Pénzt kérnek a buszjáratra Megújul Rózsavölgy

Vereség, biztató játék

Tűzzük ki a zászlót!

A vasútfelújítás beruházója az illetékes szaktárcától kér forrást egy buszjáratra a Vágóhíd utcai
aluljáró lezárása miatt. (5. oldal) 

A BMTE kikapott a Vasastól, de biztató volt
a játék az NB II második fordulójában.
Az új edző is bízik a javulásban. (12. oldal) 

Augusztus huszadikán is tűzzük ki
a nemzeti lobogót – kéri az önkormányzat
a lakosságtól. (3. oldal) 

Az idei év legnagyobb rózsavölgyi
beruházása a Kártya utca teljes
felújítása volt. (2. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Családi buli
a Tintanyúllal
Fonogram-díjas
lemezét mutatja be
Farkasházi Réka

(7. oldal) 

XXVI. évf. 14. szám 2018. augusztus 8.

Kétszázmilliós eszközfejlesztés a szakrendelőben
A Tűzoltó utca mellett ismét működik hétvégi gyermekorvosi ügyelet az újbudai Szent Kristóf Szakrendelőben is
korszerű orvostechnikai, infrastrukturális és informatikai fejlesztések
valósulnak meg. A támogatásból
többek között digitális röntgengép
beszerzését, új radiológiai munkaállomások kialakítását, a sebészeti műtőberendezések cseréjét és új
terheléses EKG munkába állítását
is tervezik. A tervek megvalósulása 2019-re várható. Az Egészséges
Budapest program legfőbb célja a
fővárosi betegellátás színvonalának javítása, a gyógyító munkához
megfelelő infrastruktúra és műszerezettség fejlesztése, a korszerű betegellátáshoz nélkülözhetetlen informatikai eszközök és hálózat
fejlesztése, a betegkomfort erősítése és a létszámhiány enyhítése.
A kerületi betegellátás szempontjából az is rendkívül jó hír, hogy ismét működik majd hétvégi gyermekorvosi ügyelet a Szent Kristóf
Szakrendelőben Az önkormányzat
kereste a megoldást, hogy minél közelebb hozza a hétvégi gyermekorvosi ellátást a kerületiekhez, amely
múlt szombattól már a Szent Kristóf
Szakrendelőben is elérhető. (Folyta-

Kétszázmillió forintból fejlesztik az
eszközparkot a budafoki Káldor Adolf
Szakrendelőben. Az önkormányzat
húszmillió forintos önrészével elnyert
kormánytámogatással digitális röntgengép és új EKG vásárlását, radiológiai munkaállomások kialakítását is
tervezik, miközben lecserélik a sebészeti műtőberendezéseket. Újra lesz
gyermekorvosi ügyelet is a közelben, a
Szent Kristóf Szakrendelőben.
kormány

július

27-i

dönté-

A se alapján a kerületi szakrende-

lő is támogatást nyert a betegellátás
fejlesztésére az Egészséges Budapest program keretein belül. Budafok-Tétény önkormányzata 20 millió forintos önrész vállalása mellett
sikeresen pályázott az Egészséges Budapest programra, melynek
köszönhetően egy július 27-i kormánydöntés alapján mintegy 200
millió forint értékben történhetnek
fejlesztések a Káldor Adolf szakrendelőben. A rendelőintézet évek
óta tartó felújítási programját –
amelyet jelenleg önerőből folytat az
önkormányzat – egészíti majd ki a
most megítélt támogatás, amelyből

Digitális röntgengép beszerzését, új radiológiai munkaállomások kialakítását, a sebészeti műtőberendezések cseréjét és új EKG vásárlását is tervezik

tás a 2. oldalon) 

Húszéves a Pravo zenekar

Bolgár népzene várnai vendégeink tiszteletére a budafoki pezsgő- és borfesztiválon
Tavaly ünnepelte huszadik születésnapját a Pravo zenekar. A balkáni, azon belül
is elsősorban bolgár és makedón zenét
játszó együttest szeptember 2-án délután fél öttől hallhatjuk a Piactéren a borfesztivál alkalmából. A profi zenészekből álló csapatról az egyik alapítótaggal,
Gera Attilával beszélgettünk.

Görög est a pincékben
A görög kultúráé volt a főszerep a legutóbbi Budafoki Pincejáraton, augusztus 4-én.
A Törley Pezsgőpincészetben a Triandafylla Görög Néptáncegyüttes tartott
táncházat. (9. oldal) 

– A Zeneakadémián klarinét szakon
diplomázott, végigjárta a klasszikus
zenei világot, mégis közel két évtizede
a Magyar Állami Népi Együttes klarinétosa, Magyarország egyik legismertebb népzenei zenekarának (Pál István
„Szalonna” és bandája) fúvós szólistája és a Pravo zenekar alapító tagja, zenésze. Miért pártolt át a népzenéhez?
– Nagyon szeretem. Békéscsabán, ahol
születtem és általános iskolába jártam, a
Balassi Néptáncegyüttesben táncoltam.

A félig szerb származású Boros Csillával ott alapítottuk meg a Pravo együttest.
Érettségi után ugyan szétszéledtünk, de a
zenekart rövid időn belül újraélesztettük
„poraiból”. A zenekar folyamatosan bővült repertoárban, a hangszerek, valamint
a taglétszám tekintetében, de a békéscsabai élményeknek köszönhetően továbbra
is balkáni népzenét játszottunk.
– Miért a bolgár népzenére esett
a választás?
– A balkáni zene rengeteg nép rengeteg zenéjét foglalja magába, így amikor Budapesten egymásra találtunk a
Jantra Bolgár Néptáncegyüttessel, a
bolgár és az ahhoz szorosan kapcsolódó makedón zene lett a specialitásunk.
Az együttes táncosai már több mint
húsz éve ápolják nálunk saját kultúrájukat, hozzájuk csatlakoztunk. (Folytatás a 2. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Kétszázmilliós eszközfejlesztés a szakrendelőben
Ismét működik a hétvégi gyermekorvosi ügyelet
az újbudai Szent Kristóf Szakrendelőben
(Folytatás az 1. oldalról) 

A XI. kerületben gyermekorvosi
ügyeletet ellátó Főnixmed Zrt. Budafok-Tétény önkormányzatának díjfizetési ajánlata ellenére is elzárkózott
a megkereséstől, hogy hétvégenként
fogadja a budafok-tétényi gyerekeket.
Ezért is volt reménykeltő a hír, miszerint az újbudai gyermekügyeleti ellátásban augusztus elsejétől részt vesz
az az Inter-Ambulance Zrt., amely a
budafok-tétényiek felnőtt- és gyermekügyeleti ellátását szolgáltatja.

Budafok-Tétény önkormányzata –
a XI. kerület önkormányzatának támogató hozzáállásával – megállapodott
a szolgáltatóval, miszerint amellett,
hogy a Tűzoltó utcai feladatellátási
helyén változatlanul biztosítja a gyermekügyeletet, minden szombaton és
vasárnap, továbbá minden munkaszüneti napon, nappali időszakban 9.00től 14.00 óráig a Szent Kristóf Szakrendelőben fogadja a budafok-tétényi
0–14 éves gyerekeket ambuláns orvosi ellátásra. n (VH)

Két helyen is fogadják
a beteg gyerekeket
Gyermekorvosi ügyelet
a Tűzoltó utcában:
Mindennap 20.00–08.00 között és
péntek 20.00-tól hétfő 8.00-ig. Cím:
1094 Budapest, Tűzoltó utca 71–75.
sz. alatt (innen indul a kijáró ügyelet is)Telefonszám: 06-1/783-1037

Gyermekorvosi ügyelet
a Szent Kristóf Szakrendelőben:
2018. augusztus 4-től minden
szombaton, vasárnap és ünnepnapon 9.00-től 14.00-ig.
Cím: Szent Kristóf Szakrendelő,
1117 Budapest, Fehérvári út 12.,
ügyeleti helyiség.
Telefonszám: 06-1/212-5979

Megújul Rózsavölgy

xxx

Hamarosan
megnyílik
a mesetér

Különleges élményt nyújt majd a államalapító játszótér
és mesepark a Szent István téren
kár már az augusztus huszadikát

Amegelőző héten, vagyis Szent Ist-

ván ünnepe előtti átadhatják az új meseparkot Budafok szívében. A Szent
István téren különleges játszótér és pihenőpark létesül Kő Boldizsár szobrászművész tervei alapján. A kerület
központjában megépülő létesítményben már az utolsó kapavágásokat végzik, gyakorlatilag készen állnak az átadási ünnepségre. Mint megírtuk, az
önkormányzat tavaly ősszel tartott társadalmi egyeztetése alapján a főváros

támogatásával és a TÉR-KÖZ pályázat
elnyerésével valósultak meg a tervek.
A közösségi téren helyet kapott egy növényekkel díszített pihenőpark, egy amfiteátrum és egy igazán varázslatos világ
a gyerekek számára, melyet Kő Boldizsár tervezett a kicsiknek és a nagyobbaknak. A mesetéren tíz játékot helyeztek
el a tervezők. A legkisebbekre gondolva
van homokozó, mely egy jurtában kap
helyet, van egy különleges hinta, amit a
nagyobbakkal együtt is használhatnak a
kicsik. A hintára a honfoglalás jelenetét

Fotó: Kocsis Zoltán

festették 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 bábja kibújjon a
toronyból. A Szent István mesetér közepén két fontos épület áll, az államalapító
vára és egy kis kápolna. A külső várfalon
sokféle módon lehet majd feljutni, hogy
meghódítsák a gyerekek a király várát. A
mellvédről csúszdán lehet a leggyorsabban lejutni. A kis kápolna a 3–7 éves gyerekeknek készült, ami egy kis játszóvár
funkcióját tölti be. 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. n (VH)

Nevezd el Budafok legújabb kulturális pontját!
A Kossuth Lajos utca 24. megújuló épületére elnevezési javaslatokat vár az önkormányzat

Az idei év legnagyobb rózsavölgyi beruházása a Kártya utca teljes megújítása volt.
A patak árvizeitől és Rózsavölgy legmélyebb pontjaként a mindenhonnan odaáramló csapadékvizektől ez az utca szenvedett a legtöbbet. A napokban az útfelület és a járda faltól falig megújult, és a patak felé sikerült az évek óta ideiglenes homokzsákvédelmet
állandó, környezetbe illő védműre cserélni. Emellett egy nagyon innovatív, napelemes
átemelőszivattyú segít megvédeni az utcát a víz elöntésétől – közölte Zugmann Péter alpolgármester. Beszámolt arról is, hogy nemrég az Ady Endre út egy újabb részén készült
el a járdafelújítás. Ezúttal a Rózsavölgyi Közösségi Háztól a Tokaji utcáig tartó szakaszon
esztétikus térkőburkolattal újult meg a fák gyökerei által felpúposodott, töredezett járda. A
közterületek fejlesztése mellett a közösségek építésére is nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat, így a nyári szünetben felújítási munka zajlik a Rózsavölgyi Közösségi Házban is.
Az elmúlt években az épület teljes körű külső felújítása után most a benti részek készülnek el. Új burkolatok és nyílászárók mellett egy új, kihúzható színpadot is kap a ház. n

Új és felújított buszvárók

Az önkormányzat és reklámgazdájának jóvoltából az elmúlt két évben 23 új buszvárót telepítettek, a régiek pedig mind megújultak a kerületben. A napokban újabb várók kerültek ki több buszmegállóba is. A Publimont Kft. és Budafok-Tétény önkormányzata összefogással, 2018 nyarán is tett azért, hogy kényelmesebbé tegye a tömegközlekedők életét.
A korszerű utasvárók telepítése mellett egyes megállókban vakolatot és burkolatot is javítottak a minél esztétikusabb és biztonságosabb szerkezet létrehozásáért. n

Az önkormányzat a Budafok-belváros
megújul program részeként 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.
javasolt név utaljon a kerületre, a

Avárosközponti helyszínre, a funkci-

óra, 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 ezer forinttal díjazzák.
Az önkormányzat fenntartja a jogot,
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Ez esetben a pályázók semminemű kártérítésre nem jogosultak. n (VH)

Légy Te is részese Budafok-Tétény arculattervezésének!
Egy jó ötlet most sokat ér! A kerület önkormányzata pályázatot hirdet olyan ötletekre,
amelyek azt fejezik ki, hogy Budafok-Tétény Budapest Bornegyede. Az 1. helyezett nyereménye: 300 ezer, a 2. helyezetté 200 ezer, a 3. helyezetté pedig 100 ezer forint. A díjazottak kapnak egy a Magyar Turisztikai Ügynökség által felajánlott, négyféle borból
álló csomagot is. A különdíj egy hat palack borból álló válogatás a Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola boraiból, További részletek a
Budafokteteny.hu oldalon olvashatók. n (vh)

Városházi Híradó

Öltözzön ünnepi díszbe a kerület!
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

Fejlesztések
az egészséges
Budafok-Tétényért
Hre, unokáinkra gondolunk. Ahogy egyre bővül a családom, én magam is ezt ta-

a egészség van, minden van – mondják. S még inkább igaz ez, ha gyermekeink-

pasztalom: nincsen nagyobb boldogság, mint egy pirospozsgás arcú, jó étvágyú,
gondtalan és életvidám gyerek. S biztos vagyok benne, hogy nincs olyan szülő,
nagyszülő, aki ezt másképp gondolná, ezért különösen fontos, hogy mindent megtegyünk a kicsik egészségéért.
A kerületi gyerekes családok örömére most egy régóta húzódó problémát sikerült orvosolnunk. Sokan szóvá tették – teljesen jogosan –, hogy a 14 év alatti gyermekek hétvégi ügyeleti ellátásáért a Tűzoltó utcáig kellett utazni a kerületi családoknak. S bár hosszas tárgyalásokat folytattunk az egészségügyi szolgáltatókkal,
több megoldási lehetőséget is próbáltunk, hogy közelebb hozzuk az ügyeleti ellátást Budafok-Tétényhez, mégis augusztus elejéig megoldatlan maradt a probléma,
amely mára égető fontosságúvá vált a kerületi édesanyák számára. Most azonban jó hírrel szolgálhatok számukra: sikerült megállapodnunk a kerületünkben
a felnőttügyeletet ellátó társasággal, hogy augusztus 4-től hétvégente és munkaszüneti napokon Újbudán, a Fehérvári úti Szent Kristóf Szakrendelőben a Budafok-Tétényből érkező kis betegeket is ellássák. A megoldás sikerességéhez hozzájárult Újbuda vezetése is, akiket köszönet illet konstruktív hozzáállásukért. Kérek
minden kedves szülőt, hogy a biztonság kedvéért tájékozódjon az önkormányzat
honlapján (www.budafokteteny.hu) az ügyeleti rendről, de kívánom, hogy soha ne
kelljen igénybe venniük azt.
A jó hírek sora azonban még nem ért véget. Az állam támogatásának köszönhetően hamarosan újabb mérföldkőhöz ér a Káldor Adolf Szakrendelő felújítása,
amelynek befejezése után kívül-belül, építészetileg, informatikailag és orvostechnikai felszereltségében is a kornak megfelelő, modern rendelőintézet várja majd a
budafok-tétényieket. Évek óta zajlik a szakrendelő megújítása, amelyet az önkormányzat ez idáig saját költségvetéséből folytatott. Most, az állam támogatásával
még tovább fejlődik a kerületiek szakellátása. Az Egészséges Budapest program
keretén belül ugyanis az önkormányzat által biztosított 20 millió forintos önerővel
együtt közel 200 millió forintot fordíthatunk a szakrendelő orvostechnikai, infrastrukturális és informatikai megújítására. Ennek köszönhetően például új digitális röntgengép vagy új sebészeti műtőberendezések munkába állítására is lesz lehetőség. Azt gondolom, a fejlesztések után mindannyian méltán lehetünk büszkék
a szakrendelőnkre, amely európai színvonalon, korszerű módon lesz képes szolgálni a budafok-tétényiek egészségét. n
civil szemmel

Tegyük ki házunkra a piros-fehérzöld lobogót az augusztus huszadikai nemzeti ünnepen! Budafok-Tétény önkormányzata kéri a kerület
lakosságát, hogy augusztus huszadika, Szent István államalapítónk ünnepe, és az összes nemzeti ünnepünk
alkalmából öltöztessük díszbe Budafok-Tétényt! Tegyük ki házunkra a piros-fehér-zöld lobogót!

ugusztus huszadika Magyarország
nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnepe az államalapító Szent István király
emlékére. A nap egyben a magyar katolikus egyház egyik, Magyarország fővédőszentjének tiszteletére tartott főünnepe.
A hivatalos ünneplés Budapesten, a
Kossuth téren Magyarország lobogójának
felvonásával és a tisztavatással kezdődik.
Budán rendezik meg a mesterségek ün-

A

nepét, és ott mutatják be Magyarország
tortáját. Bár délután a Szent István-bazilika körüli Szent Jobb-körmeneten részt
vesznek a közjogi méltóságok is, az eseményen elsősorban a hívők tisztelegnek
Magyarország fővédőszentje előtt. Az ünnepnapot az esti tűzijáték zárja.
Ezen az ünnepen adományozzák
a legtöbb állami kitüntetést, köztük a
Magyar Szent István-rendet. n (VH)

Fidesz–KDNP-s
önkormányzati képviselő

Egészséges lakosság,
egészséges házi kedvencek
A képviselő-testület megtárgyalta a lakosság egészségi állapotáról szóló tájékoztatást a 2017. évről, amelyet
dr. Gercsák Márta osztályvezető tiszti főorvos állított össze.
A járványos betegségek száma az
előző évihez képest 22%-kal visszaesett, a bárányhimlős betegségek 40%os visszaesésének köszönhetően, csak
egyetlen óvodai közösségben fordult

BODROG Zoltán
lmp-s
önkormányzati képviselő

Már többször írtam itt a szemétügyekről. Sok szemetet termelünk, s ebből elég
sok landol a közterületeken. Úgy látom,
az utóbbi egy-két évben jelentősen romlott is a rendszerváltás óta csak kínosan
lassan, de mégis javuló állapot: újra felfedezik az erdő- és városszéli helyeket az

A verseny vége előtt
a este a volt NB I-es csapatot, a Vasast látjuk vendégül, és kerül sor a felújított

Mcenterpályán az első mérkőzésre. Most, amikor ezeket a sorokat írom, a cím-

Mi a véleményük?
sebes gábor

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

elő. A szalmonellafertőzések száma a
felére csökkent. Az influenzaszezonban, illetve előtte 3910 kerületi lakos
kapott ingyenes védőoltást. A humán
papillomavírus (HPV) elleni védőoltás viszonylag új, az általános iskolák VII. osztályos lánytanulói ingyenesen kaphatják. 240 jogosultból 194-en igényelték,
az átoltottság elérte a 81%-ot kerületünkben, ami országosan kiemelkedően
jó eredménynek számít.
Fontos viszont, és a nyár hátralévő részében figyeljünk erre oda, hogy
a kullancsok által terjesztett Lyme-kór
esetszáma 40%-kal nőtt. A kullancscsípést követő, legalább 24 órás lappangási idő után kialakuló, fokozatosan növekvő, legalább 3 napja fennálló,
legalább 5 cm átmérőjű ovális folt
alapján a diagnózis megállapítása nem

nehéz. Forduljunk orvoshoz, ne kezelgessük magunkat!
Ami ennél is fontosabb, a veszettség
előfordulása: 2017-ben 66 esettel foglalkoztak a tiszti főorvos munkatársai, ami
30%-os csökkenés az előző évihez képest. Sajnos még mindig sok felelőtlen
kutyatulajdonos póráz és szájkosár nélkül sétáltatja kedvencét.
Ezt már nem a beszámolóból tudtuk
meg, de van más fertőzés is a társállatok körében: az állatorvosok jelzése szerint megemelkedett a szúnyogok által terjesztett bőr- és szívférgességek száma.
Figyeljünk oda kutyáinkra, macskáinkra! A
paraziták ellen hatásos megelőző szerek
kaphatók, melyeket az állatok nyakszirtjére kell kenni. Ha már kialakult a fertőzés,
sokkal hosszabb és költségesebb a kezelés, bizonytalan kilátásokkal. n

illegális lerakók. Mit tehetnénk, hogy az
utcákat is tisztábbá tegyük? Sőt, mit tehetünk, hogy lényegesen csökkentsük a
kukáinkban landoló mennyiséget, ami
szintén nem tűnik el, csak egy kicsit
messzebb kerül ki valahová? Mit tehetnénk, hogy sokunk részt vegyen a megoldásban?
Természetesen sokat írtam már politikai ellentétekről (illetve ezek meghaladásáról is) és arról, mit hiányolok, mit
helytelenítek az önkormányzat működésében. A mindent elborító szemét témájában azonban azt mondom, az önkormány-

zat alapvetően megteszi a tőle telhetőt. Ez
a megállapítás azonban mind az önkormányzatra, mind ránk, ellenzékre, civilekre, kritizálókra, polgárokra súlyos terhet ró.
A hivatalos gazdák, s így az önkormányzat is nyitott kell, hogy legyen az eddigi keretek meghaladására. A polgároknak pedig be kell szállniuk a munkába.
Itt az idő, hogy akár egy ellenzéki is megragadja az éppen nem rá testált munkát! Továbbra is megoldásokat keresek, keresünk, s remélem, találunk is
– kérem, kövessenek a szokásos fb.com/
BodrogZoltan.LMP címen! n

ben jelzett gondolat abban az értelemben nyer valóságot, hogy a versenyző mindig
kritikus állapotba kerül akkor, amikor verseny közben közel ér a célhoz, azt már
látja, és a nagy kérdés az, hogy marad-e annyi energiája, akaratereje, hogy azt elsőként szakítsa át. Az egyesület százéves jubileumán ígérte meg az ország vezetője azt, hogy a sportcsarnokot korszerűsíthetjük. Mi ennek a bizalomnak kívántunk megfelelni, megköszönve a lehetőséget, és építettük fel azt a projektet, amely
komplex sportfejlesztést, ingatlanfejlesztést, energiaracionalizálást, városképi formálást, de mindenekelőtt funkciót kívánt adni a Budafokon sportolni akaróknak
és a sportolóknak. A felelősség rendkívül nagy, hiszen ezt az összetett feladatot saját hatáskörben, tulajdonképpen egy ember irányította. Ráadásul az ilyen projektek költsége legalább 10%-ban erre a tevékenységre fordítódik, mely azt jelenti,
hogy esetünkben közel 100 millió forint, amit megspóroltunk, és abból is konkrét
valóságot hoztunk létre.
Egy sportkomplexum teljes körű felújítása rendkívüli körültekintést igényel,
hiszen az egyes feladatokat, tervezési, kivitelezési munkálatokat teljes egészében
át kell látni a folyamat kezdetének elején, és a projekt csak akkor lehet sikeres, ha
az egyes részfeladatok egymásra épülnek, megfelelő sorrendben végzik el azokat,
és minden feladatra, még arra is, ami az eredeti tervekben nem szerepel, marad
elég forrás, hogy minden megvalósulhasson. Nagy feladat a források megszerzése, de talán még nagyobb a támogatási szerződésekben foglalt követelmények szerinti felhasználás, a rendelkezésre álló források elszámolása. A munkákat nehéz
nyugodt körülmények között végezni azért is, mert a sportlétesítményre vonatkozó előírásokat egyrészt törvényben rögzítik, másrészt a sportági szakszövetségek
ellenőriztetik saját rendszerük, illetve az erre a feladatra szakosodott szakhatósági, rendőrségi ellenőrökkel. A feladatnak ezen részei világszínvonalúak, és sokszor nem is érti az ember, hogyan állíthatnak a hazai viszonyok közepette ilyen,
szinte teljesíthetetlen követelményeket a projekt elé. A projektet ráadásul úgy kellett megvalósítani, hogy közben mindvégig üzemeltünk, és csak néhány mérkőzést
kellett vendégként teljesítenünk.
A mai napon a BMTE fejlesztése eljutott a verseny során abba a helyzetbe,
amikor mi, a szimbolikus versenyzők látjuk a célt, és gyűjtjük az erőt, hogy a célszalagot az előre kitűzött szándékunk szerint érjük el. Ezúton is köszönjük a támogatóknak a részünkre biztosított feltételeket, az önkormányzatnak mindazt a
pozitív hozzáállást, amivel segítették terveink megvalósítását, a kivitelezőknek a
nehéz körülmények között végzett munkát.
Saját munkatársaink erőn felüli munkavégzését is köszönjük, aminek eredményeként a sporttelepen látható rend és tisztaság mindenkor biztosítva volt.
Mi magunk az általunk kitűzött célt teljesítettük, és dolgozunk azon, hogy
a projekt élete most ne szakadjon meg, mert egyrészt ami létrejött, azt meg
kell becsülni és gondoskodni kell a zavartalan működtetéséről, másrészt a még
hiányzó elemeket szükségszerű lesz létrehozni, és csak akkor tudjuk ezt megcsinálni, ha a folyamatot a jövőben is úgy szervezzük, ahogy eddig. Végezetül
külön kívánom megköszönni Soós Jánosnak a projektkoncepció kigondolását,
annak teljes körű menedzselését, és a még hátralévő elszámolással kapcsolatos
munkáját. n
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 Városházi Híradó

állásajánlatok

szavazás

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

Ismét új játszótérről szavazhatunk!

FŐÉPÍTÉSZ, FŐÉPÍTÉSZI ÉS VÁROSRENDEZÉSI IRODAVEZETŐ munkakör betöltésére.

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: Határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezés,
dajka munkakörben. Főbb feladatok: szorosan együttműködik az óvónőkkel,
segíti megvalósítani az intézmény pedagógiai célkitűzéseit, részt vesz a
gyerekek gondozásában, a csoportszoba és a gyerekek környezetének tisztán
tartása. Pályázati feltételek, egyéb információk: OKJ dajka végzettség, http://
budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/dajka A pályázatokat 2018. augusztus
22-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „dajka” jeligével lehet benyújtani az
alábbi e-mail címre: ovodapajtas@ovoda.hawk.hu, Pajtás Zoltánné óvodavezetőhelyettes részére.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki

PIACFELÜGYELŐ munkakör betöltésére

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: Határozatlan idejű, részmunkaidős munkaviszony (heti
30 óra figyelembevételével megállapított munkaidőkeretben) 3 hónap próbaidő kikötésével. A jelentkezéseket 2018. augusztus 20-ig a Polgármesteri Hivatal
Humánpolitikai Csoportjához „piacfelügyelő” jeligével lehet benyújtani az alábbi
e-mail címre: palyazat@bp22.hu. Feladatok, feltételek, illetmény, egyéb információk: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok.

Budafok-Tétény önkormányzata újabb játszótér építését
tervezi Budafokon, a Panoráma utca térségében. Amen�nyiben ön is szívesen elmondaná véleményét a tervezett
beruházással kapcsolatban,
szívesen szavazna arról, milyen játszóeszközök kapjanak helyet a területen, töltse
ki a www.budateteny.hu oldalon, a Hír utcai (vöröskúti)
játszótéren 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!

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

titkárnő munkakör betöltésére.

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: Határozott időre szóló köztisztviselői kinevezés
a Közigazgatás-fejlesztési és Szervezési Irodán, titkárnő munkakörben. A
pályázatokat 2018. augusztus 20-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai
Csoportjához „titkárnő” jeligével lehet benyújtani az alábbi postai vagy e-mail
címre: palyazat@bp22.hu. Határozatlan idejű, részmunkaidős munkaviszony
(heti 30 óra figyelembevételével megállapított munkaidőkeretben) 3 hónap
próbaidő kikötésével. Feladatok, feltételek, illetmény, egyéb információk: http://
budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.
BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: Az Adóügyi Irodán adóügyi ügyintéző munkakör
köztisztviselői jogviszonyban, határozatlan időre. A pályázatokat 2018. augusztus
5-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „adóügyi ügyintéző”
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

dajka munkakör betöltésére.

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: Határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezés,
dajka munkakörben. Főbb feladatok: szorosan együttműködik az óvónőkkel, segíti
megvalósítani az intézmény pedagógiai célkitűzéseit, részt vesz a gyerekek gondozásában, a csoportszoba és a gyerekek környezetének tisztán tartása. Pályázati feltételek, egyéb információk: OKJ dajka végzettség, http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok/dajka A pályázatokat 2018. augusztus 22-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „dajka” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: ovodapajtas@ovoda.hawk.hu, Pajtás Zoltánné óvodavezető-helyettes részére.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

kertész munkakör betöltésére

Betöltendő munkakör: határozatlan időre szóló, részmunkaidős (heti 30 óra) közalkalmazotti kinevezés kertész munkakörben. Főbb feladatok: az óvoda kertjének
gondozása, az óvoda területének rendben tartása, az óvoda épületében és kertjében kisebb karbantartási feladatok elvégzése. Pályázati feltételek, egyéb információk: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/kertész. A pályázatokat
2018. augusztus 22-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „kertész” jeligével lehet
benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu, Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.
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. Főbb feladatok: a gyermek- és
felnőttélelmezéssel kapcsolatos konyhai teendők ellátása. Pályázati feltételek,
egyéb információk: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/konyhai
dolgozó- A pályázatokat 2018. augusztus 22-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.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

gyógypedagógus,
logopédus munkakör betöltésére

Betöltendő munkakör: határozatlan időre szóló, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, gyógypedagógus, logopédus munkakörben. Főbb feladatok: a
XXII. kerület Egyesített Óvoda tagóvodáiban az integrált SNI gyermekek segítése, fejlesztése, logopédiai ellátása. Pályázati feltételek, egyéb információk: Felsőfokú gyógypedagógusi végzettség, logopédiai szakirány, büntetlen előélet. http://
budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/gyógypedagógus,logopédus. A pályázatokat 2018. augusztus 22-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.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

takarító munkakör betöltésére

Betöltendő munkakör: határozott időre szóló, teljes munkaidős közalkalmazotti kinevezés, takarító munkakörben. Főbb feladatok: Szociális helyiségek, irodai helységek takarítása. Pályázati feltételek, egyéb információk: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok/takarító. A pályázatokat 2018. augusztus 22-ig a XXII.
kerületi Egyesített Óvodába „takarító” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail
címre: vezeto@ovoda.hawk.hu, Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.

program

A Baross Gábor-telepi
Polgári Kör augusztusi
programja
13., hétfő, 17 óra Gyakoroljuk a német nyelvet! Vezeti: Kutas Endre alelnök. 14., kedd, 16
óra Nyugdíjasklub. Vezeti: Balázs Jánosné
15., szerda, 11-13. óra XII. utcai lélekvédő
klub eü. tornája. Vezeti: Halászné Furka Éva
klubvezető. 16., csütörtök, 17 óra Fotóklub Vezeti: Czettele Győző. 16., csütörtök, 18 óra Ki
Mit Gyűjt! Klub Vezeti: Rácz István vezetőségi
tag. 17., péntek, 19 óra Fiatalok klubja összejövetele Vezeti: Juhász Dániel tagozatvezető
21., kedd, 16 óra Nyugdíjasklub. Vezeti: Balázs Jánosné. 22., szerda, 11-13. óra XII. utcai lélekvédő klub eü. tornája. Vezeti: Halászné Furka Éva klubvezető. 23., csütörtök, 16
óra Nyugdíjasok kártyadélutánja Vezeti: Balázs Jánosné. 23., csütörtök, 16 óra Ifjúsági Tagozat alakuló összejövetele szalonnasütéssel egybekötve. Vezeti: Orbánné Pataki Éva
tagozatvezető. 24., péntek, 19 óra Rockklub.
Vezeti: Juhász Ferenc titkár vezetőségi tag.
26., vasárnap, 9 óra Tábori mise a Donát-hegyen Mazgon Gábor atyával. 28., kedd, 16 óra
Nyugdíjasklub. Vezeti: Balázs Jánosné
31., péntek, 19 óra Iparosklub. Vezeti:
Ipolyvölgyi János.
A tornateremben minden hétfőn és szerdán
16.30–18.30-ig felnőttek asztalitenisz-edzése versenyzőknek. I. sz. csapat. Vezeti: Süveges Antal
ÚJ! Minden hétfőn és pénteken a II. sz. amatőr
asztalitenisz-csapat tart edzést Kissné Kabók
Adrienn vezetésével. Hozzájuk csatlakozhatnak az amatőr pingpongozni vágyók. Hétfőn
14.30–16.00-ig, pénteken 14.30-tól 17 óráig.
Minden szombaton és vasárnap a III. sz. versenyző fiatalok asztalitenisz-edzése 9.00-től
17-ig. Vezeti: Prinyi Csaba.
A Baross Gábor Közösségi könyvtár nyitvatartási ideje: Hétfő: 9–12 óráig, pénteken 14–18
óráig. A kölcsönzés ingyenes.
A meridián torna szeptemberben indul újra!

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

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

Városházi Híradó
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Forrást keresnek a buszjárathoz
A NIF Zrt. a minisztériumhoz fordult a Vágóhíd utcai aluljáró ügyében
A lakossági, önkormányzati és hatósági
nyomás hatására a vasútfelújítás beruházója, a NIF Zrt. megtette az első lépéseket,
hogy egy buszjárat indulhasson a Vágóhíd
utcai aluljáró lezárása miatt kialakult közlekedési káosz enyhítésére.
cég lapunkkal közölte, megkeresi a

Aprojekt megvalósítását finanszírozó mi-

nisztériumot a buszjáratindítás elszámolhatóságával, forrásbiztosításával kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy pénzt kérnek
a körjáratra, és arról is tárgyalnak majd,
hogy ezt az összeget el lehet-e számolni a
projekt részeként. Mint arról korábban beszámoltunk, a Budapest Közút Zrt. mint
forgalomtechnikai hozzájárulásra jogosult
szakhatóság, módosító hozzájárulást küldött a vállalkozónak a kérdéses aluljáró
építésével kapcsolatban. A NIF Zrt-től ebben azt kérte, hogy biztosítson egy buszjáratot a Vágóhíd utcai aluljáró lezárása miatt kialakult állapotok rendezésére. A NIF
Zrt. azonban leszögezte: a jelzett módosító
hozzájárulás nem változtat a jogerős, hatályban levő építési engedélyen, amelyet
Budapest Főváros Kormányhivatala mint
jogosult hatóság állított ki. Ennek ellenére
és az ügy minden igényt kielégítő rendezése miatt megkeresik a szaktárcát egy buszjárat elindítása érdekében.
A Városházi Híradó előző lapszámában közöltük azt is, hogy súlyos baleset

történt nemrég: a térségben elgázoltak
egy férfit, aki szabálytalanul akart átkelni
a síneken. Vélhetően a bajhoz az is hozzájárulhatott, hogy a vasútfelújítás miatt
lezárták a Vágóhíd utcai aluljárót, ellehetetlenítve a közlekedést a sínek két oldala, vagyis a Gyár utca és a Nagytétényi út
között. A gyalogosok számára kijelölt útvonal jelentősen hosszabb lett, ráadásul
olyan ipari területen megy át, ahol nem
mindenhol van járda és közvilágítás. Ilyen
körülmények között kénytelenek közlekedni a helyiek, a térségben dolgozók, valamint egy ifjúsági kollégium lakói. Erről
szólva a NIF Zrt. kijelentette: megkeresték
a kivitelezést felügyelő mérnököt, a kivitelezést végző vállalkozót és az illetékes
rendőrkapitányságot. A tőlük kapott információk szerint a baleset nem a munkaterületen történt a lezárás miatt. A katasztrófavédelemtől az önkormányzat azonban
olyan tájékoztatást kapott, hogy a Háros
vasútállomásnál valóban történt egy súlyos baleset a közelmúltban. Egyébként is
az elmúlt években nyolc gázolás volt ebben a térségben.
Mint megírtuk, a NIF Zrt. arra hivatkozott, hogy nincs pénze egy buszjárat
elindítására a projektre kapott európai
uniós támogatásból, és az önkormányzat is csak utólag jelezte a problémát, korábban áldását adta az aluljáró lezárásához, és a gyalogos kerülőút kijelöléséhez.

A MÁV ennél különösebb érveket sorakoztatott fel. Közölték, nekik csak a kimaradó vonatjáratokat kell pótolni más
járművekkel, az aluljáróban pedig soha
nem közlekedett vonat.
Az ugyan tény, hogy az alternatív közlekedés biztosítása nem a MÁV feladata
egy aluljáró lezárása esetén, de az önkormányzat szerint a NIF, vagyis a beruházó
érvei több ponton is sántítanak. Egyrészt
volt már precedens arra, hogy külön buszjáratot indítottak a vasútfejlesztés miatt a
környéken élők közlekedésének megkön�nyítésére. Éppen a közelben, Nagytétény
határában, a Növény utcai aluljáró lezárása
után sikerült ezt elérni a NIF-nél. Akkoriban nem hivatkoztak arra, hogy erre nincs
keret az unió által nyújtott forrásokból.
Az sem teljesen igaz, hogy az önkormányzat csak utólag jelezte volna a problémát. Karsay Ferenc, Budafok-Tétény
polgármestere lapunknak elmondta: az
önkormányzat még az építkezés megkezdése előtt a gyalogos és a kerékpáros
közlekedés zavartalan biztosítását kérte,
a jelenlegi helyzetben azonban ez enyhén
szólva sem zavartalan. Amikor pedig kijelölték a gyalogutat, a kerület rögtön jelezte, hogy az nem megfelelő, és az érintett
Gyár utcai vállalkozások több száz aláírást gyűjtve szintén felhívták a figyelmet
a problémára. Az aláírásokat megküldték
a NIF-nek is. n (VH)
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Intézkedések
a drogfogás miatt
Az Ipartestület közölte: intézkedik, hogy többet
ne fordulhasson elő kábítószer-terjesztés a székházában
Városházi Híradó legutóbbi szá-

Amában beszámoltunk arról, hogy

a XXII. kerületi rendőrkapitányság
nyomozói a Bűnügyi Bevetési Osztály
munkatársaival ellenőrzést tartottak
az Ipartestület Mária Terézia úti székházában, mivel információ merült fel
arra, hogy az ott bérbe adott helyiségben kábítószert árulnak és fogyasztanak. A nyomozati cselekmények eredményeként a rendőrök 2018. június
9-én a hajnali órákban 22 személyt
elfogtak és előállítottak. Az üggyel
kapcsolatban Jurás László, a kerületi
Ipartestület elnöke több dolgot is közölt lapunkkal. Egyrészt azt, hogy az
Ipartestület működésének biztosítására a rendezvénytermeit bérbe adja különböző rendezvényekre, melyet szerződött üzemeltető végez. Így került
sor egy születésnapi rendezvényen a
sajnálatos eseményre. Másrészt azt,
hogy az eset az Ipartestület székházában történt ugyan, de az Ipartestületnek, vezetőségének, tagjainak, állandó irodabérlőinek semmi köze a
drogfogyasztáshoz és -terjesztéshez.
Az eset miatt az Ipartestület elnöksége megteszi a szükséges intézkedé-

seket annak érdekében, hogy hasonló
eset ne fordulhasson elő. A konkrét intézkedésekről pedig tájékoztatást adnak a későbbiekben.
Mint arról beszámoltunk, 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 és foglaltak le.
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 viszont a rendőrök őrizetbe vették, kábítószer-kereskedelem miatt gyanúsítottként
hallgatták ki, és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásukra. n (VH)

Fotó: Kocsis Zoltán

Folyamatosan építik át a síneket
Éjjel-nappal dolgoznak a vasútfejlesztők az elkövetkezendő napokban
Nemzeti

Infrastruktúra-fejlesztő

A(NIF) Zrt. beruházásában megvaló-

suló vasútipálya-átépítés éjjel-nappali
munkavégzést tesz szükségessé a következő napokban. A Kelenföld–Százhalombatta vonalszakasz vasúti pálya és
kapcsolódó létesítmények korszerűsítése projekt részeként 20,5 km hosszan
a vasúti pálya teljes átépítése, korszerűsítése történik. A pálya nagyrészt 120
km/h sebességgel lesz járható. Az állomásokon és megállóhelyeken 55 cm
magas peronok, továbbá peronaluljárók, rámpák, liftek, perontetők épülnek
korszerű térvilágítás-rendszerrel. A felsővezeték-rendszer teljes hosszban átépül. A fejlesztés részeként, alépítményjavító géplánc alkalmazásával építik át
a vasúti pályát Budafok megállóhelytől indulva Kelenföld állomás irányába. Az alkalmazott építési technológia
500-600 méter/24 óra haladást tesz lehetővé, ezért a munkavégzés folyamatos (éjjel-nappal) lesz. A fenti kivitelezési munka augusztus 3. és 12. között
zajlik. A munkálatok ideje alatt a lakosság türelmét kéri és köszöni a kivitelező. n (budafokteteny.hu)

Szeméremsértőt
keres a rendőrség
A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik
az ismeretlen férfi azonosításához
XXII.

kerületi

rendőrkapitányság

Anyomozást folytat ismeretlen tettes

ellen szeméremsértés vétség elkövetésének gyanúja miatt. A rendelkezésre álló
adatok alapján a férfi 2018. július 11-én 6
óra 22 perc és 6 óra 32 között szeméremsértő módon viselkedett egy Budapest
XXII. kerületi gyógyszertár ablaka előtt.
A férfiról felvétel készült. A feltételezett
elkövető körülbelül 175-180 centiméter
magas. A bűncselekmény elkövetésekor
fehér baseballsapkát, fehér pólót, vilá-

goskék rövidnadrágot és fekete sportcipőt viselt. A XXII. kerületi rendőrkapitányság kéri, hogy aki a Budafokteteny.
hu oldalon is bemutatott felvételeken látható férfit felismeri, tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár
névtelensége megőrzése mellett tárcsázza az ingyenesen hívható 06-80/6555111 Telefontanú zöldszámát, a 107
vagy 112 központi segélyhívó számok
valamelyikét. n (Forrás: Police.hu)

6



BORFESZTIVÁL

 Városházi Híradó

BUDAFoKI PEZSGŐÉS BoRFESZTIVÁL
2018. szeptember 1-2.
RandOm Trip • MYRTILL és a SWINGUISTIQUE
BERECZKI ZOLTÁN • THE QUALITONS
HOLLYWOODOO • TRIO KOLTA & DAVID YENGIBARIAn
BOR • PEZSGŐ • GASZTRONÓMIA • NYITOTT PINCÉK
MŰVÉSZ UTCA • GYERMEKLIGET • SZIESZTA PoNT
INGYENES RENDEZVÉNY
FB.COM/BUDAFOKIBORFESZTIVAL
BUDAFOKIBORFESZTIVAL.HU

yxyxc

HÁZIGAZDA:

KIEMELT
TÁMOGATÓK:

PalaCe
Catering

FŐTÁMOGATÓK:

MÉDIATÁMOGATÓK:

Városházi Híradó



INTERJÚ



7

Húszéves a Pravo

Bolgár népzene várnai vendégeink tiszteletére
(Folytatás az 1. oldalról) 

– Mikor és hol hallhatjuk a zenekart?
– Tavaly kemény évünk volt, sokat játszottunk fesztiválokon is, így többek
között a Duna Karneválon és a RaM
Colosseumban, ahol októberben nagy
koncerttel ünnepeltük meg a születésnapunkat. Idén kevesebb ilyen jellegű
fellépést vállaltunk, mert alapvetően
az a célunk, hogy zenénkkel a magyar-

xxxxxx

országi bolgár kisebbség igényeit ki
tudjuk szolgálni. A bolgárok életében,
akár a hazájuk területén élnek, akár határaikon túl, a mai napig fontos szerepet tölt be a népzene és a néptánc. Az
itt élő bolgárok rendezvényein és ünnepein a Pravo zenekar biztosítja a muzsikát, hogy ezekre az eseményekre ne
kelljen vendégegyüttest hívni Bulgáriából. n (Tamás Angéla)

Fotó: Anyakanyar.hu

A család a legnagyobb kincs
Farkasházi Réka a Tintanyúllal koncertezik a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon
Hatalmas Bumm bumm bummra készül csaknem félévnyi kihagyás után,
szeptember 2-án a Budafoki Pezsgőés Borfesztiválon Farkasházi Réka, aki
harmadik gyermekének születése miatt nem koncertezett hónapokig a Tintanyúl zenekarral.
– Milyen műsorral tér vissza közönségéhez? – kérdeztük a népszerű színészénekesnőt.
– Az első Fonogram-díjas lemezünk
anyagával, a Bumm bumm bumm-mal.
Zenekarunk főleg megzenésített gyermekversekkel kíván kedveskedni a kicsiknek és a nagyoknak, azaz szülőknek is. Jó tíz évvel ezelőtt azért hoztuk
létre az együttest, hogy ne csak a gyerekeket, hanem a családokat együtt
szórakoztassuk, ami nem kis feladat,
mert két generációnak is meg kell felelni.
– Úgy látszik, ez sikerült, hiszen már
több mint egy évtizede népszerűek…

– Ez köszönhető a daloknak, a verseknek, a hangzásnak és persze a kiváló zenészeknek.
– Emblematikus számuk címe szerint a család a legnagyobb kincs. Az ön
számára ez most különösen aktuális,
hiszen júniusban világra hozta harmadik gyermekét, Tamarát. Hogyan tud
népes családja mellett a művészi munkára összpontosítani és koncertturnékon részt venni?
–Nem könnyű, nagy logisztikát kíván, de a férjem szerencsére sokat segít.
Most, augusztus közepén például – több
hónap kihagyás után – Pécsett kezdünk,
külön kocsival megy a zenekar és mi
is a legkisebb gyerekkel, hogy tudjam
táplálni. Mert legnagyobb kincs a számunkra a gyermek és a család…
– Nemcsak énekesként, de színészként is járta az országot. Mikor lép
újra színpadra?
– Az Újszínházban két szerepet veszek vissza októberben, a Ricse, Ri-

csében és a Hangemberben. Ezt is már
alig várom. Az Ivancsics Ilona társulatban – ahol szintén évekig játszottam –
sajnos éppen azért nem tudok jelenleg
szerepelni, mert Tamara miatt nem tudnám járni az országot, hiszen egy-egy
előadás jóval több időt vesz igénybe,
mint a koncertezés.
– Pontosan húsz évvel ezelőtt robbant be neve a köztudatba a Barátok
közt című teleregényben…
– …amiben nyolc csodálatos évet
töltöttem Kertész Mónikaként. Hálával gondolok ezekre az évekre, a sorozatra, itt tanultam meg a színészmesterség néhány fogását, a forgatásokon
szerzett tapasztalatokat pedig későbbi
munkámban is hasznosítom.
– Budafokon is barátok közt lesz.
– Többször felléptem már a kerületben, s valóban, mindig baráti, családias volt a légkör koncertjeinken,
remélem, szeptember elején is így
lesz. n (Temesi László)

Diáksportért díjat vehetett át Haász Ferenc kerületi testnevelő és edző
Amikor július utolsó keddjén felkerestük a 2018-as Diáksportért díj kitüntetettjét, Haász Ferencet, az általa vezetett kerékpárostábor tagjai a Hajós
Alfréd Tanuszoda kertjében felállított
ugrálóvárban kezdték a napot. Az önfeledt mozgás után a különböző korú és
nemű gyerekek részt vettek az egyórás
úszásoktatáson, majd bringára pattantak, hogy letekerjék az előirányzott tíztizenöt kilométeres távot.
testnevelő tanárnak ugyanis a test-

Anevelés bármely formája szívügye:

xxxxxx

játszottak profik is – ez látszott a mozgásukon. A kempelenes lányok erőssége a technikai tudáson túl abban rejlik,
hogy nagyon lelkesek és szorgalmasak, hatalmas akaraterejük van és remek csapatjátékosok. Rendkívül ügyesek, és a sporthoz való hozzáállásuk
példamutató, amely a nyári edzőtáborokban is rendre kiderül. Hozzátette:
bár a röplabda kifejezetten lányoknak
való sportág, mert nem erőszakos és
nincs test-test elleni küzdelem, edzéseire fiúk is járnak, így a magas, vékony,
mozgékony lányok hozzászoktak az

Fotó: Kocsis Zoltán

Csak a baba-mama számít
A Kopp–Skrabski közönségdíjas Sződy Judit
Nagytétényből segíti a kismamákat
A pszichológus, újságíró, négygyermekes édesanya Magyarországon az
egyik legismertebb, nemzetközi vizsgával rendelkező szoptatási tanácsadó. A családokért végzett másfél
évtizedes munkásságát idén közönségdíjjal ismerte el a Három Királyfi,
Három Királylány Alapítvány. A Kopp–
Skrabski-díjat júniusban adták át a tavaly óta Nagytétényben élő Sződy Juditnak.
– Szoptatási tanácsadó és pszichológus. Hány évnek kellett eltelnie, hogy
ne csodabogárként tekintsenek önre az
emberek?
– A munkahelyemen, az Uzsoki Utcai Kórházban már természetes a jelenlétem, de azért ott is kellett háromnégy év, hogy fejben is el tudjanak
helyezni a rendszerben.
– Mindig megvolt önben a kellő lelkierő, türelem ehhez a munkához?
– Ami nem hagy kiégni, az az, hogy
minden eset más, nincs két egyforma
probléma, két egyforma baba és anya,
apa, és mindenkinek nagyon jólesik segíteni. Persze, néha én is nyűgös vagyok, amikor reggel itt kell hagynom ezt a gyönyörű kertet, ahol most
is ülünk, hogy közel másfél órát buszozzak Zuglóba, és már reggel tudom,
hogy csak késő délután érek haza. Pedig úgy vágyom arra, hogy minél többet itt lehessek. Teljesen odavagyok
ezért a helyért. De amikor a beérek a
kórházba, akkor csak a baba-mama
számít, rájuk hangolódom, és ettől ott
is remekül érzem magam.
– Ezek szerint sokat segít a feltöltődésben a hely, Nagytétény, ahol most
él, tavaly október óta.
– Hiába Újlipótvárosban nőttem
fel, nekem mindig fontos volt a termé-

A bajnokok edzője

nyáron sport- és edzőtáborokat szervez
és vezet, a tanév során a Budai Nagy
Antal Gimnáziumban tanít, az óvodásoknak úszást oktat, az általános és középiskolásoknak pedig röplabdaedzéseket tart.
Tanítványaival a budapesti diákolimpiák állandó résztvevője. Röplabdás csapataival számtalan érmet nyert
már, de a legutóbbi versenyen „mindent vittek”: a budapesti első helyezés
után a Kempelen Farkas Gimnázium
lánycsapata megnyerte a 2017/2018.
tanév röplabda „B” kategória diákolimpia országos döntőjét, és ezzel kiérdemelte a Magyarország diákolimpiai bajnoka címet.
A Diáksportért díj friss birtokosa elmondta lapunknak: megtiszteltetésnek érzi, hogy a Magyar Diáksport
Szövetség őt választotta a kitüntetésre,
hiszen testnevelő kollégái között számosan dolgoznak kiválóan és eredményesen. Az országos röplabdaviadalról
beszélgetve elmesélte, hogy a négynapos rendezvényen az V–VI. korcsoportba tartozó 20 legjobb megyei
és fővárosi lánycsapat mérkőzött meg
egymással. Bár a verseny amatőrök
között zajlott, némely csapatban mégis
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szet, növények, állatok. Már nem tudnám elképzelni az életem olyan helyen,
ahol márciustól októberig nem tudok
kint lenni. Itt gyakorlatilag a teraszon,
a kertben élünk. Ropi kutyám is társam
ebben. Így minden tökéletes.
– A gyerekei hogyan viszonyulnak a
munkájához?
– Büszkék arra, amit csinálok. Régen jókat nevettünk rajta, hogy ha
megkérdezték tőlük, hogy mi is a ti
anyukátok, akkor nagy levegőt vettek, és sorolni kezdték: újságíró, szerkesztő, pszichológus és laktációs tanácsadó. Azt javasoltam, mondják azt,
hogy újságíró, mert abban nincs semmi
fura, és mindenki érti.
– „A társadalom lelki egészségéért,
a magyar családokért, közösségekért
végzett elkötelezett munkájáért” – ez
az elnyert közönségdíj indoklása. A sok
egyéni találkozás a családokkal összeadódott?
– Igen, hét éve dolgozom a kórházban, ahol 1600 szülés zajlik évente, vagyis tízezer anyával foglalkoztam már ez idő alatt, egy részük utólag
is megkeres. Ennyi találkozás után valóban lehet, hogy már szemléletformálásról beszélhetünk. Segítette a munkámat az is, hogy sok szoptatási problémát
átéltem a tíz év alatt, amíg magam is
szoptattam. Ez megkönnyíti, hogy érzékeny maradjak a munkám során. Tizenöt éve vizsgáztam szoptatási tanácsadóként, még angol nyelven. Akkor
még csak hárman voltunk az országban.
Tízévente újra kell vizsgázni, ötévente
pontokkal igazoljuk, hogy képződünk.
Nagy lépésekben fejlődik az orvostudomány, a diagnosztika, ezt követni kell,
de nem esik nehezemre. Nagyon kíváncsi vagyok a világra, nekem ez így természetes. n (Sükösd Levente)

Fotó: Kocsis Zoltán

erős nyitásokhoz, meg tudják fogni
azokat, képesek blokkolni az erős ütéseket. A fiúkkal való játék nagymértékben fejleszti a lányok technikai tudását,
így a győzelemhez ez is hozzájárult.
Haász Ferenc az iskolában szinte
mindig nulladik órával kezdi a napot,
hogy az uszodában oktatni tudja három
óvodás csoportját, és a teljes óraszám,
valamint az osztályfőnökség mellett
képes legyen a kezdőknek és bajnokoknak egyaránt megtartani a röplabdaedzéseket három különböző helyszínen. n (Tamás Angéla)

xxxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán
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SURSUM CORDA 2018

 Városházi Híradó

Sursum Corda
2018

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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Párbeszéd a kultúrák között
Perutól Csíkszeredáig, Szekszárdtól Mezőkövesdig
A 23. Duna Karnevál margitszigeti gáláján tíz ország közel kétszáz művészének
közös előadását a Duna Művészegyüttes
előadása követte: a Müpában nagy sikerrel bemutatott Szerelmünk, Kalotaszeg
című táncszínházi produkciót láthatta a
közönség – rövidebben ugyan, ám a Magyar Állami Népi Együttessel, a szekszárdi Bartina, a Bem, valamint a Bihari Táncegyüttessel „feldúsítva”.
Kiváló Fesztivál és Europe Top 500

Acímmel is kitüntetett Duna Karne-

Görög est a pincékben
A Budafoki Pincejáraton a görög kultúráé volt a főszerep
görög kultúráé volt a főszerep a
Budafoki Pincejáraton, augusztus 4-én. A Törley Pezsgőpincészetben a Triandafylla Görög
Néptáncegyüttes tartott táncházat, a
Barlanglakás Emlékmúzeumban Karakas Zoltán dudazenéjét hallgathatták meg a látogatók. A Seybold–Garab
Pincéből tematikus séta indult a történelmi Péter-Pál utcán, a Magdolna Borklub és rendezvényházban a
Pastemos adott görög zenei koncertet. A Lics Pincészetben Porto Greco,

Alegutóbbi

Stefanidu Mónika és Radics László játszott, miközben a vendégek megtekinthették az ARTÉR Művészeti Egyesület
nyári tárlatát is.
A Záborszky Pincében történelmi
gasztrosétát lehetett tenni Révész József volt parlamenti séf, világbajnoki
ezüstérmes mesterszakács vezetésével,
a Katona Borházban a Fanari görög zenéjét élvezhették a látogatók. A Borköltők Társasága étteremben ismét
pincekvíz volt, a Várszegi Pincészetben a Balkán Duó játszott. A Duna-par-

ton működő Vasmacska Terasz különleges görög ételekkel várta a Pincejárat
résztvevőit: kóstolhatnak görögdin�nye-salátát olajbogyókkal, mentás olívaolajjal és grillezett halloumi sajttal,
töltött biftekit tzatzikivel és görög parasztsalátával, diós baklavát vaníliafagyival. A Promontor Kertvendéglő és
az Istvántanya Vendéglő mellett az ös�szes, a programban részt vevő étterem
tíz százalék engedményt adott az étlap
áraiból a Pincejárat-jeggyel rendelkezőknek. n (VH)

vál megálmodója Mucsi János fesztiváligazgató, a Duna Művészeti Társaság elnöke. A Harangozó Gyula-díjas
koreográfussal a Borvárosi Karneválon beszélgettünk.
– Az események Budapest nevezetes pontjain, többek között a Vörösmarty téren, a Várkert Bazárban vagy
az Emir Kusturica-koncertnek is helyet
biztosító Hősök terén zajlottak. Hogyan illeszkedik a helyszínek sorába a
Záborszky pince?
– Nagyon kedvelt törzshelyünk. A
táncosok a kicsi színpad ellenére imádnak fellépni itt, mert szívélyes a fogadtatás, különleges a helyszín, és mindig
jó a hangulat. Szívesen jövünk ide, annál is inkább, mert nagyon jó a kapcsolatunk Békési Imrével, aki több mint
két évtizede támogatja a Duna Művészeti Társaságot, ezen belül a Duna
Karnevált is a „születésétől” kezdve.
A föld alatti birodalom gazdája hetedik éve kínál bemutatkozási lehetősé-

get néhány határon túli magyar, illetve
külföldi együttesnek a Borváros színpadán, és látja vendégül a nála fellépőket a Borkatakombában.
– Milyen koncepció mentén válogatják össze a budafoki fellépőket?
– Bő egyórás műsort állítunk össze,
koreográfiában, színvilágban, stílusban
és történetiségében eltérő előadásokat
hozunk, és mindig készülünk valamilyen kuriózummal is. Tavaly a törökök és horvátok mellett egy szardíniai
tánccsoport mutatkozott be, idén pedig
a görög, olasz és bolgár táncosok produkcióját mindkét körben a Peruból érkezett művészek zárták.
– A tíznapos nemzetközi fesztivál közel negyed évszázada elmaradhatatlan
színfolt a budapesti nyár kulturális palettáján. Mi teszi ezt a programot olyan
különlegessé?
– A Duna Karnevál elsődleges célja a kultúrák közötti párbeszéd erősítése. A programsorozaton a magyar népzenei és táncos örökség mellett, amelyet
idén többek között a csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes mutatott be, a világban jelenlévő és megőrzött
néptánchagyományok is megjelennek. A
Lánchíd Nemzetközi Néptáncverseny is
a hagyományőrzés és korszerűség egyidejűségét szolgálja, az idei rendezvénysorozat különlegességeként pedig a szlovákiai magyar, szlovák, cseh, lengyel és
magyar táncosok nemzetközi táncszínházi koprodukcióját, a Visegrádi Tánckarnevált említeném. n (Tamás Angéla)

Torta és virág a szépkorúaknak
Ismét szépkorúakat köszöntöttek az önkormányzat képviselői
90. születésnapjuk alkalmából

Táncelőadás a Duna Karneválon

Fotó: Kocsis Zoltán

Nyári tábor rendőrökkel
A laposkúszástól a háromemeletes tortáig
Rendőrök, tűzoltók és mentősök gyermekei vehettek részt idén először azon
a különleges napközis táboron, melyet
Budafok-Tétény rendőrkapitánysága
szervezett önkormányzati támogatással. A szülőknek így az egyhetes kikapcsolódásért semmit sem kellett fizetniük, a Közrendvédelmi Alapítvány
segítségének köszönhetően.
Dr. Dörflinger Károlyné Ida néni pedagógus, több mint 40 évig volt testnevelő tanár. Pályáját a Baross Gábor Általános Iskolában kezdte, majd a Budai Nagy
Antal Gimnáziumban folytatta, nyugdíj előtt pedig az Országos Diáksport Irodánál dolgozott. Férjével 60 éve házasok. Nagy szeretettel beszél régi tanítványairól,
akiket gyermekeiként emleget. Boldog, elégedett embernek tartja magát, aki csak jót kapott az élettől. 90. születésnapja alkalmából Karsay Ferenc polgármester, dr. Szántó János jegyző és Vizi Sándor önkormányzati képviselő köszöntötte.

DR. Galambos László Zénóné Zsuzsa néni aktív korában orvosként
dolgozott, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet gyermekgyógyásza volt. 1998 óta él Budafok-Tétényben fiáék társaságában. Zsuzsa
néninek két gyermeke, három unokája és három dédunokája van, akikre
nagyon büszke. Aktív életet él, szeret úszni és kirándulni, kedvenc szórakozása pedig a bridzs, amelyet a mai napig is rendszeresen játszik barátaival. Németh Zoltán alpolgármester és dr. Répás Judit aljegyző köszöntötte.

Szarka Lajos Lajos bácsi szakmája szerint ács, tíz évet vidéken dolgozott, huszonhét évet pedig a 43. sz. Építőipari Vállalatnál töltött el. Testvére családjával lakik közösen épített házukban, melyet nagy gonddal
tartanak rendben, s melyhez gyönyörű virágoskert is tartozik. A korát
meghazudtolóan fiatalos Lajos bácsit 90. születésnapján Zugmann Péter alpolgármester és dr.Répás Judit aljegyző köszöntötte az önkormányzat nevében. n

ülönleges napközis tábort szervezett

KBudafok-Tétény rendőrkapitánysá-

ga az önkormányzat támogatásával július 23-tól. A színes programot három
rendőr és egy pedagógus állította össze
és vezényelte le. A gyerekeknek minden nagyon tetszett az öt nap alatt. A
strandolás az ORFK ROKK Kiképzőközpontjában, a tűzoltóautó kipróbálása a budafoki tűzőrségen, a mentőállomás megtekintése a Kossuth Lajos
utcában, a Kopaszi-gát vízi rendészeti csónakos bemutatója, a mozizás, a
bobozás és persze a rendőrmotorok
és a bűnügyi bevetéses gyakorlatok.
Ez utóbbit a tábor főhadiszállásán, a
Ciffra Központban tartották a rendőrök. A gyerekek egy hatalmas ajtótörő kossal nyitottak ki egy stilizált faajtót, majd laposkúszásban közelítették
meg a „bűnügyi helyszínt”, hogy végül
három „bűnözőt” (vagyis azok fényképét) is lelőhessék egy játék fegyverrel.
A legbátrabb gyerekek mindezt golyóálló mellényben és sisakban tehették
meg.
– Kísérleti jelleggel szerveztük
meg ezt a tábort az egyenruhás kollégáink gyermekeinek, és miután na-

gyon nagy sikert aratott, így jövőre is
meghirdetjük – mondta Bató András
rendőrkapitány. A gyerekek többsége már most jelezte, hogy szeretné az
egész nyarat ebben a táborban tölteni.
A rendőrség részéről Balázs Henriett,
Csillag Tibor és Szabó Richárd foglalkozott egész nap a gyerekekkel, a Kossuth iskola egyik pedagógusa, Baloghné Gerse Zsuzsanna a nevetésért és a
vidám pillanatokért volt felelős. A tábor zárónapján a táborozók közösen
írtak dalszöveget, amelyben az élményeiket mesélték el a szülőknek, nagyszülőknek, akik meghatottan hallgatták
csemetéiket. A nap fénypontja egy háromemeletes, rendőr, mentő és tűzoltó logóval díszített torta elfogyasztása
volt. n (Viszkocsil Dóra)
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A húrok közé csaptak

Fotó: Kocsis Zoltán

Nyári gitártábor a nagytétényi Szelmann Házban
A Klauzál Gitár Band zenekar tagjai
idén is részt vehettek zenei táboron,
melynek harmadik éve a Szelmann
Ház ad otthont. Magyar László gitártanár segítségével az év során megszerzett zenei tudást, valamint a Tavaszi
Művészeti Fesztiválon való fellépés és
a sikeres NMI Kodály-pályázat tapasztalatait próbálták a tábor ideje alatt
összefoglalni és elmélyíteni.
dén a tábor központi témája Bródy Já-

Inos munkásságán alapult, ismert slá-

gereit vették elő és tanulták meg a táborozók az ötnapos gitártáborban. A
délelőtti órákban a számítógép és a stú-

diótechnika kapta a főszerepet. A diákok megismerkedtek a zenei anyagok
rögzítésével és vágásával. – A mai világban már elengedhetetlen a modern
eszközök bevonása a tanulási folyamatba, ezért arra törekszem, hogy ezt is magas szinten megtanulják a táborozók –
mondta Magyar László gitártanár. A
fiatalok így már nemcsak az órákon és a
táborban tudnak zenekari hangzást produkálni, hanem akár otthon is. Ha akad
egy ötlet, rögtön rögzíthető és már küldhető is tovább a zenekar tagjainak. A
délutáni órák az új dalok megtanulásával és a közös zenélés örömével teltek.
– Gyerekkoromban hatalmas inspiráci-

ót kaptam, és feltett szándékom, hogy a
magyar gitárzenét továbbadjam a fiatalabb generációnak, hiszen ma már egyre kevesebb lehetőségük van arra, hogy
találkozzanak ezzel – tette hozzá Magyar László.
A diákok töretlen lelkesedéssel ismerkedtek meg a legendás dalokkal. A
tábor utolsó napján még egy videoklipet is forgattak a Szelmann Ház kertjében. A Fonográf Zazi című dalát kicsit mai köntösbe öltöztetve adták elő.
A táborban eltöltött egy hét alatt a fiatal zenészek összetartása is erősödött
a közös gondolkozás, zenélés, alkotás
során. n (Viszkocsil Dóra)

A Felvidéken járt a Bartók
A Bartók iskola hetedikes diákjainak kirándulása a Határtalanul program támogatásával
Nagy öröm ért bennünket, a Bartók
iskola hetedikeseit év elején: a Határtalanul pályázaton sikerrel jártunk, ezt köszönhetjük osztályfőnökeink elszántságának. Így az év végi
tanulmányi kirándulásunk három
napján bejárhattuk a Felvidék egy részét: a Szepességet és a bányavárosokat.
lső napunkon Körmöc-, majd Selmúzeumait látogattuk
meg, amelyekben megismerkedhettünk az arany- és ezüstbányászat rejtelmeivel. Besztercén önállóan tekinthettük meg a belvárost és annak
nevezetességeit. Késő este fáradtan érkeztünk meg a Krasznahorka mellet-

Emecbánya

ti szállásunkra, ahol bár két épületben
laktunk, de nagyon jól éreztük magunkat. Házigazdáink bőségesen elláttak
bennünket élelemmel.
A második napunk programját sajnos jelentősen meghatározta a hideg,
esős idő, így nem gyönyörködhettünk
az Alacsony-Tátra hófödte csúcsaiban, és Lőcse városával is esernyősen,
szinte vacogva ismerkedhettünk meg.
Az esőzés miatt a szepesi vár helyett
a késmárkit kerestük fel aznap délután
idegenvezetőnkkel, aki született felvidékiként mindent tudott a tájról, annak
történeteiről, kultúrájáról, s ráadásul
gyönyörű palóc tájszólásban is beszélt.
Utolsó napunkon egy pelsőci általános iskolában jártunk, ahol nagy

szeretettel fogadtak bennünket, s
megismerkedhettünk nemcsak az épülettel, s az iskola tanulóival, tanáraival, hanem a környék nevezetességeivel is.
Hazafelé utunk Kassára vezetett,
ahol megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc sírját a gyönyörű gótikus dóm altemplomában, majd a Rodostó-házban
meghallgattunk egy emlékezetes tárlatvezetést a fejedelem életéről és emléktárgyairól.
Az esti órákban a sok utazástól elcsigázottan, de élményekkel feltöltődve érkeztünk haza. n
A Budapest XXII. kerületi
Bartók Béla Magyar–Angol Két
Tanítási Nyelvű Ált. Isk. hetedikesei.

ifjúság

Európa-bajnok a kerületi Passe Tánccsoport duója
Június végén, Budapesten rendezték meg a modern táncok Európa-bajnokságát, ahonnan a budafok-tétényi Passe Tánccsoport kettőse hozta el korosztálya aranyérmét.
2018. június 22. és 24. között rendezték meg Budapesten
a EurOpen Modern Dance Championshipet – azaz a modern táncok Európa-bajnokságát –, melyről a kerületben
működő Passe Tánccsoport duója kiemelkedő teljesítményének köszönhetően aranyéremmel térhetett haza. A
kettős tagjai: Bardócz-Bánhidi Zsófia és Mányoki Emma,
akiket Czene-Bánhidi Petra művészeti vezető készített fel,
és kortárs-modern kategóriában indultak a bajnokságon.
A lányok az év elején még a legkisebb, azaz a „mini” korosztályban versenyeztek, az Európa- bajnokságon azonban már a „kölyök” csoportban kellett helytállniuk a nemzetközi zsűri előtt. A Pestszentimrei Sportkastélyban
rendezett Európa-bajnokságra csak kvalifikációval lehetett eljutni, ami a lányok kiváló munkájának köszönhetően sikerült. Eredményességüket mi sem támasztja alá
jobban, mint hogy a duó idén csak aranyérmet szerzett,
és egész évben ranglistavezetők voltak. Ezt a sikerszériát
folytatva megnyerték korosztályuk versenyét, ezzel pedig
Európa-bajnokok lettek.
xxxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Városházi Híradó

Hirdetésfelvétel
Médiapartner: Sales Bt.

KÁRPITOSMESTER

ÜVEGEZÉS

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!

REDŐNY

SZÚNYOGHÁLÓ

NAPELLENZŐ

NYÍLÁSZÁRÓ

ZUMBA

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

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

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

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

DEPRESSZIÓ,
SZORONGÁS,
PÁNIKBETEGSÉG
és egyéb pszichés problémák
szakszerű kezelése elérhető áron

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

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

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

EGY KICSIT MÁSKÉPP
Mi a célja? ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679

DR. SZABÓ ILDIKÓ
pszichiáter szakorvos
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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 
Eladó lakást keresek a kerületben. Lehet felújítandó
vagy jó állapotú is. Tulajdonosok hívását várom, 0630/948-0117

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

felhívás

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK

Szúnyoggyérítés
a kerületben

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.

Az országos központi szúnyoggyérítési program részeként földi kémiai kezelés
lesz Budafok-Tétényben is.
A légi kémiai kezelést a nagy melegre való
tekintettel felfüggesztették.
A földi kémiai szúnyoggyérítés augusztus 8-án, a napnyugta utáni időszakban,
kb. 21.30-tól kerül elvégzésre. Budapest
Főváros Kormányhivatalának tájékoztatása szerint tartaléknapok rossz idő esetére
augusztus 9-10.
A légi kémiai védekezés eredeti időpontjaként augusztus 12.-t jelölték meg,
azonban a nagy melegre való tekintettel a
következő napokra felfüggesztették annak
végrehajtását a BM OKF döntése alapján.
Az elmaradt kezelések pótlásának időpontjáról későbbre ígértek tájékoztatást.

NAGYTÉTÉNYI SPORTEGYESÜLET
– KOHÁSZ SÖRÖZŐ –

1221 Bp., Kossuth Lajos u. 70.,

1224 Bp. XXII., Termő u. 81.

1224 Bp. XXII., Fennsík u. 1475 m2

357 m2-es pincehelyiség

236766/1 hrsz. 588 m2 területű „kert

területű „zártkerti művelés alól

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”

kiv. terület és gazd. ép.”

8/16 tulajdoni hányada

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.

1221 Bp., Temesvári u. 9/B
kivett lakóház, udvar, gazd. épület

Helyrajzi szám: 220962/5. Telekterület: 1151 m2. Övezet: L5-BF/4. Az ingatlan kikiáltási ára: 36 717 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható: 10
000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft. Árverési
időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén kerül kitűzésre.

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., Kunyhó u. 34. 236637 hrsz.
1223 Bp., Klauzál Gábor u. 6/A

826 m2 területű „gyümölcsös”

415 m2-es pincehelyiség

3/9 tulajdoni hányada

Helyrajzi szám: 229176/5/A/2. Kikiáltási
ára: 5 900 000 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.

SZERETETTEL VÁRJA VENDÉGEIT

INGY E N ES NYÁ RI
SPO RTTÁB OR
2007-ben és 2008-ban született
gyermekek részére
2018. augusztus 21-tól 31-ig
hétköznap 8.00-17.00 között a
BMTE Sporttelepen
(1222 Bp., Promontor u. 89.)!

ESKÜVŐK MEGTARTÁSÁRA, ÉVZÁRÓK,
SZÜLETÉSNAPOK, BANKETTEK,
BÁLOK, BARÁTI ÖSSZEJÖVETELEKRE,
RETRO BULIK, KAREOKI PARTYK
S EGYÉB RENDEZVÉNYEK
MEGTARTÁSÁRA ALKALMAS
KELLEMES, HANGULATOS, HELYISÉG BÉRELHETŐ VALAMINT FOLYAMATOSAN
BŐVÜLŐ SZERVEZETT KONCERT, SPORT ESEMÉNY,- ÉS VERSENY PROGRAMJAINKRA
IS LÁTOGASSANAK EL HOZZÁNK:
TOVÁBBI AKTUÁLIS PROGRAMJAINKAT A VÁROSHÁZI HÍRADÓ című lapban megtalálja.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
CÍM: 1225 BUDAPEST, ANGELI ÚT 64. (bejárat a Fáy utca felől)

Részvételi díj: ingyenes
Étkezési díj: 2.000.– Ft/nap
Étkezés: tízórai, uzsonna (gyümölcs, pékárú),
meleg ebéd a BMTE Sportvendéglőben.
Napi program: képességfejlesztő sport- és testnevelési játékok, atlétika, floorball, kosárlabda.
A foglalkozásokat a Budafoki Kosárlabda Klub
szakedzői és edzői, testnevelő tanárai tartják.

Jelentkezés Balog Istvánnál a
balogbasket@gmail.com e-mail címen
vagy a 20/417-1632 telefonszámon.
FIGYELEM!!! Biztosan csak az első 30
jelentkezőt tudjuk fogadni!!!

BUDAFOKI KOSÁRLABDA KLUB >> www.budafokbasket.hu <<
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 Városházi Híradó

Országos bajnokok
a Budafóka SE úszói
Zombori Gábor és Galyassy Szilárd ismét a dobogó tetején
A győri Országos serdülő úszóbajnokságról a budafókás úszók, Zombori Gábor és Galyassy Szilárd is aranyéremmel térhettek haza.
hatvankettedik alkalommal meg-

Arendezett serdülő országos bajnok-

xxxxxx

Fotó: Budafokimte.hu

Budafoki MTE–Vasas: 1-2

ságot idén Győrben, az Aqua Sportközpontban tartották meg, amelyen 86
egyesület 417 versenyzője vett részt. A
július 25–28. között tartott eseményen
a Budafóka SE úszói sok számban érdekeltek voltak, s végül több aranyérmet is bezsebeltek.
A nyitónapon a junior Eb-n is remekelő Zombori Gáborért izgulhattunk, aki 100 m háton tarolt és szerzett
aranyérmet 56:41-es idejével, több későbbi döntőt azonban lázas betegsége
miatt kihagyni kényszerült a többszörösen éremesélyes fiú.

A második nap legkiélezettebb versenye a fiúk 400 méteres gyorsúszása volt,
ahol Galyassy Szilárd került ki győztesként a szoros küzdelemből 3:58:96-os idejével, így szerezve meg első aranyérmét a
versenyen. Szilárd számára azonban folytatódott a sikerszéria: a harmadik napon
a 100 méteres gyorsot (52:16), a negyedik napon pedig a 200 méteres gyorsúszás
számot (1:53:43) és a 100 méteres pillangót (55:22) nyerte meg. A Budafóka úszója három ezüst- (50 m gyors, 200 m pillangó, 50 m pillangó) és két bronzérmet
is szerzett (800 m gyors, 1500 m gyors)
egyéniben, csapattársaival, Zombori Gáborral, Potesz Leventével és Győri Mikessel együtt pedig a dobogó második fokára állhatott a 4x100 m vegyes váltóban
szerzett eredményüknek köszönhetően,
4x100 m gyors váltóban pedig a harmadik helyen értek célba. n (VH)

Vitelki Zoltán: „Biztos vagyok benne, feljebb kerülünk!”
Rosszul kezdődött a bajnokság az NB
II-ben a Budafok MTE labdarúgócsapatának, amely a Vác után vasárnap a Vasas ellen kapott ki hazai pályán. Mindkét meccsen 2-1 lett a végeredmény az
ellenfél javára.
második vonal második mérkőzé-

Asén is túl van együttesünk, sajnos

vereségekkel. A nem jó rajt ellenére
azonban bizakodó lehet a vezetés, mert
jó erőben, biztatóan játszottak játékosaink, de mindkét alkalommal elpártolt
tőlük a szerencse.
Kezdjük az elsővel, július végén
idegenben mutatkozott be a csapat és
az első gólt védelmi hibából kapta, a
másodikat pedig jó messziről, mintegy 35 méterről, méghozzá úgy, hogy
„mi” támadtunk, de az ellenfélhez került a labda és a váci Balajti meglátva,
hogy a 16-os vonalánál áll kapusunk,
átemelte Poser felett a labdát. Ezután
sem roppant össze a BMTE és az utolsó percben szépített Khies Kornél révén. Fájó vereség.

Ha a Vác ellen fájó volt a vereség, a Vasas ellen talán még fájóbb,
hiszen hazai pályán játszottunk, nem
egy erős ellenféllel szemben. Ez a Vasas már nem az a Vasas, mégis győztesként hagyhatta el a pályát ezer (!) néző
előtt. (Ebből 350 jegy jutott az ellenfél
táborának.) Ahogy a bajnokság se indult jól a BMTE-nek, úgy a vasárnapi meccse sem, mert már az első percben hálónkba került védelmi hibából a
labda – Birtalan fejelte át Poser felett
a bőrt… Ezután sokat támadott a hazai csapat, aminek meg is lett az eredménye bő negyedórával később, Oláh
remek kiugratásából Pölöskei lőtt a
hosszúba. A szünetig is fölényben játszottunk, de a sípszó előtt kapott jogos
11-est – Kovácsot buktatták a 16-oson
belül – éppen góllövőnk nem lőtte be.
Pölöskeiék szomorúan hagyták el a játékteret…
A második félidőben is nyomás
alatt tartották játékosaink az ellenfelet, mégis ők találtak újra a kapunkba egy bődületes szabadrúgásból jó 25

méterről! Mindez a 61. percben történt,
Ádám szúrta rá ilyen távolságból, sikerült… Hiába támadtunk újra és újra,
voltak remek lövéseink, de a Vasas hálóőre, Bese mindet hárította.
Vizi Sándor elnök szomorúan
mondta, hogy nem érdemeltünk vereséget a középszerű Vasas ellen, ezt a
véleményt osztotta Schneider Sándor
technikai vezető is. Vitelki Zoltán edző
pedig így fogalmazott:
– Uraltuk a játékot a mezőnyben,
sokkal jobban fociztunk, mint a Vasas, több helyzetünk is volt, mégsem
sikerült nyernünk… Sajnálom a játékosaimat, akik a szívüket-lelküket
kitették és az első meccshez képest is
előre léptek, de ez nem mutatkozott
meg az eredményen. Biztos vagyok
benne, hogy feljebb kúszunk majd a
tabellán!
A két vereség, a 17. hely ellenére,
az egyébként jó játékot látva, van remény a felkapaszkodásra, különösen,
ha a Dorog ellen 12-én 19 órakor idehaza nyerünk. n (Temesi László)

Zombori Gábor (középen) az aranyérem átvétele után 

Fotó: Kocsis Zoltán

„Világgá futottak” a fiatalok
Janka, Panka, Míra és Zoltán hazai és nemzetközi sikerei
Mint a mesében, három leány – igaz,
nem nővérek –, Janka, Panka és Míra,
valamint Zoltán elindultak Budafokról
a nagyvilágba szerencsét próbálni, illetve érmeket gyűjteni. Futócipőben
mentek, sőt futottak, hogy minél gyorsabban érjenek célba. Ez olyan jól sikerült a BMTE Atlétikai Klub színeiben,
hogy anyaegyesületük méltán büszke
rájuk, mert régen szereztek ilyen örömet ifjúsági és junior atlétáik.
Őry Erős Zsombor és Erdélyi Tamás a hajóban

Fotó: Kocsis Zoltán

Remekelő kajakosok
Csodálatos teljesítmény az U23-as és ifjúsági kajak-kenu vb-n
A sportfórumon köszöntött ifjú sportoló, Őry Erős Zsombor párjával, Erdélyi
Tamással ötödikként ért célba az ifjúsági kajak-kenu világbajnokságon.
Plovdivban rendezett U23-as és ifjú-

Asági világbajnokságon remekeltek a

magyar kajak-kenu versenyzők. Az ös�szesített éremtáblázatban toronymagasan
Magyarország végzett az első helyen tíz
arany-, négy ezüst- és két bronzéremmel.
Az 1000 méteres kajak kettes
számban a Budafoki Sportfórumon

is részt vevő Őry Zsomborért és párjáért, Erdélyi Tamásért szorított Magyarország.
Az elő- és középfutamon a páros
kiemelkedően teljesített, és futamgyőztesként sikerült bekerülniük a
délutáni döntőbe. Az erős mezőnyben a fiúk végig a középmezőnyben haladtak, a verseny végén közelebb is kerültek a dobogóhoz, végül
azonban az ötödik helyen zártak a
világ legjobb ifjúsági versenyzői
között. n (budafokteteny.hu)

Városházi Híradó
budafok-tétény

z utóbbi hetekben, hónapokban a
klub sportvándorai versenyről versenyre járva gyűjtötték be
érmeiket. Legutóbb, júliusban Finnországban vitézkedtek a junior atlétikai
világbajnokságon. Edzés közben értük
utol szakosztályvezetőjüket, Bartha Attilát, hogy számoljon be Molnár Janka,
Kulcsár Panka, Kőszegi Míra és Wáhl
Zoltán elmúlt időszakban elért hazai,
illetve nemzetközi sikereiről.
– Kezdjük talán a legutolsó versen�nyel, a tampereivel, már az is nagy szó,
hogy a világbajnokságon kint lehettek
ifjúsági váltóban a juniorok között, és
a huszonegy induló közül tizenegyedikek lettek európai negyedik idővel,
ami a jövő junior Eb-re biztató eredmény – mondta a szakosztályvezető.
– Ez a szereplés, megtapasztalva egy

Abudafoki

Molnár Janka (balra)

ilyen szintű sportrendezvény légkörét igen erős mezőnyben, mindenképp
hozzájárul fejlődésükhöz. Hazaérkezés
után egyből Csehországban 4x400-as
felnőtt váltófutásban is jól szerepeltek
versenyzőink, egy hajszállal maradtak
le az augusztusi felnőtt Eb-ről.
– Akkor beszéljünk inkább az elmúlt
hetek, hónapok kimagasló eredményeiről.
– Boldogan, hiszen valóban rég jött
össze ennyi budafoki atlétikai siker
ilyen rövid idő alatt. Öt országos bajno-

ki cím, két ezüst, két bronz és számos
helyezés a mérleg. Ifjúsági korcsoportban Molnár Janka például 400 méter
gát- és síkfutásban szerzett aranyérmet,
Kőszegi Míra második, illetve harmadik lett. Kulcsár Pankával kiegészülve
pedig ügyességi csapatversenyben országos egyesületi csúccsal diadalmaskodtak. Ki kell emelni Jankát, aki síkfutásban ugyanezen a távon júniusban a
felnőttek közt is nyert, de Kőszegi Mírát is dicsérni kell harmadik helyéért
400 gáton. A juniorok között 200 méteres síkfutásban lett első Wáhl Zoltán,
aki a felnőttek közt is szép eredményt
ért el ötödik helyével.
– A mostani tamperei junior-világbajnokság előtt, július elején volt egy
győri rendezésű ifjúsági Európa-bajnokság is, ahol szintén nem kellett szégyenkezniük a budafoki atlétáknak…
– Valóban, hiszen Molnár Janka
400 méteres síkfutásban egyéni csúc�csal került a döntőbe, ahol hatodik
lett, míg Kőszegi Míra 400 gáton az
elődöntőben esett ki, Kulcsár Panka
4x400-as váltóban a hatodik helyen
végzett. Janka kvótát szerzett az októberi argentínai ifjúsági olimpiára, s
bízom benne, egyéni csúccsal meg is
állja a helyét. S ez a szép mese folytatódik tovább. n (Temesi László)
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