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Megújult a Nagytétényi úti kollégium
Átadták az ELTE hárommilliárd forintból felújított diákszállását, amely energetikai, gépészeti és informatikai korszerűsítésen is átesett
Az ELTE Nagytétényi úti kollégiuma
1978-ban épült, és eredetileg munkásszálló volt. A korábban négyszemélyes szobákat a mostani komplex
rekonstrukció eredményeként háromszemélyessé, a 296 szobából hatvanat
kétszemélyes szobává alakítottak. A
beruházás részeként a folyosókról nyíló fürdőszobákat megszüntették, mára
az épület összes szobája önálló fürdőszobával és WC-vel rendelkezik. A kollégisták sportolási lehetőségei szintén
bővültek, szeptembertől új kültéri fitneszpark és sportpálya, valamint felújított tornaterem várja a sportolni vágyó hallgatókat.
felújítást végzők kicserélték a nyí-

Alászárókat és utólagos hőszigetelés

is került az épületre. A gépészeti korszerűsítés hatására az épület energetikai besorolása GG-ről CC-re, azaz
korszerűre változott. A tetőn 210 napelemet helyeztek el az energiahatékonyság további javítása érdekében. A
beruházás teljes bekerülési értéke hárommilliárd forint volt.
A szeptember 19-én tartott átadóünnepségen részt vett Karsay Ferenc polgármester
is, aki köszöntőjében elmondta: Budafok-

Gál-Esztergár Zádor a kollégium vezetője, Németh Zsolt országgyűlési képviselő, Karsay Ferenc polgármester, Borhy László az ELTE rektora és Scheuer
Gyula egyetemi kancellár
Fotó: Kocsis Zoltán

Tétény rangként éli meg, hogy az ország
egyik vezető egyeteme jelen van a kerületben. A kollégium képviselőihez szólva kiemelte, Budapest Bornegyede szeretettel
várja a kollégistákat, akiknek figyelmükbe
ajánlotta a kerületi borkóstolót és kulturális
programokat.
Az eseményen Borhy László, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem rektora kiemelte: az ország egyik vezető egyetemeként
nemcsak a képzések színvonaláért, hanem
az azt kiszolgáló infrastruktúráért is felelősek, aminek a kollégium is részét képezi.
Hangsúlyozta, hogy a kollégiumnak kiemelt
szerepe van a kapcsolatteremtésben is, ami
különösen fontos azok számára, akik az otthonuktól távol tanulnak.
Németh Zsolt országgyűlési képviselő
gratulált a nagy összegű beruházáshoz, és
felhívta a figyelmet arra, hogy ilyen értékű
kollégiumi fejlesztés nem sok történt az elmúlt harminc évben.
Scheuer Gyula kancellár elmondta: jelenleg is több felújítás zajlik az ELTE épületeiben. A cél, hogy minden kollégiumot a
Nagytétényi úti színvonalára hozzanak fel.
A felújítások sorában a következő a Márton
Áron Szakkollégium, amely közel ezer – jórészt határon túli magyar – hallgató elhelyezését szolgálja. n (budafoktetetny.hu)

Idén is ezrek sportolnak a Futafokon
Október első szombatján indul az ország egyik legnépszerűbb sporteseménye
Hétfő délelőttig már több mint négyezren jelentkeztek a kerületi Futafokra.
Ezt a számot és a korábbi résztvevői
létszámokat is figyelembe véve egyértelműen kijelenthető, hogy BudafokTétény futóversenye és sportnapja a
kerület legnépszerűbb, sőt, az ország
egyik leglátogatottabb sporteseménye.
z október 6-i verseny részletes kiírá-

Bolgár nap a Pincejáraton
A Budafoki Pincejáraton 2018. október 6-án bolgár nemzetiségi napot tartanak, miközben
finom borokat, pezsgőket és ételeket is fogyaszthatnak a vendégek a nyitott pincékben. A
rendezvény különböző helyszínein többek között fellép a Martenica, a Pravo, a Falkafolk,
a Bolgárkertész Trió, de hagyományosan lesz gasztronómiai előadás a Borvárosban és
pincekvíz is a Borköltők Társasága Étteremben. (8. oldal) 

Asa (amely tartalmazza a jelentkezés

módját is) elérhető a verseny megújult
honlapján, a www.futafok.hu oldalon.
A kerületi intézményekbe járók nevezéséről idén is az óvodák, illetve az iskolák intézkedtek. Az így nevezők esetében is volt csekély nevezési díj, de az
intézmények a mozgósításuk sikerével
arányos összegben idén is maradéktalanul visszakapják a befizetéseiket, hogy
azt játékokra, sportszerekre fordíthas-

sák. Mint arról már korábban írtunk, a
Futafokon az óvodások és az elsősök
idén is nevezhetnek a tipikusan a szülőket, de időnként akár a 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 görkorifutam is indul.
Utóbbin természetesen kötelező lesz a
bukósisak viselése.
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, annak érdemes előre asztalt foglalni a pincészetekben és az éttermekben. n (Vh)

Karsay Ferenc polgármester a görkoris futamon

Fotó: Kocsis Zoltán
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Festéssel fessebb!
Festékre lehet pályázni az önkormányzatnál
Aki azt szeretné, hogy a kerületben, a
lakókörnyezetében lévő falfelület, kerítés stb. felfrissüljön egy új színnel, és
helyi közösségével, civil szervezetével
hajlandó lefesteni a kijelölt felületet,
pályázhat az önkormányzathoz. Most
legfeljebb 500 000 forint értékben festéket és a festéshez szükséges eszközöket lehet nyerni.
ályázni a felület pontos megjelölésé-

Pvel, a szükséges eszközök és men�-

nyiségük felsorolásával, a kérés rövid
indoklásával és a kivitelezés részleteinek bemutatásával lehet. A pályázatban

fel kell tüntetni a pályázó közösség, civil szervezet nevét, a közterületen található falfelület/kerítés stb. pontos helyét,
a festéshez szükséges eszközöket és azok
mennyiségét, illetve azt, hogy miért tartják fontosnak az adott felület átfestését.
Ezenkívül meg kell nevezni a festés kivitelezésének technikai részleteit is, vagyis
azt, hogy kik, mikor festenének. Jelentkezni a fenti kérdésekre adott válaszokkal a salamonj@bp22.hu címen lehetséges 2018. október 15-ig. A nyerteseket
e-mailben értesítik. A festéket a Sziget
Festékház (Duna Kontír Bt.) ajánlotta
fel. n (budafokteteny.hu)

Új játszóterek
társadalmi
egyeztetéssel
A Jósika utcai Tangazdaság területén
és az Óhegyen is új játszótér létesül

Három sávon a körgyűrűn
A hídfelújítások miatt torlódások
alakulnának ki a kétszer két sávon

Budafok-Tétény önkormányzata június végén hirdette meg a társadalmi
egyeztetést, ahol egy a Tangazdaság
területére tervezett játszótérről szavazhattak az érdeklődők.
kérdőívet összesen 177-en töltöt-

Aték ki online vagy papíralapon. A
válaszadók közel 75 százaléka, 133
lakos gondolta úgy, hogy megfelelő
helyszín a játszótér számára a Panoráma utca és Jósika utca keresztező-

désében található Tangazdaság területe. Az egyeztetés során véleményt
nyilváníthattak arról is, milyen eszközöket látnának szívesen a Jósika
utcai játszótéren. Legtöbben a kombinált mászókát, a lengőhintát és a homokozót jelölték meg, így ezek biztosan helyet kapnak majd a területen, de
természetesen a többi eszköz telepítésére is sor kerülhet a lehetőségeket figyelembe véve. A válaszadók egyöntetűen döntöttek arról, szeretnék-e, ha

a játszótér tematikája kötődne a budafoki szőlészethez – közel 90 százalék
értett egyet ezzel. A közeljövőben a
játszótér területének pontos lehatárolása zajlik majd, amely után kezdetét
veheti a tervezési munka.
Eközben elindult az óhegyi játszótér
építése szeptember 10-én. A környéken élők kérésére megvalósuló Barackos úti játszótér terveit szintén a lakosság bevonásával készítették el. Az
Óhegyen és környékén élő kisgyerekes
családok régi vágya teljesül a közeljövőben. Kérésükre, társadalmi egyeztetés után új játszótér épül az Óhegy és
Szabó-telep határán, a Barackos út 26.
szám alatt. A játszótéren a márciusi társadalmi egyeztetés alapján két rézsűcsúszda, egy négytornyú mászókás vár
csúszdákkal, motorospálya, különböző
korosztályoknak való hinták és egy kisebb mászóka is helyet kap majd, a kényelmet ivókút és padok is szolgálják.
A társadalmi igények szerint egy játszóház is létesül majd Budafok-Tétény
legújabb játszóterén. A játszótér építése előreláthatólag október 31-ig tart, és
Budafok-Tétény önkormányzatának
saját forrásából valósul meg. n (VH)

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).

A torlódások csökkentése érdekében
az M0-s autóút déli szektorán zajló
felújítási munkák kapcsán, a hárosi
Duna-hídon a munkaterület mellett
az M1-es autópálya irányába az eddigi kettő helyett három forgalmi sáv,
míg a soroksári Duna-híd felé nyújtott gyorsítósávok segítik a közlekedőket.
z M0-s autóút déli szektorán a Nem-

Azeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. beru-

házásában több helyen zajlanak hídfelújítási munkálatok, az érintett szakaszokon
az aszfaltburkolatot betonburkolatra építik át. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
Csepel és Szigetszentmiklós térségében
a torlódások nagy része az M0-s autóút
M1-es felé vezető oldalán, a 2x2 sávos
terelés mögött alakul ki.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elrendelésének megfelelően
a hárosi Duna-hídon (Deák Ferenc híd)

a munkaterület mellett a jelenlegi 2x2
sáv helyett már 2+3 sávon haladhat a
forgalom. Ez azt jelenti, hogy a Csepel-szigetről az M1-es autópálya felé
három sávot alakítottak ki, az eddigiekhez képest szűkített és keskenyebb
sávokon haladhatnak az autósok. Az
átépítést követően a Halásztelekről, a
II. Rákóczi Ferenc útról felhajtóknak
a gyorsítósávból nem kell besorolni a
középső sávba, tovább tudnak rajta haladni a budafoki kihajtóig.
Az autósoknak ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a térségben zajló beruházásokhoz kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál
a +36-1/336-2400-as telefonszámon,
illetve a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi
autós alkalmazást is használniuk, hogy
az optimális útvonalukat megtervezhessék. n (VH)

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 a 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)

Nyílt nap
a kocsiszínben
A vakáció után folytatódó BKV50 rendezvénysorozat kora őszi állomásaként
szeptember 15-én nyílt napot rendeztek
a megújult Budafok kocsiszínben. A villamosforgalomnak májusban átadott létesítmény felújítása óta most nyitotta
meg először kapuit a szélesebb közönség
előtt. A BKV Turisztikai Divíziójának ötödik születésnapja alkalmából a nosztalgiajárművek különleges kiállításával készültek, egy helyen állították ki nosztalgia
autó- és trolibuszaikat, valamint villamosaikat. A rendezvény ingyenes volt, ahogyan az utazás is a különjárati buszon és
a nosztalgiavillamoson. n (VH)

Városházi Híradó

Új bölcsődei férőhelyek



képviselet



3

Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

Ez történt a szeptemberi testületi ülésen a Városházán
A nyári szünet utáni első testületi ülésen a képviselők köszöntötték az augusztus 20. alkalmából
Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült
Lázár Csabát, a Magyar Katolikus
Rádió vezető bemondóját, színművészt, rendezőt.
mlékéremmel köszöntötték Kolláthné Hollósy Ritát, a Budatétényi Polgári Kör év elején leköszönt elnökét,
aki munkájával hozzájárult a budafoktétényi civil élet fellendítéséhez, különös tekintettel a civil szervezetek közti kapcsolatokra. Ezután bemutatkozott
a Budatétényi Polgári Kör új elnöke,
Tóth Melinda, akit januárban bíztak
meg a kör vezetésével.
Köszöntötték Bányai Gábor Bertalan keramikus iparművészt, akinek
a Szeptember hónap művésze címet
adományozták. A születése óta a kerületben élő művész az alkotás mellett a kerületi gyerekek oktatásában

E

is részt vesz, a Rózsakerti Demjén
Iskola növendékeit tanítja rajzolásra, alkotásra.
A képviselő-testület tagjai döntöttek arról, hogy az előző évekhez hasonlóan az önkormányzat továbbra is
együttműködik a Gézengúz Alapítvánnyal, akik kerületi koraszülött vagy
sérüléssel született gyerekekkel foglalkoznak. A 2023 szeptemberéig megújított együttműködésnek köszönhetően
az alapítvány támogatni tudja a kerületi, eltérő fejlődésmenetű kisgyerekeket nevelő családokat, akik így díjmentesen vehetnek részt többek között
szűrővizsgálatokon, gyógytornán és
-úszáson, valamint gyermekpszichológiai foglalkozásokon. Az alapítvány
gyógypedagógiai tanácsadással is segíti a szülőket, valamint a gyerek nevelésében, oktatásában részt vevőket. Az
önkormányzat hússzal bővíti a bölcsődei férőhelyek számát, és hozzá fog járulni a nem állami bölcsődét igénybe
vevők térítési díjához – jövedelemha-

tárhoz kötötten –, hogy ezzel is segítse
a gyermekek elhelyezését és az édesanyák munkába állását. Az a gyermek,
aki részesül a törvény szerinti ellátásban, viszont a szülő nem dolgozik és
nem tanul, nem lesz bölcsődére jogosult.
A testület döntött arról is, hogy az
előző évekhez hasonlóan idén is csatlakoznak a Bursa Hungarica programhoz, amellyel a felsőoktatásban tanulókat részesítik szociális támogatásban.
Az ösztöndíj megpályázásának feltételei hamarosan elérhetők lesznek a Városházi Híradóban, valamint a www.
budafokteteny.hu honlapon is.
Döntöttek a vitéz Pokorny Endre
sportösztöndíj nyerteseiről is: Fehér
Péter Dániel, Gáll András és Kőszegi Míra részesült az elismerésben jó
sport- és tanulmányi eredményüknek
köszönhetően. A testület tagjai elfogadták a 2018-as költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatást
is. n (VH)

Fut a kerület
Aahol október 6-án 33. alkalommal rendezik meg kerületünk patinás
sportolás, a mozgás öröme mindenkit összehoz Budafok-Tétényben,

sportünnepélyét, a Futafokot. Kezdetben, 1985-ben mezei futóversenyként
indult, de az évek alatt egyre több embert mozgatott meg, s mára már komoly tömegsportrendezvénnyé nőtte ki magát, mely remek családi program is egyben.
Az EU „Sport és Egészség” munkacsoportja egy korábban, a sport és fizikai tevékenység területén készített felmérésében a Futafok európai összevetésben az előkelő 9. helyezést érte el.
Tavaly a legfiatalabb nevezőnk éppen elmúlt kétéves, a legidősebb, Palágyi
Zsolt 76 éves volt, és több éve rendszeres résztvevője a versenynek. Remek
példa ez arra, hogy ha az akarat megvan bennünk, sok mindenre képesek lehetünk! Máig jó egészségnek örvend, és idén is szurkolhatunk neki a
felnőttfutamban.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a Campona előtti parkolóból indul és
a Nagytétényi út által határolt területen megy végig a pálya. Amit már biztosan tudunk, a jelentkezők száma meghaladja a négyezer főt. 13 egyéni futam lesz az ovis korosztálytól egészen a felnőttekig. A görkorifutamban külön értékeljük a gyermekeket és a felnőtteket. A „Campona váltó” futamot
alsós, felsős, középiskolás és felnőtt kategóriáknak rendezzük meg. Minden
benevezett versenyző névre szóló rajtszámot kap. Az ovisok kísérős futamával indul a verseny, amelyen minden ovis gyermek csak kísérővel indulhat.
A versengések – a kísérős futam kivételével – egyéni futamok, minden versenyzőnek egyénileg kell teljesíteni a távot. A versenyzőknek a szalagokkal,
kordonokkal kijelölt pályán kell futni, melyet kerékpáros felvezetők biztosítanak.
Nemenként, kategóriánként az első három helyezett érmet, az első hat helyezett oklevelet és a támogatók által felajánlott ajándékot kap. A felnőttek
nyílt futamát a születési év alapján, korosztályokra bontva értékelik. Minden
kategóriában az első hat helyen értékelt résztvevő a verseny emblémájával ellátott pólót kap ajándékba.
Természetesen mindenki eredménye megtekinthető lesz a Futafok hivatalos
honlapján, a www.futafok.hu oldalon.
A szervezők minden évben extra meglepetésfutammal lepik meg az összegyűlteket, idén sem lesz ez másként, de hogy mi is lesz az, még titok!
Mi is ott leszünk a rajtnál, hogy a többiekkel együtt buzdítsunk kicsiket és
nagyokat. És Ön ott lesz? n
civil szemmel

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

Idősek világnapja
xxxxxxx

Fotó: Földházi Árpád

Mi a véleményük?
dr. Staudt Máté
jobbikos
önkormányzati képviselő

Pártunk vezetése nemrég döntött arról, hogy
szakít az eddigi hagyományos ellenzéki szereppel, mert a jelenlegi rendszerrel szemben
a hagyományos értelemben vett ellenzéki politizálás egyre kevésbé tud hatásos lenni. A

Perlai Zoltán
DK-s
önkormányzati képviselő

Jelentés a hiányról
Az elmúlt hetek jelentései alapján ma már
a többség tényként kezeli, hogy hazánkban egyszerre van hiány pedagógusból, orvosból, nővérből és bizalomból. Önkormányzatunk szlogenje szerint kisváros vagyunk
a nagyvárosban, így nem meglepő, hogy
ezen jelenségek kerületünkben is egyre látványosabbak, bármennyire is igyekeznek a

klasszikus ellenzéki szerepek csak egy jól működő demokráciában tudnak hatásos eszközként működni, egy jogállamiságot egyre erősebben felszámoló rendszerrel szemben már
kevésnek mutatkoznak. Az ellenállás politikáját meghirdetve fogunk a jövőben a jelenlegi
rendszer megdöntésén munkálkodni. Hiába
próbálja pl. a kormány a Sargentini-jelentést
csupán a migráció problémájával azonosítani,
az számos ponton részletezően tartalmazza a
jogállamiság ellen tett kormányzati intézkedéseket is. Ezek azok a lépések, amelyekkel a

kormány elszigeteli hazánkat, és amelyek az
EU-tagságunk előnyeinek megvonását, akár
az EU-támogatásokból való kizárást is eredményezhetik. A szabadság, igazságosság,
biztonság jelszavakra fogjuk építeni munkánkat, egyben ellenállásra sarkallunk mindenkit,
akinek elege van az egyre inkább tekintélyelvűvé formálódó rendszerből. Álláspontunk
szerint a kormányzás okozta károk már nemcsak a kormányváltást teszik szükségessé,
hanem vissza is kell vezetni az állami szerveket a jogállamiság talajára. n

közhatalmat gyakorlók minden szinten sikerpropagandával és újabb milliárdos gyűlöletkampánnyal mindezt leplezni. A Budai
Nagy Antal Gimnázium vegetálása már rég
nem egyedi eset az országban. Amortizálása – akár szándékos, akár az ostobaság által
vezérelve történik – bűn. A 2015 nyári tüntetések ellenére „izomból” kinevezett vezető alkalmatlanságát ma már csak azok nem
akarják beismerni, akik asszisztáltak kinevezéséhez. Néma cinkosságukra – melynek
legújabb következménye, hogy a korábban
távozók sorát növelve az idei tanév kezdetéig 12 budais tanár mondott fel – talán már
a gaztett is gyenge jelző. A Klebelsberg Központ igazi cinkostársként még rá is tesz erre
egy lapáttal: szerintük ha elmegy a tanári kar

negyede, de hipp-hopp pótolják, akkor rendben van minden. Aki járt már iskola közelében, az tudja, hogy ennek a kijelentésnek a
valóságtartalma vetekszik az M1 híradó termelési beszámolóival. Sajnos a BNAG egyre
inkább a mi kerületi orvosi látleletünkké vált.
Sürgős beavatkozásra van szükség, amelyet
a DK az ügy kezdete óta szorgalmaz. Mire
várunk még? Pedagógusokat és kórházi nővéreket is lehet azonnal és tömegesen pótolni, de a helyükre érkezőkkel nem lehet a korábbi értékeket és a színvonalat megőrizni.
Fogy a bizalom, mert amikor mindezt látva
a tanár vagy az orvos a távozás mellett dönt,
akkor a hibást már nem házon belül kell keresni, hanem a korrekcióra képtelen döntéshozókban. n

ár itthon mindenki öregek napjának nevezi október 1-jét, a hivatalos

Bmegnevezés a fenti címben 1991-ben, az UNESCO javaslatára jött lét-

re. Tartalmában valószínűleg arra irányul, hogy figyeljünk idős társainkra, értsük meg őket, segítsünk rajtuk, ha szükségük van rá, és gondoskodjunk róluk.
A valóságban más értékrendek vannak jelen, de főként hiányoznak az
idősebb generáció életéből. Mindenekelőtt a hosszú évtizedek munkája
minden értelemben elhasználja az ember erőforrásait, és általában két oldalról is nehezen élnek az idősek. Egyrészt legtöbbször komoly gondjuk
van a részükre fizetett nyugdíjjal, mely különböző számítási módokon magyarázva is a legtöbbet veszít az értékéből, hiszen az a fogyasztói kosár,
amelyből ők vásárolnak, mindig kedvezőtlen, és magasabb inflációtartalommal bír, mint az átlagos. A viszonylagos alacsony nyugdíjemelés lehet,
hogy közgazdaságilag magyarázható, de az érintettek nagy része nem közgazdász. Másrészt a korral együtt jár néhány kivételtől eltekintve a kopásból eredő különböző egészségügyi problémák megjelenése. E rendszer hiányosságai és főként a beteg forrására való jogos vagy jogtalan formában
megjelenő univerzális aszpirin, vagyis a pénz hiányában egyre nehezebb a
még elviselhető állapotot fenntartani.
Elgondolkoztató az is, hogy a fiatalokat a törvény eszközeivel próbáljuk
arra kényszeríteni, hogy gondoskodjanak a családban még élő időskorúakról. Átgondolva a saját utamat, meggyőződésem, hogy a fiatalok ott és akkor követik el a legnagyobb hibát, ha a közvetlen családtagjaiktól, főként
szüleiktől nem kérdeznek a múltról, a szülők harcairól, de főként arról a
tudásról, tapasztalatról, amivel rendelkeznek. A régi parasztemberek egy
személyben voltak növénytermesztők, állattenyésztők, állatgyógyászok,
gyógynövényismerők, és még sok minden más, ami mára éppen azért tűnt
el, mert mindenre specialistákat alkalmazunk. A specialista a saját munkaterületéhez ért, de sosem képes átlátni egy-egy helyzetet, és ennek megfelelően jó döntést hozni. Mind társadalmi, mind szűkebb családi körben nem
lehet eredményesen jövőt építeni, ha nem ismerjük saját múltunkat, a társadalom közelmúlt élményeit. A legfőbb cél és a leghatékonyabb eljárás az
idős emberektől való elsajátítása mindannak, ami a múlt ismeretén értelmet adhat a jövő számára.
Ma van esély arra, hogy azokban a családokban, ahol lehetőség mutatkozik egyfajta történelemmesélésre, tapasztalatok átadására, főként a
múltban az egész családot érintő kérdéseinek tisztázására, azt most tegyük
meg, amíg nem késő. Magam, aki naponta az életem értelmét a fiatal sportolókkal való együttélés zökkenőmentes útjának keresésével töltöm, gyakran szembesülők azzal a sajnálatos körülménnyel, hogy fiataljaink mennyire nem figyelnek oda idősebb embertársaikra. Szorgalmazom és másokat
is kérek arra, hogy október 1-jén ne az öregekről, hanem arról beszéljünk,
hogy a fiataljaink is hamar lesznek öregek, és ezt megértetve velük, próbáljuk megadni az idősebb generációnak az őket megillető megbecsülést
és tiszteletet. n
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 Városházi Híradó

állásajánlatok

Meghívó

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

Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel meghívja Önöket 2018. október 13-án, szombaton 10 órától 20 óráig tartandó

Ügyfélszolgálati előadó munkakör betöltésére.

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: A Gazdasági Iroda Gondnokság Csoportjánál
ügyfélszolgálati előadó munkakör, köztisztviselői jogviszonyban, határozatlan
időre.
A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL: a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1.
számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajzot. Az önéletrajz
minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt
a pályázatra kattintva. Az önéletrajz formátum használata jogszabály alapján
kötelező. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát. A pályázatokat
2018. október 15-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához
„ügyfélszolgálati előadó” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
palyazat@bp22.hu

Német Nemzetiségi Napra
Délelőtt: helyszín Piac előtti Agóra:

Svábok a Piacon
10.00. óra: Árpád utcai Német Nemzetiségi Iskola diákjai német dalokat énekelnek.
10. 10. Tánc tanítás „Sváb polka” és táncolás 12 óráig.
Délután: Helyszín Tóth József u. 45-47.
16. órakor a „Malenykij robotra” elhurcoltak tiszteletére, állított Emlék tábla megkoszorúzása.
16. 30. perctől a Südofenblasskapellével zenés, táncos este.
Rossz idő esetén minden rendezvény a Tóth József 45. sz. alatti nagyteremben kerül megtartásra.
								Dr. Szirtes Edit

program

BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki

A Duna Vitex Kft., Magyarország legnagyobb hajlékony csiszolóanyag gyártó
és forgalmazó vállalata. Cégünk 1992-ben alakult a német VSM AG leányvállalataként, amely a világ vezető csiszolóanyag gyártói közé tartozik és több, mint 150
éves hagyománnyal és tapasztalattal rendelkezik. A Kft. tevékenysége hajlékony
csiszolóanyag konfekcionálása és értékesítése Magyarországon és Romániában.
E területen vezető szerepet tölt be és részt vesz az anyavállalat világméretekben
jelentős csiszolóanyag forgalmazási tevékenységében. A Duna Vitex Kft. elődjét,
a NAXOS csiszolóanyag gyárat 1906-ban alapították a jelenlegi működési helyén,
Budapest XXII. kerületében, Budafokon. A Duna Vitex Kft. kizárólag ipari csiszolóanyagokat forgalmaz. Ezek a nagyteljesítményű anyagok az ügyfeleinknek korszerű és költségtakarékos csiszolást biztosítanak.
Részmunkaidőbe, napi 4 vagy 6 órás munkavégzésre keresünk kollégát

Bérszámfejtő és TB-ügyintéző pozícióba,
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FELADATOK: A Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ telephelyein
kert- és udvargondozási feladatok ellátása. Az Intézmény épületében és kertjében
kisebb karbantartási feladatok elvégzése. Intézményi gépkocsival történő szállítás
(személyszállítás, adományszállítás). A pályázat elbírálási határideje és módja:
A pályázati határidőt követő 15 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
Az állás betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: elbírálást követően azonnal.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!
A pályázatokat 2018. október 15. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy
postai címre: e-mail: gyjolet@hawk.hu. Postai cím: Budafok-Tétényi Család- és
Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.
További információk: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok

M

kertész munkakör betöltésére
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,
arculatat!
A pályázat részleteit a QR kód alatt találod,
vagy látogass el a budafokteteny.hu/YouInHerit weboldalra!

budapesti munkavégzésre.
Feladatok: Személyi- és munkaügyi nyilvántartások naprakész kezelése, Bérelszámolás, bérszámfejtés, ezzel kapcsolatos utalások intézése, Teljes körű kifizetőhelyi TB ügyintézés, Betegállományok, ellátások számfejtése, TB határozatok
meghozatala, Munkavállalók beléptetésének és kiléptetésének intézése, dokumentumok kezelése, Adó- és járulékbevallás a vonatkozó jogszabályok alkalmazásával, Letiltások, családi- adó és személyi kedvezmények rögzítése, Munkáltatói igazolások kitöltése, Adatszolgáltatások (KSH, NAV, OEP), Beléptető rendszer
kezelése.
Elvárások: középfokú szakirányú végzettség; felhasználó szintű számítógépes
ismeretek; megbízható személyiség, önálló munkavégzés; csapatmunkára való
képesség.
Előnyök: könyvelési ismeretek, szülési szabadságról visszatérő édesanyák, nyugdíjasok, és pályakezdők jelentkezését is szívesen várjuk.
Amit nyújtunk: versenyképes jövedelem, legális bejelentett bérezés, azonnali
munkakezdés, változatos, fejlődési és képzési lehetőségekben gazdag munkakör,
biztos munkahely egy dinamikusan fejlődő vállalatnál.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük pályázzon az alábbi linken:
https://dunavitex.hrmaster.hu/Datacenter/#/recruitmentposition/add/0

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.

A Vink Plast Kft. csapatába keres

Úcsak a fogyasztók fantáziáját keltették fel, ha-

Gépkezelő Raktári Munkatársat
A Csapattag feladatai:
Bútoripari lapszabász gép kezelése: Műanyag táblák méretre vágása, áru
előkészítése vágásra, vágási rajz alapján méretre vágás, méretek ellenőrzése, áru
összekészítése, csomagolása
Raktározás: Áru beérkeztetése: bevételezés, rendszerben rögzítés, betárolás. Áru
kiadása: áru összekészítés bizonylatok alapján, kiadás vevőnek, kiadás fuvarosnak
Egyéb feladatok: Raktárvezető munkájának támogatása. Kereskedők,
Kereskedelmi Asszisztensek munkájának támogatása
Az új Munkatárs legyen: Jó munkaerő, Precíz, Problémamegoldó hozzáállású,
Nyitott, csapatban dolgozni tudó, a közösség érdekeit szem előtt tartó.
Amit kínálunk: Munkahely, egy stabil pénzügyi háttérrel rendelkező cégnél, Nyitott,
barátságos légkör, Hivatalos, bejelentett bér, Év végi bónusz.
Amennyiben érdekel állásajánlatunk, úgy az alábbi e-mail címre küldd el
önéletrajzodat: uj.csapattag@vinkplast.hu

Meghívó
Szeretettel várunk mindenkit
2018.10.06-án, szombaton 18 órától
megrendezésre kerülő kiállítás megnyitására

Scholtz Gabi
Festészete
A kiállítást megnyitja:
Dr. Kazanlár Áminollah Emil
Helyszín:
Rózsavölgyi Közösségi Ház
1221 Budapest, Ady Endre út 25

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

Rózsavölgyi Közösségi
Ház rendszeres
foglalkozások
Hétfő 18 óra Karbantartó torna Kárpáti
Ágnes vezetésével
19 óra Baranta edzés Rakota Szabolcs
vezetésével
Kedd 18 óra Nordic Walking Vezeti
Móger Judit 30 / 297 31 51
19 óra Jóga gyakorlás Balogh Ágnessel
Szerda 9:30-10:00: Kerekítő Kerekítő
Mondókás Móka (0-3 év). Foglalkozásvezető: dr. Bogdán Dóra
10:10-10:50: Bábos Torna (1-3 év).
Foglalkozásvezető: dr. Bogdán Dóra
18.30: Meridián torna Pázmándi Ilivel
Csütörtök 9.30 Ringató foglalkozás
Bauerné Tóth Katalin vezetésével
10.15 Ringató foglalkozás Bauerné Tóth
Katalin vezetésével
15 óra Meridián torna Pázmándi Ilivel, és
nyit a Könyvtár Farkas Olga irányításával
16.30 Játszóház Pázmándi Ilivel
17 óra Madárdal Zenekar táncháza
18 óra Pingpong játék, Hegyi Ferenc
szervezésében
Péntek 18 óra Baranta edzés Rakota
Szabolcs vezetésével
Kéthetente rendszeres foglalkozások
szerdán 17.15 Népdalkör Budai Ilona
Kossuth Díjas népdalénekes vezetésével
Havonta rendszeres foglalkozások
Az első kedden 14 órakor Nyugdíjas
Klub Kis Irén szervezésében
A harmadik kedden 16 órakor Otthon Segítünk Szolgálat Dzsamba Rozi vezetésével

Borvacsora a Budafoki Borlap boraira komponálva
Szeptember 3-tól a Promontor Étterem különleges háromfogásos menüvel rukkol elő

gy tűnik, a borlapon található tételek nem-

nem a kerületi séfekét is. A Promontor Kertvendéglőben például egy teljes borvacsoramenüt
állított össze a kerületben palackozott borokra 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

Városházi Híradó
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Biztonsági kamerák
az Ipartestületnél

Az Ipartestület elnöksége nemrég döntött a nyári kábítószerfogás utáni intézkedésekről
okozott rendőri ellenőrzést kér, bizton-

Fsági személyzetet ír elő a bérlőknek,

személyesen is ellenőriz és biztonsági kamerák felszerelését ígéri az Ipartestület a
szervezet székházában történt drogfogás
miatt – tudta meg lapunk Jurás László elnöktől. Mint ismert, a XXII. kerületi rendőrkapitányság nyomozói a Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársaival júniusban
ellenőrzést tartottak az Ipartestület Mária Terézia utcai székházában, mivel információ merült fel arra, hogy az ott bérbe adott helyiségben kábítószert árulnak
és fogyasztanak. A nyomozati cselekmények eredményeként a rendőrök 2018. június 9-én a hajnali órákban 22 személyt
elfogtak és előállítottak, illetve zöld növényi törmeléket, valamint tasakokba kiporciózott kábítószergyanús fehér port és tablettákat foglaltak le.
Az üggyel kapcsolatban Jurás László, a kerületi Ipartestület elnöke lapunknak elmondta: az Ipartestület működésének fedezésére a rendezvénytermeit bérbe
adja különböző rendezvényekre, amit
szerződött üzemeltető végez. Így került
sor egy születésnapi rendezvényen a sajnálatos eseményre. Hangsúlyozta ugyanakkor azt is: az eset az Ipartestület székházában történt ugyan, de az Ipartestületnek,

vezetőségének, tagjainak, állandó irodabérlőinek semmi köze a drogfogyasztáshoz és -terjesztéshez.
Az Ipartestület az események után hónapokkal, múlt hét csütörtökön foglalkozott a bűnesettel az elnökségi ülésén. Ezt
követően lapunk kérdésére elmondták:
a rendezvényterem üzemeltetője 12 éve
szervez rendezvényeket, ezen idő alatt
soha nem volt hasonló jellegű probléma.
Közölték azt is: az Ipartestület elnöksége a
rendezvényterem üzemeltetőjével egyeztetett, majd az elnökség az alábbi intézkedéseket teszi: felveszi a kapcsolatot a
XXII. kerületi rendőrséggel és a polgárőrséggel, és kéri a fokozott járőrszolgálatot
és ellenőrzést a zenés rendezvények alkalmával. Az Ipartestület épületében biztonsági kamerákat szerelnek fel, a rendezvényterem bérbe vevőjét kötelezik, hogy
megfelelő biztonsági személyzetről gondoskodjon, az elnökség tagjai ezen kívül
személyesen is (szúrópróbaszerűen) ellenőrzik a rendezvényeket.
– Sajnos a fiatalok fokozott veszélynek
vannak kitéve manapság minden zenés
rendezvényen, vagy ehhez hasonló programon. Ezért a bérbeadónak fontos lenne
valamilyen szinten ellenőrizni, hogy mi
történik az általa kiadott helyiségekben –

nyilatkozta lapunknak Vizi Sándor, a Tóth
József utcában szintén székházat üzemeltető Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesületének elnöke.
– Sajnos ma már nagyon nehéz megelőzni, megakadályozni, hogy egy rendezvényen, ahol fiatalok is jelen vannak,
ne történjen hasonló, ne kerüljenek elő a
drogok, illetve a drogterjesztők. Ezért mi
is megfontoljuk, hogy kiknek adjuk ki a
székházunkat és milyen rendezvényekre
– közölte lapunkkal Lászlóné Varga Éva.
A Szelmann Házban működő Nagytétényi Polgári Kör elnökének tájékoztatása szerint ennek ellenére a rendezvények
kezdetén és végén is jelen vannak a civil
szervezet képviselői, hogy felügyeljék a
lebonyolítást. Az Ipartestület székházában
történtek után azonban az elnökségük úgy
döntött, fokozottabb ellenőrzést tartanak
majd minden program idején. Amennyiben olyan eset történt volna a Szelmann
Házban, amilyen az Ipartestület székházában, azonnal összeült volna az elnökség,
és jegyzőkönyvet vettek volna fel a szükséges intézkedésekről – jegyezte meg az
esettel kapcsolatban kerületünk díszpolgára. Az elnökség egyébként is minden
szerdán ülésezik, hogy megbeszéljék a
legfontosabb teendőket. n (VH)
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Fotó: Kocsis Zoltán

Keresik a rongálókat

Gyors javítást kellett végezni a Szent István mesetéren
Budafok-Tétény önkormányzatához lakossági észrevétel érkezett, melyben
felhívták a figyelmet arra, hogy a nemrég átadott Szent István téri mesetéren
leszakadt a körhinta, amely a korábbi
ellenőrzések során minden biztonsági
előírásnak megfelelt.
z önkormányzat rögtön intézkedett

Aés utánajárt a történteknek. A mese-

Az Ipartestület székháza a Mária Terézia utcában

Fotó: Kocsis Zoltán

tér területén kamerás megfigyelés működik, ennek felvételein egyértelműen
látható, hogy a körhinta rongálás miatt
szakadt le, szándékosan csavarták ki a
rögzítő csavarokat. Az elkövetők azonosítása folyamatban van. Karsay Ferenc polgármester közölte: a kamera
megléte sajnos nem pótolja a felelősségérzetet, ezért kér minden jóérzésű

embert, hogy segítsenek a hasonló esetek megelőzésében!
A karbantartók gyors munkájának
köszönhetően szeptember 19. óta ismét
használhatják a gyerekek a játékot. A szerkezetet tartó csavarokat lehegesztették,
így a továbbiakban azokat már szerszámmal vagy anélkül sem lehet kicsavarni.
Azóta elemezték a térfigyelő kamera felvételét is, ezen jól látszik, hogy szombat
éjjel, éjfél és hajnali három között négy fiatal, két lány és két fiú rongálja a játékot.
Ezt a felvételt a rendőrségnek átadták.
– Ettől függetlenül továbbra is kérek mindenkit, hogy vigyázzunk együtt
közös értékeinkre! A gyerekeknek pedig sok önfeledt percet kívánok a Mesetéren! – nyilatkozta Karsay Ferenc
polgármester. n (VH)

Járdaépítés különleges műszaki tartalommal
Karsay Ferenc polgármester közleménye a XIII. utcai járdaépítésről egy félrevezető televíziós riport után
Szeptember második hetében az egyik
országos televízió a kerületünkben, a
XIII. utcában lezajlott járdaépítés költségeiről érdeklődött, és készített riportot esti híradójába.
érdéseikre válaszolva leírtuk, hogy

Ka járdaszakasz építésének költsége

2 699 000 forint (ezt a járdaépítés helyszínén elhelyezett táblán kiírta az önkormányzat). Tájékoztattuk őket arról
is, hogy a kivitelezőt a Ptk. 14. fejezet
versenyeztetési eljárásában, valamint
az önkormányzat beszerzési eljárásában
foglaltak szerint választottuk ki, kilenc
ajánlattevő meghívásával. A médium által állítólag megkeresett piaci szereplők
ugyanakkor jóval olcsóbban végeztek
volna el egy ugyanekkora térkövezési
munkát, nyilván a helyszín, a kivitelezés
pontos paramétereinek ismerete nélkül.
Az ügyet, amely a média mellett a helyi polgárok érdeklődését is felkeltette, a
tisztánlátás érdekében kivizsgáltattam, és
a Városfejlesztési és -üzemeltetési iroda
munkatársaitól az alábbi választ kaptam:
A XIII. utcában a járda megvalósítása az eredeti állapotból kiindulva
műszakilag nem volt egyszerű feladat.
A járda közösségi közlekedéssel
érintett út mellett, közvetlen a kiemelt
útszegéllyel csatlakozva épült meg.
A járda lakóingatlan felőli oldalán
sziklás, sűrű növényzettel benőtt, meredek rézsű volt található, melyet a

jogi határig el kellett bontani. Ez jelentős irtási, sziklabontási munkával járt.
E munkafázis elvégzése után lehetett
csak megkezdeni a járda alépítményi
tükrének kiemelését, illetve ezzel egyidejűleg – jelentős autóbusz-forgalom
mellett – az elöregedett, szétfagyott, az
autóbuszok által tönkretett kiemelt útszegély bontását.

A kiemelt útszegély bontását, új
építését a járda keresztirányú esésének
kialakítása indokolja, ezzel a csapadékvíz lefolyását biztosították a járda
burkolt felületéről. A kiemelt útszegély magassági vonalvezetését jelentős mértékben emelték be. Az emelés
akadályozza meg az autóbuszok, gépkocsik felhajtását a járdára.

Irtás, sziklabontás, hosszabb és nehezebb előkészítés kellett a járdaépítéshez a XIII. utcában

A járda lakóingatlan felőli oldalán
épült meg a járdaszegély, erős megtámasztó monolit betonnal. Jellemzően
ez nem szükséges a járdaépítéseknél,
mert a gyalogjárdák zömében a lakóingatlanok meglévő kerítéslábazataihoz
csatlakoznak.
A megépített két új szegélysor közé
épült be a járda alépítményi szerkezete,

Fotó: Kocsis Zoltán

10 centiméter vastag, optimális víztartalmú tömörített homokoskavics fagyvédő réteg, 10 centiméter vastag Ckt 4
jelű sovány beton útalap, 3 centiméter
vastag, tömörített 0/4 ágyazóhomok, 6
centiméter vastag, szürke hullám térkő
beseperve 0/1 zúzott homokkal, a felület vibrálva a hézagzárás biztosítására. A lakóingatlan gépkocsibehajtóját
nagy igénybevételre alkalmas, 8 centiméter vastag, szürke hullámkő burkolattal építették meg, valamint e helyen az alépítményi szerkezet is meg
lett erősítve.
Összességében nézve a városi körülmények között épülő utak, járdák
közül is – még ha ilyen kis felületről
van szó – jelentős mértékű organizációra, munka- és balesetvédelemre, kellő mértékű szakmai felkészültségre
volt szüksége a vállalkozónak a kiviteli munkák elvégzéséhez.
A fent említett táblán feltüntetett 2
698 404 Ft bruttó összegnél ténylegesen végül kevesebbe került a járda, hiszen a tartalékkeretet (közel 130 ezer
forintot) nem kellett felhasználni.
Bízom benne, hogy a részletes tájékoztatás kielégítő választ ad a feltett
kérdésekre. Munkánk során a jövőben
is Budafok-Tétény fejlődéséért dolgozunk tovább, kiemelten fontosnak tartjuk az átláthatóságot! n
Karsay Ferenc
polgármester
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Édesanyaként
a színpadon
Pálinkás Réka a borfesztiválon lépett fel
először gyermeke születése óta
Nagy sikerű koncerttel kényeztette
el a budafoki közönséget az Acoustic
Loops. A billentyűs szekciót Kovács Viola képviselte, a tehetséges beatboxer,
Fekete János Jammal mellett Pálinkás Réka énekelt a színpadon. Az angol-történelem szakon végzett anyuka
a másfél hónapos Vince fiát hagyta ott
a koncert kedvéért.

xxxxxxx

Fotó: Czimbal Gyula

Szívet melengető előadás
Szerednyey Béla a Klauzál Házban lépett fel A forgatókönyv című darabban
A forgatókönyv című színdarabbal
kezdődött el az új színházi évad a
Klauzál Házban. Ron Hutchinson darabját Szente Vajk rendezésében láthatta a közönség. A három főszereplő
egyikét, Szerednyey Béla Jászai Mari-díjas érdemes művészt a darabról,
szerepeiről, rendezéseiről és a nyárról kérdeztük.
– Elégedett a darabbal?
– Jó a szereposztás, tetszik a közönségnek. Selznick producert játszom
a vígjátékban, amelyben Szente Vajk
nagyon ügyesen és látványosan kielégíti a nézők minden igényét: a kivetítőn időnként megjelenik egy-egy filmtörténeti érdekesség, és narrációval is
kiegészíti a színpadon játszódó jeleneteket.
– Többször dolgozott már együtt
Szente Vajkkal?
– A Producerek című darabban kerültünk össze 2006-ban. Ebben a musicalben egy rossz levegővétel miatt

dől a duett, és a legkisebb ritmustalanság unalmassá teszi a jelenetet, de
Vajk rendkívül pontos ember, ezért jól
tudtunk együtt dolgozni. Már az első
szárnypróbálgatásainál kiderült az is,
hogy nagyon sok ötlettel, jó zenei ízléssel, összefogottan tud rendezni. Az
ő rendezéseinél mindig nyugodtan
megy az ember a premierre.
– Gondolom, ezt a saját munkájánál is fontosnak tartja. Az elmúlt évtizedekben többek között rendezte az
Anna Kareninát, az Egy kis éji zenét,
a Doctor Herzet vagy A víg özvegyet,
és néhány hónapja mutatták be székely
kabaréját A medve nem játék! címmel.
Hogyan fogadta a közönség a pajzán
történetekből szőtt előadást?
– Nagyon kedves darab lett, élveztem rendezni. A Turay Ida Színház
társulata olyan alázattal kezelte a vidám jelenetek összességét, hogy még
az erdélyi néptáncot is megpróbálták
elsajátítani. Szívet melengető előadás,
amely december óta sikerrel megy.

– Pihent a nyáron?
– Végre megcsináltuk a hajómat erdélyi barátommal, Barabás Zolival, de
a papírok még hiányoznak, így abban a
két hétben, amíg nem dolgoztam, maradtunk a Balatonon. A Madách Színház egész nyáron játszott, így én is:
huszonöt előadásom volt a Szerelmes Shakespeare-ből, és tizenkettő a
Mamma Miából.
– Tizenhárom darabban játszik.
Tudja követni magát?
– Sokféle szerepem van, de az
egyikben drámai, a másikban vígjátéki, a harmadikban musicalszerep,
ezért nem unalmas, és össze tudom
rakni az évet a fejemben. Minden
csavart becsavarok azon a hídon,
amelyen megyek. A Macskákat a kilencszázadik előadás után elengedtem, de a Páratlan párost 1985 óta
játsszuk, a Mary Poppins és Az Operaház fantomja is színen van, és nemrég mutattuk be a Hatalmas Aphroditét. n (Tamás Angéla)

– A fellépés után jelezte, hogy siet haza
a kisfiához. Hogyhogy el tudott jönni a
gyermeke mellől?
– Jogos kérdés, két szoptatás között volt a fellépésünk az Acoutic
Loopsszal. Vince július közepén született, előtte májusban a Szimpla Kertben
koncerteztünk. A borfesztivál előtt kicsit megijedtem, vajon hogyan fogom
bírni, de aztán sikerült megoldani a logisztikát a férjemmel. Nagyon örülök
így utólag, hogy mertem vállalni a fellépést.
– A közönség nagyon hálás volt a
produkcióért.
– Köszönöm nekik, ha így volt. Sok
barátunk eljött, többen közülük budafokiak, a társaság nagy része szintén
fiatal családos, mint mi. Már gondolkodtunk azon, hogy ha nagyobb lakásba költözünk, akkor Budafok is szóba
jöhet.
– Mielőtt bekerült az Acoustic Loops
zenekarba, a társai már „elfogyasztottak” két énekesnőt. Nem tartott attól,
hogy nem tudja megugrani a szintet?
– Az Acoustic Loops előtt egy-két
hobbizenekarban énekeltem, olyan ko-

moly formációval még nem volt szerencsém, mint a jelenlegi. Ezt már
akkor tudtam, amikor régi koncertfelvételeket néztem a neten az Acoustic
Loopsról, s láttam, hogy ezt a szintet
nekem minimum tartanom kell. Remélem, nem bánták meg a többiek, hogy
bevettek a zenekarba. Jammallal és Violával gyorsan megtaláltuk a közös
hangot, egy hónap után már koncerteztünk. Bedobtak a mélyvízbe, de nagyon élveztem.
– Több feldolgozást tartalmaz a repertoárjuk, de megmutattak néhány saját számot is a budafoki közönségnek.
Melyik vonal az erősebb?
– Szeretnénk ráfeküdni a saját számokra. Másfél éve vagyok a zenekar
tagja, azóta négy-öt saját dalt írtunk,
én a szövegírásból veszem ki a részem.
– Ritka, ugyanakkor modern hangzást nyújt az Acoustic Loops.
– Valóban, nyitottak vagyunk
az új dolgokra, a loop-pedálnak
köszönhetõen szinte nagyzenekari
hangzást tudunk előállítani. És igaz,
ritka az ilyen, de nem baj, igyekszünk
haladni a korral.
– Mit terveznek a jövőben?
– A legújabb számunkat (No Wound
– a szerk.) olyan kiadó jelentette meg,
amelynek révén talán reménykedhetünk külföldi fellépésekben. Ez az álmunk. A zenélésből jó lenne kihozni a
maximumot, de nem kergetek hiú ábrándokat, angol-történelem szakos tanárként valószínűleg az angol nyelvtudásomból fogok megélni. n (VH)

Lenyűgöző szemek
Kelemen Ágnes festőművész munkáival ismerkedhet meg a művészetkedvelő közönség
Különleges alkotások és egyedi megoldások várják a látogatókat a Klauzál
Ház Vén Emil Galériájában több mint
egy hónapon keresztül. A Világom világa címmel szeptember 27-én 18 órakor nyíló kiállításon Kelemen Ágnes
festőművész munkáival ismerkedhet
meg a művészetet kedvelő közönség.
művész

elsősorban

Fotó: Kocsis Zoltán

Kerámiák halszemoptikával
A hónap művésze Bányai Gábor Bertalan
keramikus iparművész

akrilképeket

Afest, és az elkészült munkákból pro-

fesszionális digitális, szignált, számozott nyomatokat készít. Festményei
képeslapokon, Moleskine noteszeken
és az Agaruga kollekció termékein – a
biopamutból varrt, luxus minőségű pólókon, ruhákon és párnákon – is megjelennek, az ékszerkollekció kör alakú
medáljait viszont eredeti, miniatűr akrilfestmények díszítik.
– Majdnem minden képemen női arc
jelenik meg. Amióta az eszemet tudom,
lenyűgöznek az emberi arcok s főleg a
szemek szépsége. Nőalakjaim, miközben életre keltem őket, megosztják velem érzelmeiket, elmesélik szürreális álmaikat. Ezekből a képekből festem meg
a történetüket, de sosem tárok fel mindent, tiszteletben tartom titkaikat – beszél a művek születéséről az alkotó.
Kelemen Ágnes, aki tanult szakmáját tekintve alkalmazott grafikus-tipográfus, világéletében inspiratív környezetben élt. A rózsavölgyi
Laszgallner-villában működő, családi könyvmanufaktúrájukban, ahol kis
példányszámú könyvritkaságok – reprint és fakszimile kiadványok – készülnek, megrendelőik számára könyveket
tervez, illusztrációkat készít. Dédnagy-
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ányai Gábor Bertalan keramikus

Biparművész 1974-ben született Bu-

dapesten. 1993-ban érettségizett a Budapesti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában, majd 1998-ban a
Magyar Iparművészeti Egyetem kerámia szakán szerzett diplomát. Születése óta a kerületben él. A tanítás mellett
alkalmazott, sokszorosított és egyedi
autonóm kerámiák készítésével foglalkozik.

papája, Laszgallner Oszkár festőművész-építész, műegyetemi tanár volt,
édesapja nyomdász, férje grafikus,
édesanyja pedig műszaki rajzoló lévén
rendkívüli precizitással végzi a kódexmásolatok aranyozási munkáit.
Igazi kulturális csemegének ígérkezik a kiállítás, hiszen nemcsak a festőművész alkotásait csodálhatjuk meg,
de a kiállítótér egyik szegletében betekintést nyerhetünk a művész családi

életébe, a míves kézi munkát igénylő
könyvek birodalmába.
Kelemen Ágnest és családját Garbóci
László helytörténész és Sipos Erika ékszertervező mutatja be a megnyitón,
ahol Hegedűs Endre Kossuth- és Liszt
Ferenc-díjas zongoraművész, valamint
felesége, Hegedűs Katalin zongorajátékát is élvezhetjük. A kiállítás november
2-ig tekinthető meg a Vén Emil Galériában. n (Tamás Angéla)

Lakóhelye, közvetlen környezete és
annak változása alkotásainak is meghatározó alapélménye. Alkotásai között
sgrafitto technikával díszített tányérokat, domborműveket, plaketteket, valamint szobrokat, épített térkompozíciókat
találhatunk.
Ábrázolásait jelentős részben a természet, az épületek és az építészeti terek inspirálják, amelyeket egyéni nézőpontból,
halszemoptika-szerűen jelenít meg. n (VH)
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HIRDETMÉNYEK

 Városházi Híradó

2018 OKTÓBER 6.: BOLGÁR NEMZETISÉGI NAP
PARTNER / NYITVA TARTÁS

PROGRAM

KULTURÁLIS PROGRAM

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

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

15.00–18.00 MARTENICA NÉPTÁNC EGYÜTTES bolgár
néptáncbemutató és táncház

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

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

15.00–20.00 DUDAfoki bar(l)angolás: KARAKAS ZOLTÁN
dudazene! A látogatás folyamán a látogatók betekintést
nyerhetnek a barlanglakások kialakulásának folyamatába,
a barlanglakók mindennapi életébe.

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

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

16.00 - TEMATIKUS SÉTA a budafoki Kastélyok árnyékában
Garbóci László helytörténésszel, majd a pincében 3 tételes
borkóstoló és sörperec várja a látogatókat (előzetes regisztrációhoz kötött)

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

200 éves, gyönyörűen helyreállított pince, romantikus kerthelyiség, magyar borok. Kóstoló:
3 tételes borkóstoló magyar borászatok kitűnő boraiból, Pincejárat jeggyel 1.200,- Ft/3x1dl.
Borkorcsolyák árlap szerint.

15.00-20.00 PRAVO Zenekar bolgár népzenei koncert

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

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

16.00 - „Életérzés -Étel érzés”: Konyhai trükkök , fortélyok,
amelyről a háziasszonyok csak álmodnak. A pódiumbeszélgetés résztvevői Viszkocsil Dóra a Promontor Tv szerkesztője
és Révész József olimpia ezüstérmes mesterszakács .

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

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

15.00–20.00 FALKAFOLK Együttes, bolgár népzene

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

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

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

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

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

15.00–20.00 BOLGÁRKERTÉSZ TRIÓ bolgár népzenei
koncert

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

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

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

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

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

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

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

Budafoki Pincejárat

www.pincejarat.hu

Városházi Híradó
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Jimi Hendrix szelleme
A Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon adott
telt házas koncertet a Hendrix Project
Van három zeneőrült srác. Közel nyolc
éve hozta őket össze a sors, természetesen a közös szenvedélynek, vagyis
a muzsikának köszönhetően. Fiatalok.
Magyarok. Még csak nem is külföldön élnek. Első ránézésre az ember
nem éppen belőlük nézné ki, hogy Jimi
Hendrix repertoárját elevenítik fel a közönség előtt. Triójuk 2013 óta mégis a
csaknem fél évszázada elhunyt gitárvirtuóz emlékét őrzi. Ők a Hendrix Project.
2011-ben még csak saját szerze-

Aményeket – és néhány, közös pon-

Osztálytalálkozó
neves
színészekkel
A főiskolás évek kovácsolták össze a társaságot
Különleges osztálytalálkozót rendeztek
a Klauzál Házban szeptember 13-án
színészeknek és nézőknek. Osztálytalálkozó címmel „friss” dokumentumfilmet vetítettek, majd utána „megelevenedtek” a szereplők a színházterem
színpadán…
nger Zsolt, Gregor Bernadett, HajSteve, Kamarás Iván, Kéri
Kitty, Marozsán Erika és Schell Judit – néhány ismert név a Színművészeti Főiskola egyik osztályából. Róluk szól az Osztálytalálkozó című
film, amelynek az ötletgazdája és ki-

Adu

vitelezője – rendezője, szerkesztője
– a kerületünkben élő Ujvári Csaba,
aki szintén velük végezte el a főiskolát, kitanulta a színészmesterséget,
ám a filmes szakma felé vezetett az
útja. Az ötvenperces film után a Klauzál Ház majdnem megtelt színháztermének nézői megtudhatták, hogy október közepén az RTL Magyarország
vetíti le elsőként ezt a dokumentumfilmet, mely az MTVA Mecenatúra
program segítségével jött létre. Hogy
miről szól az Osztálytalálkozó című
dokumentumfilm? Ezt megtudhattuk
Ujvári Csabától:

– 1995-ben a Színművészeti Főiskolán tizenketten diplomáztak Horvai István és Kapás Dezső színész osztályában
– mondta. – Olyan színésznövendékek,
akik nem választották egymást, mégis négy éven keresztül együtt töltötték
a nap huszonnégy óráját, azzal a szándékkal, hogy az iskola sikeres elvégzése
után meghódítják a közönséget. A végzett színészek nagy részéből mára ismert
és elismert művészek lettek. Az együtt
töltött főiskolás évek kovácsolták össze
a társaságot, akik azóta – immár negyed
évszázada – minden év április 11-én osztálytalálkozót tartanak az egyik fővárosi
kávézóban. Az egykori osztálytársak figyelnek egymásra, megnézik egymás játékát filmben, színdarabban.
Az Osztálytalálkozó című dokumentumfilm feleleveníti az elmúlt huszonöt év eseményeit, sok humorral,
archív felvételekkel, közös visszaemlékezésekkel.
Erre a filmre mondják, szerethető.
De erről október közepén jóval többen is meggyőződhetnek, mint ahányan a Klauzál Házban a vetítésen
megjelentek, a televízió képernyője
előtt ülve. n (Temesi László)

Élőben jobbak, mint merevlemezről

tot jelentő Hendrix-dalt – játszó banda
oda-vissza van a világ legnagyszerűbb
gitárosának választott Hendrixért, nem
is csoda, hogy az ő munkásságát tekintik etalonnak. A zenekarban játszó gitáros és énekes Lamm Dávid, a bas�szusgitáros Tomor Barnabás és a dobos
Molnár Dániel – mindannyian (jazz-)
zenei tanulmányokkal a hátuk mögött
– viszont az „élvezeti” rész mellett a
szakmai finomságokra is oda tud figyelni. Úgy érzik, rengeteget tanulnak
Hendrix dalainak feldolgozása közben,
miközben igyekeznek saját magukat is
belecsempészni az újragondolt alkotásokba.
Természetesen céljuk az, hogy az
idollal szemben is megmaradjon a kellő tisztelet, emléke még sokáig fenn-

xxxxxxx

maradjon és örömet okozzon – a zenészeknek és a közönségnek egyaránt.
Aki igazi hendrixes hangzást vár, nem
kell visszamennie az időben, hiszen
egy Project-koncertre ellátogatva kizárólag az ő dalainak megreformált változatait hallhatja.
„Persze vannak még rajtunk kívül
is olyan együttesek, akik Jimi Hendrixet játszanak, de egyik sem hasonlítható össze a miénkkel” – meséli a bas�szusgitáros Barnabás. A bandának a
Hendrix Projecten kívül is van élete,
egyéniben, más formációkkal a jazz-,
blues- és jazz-rock-pályán masíroznak.
Tudásukat igyekeznek eltérő hangzásvilágban is kamatoztatni, közös példaképükön kívül olyan nevek hatása
is érződik játékukon, mint a szinte istenként tisztelt trombitásgéniusz Miles Davis, a sokoldalú virtuóz Jaco
Pastorius vagy a Liszt Ferenc-díjas gitáros Tátrai Tibor.
A srácok a sokszínű borfesztivál utolsó fellépői között voltak, hangulatos lezárást adva ennek a remek
eseménynek. „Igazán jól éreztük magunkat a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon. Nagyon jól megszervezett
fesztivál, ami ritka kincs manapság.
Telt ház előtt játszottunk a Fröccs terasz színpadán, a közönség is szuper
volt” – emlékezett vissza a basszusgitáros. n (Gáll Anna)

Fotó: Földházi Árpád

Sajátos kultúrmissziót folytat a kőbányai Amberjack zenekar
Esővel átitatott, remek koncertet adott
a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon a tavalyi Pincejárat tehetségkutató verseny különdíjasa, az Amberjack
zenekar. A frontember, Láng Vince az
ország legjobb hangstúdiójában dolgozik, az Amberjackből nem tud megélni, de mániákusan hisz az élőzene varázsában.

Budafoki induló
a budafoki borfesztiválon

– Mennyiben tekinthető kőbányainak
a zenekar? A zeneiskolában alakult az
Amberjack?
– Pontosan. A billentyűsünk kivételével mindegyikünk oda járt suliba, a
Kőbányai Zenestúdióba. Felejthetetlen
időszak volt, talán ez az egyetlen hely
Budapesten, ahol könnyűzenét oktatnak. Ha így vesszük, akkor kis túlzással mondhatjuk, hogy kőbányai zenekar vagyunk.
– Négy éve vannak a pályán. Meg
lehet élni manapság a zenélésből?
– Nagyon keveseknek adatik meg,
hogy élő, igényes zenét játsszanak, s
ebből meg is tudjanak élni. Nekem is
van más munkám, a megélhetésemet
valahogy biztosítanom kell. Az ország legmodernebb zenestúdiójában,
a Supersize Recordingnál dolgozom.
A zenekar többi tagja is dolgozik főállásban.
– Tavaly a Pincejárat Borváros különdíját nyerték meg. Azóta több magyar formáció, például a Supernem
előtt játszottak előzenekarként, megismerte a nevüket a szakma, barátságot
kötöttek Vikidál Gyulával. Mozgalmas
időszak van a zenekar mögött…
– Vikidál Gyulával rengeteget beszélgettünk, elmesélte, milyen volt annak idején egy oroszországi turné…
Örülünk, ha játszhatunk. Minél többet

Amár negyvenhat éve a Budafoki Fú-

A Budafoki Fúvósegylet eddig tizenötnél több
országban muzsikált már
közös muzsikálás öröme élteti im-

xxxxxxx

vagyunk színpadon, annál jobb. Sajnos
azt tapasztalom, hogy az általunk képviselt stílusirányzat kicsit alulreprezentált, a mainstream inkább a könnyebben
előállítható popzenét részesíti előnyben. Lehet, hogy a világot nem tudjuk
megváltoztatni, de felvállalhatjuk a számunkra fontos zenei értéteket, egyfajta
kultúrmissziót folytatunk. Kiállunk az
élőzene mellett, mert ez megismételhetetlen, az összes hibájával együtt sokkal

Fotó: Farkas Norbert

izgalmasabb, őszintébb megnyilvánulás, mintha pendrive-ról vagy merevlemezről hallgatnánk zenét.
– Mit terveznek a jövőre? Tavaly jelentkeztek legutóbb lemezzel, lesz valami hasonló nagy dobás 2019-ben?
– Persze, már a következő lemezen
dolgozunk, egy dalt el is játszottunk a
budafoki közönségnek. De tervezünk
új videoklipet is, most erre gyűjtünk.
Erre is. n (VH)

vósegylet (1990-ig Budafoki Ifjúsági
Fúvószenekar) zenekarát. A közel hatvan tagot számláló, egykori és jelenlegi növendékekből, valamint tanárokból
álló zeneiskolai együttes saját fúvószenei programjain túl számos kerületi eseményen vesz részt: zenél az állami és helyi ünnepeken, zenés ébresztőt
fúj Péter-Pál napján, karácsonyi dallamokkal teszi emlékezetessé a betlehemes-fáklyás sétát, indulókat fújva vonul az ünnepi menet élén a Budafoki
Pezsgő- és Borfesztiválon, vagy négyöt kilométeren keresztül a Nagytétényi Szüreti Mulatságon. Minden évben
több koncertet is ad, többek között fellép a Budafok-tétényi Művészeti Fesztiválon, ahogy idén is, szeptember elsején.
A fúvósok muzsikája után a zenekar művészeti vezetőjével, Arató László karmesterrel beszélgettünk.
– Hagyományos műsorral készültünk a mai koncertre, amelyen a klarinétszólam két kiváló zenésze, Czabán
Dávid és Jenővári Ádám szólózott.
Évek óta játsszuk egyik trombitásunk,
Gmeling Vilmos szerzeményét, a Budafok indulót. Az ő műveiből többet is
be szoktunk mutatni – beszélt szűkszavúan a fesztiváli programról. Hozzá-

tette: a budafoki Gmeling Vilmos már
„ősidők” óta muzsikál a zenekarban,
ahogyan többen is. Náluk különböző korúak a zenészek, jelenleg tízéves
a legfiatalabb és hetvenkettő a legidősebb.
A zenekar eddigi pályafutásáról elmesélte, hogy eddig tizenötnél
több országban muzsikáltak már, néhol többször is. Arató László kiemelte: fontosnak tartják a fúvószenei hagyományok újjáélesztését, megtartását
és fejlesztését, ezért rendszeresen részt
vesznek fúvóstalálkozókon, nemegyszer házigazdaként. n (Tamás Angéla)

10



RIPORT. HAGYOMÁNY, SEGÍTŐ KEZEK

 Városházi Híradó

A láthatatlan kapocs

Ismét megrendezték a Természetesen anyatejjel elnevezésű programot a Klauzál Házban
A kisbabák számára az anyatej a legtökéletesebb tápanyag, ezért az édesanyák arra törekszenek, hogy minél
tovább szoptathassák gyermekeiket.
Emellett sok anyuka, időt és energiát
sem sajnálva, más babáknak is fej tejet.
Védőnői Szolgálat 22 már tizenket-

Atedik alkalommal rendezte meg a

Természetesen anyatejjel nevet viselő
rendezvényét a Klauzál Házban. A kamarateremben a rendezvény támogatói
tartottak termékbemutatót az asztaloknál, ahova az anyukák és az apukák is
leülhettek beszélgetni. A szoptatás világhete alkalmából megrendezett eseményt Csiszár Zsuzsanna, a Szociális, Egészségügyi, Esélyegyenlőségi és
Sportbizottság elnöke nyitotta meg. Beszédében kitért az anyatej fontosságára

és a szoptatás szépségeire. A „láthatatlan kapocsra” anya és gyermeke között.
– Gyakorló anyaként én is tapasztaltam a gyönyörűséget, a semmihez sem
hasonlítható gondoskodó szeretet érzését, melyet akkor élünk át, amikor a kisbabánkat a kezünkben tartjuk és szoptatjuk – fogalmazott az önkormányzati
képviselő. A beszéd után az anyatejadó
édesanyákat szólították és köszönték
meg nekik a leadott anyatejet, mellyel
sok baba táplálását segíthették. Az ajándékcsomagokat az anyukák védőnői
adták át. A rendezvényen Szepesfalvy
Anna alpolgármester is részt vett.
A Klauzál Házban rengeteg kisgyermekes és várandós család volt kíváncsi
az érdekes szakmai előadásokra és a legújabb termékekre. A kézműves-foglalkozás, a játszóház, az arcfestés és a köz-

lekedésbiztonsági bemutató mellett volt
még vércukormérés, várandóstorna,
szűrési lehetőség is a Gézengúz Alapítvány közreműködésével. Sokan vettek
részt a komplex mozgás- és képességfejlesztő foglalkozáson és a Szoptatás a gyakorlatban című előadáson. Az
az ideális, ha a csecsemő legalább féléves koráig kizárólag anyatejet kap, de
jobb, ha egyéves koráig. Budafok-Tétényben az édesanyák nagy százalékban
ennek az elvárásnak megfelelve táplálják gyermeküket. Az anyatejadók számának csökkenése és a megnövekedett igény miatt az eddigi heti kétszeri
helyett jelenleg már csak heti egy alkalommal tudnak anyatejet biztosítani
az igénylőknek – mondta Kincsverőné
Pötörke Katalin megbízott intézményvezető. n (Viszkocsil Dóra)

Szepesfalvy Anna alpolgármester a családok körében

Fotó: Kocsis Zoltán

Fodor Péter, Karsay Ferenc és Varga Mónika az ünnepségen

Fotó: Kocsis Zoltán

Jubileum a könyvtárban
Irodalom, zene és képzőművészet egy helyen
íz éve annak, hogy a Fővárosi Szabó

TErvin Könyvtár Budafoki Könyvtá-

ra a Tóth József utcából új helyére, a
Kossuth Lajos utca 30. szám alá költözött. A neves évforduló alkalmából
ünnepséget rendeztek, amelyen Fodor
Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója köszönetet mondott az
önkormányzat akkori és jelenlegi vezetőinek, Budafok-Tétény országgyűlési
képviselőinek, hogy segítségükkel és
támogatásukkal a városközpontban elkészülhetett ez a többszintes, modern,
világos és otthonos könyvtárépület,
amely nemcsak megjelenésében, de a
minőségi szolgáltatások tekintetében
is a Szabó Ervin Könyvtár hálózatának
egyik különlegesen szép és értékes ékszerdoboza. Hozzátette: Varga Mónika
könyvtárvezető irányítása mellett bebizonyosodott, hogy a könyvtár is képes megújulni és az olvasók igényeit a
mai kor elvárásainak megfelelően kielégíteni. A főigazgató ünnepi beszédében kitért a nyáron ötödik születésnapját ünneplő nagytétényi könyvtárra
is, amelyet a kerület másik ékszerdobozának nevezett.
Karsay Ferenc, Budafok-Tétény
polgármestere, miután köszöntötte a
vendégeket, a könyvtárosokat és az ol-

vasókat, kiemelte: Budafok-Tétény önkormányzata azt szeretné, ha a kerület
abban tűnne ki a többi település közül,
hogy itt az átlagosnál fontosabb a kultúra. Megkülönböztető jegye lenne az
irodalom, a zene, valamint a képzőművészet folyamatos jelenléte, és ebben a
könyvtárnak óriási szerepe van.
Az ötszintes, akadálymentesített,
külön gyermekkönyvtárral, babaszobával és galériával ellátott épület Hegedűs Péter Ybl-díjas építész és Hefkó
Mihály Ybl-díjas belsőépítész munkáját dicséri. A korábbi, a Tóth József
utcában működő, 190 négyzetméteres olvasóteret egy 1122 négyzetméter
alapterületű, két és fél szinten az olvasók rendelkezésére álló könyvtár váltotta fel, amely közös összefogás eredményeként jött létre 2008 júliusában
– tudtuk meg Varga Mónika könyvtárvezetőtől, aki az eltelt tíz év munkájáról és eseményeiről tájékoztatta a jelenlévőket.
Az ünnepségen, amelyen Németh Zoltán alpolgármester is részt
vett, Györffy Gergely hegedűművész előadásában Elgar Köszöntő és La Capricieuse című műve,
valamint Kreislertől a Régi dal
hangzott el. n (Tamás Angéla)

Gólparádé a műfüvön
Kis focisták tömege vett részt a Szent Mihály Kupán
A nagy pályán nagy munkával, a kis
pályán kicsik focijával telt a péntek a gyönyörű kora őszi napsütésben Budatétényben. Épül-szépül a
Budatétény SE Pokorny József Sporttelepe, hamarosan műfüves pályát adnak át itt, de az élet addig se áll meg
az egyesületben, ugyanis megrendezték a hagyományos Szent Mihály Kupát a nemrég felújított kisebbik pályán
a kerületi általános iskolásoknak. A
„kossuthosok” az idén is remekeltek…
eggeltől kora délutánig pattogott a

Rlabda, és megint megállapíthattuk,
milyen ügyesek a gyerekek. A XIV.
Szent Mihály Kupán négy-négy csapat
vett részt két korosztályban, alsó és felső tagozatosok. A 3–4. osztályosoknál
a Kossuth vitte el a kupát, a második a
Gádor, a harmadik a Baross, a negyedik a Kolonics Általános Iskola lett,
míg az 5–6. osztályosoknál a Kempelen lett az első a Kossuth, a Baross és a
Kolonics iskola előtt.
– A Kossuth diákjai minden évben
kiemelkednek a mezőnyből, általában az első, második helyen végeznek
a kupában – tájékoztatott az egyik fő
szervező, Kelemen László nevelőedző,
akinek a keze alól az utóbbi években is
több ragyogó futballista került ki, például Szabó Máté, Deutsch László, Temesvári Attila és Greksa Bence. – Az
alsós focisták most is három meccsen
hat gólt lőttek és egyet sem kaptak!
Nagyon élvezik a gyerekek a játékot,
szeretnek ezen a kupán indulni, jó lenne még legalább két-három kupát indítani egy-egy tanévben.
Ezt erősítette meg Szabó Tibor kerületi testnevelő munkaközösségi vezető is, aki szintén szívügyének tekinti
a Szent Mihály Kupát és az utánpótlás-nevelést. – Az iskolai csapatok já-

tékosainak összeszokása, fejlődése érdekében nagy szükség volna még több
megmérettetésre a kerületben – jegyezte meg Szabó Tibor.
Rigó Lajos, a Budatétény SE elnöke is az utánpótlás fontosságát emelte ki, ezért nagyon várják a kerületi
fiatalokat a sportegyesületbe, hiszen –
hangsúlyozta – remek, megújult pályáik vannak, ahol élmény mozogni, futballozni.
S valóban, ránézésre is gyönyörű a
környezet, a kis pálya remek, hangoztatták a gyerekek, s ilyen lesz október
végétől a nagy pálya is, amelyen jelen-

leg munkagépek dolgoznak. A lelátó
szintén megújul.
– Százmillió forintos beruházásról
van szó, amelynek nagy részét, hetven
százalékát a Magyar Labdarúgó-szövetség adja, a többit az önkormányzat
állja – mondta lapunknak dr. Szántó János jegyző a kupák és érmék átadása
után, amelyen Szepesfalvy Anna alpolgármester is részt vett. A rendezvényen
özvegye jelenlétében megkoszorúzták
a tíz éve elhunyt vitéz Pokorny Endre emléktábláját, akinek édesapjáról,
Pokorny Józsefről nevezték el a sporttelepet. n (temesi)

xxxxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Emlékezés a vasminiszterre
Baross Gábor születésének 170. évfordulójára emlékeztek
Ünnepi megemlékezést és koszorúzást tartottak Baross Gábor születésének 170. évfordulója alkalmából, a helyi általános iskolások részvételével, a
Baross Gábor-telepi Polgári Kör szervezésében.
dén szeptember 14-én lenne 170 éves

Ia vasminiszterként is ismert Baross
xxxxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Hangverseny, kiállítás és vásár
A Szent Mihály-napok megnyitóján, szeptember 22-én a Vojnovich–Huszár-villában
Szabó Marcell zongoraművész Debussy-estjét hallgathatták meg a vendégek. A programsorozat részeként a Radóczy Galérában kiállításra, a Herman iskolában hagyományos vásárra várják az érdeklődőket. Bővebb információ: kistetenyitarsaskor.hu n

Gábor, Budafok-Tétény egyik kerületrészének névadója. Ennek tiszteletére
szervezett megemlékezést és koszorúzást a Baross Gábor-telepi Polgári Kör
a még 2013-ban általuk állított emlékhelyre.
Sztavropulosz Szotiriszné, a polgári
kör elnök asszonya köszöntötte a megjelenteket, köztük Karsay Ferenc polgármestert, Kukainé Békési Emesét,
a Baross Gábor Általános Iskola intézményvezetőjét, valamint Schneider
Zoltánné Pelikán Pannit, Pelikán Imre
bácsi lányát, akik nélkül az emlékhely
nem jöhetett volna létre.

A megjelentek a Baross Gábor Általános Iskola tanulóival, Ambrus Károly vezetésével közösen énekelték el
a Himnuszt.
Máté Eszter és Székely Réka, az általános iskola 8.b osztályos tanulói Baross Gáborról szavaltak, majd Ambrus
Károly tárogatón játszotta el a Fecske
szállott a vasútra című magyar népdalt.
A vasminiszter életéről és munkásságáról Monostoriné Szeleczki Gabriella, a Baross Gábor Általános Iskola
történelemtanára beszélt. ,,Életét, hazaszeretetét jól jellemzik szavai, melyek ma éppúgy érvényesek és például szolgálnak számunkra, mint saját
korában” – mondta, majd Baross Gábort idézte: ,,Minden ember annyit ér,
amennyit a köz javára tesz.”
A résztvevők Ambrus Károly tárogatójátéka kíséretében koszorúzták meg az emlékhelyet Baross Gábor
születésének 170. évfordulója alkalmából. n (budafokteteny.hu)

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

FOGTECHNIKA
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ÜVEGEZÉS
REDŐNY

SZÚNYOGHÁLÓ

NAPELLENZŐ

NYÍLÁSZÁRÓ

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

TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ
Akácméz 2200 Ft/kg
Hárs méz 2000 Ft/kg
Levendula méz 2200 Ft/kg
Erdei méz 2000 Ft/kg
Vegyes virág 1600 Ft/kg
Szükség estén házhozszállítás!

SEREG PÉTER
362-3733, 20/548-6461
1224 Budapest, XIV. utca 59.

régiség 

Apróhirdetés

Mobil: 06 30 932-9831

Appróhirdetés-felvétel:

Bízza meg ön is cégünket
eladó ingatlanja
T[BLT[FSíL¥[WFUUTWFM

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

*/("5-"/,;7&55æ
A 22. KERÜLETBEN

GYORSNYOMDA
PROMONTOR UDVAR ÜZLETHÁZ
1221 Budapest,
Kossuth. L. u. 25–29.

szolgáltatás 

NAGYTÉTÉNYI SPORTEGYESÜLET
– KOHÁSZ SÖRÖZŐ –
SZERETETTEL VÁRJA VENDÉGEIT

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

Kastélyok berendezéséhez vásárolok festményeket, ezüst 6-12 személyes étkészleteket
(hiányosakat is) gyertyatartót, cukordobozt, régi álló
fali, asztali, karórákat, Herendi, Zsolnay porcelánokat, antik bútorokat, teljes hagyatékot. Üzlet:
06-20/280-0151, herendi77@gmail.com

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
Borkatakomba étterem állandó délutános műszakra
konyhai kisegítőt és mosogatót keres. 1222 Bp.,
Nagytétényi út 64. Tel: 06-1-227-0070

életjáradék 

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

Anyagi segítségre szoruló nyugdíjassal, ügyvéd és
közjegyző által elkészített életjáradéki vagy eltartási
szerződést kötnék. Hívjon bizalommal. Elérhetőségem:
06-20/454-7548

ingatlan 

KERT 

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

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

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

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK
Árverési dokumentáció átvehető vagy megvásárolható 8000 Ft + 27% áfa = 10 160
Ft-, vagy 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft (ingatlantól függően) készpénzért a pénztárban hétfőn 13.30–17.30 óra, szerdán 8.00–12.00 óra és 14.00–16.00 óra között a
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatalban (1221 Bp., Városház
tér 11.), átvehető az Építéshatósági és Műszaki Irodában, földszint 6. szobában (tel.:
229-2611/221), dr. Barnáné Károsi Klára irodavezető-helyettestől, vagy a földszint 5.
szobában (tel.: 229-2611/140) Párkányi Ferenc ügyintézőtől.
Az árverésen az személy vehet részt, akinek a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő
ajánlati biztosítéka az árverést megelőző nap 16.00 óráig az önkormányzat számlájára beérkezett, ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát benyújtotta, és az
árverési dokumentációt megvásárolta.
Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda.
1221 Bp., Kossuth Lajos u. 70.,

1223 Bp., Klauzál Gábor u. 6/A

357 m2-es pincehelyiség

415 m2-es pincehelyiség

Helyrajzi szám: 223826/0/A/6. Kikiáltási ára: 4
600 000 Ft. Árverési időpont: vételi ajánlat esetén kerül kitűzésre. Árverési időpont: vételi
szándéknyilatkozat esetén kerül kitűzésre.

Helyrajzi szám: 229176/5/A/2. Kikiáltási ára: 5
900 000 Ft. Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén kerül kitűzésre.
1224 Bp. XXII., Termő u. 81.

ESKÜVŐK MEGTARTÁSÁRA, ÉVZÁRÓK, SZÜLETÉSNAPOK, BANKETTEK, BÁLOK,
BARÁTI ÖSSZEJÖVETELEKRE, RETRO BULIK, KAREOKI PARTYK S EGYÉB RENDEZVÉNYEK
MEGTARTÁSÁRA ALKALMAS
KELLEMES, HANGULATOS, HELYISÉG BÉRELHETŐ
VALAMINT FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ SZERVEZETT KONCERT, SPORT ESEMÉNY,- ÉS VERSENY
PROGRAMJAINKRA IS LÁTOGASSANAK EL HOZZÁNK:
2018.09.29-én 20:00 órától – KALAPÁCS JÓZSEF AKUSZTIK KONCERT ZÁVOTI ZOLTÁNNAL
2018.10.27-én 21:00 órától – SZIGETI FERENC ÉS TAKÁCS TAMÁS AKUSZTIK KONCERT
TOVÁBBI AKTUÁLIS PROGRAMJAINKAT A VÁROSHÁZI HÍRADÓ című lapban megtalálja.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! CÍM: 1225 BUDAPEST, ANGELI ÚT 64. (bejárat a Fáy utca felől)

1221 Bp., Temesvári u. 9/B

236766/1 hrsz. 588 m2 területű „kert

kivett lakóház, udvar, gazd. épület

és gazdasági épület”

Helyrajzi szám: 220962/5. Telekterület: 1151 m2.
Övezet: Lke-2/BF/7. Az ingatlan kikiáltási ára:
39 825 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2018. október 16. 9.00 óra.

8/16 tulajdoni hányada

1224 Bp. XXII., Fennsík u. 1475 m2
területű „zártkerti művelés alól

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.

kiv. terület és gazd. ép.”

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

Hrsz.: 236637, 3/9 tulajdoni hányad
Övezet: Mk/3. Kikiáltási ára: 1 980 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft
+ 27% áfa = 12 700 Ft. Megtekintés: előzetesen egyeztetett időpontban. Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén kerül kitűzésre.

1221 Bp., Arany János u. 83/B.
kivett lakóház, udvar

Helyrajzi szám: 221837/4. Telekterület: 811 m2.
Övezet: Lke-2/BF/3. Az ingatlan kikiáltási ára: 29
000 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2018. október 16. 9.30 óra.
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 Városházi Híradó

Fuss és vedd fel!
Skandináv őrületet honosít meg a Campona
kandináv hangulatot hoz Budafok-

STéténybe a Campona szeptember vé-

gén, amikor is megszervezi a kerületben
a nagy plogging napot. Ez a nemes célú
testmozgás Svédországból indult el hódító útjára, és most Budapestre is elérkezik. A ploggingról, azaz a szemétszedős kocogásról van szó. A „plogga” svéd
szó, amely a „vedd fel” és a „fuss” kombinációjából alakult, és egészen pontosan arra a tevékenységre utal, amelynek
során futunk, és közben összeszedjük a
szemetet. Háromszorosan is jó hatású folyamat ez, hiszen jót teszünk magunkkal,
a környezetünkkel és a világgal is. Svédországban már lelkes kis közösségek is
megalakultak, akik együtt futnak, majd a
végén természetesen fotóval dokumentálják az eseményt, amelyen jól látható
az összegyűjtött szemét is.
A plogging 2018 elején robbant be a
magyarországi köztudatba, és már van-

Komolyan
vettük
a Bonyhádot

A Győr elleni kisiklást a tolnai
Magyar Kupa-diadallal feledtette a BMTE
„Nagyon komolyan vesszük a Magyar
Kupát és a Bonyhád elleni mérkőzést,
egyértelmű célunk, hogy továbbjussunk” – mondta a találkozó előtt vezetőedzőnk, Vitelki Zoltán, s Bonyhádon a helyi megyei osztály csapat ellen
gyorsan kiderült, hogy a játékosok nem
akarták cserben hagyni mesterüket a
vasárnap délutáni összecsapáson,
amelyen a 7. fordulóba jutás volt a tét.
itelki mester azt is hangsúlyozta,

Vhogy „minden pályára lépő játékos-

ra nagy feladat vár, mert tudjuk, hogy
a bonyhádiak kettőzött erővel fog-

nak küzdeni. Tisztában vagyunk vele,
hogy egy alacsonyabb osztályú együttesnek mekkora kihívást jelent egy NB
I-es vagy NB II-es rivális ellen pályára lépni.”
Valahogy úgy, ahogy két idénnyel
ezelőtt a Budafok a nagy kupamenetelése közepette a Videoton ellen pályára lépett…
Szóval, sikerült túltenni magukat
a játékosoknak a Győrtől Győrben elszenvedett 4-0-s bajnoki vereség keservein, s – ahogy Vitelki is rámutatott
– egész héten a Bonyhád-meccsre készültek, nem pedig a múlton rágódtak.

„A meccs képe nem volt annyira lesújtó, mint amit a 0-4-es eredmény sejtet, csak éppen meddő volt a támadójátékunk. Hiányzott a gyilkos ösztön
a fiúkból” – utalt vissza edzőnk még a
bajnoki vereségre. „Más meccs lesz a
Bonyhád elleni, ki kell jönnie a kétosztálynyi különbségnek, nagyobb önbizalommal kell játszania a BMTE-nek,
és uralnia kell a meccset.”
Úgy is történt. Kovács Dávid lőtt
két szép gólt, s ezzel kitört abból a
hullámvölgyből, ahová a pontvadászat kezdetén került. Harmadik gólunkat Fekete Máté szerezte a 86.
percben, ezzel beállítva a 0-3-as végeredményt.
„Kovácsnak nagyon kellett már ez a
gól, és mindjárt kettő, ez remélhetőleg
helyre rakja az önbizalmát” – mondta
kulcsemberéről edzőnk.
Erre az önbizalomra nagy szükség lesz egy hét múlva, amikor azt a
Kazincbarcikát fogadjuk, amelynek
Gálhidi György az edzője. Az a Gálhidi
György, aki tavaly még a BMTE szakvezetője volt…
„Pikáns meccs lesz, annyi szent, de
nyernünk kell, hogyha fel akarunk zárkózni a középmezőnyhöz” – szögezte
le Vitelki Zoltán. n (Ch. Gáll András)

nak is lelkes “hulladékvadászok”, akik
rajongói lettek a műfajnak. A Campona most őket is megszólítja és várja azokat a kerületi lakosokat és iskolásokat,
akik fontosnak érzik, hogy tegyenek valamit saját környezetükért. A plogging
lényege, hogy ily módon összegyűjthetnek olyan apróbb, sarkokban megbújó szemeteket is, amelyeket az utcai
takarítás elnagyol. A plogging alapszabálya, hogy használjunk a szemétszedéshez kesztyűt és legyen nálunk megfelelő méretű – azaz nem túl nagy és nem
túl kicsi – szemeteszsák, amelybe beletehetjük az utcán vagy zöldterületen „véletlenül” elhagyott papír-, műanyag vagy
fémszemetet. Mivel a szemeteszsákkal a
ploggingoló tovább fut vagy tovább kocog, ezért nehéz szemetet, sittet, vasat
nem tud felszedni futás közben, ilyenek
megtalálása esetén értesíteni érdemes a
fővárosi szemétszállítókat. n (VH)

Éjszakai úszás ingyen
Szombaton este mindenkit vár a Hajós uszoda

Egészségnap a mesetéren
Szűrésekkel, szakorvosi tanácsadásokkal és közös tornával várták a családokat
Egészségnapot tartott a Káldor Adolf szakrendelő szeptember 15-én a megújult
Szent István téren. Az eseményen szűrésekkel, szakorvosi tanácsadásokkal és
közös tornával várták a családokat.
Káldor Adolf szakrendelő szeptem-

Aber 15-én egészségnapot tartott a

– Azért is örülök, hogy megszervezhettük az egészségnapot, mert egészen
más hangulata van a szabadban, napsütésben kötetlenül beszélgetni az egészségünkről, mint egy rendelő falai között. Ezzel szeretnénk erősíteni, hogy az
egészségügy nem egy félelmetes dolog,

Szent István mesetéren. Az ingyenes
rendezvény 10-től 14 óráig tartott, és
az volt a célja, hogy minden budafoktétényi egészségesen kezdhesse az
őszt. A szakrendelő dolgozói szívesen fogadták azokat, akik szerettek
volna többet megtudni állapotukról.
Testtömegindexük (BMI), vérnyomásuk, koleszterin- és vércukorszintjük
megmérése után személyre szabott
szakorvosi tanácsokat kaptak, hogy
következő alkalommal a lehető legjobb eredményt érhessék el. A nyitott
rendezvényen a szakrendelő gyógytornásza segítségével az egész testet átmozgató gyakorlatokat is megtanulhattunk. Egyúttal lehetőség volt arra is,
hogy belgyógyász, diabetológus vagy
kardiológus szakorvostól kérjünk személyre szabott javaslatokat.

Városházi Híradó
budafok-tétény

értünk van. Ne feledjük, a legtöbbet mi
magunk tehetünk a saját egészségünkért!
– mondta Kiss Norbert, a Káldor Adolf
Szakrendelő intézményvezetője.
A programot az önkormányzat és
a főváros TÉR_KÖZ pályázata támogatta. n (VH)

2018. szeptember 23. és 30. között
rendezik meg az idei Európai Sporthetet. Az Európai Bizottság kezdeményezésére 2015-ben rendezték meg
először ezt a programsorozatot. A kampány célja a mozgás, az aktív életmód
népszerűsítése Európa-szerte.
kezdeményezés hazai képviselője

Aa Magyar Szabadidősport Szövet-

ség, melynek szervezésében lesznek
látogathatók a szeptember 23–30. között zajló Európai Sporthét eseményei,
amelyek országszerte változatos programokkal várják a látogatókat.
Budapesten 19 és éjjel 1 óra között
a Tüskecsarnokban tartják a sportéj-

szakát, ahol a résztvevők kipróbálhatják többek között a jégkorongozást, a műkorcsolyázást, a curlinget,
a szinkronúszást, a búvárkodást, a sífutást, az önvédelmi és harcművészeti sportokat, de lesz aerobic-, fitneszés jógaóra, valamint medencében
felállított akadálypálya, mindenféle
gördülő jármű, kerékpáros KRESZpálya, vívás, Nordic walking, lövészet is.
A #BeActiveNight kampány keretein belül a budafok-tétényi Hajós Alfréd Tanuszoda is kitárja kapuit.
Szeptember 29-én, szombaton 20 és 23
óra között várják a sportolni vágyókat.
A belépés ingyenes. n (VH)
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