Megújuló tornaterem

Blues a Klauzálban

Egy győzelem, egy iksz

A Kempelen Farkas Gimnázium új tornateremmel, a Budai Nagy Antal Gimnázium új rekortán
pályával kezdheti a tanévet. (2. oldal) 

Fekete Jenő, gitárvirtuóz blueszenész lesz
a vendége a Klauzál Gardennek a hét végén
Budatétényben. (5. oldal) 

A BMTE három gólt lőtt itthon a Dorog csapatának, majd kiváló mérkőzésen szerzett pontot
Siófokon. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

(6-7. oldal)

Hollywoodoo varázslat
Az ország egyik legnépszerűbb
rockbandája a borfesztiválon

(5. oldal) 
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Mindenkit vár a Szent István mesetér
Megnyitotta kapuit a Szent István téri közösségi park, amelyet azonnal birtokba vettek a családok. A borfesztiválon itt lesz a Gyermekliget
nyitáskor Kő Boldizsár. A mesetér nevéhez hűen Szent István korába repíti
vissza a különleges játékokon keresztül a kicsiket és a nagyokat. 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 színes fából készült játékok mind-mind valamilyen jelentéssel
vagy tanítással bírnak. A mesetéren tíz
játékot helyeztek el a tervezők. A legkisebbek egy jurta alakú homokozót és
egy különleges hintát kaptak, amit a
nagyobbakkal együtt is használhatnak
a csöppségek. A hintára a honfoglalás
jelenetét festették meg a művészek, a
tetejére pedig figurákat helyeztek el,
melyek a hintázás közben elkezdenek
mozogni. Kő Boldizsár húsz éve tervez különleges játszótereket és szeret
bábokat beilleszteni a játékaiba, ezzel
is közös játékra ösztönözve a gyerekeket. A hercegszabadítós játékban például két mókuskereket kell egyszerre
forgatni, hogy Imre herceg bábja kibújjon a toronyból. A Szent István mesetér közepén két fontos épület áll, melyeket szeretnek a gyerekek. (Folytatás

Birtokba vehették a családok a Szent
István közösségi teret, vagyis a meseteret augusztus 13-án. A látványos beruházás az önkormányzat tavaly ős�szel tartott társadalmi egyeztetése
alapján a főváros 60 milliós támogatásával, a TÉR_KÖZ pályázat segítségével valósulhatott meg Budafok szívében, összesen 189 millió forintból.
Az igencsak elavult és nagyobb esőzések idején sártengerré váló játszótér és
park helyén most egy élénk színekben
pompázó történelmi mesetér, valamint
fákkal és sokkal több növénnyel beültetett pihenőpark létesült.
hónapokon át tartó megfeszített

Amunka augusztus 13-án a végéhez

ért. A járókelők szeme előtt rajzolódott ki a gyönyörű növényekkel szegélyezett pihenőpark, az amfiteátrum
és a Kő Boldizsár képzőművész által megtervezett rendkívüli mesetér. A
gyerekek rögtön megrohamozták a játékokat és önfeledten, sikongatva próbálták ki azokat. – Ez számomra olyan
érzés, mint amikor a szülőszobán a
saját gyerekemet vettem a kezembe,
most életre kelnek a megálmodott eszközök, csodálatos! – mondta a kapu-

xxx

Fotó: Kocsis Zoltán

a 2. oldalon) 

Random Trip a Borudvarban
Véletlenszerű kiruccanás a Zenehídon át a pezsgő- és borfesztiválon
A Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon az
ország egyik legizgalmasabb és egyben
a főváros legmenőbb formációja, a Random Trip tart improvizatív estet a Borudvar színpadán. A buli különlegessége,
hogy nem lehetünk biztosak abban, mire
számíthatunk, mivel a zenekar összetétele is koncertről koncertre változik.

Kenyéráldás és körmenet
Kenyéráldással és körmenettel egybekötött szentmisével ünnepelt Budafok-Tétény augusztus 20-án. Szent István király ünnepén, a keresztény államalapítás emléknapján, melyet a magyar kormány huszonhét éve hivatalos állami ünneppé nyilvánított, a misét kerületünk díszpolgára, Udvarnoky László plébános, Fülöp Ákos esperes és Gável Henrik lelkész
közösen celebrálta a Szent István-plébániatemplomban. E napon, mely egyben a hálaáldozat bemutatását is jelenti, az új búzából készült első kenyeret a körmenet negyedik állomásánál Udvarnoky László tisztelendő megáldotta, majd a budatétényi egyházközség képviselő-testületének világi elnöke, Lévai Pál felszelte. (3. oldal) 

kizárólag egy-egy estére alakult zene-

Akar két állandó tagja a Turbo dobosa

és a Random Trip megalapítója, Delov
Jávor, valamint a Vinyl Warriorz lemezlovasa, DJ Q-Cee, rajtuk kívül azonban
minden fellépésükön mindenki más változó. A tizedik születésnapjához közeledő zenekar klubestjein a zeneszámok
teljes egészében a színpadon születnek,
zenéjükben keveredik a jazz, a soul és a
freestyle rögtönzése. (Folytatás az 5. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Még nem intézkedtek
a drogfogás miatt
A szeptemberi elnökségi ülésen tárgyalnak
az Ipartestület székházában történt bűncselekményről
Az Ipartestület elnöke közölte: szeptemberben lesz elnökségi ülésük, akkor tárgyalnak azokról az intézkedésekről, amelyek ahhoz szükségesek,
hogy többet ne fordulhasson elő kábítószer-terjesztés a székházukban.
ivel sokan a nyári szabadságu-

Mkat töltik, nem volt rendkívüli el-

nökségi ülés az Ipartestületnél a székházukban történt drogfogás kapcsán.
A székházban történt bűncselekményről csak a szeptemberi elnökségi ülésen tárgyalhatnak majd, itt dönthetnek
azokról az intézkedésekről, amelyekkel megelőzhetők lesznek a későbbiekben a hasonló esetek – tudtuk meg
Jurás Lászlótól, a kerületi Ipartestület
elnökétől, aki egyébként szintén nyári
szabadságát tölti. Az Ipartestület épületében történtek kapcsán pedig azt
gondolhatnánk, az eset értékelése és az
azonnali intézkedés nem tűr halasztást.
Mint arról beszámoltunk, a XXII.
kerületi rendőrkapitányság nyomozói
a Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársaival ellenőrzést tartottak az Ipartestület Mária Terézia utcai 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 fedezésére a rendezvénytermeit
bérbe adja különböző rendezvényekre,
amit 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. A helyszínen a rendőrök egyébként 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)

xxx

Új tornaterem
és rekortánpálya

A Kempelen gimnázium új tornateremmel,
a Budai új rekortánpályával kezdheti a tanévet
j tornateremmel köszönt az új tanév a

ÚKempelen Farkas Gimnázium diák-

jaira. Budafok-Tétény önkormányzatának 27 millió forintos támogatásával
megvalósult a gimnázium tornatermének és kiszolgálóhelyiségeinek teljes
körű rekonstrukciója. A fejlesztés során kiépítettek egy lengőszerkezetes

sportpadlót, amely többfunkciós vonalazással egyaránt használható kosárlabda-, kézilabda- és röplabdapályaként, de alkalmas kispályás focira, és
akár teniszpályaként is használható. A
terem olyan térelválasztó függönyt is
kapott, amely akár több esemény egyidejű megtartását is lehetővé teszi. A

Fotó: Kocsis Zoltán

tornaterem komfortját légkezelő berendezés növeli. Korszerűsítették a teljes világítást, és új hangosítási rendszert létesítettek, miközben javították a
terem akusztikáját. Lecseréltek számos
beépíthető sportszert és felújítottak
számtalan védeszközt, megújultak az
öltözők, ahová nagyobb rakterű szekrényeket is vásároltak. Felújították a kondicionálótermet, a kiszolgálóhelyiségek
(vizesblokkok, szertár) is új külsőt kaptak és jobban használhatóak. A sportolás és testnevelés lehetőségeit bővítették
a másik kerületi középiskolában, a Budai
Nagy Antal Gimnáziumban is. Nyáron
az önkormányzat jóvoltából elkészült az
intézmény területén egy rekortán pálya,
amelyet szeptembertől már használhatnak a tanulók. n (VH)

Mindenkit vár a mesetér!

Megnyitotta kapuit a Szent István közösségi park, amelyet azonnal birtokba vettek a családok
(Folytatás az 1. oldalról) 

Tájékoztatást kértek
a bűzszennyezésről
A hatóság már vizsgálja,
honnan jöhetnek a kellemetlen szagok
A napokban sokan jelezték az önkormányzatnak, hogy a kerület több pontját is orrfacsaró bűz árasztja el. Kihez
fordulhatunk?
z elmúlt időszakban kiemelkedően
megszaporodtak a kerületben érezhető bűz kapcsán az önkormányzathoz
érkezett panaszok, amelyekkel a közösségi oldalakat böngészve is gyakran találkozhattunk. Az augusztus 4-i
hétvégén a kerület nagy részén erős
dögszag érződött, ez idő alatt tíz lakossági bejelentés érkezett az önkormányzathoz.
A kerületet belengő szag forrásának azonosítása, valamint a bűz megszüntetése a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság, a Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya hatáskörébe tartozik, így jelen esetben is ők jogosultak
eljárni.

A

A téma sajnos nem új keletű: az
önkormányzat az elmúlt időszakban
többször is megkereste a hatóságot a
beérkezett panaszok miatt, a napokban
pedig a lakosság érdekében soron kívüli tájékoztatást kér arról, eljárásuk
során milyen eredményre jutottak.
Az önkormányzat a beérkező panaszokat továbbra is haladéktalanul továbbítja a területi környezetvédelmi
hatóságnak, azonban munkájuk megkönnyítése érdekében érdemes a bűz
észlelésekor közvetlenül náluk bejelentést tenni. Az ő munkájukat segíti
az is, ha a bejelentő megírja az észlelés
helyét és idejét.
A Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának elérhetőségei:
Cím: 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10–12. Telefon: 1/478-4400.
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu
(budafokteteny.hu)

Az államalapító várába és a kis kápolnába többféleképpen lehet bejutni, mászva, csúszva vagy éppen lépcsőn. A téren minden eszköz biztonságos a vastag
gumiborításnak és a körültekintő tervezőmunkának köszönhetően. A gyerekek egyik legnagyobb kedvence a hatszemélyes körhinta, mely államiságunk
legfontosabb szimbólumának, a Szent
Koronának állít emléket. Ugyanezen
a helyen egy óriás társasjáték is közös
időtöltésre hívja a nagyobbakat. A gumiburkolatra festett mezőkön a gyerekek figurákként állhatnak és játszhatnak történelmi fejtörőt. A feladatokat
három mesefülkére festették fel az alkotók, ahol egy pörgettyű segítségével haladhat lépésről lépésre az izgalmas játék. A játszótér kicsiknek szánt részén a
tervezők lengő fészekhintát, harci libikókákat és rugós lovacskákat építettek.
A nagyszülők és szülők is jól érezhetik magukat a téren. A vidám színekkel kifestett kényelmes padokon megpihenhetnek és beszélgethetnek az árnyat

adó fák alatt. Ezen a helyen még a szemetesládák is különlegesek, szépek és
színesek. Az idei, 29. Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon főszerepet kap az
új Szent István közösségi tér, hiszen ez
lesz a gyerekliget helyszíne.

xxx

A beérkező lakossági észrevételek alapján az önkormányzat egyeztetéseket folytat a kivitelezővel a
játszóeszközök kialakításáról, a
könnyebb használhatóság érdekében. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Kocsis Zoltán

Tüzelőtámogatás a kerületieknek
Október közepéig lehet igényelni a téli rezsicsökkentést
A kormány a gázzal, illetve távhővel
fűtő háztartások mellett téli rezsicsökkentésben részesíti mindazokat, akik
tűzifával, szénnel, fűtőolajjal vagy propán-bután gázzal fűtenek.

Tisztelt Kerületi
Lakosok!
tüzelőtámogatásra

szóló

igényt

A2018. október 15-ig kell bejelenteni

önkormányzatunknál, a Campona bevásárlóközpontban lévő Kormányablak önkormányzati ügyfélszolgálatán,
ahol kollégáink készséggel segítenek a

szükséges nyomtatványok kitöltésében
is, az alábbi ügyfélfogadási időben:
Hétfő: 7.00–17.00
Kedd: 8.00–17.00
Szerda: 8.00–20.00
Csütörtök: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–14.00
Kérjük, hogy az ügyintézéshez vigye magával személyi igazolványát és
lakcímkártyáját, mert a kollégáink ellenőrzik, hogy a támogatás igénylőjének az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye. Egy
háztartás – az egy lakcímre bejelentettek közössége – egy igénylést nyújthat be.

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a kormányzati tüzelőtámogatás
igénylésének határideje 2018. október
15.! Ennek elmulasztása esetén a kormányzati rezsitámogatás megállapítására nincs mód.
Emellett önkormányzatunk rászorultsági alapon rendkívüli támogatást
állapíthat meg téli tüzelőanyag megvásárlásához, amelynek feltételeiről
szintén tájékozódhat a Campona Kormányablak önkormányzati ügyfélszolgálatán.
Tisztelettel:
Karsay Ferenc
polgármester

Városházi Híradó

Szent István király ünnepén
z első királyunk nevét viselő Szent
ünnepi szentmisét tartottak augusztus 20-án.
A kenyéráldással és körmenettel egybekötött szentmisén Udvarnoky László, a Budapest-budatétényi Szent István király plébánia lelkésze, Fülöp Ákos
nagytétényi plébános és Gável Henrik, a
Budapest-albertfalvi Szent Mihály-plébánia tisztelendője misézett. A délelőtt
fél tizenegykor kezdődő misére zsúfolásig megtelt a templom. Az ünnepi alkalmon Isten szolgái nemzetünkért fohászkodva többek között beszéltek a
Magyarok Nagyasszonyáról, Szűz Máriáról, kihez őseink is imádkoztak és mindenkit türelemre intve Szent Istvánról is,
aki több mint ezer évvel ezelőtt kitartó,
állhatatos munkával érte el célját.

AIstván-plébániatemplomban

Az ünnepség a templomkerti körmenettel folytatódott, ahol a résztvevők a négy külső oltárnál megállva
imát mondtak, majd a negyedik stációnál Udvarnoky plébános megáldotta az
új kenyeret. A Brucker Pékség nemzeti
színű szalaggal átkötött kenyerét Lévai
Pál, a budatétényi egyházközség képviselő-testületének világi elnöke szelte fel.
Augusztus 20. több vallási és világi eseménynek állít emléket: a nemzeti ünnepen a keresztény államalapítást,
az államalapító Szent István szentté avatását, valamint az aratás végét is
ünnepeljük.
Az 1000-ben megkoronázott Szent
István még Nagyboldogasszony napját, augusztus 15-ét avatta ünneppé.

Ekkor hívta össze a királyi tanácsot és
tartott törvénynapot Fehérváron. Élete
végéhez közeledve ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és
ő maga is azon a napon halt meg 1038ban. Az ünnep időpontját Szent László király tette át augusztus 20-ra, mert
VII. Gergely pápa hozzájárulásával a
székesfehérvári bazilikában I. István
relikviáit ezen a napon emeltették oltárra, és ez egyenértékű volt a szentté
avatással.
A hagyomány szerint az aratás után
Szent István-napra sütik az új búzából
készült első kenyeret, ezért az államalapítás hivatalos ünnepéhez ma már
hozzátartozik a nemzeti szalaggal átkötött új kenyér megáldása és felszelése is. n (Tamás Angéla)
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

Jubileum előtt
gy év híján három évtizede Dél-Buda legnagyobb fesztiválja a Budafoki Pezs-

Egő- és Borfesztivál. Az esemény iránti érdeklődés az évek alatt folyamatosan

nőtt, óriási fejlődésen ment keresztül a rendezvény. Budafok-Tétény jó úton jár,
hogy Budapest Bornegyedévé váljon!
A fesztivál ünnepélyes megnyitója a hagyományokhoz hűen szombaton délelőtt,
a Savoyai Jenő téren lesz. A megnyitó előtt a kerületi történelmi egyházak tartanak szőlőáldást a Szent Lipót-templom előtt, majd látványos szüreti felvonulás indul a magyarországi borrendek képviselőinek részvételével a Záborszky Pincéhez.
A Magdolna utca idén is Művész utcává alakul, ahol a jó borok és nagyszerű muzsika mellett a látogatóink képzőművészeti kiállításokon ismerkedhetnek
meg kiváló művészeinkkel, akik kerületünkben élnek és alkotnak. A számos installáció mellett a XXII. kerülethez kötődő művészekről készült portrékat is kiállítanak. A Művész utcában bárki rajzolhat, agyagozhat, festhet, fotókat nézhet
3D szemüveggel, könyveket olvashat.
Borfesztiválunk egyedülálló abból a szempontból, hogy a programoknak
köszönhetően a szülők együtt szórakozhatnak gyermekeikkel. A Gyermekliget
helyszíne a megújult Szent István tér, ahol Budafok belvárosának új csodáját, az
államalapító királyunk korát idéző egyedi játszóteret és pihenőparkot is birtokba vehetik a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválra látogató gyerekek és családok. A
projekt a főváros támogatásával, a TÉR-KÖZ pályázat keretében valósult meg.
További gyerekprogramok, játszó- és alkotóházak, foglalkozások várnak mindenkit a fesztivál területének több pontján. A Plébánia utca és a Knoll József
utca kereszteződésében ismét egész napos ingyenes programot nyújt a Szőlőskert gyermeksátor és játszótér. A KézenFogva Alapítvány jelen lesz a Donszky
Árpád utcában. A KézenFogva Kamion azt a célt szolgálja, hogy a gyermekek
megértsék és elfogadják fogyatékos embertársaikat. Speciális, belülről kalózhajóvá alakított kamionnal járják az országot. A kamion körül is számos kalanddal várják az érdeklődőket: kerekes székes akadálypálya, esélyegyenlőségi társasjáték, óriás puzzle és kvízek.
Négy színpadon több mint 50 fellépő koncertje várja a közönséget. Fellép többek között Berecki Zoltán, a The Biebers, a Hollywoodoo, Szűcs Gabi és zenekara, a Budafoki Big Band & Veres Nika és még sokan mások.
A fesztivál idei újdonsága lesz, hogy a Szieszta ponton felállított LED-falnál
megpihenve mesefilmeket és népszerű magyar filmeket tekinthetnek meg a fesztiválozók.
A nyitott pincék és a Törley tér között az előző évekhez hasonlóan idén is külön buszjáratok segítik a zökkenőmentes közlekedést.
Látogasson el hozzánk, várjuk önöket Budapest Bornegyedében, BudafokTétényben! n
civil szemmel

xxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Mi a véleményük?
dr. Staudt Máté
jobbikos
önkormányzati képviselő

A nyári parlamenti szünet ellenére rendkívüli országgyűlési ülést kezdeményeztünk a devizahitel-károsultak problémájának halaszthatatlan rendezése miatt.
A vita lefolytatásáig a kilakoltatások
azonnali felfüggesztésére is javaslatot
tettünk, hiszen indokolatlannak tartjuk

ezeket a végrehajtói kényszerintézkedéseket, figyelembe véve, hogy vannak
olyan megoldások, amelyek alkalmazásával a jelenleg folyamatosan fokozódó kilakoltatási krízishelyzet elkerülhető
lenne. Többek között megoldást jelenthetne a szociális és piaci alapú bérlakás-építési program beindítása is. Sok
esetben az utcára kerülő kilakoltatott
családoknak ezek a bérlakások áthidaló megoldást jelenthetnének. A végső
megoldás persze az lenne, ha szerződésenként újraszámolnák a hiteleket, és
amennyivel többet fizettek a hitelesek a

A borfesztiválon
már olvasható lesz
a Bornegyed magazin
őszi száma
A Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon ismét különszámmal jelentkezik a Városházi Híradó és a Bornegyed magazin. Mindkét
lapban értesülhetnek a helyi pincék nyitva tartásáról, és az ott
zajló programokról. A Városházi Híradóban hagyományainkhoz
híven közöljük a rendezvény részletes programját, a Bornegyed
magazinban pedig interjúkat olvashatnak a fellépőkkel. A borfesztivál programjairól szóló mellékletünket és a Bornegyed
magazin legújabb számát keressék a pezsgő- és borfesztivál
pohárpontjain, ahol a poharak mellé adnak újságot is.

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

Ellenőrök és gondolatok
felvett összegnél, azt a bankrendszernek kellene végső soron visszaadnia!
Sajnos hiába reméltük, hogy a kormány eddig mutatott tétlensége ellenére
a rendkívüli ülésnapon partnernek mutatkozik a helyzet rendezésében. A fideszes
képviselők távolmaradása okán határozatképtelen volt a parlament, így még
vitatkozni sem lehetett a problémáról,
nemhogy döntést hozni. Úgy tűnik, a már
kilakoltatott és kilakoltatás előtt álló károsultak nyomasztó és kilátástalan helyzetében nem érzi a kormány, hogy különösebb teendője lenne. n

Bornegyed
BUDAFOK-TÉTÉNY
KULTURÁLIS
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MAGAZINJA
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Pezsgőlovag
énekesnő
Budafokon
Micheller Myrtill,
a sokoldalú
énekesnő nyáresté
ken bort
és fröccsöt fogy
aszt 6 

Blahaluisiana:
beat, rock,
örömzene
A bajai, székesfeh
érvári
és mátészalkai tago
kból
álló Blahalouisian
a
zenekar is fellép
a borfesztiválon
10 

Gazdag kínálat
a borfesztiválon
A pezsgők szere
lmeseitől
a vörös- és fehé
rborok
kedvelőiig mind
enki megtalálja
a számítását 20


zen a héten a BMTE Sportegyesületnél először tett látogatást a Magyar

EAntidopping Csoport két munkatársa azzal a céllal, hogy egyesületünk-

nél ellenőrzést végezzen. A két formaruhát viselő ellenőr megjelenése az első
pillanatban nagy meglepetést keltett, hirtelen nem tudtam, hogy esetleg tőlem szeretnének-e mintát venni. Rövidesen tisztázódott azonban, hogy atlétánkat, Molnár Jankát kívánják ellenőrizni. A meglepetés elmúltával komolyabb dolgok jutottak az eszünkbe. Büszkeséggel töltött el az a tény, hogy
atlétáink az elmúlt hónapokban hazai és nemzetközi versenyeken olyan
eredményeket értek el, amelyek kapcsán bekerültek abba a körbe, akik a
nemzetközi versenysport szabályai szerint a WADA ellenőrzési rendszerében
résztvevőként meg kell hogy jelenjenek. Rendkívüli teljesítmény az, amit fiatal atlétáink elértek.
A magam részéről két témakört szeretnék még érinteni. Egyrészt lassan
beigazolódik az, hogy a létesítményfejlesztések megteremtik az egyre magasabb színvonalú sportolási lehetőségeket és ezen keresztül a jobb eredményeket. Nyilvánvaló az, hogy a sporttelep felújításának első ütemében elkészült atlétikai pálya nélkül sportolóink nem tudtak volna bekerülni abba a körbe, ahol
a következő olimpia szereplőit kiválasztják. Az atlétikai szakosztályunk ebből
a szempontból példamutató munkát folytat, és szurkolunk azért, hogy a fiatal
sportolóink fejlődése töretlen legyen.
A másik téma magának a doppingolásnak a kérdése. A hazai doppingellenőrző szervezet jelmondata: „A becsületes játék az egyetlen út!” Ez a jelmondat
tartalmában nagyon szép, de egy kicsit sántít, mert sajnálatosan a sport egyre inkább elveszti játék jellegét, és válik maga a sport és a sportoló is a pénz
rabjává. A pénz pedig a mai világban egy olyan motivációs tényező, amely a
világ számos sportolóját válaszút elé állítja, hogy a jelmondat szerint a sporttevékenységét a tisztességes játék keretein belül vagy azon kívül próbálja tartani. Minden évben sajnálatosan számos olyan eset fordul elő, amikor kiderül
egy-egy sportoló, időnként egész sportágak érintettsége különböző tiltott szerek használata kapcsán.
A hazai doppingellenőrző szervezet rendelkezik minden, számára kötelező
jogosítvánnyal, melynek alapján valamennyi sportági szakszövetség nemzetközi vonatkozású ellenőrzéseit is elvégezheti. A hírnevük az egész világban kitűnő, és a munkájukat rendkívüli fegyelmezettséggel és körültekintéssel végzik,
amivel most sporttelepünkön is találkoztunk. Ami a sportolóinkat illeti, tisztában vannak a kérdés jelentőségével, és mindeddig, valamint a jövőben is azonosulni tudnak a szervezet jelmondatában megfogalmazott gondolattal, hiszen
sportolásnak az egyén szempontjából akkor van értelme, ha azt kedvvel, és a játék szellemében végzi. Egyesületünk filozófiája – amit minden sportolónknak elmondunk –, hogy tanulással, megfelelő pályaválasztással, a sportolóktól elvárt
szorgalommal a sport mellett készüljenek fel az élet teljes időtartamára olyan
célkitűzéssel, ami biztosítja számukra az általuk elvárt életszínvonalat és életminőséget. Ehhez kívánunk sportolóinknak sok sikert. n
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

állásajánlatok

program

A Budafok-tétényi Baross Gábor Általános Iskola (1224 Budapest, Dózsa György
út 84–94.) keres

tanítókat napközis feladatra,
matematika szakos tanárt
és könyvtáros tanárT.

Törley, az innovátor
Kiállításmegnyitó
az Aulában
szeptember 5., szerda, 18.00

Nyugdíjas óraadókat is szívesen látunk.
Érdeklődni lehet: Kukainé Békési Emese intézményvezetőnél.
Tel.: 06-1/362-4505, e-mail: kukai@hawk.hu

1882-ben az akkor 24 éves fiatalember a létező legmodernebb technológiákkal
olyan vállalkozást indított, amely rövid időn belül komoly sikereket tudott felmutatni.
Törley József igazi innovátor volt: a legmodernebb masinákat, gőzgépeket, elektromos berendezéseket használta a gyárában. Ő alkalmazta hazánkban először a
degorzsálást, azaz a fagyasztásos seprőtelenítést.
Törley József hamar felismerte a jó reklám fontosságát is, ötletes plakátok, számolócédulák és menükártyák hirdették termékeit, illetve az áruszállításhoz használt tehergépkocsikra is elhelyezte a pezsgőgyár cégérét.
A kiállítást megnyitja Kovács György, a Törley Pezsgőpincészet ügyvezetője.
A kiállítás megtekinthető szeptember 27-ig.

szavazás

Ismét új játszótérről szavazhatunk!
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.budateteny.
hu oldalon, a Hír utcai
(vöröskúti) játszótéren vagy
Városháza (1221 Budapest,
Városház tér 11.) portáján
található kérdőívet augusztus 31-ig. Köszönjük, hogy
véleményével segít, hogy
Budafok-Tétény mindannyiunk örömére fejlődjön tovább!
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A pályázat részleteit a QR kód alatt találod,
vagy látogass el a budafokteteny.hu/YouInHerit weboldalra!

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

a

Városházi Híradó
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Blueszenei csemege
a Klauzál Garden Pikniken!
A nyár utolsó hétvégéjén, augusztus
25-én a Klauzál Ház hangulatos belső udvaros kertjében lépnek színpadra Fekete Jenő és zenész barátai. A hazai bluesgitározás koronázatlan királya
ugyanolyan szenvedéllyel játszik, mint
az első fellépésén.
Garden Piknik fantasztikus hangula-

Atáról a Fekete Jenő Trió fog gondos-

Végre! Hollywoodoo

A Pezsgő- és Borfesztivál egyik meglepetése lesz a Hollywoodoo lemezbemutatója
Az utóbbi négy év dalaiból állított ös�sze válogatásalbumot a Hollywoodoo
zenekar novemberben. A Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon ezt az
anyagot is megismerheti a közönség
a Borudvarban.
ovemberben új lemezzel jelentkezett a Hollywoodoo. Az utóbbi
négy év dalaiból összeállított album
Trócsányi Gergő frontember szerint az
együttes történetének legizgalmasabb
darabja. A Hollywoodoo szeptember elsején 17 óra 30 perckor lép színpadra a Borudvaron, ahol nemcsak az

N

új, Végre címmel megjelent lemezükről hallhatunk dalokat, de eddigi sikerszámaik is elhangzanak majd – tudtuk
meg Urbán Szabolcstól (gitár). Mint elmondta, a verseket többnyire Trócsányi
Gergő írja, a zenét Nirnsee Krisztián
teszi hozzá, de előfordul, hogy a szólógitáros is ír szöveget a dalhoz. Zenét
egyébként Urbán Szabolcs is szokott
szerezni, Hohl Árpád (dob) pedig néha
szöveget ír, de a dalszerzés náluk alapvetően közös munka, a próbákon mindenki hozzászól, még a basszusgitárosuk, Kiss Gergő is. És hogy milyen egy
„hollywoodoos” nóta?

Urbán Szabolcs szerint a szövegeik valahol a Tankcsapda és Ákos szövegei között vannak félúton, rockzenét játszanak.
A zenekar egyébként a borfesztivál előtt
nem nagyon járta be az országot, tavaly
viszont több rangos fesztiválon is részt
vettek. Ez Urbán Szabolcs szerint azért is
van így, mert most nincs menedzserük, a
sessionzenész Takács Tibort (trombita) leszámítva nem a zenélésből élnek, hanem
mindegyikük dolgozik valahol főállásban.
Lefoglalta a zenekart a lemezkészítés is,
mire pedig megjelent az új album, a legtöbb helyen már betáblázták a nyári programokat. n (Tamás Angéla)

Random Trip a Borudvarban
Véletlenszerű kiruccanás a Zenehídon át a pezsgő- és borfesztiválon
(Folytatás az 1. oldalról) 

A Random Trip keddenként a budapesti
A38 hajón zenél. A műfaji határokon átívelő improvizációs koncertsorozaton a két
állandó tag mellett a hazai könnyűzene fiatalabb generációjának legismertebb képviselői – többek között a Brains, a Zagar,
az Ivan and The Parazol, a Hősök, az Irie
Maffia és a Quimby tagjai – lépnek fel.
A Müpában adott koncertjükön Harcsa Veronika (Bin-Jip), Závada Péter
(Akkezdet Phiai), Farkas Izsák (In Fusion
Trio), Zahár Fanni (fuvola, Soul Clap) és
Nikola Parov muzsikus voltak a vendégeik,

tavaly májusban megjelent első, Zenehíd
című nagylemezükön pedig közel ötven
zenész, többek között Dés László, Wolfie,
Fábián Juli, Kiss Tibi, Szabó Balázs, Tóth
Vera, Barabás Lőrinc, MC Kemon, Lábas
Viki, Jónás Vera, Tátrai Tibor, Palya Bea
és Járai Márk muzsikál. Az album címadó
dala, a Zenehíd ragadja meg legjobban azt
az üzenetet, amit a Random Trip közvetíteni szeretne: hidakat építeni, egymás felé
nyitni, hogy energiáik összeadódhassanak.
Delov Jávor dobos a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a University of
Salford évei után a hazai színpadokon túl

Párizstól Sydneyig számos városban fellépett már, és olyan előadókkal zenélt,
mint Basement Jaxx, Amy Winehouse,
Aloe Blacc vagy az Incognito.
DJ Q-Cee, akinek az élete az underground – a hip-hop, a break, a freestyle
és a beatbox –, a Gemini Magyar DJ Bajnokságainak állandó dobogósa.
A Random Trip szeptember 2-án este
fél kilenctől a tavaly megjelent Zenehíd
című lemez egy-egy dalával kiegészítve
imprózza majd végig az estet és vonja be
közönségét a legváratlanabb zenei kalandokba. n (Tamás Angéla)

kodni fülbemászó zenékkel, a páratlan
látványról pedig a nyári szellőben lengedező lampionok és a zöld füvön elterülő
színes párnák, plédek. Fekete Jenő a legautentikusabb magyar blueszenész, zseniális gitáros és énekes. A 80-as évektől
kezdve népszerűsíti az amerikai népzene
gyökereit, ősi hagyományait rejtő blueszenét. Pedig fiatalkorában képzőművészeti pályára készült, és bár a főiskolát
nem végezte el, mégis sokáig restaurátori munkákat végzett a Nemzeti Galériának. Ezzel párhuzamosan beindult a zenei
karrierje is, így az örök szerelem nyert:
a zene. Nála feltétlenül igaz a mondás,
hogy a blues nemcsak zenei stílus, hanem
életforma is. Számtalan formációban játszott, az első ismertebb zenekara a Palermo Boogie Gang volt, majd 1997-ben jött
a Muddy Shoes, amellyel először a The
Real Shuffling Hungarians című albumot
adták ki, ezt évekkel később a Cool című
lemez követte. Jöhetnek mindenféle divatok, a blues igazából sosem fut le, mindig
jelen van, néha felkapják, de aztán tovább
él – mondta Fekete Jenő korábbi interjújában. Fesztiválok mellett inkább kisebb
fellépéseket vállalnak, mert sokkal jobb
érzés közel a közönséghez zenélni – tette hozzá a zenész. Több olyan évük volt,

amikor több mint háromszáz alkalommal
léptek fel. A mostani Garden Pikniken Fekete Jenő mellett szájharmonikázni, gitározni fog Horváth Mihály – aki budafoktétényi lakos – elmondása szerint nagyon
szeret itt élni és a helyi zenei élet felpezsdítésében is közrejátszik. Misi már 8-9
évesen megismerkedett a szájharmonikával, de hosszú szünet után, 20 éves korában kezdett el ismét harmonikázni. A
28 év gyakorlás meghozta a gyümölcsét.
Misi 2008-ban elkezdett gitározni, alkotni, hogy kilépjen a feldolgozások világából, és megtalálja önmagát, saját zenéjét!
Számos lemezen közreműködött és saját
lemeze is megjelent 2014-ben. A két zenész produkciója igazi zenei csemege, 16
éve zenélnek együtt. Ezúttal a két mester
játéka kiegészül egy fiatal tehetség, Molnár Márk gitáros személyével, aki Fekete
Jenő tanítványa. Koncertjeiket változatosság és jó hangulat jellemzi. Aki szereti az
igazi élő blueszenét, annak meghatározó
élményben lesz része, ha ellátogat a Klauzál Házba augusztus 25-én 18 órakor. n
(Viszkocsil Dóra)

Mezítláb a parkban
Kochné Orosz Anikó gondozónő Katona Péter-díjat kapott
Katona Péter-díjat vehetett át idén a Kerület napján Kochné Orosz Anikó, a Napraforgó Tagbölcsőde vezetője a Klauzál
Házban. A több évtizedes munkájáról
és a számos általa megvalósult újításról kérdeztük a díjátadás után.
– Harminchat éve van ezen a pályán, mi
irányította erre az útra?
– Egy véletlen. 1980-ban, Debrecenben érettségiztem és pedagógusnak
készültem, de az újságban olvastam a
budapesti Lóczy Lajos utcai Csecsemőotthonról. Jelentkeztem és ott gondozónőként kezdtem pályafutásomat. Ebben
az intézményben állami gondozott gyerekeket kellett ellátni. Szerencsés voltam, mert itt tanulhattam és ismerhettem
meg a szakma alapjait legendás szaktekintélyektől, Falk Judittól, Kálló Évától,
és találkozhattam Pikler Emmi főorvos
asszonnyal is. 1982-ben csecsemő- és
gyermekgondozónői képesítést szereztem és elhelyezkedtem a Leányka utcai
Tagbölcsődében.
– A tanulás itt még korántsem ért véget, hiszen a ranglétrán egyre feljebb és
feljebb jutott.
– Egész pályám során olyan helyekre kerültem, ahol nagyszerű emberek
vettek körül. Többek között a Leányka
Tagbölcsődében Czeglédy Ákosné intézményvezető és Györgyné Oszvald
Mária bölcsődevezető. Sok kutatómunkában vettem részt, hiszen ez az intézmény akkoriban módszertani bölcsőde
volt. A 80-as és 90-es években a szakmánk kiteljesedésének csodálatos időszakát élhettük át.
– Mik voltak a legfontosabb mérföldkövek, amik most alapjául szolgálnak a
kisgyermeknevelésnek?
– A gyermeklélektan fejlődésének
vizsgálata, amelynek hatására kidolgoztunk egy ma is használt módszert,
a gyermekek bölcsődébe szoktatására.
A Bölcsődék Országos Módszertani Intézetének felkérésére közreműködtem a
Beszoktatás a bölcsődében című módszertani film elkészítésében. Én voltam
a filmben szereplő gondozónő, aki végigkísérte és bemutatta a folyamatot.
Minden kisgyermeknek egyéni dokumentációt vezetünk, ezzel is nyomon

követve a fejlődésüket. Az oktatói képzések is ezekben az években kezdődtek, ennek hatására gyakorló területté
alakult át a bölcsőde. A bevált módszereket vidéki intézményekben is megismertettem a szakma dolgozóival. A
BOMI munkatársaival a későbbiekben is együttműködtem: a szülőcsoportos beszélgetéseken, a védőnő-bölcsőde kapcsolat kialakításának, a fejlődési
napló vezetésének módszertani kidolgozása során.
– Szakgondozónői képesítést, később
pedig szociálpedagógus szakon főiskolai diplomát is szerzett, majd szociális
szakvizsgát tett. Jelenleg a Napraforgó
Tagbölcsőde vezetőjeként és az Egyesített Bölcsőde vezetőhelyetteseként dolgozik. Nem hiányzik a saját csoport?
– De, nagyon szeretek a gyermekek
közelében lenni, beszélgetni velük, még
most is, ha tehetem, bemegyek a kicsik
közé.
– Folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket és mindig sikerül valamit elnyerni a bölcsődének. Mire a legbüszkébb?
– Szakmai programunk része a környezettudatos nevelés. Szívemen viselem
a természeti értékek megóvását és megismertetését a gyerekekkel. Szülői segítséggel sikerült egy mezítlábas parkot megálmodnom és megvalósítanunk a bölcsőde
udvarában. Ez hatalmas élmény a gyerekeknek és a családoknak. Leginkább a
kollégákkal és a szülőkkel közösen elért
eredményekre, az összefogásra vagyok
büszke. n (Viszkocsil Dóra)

xxx

Fotó: Kocsis Zoltán
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BORFESZTIVÁL

 Városházi Híradó

BUDAFoKI PEZSGŐÉS BORFESZTIVÁL
2018. szeptember 1-2.
KERÜLETI BORÁSZATOK
TÖRLEY PINCÉSZET • LICS PINCÉSZET • GARAMVÁRI SZŐLŐBIRTOK
HERTZKA BIRTOK • VÁRSZEGI PINCÉSZET • VIMAVIN PINCÉSZET
TÓTH FERENC PINCÉSZET • SAUSKA • SZENTESI PINCE
VARGA PINCÉSZET • SÜMEGI ÉS FIAI PINCÉSZET • KATONA BORHÁZ
DEBRECZENI &FERENCZI CSALÁDI BORÁSZAT
SZELESHÁT BIRTOK – SZEKSZÁRD

VENDÉGBORÁSZATOK

BIRKÁS BOR- ÉS PÁLINKAHÁZ - IZSÁK • MÁLIK PINCE - BADACSONY
SOLTÉSZ PINCÉSZET • OSTOROSBOR PINCÉSZET
SIMIGH CSALÁDI PINCÉSZET • SKRABSKI PINCE • TÁNCZOS PINCE
ZSIRAI PINCÉSZET • NYAKAS PINCÉSZET • VESZTERGOM PINCE
FRITTMANN BORÁSZAT • GERE TAMÁS ÉS ZSOLT PINCÉSZET
LAPOSA BIRTOK • VINATUS PINCÉSZET - VILLÁNY
ROYAL TOKAJI BORÁSZAT • VABRIK PINCÉSZET
JACKFALL BORMANUFAKTÚRA - VILLÁNY
OROSZ GYULA CSALÁDI PINCÉSZET
SZABADKAI PINCÉSZET
KOVÁCS-HARMAT PINCÉSZET

yxyxc



Városházi Híradó

BORFESZTIVÁL

NYITOTT PINCÉK

TÖRLEY PINCÉSZET • LICS PINCÉSZET • GARAMVÁRI SZŐLŐBIRTOK
VÁRSZEGI PINCÉSZET • SÜMEGI ÉS FIAI PINCÉSZET • KATONA BORHÁZ
MAGDOLNA BORKLUB ÉS RENDEZVÉNYHÁZ • KEMENDY TRADICIONÁLIS PEZSGŐMŰHELY
SEYBOLD-GARAB PINCE • ZÁBORSZKY PINCE • KÖNIG BOR- ÉS KERESKEDŐHÁZ
BUSZJÁRAT A FESZTIVÁL HELYSZÍNÉTŐL A PINCÉKHEZ
MINDKÉT NAP 12:00 – 22:00 ÓRA KÖZÖTT!

BOR UDVAR • PEZSGŐ TÉR
FRÖCCS TERASZ • PIACTÉR
50 KONCERT 4 SZÍNPADON
TOVÁBBI HELYSZÍNEK:

MŰVÉSZ UTCA • GYERMEK LIGET • SZIESZTA PONT - KERTMOZI
SZŐLŐSKERT GYEREKSÁTOR • ART QUARTER BUDAPEST
ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET SAJT- ÉS BORUDVAR
FB.COM/BUDAFOKIBORFESZTIVAL
BUDAFOKIBORFESZTIVAL.HU

HÁZIGAZDA:

KIEMELT
TÁMOGATÓK:

PalaCe
Catering

FŐTÁMOGATÓK:

MÉDIATÁMOGATÓK:
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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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Sauska és sajtműhely
az ökumenikusoknál
Családi Sajt- és Borudvar a Kossuth Lajos utca 64.-ben
alán kevesen tudják, hogy 2015 óta Bu-

Tdafok-Tétény ad otthont hazánk egyik

legjelentősebb karitatív szervezete, az
Ökumenikus Segélyszervezet országos
központjának. Az elmúlt évben nagy sikerrel indított hagyományt folytatva a segélyszervezet 2018-ban is megnyitja Kossuth Lajos utcai irodaházának udvarát a
Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál látogatói előtt. A Családi Sajt- és Borudvaron a
látogatók megkóstolhatják és megvásárolhatják a segélyszervezet Kastélyosdombói Sajtműhelyének prémium minőségű
termékeit. Arra, hogy a szociális gazdaságban készülő sajtkülönlegességekhez a

xxx

Szorgalom,
kitartás,
közösségépítés
Kilencvenéves a Budafoki Evangélikus Egyházközség
A budafoki evangélikus gyülekezet
1928. augusztus 12-én mondta ki
önállóságát. A kilencvenedik évforduló megünneplésére különleges istentisztelettel, ünnepi közgyűléssel
és emléktábla-avatással készültek
a közösség tagjai. A rendezvényen
Szepesfalvy Anna alpolgármester is
részt vett.
ilencven év alatt hét lelkész szolgált

Ka budafoki evangélikus gyülekezet-

ben, mindegyikük nagy szorgalommal

és kitartással építette a közösséget. Az
1800-as évek közepén mindössze három evangélikus volt Budafokon, de
amikor a különválás kérdése felmerült,
már hatszáz fős közösség várta az önállóságot. A budafoki evangélikusok
1928 előtt a kelenföldi gyülekezethez
tartoztak és a reformátusokkal együtt
tartották istentiszteleteiket.
Petrovics Pál első lelkészként sokat tett a budafoki gyülekezet erősödéséért és azért is, hogy 1935-ben felépülhetett az evangélikus templom. A

Fotó: Kocsis Zoltán

II világháború és a kitelepítések után
megfogyatkozott a gyülekezet létszáma, ez idő alatt Kökény Elek és Fogarasi J. Árpád próbálta életben tartani a közösséget. Visontai Róbert
lelkész huszonöt évig szolgált a templomban, az ő nevéhez fűződik a gyülekezet létszámának növelése és megerősítése. Szeptemberben a család
kérésére hamvait a Budafoki Urnatemetőben helyezik örök nyugalomra.
Rőzse István lelkész vette át a feladatokat elődjétől és kezdte el a gyülekezeti központ építését 1978-ban. Az ő
ideje alatt kapott orgonát a templom.
Solymár Gábor 1994-ben érkezett Budafokra és tizennyolc évig szolgálta a
közösséget. Ez idő alatt elkezdődött
az urnatemető építése, folytatódott a
gyülekezeti ház bővítése és számos
programmal színesedett a közösség
élete. Hokker Zsolt jelenlegi lelkész
már hat éve szolgál itt, és sikeresen
befejezte az elkezdett építkezéseket.
Most nagy erőkkel a gyülekezet gyarapítására helyezik a hangsúlyt különböző családi programokkal és hittanoktatással. n (budafokteteny.hu)

legjobb borok társulhatnak, idén a segélyszervezet udvarába kitelepülő Sauska Pincészet jelent garanciát. Aki a rangos nemzetközi díjakat nyert borászat borai mellett
dönt, ezúttal nemcsak magának tesz jót: a
Sauska jóvoltából a borok vásárlói a segélyszervezet munkáját is támogatják. A
gasztronómiai élmények mellett a segélyszervezet udvara hangulatos programhelyszín is lesz egyben, ahol a munkatársak és
önkéntesek gyerekprogramokkal, játékokkal várják a betérő családokat. Vasárnap
15 órai kezdettel Wolf Kati énekesnő, a segélyszervezet ismert önkéntese akusztikus
duó formációjával ad koncertet. n (VH)

A Kastélyosdombói Sajtműhely
A Kastélyosdombói Sajtműhely története az évszázados hagyomány, a XXI. századi technológia és a valódi társadalmi szerepvállalás kivételes találkozása. A 300-as
lélekszámú Somogy megyei falucskában található egykori Erdődy-kastély gazdaságát az Ökumenikus Segélyszervezet 2013-ban keltette életre: egyedülálló programot hirdetett lakóhelyüket elvesztett családok számára, akik a kastély újraéledő
gazdaságában tanulva és dolgozva kezdhetnek új, önálló életet. A Kastélyosdombói Sajtműhely kicsi, ám a legmodernebb technológiával felszerelt üzem, ahol nem
tömegtermelés folyik: kis mennyiségben előállított, prémium minőségű kézműves
tejtermékek között megtalálhatók a félkemény, füstölt, friss és savósajtok, illetve a
hagyományos teavaj és élőflórás joghurt is. A sajtműhely termékeinek fogyasztói vásárlásukkal a segélyszervezet kastélyosdombói esélyteremtő programját támogatják. További információk sajtínyenceknek: www.sajtmuhely.hu.

Az egyenruha volt az álmom
Záborszky Nándor-díjat vehetett át Zsoldos László
A Záborszky Nándor-díj átadása után
meghatódva válaszolt kérdéseinkre a
díjazott, Zsoldos László rendőr főtörzsőrmester.
– Gondolta-e gyermekkorában, hogy
ilyen elismerést vehet majd át kiváló
rendőri munkájáért?
– Nem gondoltam és még most
is nehéz elhinnem, de nagyon örülök és köszönöm mindenkinek. Már
gyermekkoromban vonzott az egyenruha, pedig a családban nem volt
egyetlen rendőr sem. A szülőföldemen, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelentkeztem egy rendészeti
gimnáziumba, majd a miskolci rendészeti szakközépiskolát is elvégeztem.
2005-ben a budaörsi rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályának állományában kezdtem el dolgozni mint
fogdaőr. Négy évvel később kérésemre áthelyeztek a XXII. kerületi rendőrkapitányság állományába járőrvezetői
beosztásba, nem sokkal később körzeti megbízott lettem.
– Mi a feladata egy körzeti megbízottnak?
– Az én területem a XXII. kerületen belül a nagytétényi rész. A szolgálatom úgy telik, hogy az eligazításon
megkapom, mik történtek a körzetemben, és ott felveszem a kapcsolatot
az érintett állampolgárokkal. Miután
én is Tétényben lakom, így jól ismerek mindenkit és a lakók is engem,
így sokszor keresnek meg, ha valami
problémájuk akad. Folyamatosan kapcsolatban vagyok az intézményekkel
és az idősekkel, tanácsokkal segítek
nekik, hogy ne essenek a csalók áldozatául. Szeretem még a munkában, ha

Operettház és faragott csillárok
Kerületünk elöljárói kilencvenedik születésnapjuk alkalmából köszöntötték BudafokTétény idős lakóit.

Zsoldos László Karsay Ferenc polgármesterrel és Bató András rendőrkapitánnyal

egy bűnesetben kutatómunkát kell végezni, és végül sikerül elfogni az elkövetőt.
– Budafok-Tétény olyan, mint egy
nagy falu a város szélén. Milyen itt a
munka és az élet?
– Nagyon jó a csapat, remekül tudunk együtt dolgozni a kollégákkal,
és mindig a szülőföldem jut eszembe, mert ott is nagyon kedvesek az emberek. Szeretek itt élni és segíteni másoknak. Nagyon sok fiatal érkezett és
érkezik a kapitányságra, így mentori
feladatot is ellátok. Jó érzés őket tanítani és bevezetni a rendőri munka rejtelmeibe.

Fotó: Kocsis Zoltán

– Jelenleg a körzeti megbízotti alosztályon dolgozik, van-e terve az előrelépés irányába?
– Most elértem a pályám csúcsát, de
persze van innen feljebb is. A rendőrtiszti főiskola elvégzése egy újabb lépés lenne, de most ezt nem tervezem.
Szeretem azt, amit most csinálok.
– Szabadidejében mivel foglalkozik?
– Van két gyönyörű gyermekem
és egy csodálatos feleségem, akikkel a legtöbb időmet töltöm munka
után. Imádunk kirándulni és strandolni, amit most, a nyári melegben,
ahányszor csak lehet, meg fogunk
tenni. n (Viszkocsil Dóra)

Scherer Vincéné Margit néni fodrász. A Nagyvásártelepen 17 évig raktárosként dolgozott, majd 12 éven keresztül ő volt az Operettház főportása.
1949 óta él Budafok-Tétényben. Két
lányunokája, 4 dédunokája van, és
a szomszédaival is nagyon jó a kapcsolata. 90. születésnapja alkalmából Zugmann Péter alpolgármester és
Szántó János jegyző köszöntötte az
önkormányzat nevében.
Luzsi Pál Pali bácsi kádárnak tanult,
majd 44 éven át gyakorolta is szakmáját.
1949-től a Borforgalmi Vállalatnál, majd 20
évet a Budafoki Kádár Kht.-ban dolgozott.
Később Kőbányára került, 1988-ban onnan ment nyugdíjba. Pali bácsinak két lánya, négy unokája és egy dédunokája van,
akikkel nagyon jó kapcsolatot ápol. Nagyon sokat barkácsolt, szakmája egyben
a hobbija is – csillárai, több bútora is az ő
keze munkáját dicséri. 90. születésnapja
alkalmából Zugmann Péter alpolgármester és Szántó János jegyző köszöntötte. n

10



OKTATÁS, IFJÚSÁG

 Városházi Híradó

Tanévkezdő csomag a kisiskolásoknak

Asboltné Czapári Beáta diákjai körében a Klauzál Ház színpadán

Fotó: Kocsis Zoltán

Tánc, dráma és anyanyelv
Mihalik Sándor-díjjal tüntették ki Asboltné Czapári Beátát
4,7 tizedes magyar érettségi átlag, a

Aremek versenyeredmények és a ta-

Az önkormányzat a hagyományokhoz híven idén is megajándékozza a kerület első osztályosait. Az iskolába lépő gyerekek tanévkezdését
többek között füzeteket, füzetborítókat, vignettákat és órarendet tartalmazó tanszercsomaggal, valamint tornazsákkal és uzsonnásdobozzal
segítik. Budafok-Tétény tizenegy általános iskolájában közel hatszáz kisdiák kezdi meg tanulmányait a 2018/2019-es tanévben. A gyerkőcök az önkormányzat jóvoltából grafit- és színes ceruzákat, postairont, radírt, hegyezőt, vonalzót, ragasztóstiftet is kapnak majd a tanévnyitó ünnepségen, a lányok sárga, a fiúk kék színű csomagolásban. Ezeken felül minden elsős egy, a kerület nevezetességeit tartalmazó kifestőkönyvvel is gazdagabbá válik szeptember elején. n

A számok bűvöletében

valy elért 12. hely az OKTV-n (Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny)
ugyanúgy az idén Mihalik Sándor-díjjal kitüntetett Asboltné Czapári Beáta
nevéhez fűződik, mint a standard táncok tanítása, a nemzeti ünnepeinkre készült, nagyszabású műsorok összeállítása vagy az Ablak a világra elnevezésű
szakmai program megszervezése és lebonyolítása. A magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, aki néhány éve a drámajáték-vezetői oklevele
mellé drámapedagógia szakon megszerezte a második egyetemi diplomáját
is, a komplexitásra törekszik, így szinte a lehetetlenre vállalkozik az, aki szeretné felsorolni érdemeit, az iskolában
végzett tevékenységeit. A nyitottság, a
megújulás igénye nála nemcsak szűken
vett szakterületén jelentkezik, hanem
mindenben, amihez hozzáfog.
A Kempelen Farkas Gimnáziumban
(KFG) tanító pedagógus kérdésünkre
elmesélte, hogy nagyon meglepődött,
mert egyáltalán nem számított erre
a díjra. Úgy tudta, hogy ezt a rangos
kitüntetést csak kerületiek kaphatják
meg, és ő Budaörsön lakik. Igaz, erősen kötődik Budafok-Tétényhez, hiszen a diploma megszerzése óta a gim-

náziumban tanít, sőt, korábban évekig
lakott az ELTE budatétényi kollégiumában. Hozzátette, hogy a kerületi
KLIK tavaly a pedagógusnapon az iskola javaslatára oklevéllel, egy csokor
virággal és egy bonbonnal megköszönte munkáját, de egyéb kitüntetést eddig
még nem kapott.
Asboltné Czapári Beáta szinte minden évben felkészít egy-egy osztályt az
érettségire. Öt évvel ezelőtt végzett tanítványairól külön örömmel tett említést, mert velük találkozva bebizonyosodott számára, hogy a nyolc éven át
befektetett energia megtérült: fél év
múlva diplomáznak, és legtöbbjük már
el is helyezkedett a szakmájában.
Elmondta, hogy a következő tanévben az 5.b osztály osztályfőnökeként
kezdi a munkát, így az anyanyelv mellett a drámajátékot is oktathatja saját
osztályában. Ezeken a foglalkozásokon a gyerekeknek nem kell füzetet és
tollat használniuk, beszélgetnek, zenét
hallgatnak vagy az adott témához pas�szoló anyagokat keresnek az interneten. Kedvelik a kötetlen órákat, imádnak játszani, ahogy ő is, aki leginkább
azért szeret ebben a gimnáziumban tanítani, mert kollégái hozzá hasonlón
gondolkodnak, és így megvalósíthatja
elképzeléseit. n (Tamás Angéla)

Tóth József-díjat kapott Baranyiné Döme Gyöngyi
Baranyiné Döme Gyöngyi, az Intézmények Gazdasági Irodája intézményvezetője vehette át idén június 21-én, a
kerület napján a Budafok-Tétény önkormányzata által alapított Tóth József-díjat.
– Közgazdász, adótanácsadó és mérlegképes könyvelői végzettséggel is
rendelkezik. Mindig a számok világa
vonzotta?
– Nem, gyermekkoromban óvónőnek
készültem, majd az egészségügyi pályára szerettem volna menni, de a családom
úgy gondolta, hogy a közgazdász szakközépiskola az én utam. Nagyon jó tanuló voltam és szerettem is a szakmai
tárgyakat, így továbbtanultam. Először
tizenöt évig vállalkozásban a régi Gyufagyárban dolgoztam, majd az államháztartási területre kerültem. Folyamatosan

képzem magam, mert vannak még felfedezendő területek ezen a pályán.
– 2009-ben az IGI gazdasági vezetőjeként kezdett el dolgozni, rá egy
évre már intézményvezető lett. Men�nyiben volt más ez a munka az előzőhöz képest?
– Teljesen, azt szoktam mondani,
hogy az államháztartási terület egy teljesen más szakma, mint a vállalkozásé. Amikor megkaptam az állást, akkor még semmilyen tapasztalatom nem
volt az államháztartás területén. Kerek szemekkel néztem az előttem álló
feladatokra, de én nyitott voltam minden újra és tanulni akartam. Nagyon
megszerettem a munkámat, ezáltal egy
újabb szakmát kaptam a kezembe.
– Az Intézmények Gazdasági Irodájában milyen munka folyik?

– Összesen hét intézményre vonatkozóan készítünk beszámolókat, illetve a könyvelésüket vezetjük. Úgy
működünk, mint egy könyvelőiroda.
Szerteágazó a feladatrendszerünk: a
költségvetés-tervezetektől a számlák
beérkezésének könyvelésén át a pénzügyi teljesítéseken keresztül egészen
az intézmények gazdasági irányításáig.
– Munka után, a szabadidejében milyen kikapcsolódással töltődik fel?
– Van három gyermekem, őket nevelgetem és töltök velük minél több
időt. A férjemmel több mint tíz éve járunk különböző tánciskolákba. Imádunk kirándulni, túrázni, biciklizni és
olvasni. Egyik gyermekünk zenésznek
tanul, így sokat járunk koncertekre és
élvezzük a hangversenyek varázslatos
világát. n (Viszkocsil Dóra)

Fejlesztések Akaliban
A mai kor elvárásainak figyelembevételével újította fel Budafok-Tétény önkormányzata közel 13 millió forintból a
Balatonakaliban található tábor összes
faházának elektromos hálózatát. Az
eddigi elavult 24 voltos feszültség helyett most már a szabványos, 230 voltos hálózatot vezették be a házakban,
és minden ágy mellé szereltek konnektorokat a mobiltelefonok töltésére.
fejlesztésnek köszönhetően új veze-

Atékek, ledes világítótestek és több
Karsay Ferenc polgármester átadja a díjat Baranyainé Döme Gyöngyinek a Klauzál Házban

Fotó: Kocsis Zoltán

konnektor került a házakba. A 30-40
éves épületeket folyamatosan karbantartja és korszerűsíti az önkormányzat, hogy a kerületi diákok és a családok jól érezhessék magukat a nyaralás

ideje alatt. Az elektromoshálózat kicserélése mellett egymillió forint értékben új elválasztó falakat építettek a
női és a férfi mosdókba. Az idei évben
nagyobb kihasználtsággal üzemeltek a
vendégházak, a diákszállás pedig most
is telt házas volt. A tanulók a balatoni
és a medencei fürdőzés mellett focizhatnak, röplabdázhatnak, pingpongozhatnak és kosarazhatnak is. A jövőbeli tervek között szerepel az apartmanházak
ütemezett cseréje. Balatonakali önkormányzata is fejlesztéseket szeretne a
következő években, így a tervek szerint a táborhoz vezető út csatornával
és szilárd útburkolattal lehetne ellátva,
ezzel kapcsolatban még zajlanak a tárgyalások. 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

SZÚNYOGHÁLÓ

NAPELLENZŐ

NYÍLÁSZÁRÓ

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

ELÉRHETŐSÉGEK

szolgáltatás 

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

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

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

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

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
Mindenféle gépi és kézi kerti munkát vállalok vidéken is.
Tel: 06-30/682-4431

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

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

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., Fennsík u. 1475 m2

1223 Bp., Klauzál Gábor u. 6/A

357 m -es pincehelyiség

területű „zártkerti művelés alól

415 m2-es pincehelyiség

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.

kiv. terület és gazd. ép.”

Helyrajzi szám: 229176/5/A/2. Kikiáltási ára: 5
900 000 Ft. Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén kerül kitűzésre.
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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.: 236490. 1/1 tulajdoni hányad.
Övezet: MG-RF-XXII/1. Kikiáltási ára:
9 293 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft. Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén kerül kitűzésre.

1224 Bp. XXII., Termő u. 81.
236766/1 hrsz. 588 m2 területű „kert
és gazdasági épület”
8/16 tulajdoni hányada

1224 Bp. XXII., Kunyhó u. 34. 236637 hrsz.
826 m2 területű „gyümölcsös”
3/9 tulajdoni hányada

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.: 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.
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 Városházi Híradó

Fontos mérkőzések jönnek

xxx

Fotó: Budafokimte.hu

Nem nyaralni mentünk Siófokra

Az NB II ötödik fordulójában a BMTE
a Soroksár csapatát fogadja a
Promontor utcában augusztus 26án. A 19 órakor kezdődő „Duna-parti forduló” izgalmas párharc lesz, az
ellenfelünk ugyanis két győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel jelenleg a hetedik helyen áll
a bajnokságban. A legyőzése esetén
azonban a Budafoknak ugyanúgy
hét pontja lesz, mint a riválisnak. A
hatodik forduló sem ígérkezik kön�nyű mérkőzésének, hiszen Csákvárra utazik a csapatunk augusztus
29-én. Az eddig döntetlenspecialistának tűnő ellenfél jelenleg hatodik a tabellán úgy, hogy eddig nem
szenvedett vereséget, viszont négyből háromszor egalizált az ellenfeleivel. Amennyiben a BMTE kétszer
nyerni tud, akkor a középmezőnybe
ugorhat, és megersítheti a helyzetét
a bajnokságban. n (VH)

Értékes döntetlent ért el a BMTE a tóparti városban, miután legyőzte a Dorogot a Promontor utcában
ontot rabolt Siófokon a BMTE, így

Pcsapatunk az utóbbi két fordulóban

nem szenvedett vereséget. Vitelki Zoltán vezetőedző értékelése szerint igazságos döntetlen született, bár a mérkőzés
végén megszerezhettük volna a győzelmet, ahogy fogalmazott, a „slusszpoén”
a mi kezünkben volt. Kicsit tompábbak
voltunk a megszokottnál, de meg kell be-

csülnünk ezt az egy pontot is. A második
félidőt hasonlóan látta az ellenfél vezetőedzője is. Varga Attila elismerte, nagyon
színvonalas volt a mérkőzés, és a második játékrész végén a kapusunk kiváló teljesítménye is kellett, hogy döntetlen
maradhasson a végeredmény.
Múlt vasárnap, augusztus 12-én
a Promontor utcában a Dorog ellen

Sportos család
sportos gyermeke
Munkácsy Károly-díj Szalay Szabinának
Baross Gábor Általános Iskola ötödikes diákja, Szalay Szabina Dóra
azonkívül, hogy atletizál, a harcművészetben és a kerékpározásban is országos, valamint nemzetközi versenyeken ér el jó helyezéseket. Az érmeit
és kupáit nem számolja, mert néha nehéz elkülöníteni azokat húga és szülei díjaitól, de úgy gondolja, száznál
biztosan többet szerzett már. Szabina a június végén Siófokon megrendezett Grappling Bajnokságon a Gi
Grappling versenyszámban, a 46 kgos lányok ifjúsági kategóriájában III.,
a NoGi Grappling versenyen pedig II.
helyezett lett. Pihenésképpen júliusban a nádasladányi edzőtáborba ment,
ahol a sárga övét narancssárgára cserélte.

A

– A családod minden tagja űzi az
ősi japán harcművészetből kialakult
Brazil Jiu Jitsu küzdősportot, de te
grappling versenyeken is indulsz. Mit
tudhatunk erről a kevéssé ismert, viszonylag új diákolimpiai sportágról, és
te hol készülsz a versenyekre?
– Ez egy összekapaszkodós küzdelem, ütés-rúgás nélküli földharc. Nem
igazán harcművészet, inkább szabályrendszer. Meghatározott keretek között
lehet használni a jiu jitsu technikáit. A
Gi Grappling során használhatjuk a jiu
jitsu ruházatunkat is a küzdelemben, a
NoGi Grappling versenyen passzos ruhában vagyunk, amit nem szabad használni, és a tatamira is mezítláb kell fellépni. A ZR Team Budaörsben edzek,
ahol az edzőm, Szekeres Ákos felváltva
készít fel minket a jiu jitsu és a grapping
versenyekre. Sok első helyezésem van,
de a bécsi jiu jitsu nemzetközi versenyen sajnos csak második lettem.
– Terepkerékpárban is jó vagy. A
biciklivel milyen eredményeket értél el
eddig?
– Az országos Mountain Bike versenyen aranyérmet, az ügyességi elemekkel nehezített Montain Bike
XCO-n pedig bronzérmet kaptam, de
duatlonon is indultam már, ahol szintén a harmadikként értem célba.
– Mivel szeretsz foglalkozni, ha éppen nem futsz, biciklizel vagy küzdesz?
– Az iskolában tanulok, a rajz- és
az etikaórát szeretem a legjobban, de a
technikaórákat is élvezem. Anya szerint belsőépítész lesz belőlem, mert a
lakásban jól elrendezem a dolgokat,
és már nagyon sok alaprajzot készítettem. n (Tamás Angéla)

Városházi Híradó
budafok-tétény

3-1-es győzelmet aratott labdarúgócsapatunk. Magabiztosan győztünk,
Pölöskei, Vankó és Vass szerezte a góljainkat. Vitelki szerint az előző fordulóban a Vasast is le kellett volna győznünk, megvoltak hozzá a helyzeteink,
de ennél balszerencsésebben nem is
alakulhatott volna a mérkőzés. Mint ismert, 0-1 után kiegyenlítettünk, s a 45.

percben tizenegyeshez jutottunk, 2-1es vezetéssel vonulhattunk volna az
öltözőbe. Ehelyett Pölöskei elhibázta a büntetőt, majd a második félidőben a piros-kékek rúgtak gólt, és nyertek 2-1-re. Ezek után égető szükségünk
volt a hazai győzelemre a Dorog ellen,
amely amúgy addig veretlen volt – értékelt a BMTE vezetőedzője. n (VH)

Utánpótlás-nevelés felsőfokon
Közel tizenöt éve, hogy öt szakosztállyal megalakult
a Kerület napján Zakariás-díjjal kitüntetett Budafóka XXII. SE
A Budafóka XXII. SE az új uszoda megnyitásával egy időben jött létre azzal
a céllal, hogy a műszaki és technikai
feltételek javulásával, fiatal edzők alkalmazásával a gyerekek magasabb
szinten versenyezhessenek, és bekapcsolódhassanak a magyar úszó-, valamint vízilabdasport, szinkronúszás,
görkorcsolya
utánpótlás-nevelési
programjaiba. A klub sikeres működését mi sem bizonyítja jobban, mint
az, hogy az egyesület 2005 januárjában felvételt nyert a Magyar Vízilabdaszövetség és a Magyar Úszószövetség
tagjai közé. Az egyesület elnökével,
Bodnár Tamás uszodavezetővel a szakosztályok működéséről és az eredményekről beszélgettünk.
– Milyen szakosztályok működnek az
egyesület égisze alatt?
– Az öt szakosztályból négy a mai napig megmaradt. A görkorcsolya tömegsportszinten működik, tanév közben a
rózsakerti iskolában zajlik az oktatás,
nyáron pedig táboroznak a résztvevők.
Ügyesen fejlődő sportágunk a szinkronúszás, amelyből eleinte csak bemutatókat tartottunk, de ma már komolyabban tudnak készülni a gyerekek, így
bajnokságokon is indulnak. A vízilabdások idén az Országos Gyermek- és a
Dunántúli Vízilabda Liga bajnokságaiban, három korcsoportban indultak, és a
legjobb eredményük egy negyedik hely
volt. Sajnos az uszoda szűk kapacitása
miatt csak két-három korosztállyal tudunk foglalkozni.
– Az úszó szakosztályról eddig még
nem is beszéltünk.
– Horváth Tamás vezetőedző irányítása mellett az a legsikeresebb. Az

Bodnár Tamás

utóbbi tíz évben az úszó szakosztály
számtalan magyar bajnoki címet, valamint országos csúcsot tudhat magáénak, és válogatott úszóik révén
szép nemzetközi sikereket könyvelhet el. Az egyesületi rangsorban a Fókák rendre a legjobb tíz között végeznek. A legkiválóbb budafoki úszók
nevét már országszerte, sőt a nemzetközi „vizekben” is ismerik. Az
utóbbi két év igazán gazdag volt sikerekben: 2016-ban Székelyi Dániel az Eb-n bronzérmet szerzett nyíltvízi úszásban a felnőttversenyen,
Márton Richárd kijutott az olimpiára
(Rio de Janeiro), és az ő nevéhez fűződnek a junior Eb- és junior vb-aranyak is, plusz egy junior világcsúcs a

Fotó: Kocsis Zoltán

4x200 m gyorsváltóval. 2017-ben a fiatalabb korosztályból Zombori Gábor
az EYOF és CECJM versenyeken szereplő korosztályos válogatott legjobb
fiú úszója lett, Galyassy Szilárd nyíltvízi úszásban a Junior Eb-n egyéniben
arany-, csapatban ezüstérmet szerzett,
és decemberben a Budafóka elnyerte
„A hónap műhelye” címet, amely elismerés az egyesületben folyó kiváló
szakmai munkáért kapható.
– Nevelődik már az utánpótlás?
– Lukács Zsuzsa vezetésével a középső csoport is szép eredményeket ért
el, és Lukács Éva irányítása mellett a
legkisebb versenyzőkkel sem vallottunk szégyent, úgyhogy rendben mennek a dolgok. n (Tamás Angéla)
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