Körforgalmak a Balatonin

Megújuló szakrendelő

Szuper Márió

Győzelem itthon

A BKK tervei szerint körforgalmak
építése kezdődik el szeptemberben a Balatoni
út csomópontjain. (2. oldal) 

Szeptember végére várhatóan elkészül a szakrendelő
második emeleti felújítása. Januárban hozzáláthatnak a gyermekorvosi rendelőhöz is. (10. oldal) 

A borfesztivál egyik csúcsteljesítménye
volt a Rafael Márió Trió koncertje
a Fröccs teraszon. (7. oldal) 

A BMTE legyőzte a Gyirmótot a Promontor
utcában és megerősítette a helyét a közép
mezőnyben az NB II-ben. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Adventi turné
Wolf Katival
„Olyan ügy mellé
akartam állni,
amely számomra
hiteles”

(7. oldal) 
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Sikeres budafoki pezsgő- és borfesztivál
29. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál négy nagyszínpadon, ötven fellépővel, hangulatos Művész utcával és gyerekprogramokkal
tánccsoportja, valamint a Szupernovák
Mazsorett csoportja vezetett fel. A felvonulás kiemelt szereplői a borlovagrendek voltak, akik az ország minden
tájáról, sőt a határon túlról is érkeztek,
hogy közösen ünnepeljenek a főváros
Bornegyedében. A harangok megszólalása után Karsay Ferenc polgármester
köszöntötte a vendégeket, köztük a testvérvárosok, Barót, Mezőkaszony és Várna delegációit. Szeneczey Balázs ünnepi beszédében Budafok-Tétény borászati
múltját méltatta, és a Bornegyed örökségeinek ápolására hívta fel a figyelmet.
Az eseményen Földesi Gyula, a Soós
István Borászati Szakgimnázium és
Szakközépiskola igazgatója kihirdette
az idei borverseny eredményét. A „Budafok város vörösbora 2018” címet a
Lics Pincészet 2016-os Pákozdi cabernet
sauvignonja érdemelte ki. „Budafok város
fehérbora” idén a Soós István Borászati
Szakközépiskola olaszrizlingje lett, „Budafok város pezsgőjének” a Törley Pezsgőpincészet Hungaria Pinot Blanc Brut
Jubileum Editionjét választották.
A szőlőkoszorút, s ezzel együtt az idei
szőlőtermést a kerületi történelmi egyházak vezetői áldották meg. (Továbbiak

A hét végi vihar ellenére sikeres volt az idei
pezsgő- és borfesztivál. Az égszakadás sajnos a szombat esti programok egy részét elmosta, ennek ellenére vasárnap is sokan látogattak ki az év rendezvényére. A fesztivál
a hagyományokhoz híven színpompás felvonulással indult szeptember 1-jén a főváros
Bornegyedében, Budafokon. A Savoyai Jenő
téren Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes nyitotta meg a rendezvényt, utána kihirdették a borverseny eredményét is.
fesztivál előestéjén idén is a művésze-

Ateké volt a főszerep: a Lics pincében

Torma Katalin és Forster Jakab, a Magdolna Borklubban pedig az Artér művészeinek Rajzás című kiállítása nyílt meg,
amelyek a hétvége folyamán is várták az
érdeklődőket. A rendezvény nulladik napjának kiemelt programja ez alkalommal
is a Budafoki Dohnányi Zenekar ünnepi koncertje volt, amely nagy sikerrel alapozta meg a hétvége hangulatát. A Klauzál Házban tartott koncert előtt Hollerung
Gábor, a zenekar ügyvezetője, zeneigazgatója köszöntötte a vendégeket, majd
Karsay Ferenc mondott ünnepi beszédet.
Szombaton ünnepi felvonulással kezdődött a rendezvény, amelyet a Budafoki Fúvósegylet, a Nádasdy iskola nép-

Idén is színes felvonulással kezdődött a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál

Fotó: Kocsis Zoltán

az 5. és a 7.oldalon) 

Szörényi Levente Tétényben

A Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas muzsikus a Zene világnapján látogat el a kerületbe
A Zene világnapja alkalmából Szörényi Leventét üdvözölhetjük a Klauzál Ház színpadán. A Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas
zeneszerző, gitáros, énekes, szövegíró a
nyolcvanas években Illés- és Fonográf-számokat játszó Verkli együttes meghívására
érkezik e jeles napra. A „mester” az akkoriban általa támogatott zenekar koncertjén
a dalok születésének soha nem hallott körülményeiről és az azokkal kapcsolatos élményeiről beszél majd, visszaemlékezéseit
pedig zenei betétekkel illusztrálja.

Ajándékcsomag az elsősöknek
Ismét becsengettek az iskolákban. Az évnyitókon az önkormányzat elöljárói idén is ajándékcsomagot adtak át az első osztályos tanulóknak. A lányok sárga, a fiúk pedig kék tornazsákot vehettek át, melyben színes ceruzák, filctollak, uzsonnás doboz és órarend is volt.
Idén a Bartók és a Demjén iskola évnyitóin jártunk. (10. oldal) 

zörényi Levente, aki könnyűzenész-

Sként Presser Gábor után másodikként

kapott Erkel Ferenc-díjat, már a 60-as
évek elején ismert gitárosnak számított.
Több zenekar is hívta zenésztársnak, de
ő testvérével, Szabolccsal Illés Lajos kérésének tett eleget. 1965-ben csatlakozott
az Illés zenekarhoz, ahol Bródyval szer-

zőpárost alkotva olyan ikonikus dalokat szerzett, mint a Sárga rózsa, az Amikor én még kissrác voltam, a Ne gondold
vagy a Little Richard. 1974-ben megalapította a beatkorszak legendás bandáját, a
Fonográf együttest, amelynek frontembere és zeneszerzője volt. Az 1984-ig tartó
időszak sikerszámai közül talán a legnépszerűbbek a Viktória, A széllel szemben és A szombat esti lány, de kétszáznál
több szerzeménye közül nehéz a választás. Nevéhez az önálló dalokon kívül
több filmzene, sikeres rockopera és színpadi mű fűződik, például az István, a király, hogy csak egyet említsünk közülük.
Szörényi Levente legendás dalait a
80-as évek elején a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának
négy hallgatójából alakult Verkli zenekar
játszotta és játssza idén, a Zene világnapján is. (Folytatás a 7. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Folytatódik a Káldor Adolf
szakrendelő felújítása
A szakrendelő első és második emeletének rekonstrukciója
után a gyermekorvosi rendelő is sorra kerül
Szeptember végére várhatóan elkészül
a budafoki Káldor Adolf szakorvosi rendelő második emeleti felújítása. Októbertől az I–II. emelet hiányzó részeit fejezik be, januárban pedig a védőnői és
gyermekorvosi rendelőt kezdik el felújítani – tudtuk meg Wohner Zsolttól, a
kerületi városfejlesztési iroda vezetőjétől. Az önkormányzat keresi a megoldást egy tágasabb gyógytornaszoba kialakítására is.
int arról beszámoltunk, a rende-

Mlőintézet évek óta tartó felújítá-

si programját, amelyet jelenleg önerőből folytat az önkormányzat, kiegészíti
majd egy 200 millió forintos állami támogatás. Budafok-Tétény önkormányzata ugyanis 20 millió forintos önrész
vállalása mellett sikeresen pályázott
az Egészséges Budapest programra,
amelynek köszönhetően, egy július
27-i kormánydöntés alapján mintegy
200 millió forint értékben érkezhetnek
források a Káldor Adolf szakrendelőbe. Ebből korszerű orvostechnikai, infrastrukturális és informatikai fejlesz-

tések 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
elnevezésű kormányzati 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 az orvoshiány. n (VH)

Végre biztonságos lehet
a Balatoni út környéke

Nyul Zoltánt, a BKK stratégiai és innovációs igazgatóját kérdeztük a Balatoni útra
tervezett két körforgalom jelenlegi helyzetéről.

Támogatás a tüzelőhöz
Az igényeket október 15-ig kell bejelenteni
a Campona Kormányablakban
A kormány a gázzal, illetve távhővel
fűtő háztartások mellett téli rezsicsökkentésben részesíti mindazokat, akik
tűzifával, szénnel, fűtőolajjal vagy propán-bután gázzal fűtenek.
tüzelőtámogatásra

szóló

igényt

A2018. október 15-ig kell bejelente-

ni az önkormányzatnál, a Campona bevásárlóközpontban lévő Kormányablak önkormányzati ügyfélszolgálatán.
A Kormányablakban az önkormányzat munkatársai segítenek a szükséges
nyomtatványok kitöltésében is, ügyfélfogadási időben (az ügyfélfogadás időpontját megtalálják a Budafokteteny.
hu oldalon).

Fontos, hogy az ügyintézéshez személyi igazolvány és lakcímkártya kell,
mert 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. A kormányzati tüzelőtámogatás igénylésére határidő után
már nincs mód.
Emellett az önkormányzat rászorultsági alapon rendkívüli támogatást állapíthat meg téli tüzelőanyag megvásárlásához, amelynek feltételeiről szintén
tájékozódhatnak az érintettek a Campona Kormányablak önkormányzati ügyfélszolgálatán. n (budafokteteny.hu)

Szüreti bál Tétényben
Feldíszített hintóval vonulnak fel az utcákon szeptember 29-én
Szeptember utolsó szombatján – mint az
előző években is – várhatóan jó hangulatban és színes forgatagban telik a 23. Nagytétényi szüreti mulatság, igen gazdag programmal. A látványos hintós felvonulásra a
nagytétényi utcákon bizonyára most is sokan lesznek kíváncsiak, és az esti bál helyszíne, a Szelmann Ház megtelik.
zeptember 29-én korán kell kelni,

Smert kilenc órakor „beindul” a kaval-

kád, csikós lányok érkeznek hintóval a
Szelmann Házba, majd pontban délben a
szőlőáldás után indulnak el a hintók innen
a következő útvonalon: Fáy – Zámbelly
– Batthyányi – Társasház – Tenkes –
Nagytétényi – Hugonnai – Kastélypark –
Kastélymúzeum – Szent Flórián tér – Úttörők – Nagytétényi út, illetve utcák, cél a
Szelmann Ház. A felvonuláson részt vesznek többek között borlovagrendi tagok,
fúvósok, lovasklub- és kórus tagok, iskolások, néptáncosok és nemzetiségiek.
– A felvonulás alatt két helyszínen is,
a Bartók-lakótelepi Társasház utcai és a
kastélyparkolóban csikóspárok bemutatják hagyományos táncaikat – tájékoztatja
lapunkat Lászlóné Varga Éva, a Nagytétényi Polgári Kör elnöke, aki immár másfél
évtizede vezetője a körnek. – A Szelmann
Házban ezen a délutánon ingyenesen lehet szórakozni, például Leblanc Győző,
Tóth Éva énekesek operettműsorán három órától, majd a Nádasdy Néptánccsoportok bemutatóján.
– Milyen újdonság várható a szüreti
rendezvényen?

– A korábbi évekhez képest az új
Nagytétényi Kiállítótérben a Nagytétényi
út 278. szám alatt délelőtt tíz órakor Perlaki Gyula tart előadást Virágzó szőlőkultúra, termelés és szüret címmel, délután
ötkor pedig Dindi István helytörténész
előadása hallgatható meg Hogyan szórakozott és ünnepelt Nagytétény az 1940-es
években? címmel.
– A szüreti bálra fogynak a jegyek?
– Igen, telt ház lesz a Szelmann Házban este nyolc órától. Ezen mindig kitűnő a hangulat, a véméndi Baranya Sramli
Zenekar játszik hajnalig.
– Nagy munka lehet egy ilyen szüreti
mulatság megszervezése.
– Csaknem százan segítenek minden
évben ebben a munkában, igen lelkes kis
csapat. S ne feledkezzünk meg az önkormányzatról, valamint a helyi vállalkozókról sem a támogatásért, köszönet érte! A
mi kis „falunk” nagy összefogásával jön
létre idén is a szüreti mulatság! n (temesi)

A budafok-tétényi lakosok már régóta várják a nagy forgalmat lebonyolító Balatoni úton építendő két körforgalmat, amelyek megoldást jelentenének
a balesetmentes közlekedésre.
– Az eddigi sok csúszásnak mi volt az
oka, és a mostani szeptemberi kezdés
végső dátum-e? – kérdeztük Nyul Zoltánt, a BKK stratégiai és innovációs
igazgatóját
– A két körforgalom megépítéséhez
a csomópontok jelenlegi területe nem
elég, a nyugati oldalon a körpálya belenyúlik az erdős területrészbe is. Ez a
terület a magyar állam tulajdonában, a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyonkezelésében és a Pilisi Parkerdő
Zrt. kezelésében van, és a terület erdő
besorolású ingatlan. A tervek készítése során az útépítési engedély kiadásához hozzájárulásukat adták, de a kivitelezéshez csak a területek telekalakítása,
tulajdonjogának rendezése és erdőterületből való kivonása után adják hozzájárulásukat. Az engedélyek és tervek
alapján a kivitelezésre irányuló közbeszerzést a BKK lefolytatta, és ezen folyamattal párhuzamosan tárgyalt az
NFA-val és a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel
a kivitelezésről. Többszöri egyeztetés
eredményeként nyár közepén az NFA és
a Pilisi Parkerdő Zrt. hozzájárult a kivitelezés megkezdéséhez a telekalakítási
folyamatok lezárása nélkül, így a kivitelezés megkezdésének elhárult a legnagyobb akadálya. A vállalkozási szerződést aláírták a kivitelezővel, amely
augusztus elején hatályba lépett. Jelenleg a kivitelezés megkezdéséhez és a
távközlési hálózatok kiváltásához szükséges előkészítő munkálatok zajlanak.
A vállalkozó megkezdte a geodéziai kitűzéseket, a meglévő közművek feltárá-

sát kutatógödrök ásásával. A körforgalmak kivitelezésének munkái tervezetten
2018 szeptemberében kezdődnek.
– Az egyik körforgalmú csomópont
a Balatoni út és a Tanító utca találkozásánál, a másik pedig a Balatoni út és
Háros utca találkozásánál épül majd
meg. Mik lesznek a beruházás fő paraméterei?
– A Tanító utcai csomópontban egy
6 méter széles, egy forgalmi sávos körforgalom létesül. A torkolati ágakon
térkő burkolatú háromszögszigetek
lesznek, melyeken kijelölt gyalogos-átkelőhelyek vezetnek át, a járdák térkő
burkolatot kapnak. A Tanító utcai körforgalom víztelenítése érdekében víznyelő aknák és nyílt árkok épülnek, a
közvilágítási hálózat is megújul. Jelentős nagyságú füvesítés is megvalósul, a
körforgalom középszigetébe cserjéket
ültetnek. A Háros utcai csomópontba
tervezett 4 ágú körforgalom körpályája
8 méter széles lesz. A torkolati ágakon
térkő burkolatú háromszögszigetek létesülnek. Gyalogos átkelőhely lesz a
Kőérberki út torkolati részén, a középszigeten átvezetve, és a Háros utcán az
Arany János utcai torkolatnál, mely a
Balatoni úton meglévő-megmaradó
zebrához vezet. A körforgalom létesítésével az északi oldalon lévő szervizút
a Kamaraerdei út felől lesz megközelíthető. A csomópontban a buszmegállók megközelíthetőségét térköves járdák biztosítják majd. A körforgalom
középszigetébe itt is cserjék kerülnek.
– A körforgalmak építése idején milyen módon lesz megoldva az autós és
gyalogos közlekedés?
– A kivitelezés két fő ütemben valósul meg, a két körforgalmat egymást követően építik meg. A kivitelezés alatt a
Balatoni út forgalma folyamatosan biz-

tosított lesz. A Tanító utcai körforgalom építése alatt a Tanító utca zsákutca
lesz a Balatoni út felé a torkolati részének elkészültéig, ekkor a Pedellus utca
felé biztosított a közlekedés. A helyi autóbuszok terelt útvonalon közlekednek
majd. A Háros utcai körforgalom építése során a Kőérberki út zsákutca lesz,
majd a torkolat elkészülte után a Balatoni út felől egyirányú a Remete utca
felé. A Háros utca a teljes kivitelezés
alatt egyirányú lesz a Balatoni út felől
a Arany János utca felé. A körforgalmak
elkészülte 2019 tavaszára várható.
– Mit várnak az elkészült beruházástól, mennyiben fogja segíteni a közlekedőket?
– A Tanító utcai csomópont jelenleg
háromágú. A csomópontban a balra kanyarodó mozgások nehézkesek, mellékirányból a Balatoni útra történő felhajtás jelentős várakozásra kényszeríti az
autósokat. A Háros utcai csomópont jelenlegi kialakítása nehezen átlátható, a
mellékirányokba való bekanyarodás, illetve a mellékirányokból a Balatoni útra
való becsatlakozás nehézkes. A körforgalmak megépítésével a Balatoni útra
való kijutás lehetősége jelentősen javulni fog, a várakozási idők rövidülnek. A
körforgalmak előnye, hogy az elsőbbségi viszonyok jelentősen egyszerűsödnek, a behaladók csak a balról a körpályán érkezőknek kell hogy elsőbbséget
adjanak, így a becsatlakozás ideje jelentősen rövidül. A két körforgalom megépítése után nő majd a forgalombiztonság, és a mellékirányból a Balatoni útra
kihajtók várakozási ideje is rövidülni
fog. A torkolati ágakon a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek segítik majd a gyalogosokat a buszmegállók megközelítésében, illetve az utakon való biztonságos
áthaladásban. n (Viszkocsil Dóra)

Információk a turistáknak
Táblák segítségével tájékozódhatnak a kerületbe látogatók
urisztikai információs táblák se-

Tgítik a budafoki pincészetek és

éttermek között történő eligazodást.
Az önkormányzat a kerület négy
pontjára helyezte ki a térképpel és
fotókkal ellátott turisztikai táblákat.
Ezek segítségével könnyebben igazodhatnak el a kerületünkbe látogatók. Budafok-Tétény több pontján: a
Magdolna utcánál, a Jókai Mór utcánál és a Leányka utcánál lévő buszmegállóban, valamint a BMTEpályánál a kerületben található
pincészetek és éttermek kerültek fel
a térképre. Az önkormányzat további irányjelző táblák kihelyezését is
tervezi. n (budafokteteny.hu)

Városházi Híradó

Újra összeül
a képviselő-testület

Döntések várhatók a költségvetésről és az intézményi megállapodásokról
A nyári szünet utáni első ülését szeptember 13-án tartja meg Budafok-Tétény képviselő-testülete. A testület többek között
szavaz a kerület 2018-as költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló beszámolóról, és a költségvetés kiegészítéséről „közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás” előirányzattal.
képviselők dönhetnek arról is, hogy

Aa 2019. és 2020. évi költségvetés

terhére az önkormányzat az előre nem
tervezhető felszíni csapadékvíz-elvezetési, üzemeltetési feladatokra előzetesen kötelezettséget vállal és közbeszerzési eljárást indít.
Ezenkívül jóváhagyhatják a Klauzál Gábor Budafok-tétényi Művelődési Központ és az Intézmények
Gazdasági Irodája közötti megállapodást, a Gézengúz Alapítvánnyal történő feladatellátási megállapodás meg-

kötéséről, a Budafoki Kosárlabda
Klubbal kötött feladatellátási megállapodás módosításáról és a Stratégiai Együttműködési Megállapodások
megkötéséről szóló határozat módosításáról szóló javaslatokat. A testület
egyebek mellett szavaz arról is, hogy
a kerület csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. n (VH)
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Álláspont

Zugmann Péter alpolgármester

Közbiztonság
összefogással
Msaját erőnkből. Ezt a gondolatot igyekszünk az önkormányzati munindig hittem abban, hogy összefogással többre vagyunk képesek, mint

kánkban is képviselni, és számos jó példát láthatunk megvalósulni napjainkban is.
Szeptember elején nyílt meg ugyanis a XXII. kerületi rendőrkapitányság
új körzeti megbízotti irodája Nagytétényben, a Nagytétényi út 274–276. szám
alatt található Cziffra Házban. A helyszínt az önkormányzat biztosítja, a szakmai tartalommal való megtöltését pedig a rendőrség, és annak körzeti megbízott kollégája szolgáltatja. Az elképzeléseink közösek: minden kerületben élő
egyformán fontos nekünk, éljen bármelyik pontján is Budafok-Téténynek. Azt
gondoljuk, ugyanaz a szolgáltatás kell hogy eljusson egy társasház ötödik emeletére, mint egy kertes házba. Az új rendőrségi körzeti megbízotti iroda keddenként 9.00 órától 11.00 óráig, csütörtökönként pedig 16.00 órától 18.00 óráig várja majd a lakosokat. Bízunk benne, hogy az új találkozási pont segíti
majd a bűnmegelőzést, a szubjektív biztonságérzetet, és erősíti a párbeszédet
a rendőrkapitányság, az ottani intézmények és lakosok között.
Bató András rendőrkapitány a körzeti megbízotti iroda megnyitóján elmondta, hogy a helyi rendőrség és önkormányzat együttműködése és összefogása példaértékű. Egyforma célok, egyforma gondolkodásforma és egymás segítése jellemzi, melynek célja a közjó megteremtése.
Jó példa lehet a két szervezet közti összefogásra a tavaly átadott, felújított KRESZ park is. A projekt a rendőrség szakmai irányítása alatt valósult meg. Közös célunk, hogy a kulturált és szabályos közlekedés alapjait
már kiskorukban megismertessük a gyerekekkel. A parkot azóta játszóeszközökkel bővítettük, és napjainkban is kedvelt találkozási helye a kisgyerekes családoknak.
A bűnmegelőzést, a bűnüldözést szolgálja a tavasszal üzembe állított rendszámfelismerő kamerarendszer, amely szintén összefogásunk eredményeképp
valósulhatott meg. A kamerarendszer jelentős segítséget nyújt azóta a rendőrség és társszerveik munkájában, akik így könnyebben térképezhetik fel a Budafok-Téténybe belépő forgalmat. A kamerarendszer a Belügyminisztérium,
a KEKKH és az Országos Rendőr-főkapitányság adatbázisaira támaszkodva
szűri ki a körözött gépjárműveket, a lopott, a lejárt műszakival rendelkező, a
forgalomból kivont, a súlyhatárt túllépő vagy a rendőrségi hatáskörben megfigyelt autókat, teherautókat.
Kiemelt feladatként kezeljük, hogy kerületünk polgárai biztonságban érezzék magukat a Baross Gábor-telepen, Nagytétényben, Budatétényben, Rózsavölgyben és Budafokon egyaránt. n
civil szemmel

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

Elment az utolsó
budafoki sváb
kocsmáros

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

Civilszervezetnek sokáig az számított, amelyiknek a tagja a saját szabadidejükben, a saját költségükre végeztek hasznos közösségi munkát:
városszépítő egyesületek, hagyományőrző egyesületek, jótékonysági egyletek,
iparosegyletek és hasonlók hosszú sora
dolgozott már a II. világháború előtt is a
mai Budafok-Tétény területén.
Ma az akkori civil szervezetek tagjainak önzetlenségén és tekintélyén élősködve olyan szervezetek is civilnek nevezik
magukat, melyek gyakorlatilag hivatásosak. A civilségből élnek, jól kidolgozott üzleti tervvel. Tudják, hogy egyes nagy donorszervezetek – a Norvég Alap, a Svájci

BODROG Zoltán
lmp-s
önkormányzati képviselő

Az ugyanazt visszaépítés
művészete
Fővárosunk közlekedésében azt veszem
észre, hogy – valószínűleg a rossz fejlesztés fő tanácsadója, a konfliktuskerülés miatt – a legtöbb „fejlesztésnél”
ugyanaz épül vissza, ami már azelőtt se

Alap, az Európai Unió és az Európai Parlament egyes szervezetei – és nem utolsósorban Soros György alapítványai – milyen tevékenységeket támogatnak, és azt
is tudják, hogy a támogatásért milyen ellenszolgáltatást kell nyújtaniuk. Így ezek a
civil szervezetek tanúskodnak folyamatosan az Európai Unió és a Parlament egyes
bizottságai, szervezetei előtt az éppen aktuális politikai érdekeknek megfelelően.
Judith Sargentini holland zöldpárti képviselő is az ő támogatásukkal, rájuk hivatkozva írta meg jelentését az Európai
Parlamentnek, amelyben a magyar közállapotokat nagyon sötét színekkel festi le. Állítása szerint Magyarországon sérül a vallásszabadság, diszkriminálják a romákat,
nagy az antiszemitizmus, sérül a sajtószabadság, és még hosszan lehetne folytatni.
És ami a legfontosabb: nem vagyunk
szolidárisak, rosszul bánunk a menedékkérőkkel. Ez ma Európában a legfontosabb: Európa versenyképességé-

nek javítása helyett hatalmas energiákat
fordítanak arra, hogy a tömeges migrációt az összes tagállam torkán lenyomják,
függetlenül attól, hogy ez milyen hatása
van a bűnözési statisztikákra, a terrorveszélyeztetettségre, a vallásszabadságra
és a nők helyzetére.
A sors kegyetlen tréfája, hogy röviddel
a Sargentini-jelentés vitája előtt követett el egy afgán menekült nemi erőszakot Budapesten, figyelmeztetve a fentebb
felsorolt kockázatok súlyosságára.
Az önkormányzat kerületünkben nem
megélhetési, hanem hagyományos értelemben vett civil szervezeteket támogat:
olyanokat, amelyek tevékenységükkel
nem növelik, hanem csökkentik a bűnözés veszélyét – ilyenek a polgárőrök.
Olyanokat, amelyek nem veszélyeztetik,
hanem kiteljesítik a vallásszabadságot –
mint a cserkészek. Olyanokat, amelyek a
nőket és a családokat védik – mint a Krízis Alapítvány. n

működött rendesen (mondjuk a néhány
új dologban, ami annyira új, hogy a régi
problémákat se oldja meg, szintén kevés köszönet van). A múlt héten ünnepelhettük a szomszédban, a Balatoni út
rózsavölgyi benzinkútja-Sparja mellett a
megőrizve visszaépített csomópont első
súlyos közúti balesetét. Ugyanígy változatlan örömmel járhatunk a belvárosi főúttá alakítás helyett autópálya-bevezetőként visszaépített belső Budaörsi úton,
azonban egy kicsit távolabbi, de sokkal
szebb példa a Széll Kálmán tér. Itt is tízmilliárdok mentek el arra, hogy legalább
újabb harminc évig ugyanolyan rosszul

kihasznált legyen a tér felülete, mint azelőtt.
Ez fenyeget a budafoki belváros felújításánál is, ahol minden változtatásra esik
egy ellenvélemény. Ennek folyományaként inkább hagyjuk ezt a „gondolkodás”
nevű gyanús dolgot, s a felújítás minden
fillérjét abba öljük, hogy semmi se változzék. De a legszebb, bár icipici példát
a végére tartogattam: egyszer majd emléktábla fogja őrizni azoknak a mestereknek a nagyságát, akik az Árpád utcában
még a göröngyöket is ugyanúgy megformázták az új aszfaltból, ahogy azok régen ott voltak. n

volt budafoki labdarúgó Stáhl Józsefre emlékezve kavarognak bennem

Aa gondolatok. Nagymamám, aki Baross Gábor-telepi őslakosként maga

is sváb volt, nagyon sokat mesélt nekünk, gyerekeknek a sváb emberek világáról, amelyben ők, miközben megtartották őseik szorgos munkaszeretetét, egymás megbecsülését, igazi magyarként éltek az új hazában. A magyarországi svábok nehezen élték meg a 71 évvel ezelőtti kitelepítést, mely
természetesen a budafoki svábokat is megviselte, azokat is, akiknek menni
kellett, és azokat is, akik maradhattak.
Jóska barátunk 1972-ben már viszonylag nyugodtabb körülmények
között vette át a Kétgalamb vendéglőt, ahol a családi hagyományt életben tartva épített fel egy egyedi hangulatot, amelyben mindenki jól érezte magát. A nagyszerű ételek, melyekben Stáhl mama és a másik aranyos
szakácsnő, Erzsike néni biztosította a budafoki hagyományokat és ízeket,
egyidejűleg volt jelen a babgulyásban, a pacalban, a májételekben vagy a
halászlében. Jóska arra is figyelt, hogy az Arányi zenekar mellett a tisztaság, a vendégszeretet, a barátok közötti remek hangulat egyfajta felejthetetlen társasági életet teremtsen. A hangulat kialakításában Józsi mellett felesége, Ancika is mindig támogatólag segítette a munkát, és ebben
a körben egyfajta közösségi társasági élet alakult ki, amelyben együtt élt
a kitűnő zene, a kártya- és sakkcsaták, az esküvők és az egyéb rendezvények.
Visszaemlékezve erre az időre, most értékelem csak igazán, hogy men�nyit számított a hely szelleme, ahol a megbecsült kerületi iparosok, Csukás Árpi, Berecz Lajos bácsi és fia, a sírköves Bősze Zoli mellett sokan
mások, köztük a volános gépkocsivezetők is mindig otthon érezték magukat.
A budafoki svábság engem is megérintő pozitív hangulatát őrzöm egy,
a 80-as években tett hungarovinos németországi focikirándulás kapcsán.
Ezeken a mérkőzéseken többnyire a BMTE öregfiúkból alakított csapat jelent meg valamelyik német gyár ellenfeleként. Miután rájöttünk arra, hogy
a németek jól fociznak, időnként az öregfiúkat kiegészítettük 3-4 nagycsapatban játszó játékossal. A svábság szellemisége Ulmban érintett meg igazán, ahol a Duna partján az emlékmű megörökítette, hogy őseink Mária Terézia idejében indultak Magyarországra egy új élet reményében, és a sors
kegyetlensége hozta vissza őket a háború után. Az ulmi svábság, ha másról nem híres, csak arról, hogy a Föld legmagasabb templomtornyát voltak
képesek megépíteni, de nem igazán ez fogott meg, hanem az a hangulat, az
összetartás, amit én itthon Stáhl Józsi kocsmájában ismertem meg. Ma érzem csak igazán, hogy mit jelentett annak a hangulatnak a megteremtése,
amit Józsi és családtagjai biztosítottak Budafoknak, illetve a szűkebb környezetnek. Úgy gondolom, hogy egy konkrét személyre emlékezve, túl az
emlékezésen és az ahhoz kötődő tiszteleten, nem szabad, hogy megfeledkezzünk a múltról, az értékekről, különösen azokról, amelyekre ma is nagy
szükségünk van. n

4



HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó
program

SURSUM CORDA 2018
Emeljük föl szívünket!

Borvacsora a Budafoki Borlap
boraira komponálva
Szeptember 3-tól a Promontor Étterem
különleges háromfogásos menüvel rukkol elő
Idén tavasszal Bitai Gergely sommelier
állította össze azt a Budafoki Borlapot
a kerületben palackozott minőségi borokból és pezsgőkből, amelyek most
már szinte minden kerületi étteremben
elérhetők a fogyasztók számára.
gy tűnik, a borlapon található tételek

Únemcsak a fogyasztók fantáziáját

keltették fel, hanem a kerületi chéfekét
is. A Promontor Kertvendéglőben például egy teljes borvacsoramenüt állított össze a kerületben palackozott bo-

rokra és pezsgőre komponálva, amely
szeptember 3-tól egy teljes hónapon át
elérhető az étterem kínálatában.
„Bízunk benne, hogy a menüsor elnyeri a vendégek tetszését és kedvet
csinál a kerületben palackozott minőségi borok és pezsgők alaposabb megismeréséhez, valamint hogy a jó példa
„ragadós” lesz, és a többi kerületi étterem is kedvet kap valamilyen hasonló kezdeményezéshez” – mondta Salamon Judit, a Budapest Bornegyed
projekt vezetője. n

program

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

PIACFELÜGYELŐ munkakör betöltésére.

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: Határozatlan idejű, részmunkaidős munkaviszony (heti 30 óra
figyelembe vételével megállapított munkaidőkeretben) 3 hónap próbaidő kikötésével. A
kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A jelentkezéseket 2018.
szeptember 20-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „piacfelügyelő”
jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu Feladatok, feltetelek,
illetmeny, egyeb informaciok: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok.
Budafok-tétény budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

óvodapedagógusi munkakör betöltésére.

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: határozatlan időre szóló, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, óvodapedagógusi munkakörben. Pályázati feltételek, egyéb információk: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/óvodapedagógus. A
pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör
gyakorlója dönt 2018. szeptember 28-ig. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja! A pályázatokat 2018. szeptember 26-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „óvodapedagógus” 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

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

Helyszín: Tomori Pál Főiskola, Budapest XXII., Művelődés u. 21–27. Időpont: szerdánként 14.00–
15.30 között
2018. IX. 12. Bató András (r. alezredes, XXII. ker. kapitányságvezető; vendégoktató; Tomori Pál Főiskola) A
bűnügyi helyzet napjainkban és lehetséges változásai
2018. IX. 19. Cseh Gizella (tanár, újságíró, idegenvezető) Indiai–magyar rapszódia. Amrita Sher-Gil emlékezete
2018. IX. 26. Szikra Renáta (művészettörténész, az Artmagazin szerkesztője) Kastélyparkok Magyarországon
2018. X. 3.Herbály Katalin (mérnök-közgazdász, főiskolai tanár; Tomori Pál Főiskola) A vidéki Magyarország
rejtett értékei
2018. X. 10. Strack Mária (Bosnyák–Magyar Társaság elnöke) – Szirmay Tamás (okl. építészmérnök, Bosnyák–Magyar Társaság alelnöke) Az első villamostól a városnéző autóbuszokig – A bosnyák–magyar kapcsolatok fejlődéstörténete
2018. X. 17. Kruppa Éva (főiskolai tanár; Tomori Pál Főiskola)	Fordulóponton az Európai Unió?
2018. XI. 7. Uzzoli Annamária (tudományos főmunkatárs; MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) Egészségegyenlőtlenségek Magyarországon
2018. XI. 14. Lakatos Andor (főiskolai tanár; Tomori Pál Főiskola; levéltárvezető; Kalocsai Főegyházmegyei
Levéltár)	Családtörténet-kutatás a 21. század elején – Célok, források, eredmények
2018. XI. 21. Kiss Etele (művészettörténész, muzeológus; Magyar Nemzeti Múzeum) A Szent Korona és
Európa egysége. A középkori uralmi szimbolika és ennek mai jelentősége
2018. XI. 28. Garbóci László (helytörténész, a XXII. kerületi Mihalik Sándor Helytörténeti Kör vezetője) Budafok az 1950-es években: A várostól a főváros XXII. kerületéig vezető út
2018. XII. 5. Fejes László (nyelvész; MTA Nyelvtudományi Intézet) Miért gondoljuk, hogy finnugor? – A magyar nyelv eredetéről
2018. XII. 12. Kissné Budai Rita (főiskolai tanár, oktatási rektorhelyettes; Tomori Pál Főiskola) Karácsony a
festészetben
Az előadásokon való részvétel ingyenes. A program és további információk megtalálhatók a https://portal.
tpfk.hu/ weboldalon. Jelentkezéseiket a (06-1)-362-1551 telefonszámon vagy a Fata.Ildiko@tpfk.hu
e-mail-címen várjuk!

M

Betöltendő munkakör: Határozatlan időre szóló, részmunkaidős (heti 30 óra) közalkalmazotti kinevezés, kertész munkakörben. Pályázati feltételek, egyéb információk: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/kertész. A pályázat
elbírálási határideje és módja: a pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt 2018. szeptember 28-ig. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja! A pályázatokat 2018. szeptember 26-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „kertész” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
vezeto@ovoda.hawk.hu, Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.

A TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABADEGYETEM
2. FÉLÉVES ELŐADÁS-SOROZATÁRA

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

pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére

Pályázati feltételek, egyéb információk: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/
pedagógiaiasszisztens. A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázat elbírálásáról a
munkáltatói jogkör gyakorlója dönt 2018. szeptember 28-ig. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja! A pályázatokat 2018. szeptember 26-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „pedagógiai asszisztens” 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: határozatlan időre szóló, teljes munkaidős közalkalmazotti kinevezés, takarító munkakörben. Pályázati feltételek, egyéb információk: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok/takarító. A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt 2018. szeptember 28-ig. A kiíró a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja! A pályázatokat 2018. szeptember 26-ig
a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „takarító” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu, Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.
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,
arculatat!
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.

Nyáresti hangversenyek
Budafok-Tétényben 11. alkalommal.
Védnök: Karsay Ferenc polgármester
Szeptember 13., csütörtök, 19.30
Vojnovich–Huszár-villa kertje (eső esetén a villában). 1223 Budapest, Művelődés u. 37/A
FODOR KAMARAEGYÜTTES hangversenye
Az együttes tagjai: Fodor Júlia, Fodor Tamás hegedű, Fodor Dániel brácsa, Sisak Gergely cselló
Fodor Péter nagybőgő. Műsor: Weiner Leó: Divertimento No. 1. Dohnányi Ernő: Szerenád Op. 10
Farkas Ferenc: Piccola musica di concerto
Szeptember 22., szombat, 19.00
Budafoki Szent Lipót-templom, 1221 Budapest,
Savoyai Jenő tér
CONCERTO KAMARAZENEKAR hangversenye
Közreműködnek: Varga Viktória szoprán, Bakos
Kornélia mezzoszoprán, Dékán Jenő tenor
Ars Nova Sacra Énekegyüttes. Karigazgató: Répássy Dénes. Vezényel: Cser Miklós. Műsor: 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. Műsor: 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 hangversenyek rendezője a Stúdió Liszt Kft. 1221 Budapest, Vincellér út 12. Adószám: 12306853-2-43
Támogató: Budafok-Tétény Budapest XXII. ker.
Önkormányzata
www.facebook.com/sursumcordafesztival

program

A Baross Gábor-telepi
Polgári Kör szeptemberi
programja
12., szerda, 11-13 óra XII. utcai lélekvédő klub eü.
tornája. Vezeti: Halászné Furka Éva klubvezető
12., szerdam 15 óra 3-1-2. Meridián torna
Vezeti: Pálinkás Gyöngyi. A foglalkozások ingyenesek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
13., csütörtök, 17 óra Fotóklub
Vezeti: Czettele Győző
13., csütörtök, 18 óra Ki Mit Gyűjt! Klub
Vezeti: Rácz István vezetőségi tag
14., péntek, 9 óra Koszorúzás és ünnepi megemlékezés a Baross Gábor-szobornál a barossi iskola részvételével Baross Gábor születésének 170. évfordulója alkalmából
14., péntek, 19 óra Barossi Ifjak összejövetele
Vezeti: Juhász Dániel tagozatvezet
18., kedd, 16 óra Nyugdíjasklub.
Vezeti: Balázs Jánosné
19., szerda, 11-13. óra XII. utcai lélekvédő
klub eü. tornája. Vezeti: Halászné Furka Éva
klubvezető
19., szerda, 15 óra 3-1-2. Meridián torna
Vezeti: Pálinkás Gyöngyi. A foglalkozások ingyenesek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
20., csütörtök, 16 óra	Nyugdíjasok kártyadélutánja. Vezeti: Balázs Jánosné
25., kedd, 16 óra Nyugdíjasklub.
Vezeti: Balázs Jánosné
26., szerdam 11-13 óra XII. utcai lélekvédő
klub eü. tornája. Vezeti: Halászné Furka Éva
klubvezető
26., szerdam 15 óra 3-1-2. Meridián torna
Vezeti: Pálinkás Gyöngyi. A foglalkozások ingyenesek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
28., 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 9.00-17ig Vezeti: Prinyi Csaba.
A Baross Gábor Közösségi Könyvtár nyitvatartási ideje: Hétfő: 9-12 óráig, pénteken 14-18
óráig. A kölcsönzés ingyenes.

Városházi Híradó
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Zongoraverseny és musical
a Klauzál Házban
A 29. Pezsgő- és Borfesztivál előestéjén a
hagyományokhoz híven, Hollerung Gábor
vezényletével a Budafoki Dohnányi Zenekar adott hangversenyt a Klauzál Ház
színháztermében. A koncertet megelőzően Karsay Ferenc polgármester üdvözölte
a megjelenteket, köztük az egyházak képviselőit, Molnár Gyula országgyűlési képviselőt és a testvérvárosokból érkezett delegációkat, így a Petja Todorova Prodanova
polgármester asszony vezette várnai küldöttséget, Dombi Réka Hilda jegyzőt és a
baróti látogatókat, valamint Tóth Sándor
polgármestert és a mezőkaszonyi vendégeket. Köszöntötte a díszpolgárokat, a
stratégiai partnereket, a fesztivál támogatóit, borászokat, a civil szervezetek vezetőit és minden meghívottat.
kerület elöljárója ünnepi beszédé-

Aben röviden áttekintette az elmúlt
évek azon eseményeit, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy mindenki Budapest

Bornegyedeként, a bor és a kultúra találkozási pontjaként tekinthessen BudafokTétényre. Kiemelte a 29. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivált, az első születésnapját
ünneplő és ma már igen látogatott Budafoki Pincejáratot, a borászatot népszerűsítő és hagyományainak megőrzését célzó
YouInHerit programot. Beszélt a Kerület
napjáról, a 44. alkalommal megrendezett
Budafok-tétényi Tavaszi Művészeti Fesztiválról, a 2018-ban Magyar Örökség díjat
kapott Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskoláról, és nem utolsósorban az ebben az évben huszonötödik születésnapját
ünneplő Budafoki Dohnányi Zenekarról,
amely számtalan lélekemelő koncerttel
ajándékozta már meg Budafok-Tétényt.
Gratulált az augusztus 20-án magas állami kitüntetésben részesült Lázár Csaba
színművésznek és Berán Gábor koncertmesternek, majd összegzésként kifejtette: egy önkormányzatnak nemcsak az a
dolga, hogy a kerület közigazgatásáról és

infrastruktúrájáról gondoskodjon, az is
küldetése, hogy támogassa és segítse a közösségi életet, lehetőséget biztosítson az
emberi kapcsolatok ápolására, művészeti
élmények megszerzésére, a feltöltődésre.
A Budafoki Dohnányi Zenekar nevében Hollerung Gábor karmester üdvözölte a közönséget, és a tőle megszokott
módon bemutatta a koncerten elhangzó műveket. Elsőként Bizják Dóra zongoraművész előadásában és a zenekar
közreműködésével Chopin: f-moll zongoraversenyét hallgathattuk meg, második zeneműként pedig a Bernstein évforduló kapcsán a West Side Story zenekari
szvit szimfonikus zenekari átirata hangzott el, amelynek leghíresebb részletét az
együttes ráadásként adta elő a szűnni nem
akaró vastaps hatására. Az ünnepi este
vendéglátással és az Acoustic Cuts duó
(Simon Edina – ének, Horváth György –
gitár) aláfestő muzsikájával zárult a Klauzál Ház kertjében. n (Tamás Angéla)

Szepesfalvy Anna alpolgármester, Németh Zoltán alpolgármester, Szeneczey Balázs főpolgármesterhelyettes és Karsay Ferenc polgármester az átadáson
Fotó: Kocsis Zoltán

Gyermekliget
a mesetéren

A 29. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál megnyitója
után hivatalosan is átadták a Szent István meseteret
A 29. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál megnyitója után hivatalosan is átadták a TÉR_KÖZ pályázat segítségével megújult Szent István meseteret,
ahol Karsay Ferenc polgármester megköszönte a főváros támogatását, majd
Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes köszöntő szavai után közösen
vágták át a nemzeti színű szalagot.
Szent István mesetér augusztus 13-án

Anyitotta meg kapuit, és mára annyi-

Ismét nagy sikerű koncertet adott a Budafoki Dohnányi Zenekar

Fotó: Kocsis Zoltán

Budapest legnagyobb borlovagrendje

ra népszerű, hogy szinte állandóan tele
van gyerekekkel. A mesetér hivatalos
megnyitóján, a borfesztivál első napján
Karsay Ferenc polgármester emlékeztetett arra, hogy Kő Boldizsár szobrászművész olyan, máshol nem látott, egyedi játékokat tervezett a térre, amelyekhez az
államalapításhoz kapcsolódó motívumokat, szimbólumokat használt fel. A fővárostól 60 millió forintot nyert el fejlesztésre a kerület a TÉR_KÖZ pályázaton, a
költségek további részét az önkormányzat biztosította. A lakosság visszajelzései az új játszótérről döntően pozitívak
voltak, reményeink szerint a létesítmény
nemcsak a kikapcsolódást, hanem a kö-

zösségépítést is szolgálja majd – fejtette
ki a polgármester.
Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes az átadáson lapunknak
elmondta: kerületünk a TÉR_KÖZ
pályázaton nagyon aktív, két nagy projektre is jelentkeztünk, közel 500 millió
forint értékben, és reméli, hogy ezek is
sikeresek lesznek. A TÉR_KÖZ pályázatot egyébként negyedik alkalommal
írták ki, és az elmúlt években több mint
10 milliárd forintot költhettek el a civilekkel együtt megtervezett. budapesti közösségépítő, közterületi fejlesztésekre – tette hozzá Szeneczey Balázs.
A Szent István mesetér a borfesztivál alatt helyet adott a Gyermekliget elnevezésű helyszínnek is, ahol
rég elfeledett, hagyományos játékokat is kipróbálhattak a gyerekek a lábbal hajható kisautótól a hintalovon át
a valódi gombfociasztalig. A Rózsakerti Baptista Közösség bábelőadással
szórakoztatta a gyerekeket, míg a Budafoki Kosárlabda Klub palánkokat
helyezett el a tér szélén, ahol streetballozhattak is a mozgásra vágyó vendégek. n (budafokteteny.hu)

Két új taggal bővült a Promontorium Borlovagrend a borfesztiválon
A Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál
egyik ünnepi eseménye volt a borlovagok avatása. Két kerületi lakos, Appel
Krisztina és Simon Viktor vallhatja ezentúl magát a Promontorium Borlovagrend
lovagjának.
fesztivál első napja ünnepi felvonulás-

Asal kezdődött, amelynek kiemelt sze-

replői a borlovagrendek voltak, akik az
ország minden tájáról, sőt a határon túlról is érkeztek, hogy közösen ünnepeljenek a főváros Bornegyedében, akiket
Karsay Ferenc polgármester is köszöntött.
Ez a későbbi borlovagavatás „bemelegítőjének” számított, amit csaknem elmosott az eső. A Savoyai Jenő tér nagyszínpadán, mint az előző években is, Garbóci
László volt a ceremóniamester, aki többek

között Budafok-Tétény borászati múltjáról beszélt, és a Bornegyed örökségeinek
ápolására hívta fel a figyelmet. Eddig egyszerre tartották meg a pezsgő- és borlovagok avatását, de idén csak a bornak lettek
új lovagjai, méghozzá két kerületi lakos:
Appel Krisztina otthonról hozta a nemes
nedű szeretetét, hiszen édesapja a Soós
István Borászati Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára volt, míg Simon Viktor végzett borászként és vállalkozóként
igyekszik sokat tenni a borok népszerűsítéséért.
Nem adják olyan könnyen a borlovagi címet, a színpadon még egy próbatételen is át kellett esniük a jelölteknek:
elméleti és gyakorlati tudásukról kellett
számot adniuk a nagy nyilvánosság előtt
– például kérdéseket kaptak Budafok

szőlő- és borkultúrájáról, de fel kellett ismerniük az eléjük tárt borászati és szőlészeti eszközöket is. Ezt követően Bayer
Gábor főborász jelentett a Promontorium
Borlovagrend elnök-nagymesterének,
Szűcs Zoltánnak, hogy a jelöltek hibátlanul teljesítették a feladatokat és javasolja felvételüket. A nagymester pedig, elfogadva a jelentést, elővett egy üveglopó
forma üvegkardot, majd lovaggá ütötte
Appel Krisztinát és Simon Viktort.
– Sok remek szakember van köztünk,
most újabb kettővel gyarapodott a borlovagrendünk, így már száztizenketten
vagyunk, mint a főváros legnagyobb
borlovagrendje – mondta Szűcs Zoltán.
– Feladatunknak érezzük többek között,
hogy hatásosabban propagáljuk a kulturált borfogyasztást. n (Temesi László)
xxxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Bolgárok Budafokon
Örömmel üdvözölhettük testvérvárosunk,
Várna küldöttségét a borfesztiválon
borfesztivára három testvérvákapott meghívást Budafok-Tétény önkormányzatától, köztük a Bulgáriából érkezett küldöttség
is. Kerületünk 2003 óta ápolja a kapcsolatot Várna Primorszki kerületével,
ahonnan öt vendég jött Petja Todorova
Prodanova polgármester asszony vezetésével. A négy napot itt töltő bolgárok
a vasárnap délutánt a Piactéren töltötték, ahol meghallgatták a balkáni, azon
belül is elsősorban bolgár és makedón
zenét játszó Pravo együttes műsorát
és ismerkedtek hazánk gasztronómiai kínálatával. Bocskov Péter, a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Arosunk

Appel Krisztina (balról a negyedik) és Simon Viktor (jobbra) kóstolási „próbatétele”

Fotó: Kocsis Zoltán

kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy
kerületünk vezetői tavaly augusztusban
tettek látogatást Várnában, ahol a Várnai Napokon vettek részt. Hozzátette: a
két ország közötti kapcsolat ápolása annál is inkább fontos, hiszen az ország
százhetven településén élnek bolgárok,
kétharmaduk Budapest környékén. Az
itt élők többsége ma is bolgárkertészettel foglalkozik, és a századok folyamán
megőrizte etnikai identitását és nyelvét.
Mint mondta, ő is harmadik generációs bolgárkertész család sarja. Itt született, de számára is fontosak a gyökerek, a
választott elnöki tisztet is érzelmi alapon
vállalta. n (Tamás Angéla)
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szabadtéri
rendezvények
Szeptember 15., szombat
ŐrmezŐ Ünnepe
Költők Parkja
Ízig-vérig fesztivál tíztől-tízig! Kihagyhatatlan
egész napos buli főzőversennyel, családi
programokkal, koncertekkel, este tűztánccal
és fergeteges utcabállal, ahol a Harmadik
figyelmeztetés színészzenekar adja a
talpalávalót és a show műsort. Izgalmas dolgok
várják a kicsiket és nagyokat: mesejátékok,
kézműves foglalkozások, kirakodóvásár, zenés
programok sora, a bátraknak rekeszmászás,
csúzlizda és bábautomata, hűtött italok, finom
falatok, bambi, zizi, körhinta.
Szeptember 16., vasárnap
4. ÚjbudAi egészségpArt
Feneketlen-tó partja
A hagyományteremtő esemény folytatódik
az egészség jegyében! Egész napos
családi programokkal várnak mindenkit;
sztárfellépők, gyermekszínház, számos játék,
edzések, gyermekjóga és szűrővizsgálatok
teszik emlékezetessé a napot. Sport,
egészség, szórakozás!
www.egeszsegpart.com
Szeptember 22., szombat
pAjkos utcAi VigAsságok
(Andor utcai kereszteződésnél)
14 órától az Egységben az egészség! jegyében
ismét pajkos programok kicsiknek és
nagyoknak. Lesz kézműves foglalkozás, játszó
sziget, falmászás. A jó hangulatot emellett
több koncert és az esti utcabál is garantálja.

2018

Szeptember 22., szombat
közlekedésbiztonsági nAp
Bikás Park
14–20 óráig szórakoztató vetélkedőkkel
bővíthetik a gyermekek közlekedésbiztonsági
ismereteit; köztük KRESZ park, ügyességi
játékok, vezetéstechnikai játék, láthatósági
sátor, szimulátorok, részeg szemüveg.
Mini koncertek, fényjáték és az Őrangyal
táncprodukció is emelik a hangulatot.
Szeptember 29–30. szombat-vasárnap
szent mihály nApi bÚcsÚ
AlbertfAlVán
A több évtizedes múltra visszatekintő,
a templom védőszentjéhez kapcsolódó
rendezvényt az Albertfalvi Keresztény
Társaskör szervezi.
Október 6. szombat
kelenVölgyi ezerjó
Kelenvölgyi Közösségi Ház
Egy igazi szüreti időszakhoz kapcsolódó
fesztivál, ahol a boros étkek készítése
mellett a gyerekek is jól szórakozhatnak
egész nap; lehet íjászkodni, táncolni,
kézműveskedni, gondtalanul játszani.
Délután a lovaskocsis felvonulást
a lovashuszárok teszik emlékezetessé,
majd minden korosztálynak izgalmas
programot ígérnek a koncertek.
Az Ethno Sanzon sajátos, népzenei alapú,
de egészen mai, sanzonos hangzású
dalait meg kell hallgatni!

A rendezvényekről folyamatosan frissülő információkat
az Újbuda újságban és a www.ujbuda.hu oldalon találhat!

Városházi Híradó
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Nem is olyan
egyszerű…
Rafael Márió Triója különdíjat nyert
a krakkói junior jazzversenyen
Rafael Márió triója éppen a harmadik
számát játszotta a Promontor Udvarban,
amikor letelepedtem az előző fellépő, Palásti Máté mellé. Máté nem vette észre,
hogy megérkeztem, és ennek egyetlen
oka volt – még véletlenül sem az udvariatlanság –, mégpedig az, hogy a fiatal
gitárszólista számára megszűnt létezni a
külvilág, elmerült Márióék zenéjének örvénylő jazz-rockos forgatagában.
Rafael Márió Trió már nem kezdő

Aa dzsesszben – ellentétben a még

csak 22 éves Palásti Mátéval –, négy
éve törekednek a zenei világ magaslatainak meghódítására, s meg kell mondanunk, nem elhanyagolható sikerrel.
Rafael Márió billentyűs, Hidász Tamás dobos és Bartók Vince basszusgitáros trojkája négy éve alakult, amikor
a tagok kiröppentek a Zeneakadémiáról. Az interneten fellelhető források
valamiféle balkáni nyolcados zené-

ről meg a hip-hopról hadoválnak, de
amikor egyre őrültebb ritmusra felfutó koncertjük fináléjaként a Crazy Face
és a Szimpla című számokra került a
sor – meg kell mondanom, a Szimpla cseppet sem volt egyszerű muzsika
–, ifjúkorom Közgáz Jazzklubjából fülembe csendültek az akkor fénykorát
élő Weather Report feledhetetlen melódiái, Joe Zawinul, a most már 85 esztendős Wayne Shorter és a fiatalon elhunyt Jaco Pastorius dallamai. Igen, a
Rafael Márió Trió dzsesszrockot is játszik, és nem is akárhogyan!
„Valóban, a dzsesszrock és ezen belül a feledhetetlen Weather Report is
hatással volt egyedfejlődésünkre, de a
balkáni nyolcados muzsika sem kamu,
azt is képviseljük valamilyen szinten”
– magyarázta Rafael Márió, akivel
kapcsolatban már annyiszor elsütötték
a „Super Márió” poént, hogy mi ezzel
nem is kísérletezünk. „Próbálok a ma-
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Fotó: Kocsis Zoltán

gyarságomból sem engedni, és roma
zenei elemeket is belekeverek a kompozícióinkba, szóval afféle világzene
keveredik ki belőle, bár ezt a fogalmat
kissé elcsépelték az utóbbi években.”
Kissé csalóka a számok elnevezése,
hiszen a Szimpla nem is volt annyira
egyszerű…

Páros tárlat a Lics pincében
Karsay Ferenc: „Minden alkotás után kicsit másképp tekintünk a világra”
Megszokhattuk, hogy a Lics pincészetben nemcsak borokkal, hanem művészeti alkotásokkal is rendszeresen
találkozhatunk, mint legutóbb is, a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál egyik
nyitórendezvényén. Két festőművész,
Torma Katalin és Forster Jakab képeit állították ki erre a két napra.
képző- és borművészet összekap-

Acsolódására nagyon sokan voltak

kíváncsiak a hónap elején, azon a hétvégén, amelyen a főszerep mégiscsak a
pezsgőé és a boré volt. Megtelt a Lics
pince érdeklődő művészetbarátokkal,
akik a kiállítás megnyitója alatt kellemes hőmérsékletűvé lehelték az egyébként hűvös járatokat. Karsay Ferenc
polgármester e szavakkal ajánlotta a
két művész munkáit:
– Nagyon köszönöm a Lics családnak és a kiállító művészeknek, hogy a
hagyományoknak megfelelően idén is
színvonalas tárlattal nyithatjuk meg a
mára már országos hírű rendezvényün-

Torma Katalin a Lics Pincében

Fotó: Kocsis Zoltán

ket. Abban, hogy Budafok-Tétény,
Budapest Bornegyedeként válhatott
ismertté, nagy szerepe van mindazoknak, amelyek a ma délután középpontjában is állnak: kiváló, hűs nedűk, szemet-lelket gyönyörködtető művészeti

alkotások, és olyan elhivatott emberek,
akiknek céljuk, hogy jobbá, szerethetőbbé, kedvesebbé és végül boldogabbá tegyék környezetüket, hiszen végső
soron minden alkotás legfőbb célja –
legyen az egy finom bor vagy egy festmény –, hogy „megízlelése” után kicsit
másként tekintsünk a világra. Örömmel tölt el, hogy Budafok-Tétényben
újra összekapcsolhattuk a képző- és
borművészetet a Lics család fáradhatatlan munkájának köszönhetően is, s
azt kívánom, hogy mindenki lelje örömét Torma Katalin és Forster Jakab képeiben.
Ezután jött a koccintás és a fogadás, melyen a több mint száz érdeklődő
megkóstolhatta a finom Lics-borokat,
ami után még „színesebbé” váltak a
képek, mint például: a Bohóc, a Szentföld, a Bogáncs, az Ősz címűek – Torma Katalin munkái –, vagy a Budafoki
Templom és a Budafoki Városháza címűek, Forster Jakab friss nyári alkotásai. n (Temesi László)

„Igen, ez egy vicces elnevezés, szeretünk tréfálkozni. A négyéves együttlétünk eleje műhelymunka volt, majd
versenyekre jártunk, szép helyezéseket értünk el, legutóbb tavaly decemberben Krakkóban a jazz junior versenyen különdíjat kaptunk. A tévé- és
rádiószerepléseink még szűkösek, saj-

nos a jazz nem annyira populáris, mint
a rock vagy a pop, de minden lehetőséget igyekszünk megragadni. Következő fellépésünk a budapesti borfesztiválon, a budai Várban lesz, úgy
tűnik, a bor az a vezérfonal, amelyre
rácsatlakozva egyre népszerűbbek lehetünk.” n (Ch. Gáll András)

Bakó Károly és Csobán András
kiállítása a Soósban
ét kerületben élő képzőművész,

KBakó Károly és Csobán András ké-

peit láthattuk két napon át a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon a Soós
István Borászati Szakgimnázium és
Szakközépiskola tornatermében, ahol
Szepesfalvy Anna alpolgármester is
részt vett a megnyitón. Bakó Károly ak-

tív kiállítónak számít, több tucat könyvborítót készített, és mint vallja, a szürrealista stílus áll hozzá a legközelebb.
Csobán András rajz-művészettörténet tanárként dolgozott, munkája mellett rajzolt, festett, restaurált. A mai napig is ezt
teszi, mert mint hangoztatja, fontos számára a rendszeres munka. n (temesi)

Barangolás a Művész utcában
Több ezren vitték hírét az ARTÉR-nek messzi vidékekre

Dr. Szirtes Edit, Bakó Károly és Csobán András a kiállítás vendégeinek gyűrűjében

Művész utcává változott – az ARTÉR Művészeti Egyesület közreműködésével
– szeptember első hétvégéjén a pezsgő- és borfesztivál alatt a Budafok belvárosában lévő Magdolna utca, hogy a bor
és a pezsgő élvezete mellett művészi élményekben is részesüljünk. Szokatlan
látvány fogadta az arra járókat...

Szörényi Levente Tétényben
A Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas muzsikus
a Zene világnapján látogat el a kerületbe

ó volt barangolni a kerületi művészek

Jalkotásai közt. Sajnos csak két napig

volt látható a különleges és érdekes, nagyszabású interaktív tárlat. A kiállított művek nemcsak a szemünknek, más érzékszervünknek is élményt nyújtottak. Volt
itt bicikli fotellel, esernyőkkel, „művészi”
függőágy két oszlop között, autóba ültetett fa (!), szobrok, festmények, kerámiák,
textíliák, fotók és sorolhatnánk tovább az
tucatnyi alkotást, amelyek közt rendeztek
koncerteket, filmvetítéseket is.
– Negyedik éve ilyenkor a Művész
utcává keresztelt hangulatos kis utcácskát kortárs művészek installációi töltik
meg élettel, és ezen a hétvégén Budafok kulturális életének elemeivé váltak
a köztéren megjelenő képző- és iparművészek által létrehozott interaktív alkotások – mondta Kaszás Réka, a rendező ARTÉR Művészeti Egyesület fő
szervezője. – A Művész utcában bár-

Fotó: Farkas Norbert

(Folytatás az 1. oldalról) 
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ki részt vehetett a programokon, rajzolhatott, agyagozhatott, festhetett, fotókat
nézhetett 3D szemüvegben, olvashatta a
könyveket, részese lehetett a művészek
által bemutatott világnak a képzőművészeti installációk megtekintésekor, kipróbálásakor.
Az ARTÉR Művészeti Egyesület
2004-ben alakult Budafokon, tagjai hivatásos képző- és iparművészek, akik
valamilyen szállal kötődnek a kerülethez. Van köztük festő, grafikus, szobrász,
keramikus, ötvös, divattervező, textilter-

Fotó: Kocsis Zoltán

vező, fotográfus, üvegtervező, formatervező, építész, restaurátor. Az egyesület
célja a kulturális, szellemi életben való
aktív részvállalás regionális és országos
szinten, a térség megismertetése művészeink révén, kerületen kívüli kiállítások,
programok által, valamint fiatal képzőés iparművészek művészi tevékenységét
megalapozó szellemi közeg létrehozása.
Az idén is több ezren látták a kerületi művészek munkáit a Művész utcában, és vihették hírüket messzi vidékekre. n (Temesi László)

Az együttes 1982-ben vette fel első
nagylemezét, amelynek egyik oldalán Illés-, a másikon Fonográf-dalok
szólalnak meg előadásukban. A stúdiófelvételekkor a fiatal zenészeknek
komoly segítséget nyújtott Szörényi
Levente, aki nemcsak szakmai útmutatást adott a négy fiatalembernek, de
saját hangszerét is kölcsönadta a jobb
hangzás érdekében.
A Verkli együttes énekes-gitárosa
Magyar László, aki néhány éve megalapította a fiatalokból álló Klauzál
Gitár Bandet, hogy e korszak zenéjét népszerűsítse körükben. A zenekar további tagjai: Kölcsényi Attila
alapító tag (szólógitár), Soós Balázs
(basszusgitár) és Tiba Sándor (dob).
A szeptember 29-én 19 órakor „Add a
kezed” címmel kezdődő koncerten a
Verkli zenekar mellett fellép a Klau-

zál Gitár Band és a Csilingelő Gyermekkórus is. A programot az aulában
látható rocktörténeti kiállítás teszi teljessé. n (Tamás Angéla )
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Az innovátor
Pezsgős koccintás Törley József emlékére a Klauzál Házban
A kerület egyik legnagyobb rendezvényéhez, a borfesztiválhoz kapcsolódva
nyílt kiállítás Törley, az innovátor címmel
a Klauzál Ház földszinti aulájában. A tárlat
megrendezésével a szervezők nem titkolt
célja hidat építeni a budafoki és a Budavári Borfesztivál, valamint a Törley Manufaktúra és a művelődési központ közé.
megjelenteket Szepesfalvy Anna al-

Apolgármester köszöntötte, Törley Jó-

Michelin-csillag újragondolva
Cselényi Péter mesterszakács volt a vendége a Családok Átmeneti Otthonának
A Családok Átmenti Otthonában minden hónapban főzőklubot tartanak a
lakók számára, de a szeptemberi rendezvény több szempontból is különleges volt. Az Alter-ego Alapítvány
élményadománnyal érkezett a gyerekekhez és a felnőttekhez. A szülők
Cselényi Péterrel, a Konyhafőnök című
tévéműsor egyik kiváló séfjével főzhettek együtt az udvaron, míg a többi önkéntes a kicsikkel játszott.
z Alter-ego Alapítvány 2012 óta lé-

Atezik, de tagjai már jóval korábban
célul tűzték ki a rászoruló gyerekek,
családok testi és lelki támogatását, illetve a mindennapi életben való érvényesülésük elősegítését. A szervezet

dolgozói az alapítás előtti években és
azóta is azon dolgoznak, hogy a valóban rászoruló gyerekek, családok minél több lelki, szakmai és természetbeni segítséget kapjanak az ország
egész területén. Most a Budafok-Tétény Családok Átmenti Otthonába érkeztek a segítők. Izgatottan várták a
lakók a vendégeket és a nekik szánt
programokat, meglepetéseket. A gyerekek terápiás nyuszit simogathattak,
kérhettek arcfestést, vagy hennafestést a kezükre. A kézműveskedés sem
volt szokványos, hiszen marcipánból
készíthettek figurákat a kicsik, amit el
is fogyaszthattak a finom ebéd után.
Apropó, ebéd: a szülők nagy lelkesedéssel ragadtak fakanalat, hogy segít-

senek Cselényi Péternek a különleges
gulyás elkészítésében. Két különböző
alaplé főtt a bográcsban, külön-külön
párolták a zöldségeket és még a betét is külön készült. A végeredmény
maga volt az ízek mámora. A lakók
sok hasznos fogást és takarékos felhasználási módot lestek el és tanultak
meg a „konyhafőnöktől”. Cselényi Péter előző nap otthon sütött száz palacsintát, hogy a gyerekeket meglepje.
A nap folyamán volt még frizurakészítés is az egyik fodrász önkéntesnek köszönhetően, és karaokét is rendeztek a főzőkonyhában. Mindenki
élményekkel feltöltődve és vidáman
búcsúzott az Alter-ego Alapítvány önkénteseitől. n (Viszkocsil Dóra)

Ételt, otthont, esélyt!

zsefet pedig Lőrik Tamás termékmenedzser méltatta.
Horváth Ildikó művészeti referens
– miután üdvözölte a vendégeket, a kiállítókat és az érdeklődőket – felhívta a figyelmet az aulában elhelyezett
tabletekre, amelyeken a látogatók a kiállítás anyagát kiegészítő multimédiás tartalmakat, hang-, kép- és videofájlokat találhatnak. A kiállítást Kovács György, a
Törley Pezsgőpincészet ügyvezetője nyitotta meg, aki ízelítőt adva a kiállításon
látható anyagból, kiemelt néhány, kevesek számára ismert érdekességet is. Megemlítette, hogy Törley József pezsgőjét
előbb kóstolták meg a franciák, mint a
magyarok, és amikor huszonkét évesen
megalapította reimsi pezsgőgyárát, amit

Kovács György, a Törley ügyvezetője

„Olyan ügy mellé akartam állni, amely számomra hiteles”
Hangját – a Vuk főcímdalának köszönhetően – már kislány korában
ismerte az egész ország, énekesnőként azonban 2010-ben robbant be a
köztudatba.
olf Kati akkor vált országosan is-

Wmertté, amikor feltűnt az X Faktor

Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója, Farkas Sándor az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, Hevesi Nóra, a Tesco kommunikációs igazgatója és Karsay Ferenc polgármester
Fotó: Kocsis Zoltán

2015 óta Budafokon működő orközpont udvarán második alkalommal várták az érdeklődőket
Kastélyosdombón készített sajtkülönlegességeikkel, amelyek mellé a Sauska
Pincészet által felajánlott, „jótékony” borokat kínáltak. A felnőtteknek kellemes
beszélgetést, a gyerekeknek csöndes foglalatosságot ígérő helyszín szinte minden
négyzetcentiméterén, hol egy halom sötétkék léggömbön, hol a fal mellett kifeszített zászlókon, szemünkbe ötlött az

Aszágos

adományvonal 1353-as száma, amit telefonunkon tárcsázva mi is hozzájárulhatunk a szegénység elleni küzdelemhez.
Bár ezen a hétvégén sokan betértek
ide, hogy egy-egy pohár bor mellett megízleljék a Kastélyosdombói Sajtüzem kézműves termékeit, vasárnap kora délután
érezhetően tovább nőtt az érdeklődés:
egyre többen és többen érkeztek a székekkel berendezett kertbe, hogy a délutáni jótékonysági koncert részesei lehessenek.
Wolf Kati énekesnőt már telt ház fogadta, így Gáncs Kristóf kommunikációs
igazgató száznál is több embernek mondhatta el a szervezet célkitűzéseit, a segítségnyújtás legkülönfélébb módozatait.
Kiemelte, hogy a Sauska Pincészet által
felajánlott bor eladásából származó teljes
bevételt a segélyszervezet kapja, a sajtok

Fotó: Kocsis Zoltán

Adventi turné Wolf Katival

Az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai is sajt- és borkóstolásra invitálták a vendégeket

Az árusok között szerényen meghúzódó,
nyitott belső kert és a kapuban az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai
a borfesztivál mindkét napján sajt- és
borkóstolásra invitálták a Kossuth Lajos
utcán sétáló fesztiválozókat.

Promontorra (ma Budafok) telepített,
Luis François-t hívta pezsgőmesternek.
1890-ben épített üzemét a kor legmodernebb eszközeivel, gőzgépekkel, elektromos berendezésekkel szereltette fel, és
ő alkalmazta Magyarországon először a
fagyasztásos seprőtelenítést.
Beszélt arról is, hogy Törley József
az elsők között szerzett jogosítványt és
vásárolt céges teherautókat, valamint az
első autóbalesetet is ő okozta: a Rákóczi úton elütött egy utcaseprőt, akit azután háromhavi munkabérrel kárpótolt.
A korabeli plakátok kapcsán az ügyvezető kitért a pezsgőgyáros reklámtevékenységére, sikeres vállalkozására és a Ferenc
József által adományozott nemesi címre
is, majd stílusosan Törley pezsgős koccintásra invitálta a megjelenteket.
A kiállítás szeptember 27-ig tekinthető meg a Klauzál Ház földszinti aulájában, mielőtt azonban a tárlat anyaga
visszaköltözne eredeti helyére, a Törley
Manufaktúra Anna utcai látogatóközpontjába, a tárlat zárásaként ezen a napon 18 órakor Lőrik Tamás Törley pezsgő, a Hungarikum címmel előadást tart
az érdeklődőknek a budafoki pezsgő páratlan pályafutásáról. n (Tamás Angéla)

készítésével és árusításával is – amelyek
az ország csaknem ötven Tesco áruházában kaphatók – az a céljuk, hogy a szegénységből kiutat kereső családok számára esélyt kínáljanak a felzárkózásra.
Mindenki abban tud segíteni, amiben
a legjobb – zárta üdvözlő szavait Gáncs
Kristóf, és átadta a mikrofont az Iskolakezdés együtt! segélyakció arcának, Wolf
Katinak, aki most nem tanszereket csomagolt, hanem azzal támogatta a szervezet
munkáját, amihez a leginkább ért: énekelt.
Az énekesnő a Dajka Krisztián gitárossal adott ötvenperces akusztikus
koncerten nemcsak gyönyörű hangjával és a népszerű dalokkal teremtett
kitűnő hangulatot, hanem remek humorával is, amelyet lépten-nyomon
megcsillogtatott. n (Tamás Angéla)

című tehetségkutató műsorban, majd
egy évre rá az Eurovíziós Dalfesztiválon, ahol a Szerelem, miért múlsz?
című dal angol nyelvű változatát, a
What About My Dreams?-t énekelte
Düsseldorfban. Még ebben az évben a
legjobb női előadónak választották, és
megkapta a dortmundi rádió eurovíziós
különdíját is. Az énekesnő folyamatosan pörög, országszerte koncertezik,
televíziós műsorokban bukkan fel, például a Sztárban sztárban vagy legutóbb
Fodor Rajmund vízilabdázóval párt alkotva a Nagy Duettben, a budafoki
borfesztiválon pedig az Ökumenikus
Segélyszervezet sajtudvarán.
– Alighogy befejezte a tanszercsomagok összeállítását, máris jótékonysági koncertet ad. Hogyan került kapcsolatba a szervezettel?
– A tehetségkutató műsor ismertté tett, és én erre vártam már régóta.
Hirtelen jött a népszerűség és az az érzés is, hogy ezzel segíthetek másokon.
Olyan ügy mellé akartam állni, amely
számomra hiteles, amiben hinni és bízni tudok. Érdekes volt, hogy amikor az
Ökumenikus Segélyszervezetet kinéztem magamnak, ők szinte ugyanakkor kerestek meg engem, hogy vegyek
részt az Iskolakezdés együtt! elnevezésű kampányukban. Hét éve dolgozom a
szervezetnél önkéntesként, és idén hetedszer is sikerült megtöltenünk ezer
rászoruló kis és nagy gyerek iskolatáskáját, hogy társaikkal egyenlő eséllyel
kezdhessék el a tanévet.
– Milyen segítséget jelent a szervezet számára az ismertsége?

– Rajtam keresztül talán többekhez
eljut a szervezet híre. A közösségi oldalaimon kommunikálom, hogy mi
történik a segélyszervezetnél az év 365
napján. Abban reménykedem, hogy aki
szereti a zenémet és olvassa a bejegyzéseimet, annak felkeltem a figyelmét
az itt folyó karitatív munka iránt. A jótékonysági koncertek is ezt a célt szolgálják.
– Milyen feladatok várják a közeljövőben?
– A főiskolán zeneelméletet és karvezetést tanultam, de csak tavaly végezhettem igazi „kórusos” munkát. Az
év végi nagykoncertemen a Jazz And
More kórussal énekeltem, sőt, előtte szólampróbákra jártam és kicsit vezényeltem is. Nagyon élveztük a közös
munkát, ezért idén adventi turnéra indulunk. Templomokban fogunk fellépni,
ezért úgy állítjuk össze a műsort, hogy a
helyszínnel és az időszakkal összhangban legyen. n (Tamás Angéla)
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 Városházi Híradó

Becsengettek a Bartókban is
Karsay Ferenc: egy közösség vagyunk, függetlenül attól, hogy ki tartja fenn az iskolát
Hatvankilenc első osztályos kezdte meg
tanulmányait a Bartók Béla Magyar–
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában szeptember 3-án. A rossz időjárás miatt nem az udvaron tartották
meg az évnyitó ünnepséget, hanem az
intézmény osztálytermeiben. A diákok
a helyükön ülve hallgatták végig az iskolarádión keresztül az igazgatónő köszöntőbeszédét és a tanulók műsorát.
égi hagyomány már, hogy az új el-

Rsősöknek még az óvó nénik segíte-

nek a nyáron a verstanulásban. Az idei
tanévnyitó műsort az tette különlegessé, hogy több testvérpár szerepelhetett.
Másodikosok, harmadikosok álltak kisebb testvérük kezét fogva a mikrofon

előtt. A műsor után, az igazgatói beszéd közben az elsősök megkapták a
bartókos jelvényeket és szalagot, amit
hagyományosan a nyolcadikosok segítettek feltűzni. Szojka Andrea intézményvezető először a vakáció legszebb pillanatait idézte fel beszédében.
Az iskola pedagógusai idén nyáron is
szerveztek táborokat és programokat a
diákoknak. Mintegy száz diák élvezhette a nyári pihenést az önkormányzat által fenntartott balatonakali ifjúsági táborban, ahol rengeteg élménnyel
gazdagodtak a gyerekek. Volt strandolás a Balatonban, kézműves-foglalkozás, számháború az erdőben és túrázás a közeli hegyekben. Emellett sokat
sportoltak a tábor területén belül és kí-

vül egyaránt, szárazföldön és vízben.
Az évnyitó ünnepségen sok szülő is
részt vett. Karsay Ferenc polgármester átadta az első osztályos tanulóknak az önkormányzat által összeállított
kis ajándékcsomagot. A lányok sárga,
a fiúk pedig kék tornazsákot vehettek
át, melyben színes ceruzák, filctollak,
uzsonnásdoboz és órarend volt. Ezzel
is szeretnénk tudatosítani bennük, hogy
egy közösség vagyunk, függetlenül attól, hogy ki tartja fenn az iskolát, a Klebelsberg Központ vagy az önkormányzat – mondta a polgármester. Hozzátette
még, hogy a kerület mindent megtesz,
hogy méltó körülmények között és kiváló szakemberek kezei között tanulhassanak a gyerekek. n (Viszkocsil Dóra)
Óberling József ezredes a Demjén iskolában

Fotó: Kocsis Zoltán

Iskolakezdés
biztonságban

Több ezer intézményben teljesít szolgálatot iskolarendőr
Rengeteg egyenruhás érkezett a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium 2018–
2019-es tanévnyitó ünnepségére. Az
Országos Rendőr-főkapitányság, valamint az Országos Balesetmegelőzési
Bizottság idén ezt az intézményt választotta a tanévkezdeti kampány nyitóállomásának.
z iskolalelkész vezetésével 72 első

Aosztályos diák vonult be a zsúfolá-

xxxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Életrevaló program a Gádorban
Új fejlesztő programot indított a Gádor Általános Iskola
A szokások hatalmas erővel bírnak, meghatározzák életvitelünket és eredményességünket, de a jó szokások kialakítása nem egyszerű sem az otthoni, sem
az iskolai környezetben. Ahhoz, hogy a
XXI. században eredményesen teljesítő,
elégedett, önmagukban bízó, erős karakterű gyerekeket neveljünk, először nekünk, felnőtteknek kell változtatnunk, és
elsősorban a szemléletünkön.
zt ismerte fel a Gádor Általános Iskola

Evezetősége és tantestülete, amikor egy-

egy konferencián, illetve továbbképzésen,
valamint a budaörsi Kesjár Csaba Általános Iskolában tett látogatások alkalmával
behatóbban megismerkedett Stephen R.
Covey A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása című művével és annak
általános iskolára adaptált változatával.

Maróthy Miklósné intézményvezető elmondta lapunknak: júniusban közel tízéves készülődés eredményeképpen
kezdtek hozzá a program bevezetéséhez,
amely akkor lehet eredményes, ha a folyamat az egész iskolát átformálja, az elveket
a diákok életkorához illeszkedően integrálja az iskolai tananyagba. Az Életrevaló
folyamat bevezetése a tapasztalatok szerint akkor a leghatékonyabb, ha az kiterjed minden pedagógusra és minden gyerekre, így az egész intézmény fejlesztését
célozza meg. Hozzátette: a hét szokás
– leszűkítve a felelősségvállalás, célok,
fontossági sorrend, együttműködés, csapatmunka, kölcsönös győzelem, egyensúlyteremtés – egész életünket áthatja,
ezért minden tantárgyba beilleszthető.
A nevelőtestület a fejlesztés mindhárom évében egy-egy módszerta-

ni képzésen vesz részt, amelynek első
évében az életvezetés, a másodikban
az intézményi kultúra, a harmadikban
pedig a felhatalmazó oktatás témáját
járja körbe, miközben hozzálát a tanítványai szükségleteihez illeszkedő fejlesztéshez.
Maróthy Miklósné kifejtette: az augusztusi módszertani továbbképzést
követően a 2018/2019-es tanévben
minden évfolyamban, a gyerekek érettségi szintjének megfelelően a hét szokás mindegyikével foglalkoznak majd,
de minden évfolyamon kiemelnek
azokból egyet, amely az adott évben
központi szerephez jut. A programtól a
kevesebb konfliktus mellett azt várják,
hogy a gyerekek képesek legyenek dönteni és a döntéseikért felelősséget vállalni. n (Tamás Angéla)

sig megtelt tornaterembe a Rózsakerti Demjén István Református Általános
Iskola és Gimnázium tanévnyitó ünnepségére. Idén már a gimnáziumi osztály is elindul az intézmény falai között, összesen 14 tanulóval. A BRFK
kórusával együtt énekelte mind az 583
diák a Himnuszt, majd Bencze Péter
igazgató köszöntötte a diákokat, tanárokat, szülőket és a vendégeket. Németh Tamás iskolalelkész igehirdetésével arra hívta fel a figyelmet, hogy az
erőnket meg kell tanulnunk jó célokra
használni. Nagy Péter lelkész örömmel
köszöntötte az induló gimnazista osztály tanulóit, és sok erőt kívánt nekik
az elkövetkező évekhez. Szepesfalvy
Anna alpolgármester adta át az elsősöknek az önkormányzat által összeállított iskolai csomagot. Óberling József
rendőr ezredes, az Országos Rendőrfőkapitányság Közlekedésrendészeti

Főosztályának vezetője is köszöntötte a legkisebbeket és a nagyobbakat is.
Az iskolakezdés időszaka fokozott veszélyeket rejthet a gyerekek számára,
ezért a rendőrség ilyenkor kiemelt figyelmet fordít az iskolák környékére.
Az idei tanévben is folytatódik „Az iskola rendőre” program, amely célja a
kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykövető
magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése, a gyerekek
biztonságát veszélyeztető tényezők
feltárása, megszüntetése. Szeptemberben – a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában – a rendőrség
és a polgárőrség azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt, kiemelt
rendőri jelenlétet biztosít. Az iskolarendőr nevét, elérhetőségét a programban részt vevő iskolákban plakáton teszik közzé. A 2018/2019-es tanévben
közel 3000 oktatási intézményben teljesít majd szolgálatot iskolarendőr.
Az ORFK-OBB minden első osztályos tanuló iskolai tanulmányainak
megkezdését több mint 100 ezer kirándulótáskával, közel 90 ezer foglalkoztató füzettel, fényvisszaverő matricákkal,
fluoreszkáló karkötőkkel támogatta. A
rózsakerti diákoknak az ezredes személyesen adta át az ajándékokat az évnyitón. n (Viszkocsil Dóra)

Zugmann Péter alpolgármester adta át a jegyeket a családoknak

Fotó: Kocsis Zoltán

Tradíciók és generációk
Ajándék cirkuszjegyeket adott át
az önkormányzat a családoknak
z önkormányzat számára az Eötvös

ACirkusz karitatív jegyeket ajánlott

Játszva készülnek az „Életre” a Gádorban

Fotó: Kocsis Zoltán

fel, melyek az eddigi évekhez hasonlóan a kerületi Család- és Gyermekjóléti
Központon keresztül értek célba. A 90
jegyet Zugmann Péter alpolgármester
és Daróczi Csilla, a Család- és Gyermekjóléti Központ képviselője adta át
a központtal kapcsolatban állóknak.

A társulat a Tradíciók és Generációk című új műsorral várja a népes
közönséget. A modern cirkuszművészet idén ünnepli 250. születésnapját, ez alkalomból készül az Eötvös
Cirkusz az eddigi legjobb produkciójával. Az előadások szeptember
6–9-ig a Campona mellett tekinthetők meg. n (VH)

Városházi Híradó

Hirdetésfelvétel
Médiapartner: Sales Bt.

KÁRPITOSMESTER
MAJOR DEMETER

Megjelenési lehetőségekkel
kapcsolatban kérje tanácsadó
kollégáink segítségét!

Kápritozott bútorok javítása,
áthúzása közülereknek is!

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

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

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő
Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.
Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!
Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679
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ingatlan 
XXII. ker.családi ház kerttel eladó Tanító u. 29. Ára:
85 millió Ft, a Schell kúttal szemben.
Tel: 06-70/418-0115
Eladó Horgásztelepen egy 386nm-es telek 35 nmes alápincézett faházzal, melléképülettel. Telken
belül víz, villany, gáz van. Csatorna most épül.
Tel: 06-70/344-1760

REDŐNY

SZÚNYOGHÁLÓ

NAPELLENZŐ

NYÍLÁSZÁRÓ

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

Budafoki Tangazdaság
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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 Budapest,
Kossuth. L. u. 25–29.

Segíthetek? Senior hölgyek, urak, mozgáskorlátozottaknak kéz- és lábápolás - gyógyító, egyéb közérzetjavító szolgáltatás több évtizedes gyakorlattal,
hívásra házhoz megyek. Tel: 06-20/9345-811
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GYORSNYOMDA
PROMONTOR UDVAR ÜZLETHÁZ

Állat, minden ami fürj! Fürj tojás 20,-Ft, füstölt fürj
tojás 80,-Ft, élő fürj 400,-Ft, pucolt pecsenye fürj
500,-Ft, fürj tészták 1200,-Ft / kg őstermelőtől,
ellenőrzött minőség, házhoz szállítás a kerületben
3000,-Ft-tól. Tel: 06-70/418-0115
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Appróhirdetés-felvétel:

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

HIRDETÉS

FOGTECHNIKA

Apróhirdetés

szolgáltatás 



ELADÓ HÁZ! Szőkedencsen 680 négyszögöl telken
80 nm-es ház eladó 4500 eFt (Zalakaros 10 km)
Tel: 06-1-2276904

állás 
Műanyag feldolgozó üzembe férfi fémipari
szakmunkást és gépkezelőt felveszünk, kimagasló
kereseti lehetőségek. Tel: 06-1/207-5389 XXII. ker.
Ipari park, e-mail: recyclen@recyclen.hu

KERT 
Mindenféle gépi és kézi kerti munkát vállalok
vidéken is. Tel: 06-30/682-4431
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: 06-20/9180945, Monostori Attila

oktatás 
Matematika, fizika tanítás általános és középiskolások részére, szaktanártól! Házhoz megyek!
Tel: 06-20/9590-134

1221 Bp., Kossuth Lajos u. 70.,

1224 Bp. XXII., Fennsík u. 1475 m2

357 m -es pincehelyiség

területű „zártkerti művelés alól

236766/1 hrsz. 588 m2 területű „kert

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.”

és gazdasági épület”

Hrsz.: 236490. 1/1 tulajdoni hányad. Övezet: MGRF-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.

8/16 tulajdoni hányada

2

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.
1222 Bp., Vöröskereszt u. 25/B.
kivett beépítetlen terület,
jelentős alápincézettséggel

Helyrajzi szám: 224699. Telekterület: 629 m2.
Övezet: Lke-1/BF/5. Közművek: utcában.
Az ingatlan kikiáltási ára: 12 500 000 Ft.
Árverési időpont:
2018. szeptember 18., 9.00 óra.

1224 Bp. XXII., Kunyhó u. 34. 236637 hrsz.

1224 Bp. XXII., Termő u. 81.

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.

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.
1223 Bp., Klauzál Gábor u. 6/A
415 m2-es pincehelyiség

Helyrajzi szám: 229176/5/A/2. Kikiáltási ára: 5
900 000 Ft. Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén kerül kitűzésre.

XVI. Szent Mihály Napok 2018

SZEPTEMBER 21. PÉNTEK 9 ÓRÁTÓL
Pokorny Sporttelep (Budatétény, Jókai Mór u. 37.)
„Szent Mihály Kupa” gyermek labdarúgó torna
A labdarúgó torna után megkoszorúzzuk vitéz Pokorny Endre emléktábláját.
A rendezvény fővédnöke u Karsay Ferenc polgármester u Szervező: Szabó Tibor a Kossuth
Lajos Ált. Iskola testnevelő tanára u Társszervező: Budatétény Sportegyesület Rigó Lajos elnök és
Zsidákovits Ágoston alelnök
SZEPTEMBER 22. SZOMBAT DÉLUTÁN 16.30 ÓRAKOR
XVI. Szent Mihály Napok Nyitóhangversenye
Vojnovich- Huszár Villa (Budatétény, Művelődés u. 37/a)
Szabó Marcell zongoraművész Debussy estje
Műsor:
Debussy: „Elfelejtett képek” u Debussy: „Pagodák” u Debussy: „Suite Bergamasque” – Holdfény,
Passepied u Debussy: „Gyermekkuckó” u Debussy: Prelűdök I. kötet – „Megszakított szerenád”,
„Hangok és illatok forognak az esti légben”, „A lenhajú lány” , „Anacapri dombjai”
SZEPTEMBER 28. PÉNTEK 16 ÓRÁTÓL
Szent Mihály-napi vásár
Budafoki Herman Ottó Ált. Iskola (Budafok, Dévény utca 62.)
A Szent Mihály-napi vásárt megnyitja: Karsay Ferenc polgármester
A megnyitót követően 18 óráig: népi mesterségek bemutatója, kézműves foglalkozások,
népi játékok, táncház…
Bővebb információ a rendezvényt szervező iskola honlapján:
www. hermanisk.hu

SZEPTEMBER 29. SZOMBAT 16 ÓRAKOR
Radóczy Mária Galéria (Budatétény, Dézsmaház u. 27.)
Semmelweis Ignác magyar orvos
születésének 200. évfordulója alkalmából kiírt
„ANYASZÍV”
című pályázatra érkezett művek bemutatása.
Az est háziasszonya Radóczy Mária iparművész és Tóth Melinda a Budatétényi Polgári Kör
elnöke. A pályázatokat értékeli Tóth Avanti Péter a „Képző- és Iparművészeti
Közalapítvány a XXII. ker. Kultúrájáért” elnöke.
A kiállítást megnyitja és a díjakat átadja: Szepesfalvy Anna alpolgármester.
A megnyitó után Semmelweis Ignácról hallhatunk rövid előadást, amit zenei program követ.
A kiállítás a megnyitó után este 8 óráig tekinthető meg.
SZEPTEMBER 30. VASÁRNAP 14 ÓRA
Zenés, hagyományőrző sváb főzőverseny
Budatétény, Kápolna utca, Szent Mihály kápolna mögötti zöld terület.
Lelkes csapatok jelentkezését várjuk a
polgarikor.budateteny@gmail.com e-mail címen, vagy a 6 20 9318618 tel.számon.
A zsűrit vezeti dr. Szirtes Edit a Budapest XXII. Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
A főzőverseny további részletei honlapunkon olvashatóak.
18:30-tól nyárzáró búcsú mise a Szent Mihály Kápolnában.

Programjainkon a részvétel ingyenes.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

További információk: Budatétényi Polgári Kör Közhasznú Egyesület honlapján: kistetenyitarsaskor.hu u A program fő támogatója: Budafok-Tétény, Budapest XXII. ker. Önkormányzata
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sport

 Városházi Híradó

Csere Gáspár megvédte címét
Gáll András és öttusázó társai váltóbajnokok lettek
Vasárnap rendezték a Wizz Air Félmaratont,
az utóbbi években egyre pezsgőbb fővárosi
utcai futóélet egyik csúcseseményének
számító versenyt, amelyen két kategóriában is nagyszerű budafoki siker született.
z értékesebb természetesen napjaink leg-

Ajobb magyar maratonistájáé, Csere Gás-

xxxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Ha október, akkor Futafok
A kerület hagyományos futóversenye után Pincejárat is lesz
dén is megrendezzük hagyományos

Ikerületi futóversenyünket, a Futafokot

október 6-án. A verseny részletes kiírása
(amely tartalmazza a jelentkezés részleteit is, így különösen az internetes nevezés módját és a továbbra is jelképesnek és szeptember 23-áig különösen
kedvezményesnek mondható nevezési díj befizetésének helyét és határidejét
is) elérhető a verseny megújult honlapján, a www.futafok.hu oldalon. A rajtoláshoz szükséges rajtszámokat a szervezők csak a kiírásban szereplő határidőig
történő nevezés esetén tudják névre szólóan legyártatni, ezért és az egész napos
verseny zökkenőmentes lebonyolítása
érdekében is fontos a versenykiírásban
szereplő feltételek betartása.
A kerületi intézményekbe járók nevezéséről az óvoda, illetve az iskola

intézkedik. Noha az ily módon nevezők esetében is van csekély nevezési díj, idén is maradéktalanul visszakapja azt – és játékokra, sportszerekre
fordíthatja – az intézmény, méghozzá
a mozgósításuk sikerével arányos ös�szegben!
A Futafokon inkább a kitartóké a
szerencse: az óvodások és az elsősök
idén is nevezhetnek a tipikusan a szü-

lőket, de időnként akár nagyszülőket
is megfuttató kísérős futamokba, ám
az igazán bátrak egyedül is futhatnak. A korosztályos futamok mellett
a több generációt egyszerre átmozgató váltófutamok sem maradhatnak
el, mint ahogyan a nagy sikerű és bukósisak kötelező használatát előíró
görkorifutamra is várjuk a nevezéseket! n (VH)

páré, aki az abszolút értékelésben második
lett a kenyai Mathew Kosgei mögött, s ezzel
megvédte tavaly megszerzett országos bajnoki címét. Gáspár tősgyökeres budafoki,
illetve budatétényi (mindkét városrészben
lakott összesen huszonöt éven keresztül), s
a 27 éves atléta csak két éve költözött át a
szomszédos kerületbe, a tizenegyedikbe.
– Tirolban, magaslati körülmények között készültem a Wizz Air Félmaratonra
– mondta Gáspár, aki serdülőként nem is
egyszer győzött a Futafokon. – Az a néhány hét sokat jelentett nekem, talán ennek is köszönhettem azt a jó, 1:07,13 órás
eredményt s az országos bajnoki elsőséget.
Maga a verseny kellemes körülmények között zajlott, egyáltalán nem volt túlságosan
meleg, persze ehhez az is hozzájárult, hogy
reggel nyolckor kezdtünk, s szeptember
elején ilyenkor már éjszaka le szokott hűlni a levegő. Hála Istennek nagyon jól ment
a futás, különösen a második felében tud-

tam taktikusan, gazdaságosan versenyezni. Az elején nem volt egyszerű, mert kicsit
korán volt még, meg az utóbbi napokban
fáradt voltam az edzőtáborból való átállás
miatt. Aztán az élmezőny kezdett fáradni,
én pedig egyre harmonikusabbnak éreztem
a mozgást, főleg a technikás szakaszokon,
emelkedőkön. Az utolsó 3 kilométer 9:07
lett, tehát még gyorsulni is tudtam. Köszönöm Istennek, hogy ezen a versenyen
is nagy erőkkel támogatott! Hálás vagyok
Szabó Imre edzőmnek és klubomnak a felkészítésért! Apropó, levegő: a főváros kissé szmogos levegője szokatlan volt a tiroli
kristálytiszta „ájer” után, de hát ilyen értelemben a körülmények valamennyi résztvevő számára azonosak voltak.
Gáspár elindul egy hónap múlva a Spar
Budapest Maratonon, amely ugyancsak
országos bajnokság, a dupla hosszúságú,
42 195 méteres távon.
És akkor a másik budafoki vonatkozás:
a háromfős csapatok váltóversenyét a Trion
SC öttusázó fiataljai nyerték, Kardos Bence, Gaál András, Gáll András összetételben.
A hajráember, a 15 éves Gáll Andris Sörház
utcai lakos, idén csapatban U17-es Európabajnokságot nyert háromtusában, s a budafoki Sportfórumon a Kerület Sporthőse címet is kiérdemelte titkos szavazással. n (VH)

Sportolás után borkóstolás
Mivel a verseny hagyományosan október első szombatjára esik, ezért egyben Pincejárat is lesz ezen a napon. A Budafoki Pincejáraton 2018. október 6-án bolgár nemzetiségi napot tartanak finom borok, pezsgők és ételek kíséretében. Aki nagyobb csapattal érkezik, érdemes előre asztalt foglalni a pincészetekben és az éttermekben. n
Csere Gáspár ismét magyar bajnok lett 

Fotó: Kocsis Zoltán

Magaslati edzés a győzelem után
Mátraházán testben és lélekben is feltöltődött a csapat a győri kirándulásra
A kissé döcögősre sikeredett kezdés
után – amibe a rengeteg sérülés is belejátszott – kiegyenesedni látszik a BMTE
NB II-es futballcsapata. A válogatott szünet előtti hétvégén a Promontor utcában
1-0-ra legyőztük a szebb napokat látott,
nem is olyan régen még NB II-es Gyirmótot, a kéthetes pihenő egyhangúságának
megtörésére pedig csütörtökön és pénteken kétnapos mátraházi edzőtáborozást tartott a csapat.
xxxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Leiskoláztuk az amerikaiakat
Világbajnok lett a Budafóka úszója, Galyassi Szilárd
Aranyéremmel koronázta meg eilati menetelését a magyar junior nyíltvízi úszóválogatott, amely minden idők legeredményesebb világbajnoki szereplését
produkálta. Az amerikaiakhoz és az olaszokhoz hasonlóan öt medália a mérleg,
a pontversenyben pedig másodikként zárt
Magyarország. Az ifjúságiaknál megszerzett váltóarany egyik kovácsa Galyassi Szilárd, a Budafóka 16 éves óriási tehetsége,
Horváth Tamás vezetőedző tanítványa.
ellért Gábor szövetségi kapitány már az

Gegyéni versenyeket követően csendben

beharangozta, hogy a „kicsik”, azaz a 14–
16 évesek váltója aranyesélyes, és a fiatalok szombaton be is húzták az első helyet

a 4x1250 méteres viadalon. Mihályvári
Viktória, Szimcsák Mira, Tabi Zoltán és
Galyassy Szilárd hatalmas fölénnyel, 43.7
másodperccel előzte meg az amerikaiakat.
„Volt némi izgalom, mert az amerikaiak óvtak, mondván, két olyan versenyzőt
is betettünk a váltóba, aki nem szerepelt
az egyéni versenyben, és mivel amerikai
a főbíró, ezért volt néhány olyan pillanat,
amikor bennünk is megjelentek a kérdőjelek, de mivel a szabályok ugyanazok,
mint két éve – amikor mi csodálkoztunk
rá a németek hasonló taktikájára, mivel a
felnőtt vb-n tényleg van ilyen megkötés
–, végül megnyugodhattunk: ezt az aranyat senki sem veheti el tőlünk” – közölte a kapitány. n (Ch. Gáll)

Városházi Híradó
budafok-tétény

Gyirmót ellen Kovács Dávid szerez-

Ate egyetlen gólunkat a 36. percben, s a

győzelemmel feljött a csapat a 13. helyre
a húsztagú mezőnyben. Nyolc pontunk
van, de ahhoz, hogy biztonságos távolságra kerüljünk a kiesőzónától, nem ártana jó eredményt elérni a másik győri
csapat, az ETO ellen a mostani hétvégén.
Ez nem lesz könnyű, már csak azért
sem, mert egyfelől idegenben játszunk,
másfelől az ETO most küldte el edzőjét, Mészöly Gézát, s az edzőváltás után
rendszerint megtáltosodnak a játékosok,
bizonyítani akarnak az új trénernek. Ezt
szeretnénk mi megakadályozni, s – többek között – ezért is szerveztük meg a
fiúknak a mátraházi táborozást, amelyet Vitelki Zoltán edző vezetésével dolgoztak végig. Két nap alatt négy edzést
tartott a mester, a foglalkozások elérték
céljukat, szellemileg és fizikumban is
felfrissülve várjuk a győri vendégszereplést a nyolcadik fordulóban – mondta la-

punknak Jakab János tiszteletbeli elnök.
Kapusunk, Szabó Balázs – aki az első
öt fordulóban ujjsérülése miatt nem védhetett – Csákváron és a Gyirmót ellen
már ott állt a kapuban. Ő is beszélt a mátraházi napokról a csapat honlapján:
– Kellemes környezetben, friss levegőn, a Mátra hegyei között készültünk,
délelőttönként a konditeremben dolgozunk, délutánonként pedig a pályán. Azt
gondolom, mindenképpen hasznos volt
ez a két nap, és jót tett egy kis környezetváltozás. Vezetőedzőnkkel, Vitelki Zol-
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tánnal és a szakmai stábbal kielemeztük
a Gyirmót találkozót, átbeszéltük a tanulságokat, és egyúttal le is zártuk a dolgot.
Most már csak előre tekintünk. Szeretnénk, ha ez a győzelem lökést adna a továbbiakban.
Azt azonban ne felejtsük el, hogy bár
Szabó kapus felgyógyult, még messze
nem teljes a keret, hiszen Gubacsi Zoltán,
Ihrig-Farkas Sebestyén, Csizmadia Csaba és Vaszicsku Gergő is sérült vagy lábadozik, Pölöskey Péter pedig négymeccses
eltiltását tölti. n (Ch. Gáll András)

Fotó: Kocsis Zoltán

A XXII. kerületi önkormányzat lapja  Megjelenik kéthetente  Felelős szerkesztő: Haraszti Gyula  Lapterv: Gremsperger Péter
 Kiadja: Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület önkormányzata  Felelős kiadó: Paál Anita  Szerkesztőség címe: 1222 Budapest, Komáromi utca 23. 
Telefon/fax: 780-4678, e-mail: varoshazihirado@bp22.hu  A lap számai olvashatók: www.budafokteteny.hu  Hirdetésfelvétel: Sales Bt. elérhetőségek: 06-20/9589-700, office@keruletilapok.hu  Apróhirdetés-felvétel: Promontor Print Nyomda: Budapest XXII., Kossuth. L. u. 25-29. (Promontor
Udvar Üzletház, földszint). Nyitva tartás munkanapokon 10-től 17 óráig. További információ: www.promontorprint.hu  Terjesztés: Magyar Posta Zrt. 
Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt.  Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető  www.pltnyomda.hu  ISSN 2063-1472 (Nyomtatott)
 ISSN 2063-1480 (Online)  www. facebook.com/VaroshaziHirado

