. Ezúttal a görög népzene és
gasztronómia kap főszerepet. A rendezvénysorozatba bekapcsolódó pincékben többségében görög zene szól majd, a Vasmacska Terasz különleges menüvel, a Borváros gasztronómiai sétával kedveskedik a vendégeknek. Júliusban is sokan vettek részt a programokon.
A hónap eleji Pincejáraton a bor és a pezsgő kóstolgatása mellett fiatal, feltörekvő zenészeket hallgathatott a közönség. (3., 4., 9. és 11. oldal) 

ti rendőrkapitányság nyomozói a Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársaival
együtt ellenőrzést tartottak az Ipartestület épületében, mivel információ merült
fel arra, hogy ott kábítószert árulnak és
fogyasztanak. Lapunk információi szerint az akciót kiterjedt nyomozás előzte
meg, ennek eredményeként a rendőrök
2018. június 9-én a hajnali órákban 22
személyt elfogtak és előállítottak. (Folytatás a 2. oldalon) 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 Városházi Híradó

Drogfogás Budafokon
Az Ipartestület épületében csaptak le a terjesztőkre
(Folytatás az 1. oldalról) 

Tőlük a helyszínen csekély mennyiségű
kábítószergyanús zöld növényi törmeléket, valamint tasakokba kiporciózott
kábítószergyanús fehér port és tablettákat foglaltak le. A beszerzett információk alapján ezzel egy időben a nyomozók egy dégi horgásztónál is házkutatást
tartottak, ahol egy fóliasátor alá rejtve
nagyobb mennyiségű, 154 tő kábítószergyanús élő növényt, illetve a tóhoz
tartozó épület padlásán több kábítószergyanús szárított növényi tövet találtak

xxx

Már a hatóság is
felszólította
a vasútfejlesztőt

Az önkormányzat és a lakosság nyomására
a Budapest Közút Zrt. buszjárat elindítását kérte
Az önkormányzattal egyeztetve, a lakossági panaszok orvoslása érdekében
a hatóság arra kérte a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő (NIF) Zrt.-t, hogy indítson buszjáratot a Vágóhíd utcai aluljáró lezárása miatt kialakult áldatlan
állapotok megoldására. A NIF Zrt. egyelőre hallgat, pedig már egy súlyos baleset is volt a környéken.
ett némi eredménye az önkormány-

Lzat erőfeszítéseinek a Vágóhíd ut-

cai aluljáró lezárása által okozott gondok megoldásában. Legalábbis nemrég
a Budapest Közút Zrt. mint hatóság az
aluljáró lezárása miatt felmerült lakossági panaszok és a kerületi önkormányzattal történt egyeztetést követően az
aluljáró Nagytétényi úti és Gyár utcai
végét közúton összekötő, az igények
felmérése alapján elkészült menetrend
szerinti buszjárat beindítását kérte a beruházótól. A NIF Zrt. azonban egyelőre hallgat az ügyben, nem válaszolt arra
a kérdésünkre, hogy a hatóság kérésére finanszírozza-e egy buszos körjárat

elindítását azok számára, akik a kerületi vasútfejlesztés miatt csak lehetetlen módon tudják megközelíteni a Gyár
utca környékén lévő munkahelyüket, illetve a helyi diákszállást. Mint azt korábban megírtuk: a Vágóhíd utcai aluljáró átépítésével kapcsolatos útlezárás
az önkormányzat szerint súlyos érdeksérelmet okoz, mert túl nagy kerülővel kénytelenek gyalogosan közlekedni
az ottani lakosok, az ott dolgozók, valamint egy ifjúsági kollégium lakói. A
gyalogos útvonal hossza ugyanis jelentősen megnőtt, és a kijelölt útvonal lakóterület nélküli ipari területen megy át,
ahol nem mindenhol van járda és közvilágítás. A helyzet miatt már egy súlyos
baleset is volt a térségben, egy szabálytalanul, a síneken áthaladó embert elgázolt egy műszaki jármű. Ennek ellenére
a helyzetet a beruházó még nem kívánta rendezni, arra hivatkozott, hogy nincs
forrása a fejlesztésre kapott uniós forrásokból egy külön buszjárat elindítására.
Ez azért is furcsa, mert a korábbi, hasonló vasútfejlesztésnél, a Növény ut-

és foglaltak le. Ez lehetett a terjesztők
központi termesztőhelye. A budafoki
nyomozók 18 személyt kábítószer-fogyasztás miatt gyanúsítottként hallgattak ki, ők szabadlábon védekeznek. A
46 éves P. Zoltán és P. G. Andrea budapesti lakost és a 20 éves P. Zoltán szigetszentmiklósi lakost, valamint B. Angéla
22 éves dányi lakost a rendőrök őrizetbe vették, kábítószer-kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásuk
indítványozására. n (VH)

Fotó: Kocsis Zoltán

cai aluljáró építésekor volt lehetőség
a buszjáratra. Az ügyben ismételten
megkérdeztük a megrendelőt, vagyis a
MÁV-START Zrt.-t is. Ők azzal hárították el a felelősséget magukról, hogy a
buszjárat biztosítása nem a feladatuk.
Mint közölték: az aluljáró átépítésével
összefüggésben vonatpótlást a MÁVSTART nem végez, a Százhalombatta
és Kelenföld közötti szakaszon pótolja az IC vonatokat. Az aluljáró bontása miatti gyalogos közlekedés helyettesítése nem a MÁV-START feladata és
kompetenciája.
A NIF Zrt. egyébként egy korábbi válaszában azt is állította, hogy az önkormányzat csak utólag jelezte ezt az igényt.
Ez viszont a kerület álláspontja szerint
nem felel meg a valóságnak. De ha így is
lenne, a kérésünk ettől függetlenül teljesíthető volna.
Karsay Ferenc polgármester elmondta:
nem teljesen felel meg a valóságnak, hogy
a kerület utólag jelezte az igényét erre. Az
önkormányzat ugyanis még az építkezés
megkezdése előtt a gyalogos és kerékpáros
közlekedés zavartalan biztosítását kérte, a
jelenlegi helyzetben azonban ez a közlekedés enyhén szólva sem zavartalan. Amikor pedig kijelölték a gyalogosutat a kerület rögtön jelezte, hogy az nem megfelelő,
és az érintett Gyár utcai vállalkozások több
száz aláírást gyűjtve szintén felhívták a figyelmet a problémára, amit támogatólag
megküldtek a NIF Zrt.-nek is.
Az ugyan igaz, hogy az önkormányzat
csak utólag tett javaslatot a buszos körjáratra, de azért, mert a NIF Zrt.-től csak
ekkor tudták meg, hogy kizárt a vasút
szintbeli és nem szintbeli keresztezése is.
(folytatjuk) n (VH)

Honalapító mesepark
a Szent István téren
Kő Boldizsár szobrászművész tervei alapján
alakítanak ki játszóteret Budafok szívében
(Folytatás az 1. oldalról) 

Az alsó részén kis faragott figurákkal találkozhatnak a kicsik. A körhinta a mesetér egyik legmarkánsabb játszóeszköze,
mely államiságunk legfontosabb szimbólumának, a Szent Koronának állít emléket
úgy, hogy közben élvezetes játékra is lehetőséget ad. A hatalmas lendkerekes forgóhintáról hat gumis ülőke lóg le láncon,
amibe beülhetnek a gyerekek. Ugyanezen
a helyen egy óriás társasjáték is közös időtöltésre hívja a nagyobbakat. A hinta körül

öntött gumiba formáznak egy 3x8 mezőjű táblát, amelybe a gyerekek figurákként
állhatnak be játszani. A feladatokat három
mesefülkében olvashatják el, és pörgethetnek számokat a szükséges lépésekhez.
Szükség lesz itt az erőre, az okosságra és
a szerencsére is. A játszótér kicsiknek
szánt részén a tervezők lengő fészekhintát, harci libikókákat és rugós lovacskákat építenek az apróságok számára. A
tervek szerint augusztus elején elkészülhet a mesetér. n (VISZKOCSIL DÓRA)

Csángó gyerekek látogatása
izenkilenc gyerek és két kísérő felnőtt

Térkezett a már ismerőssé vált magyar
tengerhez, Balatonszepezdre a Moldvai
Csángómagyarokért Egyesület szervezésében. A szervezeten keresztül jelképesen „keresztszülővé” váló Bogó Ágnes, Budafok-Tétény díszpolgára, Bakos
Miklós köztiszteletnek örvendő kerületi vállalkozó, a Nagytétényi Polgári Kör képviseletében László Éva elnök,
díszpolgár, valamint az újonnan csatlakozó keresztszülő, Balla István, az ön-

A csángó gyerekeket is lenyűgözte a Tropicarium 

kormányzat bizottságának tagja rendszeresen támogatja a szegény faluból érkező
gyerekek boldogulását, akiket most vízi
programokkal, versenyekkel és kézműves-foglalkozásokkal vártak a balatoni
környezetben. A kis vendégek ezen túl
megnézhették a balatonedericsi Afrikakiállítást, a Festetics-kastélyt, de hajókiránduláson is részt vehettek, a legbátrabbak még a kapitány mellé is bemehettek,
hogy megismerjék a hajóvezetés rejtelmeit. „A saját gyermekkoromra is em-

Fotó: Kocsis Zoltán

lékeztetnek, hiszen szegénységből érkeznek, de nekik is ugyanúgy vannak
álmaik, vágyaik, és ha tehetek azért,
hogy ehhez közelebb kerüljenek, szívesen megteszem, és erre biztatok másokat
is” – mondta a program egyik fő támogatója, Bakos Miklós.
A lábnyiki gyerekek balatoni nyaralását Budafok-Tétény önkormányzata hos�szabbította meg, hiszen július 12–14. között balatonakali táborában látta vendégül
őket, ahol a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola tanulóival közösen tölthették el az üdülés utolsó napjait. Ahogy Karsay Ferenc polgármester
elmondta, egy csíksomlyói zarándoklat
során ismerkedtek meg a lábnyiki közösséggel, ahol saját szemükkel győződhettek meg arról, hogy jó helyre kerül a segítség, ezért azóta is örömmel támogatják
őket. A csángó gyerekek pénteki előadásuk alkalmával bemutatták kultúrájukat,
hagyományaikat, melyre a táncházban a
Budafok-Tétényből érkezett új barátaikat
is megtanították. Szombaton Budapest
felé vették az irányt, ahol dunai hajókázás során ismerhették meg a fővárost. Az
ezt követő közös ebéd után a Tropicarium
meghívásának tett eleget a lábnyiki gyermekcsoport, akik így megismerhették a
vízi világ és az esőerdő csodáit. n (VH)

xxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Városházi Híradó
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ÁLLÁSPONT

Szepesfalvy Anna alpolgármester

Nyáron sincsen
uborkaszezon
nyári hónapokban hagyományosan lassul a tempó mindenhol, hiszen sza-

Abadságolások vannak, nyaralni, pihenni mennek az emberek. Nálunk azon-

Szép borok, hűvös pincék

Pincejárat augusztus
első szombatján

Fotók: Kocsis Zoltán

A rendezvényen ezúttal a görög népzenéé és gasztronómiáé lesz a főszerep
ugusztus első szombatján ismét el-

Aindul a Budafoki Pincejárat. A ren-

dezvényen a görög népzenéé lesz a főszerep. A Törley Pezsgőpincészetben
a Triantafyilla Görög Néptáncegyüttes tart táncházat, a Barlanglakás Emlékmúzeumban Karakas Zoltán dudazenéjét hallgathatják meg a látogatók.
A Seybold-Garab Pincészetből ismét
tematikus séta indul a történelmi Péter-Pál utcán, a Magdolna Borklub és
Rendezvényházban a Pastemos ad gö-

rög zenei koncertet. A Lics Pincészetben Porto Greco, Stefanidu Mónika és
Radics László játszik, miközben a vendégek megtekinthetik az ARTÉR Művészeti Egyesület nyári tárlatát is. A
Záborszky Pincében ismét történelmi
gasztrosétát lehet majd tenni, Révész
József volt parlamenti chef, világbajnoki ezüstérmes mesterszakács vezetésével, a Katona Borházban a Fanari
görög zenéjét élvezhetik a látogatók. A
Borköltők Társasága Étteremben ismét

pincekvíz lesz, a Várszegi Pincészetben a Balkán Duó játszik. A Vasmacska
Terasz különleges, görög ételekkel várja a Pincejárat résztvevőit: kóstolhatnak görögdinnyesalátát olajbogyókkal,
mentás olívaolajjal és grillezett Haloumi
sajttal, töltött biftekit tzatzikivel és görög parasztsalátával, diós baklavát vaníliafagyival. A Promontor Kertvendéglő
és az Istvántanya Vendéglő tíz százalék
engedményt ad az étlap áraiból a Pincejárat-jeggyel rendelkezőknek. n (VH)

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

Az állandóan a jogállam állítólagos lebontása miatt siránkozó ellenzék olyan javaslatokat tesz az önkormányzati üléseken, amiket csak diktatórikusnak, törvénysértőnek
lehet nevezni: az LMP képviselője azt javasolta, hogy a Campona bevásárlóközpont
tulajdonosait zsaroljuk meg azzal, hogy addig nem támogatjuk a korszerűsítési terveiket, amíg nem egyeznek meg a MÁV-val
a vasútállomás olyan átépítésében, amit az
LMP vár tőlük. Mi köze a Camponának a
MÁV-hoz? A választáson 7%-os eredményt
elért LMP milyen alapon követelőzik? Miért
volna a kerületi lakosság érdeke, ha elmaradna a korszerűsítés?

PERLAI ZOLTÁN
DK-s
önkormányzati képviselő

HÉTKÖZNAPOK A NER RENDSZERÉBEN
Kádári nosztalgia a kommunikációban.
Amiről nem akarunk tudomást venni, az
nincs is. Ha mégis mások úgy gondolják,
hogy volna teendő, akkor a feladat a probléma felvetőinek lejáratása, elhallgattatása.
A szomorú az egészben, hogy ez láthatóan működik is. Az más kérdés, hogy ennek
eredményeként kerületünkben egy 80 éves
gimnázium 3 éve mélyrepülésben van, és

Hasonló a Budai Nagy Antal Gimnázium helyzetével kapcsolatos állásfoglalása az LMP–DK kettősnek: noha az önkormányzatnak semmilyen hatásköre
nincsen a gimnázium személyi ügyeiben,
nem fenntartója a gimnáziumnak, állandóan vizsgálat indítását követelik, hogy az
önkormányzat lépjen fel az intézményvezető eltávolítása érdekében, egyszerre játszanak nyomozó hatóságot, ügyészt és bírát. Van képük minden fórumon besározni
a gimnázium igazgatóját és alkalmatlannak
nyilvánítani.
„Bizonyítékul” az oktatási ombudsman
egy jelentését hozták fel, amelynek tartalmáról megtévesztették az önkormányzat képviselőit. Azt állították, hogy súlyos jogsértéseket tárt fel a jelentés, ami
nem igaz. A benyújtott panaszok többségét az ombudsman elutasította. Némelyikben országos szabályozási hiányosságokat állapított meg, a gimnáziumot pedig

adminisztratív hibákban marasztalta el,
olyanokban, amelyek nagyon sok iskolában fennállnak, de nem befolyásolják az
oktatás minőségét.
Ki lehet utálni az igazgatót, el lehet távolítani politikai nyomásra, de akkor mégis ki
vezetné az intézményt? Ki jelentkezne ezek
után vezetőnek?
A szülők szűk csoportja évek óta hadakozik az igazgatóval, ilyen-olyan ürüg�gyel feljelentgeti a fenntartónál. A fenntartó már több vizsgálatot indított az ügyben.
De a legjellemzőbb, hogy a szülői csoport hangadójának, aki az ellenzéki sajtónak adott számos interjúban és a blogján
is tarthatatlannak nevezte az iskola helyzetét, törvénysértőnek az igazgató működését, most a két legkisebb gyereke is a
BNA-ba jelentkezett felvételre. Ki érti ezt?
Oda íratja be a gyerekeit, ahol szerinte
nem folyik megfelelő oktatás, alkalmatlan
az igazgató?! n

csak a hivatásukat fontosabbnak tartó, lelkiismeretes – és még el nem menekült –
pedagógusoknak köszönhető, hogy a vezetői válság kezelésében saját hatáskörének
hiányába kapaszkodó önkormányzati vezetés teszetoszasága mellett a középiskola
korábbi népszerűsége és szakmai megítélése nem esett nagyobbat. A megoldás egyszerűnek tűnik: új pályázat és olyan vezető
kiválasztása, akinek nem a politikai megfelelőség, hanem a szakmai hitvallás és az értékteremtő közösség vezetése az elsődleges. De a NER rendszerében más értékrend
alakult ki. Az igazgatónő alkalmatlanságát a
kollégák sorozatos távozása, a szülők bizalmának megrendülése, a vezetőként meghozott hibás döntések és az erről árulkodó
– de az önkormányzat által elhallgatott – el-

marasztaló fenntartói vizsgálatok sora vagy
az éppen elvesztett munkaügyi per is ékesen
bizonyítja. Mindez azonban nem szempont,
ha a vezető kitűnő kapcsolatokkal rendelkezik a NER rendszerében és még az a megtiszteltetés is éri, hogy személyesen foghat kezet
tanítási időben az éppen Budafokon kampányoló NER-vezetővel. A hűség az első, a többi
nem számít. És hogy egyértelmű legyen, most
mi a fontosabb: megépíteni mielőbb a budafoki református gimnáziumot, melyre soron kívül van 4 milliárd forint egyházi köntösbe bújtatott állami pénz. Egy kérdés még nem dőlt
el, jelesül, hogy Mészáros (ZÁÉV Zrt.) vagy Tiborc (WHB Zrt.) cége építse az iskolát. Ez a
fontos most vezetőinknek. A Budai? Ugyan
már. Lehet tovább phaladni, nincs itt semmi
érdekesség. n

ban most sem áll meg az élet.
Teljes gőzzel működnek az önkormányzat által támogatott nyári táborok.
A kerületi napközis tábor méltán örvend népszerűségnek, hiszen messze nemcsak a törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget a gyermekfelügyeletet biztosítva, hanem igyekszünk változatos programokkal igazi vakációs élménnyé
varázsolni a kerületi gyerekek nyarát. Így ugyan nagyobb kiadást jelent a napközis tábor a költségvetésünk számára, de továbbra is valljuk, hogy családbarát helyként a budafok-tétényieknek kiemelten fontos a lurkók öröme.
Hagyományosan a nyári hónapokban van szezonja az építkezéseknek, felújításoknak is. Így van ez most többek között a Szent István téren, ahol nemsokára elkészül a vadonatúj, tematikus játszótér a park teljes megújulásával együtt. Sokan voltak aktívak és kérésünknek eleget téve, már a tervezés
időszakában megosztották velünk ötleteiket, javaslataikat, így a tervezők sok
szempontot figyelembe tudtak venni a végleges tervek kialakításakor.
Jó tempóban halad a szakrendelő felújítása is. Jelenleg a röntgenhelyiségek
és kiszolgálóhelyiségeik vannak soron. Tudjuk, hogy a felújítás nagy felfordulással jár, és köszönjük a kitartó türelmüket. Reméljük, hogy a végeredmény
mindenkit kárpótol majd az esetleges kellemetlenségekért! Sajnos kis üröm is
vegyül az örömünkbe, hiszen a fogorvosi rendelők felújítására az ott praktizáló orvosok teljes egyetértésének hiányában nem kerülhet sor. Természetesen
szeretnénk, ha ez a jövőben megvalósulhatna, mindenkivel igyekszünk együttműködni, szem előtt tartva a lakossági ellátás színvonalának javítását.
A bornegyedben sem állt meg az élet: július első szombatján nagy sikerrel és
jelentős érdeklődéssel övezve zajlott a Pincejárat II. Zenei Tehetségkutató versenye. A zsűri tetszését leginkább elnyerő zenekarral majd a 29. Budafoki Pezsgőés Borfesztiválon is találkozhatnak. Ez utóbbinak az előkészítése szintén gőzerővel zajlik, hamarosan a kerületi honlapokon és Facebook-oldalakon olvashatják
a részleteket.
A borfesztivál egyik nyitóeseménye idén az önkormányzatunk által, a
YouInHerit EU-s projekt keretében meghirdetett városmarketing-ötletpályázat díjkiosztója lesz. A pályázatra várjuk a 18–35 év közötti fiatalok ötleteit,
egészen augusztus 20-ig. Kíváncsiak vagyunk rá, ők hogyan tennék fel Budafokot, Budapest Bornegyedét a turisztikai térképre. Hiszek benne, hogy a fiatalok kreativitása és innovatív gondolkodása értékes ötleteket szül majd ezen a
pályázaton! Ha valaki pályázna vagy bővebb tájékoztatást szeretne, kérem, látogasson el a Budafokteteny.hu/YouInHerit oldalra. n
CIVIL SZEMMEL

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

A foci ünnepe, avagy
színészek játéka
zen a hétvégén véget ér a labdarúgó-világbajnokság, és ezeket a sorokat még

Eazelőtt vetem papírra, mielőtt a két utolsó mérkőzést megkezdenék. Így nem

tudom, hogy az 1-4. helyezésen mely országok osztoznak. Mindenki, aki a labdarúgással foglalkozik, akárcsak szurkolóként is, a mostani világbajnokságot
várta és sokan latolgatták az esélyeket, fogadtak különböző mérkőzésekre, sőt
egymással arról is sok vita hangzott el, hogy ki lesz a világbajnok.
Az biztos, hogy ez a meglepetések világbajnoksága, hiszen a régi nagy múltú szereplők, németek, spanyolok, argentinok, brazilok kiestek, és néhány korábbi nagy labdarúgó nemzet, mint az olaszok és hollandok, oda sem jutottak.
Az oroszországi rendezésű világbajnokság mindenképpen egy új szakasz kezdetét jelenti a világ labdarúgásában azért is, mert a rendezés odaítélése körüli kérdések a négy év múlva sorra kerülő világbajnokságon még több kérdést
vetnek fel, mint a most befejeződőn. Az ember könnyen hajlik arra, hogy a világbajnokság kapcsán feltegye azt a kérdést, hogy miről is szól ez a hosszú versenysorozat, ami a világ legnépszerűbb játékát hivatott sorrendbe állítani az
országok vonatkozásában. Nem megkérdőjelezhető az a tény, hogy a játékosok a világbajnokságra rendkívül fáradtan érkeznek, és az sem kérdés, hogy
az egyébként abszolút profi labdarúgók ezen a versenysorozaton megközelítőleg sem keresnek annyi pénzt, mint a klubcsapataiknál. Ugyanakkor a FIFA,
mint a világbajnokság rendezője, javíthatatlanul fut a pénz után, hiszen egy világbajnokság az az esemény, amelyen a szervezet, élve lehetőségeivel, minden
eszközt megragad a pénz megszerzéséhez.
Ami magát a focit illeti, jól láthatóan jelentős változás következett be az előző időszakokhoz képest. Ez mindenekelőtt megjelent abban, hogy a nem nagy
múlttal rendelkező országok megtanultak focizni, és képesek rendkívül szervezetten, fegyelmezetten játszani, és legfőképpen egységes csapatként, jól működő mechanizmusként részt venni a versenyben. Voltak csapatok, akik ezt
nagyszerűen játszották, rendkívül szimpatikusak voltak, és akkor is újabb gólra játszottak, amikor azt a racionalitás inkább tiltotta, mint követelte volna. A
japánok így estek ki a versenyből, többek bánatára.
Az is egyértelművé vált, hogy az elmúlt években a világ legjobb játékosai címet elnyert szereplők tulajdonképpen csütörtököt mondtak a nemzeti 11-ben, nagy nevek játszottak igen gyengén. További problémát jelentett
az, hogy ezek a (például Neymar) színészeket meghazudtoló szerepkörben
ha kellett, ha nem, fetrengtek a pályán, miközben az ellenük elkövetett szabálytalanság semmivel sem volt kegyetlenebb, mint amit a klubcsapatokban
a mérkőzések során elszenvednek. A csapatok közül a spanyolok voltak azok,
akik a korábbi rendszert képtelenek voltak működtetni, és ez feltételezhetően egy új korszak kezdetét jelentheti. A négy közé bejutott csapat mind európai, és ebben az értelemben az európai bajnokságok színvonala nyilvánvalóan jobb teljesítményre képes, illetve készteti a játékosokat, és a brazil
őstehetségek is Európában szereznek egyfajta fegyelmet, szervezettséget, sőt
akarást is. Számomra a legszínvonalasabb játékot a belgák nyújtották, és
nem véletlen, hogy a belga játékosok iránt mutatkozik máris nagy kereslet a
labdarúgás piacán. n
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ÁLLÁSAJÁNLATOK

Budafoki Pincejárat
Megálló

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

ANYAKÖNYVVEZETŐ munkakör betöltésére.
BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: Határozatlan időre szóló köztisztviselői kinevezés,
anyakönyvvezető munkakörben. A pályázatokat 2018. augusztus 20-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „anyakönyvvezető” jeligével lehet
benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu
Feladatok, feltételek, illetmény, egyéb információk: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok.
Budafok-tétény budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

GYÓGYPEDAGÓGUS,
LOGOPÉDUS munkakör betöltésére.

www.pincejarat.hu

Első járat indulás: 13.30, Utolsó járat vissza Budafokról: 21.22
Menetrend BUDAPEST - BUDAFOK
MEGÁLLÓ PONTOS HELYSZÍNE

1.

Blaha Lujza tér

parkoló

0,00

0,30

2.

Ferenciek tere
Buddha Bár Városnéző buszmegálló

BKK buszmegálló

0,05

0,35

3.

Gellért tér / Budafoki út buszmegálló

BKK Buszmegálló

0,10

0,40

4.

Budafok, Törley Pezsgőmanufaktúra

Anna utca 7., kapubejáró előtt a járdán

0,26

0,56

5.

Budafok, Garab Seybold Pince

Péter Pál utca, Garab Seybold pince előtt

0,30

0,00

6.

Budafok, Városház tér
(Lics Pince, Magdolna Borklub, Promontor
Kertvendéglő, István Tanya Étterem)

BKK Buszmegálló, Városház tér

0,33

0,03

7.

Budafok, Barlanglakások

Veréb utca - Mező utca sarok

0,37

0,07

8.

Budafok, Záborszky Borváros

Záborszky Borváros bejárat

0,41

0,11

9.

Budafok, Várszegi Pince

Borkő utca 2. előtt

0,44

0,14

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

IRATKEZELÉSI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére

10.

Budafok, Katona Pince

Borkő utca 10. előtt

0,45

0,15

11.

Budafok, Borköltők társasága Étterem

Jókai Mór utca 26., az étterem előtt

0,50

0,20

Menetrend BUDAFOK - BUDAPEST
PONTOS HELYSZÍNE

1.

Budafok, Borköltők társasága Étterem

Jókai Mór utca 26., az étterem előtt

0,50

0,20

2.

Budafok, Vágóhíd utca, BKK megálló

BKK Buszmegálló
(Borkatakomba étteremnél)

0,52

0,22

3.

Budafok, Tóth József u. BKK megálló
(Vasmacska Terasz étterem leszállóhely)

Tóth József utca - Mária Terézia utca
sarok - BKK megálló

0,54

0,24

4.

Budafok, Városház tér

BKK Buszmegálló

0,56

0,26

5.

Gellért tér / Budafoki út buszmegálló

BKK Buszmegálló

0,10

0,40

6.

Ferenciek tere

BKK Buszmegálló

0,15

0,45

7.

Blaha Lujza tér

parkoló

0,20

0,50

KERTÉSZ munkakör betöltésére

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

KONYHAI DOLGOZÓ munkakör betöltésére

Betöltendő munkakör: Határozatlan időre szóló, teljes munkaidős közalkalmazotti
kinevezés, konyhai dolgozó munkakörben.
A pályázatokat 2018. július 31-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „konyhai
dolgozó” 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

ÓVODAPEDAGÓGUS munkakör betöltésére

Betöltendő munkakör: határozatlan időre szóló, teljes munkaidős közalkalmazotti
jogviszonyban, óvodapedagógusi munkakörben.
A pályázatokat 2018. július 31-ig 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

INDULÁS 14.16-TÓL
30 PERCENKÉNT

MEGÁLLÓ

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki
Betöltendő munkakör: Határozatlan időre szóló, teljes munkaidős közalkalmazotti
kinevezés, kertész munkakörben.
A pályázatokat 2018. július 31-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

INDULÁS 13.30-TÓL
30 PERCENKÉNT

MEGÁLLÓ

Betöltendő munkakör: határozatlan időre szóló, teljes munkaidős közalkalmazotti
jogviszonyban, gyógypedagógus, logopédus munkakörben. A pályázatokat 2018.
július 31-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

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: A pályázat elbírálását követően a nyertes pályázó
IRATKEZELÉSI ÜGYINTÉZŐ beosztásban határozott időre kerül kinevezésre.
A pályázatokat 2018. július 20-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoporthoz „iratkezelési ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu. Feladatok, feltételek, illetmény, egyéb információk: http://
budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok.

2018. augusztus

Napijegy a Pincejáratra 1.200 Ft (elővételben 1.000 Ft), amit korlátlan
számú utazásra lehet használni a helyszínek között és vissza Budapestre,
és emellett még további kedvezményekre jogosít! A Pincejárat 2018-ban
március 3-tól minden hónap első szombatján közlekedik.

FELHÍVÁS

Képzőművészeti pályázati felhívás XXII. kerületben alkotó
hivatásos képző- és iparművészek számára
A 29. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál idején a Magdolna utca ismét Művész utcává változik.
Idén az Artér Művészeti Egyesület szervezésében jön létre a Művész utca. Az egyesület célja, hogy teret, megmutatkozási lehetőséget adjon a kortárs művészetnek összesen 10 kültéri műalkotás, illetve interaktív foglalkozás formájában. Jelentkezni
installációkkal, kortárs projektekkel lehet, amely figyelemfelkeltő, interaktív, helyspecifikus, vagy egyszerűen aktuális kortárs
művészeti témákra hívja fel a figyelmet.
A pályázat benyújtásának határideje 2018. július 30., 24 óra.
A pályaműveket az Artér Művészeti Egyesület által létrehozott 3 tagú kuratórium fogja elbírálni, honorálni.
Bővebb információ, pályázati adatlap és kiírás: www.budafokteteny.hu.

Városházi Híradó
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Nyelvünk a népzenénk is
Sebő Ferenc volt a vendége a Vojnovich–Huszár-villának
A huszadik évad kezdődik szeptemberben a Vojnovich–Huszár-villában. A
kezdet kezdetén az elsők között adott
itt szabadtéri koncertet a Sebő együttes, ahogy most, két évtized elteltével
is Sebőék muzsikáltak a hangulatos
kertben az évadzáró koncerten.
zenei programon Sebő Ferenc Kos-

Asuth-díjas énekes, gitáros nem ta-

gadta meg népzenekutató és egyetemi
oktató mivoltát: az elhangzott népdalokat, énekelt verseket, saját dalait, valamint feldolgozásait a közönség nagy
örömére magyarázatokkal fűzte egybe.
A Nemzet Művésze címmel kitüntetett
zenésszel a koncert előtt beszélgettünk.
– Elsők között kezdtünk foglalkozni a népzenével, amelyről akkoriban sokan nem gondolták volna, hogy másra is jó, mint rendszerezve eltenni, és

csendben megőrizni az utókor számára. Játszani, különösen gitáron, szinte senkinek nem jutott eszébe. Halmos
Bélával, akivel az egyetemi éveim alatt
(BME Építészmérnöki Kar – a szerk.)
együtt gitároztunk – a Beatles-daloktól
kezdve mindent –, „rákaptunk” a népdalok ízére. Megtanultuk, begyakoroltuk és előadtuk a diáktársainknak, akik
nagyon élvezték. Akkor már tudtuk,
hogy ugyanúgy megtanulható és játszható ez a muzsika, mint a kamarazene, és az évek alatt egyre több követőnk
akadt – beszélt a hazai hangszeres népzenei és táncházmozgalom kezdetéről
Sebő Ferenc. Hozzátette: az akkori társadalmi rendben nem volt hangsúlyos
saját kultúránk ápolása, pedig a hagyományos kommunikációs rendszer, a beszéd, a zene és a tánc évszázadokon
keresztül egységet alkotott, „szenthá-

romság” volt. A zenével mást lehet kifejezni, mint a beszéddel, sokszor olyan
dolgokat is, amelyeket szóban nem is illik, tánc közben pedig a mozdulatok és
a testbeszéd sok mindent elárul a táncosokról. Ezek nagyon fontos kommunikációs eszközök ahhoz, hogy az emberek közelebb kerüljenek egymáshoz.
A Fölszállott a páva című televíziós
népzenei és néptánc tehetségkutató verseny zsűrielnöke kérdésünkre válaszolva elmondta: szó sincs arról, hogy a fiatalok körében népszerűsíteni kellene a
népi kultúrát. A népzenét nem megszerettetjük a gyerekekkel, hanem megtanítjuk nekik, ahogy a magyar nyelvet
sem népszerűsítjük, hanem használjuk.
A népzenét eredendően szeretik a gyerekek, és ahogy több mint negyven évvel ezelőtt, a fiatalok is „csak” játszani
akarják. n (TAMÁS ANGÉLA)

xxxxxx

Kukori, Kotkoda és
a bútorrongáló Péter

Elkezdődött a Klauzál Ház Szerdai Szünidei Színház sorozata
nyári gyermekszínházi „évadot” a

AKörúti Színház előadása nyitotta meg

június utolsó szerdáján. A társulat a 8–12
éves korosztály számára átírt Makrancos
Kata című vígjátékot mutatta be Galambos Zoltán rendezésében. A Shakespearemesére szép számú közönség sereglett
össze a színházteremben. Az elsősorban
kiskamaszoknak, illetve nagyobbaknak
ajánlott előadáson óvodáskorúak is ültek a
nézőtéren. Ők nehezen birkózhattak meg
az elhangzott, sok humorral átszőtt szövegekkel, ezért nekik elsősorban a látványos díszlet, a szép jelmezek, a kellemes
zene és nem utolsósorban az úgynevezett
lézershow nyújthatott szórakozást, az idősebbek azonban a remek színészi alakításokat is értékelhették.
Shakespeare művét az Okos lány című
zenés mesejáték követte július elején. A
Mátyás király korában játszódó magyar
népmesét a Pódium Színház előadásában
láthatta a gyermekközönség. A következő alkalomra sem kell sokat várnunk, hiszen július 25-én a Szösz Színház látogat

Sebőék a Vojnovich-Huszár-villa kertjében 

Fotó: Kocsis Zoltán

el Budatéténybe, hogy bemutassa a Magyar Televízió aranykorának egyik legbájosabb meséjét, Kukori és Kotkoda történetét. A házimunkát mindig megúszni
akaró Kukori és felesége, Kotkoda örökös
perlekedése nagyon sok mosolyt csalt az
akkoriban a tévé előtt ülő gyermekek arcára, így nem csoda, hogy a színpadi változat is erre törekszik. Remélhetőleg Bálint Ágnes meséje ma is sok kacagással
teli élményt nyújt majd kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A gyermekszínházi „évadot” az
Aranyszamár Bábszínház ötéves kortól ajánlott 45 perces előadása zárja augusztus elsején. A darab főhőse a fából
készült dolgokat megrongáló Péter, aki,
miután a Csillagmadár sem tudja jobb
belátásra bírni, a fák éleslátású tanácsa
elé kerül, hogy sorsáról döntés szülessen.
Lesznai Anna Mese a bútorokról és a kisfiúról című művének színpadi változatát
Kolozsi Angéla rendezte, a remek zene
pedig Szirtes Edina Mókusnak köszönhető. n (TAMÁS ANGÉLA)

Fotó: Kocsis Zoltán

A magyar nemzet aranykönyve
Családi összefogással készülnek az egyedi könyvek a Pytheas Könyvmanufaktúrában
A közel harminc éve alapított és a rózsavölgyi Laszgallner-villában működő Pytheas Könyvmanufaktúra július
6-án ismét egy különleges könyvvel
rukkolt elő: elkészítette A magyar nemzet aranykönyve 1914–1918 című kötetet reprint kiadásban. A bemutatóra
huszonnégy darabot adott ki a könyvműhely, közülük kettőt extra kivitelben,
aranyszínű kötésben.
elemen Eörs kérdésünkre válaszol-

Kva elmondta: a vitézekről, a vitézi

rendről és tízéves megalapításáról már
régóta készítenek hasonmás kiadást,
és ezek sikeresnek is mondhatók, hiszen évente húsz-harminc darabra is
mutatkozik igény. Az első vitézi album reprint kiadását tizenöt évvel ezelőtt készítették el, amikor kiderült,
hogy nagypapája is szerepel a vitézek
között, de ezt, az első világháborúban
hősiességükkel kitűnt, arany vitézségi
éremmel kitüntetett katonákról szóló,
1921-ben megjelent albumot csak tavaly ismerték meg, amikor Rácz István
egy eredeti, de hiányos és borító nélküli példánnyal felkereste őket.
– Rácz úr arra kért minket, hogy
készítsünk négy, az eredetivel teljesen megegyező (fakszimile) könyvet, hogy azokat a benne fellelhető
nagypapájának emlékére családtagjainak ajándékozhassa. Kérése történelmi érdeklődési körünkbe és kiadói
tevékenységünkbe tökéletesen beleillett, így elvállaltuk, és a további reprint köteteket alig két hete bemutattuk
az érdeklődőknek – mesélte a családi

vállalkozásban elsősorban a könyvkiadással és nyomdai előkészítéssel foglalkozó Kelemen Eörs. Hozzátette: a
szöveg és képanyag kiegészítéséhez
a Pannonhalmi Főapátság Főkönyvtárából kaptak egy teljesen ép példányt,
amelynek tartalma hiánytalan volt, és
digitalizálásra alkalmas. Az eredetihez
képest annyi változás történt csupán,
hogy nagyobb rangot adva a kötetnek,
a kemény táblás papírborító helyett a
könyv gerince bőrborítást kapott, és
József főherceg szavait kiadói előszó
előzi meg egy történész megfogalmazásában. Beszélgetésünkkor a könyvműhely egyéb munkáiról is szó esett.
– Nemrég készült el a XII. századi
Ernst-kódex fakszimile kiadása, és több

xxxxxx

komoly megbízásunk is van az egyháztól. Dolgozunk Szent Gellért püspök
müncheni kódexén, amely fakszimile
és egyszerűbb kiadásban is megjelenik,
de a legizgalmasabb munka a Mátyástemplom múzeuma által megrendelt
Mátyás Graduale. Az énekeskönyv Mátyás király könyvtárának egyik legdíszesebb darabja, ugyanis a címlap miniatúrája mellett a 46 bibliai jelenetet is
ellátták színes iniciáléval. Ezek aranyozását középkori aranyozási technikával kérték – mondta el a készülő fakszimile kiadásról Kelemen Eörsné. Férje
hozzátette: óriási munka, az aranyozásban már most háromszáz munkaóránál
tartanak, és még közel sincsenek kész
vele. n (TAMÁS ANGÉLA)

Fotó: Kocsis Zoltán

xxxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Egy évtized a Kossuth utcában
Jubileumát ünnepelte a Budafoki Szabó Ervin Könyvtár
bben az évben ünnepli tizedik év-

Efordulóját új otthonában a budafo-

ki könyvtár. A könyvtár vezetője, Varga
Mónika érdeklődésünkre elmondta: születésnapi bulit még nem rendeztek, erre
csak szeptemberben kerítenek sort, hogy
mindenki, akinek ez a könyvtár köszönhető, részt vehessen a torta felvágásán.
Az ünneplést ennek ellenére már június
elején elkezdték. Elsőként a gyerekeknek
kedveztek, így Megálmodom a könyvtáramat címmel rajzversenyt hirdettek három korosztályban. A legszebb alkotásokat június 9-én díjazták, de minden részt
vevő gyerek kapott ajándékot: a Batyu
Színház a galérián bemutatta a Szegény
ember gazdagsága című mesejátékot.
Hozzátette: sokan fogtak a kezükbe ceruzát vagy ecsetet, de a kossuthos kisdiákok és az Anna utcai óvodások voltak
a legaktívabbak. A gyönyörű művekből
készült kiállítást a földszinti gyermekrészlegen lehet megtekinteni.
Szabó T. Anna költő, műfordító, író
és Dragomán György prózaíró beszélgetésére a felnőtteket hívták meg. A házaspár Ketten és együtt címmel megrendezett estje az olvasókkal közös

beszélgetéssel, dedikálással és egy emlékezetes fotóval zárult.
A könyvtár vezetője a családoknak a
szeptemberi ünneplés részeként tervezett kiállítást ajánlja, amely az elmúlt tíz
év íróvendégeinek – többek között Baranyi Ferenc, Böszörményi Gyula, Dávid Ádám, Grecsó Krisztián, Szálinger
Balázs, Száraz Miklós György, Tasnádi
István és Tóth Krisztina – dedikált portréiból nyílik meg, Bartos Mihály helytörténész jóvoltából.
A születésnapon a régi olvasók hűségét emléklappal köszönik majd meg, az
újakat köszöntik, és a könyvtár tíz évét
vetített képes előadáson mutatják be a
torta felvágása előtt.
Varga Mónika különleges kezdeményezésükről is beszélt. Június 23-tól a
nyári bezárásig próbatagságot ajánlanak
azoknak, akik még nem tagjai a könyvtáruknak. Háromhavi ingyenességet kínálnak az újdonsült látogatóknak, hogy
nyáron ők is kedvükre olvashassanak.
Reméli, hogy bár az intézmény július
30-tól augusztus 25-ig zárva tart, senki
nem marad könyv nélkül a nyári vakáció alatt. n (TAMÁS ANGÉLA)
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Emeljük föl szívünket!
Nyáresti hangversenyek Budafok-Tétényben

augusztus 19 – szeptember 28.
A hangversenyek védnöke:

Karsay Ferenc
polgármester

Augusztus 19. vasárnap 19.30

Szeptember 8. szombat 19.00

Szeptember 22. szombat 19.00

Budatétényi Szent István templom
1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 20.

Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központ
1225 Budapest, Nagytétényi út 274.

Budafoki Szent Lipót templom
1221 Budapest, Savoyai Jenô tér

Rostetter Szilveszter
orgonahangversenye

Emszt András zongoraművész
hangversenye

Concerto Kamarazenekar
hangversenye

MÛSOR:
Kodály Zoltán: Csendes mise orgonára
Liszt Ferenc: Ad nos, ad salutarem undam
– fantázia és fúga, S. 259

MÛSOR:
Mendelssohn: Variations serieuses Op. 54.
Liszt Ferenc: Petrarca-szonett no. 123
Rachmaninov:
Moment Musicaux Op 16. no 3., 4.
Philip Glass: 3 etûd
John Adams: China Gates
Emszt András: Urban birds
Emszt András: 2 etûd

Közremûködnek:

Augusztus 26. vasárnap 19.30
Nagytétényi Nagyboldogasszony
Plébániatemplom
1225 Budapest, Nagytétényi út 286.

Barokk hangverseny
Közremûködnek:
Botos Veronika brácsa
Hegedûs Katalin zongora
Kecskeméti Rita ének
MÛSOR:
Ismeretlen szerzô: Két régi angol dal
Bach: Ó örvendj hív lélek (ária a 68. kantátából)
Bach: Seufzer, Tränen, Kummer, Not
(ária a 21. kantátából)
Bach: G-dúr gambaszonáta, BWV 1027
Bach: Quia respexit (szoprán ária a Magnificatból)
Vivaldi: B-dúr szvit
Vivaldi: Vieni, vieni (ária)
Händel: g-moll szonáta
Händel: Süsse Stille, sanfte Quelle (német ária)
Corelli: XII. szonáta (La Follia)

Szeptember 13. csütörtök 19.30
Vojnovich-Huszár Villa kertje
(esô esetén a villában)
1223 Budapest, Mûvelôdés u. 37/a

Fodor Kamaraegyüttes
hangversenye
Az együttes tagjai:
Fodor Júlia, Fodor Tamás hegedû
Fodor Dániel brácsa
Sisak Gergely cselló
Fodor Péter nagybôgô
MÛSOR:
Weiner Leó: Divertimento No. 1
Dohnányi Ernô: Szerenád Op. 10
Farkas Ferenc: Piccola musica di concerto

A koncertek rendezôje:

PRODUCTIONS

1221 Budapest, Vincellér út 12.
Mobil: +36 30 400 6722

Varga Viktória szoprán
Bakos Kornélia mezzoszoprán
Dékán Jenô tenor
Ars Nova Sacra Énekegyüttes
Karigazgató:
Dr. Répássy Dénes
Vezényel:
Cser Miklós
MÛSOR:
Esterházy Pál: Harmonia caelestis – részletek
Bach: Jauchzet Gott in allen Landen BWV 51
– szólókantáta
Vivaldi: Introduzione e Gloria D-dúr RV 588

Szeptember 28. péntek 19.00
Budafoki Református Templom
1221 Budapest, Demjén István u. 2.

Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes
hangversenye
MÛSOR:
Beethoven: Choral
Purcell: Suite
Bach: Freut euch alle
Bach: Nun Danket alle Gott
Gárdonyi Zoltán: Szelíd szemed úr Jézus
Pachelbel: Kánon
Kovács Zalán László: Korál
Debussy: Le Petit Negre
Schrammel: Wien bleibt Wien
Erkel Ferenc: Hunyadi László (részletek az operából)
Lew Pollack: That’s a Plenty
Farkas Antal: Magyar Dal és Tánc

A hangversenyekre a belépés díjtalan.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Köszönet a támogatásért
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának.

Városházi Híradó
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A családi műhelytől
a cégcsoportig
Ivanics Lajos a vízi sportoknak és a borászkodásnak is hódol

Gyűrűs Anikó, Karsay Ferenc polgármester és Katona Vera

Fotó: Kocsis Zoltán

Nagyon jó érzés segíteni!
Gyűrűs Anikó gyakran kerékpárral látogatja meg az időseket
Katona Péter-díjat vehetett át Gyűrűs Anikó, a Budafok-Tétény Budapest
XXII. kerület Önkormányzatának Szociális Szolgálata egyik gondozója június
21-én, a Kerület napján.
– Az egészségügyi területen dolgozók
fő jellemzője, hogy hatalmas lelki erővel és kitartással rendelkeznek. Miért
ezt a pályát választotta?
– Általános iskola után édesanyám
találta ki, hogy menjek egészségügyi
szakközépiskolába tanulni, mert ő
mindig is ápolónő akart lenni, de neki
ez nem adatott meg. Így kerültem a
Hetényi Géza Egészségügyi Szakközépiskolába, 1980-ban általános ápolói, majd 1981-ben felnőtt szakápolói
végzettséget szereztem. Első munkahelyem a János kórház traumatológiai
osztályán volt, ahol tizenhat évig dol-

goztam felnőtt szakápolóként, majd
egy évig a Bártfai utcai sebészeten.
– Miért választotta a kerületben működő Szociális Szolgálatot?
– Alapvetően szociálisan érzékeny
ember vagyok, és nagyon szeretek segíteni. Tizenkét éve dolgozom már a kerületi szociális szolgálatnál. Az idős emberek nagyon várnak, amikor megyek
hozzájuk, és rengeteg szeretetet kapok
tőlük. Nagyon szeretem a munkámat.
– Miben tud segíteni nekik?
– A mindennapjaikat próbálom
könnyebbé tenni, hiszen nagyon sokan
egyedül élnek. Vagy azért, mert a rokonok dolgoznak és nem tudnak mellettük lenni, vagy vidéken vannak. Bevásárolok, az orvosnál gyógyszereket
íratok fel és váltok ki, segítek a fürdésben, vérnyomást vagy vércukrot mérek, takarítok, mosok, de a legfonto-

sabb számukra a beszélgetés. Nagyon
nagy szükségük van arra, hogy legyen
kihez szólniuk.
– Sok energiát és feltöltődést kap a
kliensektől, de mivel tud teljesen kikapcsolódni?
– Imádok kerékpározni, ha lehet,
mindenhova a sárga biciklimmel megyek. Nagyon praktikus és egészséges,
a napi munkámat is sokkal gyorsabban
el tudom úgy végezni, hogy csak felpattanok a biciklire, és áttekerek egyik idős
embertől a másikig. Minden évben egyszer a fiaimmal megkerüljük a Velencei-tavat, ez elmaradhatatlan program.
A gyerekeket néha elkísérem horgászni, de számomra ez egy kicsit unalmas,
mert szeretek jönni-menni. Ha több
időm van, akkor pedig előveszek egy
könyvet, beülök a sarokba, és elmerülök
a betűk világában. n (VISZKOCSIL DÓRA)

Klasszikusok mai magyar nyelven
Vendégünk Nádasdy Ádám nyelvtörténész, költő és műfordító
A Magyar Örökség díj kiérdemlését követően, annak örömére a Nádasdy Kálmán
Művészeti Iskola év végi gálát rendezett,
amelyre Nádasdy Ádám nyelvtörténész,
költő és műfordító is meghívást kapott.
– Örömmel engedtünk Nemes László
kérésének, és adtuk az iskolának néhai
édesapám nevét. Ez az intézmény birtokba veszi a világot, olyan sokszínű, mint
maga a művészet, és amilyen édesapám
volt, aki több művészeti ágban mozgott
otthonosan – emelte ki a professzor emeritus a művészeti központ és a névadó
közötti párhuzamot, amikor kérdéseinkre
válaszolt az ünnepi koncert előtt.
– Milyen ember volt az édesapja?
– Mindenhez volt szeme és füle, mindenről volt véleménye. Olyanfajta ember
volt, aki számos dologra tudott egyszerre figyelni, így találta meg azt a pályát,
amelyre igazán alkalmas volt: rendező
lett, aki mindent lát és mindent átfog a
fantáziájával. Elsősorban operákat rendezett, de néhány filmet is, amelyek közül
talán az első magyar színes film, a Ludas
Matyi a legemlékezetesebb. Több mint
harminc évig a Színművészeti Főiskolán tanított, és operaénekes édesanyámmal, Birkás Liliánnal nagyon szerették
egymást.
– Ön művészcsaládban nevelkedett,
mégis jobban vonzották a nyelvek, később a költészet és Shakespeare szövegei,
amelyeket a mai magyar nyelv közegébe
helyezve fordít újra. A drámákat tartalmazó Shakespeare-kötetek közül idén jelent meg a harmadik. Miért tartja fontosnak a régi szövegek aktualizálását?
– Arany és Vörösmarty szövegei számos, a mai fiatalok számára nehezen érthető fordulatot tartalmaznak. Nyelvtörténészként jól ismerem az angol nyelvet,
valamint annak klasszikus és régebbi változatait. A Szentivánéji álom, majd a Tévedések vígjátéka fordítása után a rendezők egyre többször kértek és kérnek fel

ilyen feladatra, mert úgy látják, a fordításaim nem túl modernek, de nem is túl
régiesek.
– Egyetért azzal, hogy nagy klasszikusaink műveit szűkített formában, mai magyar nyelven ismerjék meg a fiatalok?
– Népszerűsítő hajlamú ember vagyok, így támogatom ezt az eljárást. Ezek
a művek nagyon jó történeteket, érdekes
karaktereket, tanulságos emberi viszonyokat tartalmaznak. Nagy kár volna, ha

Nádasdy Ádám az édesapja portréja előtt

hagynánk ezeket veszendőbe menni. Nehézséget jelent azonban az archaikus szöveg olvasása, a régies kifejezések megértése, ezért az emberek nem olvasnak
klasszikusokat. Tudják ezt a jó magyartanárok is, ezért a kötelező olvasmányok
egy rövid részletének megismertetése
után inkább maguk mesélik el a cselekményt a diákoknak, ahogy azt a hittantanár teszi a húsz-harminc évenként újrafordított Bibliával. n (TAMÁS ANGÉLA)

Fotó: Kocsis Zoltán

– Az Ivanics cégcsoport honnan nőtte ki
magát ekkorára és érte el ezt a magas színvonalat?
– Egyenes út vezetett idáig, szüleim
1964-től kisiparosok voltak. Apukám műszerész-lakatos mesterként dolgozott Rózsavölgyben. Tízéves koromtól kezdve a
műhelyben, az olajszagban nőttem fel. Amikor lehetőség volt kft. alapítására, az elsők
között megtettem 1986-ban. Vegyes vállalkozást hoztunk létre édesapámmal és egy
már akkor élő német kapcsolatunkkal, akitől
Volvo-alkatrészeket vásároltunk. 1991-ben
Magyarországon elsőként kötöttünk márkakereskedői szerződést a Volvóval.
– A 70-es évek végén egy családi ház
mellett működött az első műhely, melyet
több követett. Melyikre a legbüszkébb?
– Mindegyik másért fontos. 1992-ben
egy nap eltéréssel két szalont és műhelyt
nyitottunk meg. Az elsőt a Kártya utcában
Rózsavölgyben, a másodikat Székesfehérváron. 2017-ben EU-s pályázati forrás nélkül, összesen ötezer négyzetméteren valósíthattuk meg többévnyi tervezés után a
legújabb szalonunkat, mely már a legmodernebb technológiával van felszerelve. A
másfél milliárd forintos beruházás mind
építésében, berendezésében, műhelyfelszereltségében és környezettudatosságában is XXI. századi.

– Az Ivanics család a Family Business Network magyar tagozatában is jelen van, amely a tudás generációk közötti
átadását hivatott elősegíteni. A fiatalabb
családtagok milyen szerepet kapnak a
cégnél?
– Ahogy én az édesapámtól tanultam
meg a szakma alapjait, a fiam is kiskora
óta mellettem volt a műhelyben és az irodában. Az iskolák elvégzése után bekapcsolódott a cég életébe mint közgazdász
és üzemszervező. A lányom is velünk dolgozik, ő jogászként végzett az egyetemen.
Van öt unokám, a legidősebb már tízévesen tudja, hogy ő is az Ivanics Kft.-ben szeretne dolgozni.
– A cégcsoport összesen 250 embert
foglalkoztat, az árbevétele már meghaladta a 13 milliárd forintot. Ebben rengeteg
munka van, de hogy lehet időt szakítani a
kikapcsolódásra?
– Valóban kevés szabadidőm van, de
azt aktívan töltöm. A téli hónapokban kétszer elmegyünk síelni, a családommal és
a barátaimmal. Világéletemben vízi ember voltam, így nyáron a vízi sportoknak hódolok. De az igazi szenvedélyem a
borászkodás. Fiatalkorom óta képzem magam és készítek borokat, mára már nagyon
finomak készülnek a kertemben megtermelt szőlőkből. n (VISZKOCSIL DÓRA)

xxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Rendvédelem és szociális munka
Gulyás Márta motoros rendőr szeretett volna lenni
Június 27-én tartják az Országos Polgárőrnapot, melynek apropóján Gulyás
Mártát, a Budafok-Tétény Polgárőrség
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét
kérdeztük.
– Ön hogyan került a polgárőrség közelébe?
– Iskoláskoromban volt egy fellángolásom, motoros rendőr szerettem
volna lenni, azonban ez nem valósult
meg. Mikor viszont felkeresett egy volt
osztálytársam, aki a rendőrkapitányságon dolgozott, hogy ha polgárőr lennék, mehetnék velük szolgálatba, akkor kaptam az alkalmon. Ez már 20 éve
történt, és azóta polgárőr vagyok.
– Mi tetszett meg benne?
– Akkor még máshogy dolgoztunk,
sok volt a rendőrség és polgárőrség közös szolgálata. Mára a polgárőri munka és az én habitusom is átalakult – ma
már a közös járőrözések mellett sokkal
nagyobb figyelem fordul a prevenciós
járőrszolgálatokra, a kerületben élőkkel való kapcsolattartásra.
– Mivel foglalkozik egy polgárőr?
– Fő tevékenységünk a bűnmegelőzés. Rendszeresen járőrözünk a kerületben, azt gondolom, az is prevenció,
ha a jelenlétünk miatt nem valósulnak
meg egyes bűncselekmények. Ezenkívül figyelőszolgálatot is ellátunk
például a lomtalanítás kiemelt helyszínein, de ott vagyunk az iskolák
környékén is, segíteni a közlekedésbiztonságot. Minden pozitív kezdeményezést szívesen támogatunk: a
téli tűzifaprogramban is részt vettünk, segítettünk a lakóknak fát vágni
és hordani, de szívesen ott vagyunk,

xxxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

ha parlagfüvet kell irtani vagy például
szemetet szedni.
– Milyen emberekre van szüksége a
szervezetnek?
– 14 éves kortól kezdve jelentkezhetnek egyesületünkbe, felső korhatár
nincs, és azt gondolom, mindenkiből lehet jó polgárőr, mindenkiből más miatt.
A közömbösség legyőzésével, környezetünk tudatos figyelemmel kísérésével
mindnyájan nagyon sokat segíthetünk.
– Miért jó polgárőrnek lenni?
– Mivel teljesen önkéntes, mindenképp szeretni kell csinálni. Mindig is
szabálykövető voltam, mert azt gondolom, ez segíti a békés közösségben
élést. A polgárőrség egyszerre rendvédelem és szociális munka, amellyel sokat tudunk tenni az emberekért. n (VH)
HA SZERETNE a közvetlen lakó- és szociális környezetének értéket adó önkéntes munkát végezni, lépjen be a polgárőrségbe! Várják jelentkezését az
info@22polgarorseg.hu e-mail-címen vagy
a +36-30/621-2248-as telefonszámon.
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 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:Gksz-2/Lke-1/BF/4. Lakások száma:
9. Közművek: a telek összközműves, egyes lakások gázbekötés nélküliek. Az ingatlan kikiáltási ára: 120 200 000 Ft. Árverési időpont: 2018.
július 24., 9.30 óra.

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.
1222 BP., VÖRÖSKERESZT U. 25/B
KIVETT BEÉPÍTETLEN TERÜLET,
JELENTŐS ALÁPINCÉZETTSÉGGEL

Helyrajzi szám: 224699. Telekterület: 629 m2.
Övezet: Lke-1/BF/5. Közművek: utcában.
Az ingatlan kikiáltási ára: 12 000 000 Ft.
Árverési időpont: 2018. július 24. 9.00 óra.

INGATLAN

FELHÍVÁS

BESZÁMOLÓ

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
bérbevételre kínálja

Nevezd el Budafok legújabb
kulturális pontját!

Beszámoló a Képző–
és Iparművészeti
Közalapítvány a XXII.
Kerület Kultúrájáért
Kiemelten Közhasznú
Alapítvány 2017. évi
működéséről:

a 1222 Budapest, Magasház u. 1.
(Nyugdíjasház) I. emelet 10. alatti,
25 m2 alapterületű összkomfortos lakást
Lakbér: 43 .750 Ft/hó (piaci alapú). Külön-szolgáltatások díja: 3.918 Ft/hó
Ajánlat benyújtásának feltételei: olyan egyedül élő személy vagy házaspár (élettársak), akik öregségi nyugdíjban részesülnek, és önmaguk ellátására képesek.
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. július 30. (hétfő) 8.00 órától – 2018.
augusztus 10. (péntek) 12.00 óráig.
A bérbevétel részletes feltételeiről a budafokteteny.hu honlapon, illetve az önkormányzat hirdetőtábláján lehet tájékozódni. Személyesen érdeklődni lehet ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján dr. Bardócz
Tímea ügyintézőnél (1221 Budapest, Városház tér 11., szám fszt. /29. szoba, telefon: 229-2611/170, e-mail: drbardoczt@bp22.hu).
Ügyfélfogadási idő: hétfő 13.30– - 18.00, szerda 8.00– – 12.00 és 14.00– –
18.00, péntek 8.00– – 12.00 óra között.
Közművek: elektromos áram, víz- és csatorna, távfűtés (kb. 12-13 .000 Ft/hó).

Tisztelt Budafok-Tétényiek!
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata a „Budafok belváros megújul” program keretében a Kossuth Lajos utca 24. szám alatti volt községháza átalakítását és felújítását tervezi. Az épület új funkciója sokak örömére képzőművészeti galéria és helytörténeti kiállítótér lesz. A főbejárat mellett kialakítanak egy
művészkávézót, amely az utcáról is megközelíthető. Az épület csendes belső udvarában lesz a kávézó terasza, ahol kisebb rendezvényeket, filmvetítéseket is lehet tartani.
A pályázat tárgya ennek az épületegyüttesnek az elnevezése.
A javasolt név utaljon a kerületre, a városközponti helyszínre, a funkcióra, legyen
fiatalos és ötletes.
A név rövid és frappáns legyen, ugyanakkor a pályázó tegyen javaslatot hosszú
változatra is.
A pályázat beadási határideje: 2018. augusztus 20.
A pályázatot normál fehér borítékban kell beadni a Városháza (1221 Budapest,
Városház tér 11). portáján 8 és 18 óra között bármely napon.
Egy borítékban maximum öt javasolt név is szerepelhet. A borítékon belül legyen
egy zárt boríték amelyben a pályázó adatai szerepelnek (név, cím, telefonszám,
e-mail cím, születési hely és idő).
A beérkezett javaslatok közül előzsűri választja ki a legjobb ötöt, amelyekre a Budafoki Pezsgő-és Borfesztivál idején szavazhat a közönség.
A szavazáson legjobb eredményt elérő nevet fogja viselni a megújuló épület, beküldőjének kreativitását pedig nettó 170 000,- Ft-tal* díjazzák.
Az Önkormányzat fenntartja a jogot hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Ez esetben a pályázók semminemű kártérítésre nem jogosultak.
*A juttatás utáni adófizetési kötelezettséget a pályázat kiírója viseli.

A Borváros projekt fenntartásának
harmadik évére vonatkozó indikátorokat maradéktalanul teljesítette, az
erről szóló fenntartási jelentést határidőre beadta, melyek a projekt felettes szerve elfogadott. A Borváros
2017-ben a Mészáros László Képzőművészeti kör számára két alkalommal nyújtott kiállítási lehetőséget, és
kiemelt program keretében mutatta be R. Papp Piroska festőnő munkásságát.
A közalapítvány 2017. évben Budafok-Tétény önkormányzatától 1000
e Ft támogatásban részesült, melyből két kerületi művészeti projektet
támogatott: ARTCHAIKA Ősművészeti
Agyagműves Egyesületet 90 e Ft értékben és Czimbal Gyula fotóművészt
200 e Ft értékben. A közalapítvány
konzultációkkal, szakmai tanácsadással segítette a Kossuth u. 24. alatt kialakítandó kortárs művészeti központ
és helytörténeti gyűjtemény projektjének előkészítését.
Bevételek:
Árbevétel 4326 e Ft
Pénzügyi műv. bevételei 0 e Ft
Összes bevétel 4326 e Ft
Kiadások:
Anyagjellegű ráfordítások 157 e Ft
Egyéb ráfordítások 580 e Ft
Összes ráfordítás 737 e Ft
Tóth (Avanti) Péter
kuratóriumi elnök

OKTATÁS

PÁLYÁZAT

A XXII. kerületi Horvát Önkormányzat
szervezésében a 2018. évben is

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata pályázatot hirdet

folytatódik a horvát
nyelvoktatás.
Várjuk régi és új érdeklődők jelentkezését az alábbi e-mail
címen:asztasak@gmail.com

„Budafok-belváros megújul Homlokzatok V.” és a „Régi
idők új kapui IV.”
címmel kerületi ingatlanok homlokzat- és 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)

Városházi Híradó
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Duna Karnevál
a Borvárosban

Dél-Amerikából is érkeztek táncosok Budafokra
A nemzetközi Duna Karnevál egyik rendezvényének immár hetedik éve nyújtott otthont a Záborszky pince. Tíz ország
háromszáz művészéből négycsoportnyi
táncos váltotta egymást a pince színpadán, hogy két-két műsorszám segítségével ízelítőt adjanak hazájuk kultúrájából,
népük hagyományaiból.
Petrich városából érkezett Gaytan Tánchangos tetszésnyilvánítással
kísérve, füttyszó és brávó kiáltások mellett ismertette meg a közönséget két tájegységük táncával. A 2000-ben alakult, bolgár
hagyományőrző együttes dallamos muzsikájával, négy mosolygós fiúval és a színes
ruhába öltözött lányokkal remek hangulatot teremtett a föld alatti „városban”.
A görög népzene és néptánc kutatását tűzte ki célul az athéni ELKELAM
Táncegyüttes, amelynek tagjai fekete-fehér színösszeállításban érkeztek a
színpadra. A férfiak fehér szoknyája,
a fusztanella (újgörög nemzeti viselet,
amelyet Athénban az őrségváltáskor ma
is viselnek a katonák – szerk.) is nagy sikert aratott, ennek ellenére a szirtaki váltotta ki a nagyobb tapsot.
Az elegáns olasz csapat, az agrigentói
Akragas Táncegyüttes tangóharmoniká-

Aegyüttes
Nikolics Viktória a Katona Borház színpadán

Fiatalok a pincékben

Fotó: Kocsis Zoltán

A júliusi Budafoki Pincejáraton ifjú zenekarok léptek fel
Július első szombatján ismét megrendezték a Budafoki Pincejáratot, ahol a bor
és a pezsgő mellett a fiatal, feltörekvő zenészeké volt a főszerep, így szinte minden pincében élőzene járt az ital mellé.
hogy az már megszokott, a Budafo-

Aki Pincejárat minden hónapra más

témával készül a bor- és kultúrakedvelők számára. A július 7-én tartott Pincejárat a borok és pezsgők mellett egy
zenei tehetségkutató köré szerveződött,
melynek nyertese felléphet a szeptember 1–2-án megrendezendő Budafoki
Pezsgő- és Borfesztiválon.
Az előzetes válogatás után kilenc zenekar kapott lehetőséget ezen a napon, hogy
bemutassa, miért ő érdemli meg a győzelmet. A zenekarok között szinte minden stílus képviseltette magát, így igazán színes
zenei felhozatal várta a Pincejárat vendégeit. A háromtagú zsűri ítélete alapján a
Magdolna Borklubban bemutatkozó The
Medley’s zenekar bizonyult a legjobbnak.
A „post-blues, urban-rock” zenekar a közönség körében is nagy sikert aratott, így
ők léphetnek színpadra szeptember első
hétvégéjén, Dél-Buda legnagyobb fesz-

tiválján, Budafokon. A zsűri a színvonalas felhozatalnak köszönhetően különdíjast is hirdetett, így a Hopsterz zenekart is
újra hallhatjuk majd a Budafoki Pezsgőés Borfesztiválon.
A Pincejárat egyik legnépszerűbb helyszíne a Törley Pezsgőmanufaktúra volt,
ahol a pezsgőkészítési technológiák megismerése mellett természetesen pezsgőkóstolóra is volt lehetőség. Itt kezdődött el
kora délután a zenei tehetségkutató, ahol a
kikapcsolódást két zenekar fellépése tette
még hangulatosabbá.
A művészek között versenyen kívüli
fellépők is voltak. Karakas Zoltán dudazenéjét a barlanglakások felfedezése közben
hallgathatták meg az érdeklődők, Luigi
Cantelmo pedig a Lics pince látogatóinak
muzsikált a napsütéses szombat délutánon, akik az Artér Művészeti Egyesület
nyári tárlatát is megtekinthették.
A Péter-Pál utcából indult a Garbóci
László helytörténész által vezetett nagy sikerű tematikus történelmi séta, amelynek
végén hűs bor és friss perec várta az érdeklődőket a Seybold-Garab Pincében.
A Magdolna Borklubban a furmintkóstolót és a borkorcsolyákat élvezhették a

résztvevők a zenei tehetségkutató hallgatása közben. A nyári melegben jóleső volt
a borospince hűvössége, de aki inkább a
napsütést szerette volna élvezni, a szőlőlugas alatt fogyaszthatott a sokféle magyar
borból választva.
Aki az italok mellett a gasztronómiára szeretett volna nagyobb hangsúlyt fektetni, azokat várta a Borköltők Társasága Étterem – ahol játékos kvízvetélkedőn
lehetett megméretni a tudásunkat –, a
Promontor Kertvendéglő, az Istvántanya
Vendéglő, valamint a Vasmacska Terasz.
Ezekben az éttermekben a Pincejárat-jeg�gyel rendelkezők kedvezményesen tudtak
választani az étlapokról, és már a Budafoki Borlapról is.
A résztvevők között találkozhattunk
egy lánybúcsú csoporttal is, ami remekül
bizonyítja, hogy sokféle eseménynek tud
otthont adni a rendezvénysorozat.
A Pincejárat buszjáratai félóránként indulnak a Blaha Lujza térről, több belvárosi megállót is érintve, hogy a borkedvelők kényelmesen utazhassanak Budapest
Bornegyedébe. A következő Pincejárat augusztus 4-én lesz, és a görög kultúra köré
szerveződik majd. n (BUDAFOKTETENY.HU)

val és énekszóval fűszerezte az előadását, kidolgozott színpadi „darabokkal”
készült erre a fellépésre. Sarlós táncukkal például az aratási szertartást mutatták
be, evezős jelenetüket pedig csörgődobbal és furulyaszóval kísérték. Ez a társaság azért tetszett különösen a közönségnek, mert az együttes nemcsak remekül
táncol, de jól is énekel.
A szervezők igazi csemegével is készültek a Borvárosi Karneválra: a budafoki pincébe perui táncosokat is
meghívtak. A CIDAN Mi Peru Táncegyüttes (Lima) tagjai fényes, csillogó
ruháikkal, gazdag fejdíszeikkel már az
első műsorszámuk alkalmával hamisítatlan, egzotikus hangulatot varázsoltak a helyiségbe, a másodikkal azonban
ezt is felülmúlták. Kifigurázó táncukat
nagyon-nagyon díszes öltözékben, fejükön léggömbökkel, akrobatikus elemekkel tűzdelve adták elő, így nem
véletlen, hogy műsorszámuk végén a
nézők tapsviharban törtek ki.
A Borvárosi Karnevál, a Mucsi János
Harangozó-díjas koreográfus által vezetett Duna Művészeti Társaság és a Békési Imre irányításával működő Palace
Catering együttműködésével valósult
meg. n (TAMÁS ANGÉLA)

Hangulatos évadzáró a Rózsakertben
A híres Bálint gazda is a rózsákban gyönyörködött Budatétényben

Köszöntötték László Évát, kerületünk új díszpolgárát

Fotó: Kocsis Zoltán

Díszpolgárok találkozója
A Lics pincészetben emlékeztek a kerületi díszpolgárok
tizenötödik kerületi díszpolgár-talál-

Akozón ismét megtelt a Lics pincészet,

ahol nemcsak a jubileumi év alkalmából
az elmúlt 15 esztendőről volt szó, de tisztelettel megemlékeztek az elhunyt díszpolgárokról is, s egyben bemutatták az
újat, a nemrég megválasztott László Istvánné Varga Évát, a Nagytétényi Polgári Kör elnökét. A megjelenteket a szervező Klauzál Gábor Társaság titkára, Hódi
Szabolcs köszöntötte, majd Mészáros Péter egyetemi adjunktus a Díszpolgárok
Társasága nevében üdvözölte az egybegyűlteket. Ezután „felvirágozták” – azaz
csokrot kapott – a változatlanul lelkes háziasszonyt, Lics Évát abból az alkalomból,
hogy ismét helyet adott a hangulatos találkozónak. Az egyébként valóban jó hangulatot csak a szomorú megemlékezés szakította meg, mert „a kerület rendszerváltás
utáni huszonnégy díszpolgárából bizony
már többen nincsenek köztünk” – emlí-

tette meg Mészáros Péter és Prim György,
aki a másfél évtizedről összegyűjtött képek közül – mely a társaság életét, eseményeit mutatja be – jó néhányat kivetített, és
mindhez hozzáfűzött egy-egy történetet.
– Jó volt visszanézni, mi minden történt velünk az elmúlt években – jegyezték meg többen is az asztalnál. Az est folyamán a tavaly decemberében elhunyt
Gömöry Géza díszpolgár előtt rövidfilmmel tisztelegtek, de felolvasták Karsay
Ferenc polgármester levélben elküldött
méltató szavait is. A találkozón részt vett
Szepesfalvy Anna alpolgármester is. A
rangos eseményen Garbóci László helytörténész és Bogó Ágnes díszpolgár köszöntötte László Istvánné Varga Évát
díszpolgárrá választása alkalmából.
Az est hátralévő részében leleplezték Udvarnoky László pálos szerzetes,
budatétényi plébános díszpolgári tablóját. n (TEMESI LÁSZLÓ)

Csaknem százan ismerkedtek a szebbnél
szebb rózsákkal a Budatétényi Rózsakertben a hónap első vasárnapján abból az alkalomból, hogy itt tartotta meg évadzáró rendezvényét a Magyar Zsidó Kulturális
Egyesület, azaz a Mazsike. A rózsákon túl a
résztvevők megismerkedhettek az ország
talán leghíresebb kertészével, a matuzsálemi korú Bálint Györggyel.

eljön hozzánk, hogy megismerkedjenek a
kerület többi nevezetességével is.
– Nagyon élvezetes volt a bő órás séta
a rózsák közt, miközben örömmel hallgattuk a rózsafajták történetét, hogy utána
kulináris és zenei élményeknek adjuk át
magunkat, s persze Bálint gazda előadásának is, aki kalandos életéről és munkájáról beszélt – mondta.

– Az idei évadzárónkat az 1200 fajtájú,
csodálatos illatú és színes virágú rózsák
között tartjuk, ahol a Gyümölcs- és Dísznövény-termesztési Kutatóintézet munkatársai kalauzolják a vendégeket. Ezt követően Bálint Györggyel, mindenki Bálint
gazdájával beszélgetünk életéről és a kert
szeretetéről, s ha már eléggé kiműveltük
magunkat a történelmi nevezetességekről
is elnevezett rózsafajtákból és eleget csodáltuk a természet gyönyörű virágait, akkor ebben a csodás környezetben költhetjük el kora esti vacsoránkat. A Laky
konyha nagymestere, Szántó György készít nekünk sóletet és flódnit, ami után háromféle bort kóstolhatunk, miközben a
Klezmerész együttes zenéje szól, amire lehet ropni is – ki tud ilyen kedves és „színes” invitálásnak ellenállni?
Csaknem százan jöttek el július 1-jén,
vasárnap délután a Budatétényi Rózsakertbe
gyönyörködni és szórakozni. Olyan jól sikerült a zenés, virágos, boros program, hogy a
fő szervező Kirschner Péter, a Mazsike elnöke köszönőlevelet írt a kerület polgármesterének, Karsay Ferencnek a pénzbeli támogatásért és azért, hogy ebben a csodálatos
környezetben tarthatták meg évadzárójukat,
és megígérte, ezzel a kis csapattal máskor is

Bálint György a Rózsakertben

Az „évszázados” Bálint György
azt emlegette többször is beszédében,
hogy, aki kertészkedik, meghosszabbítja az életét. Hozzátette: – A kerttel,
természettel való kapcsolat harmonikusabbá teszi az életünket, és bölcsebbé válunk. Bölcsen döntünk tehát, ha
gyorsan beszerzünk egy ásót és egy kapát… n (TEMESI LÁSZLÓ)

Fotó: Kocsis Zoltán
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Vakáció vidáman
Ingyenes napközis tábor a Klauzál Házban
Közel háromszáz gyerekkel indult június 25-én az önkormányzat napközis tábora három helyszínen. A központi hely
idén is a Klauzál Házban volt, ahol hét
csoportba osztották szét a táborozókat.
A nagy jelentkezői létszám miatt az első
két hétben a Bartók Béla Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, az első négy hétben pedig a Kolonics
György Általános Iskola és Köznevelési
Sportiskola adott otthont két-két csoportnak.
z önkormányzat ingyenes napközis

Atáborában nyolc héten át várják a keKarsay Ferenc polgármester és Molnárné Kondrát Mariann

Fotó: Kocsis Zoltán

Pedagógus pályája csúcsán
Bárczy István-díjjal tüntették ki Molnárné Kondrát Mariannt
A Baross Gábor Általános Iskolában tett
látogatásunkkor a nemrégiben Bárczy István-díjjal kitüntetett Molnárné Kondrát
Mariannt abban a teremben találjuk,
amelyben év végén másodikos osztályától búcsút vett. Az összekészített dobozok
már takaros rendben sorakoznak, de a faliújság még telis-tele van nagy költőink
leírt gondolataival.
– Honnan származik ez a sok idézet?
– Kollégáim ajándékoztak meg a szép verssorokkal. Szeptembertől kezdve minden
héten kaptam tőlük egyet búcsúzóul, mert
nyugdíjba megyek. Többször el is rejtették
a teremben, így a gyerekek is örömmel vetették bele magukat a „kincskeresésbe”.
– A már korábban elnyert kerületi elismerés, az Év pedagógusa cím és a Mihalik Sándor-díj után hogyan érintette a pedagógusnapon kapott kitüntetés?

– Meglepődtem, mert a felterjesztésemről sem tudtam. Örülök, hogy a díjátadó ünnepségen elhangzott méltatásból
az oklevelemen is szerepel az a mondat,
amelyért ezt a kitüntetést kaptam: „A tanulók egyéni képességeinek kibontakoztatását szem előtt tartó, kitűnő pedagógiai
érzékkel végzett, sokoldalú oktató-nevelő
munkája elismeréseként.”
– A tanítással eltöltött negyvenegy évnek méltó lezárása a Bárczy István-díj.
Milyen feladatokat látott el a gyerekek
szorosan vett oktatása és nevelése mellett?
– Csaknem egy évtizeden át alsós kerületi munkaközösség-vezetőként szerveztem a matematika munkaközösség
munkáját, bemutatóórákat és szakmai továbbképzéseket tartottam, valamint több évtizeden át vezettem tanítójelöltek iskolai gyakorlatát. Dolgoztam

az iskola alsós munkaközösségének vezetőjeként, DÖK segítő tanárként, a minőségbiztosítási, majd a belső ellenőrzési
csoport tagjaként, a közalkalmazotti tanács elnökeként. A szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások, korrepetálások
szervezésével segítettem a gyerekek képességeinek kibontakoztatását. Tanítványaim rendszeresen eredményesen szerepeltek a kerületi és megyei versenyeken,
több tanulóm országos tanulmányi versenyeket nyert. Fájó szívvel megyek nyugdíjba, mert hatéves korom óta minden
ideköt: ide jártam általános iskolába, gimnazistaként, mint ifivezető vettem részt az
összes eseményen, a főiskola évei alatt a
szakmai gyakorlatomat is itt töltöttem, és
dolgozni is itt kezdtem. A biológia szakot
is elvégeztem, de szinte mindig a kedvenc
korosztályomat – elsős és másodikos gyerekeket – tanítottam. n (TAMÁS ANGÉLA)

Gyermekkórus a határon túl
A Nádasdy Kálmán iskola növendékeinek látogatása Székelyföldön

rületi diákokat változatos programokkal. A szülőknek csak a napi háromszori étkezést kell kifizetniük és a fakultatív
programokat, ha a gyerekek részt szeretnének venni rajtuk. A tábor szervezői
most is rengeteg ingyenes programot
szerveztek a diákoknak. Ilyen például a
birkózás, a néptánc, a játékos angoloktatás, az Árpád Népe Hagyományőrző
Egyesület bemutatója, a Gödöllői Kutyasport Központ játékos oktatása, az
agyagozás, az úszás és a színházi előadások megtekintése. A fizetős progra-

Dadusok Torockóban
Az Egyesített Bölcsőde dolgozóinak kirándulása Erdélyben
Tizenöt egyesített bölcsődei dolgozó vett
részt az idei szakmai csapatépítő kiránduláson, melynek célpontja az erdélyi Torockó volt. A programot az önkormányzat
finanszírozta, és fő célja a határon túli
emberek és az ott fellelhető kultúra megismerése, valamint a természeti kincsek
felkutatása volt.
faluturizmus jegyében kaptak szállást

Aa bölcsődei dolgozók, ennek köszön-

Hat napot tölthettek Erdélyben a Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola növendékei a Határtalanul pályázatnak köszönhetően.
határ átlépése után először a Szent
tekinthették meg
a diákok Nagyváradon, ahol elénekeltek
egy Szent István királyról szóló gregorián antifónát. A városnézést követően a Királyhágónál, majd Bánffyhunyadon álltak
meg a busszal, ahol megtekinthették a tanulók a fakazettás református templomot.
Az első nap végén Mátyás király szülőházához mentek a diákok, ahol a nagy
bronztáblákon az uralkodó életéről olvashattak latinul és magyarul. Este érkezek meg a gyerekek Magyarlónára, ott hat
különböző vendégházban szállásolták el
őket. A második napon mindenkit ámulatba ejtett a tordai sóbánya. Szinte szé-

ALászló-templomot

dültek az iskolások az óriási mélységektől
– mondta Szalánczy Dalma. A különleges
élmények ezzel nem értek véget, végigsétáltak a diákok Szovátán, a régi, áttört
faragásokkal díszített villákkal teli falun,
majd fürödtek a Mogyorósi sós tóban.
– Nagyon élveztük, hogy a nagy sótartalom miatt nem merültünk el a vízben
– mesélte Molnár Emese. Rögtönzött
koncertet is adtak Winnington-Ingram
Johanna tanárnő vezetésével, elénekelték Kodály Zoltán Gergelyjárás című
művét. A pancsolást követően Korond,
Székelyudvarhely, Homoródfürdő, majd
Árkos falu volt a végállomás, ahol egy
csodálatos kastély parkjában felépített
felnőttképző központban kaptak szállást
a diákok. A harmadik napon Csíkrákoson egy gyönyörű erődtemplomot nézhettek meg a tanulók. A templom akusztikáját is kipróbálták egy szép reneszánsz

motettát elénekelve. Madéfalva után
Csíkszereda, Csíksomlyó, majd a Szent
Anna-tó volt a megállóhely, ahol megjelent egy medve is, két kis bocsával.
A víz feletti mohos tőzegláposhoz
mentek a gyerekek, ahol végigsétálhattak
a világon egyedülálló természetvédelmi
területen. A negyedik napon a román királyi palotát, Drakula várát, a parasztvárat, Katalin kapuját is megnézhették a diákok. A kirándulás ötödik napján további
ámulatba ejtő látvány várta a tanulókat:
Prázsmáron a négyemeletes várfallal körülvett csodálatos gótikus templom, a
Világörökség részét képező Segesvár, a
Bólyai Farkas líceum. Az utolsó napon
Wesselényire és a Károlyi családra emlékeztek a nádasdysok, a Károlyi-kastély gyönyörűen megművelt parkjában
az egyik legidősebb fát öt gyermek tudta
csak átkarolni. n (VISZKOCSIL DÓRA)

mok között szerepel a lézerharc, az Eleven Park, a Szigethalmi Vadaspark, a
Kocka Park, a bobozás, a mozizás és a
tropicariumi látogatás. A gyerekek nagyon élvezik a napközis tábort, minden
nap örömmel érkeznek a csoportokba.
Nagyon sok diák szinte az egész nyári
szünetet ebben a táborban tölti. A változatos programokon nagyon sok új ismerettel gazdagodnak a gyerekek. A pedagógusok nagy figyelmet fordítanak arra,
hogy a táborozók mindig jól érezzék
magukat, és ha van egy kis szabadidejük, akkor kimennek az udvarra és különböző játékos versenyeket találnak ki a
gyerekeknek. Sok diák visszatérő, rutinos
táborozónak számít, hiszen évek óta egy
vagy több hetet a nyárból az önkormányzati napközis táborban tölt. Lapunknak
azt mondták, nagyon szeretnek idejönni, hiszen sok ismerőssel találkozhatnak.
„Ha vége a sulinak, mi rögtön idejövünk
táborozni. Annyira sok program vár ránk
egész nap, hogy az egy hét szinte elreppen” – mondta az egyik táborozó. A gyerekek felügyeletét a kerületben dolgozó
pedagógusok és óvodapedagógusok látják el. n (VISZKOCSIL DÓRA)

hetően nagyon jó kapcsolat alakult ki a
torockói emberekkel. Még egy hangversenyre is meghívták a budafoki vendégeket. Mindenki örült a Tordai-hasadékban
tett gyalogtúrának, a sóbánya megtekintésének és az erőltetett hegymenetnek a
Székelykő szikláig. Torockó főterén a
csapat meglátogatta a Néprajzi Múzeumot, a falu vízimalmát és egy gyermekotthont is. A gyerekek nagy örömmel fogadták a felnőtt látogatókat, akik persze
nem érkeztek üres kézzel. A rengeteg játék mellett friss zöldségeket és gyümölcsöket, tartós élelmiszereket vittek az
otthon lakóinak. A Budafoki Szomszédok Piacáról a Csupa Vitamin Kft. és a
Zöldségözön Kft. ajánlott fel több rekesz
finomságot a kicsiknek, a játékokat pe-

dig a Sándor és Társai Kkt. játék kis- és
nagykereskedés adományozta. Az otthonban jelenleg 23 rászoruló gyerek él.
A nevelők arra tanítják őket, hogy szeressék és tiszteljék szüleiket, akikkel
csak ritkán tudnak találkozni. Ez az otthon hatalmas lehetőség a lakók számára, hiszen itt megfelelő az ellátás és fontos ismereteket is elsajátíthatnak a kicsik.
„A látogatás a közösségi összefogás
erejére, a családi kapcsolatok támogatásának a fontosságára irányította rá a figyelmünket. Az otthon nevelői a gyermekek fejlődését feltétlen szeretettel
támogatják, hitvallásuk az, hogy minden nap próbálnak a maguk kis teendőiben jók lenni – és lássuk be, ezek a hétköznapi apró dolgok, mint az egymásra
való odafigyelés, a közös tevékenység,
a közösen átélt élmények sokszor tényleg mindennél fontosabbak” – mondta
Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella intézményvezető az Erdélyben átélt pillanatokról. A négy nap alatt teljes testi-lelki
feltöltődésben volt részük a dolgozóknak.
Az eddig is erős kollegiális kapcsolatok
még erősebbek lettek, ennek hatására a
mindennapi munka is még hatékonyabban fog zajlani. n (VISZKOCSIL DÓRA)

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? ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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ÜVEGEZÉS
REDŐNY

SZÚNYOGHÁLÓ

NAPELLENZŐ

NYÍLÁSZÁRÓ

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

DEPRESSZIÓ,
SZORONGÁS,
PÁNIKBETEGSÉG

Az izületkímélés mellett egy kellemes
táncos óra az idősebb korosztálynak és
mindazoknak, akik finomabb ritmusban
is élvezik a mozgást.

és egyéb pszichés problémák
szakszerű kezelése elérhető áron

06-30/632-0917
Testkultúra Egészségház
Budapest, Nagytétényi út 66
Minden Szerdán és Pénteken 13:00-14:00

Tel: 0620/345-1562
a Campona közelében

DR. SZABÓ ILDIKÓ
pszichiáter szakorvos

SZAVAZÁS

APRÓHIRDETÉS

Ismét új játszótérről szavazhatunk!

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

Budafok-Tétény önkormányzata újabb játszótér építését tervezi Budafokon, a Panoráma utca térségében.
Amennyiben ön is szívesen
elmondaná véleményét a
tervezett beruházással kapcsolatban, szívesen szavazna arról, milyen játszóeszközök kapjanak helyet a
területen, töltse ki a www.
budafokteteny.hu oldalon
vagy a Városháza (1221 Budapest, Városház tér 11.)
portáján található kérdőívet
augusztus 31-ig. Köszönjük,
hogy véleményével segít,
hogy Budafok-Tétény mindannyiunk örömére fejlődjön
tovább!

SZOLGÁLTATÁS 

Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves korig. Kérésére házhoz
megyünk. Tel: 06-30/6821-390, www.a111auto.hu
Ács, tetőfedő, kőműves mester vállalok a legkisebb
munkától tetőjavtást, építést, szigetelést, beázás
mentesítést hétvégén is.
Ács-kőműves vállal pincétől a tetőig minden fajta
munkálatokat, ezen felül aszfaltozást, járdaszegélyezést stb. Hívjon bizalommal! Tel: 06-70/908-9578
Szobafestést, csempézést, kőműves munkát kisebb javításokat is vállalalok. Tel: 06-30/975-0053, 06-1-226-2527
Kalodás tüzifa, szén, brikett eladás házhozszállítása.
Homlokzati - tető - és vízszigetelésforgalmazása. 1116 Bp.,
Fehérvári út 202., Tel: 06-30/9516-583, 06-30/650-3512,
www.icethermkft.hu

RÉGISÉG 

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

INGATLAN 
XXII. ker. Máriás u. 774 nm hobbi telek 12nm
faházzal + 4nm fedett terasz + tároló eladó, víz,
villany van. Tel: 06-70/379-2957
Eladó Horgásztelepen telek faházzal, melléképülettel, víz, villany, gáz van. Csatornát most vezetik.
Lakáscsere is érdekel. Tel: 06-70/344-1760

ÁLLÁS 
Borkatakomba étterembe mosogatókat és kisegítő
takarítót keresünk 1222 Bp., Nagytétényi út 64. Tel:
06-1-227-0070
Műanyag feldolgozó üzembe 3 műszakos
mumkarendbe férfi szakmunkást és gépkezelőt
felveszünk. Tel: 06-1/207-5389 XXII. ker. Ipari park,
recyclen@recyclen.hu

KERT 
Metszést, elvadult kertek rendezését, fakivágást,
füvesítést, sziklakert,- kerti tó építését és öntözőrendszer kialakítását vállalalom. Egyben famunkákat is: fa
pihenő, teraszok, féltető, kocsibeálló, kerítés. Kerületi
referenciákkal. Tel: 06-20/918-0945, Monostori Attila
Figyelem! Teljeskörű kertrendezés, rendszeres
kertgondozás, növényvédelem, metszés, fakivágás,
gallyazás, kertépítés, automata öntözőrendszerek
építése, kerti létesítmények, minden ami kert.
www.sunikertek.hu. Grünwald János Tel: 0630/343-7318

2018 AUGUSZTUS 4.: GÖRÖG NEMZETISÉGI NAP
PARTNER / NYITVA TARTÁS

PROGRAM

KULTURÁLIS PROGRAM

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

Törley Múzeum megtekintése, pezsgőkészítési technológiák bemutatása a Francois ágban.
Vezetett bemutató minden óra 30. percétől. 1 pohár Törley pezsgő. Pincejárat jeggyel 1200 Ft
helyett 800 Ft/fő áron. A helyszínen forgalmazott pezsgőkből vásárlási lehetőség.

15.00-20.00 TRIANTAFYLLA Görög Néptánc Együttes
táncháza

2. Barlanglakás Emlékmúzeum
1222 Bp, Veréb utca 4.
Nyitva: 15.00-20.00

A látogatás folyamán tárlatvezetés keretében a látogatók betekintést nyerhetnek a barlanglakások
kialakulásának folyamatába, a barlanglakók mindennapi életébe. A tárlatvezetés óranként indul.

15.00-20.00 DUDAfoki bar(l)angolás: KARAKAS ZOLTÁN
dudazene!

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

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

16.00 Tematikus séta a történelmi Péter Pál utcán GARBÓCZI
LÁSZLÓ helytörténésszel, majd a pincében 3 tételes borkóstoló
és sörperec várja a látogatókat (előzetes regisztrációhoz kötött)

4. Magdolna Borklub és Rendezvényház
1221 Bp., Magdolna u. 30.
Nyitva: 14.00–20.00

200 éves, gyönyörűen helyreállított pince, romantikus kerthelyiség, magyar borok.
Kóstoló: 3 tételes borkóstoló Pincejárat jeggyel 1000,- Ft/3x1dl. Borkorcsolyák árlap szerint.

15.00-20.00 PASTEMPOS görög zenei koncert

5. Lics Pincészet
1221 Bp., Kossuth Lajos u. 44.
Nyitva: 14.00–20.00

Délután 14.00-től pinceséta, 2 bor kóstolással. Pincejárat jeggyel 1200 Ft helyett 800 Ft-ért.
Angol, német és orosz nyelvű pinceséták is indulnak.

15.00–20.00 PORTO GRECO, STEFANIDU MÓNIKA ÉS
RADICS LÁSZLÓ görög zenei koncertje
ARTÉR Művészeti Egyesület nyári tárlata

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

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

16.00 Történelmi gasztro séta: RÉVÉSZ JÓZSEF volt
parlamenti chef, világbajnoki ezüstérmes mesterszakács
előadása

7. Katona Borház
1222 Bp., Borkő u. 6/B
Nyitva: 15.00–21.00

Kóstoló pince és üzemi pince látogatás óránként vezetéssel. 3 boros borkóstoló Pincejárat jeggyel
érkezőknek 1500 Ft/fő helyett 1000 Ft/fő áron. Borkorcsolya, borvásár, meglepetések!

15.00–20.00 FANARI görög zenei koncert

8. Borköltők Társasága Étterem
1223 Bp., Jókai Mór u. 26.
Nyitva: 12.00–22.00

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

19.00-től PINCEKVÍZ – játékos kvíz vetélkedő 2-6 fős társaságoknak. A részvétel ingyenes a győztes csapat 4 darab VIP
Pincejárat jegyet nyerhet.

9. Várszegi Pincészet
1222 Bp., Nagytétényi út 70.
Nyitva: 15.00–21.00

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

15.00–20.00 BALKÁN DUÓ görög zenei koncert

10. Vasmacska Terasz
1222 Bp, Fékező u. 1.
Nyitva: 12.00–22.00

Pincejárat jeggyel 10% engedmény az étlap áraiból.
Az étterem speciális ajánlata a görög nemzetiségi napra.

Görögdinnye saláta olajbogyókkal, mentás olivaolajjal és
grillezett Haloumi sajttal,Töltött bifteki tzatzikivel és görög
parasztsalátával, Diós baklava vanília fagyival

11. Promontor Kertvendéglő
1221 Bp., Kossuth Lajos utca 28.
Nyitva: 12.00–22.00

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

12. Istvántanya Vendéglő
1221 Bp., Magdolna u. 24.
Nyitva: 12.00–22.00

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

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

Budafoki Pincejárat

11

www.pincejarat.hu
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SPORT

 Városházi Híradó

Úszik, fut, lő...

Gáll András Drzonkówban lett kontinensbajnok
Tizennégy évesként kijutni egy sportág –
jelen esetben a háromtusa – U17-es Európa-bajnokságára, s ott csapatban aranyérmet, egyéniben 10. helyezést szerezni
bravúros teljesítmény. Gáll Andrásnak, a
Trion SC sportolójának mindez sikerült,
s az a tény, hogy nem igazán elégedett a
produkciójával, az előrelépés záloga.
ndris – zsenge kora ellenére – régi
a szakmában. Négyévesen a Budafóka egyesületben kezdett
úszni, majd kilencévesen elindult egy
kéttusaversenyen, s mindjárt második lett,
utána éveken keresztül nem talált legyőzőre idehaza. Párhuzamosan versenyzett
úszásban és a többtusa különféle változataiban, az aquatlonban is nyert versenyeket, megannyi utcai futóversenyen is rajthoz állt, mezeifutásban is az egyik legjobb
az országban a korosztályában, s közben
idén elballagott a Kossuth Lajos Magyar–
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából. Idén elnyerte a Kerület Sporthőse
címet, korábban volt Jó tanuló, jó sportoló, de a nemzetközi porondon a júniusi,
drzonkówi Eb-vel robbant be az élvonalba.
Bár a KSI-ben kezdett el többtusázni –
már a vívást és a lovaglást is gyakorolja a
jövőre készülve, jóllehet még csak háromtusa van ennek a korosztálynak –, néhány

A„motoros”

A magyar 4X100-as vegyes váltó. Balra Zombori Gábor

Fotó: Kocsis Zoltán

Helsinkiben garantált a siker
Zombori Gábor Finnországban öregbítette a Budafóka hírnevét
A Makelarinne uszoda bekerül a magyar
úszósport nevezetes helyszínei közé, ez
már biztos. Válogatottunk parádésan teljesített Helsinkiben az ifjúsági úszó Európa-bajnokságon, s az éremtáblázaton
a második helyen végzett Oroszország
legjobbjai mögött. És óriási dicsőség a
Budafóka országszerte elismert szakosztályának és Horváth Tamás vezetőedzőnek, hogy ehhez a remek éremkollekcióhoz a csapat benjaminja, a 2002-es
születésű Zombori Gábor is hozzájárult.
Persze hol taroljanak a magyar úszók, ha
nem az 1952-es olimpia óta számunkra
szerencsés helyszínnek számító finn fővárosban?!
z a bizonyos érem a 4x100 méteres

Amix gyorsváltóban jött össze, amely-

ben a délelőtti előfutamok során úszott
Gábor, de természetesen így is a nyakába
akasztották a bronzot, hiszen az jár neki.
De nem erre az eredményére volt a legbüszkébb.

„Nem bizony, hanem a 200 méteres hátúszásban elért negyedik helyezésemre, amelyet 1:59,87 perces új korosztályos országos csúccsal szereztem
meg – mondta lapunknak a Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium tizedik osztályát hamarosan elkezdő hallgatója. – Itt
hajszállal maradtam le a bronzéremről.
Száz méter háton is döntőbe kerültem,
hetedik lettem, s itt is megvolt az országos csúcs, 55,30 másodperccel. A harmadik egyéni számomban, 50 méter háton
is talán meglett volna a döntő, de ennek
a középfutama ütközött a 200 háttal, nem
adtam bele apait-anyait, így nem sikerült
a fináléba kerülnöm.”
Gábor ezenkívül még részese volt a
4x100 méteres mix vegyes váltó ötödik
helyezésének (szintén délelőtti versenyzéssel), s a 4x100-as férfi vegyes váltóban is ő úszta a hátúszó szakaszt. Szóval
alaposan hozzátette a magáét a fényes
magyar szerepléshez.

Európa-bajnok a Cool Dance
A kerületi tánciskola sikert sikerre halmoz a világversenyeken
A táncolni vágyó budafok-tétényi lakosoknak nincs okuk panaszra, hiszen számos
egyesület és stílus közül válogathatnak
kedvükre. Az egyik legnépszerűbb klub,
a közel száz tagot számláló Cool Dance
School minden korosztály képviselőjét szívesen várja csapatába, nagyszerű közösséget és eredményeket garantálva, ugyanis a közelmúltban ismét Európa-bajnoki
címekkel, illetve remek helyezésekkel tértek haza a fiataljaik.
Klauzál Gábor Budafok-tétényi Művelődési Központban működő tánciskolát
még 2005-ben alapította Fleck Annamária,
a klub vezetője és koreográfusa, hivatásos
táncpedagógus, aki maga is eredményes
versenyző. Az iskola roppant eredményes,
ugyanis versenyzői megszámlálhatatlan
országos, Európa-bajnoki, illetve különdíjak tulajdonosai, és ezt a bőséges gyűjteményt június 29-én, Brassóban tovább bővítették.
A Magyar Látványtánc Sportszövetség
(MLTSZ) által szervezett Európa-bajnokságon a „76 zone” fantázianevű formáció,
valamint Lente Anna és Schile Lilu duója aranyérmet, míg az „Xtreme Girls” és
a „Red Fusion” csapatok ezüstérmet szereztek Street Dance kategóriában, ezen kívül egy hatodik és egy hetedik helyezést
is elhozott az erdélyi városból a „White
Wings” és a „Future Team”.
„Minden verseny után hatalmas büszkeség tölt el, hiszen folyamatosan látom a

A

fejlődést, és persze az egyre nagyobb lelkesedést, összetartást a csapattagok körében, illetve az iskola valamennyi növendékénél. Számomra ez a legfontosabb,
eredménytől függetlenül. De ha ilyen szuper eredményeket érünk el, mindig kön�nyekig meghatódom. Ez hatalmas pozitív
visszajelzés mind nekem, mind a táncosoknak” – mondta el lapunknak az edzőnő,
Annamária, aki idén egy sérülés miatt nem
tudott részt venni a fellépéseken, de tanárként természetesen jelen volt és támogatta
megállíthatatlan – az eredmények tükrében
legyőzhetetlen – csapatát. n (GÁLL ANNA)

Városházi Híradó
BUDAFOK-TÉTÉNY

„Még két évig indulhatok az ifjúsági
Európa-bajnokságokon, s nem titkolom,
jövőre győzni szeretnék – árulta el Gábor.
– Tapasztalatszerzésnek is beillett a mostani viadal, amellyel korántsem értek véget a
nyári megpróbáltatásaim. Két nap szünet
után folytatjuk a felkészülést a július végén esedékes serdülő országos bajnokságra, majd azt követően sem mehetek el nyaralni, mert itt a nyakunkon a Buenos Aires-i
ifjúsági olimpia, októberben. Úgy néz ki,
benne vagyok a négy-négy fiú és lány alkotta magyar különítményben, mivel egészen a 2000-es korosztályig bezárólag én
vagyok a legjobb magyar hátúszó. Alig várom már, hogy utazzunk Dél-Amerikába!”
Gábor még azt sem felejtette el megjegyezni, hogy akár még jobb is lehetett volna a Budafóka sportolóinak helsinki teljesítménye, ha Galyassi Szilárd nem a máltai
nyílt vízi Európa-bajnokságra készült volna,
és elindul a hosszabb gyorsúszószámokban.
Sebaj, így legalább Máltán is szurkolhatunk
a kerületi sikerekért. n (CH. GÁLL ANDRÁS)

hónapja átigazolt a nemrégiben alakult
Trion SC-be, ahol Burcsa Szabolcs és
Czink György, a két tapasztalt mester féltő
gondoskodással egyengeti a fiatal tehetségek útját, így Andrisét is.
„Szabi” Drzonkówba is elkísérte tanítványát, aki úszásban a hatodik helyet szerezte meg az 52 fős mezőnyben. A második
és harmadik összevont tusa, a kombináció
– amely terepfutásból és lézerpisztolyos lövészetből áll – nem úgy sikerült Andrisnak,
ahogy szerette volna, de így is tizediknek
ért célba, s mivel egykori KSI-s klubtársa, Koleszár Mihály győzött, Szakály Bence pedig negyedik lett, megszerezték Magyarországnak a csapat aranyérmét.
– Kissé elidegeskedtem a lövészetet,
annyira lámpalázas voltam életem második külföldi versenyén. (Tavaly ősszel
Prágában szerepelt az Olimpiai Reménységek Versenyén – a szerk.) Ennél különben jobban lövök, egyszer volt, hogy 5,9
másodperc alatt lőttem le az öt célt, edzőim el is akarták küldeni a lőlapot a nemzetközi szövetségnek, mert azt mondják, ez nem hivatalos világcsúcs. De így
is nagyon boldog vagyok, a drzonkówi
csapatarany a szobámban a főhelyen lóg
– mondta Andris, aki a minap elnyerte a
MOL tehetségtámogató programjának
sportösztöndíját. n (VH)

xxxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Megbirkózott a feladattal
Vizi Flóra családja árgus tekintete előtt is bizonyított az Eb-n
Az édesapák legtöbbször a kislányukat
féltő, elővigyázatos emberek, akik nem
biztos, hogy rögtön egy „verekedős sportot” választanak gyermeküknek, amikor oda kerül a sor. Más a helyzet azonban Vizi Flóra esetében, a 15 éves kerületi
lány ugyanis apukája javaslatára kezdett
el versenyszerűen birkózni. Nemrég Európa élmezőnyében – pontosabban a dobogó harmadik fokán – végzett.
– Hova jársz most iskolába?
– Tavaly ballagtam el a Kossuth Lajos Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából. Borzasztó sokat
köszönhetek ennek az iskolának, főleg,
mert megtanítottak angolul, aminek remek hasznát veszem a külföldi versenyeken és az edzőtáborokban egyaránt. Jelenleg a pesterzsébeti Budapest Baptista
Sportiskola tanulója vagyok, ennél jobb
iskolát el sem tudnék képzelni. Mindenben támogatnak, elengednek a reggeli, a
tanórák alatt tartott edzésekre, valamint
elfogadják, ha a táborok alatt többet hiányzom.
– Hogyan kötöttél ki a birkózásnál?
– Kilencévesen, apukám javaslatára
mentem le az első edzésre, ő választotta
nekem ezt a sportágat. Az elején apa vitt
el minden tréningre, és ő biztatott, hogy
ne adjam fel, amikor abba akartam hagyni. Persze kipróbáltam pár dolgot a birkózás előtt is, de egyiket sem űztem versenyszerűen.

– Most mennyi idős vagy?
– 15 éves vagyok.
– Melyik egyesületben, kinek az irányítása alatt sportolsz?
– A Csepeli Birkózó Club tagja vagyok, de mostanában – a csarnok felújítása miatt – sokat edzünk a belvárosban. A
klubban Ritter Diletta az én fantasztikus
edzőm, a válogatottban pedig Péteri András a mesterem. Naponta általában kétszer
edzem, hétvégén csak akkor pihenek, ha
nincsenek edzőtáborok.
– Mit köszönhetsz a sportnak?
– Sokkal kitartóbb lettem, valamint
megtanultam, hogy hogyan érjem el azt,
amit igazán szeretnék. Rengeteg új helyre
eljutottam már, és a legszorosabb barátságaim is a birkózásnak köszönhetően köttettek.
– Nyilván közhelyes gondolat, hogy a
lányoknak nem valók a durva sportok, de
egy fiúnál sem szép, ha monoklival megy
haza. Egy lányt nem féltenek otthon mégiscsak jobban?
– Mindenki úgy gondolja, hogy állandóan monoklival megyek haza, de ez nincsen így, nagyon ritkán szerzek komolyabb sérüléseket. Persze véraláfutásaim
azért mindig vannak, de a családom mindenben mellettem áll és támogat, nagyon
hálás vagyok nekik ezért.
– A serdülő Európa-bajnokságon nemrég
harmadik helyezett lettél, mesélnél erről?
– A versenyt június 14–16. között
Győrben rendezték, én 15-én birkóztam,

az 54 kg-os súlycsoportban. 4:3-ra győztem le a fehérorosz ellenfelemet, így szereztem meg a bronzérmet. Ez az eddigi
legjobb eredményem.
– A családod is ott szurkolt a lelátón?
Milyen érzés fogott el a dobogón állva?
– Igen, ők is eljöttek megnézni. Kicsit
izgultam, hogy miként fogok így teljesíteni, de végül jó eredményt értem el. Nagyon jó érzés volt a dobogón állni, boldog
voltam, de azért bennem volt az a gondolat, hogy jobb lett volna a magyar Himnuszt hallani...
– Akkor ez – gondolom – motivál a továbbiakban... Mik a terveid a jövőre nézve?
– Most arra koncentrálok, hogy a kadet kategóriában is bejussak a legjobbak
közé, utána pedig természetesen a felnőttek között is jó eredményeket szeretnék
elérni. n (GÁLL ANNA)
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