Könyv Budafok-Tétényről

Játék, zene, tánc

Rockabilly a fesztiválon

Hullámvölgyben a BMTE

A Budafok-Tétény 2018 – Tények, történetek,
képek címmel új helytörténeti kalauz mutatja be
kerületünk történetét . (2. oldal) 

Első alkalommal szervezett a programjait
bemutató nyílt napot a Klauzál Gábor
Művelődési Központ. (7. oldal) 

Tom Stormy és Petrovna akár egy amerikai
zenekar tagjai is lehetnének, pedig egy magyar
rockabilly banda tagjai. (5. oldal) 

Nem járnak jó idők a BMTE-re: a legutóbbi három fordulóban mindössze egy pontot szerzett a
csapat. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Vári Attila vezeti
a pólósokat
A kerületi sportolót
választották
meg a vízilabda
szövetség
elnökének

(12. oldal) 
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Parádés szüreti mulatság Tétényben
A közösség erejére és a városrész jövőjére koccintottak a szüreti mulatság résztvevői Nagytétényben szeptember utolsó szombatján
termelő őseinkre is emlékezünk. Koccintsunk a közösség erejére és Nagytétény jövőjére!
Mielőtt persze koccintottak volna,
Mazgon Gábor római katolikus plébános ezekkel a szavakkal áldotta meg
a szőlőt, amely lovaskocsin érkezett a
Szelmann Ház elé:
– Isten áldását és gondoskodását kérem, adjunk hálát a jó termésért. A magyar ember mindig a bort tartotta a
legnemesebb italnak. Isten áldja Nagytétény népét, az ünneplőket, és szép délutánt, estét kívánok mindnyájuknak!
A délután szép is lett, köszönhetően a jó időnek és a finom étkeknek, italoknak. Az áldás után elindult a 21 hintóból álló menet – ebből három volt
helyi, a többi messzibb vidékekről érkezett –, a kerület vezetői, akik egy hajóban eveznek a hétköznapokon, most
ezen az ünnepi napon, egy hintóban
hajtottak a Fáy utca – Zámbelly út –
Batthyányi utca– Társasház utca– Tenkes utca – Nagytétényi út – Hugonnai
utca – Kastélypark utca – Kastélymúzeum – Szent Flórián tér – Úttörők
utca – Nagytétényi út útvonalon, hogy
újra a Szelmann Háznál kössenek ki.

A szeptember utolsó szombatja ezúttal is parádésra sikerült Nagytétényben, ahol a szőlőáldást és a feldíszített
hintók felvonulását követően megrendezték a 23. Nagytétényi szüreti mulatságot, amelyre a jó időnek hála több
százan, de inkább ezren voltak kíváncsiak. A lovas hintók menete sok utcát érintett a kétórás felvonulás alatt, a
színes forgatag sokakat vonzott az utcákra.
Szelmann Ház előtt pontban dél-

Aben gyülekeztek az asszonyok, fér-

fiak és a népviseletbe öltözött gyerekek, várva a nagy pillanatot, amikor
nekiindulhatnak szokásos körútjuknak.
Lászlóné Varga Éva, a Nagytétényi
Polgári Kör elnöke, kerületünk díszpolgára köszöntötte a megjelenteket,
köztük Karsay Ferenc polgármestert,
Szepesfalvy Anna alpolgármestert,
Molnár Gyula országgyűlési képviselőt és a kerület többi prominens személyét, majd a következőket mondta:
– Ismét ünneplőbe öltözött a lelkünk ezen a szép napon. A szüret nemcsak komoly tevékenység, de a bor ünnepe is, ilyenkor aratjuk le az egész
éves munka gyümölcsét, egyben bor-

A csikósok tánca a nagytétényi szüreti mulatságon

Fotó: Kocsis Zoltán

(Folytatás a 9. oldalon) 

Idősek napja a Klauzál Házban
Ajándékkal és fogadással köszöntötték a szépkorúakat
Az önkormányzat Idősek napja alkalmából köszöntötte a kerületi szépkorúakat a
Klauzál Házban. A rendezvényen Karsay
Ferenc polgármester és Szepesfalvy
Anna alpolgármester is részt vett.
lőször 1991-ben rendezték meg az

Emlékezés a forradalomra
Október 23. alkalmából több megemlékezés is lesz a kerületben. A Nagytétényi Polgári Kör
és az önkormányzat 23-án (kedden), 9 órakor tartja meg ünnepi rendezvényét a Szelmann
Ház falán elhelyezett 1956-os emléktáblánál Lázár Csaba, Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetéssel elismert színművész, a Magyar Katolikus Rádió vezető bemondója közreműködésével. Aznap 10 óra 30 perckor a megemlékezés a Városház téren, az
1956-os emlékműnél koszorúzással folytatódik. Október 23-án este 19 órától irodalmi zenés koncertet ad az Ismerős Arcok zenekar Simó József közreműködésével, ünnepi beszédet mond Karsay Ferenc polgármester. (Továbbiak 3. és a 6. oldal) 

EIdősek világnapját az ENSZ köz-

gyűlésének határozata alapján. Ezen a
napon a világ különböző országaiban
közösen emlékeznek az idősekre.
Az önkormányzat szeptember 27-én
a Klauzál Házban köszöntötte a kerületi szépkorúakat.
A vendégeket, köztük Karsay Ferenc
polgármestert, Szepesfalvy Anna alpolgármestert, Molnár Gyula országgyűlési képviselőt és Patócs Andrea humánszolgáltatási irodavezetőt a Kempelen Farkas
Gimnázium tanulói köszöntötték a Klauzál
Ház dísztermében. (Folytatás a 2. oldalon) 

xxxxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Idősek napja a Klauzál Házban
Szepesfalvy Anna: Ha az idősek boldogabbak, az egész társadalom boldogabb
(Folytatás az 1. oldalról) 

Múlt és jelen
Budafok-Tétényben

A Szepesfalvy Anna alpolgármester arról a meglepő tényről beszélt, hogy – Laura Carstensen pszichológus tanulmánya
alapján – az idősebb emberek boldogabbak a fiatalabbaknál. Az amerikai pszichológus szerint ez azzal magyarázható,
hogy a fiatalabb generáció olyan dolgokra fordítja idejét, amelyek nem fontosak, míg az idősebbek a valódi értékekre összpontosítanak. Ez hosszú távon azt
eredményezi, hogy ők elégedettebbek az
életükkel, ezáltal boldogabbak is. Az alpolgármester kifejtette azt is: a társa-

dalom és a technika fejlődésével egyre
többen élik meg a ,,szépkort”, és nagyon
sokan úgy, hogy élvezni is tudják azt.
– Ha az idősek boldogabbak, az egész
társadalom boldogabb – zárta beszédét
Szepesfalvy Anna. Kempelen Farkas
Gimnázium diákjai kerületi szépkorú
versmondókat konferáltak a színpadra.
Először Nagy Izabella lépett a pódiumra, aki a vidám hangulatú, A nő teremtése című Darvas Szilárd-művet, majd
egy komolyabb hangvételű verset, Várnai Zseni Csak kis kitartás című alkotását szavalta el a közönségnek.

Vígh Zsóka két saját verset és egy
R. Kozma Ilona-művet mondott el, míg
Felvégi Józsefné kerületi díszpolgár
Aranyosi Ervin Öreg barátnők… című
költeményével zárta a versmondók sorát. ,,Minden egyes kornak megvan az
ő bája, úgy teljes az út, ha lábunk végigjárja” – idézte a költő gondolatait
kerületünk díszpolgára.
A szavalók produkciója után Budafok-Tétény vezetői ajándékozták meg
a szépkorúakat, majd a Mészáros Csaba kamarateremben vendégelték meg
őket. n (budafokteteny.hu/VH)

Helytörténeti kalauz a kerületről
Új helytörténeti kalauz mutatja be Budafok-Tétény történelmét. A kiadvány
az adatgazdag helytörténeti tudnivalókon át hasznos gyakorlati információkat
is tartalmaz, így nemcsak az izgalmas
történelmi visszatekintésre alkalmas,
hanem a kerületben élők és a turisták
eligazodását is segíti. A Budafok-Tétény
2018 – Tények, történetek, képek című
könyv hamarosan olvasható lesz.
udafok-Tétény területén már két-

Bezer évvel ezelőtt is éltek emberek.
Aki szeretné megismerni a kerület történelmét, annak bőven van miből táplálkoznia, hiszen szerencsére sok dokumentum őrzi a letűnt idők emlékeit.
A városrészünk történetét feldolgozó
kiadvány utoljára 1988-ban jelent meg
Joó Ernő és Tóth Gábor szerkesztésében, így 30 év után időszerű volt egy új
kiadvány megalkotása a napjainkig terjedő ismeretekkel bővítve.
A most megjelenő könyv – Budafok-Tétény 2018 – Tények, történetek,
képek – az önkormányzat felkérésére
született meg, négy kiváló, régóta a kerületben élő és alkotó szerző tollából.
Bayer Árpád, Dindi István, Garbóci
László és Janzsó János jegyzi a közel

ötszáz oldalas kiadványt, amelyet Tóth
(Avanti) Péter grafikus öntött áttekinthető, esztétikus formába.
A szerzők arra vállalkoztak, hogy
bemutassák, miként lett az eredetileg
több, különálló településből mára a főváros egyik legsokszínűbb kerülete,
Budafok-Tétény. A könyv adatokban
gazdag, de szórakoztató olvasmánynak
is kitűnő, hiszen bővelkedik izgalmas
történetekben és egyedülálló képanyagot is tartalmaz. A kiadvány komplex
felépítése miatt nemcsak a kerületiek,
hanem a budapestiek, sőt, az általános
művelődéstörténettel foglalkozók érdeklődését is felkeltheti.
A könyv segítheti a kerület jelenének
jobb megismerését is, hiszen tartalmazza a budafok-tétényi köz-, egészségügyi, kulturális és oktatási intézményeket, helyi nevezetességeket, és olyan
sétajavaslatokat is tesz, amelyekkel a
legszebb útvonalakat járhatjuk végig a
leírások és a könyvben található térkép
segítségével. Szó esik még többek között a sportéletről, a civil szervezetekről,
a közéleti változásokról és az oktatásról
is, így a kiadványban biztosan mindenki
megtalálja az érdeklődésének megfelelő
témákat. n (budafokteteny.hu)

Miért késik a szelektív
hulladék elszállítása?

Szepesfalvy Anna alpolgármester a Klauzál Ház színpadán

Fotó: Kocsis Zoltán

Unokák és dédunokák
Ismét szépkorúakat köszöntöttek a kerület előljárói a születésnapjuk alkalmából

Kepler Károly Lajosné Marika néninek két gyermeke, egy fia és egy lánya született. Boldogságára nyolc unokája, sok dédunokája és mára már egy
ükonokája is van. 95. születésnapja alkalmából Zugmann Péter alpolgármester és dr. Szántó János jegyző köszöntötte.

Berényi Józsefné Margit néni aktív
korában szakápolóként dolgozott, szabadidejében sokat hímzett, horgolt. Két
fia, négy unokája született, és három
dédunokája van. 90. születésnapja alkalmából Zugmann Péter alpolgármester és dr. Szántó János jegyző köszöntötte.

Szabó Antal Andrásné Edit néni pedagógus volt, amit mindig igazi hivatásnak tekintett,
ma is nagy szeretettel beszél az oktatásban eltöltött éveiről. Három gyermeke van, egy lány
és két fiú, valamint öt unoka és két dédunoka
is van a családban. Edit néni idén vasdiploma
kitüntetésben is részesült. 90. születésnapja
alkalmából Zugmann Péter alpolgármester és
dr. Szántó János jegyző köszöntötte.

A munkaerőhiány miatt is gondok lehetnek a szállítással
Több lakossági panasz érkezett az önkormányzathoz arról, hogy jelentős késéssel szállítják el a szelektív, illetve a
zöldhulladékot a kerület egyes részein, ezért megkerestük a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.-t (FKF
Nzrt.), és az alábbi választ kaptuk.
z elmúlt hetekben a kikészített sze-

Alektív és zöldhulladékot a kerület-

ben több helyen jelentős késésekkel
szállították csak el. Az önkormányzat
ezért felvette a kapcsolatot a hulladékszállítást végző FKF Nzrt.-vel (FKF),
és tájékoztatta a kerületi helyzettel
kapcsolatban, valamint nyomatékosan kérte a szemét menetrend szerinti
elszállítását. Az FKF Budafok-Tétény
önkormányzatának azt válaszolta,

hogy a rendelkezésükre álló eszköz- és
személyi kapacitás függvényében mindent megtesznek a lakosság által elvárt szolgáltatási szint fenntartásáért.
Amennyiben pedig késés fordul elő,
igyekeznek az elmaradást mihamarabb
pótolni. Fontos tudni, hogy az FKF-fel
nem a kerületi önkormányzat, hanem
az egyes háztartások állnak szerződésben, így panaszaikkal érdemes közvetlenül az FKF ügyfélszolgálatához fordulni (e-mail: fkfzrt@fkf.hu).
A sajtót is bejárta a hír, miszerint munkaerőhiánnyal küzd a szervezet, ez is magyarázza a Budapest-szerte, több mint 15 kerületben
előforduló késéseket. Az FKF jelenleg is több pozícióra keres munkavállalókat. n (budafokteteny.hu)

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 Kor-

mányablakban 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 lakcím-

re 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)

Városházi Híradó
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Álláspont

Ünnepi megemlékezés a kerületben
október 23. alkalmából
A Nagytétényi Polgári Kör
és Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület
Önkormányzata
2018. október 23-án (kedden)
ünnepi megemlékezést tart
az 1956-os forradalomról
és szabadságharcról,
a nemzet hőseiről.
A kerületi megemlékezés tervezett programja:

Beszédet mond:
Monostoriné Szeleczky Gabriella,
a Budafok-tétényi Baross Gábor Általános Iskola magyar,
történelem szakos tanára
Közreműködik:
Lázár Csaba, Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetéssel elismert színművész, a Magyar Katolikus Rádió vezető bemondója
A megemlékezés végén a Szelmann Ház falán elhelyezett 1956-os emléktáblánál lehetőség lesz kisméretű
koszorú, virág elhelyezésére.

9.00 órakor ünnepi megemlékezés
a Szelmann Ház falán elhelyezett
1956-os emléktáblánál
(1225 Budapest, Nagytétényi út 306.)

10.30 órakor a megemlékezés
a Városház téren, az 1956-os emlékműnél
koszorúzással folytatódik
(Budapest XXII. kerület, Városház tér)

Házigazda:
László Istvánné, a Nagytétényi Polgári Kör elnöke
és Karsay Ferenc polgármester

Mindkét helyszínen számítunk a történelmi egyházak,
társadalmi szervezetek, pártok, intézmények, valamint
magánszemélyek részvételére.

Karsay Ferenc polgármester

Október az idősek
hónapja
„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ
nem vele kezdődött”
A mi világunk Önökkel: apáink, anyáink, nagyapáink, nagyanyáink életével,
munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi
generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg.
Október elseje az idősek világnapja. Az idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. A tisztelet magában foglalja az elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket. Fontos, hogy társadalmunknak hasznos tagjai maradjanak, nagy szükségünk
van rájuk. Szükségünk van élettapasztalatukra, bölcsességükre, amivel rendelkeznek
és arra a türelemre, elfogadásra, ahogyan nevelnek és tanítanak minket. Időskoruk
tapasztalatával tudják, mi a jó, tudják, mit adhatnak ezekből tovább.
Közösségünk tartozik annak a generációnak, mely városunkat, kerületünket
építette. Szüleink és nagyszüleink mosolya rengeteg erőt sugároz felénk. Kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs számunkra. Hagyományaink, értékeink általuk tud továbbszállni generációról generációra.
A szépkorúakkal való törődés fontos pillér az önkormányzat munkájában, gondoskodó felelősséggel igyekszünk lehetővé tenni számukra az öregkorhoz méltó
életet, támaszt nyújtani nekik a pihenés éveiben.
Akiknek egészsége engedi, azok részt vehetnek a klubtevékenységekben, kulturális programjaink és képzéseink biztosítják az élethosszig tartó tanulást, és az aktív, sokszínű időskort. Azoknak, akiknek egészsége már nem teszi lehetővé, hogy
kimozduljanak otthonaikból, az otthoni beteggondozói szolgálattal állunk rendelkezésükre. A harmadik kategóriát a legnagyobb gondban lévők jelentik, számukra 24
órás ellátást, odafigyelést igyekszünk biztosítani. Támogatásunkkal kerületünk lakói részt vesznek az Erzsébet- programon belül megvalósuló üdülési lehetőségekben.
Időseink kitartása és példamutatása Palágyi Zsolt személyében tökéletesen vis�szatükröződik, hiszen ő 77 évesen a legidősebb részvevője a Futafoknak. Több éve
rendszeresen jelen van a versenyen, reméljük, idén is jó egészségnek örvend, és
szurkolhatunk neki.
A Klauzál Házban Budafok-Tétény szépkorú lakóit ünnepelhettük szeptember
27-én. A Kempelen Farkas Gimnázium tanulói köszöntötték az összegyűlt vendégeket. Élvezettel hallgathattuk időseink szavalatait, akik a színpadra lépve hol vidámabb, hol komolyabb hangvételű művekkel örvendeztettek meg minket. A szavalók produkciója után Budafok-Tétény vezetői ajándékozták meg a vendégeket,
majd a Mészáros Csaba kamarateremben fogadás várta a jelenlévőket.
Szívből kívánom, hogy szépkorú polgáraink továbbra is érezzék családjuk szeretetét, környezetük figyelmét, és haladjanak tovább az úton jó egészségben! n
civil szemmel

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

Zárás előtt és után
porttelepünk az elmúlt években hosszú időn keresztül terepe volt a területen fo-

Slyó felújítási, fejlesztési, beruházási munkálatok végzésének. A különböző üte-

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

Négy éve fogadta el a képviselő-testület
a Polgármesteri Hivatal hivatásetikai szabályzatát. Akkor foglalta először írásos
szabályzatba a testület, milyen magatartást vár el a hivatal dolgozóitól. Röviden összefoglalva, a legfontosabb alapelvek a hűség és elkötelezettség, a nemzeti
érdek előnyben részesítése, az igazságos
és méltányos jogszolgáltatás, a méltóság és a tisztesség, az előítéletektől való
mentesség, a pártatlanság, a felelősség-

BODROG Zoltán
lmp-s
önkormányzati képviselő

Kivándorlóországunk kiürül. Évek óta egyre nehezebben sakkozunk a háziorvosi praxisok betöltögetésével, de most már van,
hogy betegek maradnak ellátatlanok vagy
órákat várnak az éppen hiányzó munkatárs
miatt. Az egyik kerületi általános iskolából a

tudat és a szakszerűség, az együttműködés, és végül az intézkedések arányossága és a védelem. A védelem kicsit kilóg
a sorból, hiszen nem a köztisztviselő magatartásával szemben állít követelményt,
sokkal inkább a vezetői iránt: a köztisztviselő a törvényes és szakszerű munkavégzése közben védelem alatt áll. Ez azt
jelenti, hogy politikailag semleges, pártatlan magatartása és a szakmai szabályoknak megfelelő eljárása miatt nem érheti semmilyen hátrány.
Fontos újdonság az együttműködés
értelmezése: a szabályzat előírja, hogy a
köztisztviselőnek a szakpolitikai, szabályozási és program-végrehajtási döntések előkészítése során érdemi és a nyilvánosság számra átlátható párbeszédet

kell folytatnia minden olyan társadalmi
csoport képviselőjével, amelyekre munkája jelentős hatással lehet. Természetesen ennek módját a gyakorlat alakította
ki, és a tapasztalatok alapján folyamatosan alakul. A civilek bevonása, az internetes kérdőívek, a Városházi Híradóban
közzétett felhívások állandó elemek.
A szabályzat megsértőivel szemben
hivatásetikai eljárást lehet indítani. Ez
bejelentésre is indítható, tehát a kerületi polgárok számára is egy új eszköz, ha
úgy érzik, hogy méltánytalanul jártak el
velük szemben. Ez természetesen nem
jelentheti azt, hogy a jogszabályoknak
megfelelő döntés ellen a hivatásetikai eljárás valamiféle újabb fellebbezési lehetőség lenne. n

szülők azt a hírt hozzák, hogy az egész iskolában (!) nincs egyetlen matematikatanár sem.
Ami a mindennapi életünket illeti, ezek
is kényszerhelyzetek, amelyekre körültekintőbb stratégiákkal fel lehetett volna készülni. Vagy legalább nem súlyosbítani őket.
Maradva az oktatásnál, a Budai Nagy Antal Gimnáziumból ismét elmenekülő jelentős tanári gárdát hogyan fogjuk így pótolni?
Meggyőződésem, hogy az iskola ügyeiből
már lényegében kizárt önkormányzatunk
is szívesen keresné a megoldást, csak már
„nem lehet”. Valahogy úgy, ahogy a Cam-

pona vasútállomás elrontásán vérszemet
kapott vasúti beruházón már a Vágóhíd utcai aluljáró botrányos lezárását sem lehet
számonkérni.
Az általam mostanában többször emlegetett, és a munkaerő-hiány által szintén
sújtott hulladékügyben is egyre világosabb,
hogy az állampolgári önszerveződés általam
jónak látott formái hatékonyan segítenének.
Nem tudom, hogy ezt is meddig „nem lehet”, de addig se adják fel a szelektív gyűjtést (gyűjtsenek zsákban, rendeljenek nagyobb kukát), komposztáljanak sokat, és
óvják közterületeinket!. n

mekben végrehajtott feladataink közepette mindig gondosan odafigyeltünk arra,
hogy a környezetünknek a legkisebb terhelést, problémát okozzuk. Egy ilyen jellegű sportberuházás rendkívüli felelősséggel jár, mely jelentkezik egyrészt a pénzügyi források biztosítása, majd a felhasználása, és végül az elszámolása során. A
mai ingatlangazdasági helyzetben az ingatlanprojektek indítása már önmagában
rendkívül nagy kockázattal bír, hiszen a gazdasági folyamatok változása rövid távon is azt eredményezi, hogy soha nem látott mértékben drágulnak az építőanyagok, és ennél nagyobb mértékben növekednek az élő munkaerő költségei, nem beszélve arról, hogy a megfelelő szaktudással rendelkező kivitelezői kapacitások sem
állnak rendelkezésre. Számtalan ingatlanfejlesztési projekt vagy el sem tud indulni, vagy a projekt folyamatában jelentkeznek zavarok, éppen a megvalósításhoz
kötődő, már vázolt problémák miatt..
Ezen túlmenően az ilyen jellegű feladatok és a befogadó környezet harmóniája
is nehezen biztosítható. Mindenki előtt ismert, hogy a különbözőféle mozgalmak
miként kívánnak tájékozódni a közelükben lévő fejlesztésekről, és az esetek többségében milyen eszközökkel kívánják azokat megakadályozni.
A magunk részéről fokozottan odafigyeltünk arra, hogy az érintett polgárokat
a rendelkezésünkre álló eszközökkel élve tájékoztassuk a projekt folyamatáról. E
lap hasábjain is számtalan alkalommal kaptam lehetőséget, hogy az információkat az érintettekkel megismertessem. Egyrészt köszönöm ezt a lehetőséget, de főként azt a megértést, amit a munkavégzés során a budafoki emberektől kaptunk.
A sporttelep fejlesztésének első három üteme néhány héten belül elkészül. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a jövőben ne lennének feladataink, de azokban már nem a fejlesztési, felújítási kérdések fognak dominálni, hanem a létesítmény állagának megóvása, zavartalan működtetésének biztosítása és a sportolók
eredményeinek a fejlesztési célokban megfogalmazott arányú minőségjavításában kell megjelenni.
Foglalkoznunk kell, és ezt már többször említettük, a BMTE és az alapítvány
filozófiájának megőrzésével abban a vonatkozásban is, hogy a rendelkezésre álló
kapacitásokat mikor, kik és hogyan tudják használni. Szeretnénk megőrizni e vonatkozásban az évtizedes hagyományainkat és értékeinket, de valamilyen módon
rendszerfejlesztést kell hogy végrehajtsunk a zavartalan működés érdekében.
Ennek keretében jövő év elejétől egy újfajta szabályozást kell hogy bevezessünk
a pálya használatával kapcsolatban. Mindenkinek el kell fogadni azt, hogy a pálya karbantartását végző munkatársaink is kell hogy pihenjenek a hétvégén, és
ekkor be kell zárnunk a pályát. Mindazoknak, akik ma a nyitott pálya keretében nagy örömünkre sportolnak nálunk, ezen túlmenően el kell fogadniuk azt
is, hogy sportrendezvény – bajnokság, mérkőzés – alatt szabadidősport céljából
nem tudunk rendelkezésre állni. Magunk részéről azt is el kívánjuk érni, hogy a
sporttelep igénybevételét a sportrendezvények keretén túlmenően csak kerületi lakosok vehessék igénybe, és jelenleg dolgozunk azon, hogy milyen módon tudjuk megszervezni a szabadidősport-tevékenységet.
Megértésüket és támogatásukat ezúton is köszönjük. n
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 Városházi Híradó

MEGHÍVÓ

Meghívó

MEGHÍVÓ KÖNYVBEMUTATÓRA

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

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt
a BUDAFOK-TÉTÉNY 2018 — Tények, történetek, képek című
helytörténeti könyv ünnepélyes bemutatóira
Köszöntőt mond: Karsay Ferenc polgármester

Német Nemzetiségi Napra

A könyvet bemutatják a mű szerzői: Bayer Árpád, Dindi István, Garbóci László
helytörténészek, Janzsó János szerkesztő és Tóth (Avanti) Péter grafikus
Moderátor: Deutsch Anita
A bemutatón közreműködnek Budafok-Tétény művészeti ösztöndíjasai
A könyv az önkormányzat felkérésére született meg, amelyben a szerzők arra
vállalkoztak, hogy bemutatják, hogyan lett az eredetileg több különálló településből mára a főváros egyik legsokszínűbb kerülete, Budafok-Tétény. A könyv helytörténeti adatokban egyedülállóan gazdag, de szórakoztató olvasmánynak is kitűnően alkalmas, ami összefoglalja a kerület látnivalóit, így hasznos az idelátogató
turisták számára is.

10.00 óra: az Árpád utcai Német Nemzetiségi Iskola diákjai német dalokat énekelnek.
10.10: Tánctanítás, „sváb polka” és táncolás 12 óráig.
Délután, helyszín: Tóth József u. 45–47.
16.00 óra: a „Malenykij robotra” elhurcoltak tiszteletére állított emléktábla megkoszorúzása.
16.30: a Südofenblasskapellével zenés, táncos este.
Rossz idő esetén minden rendezvényt a Tóth József 45. sz. alatti nagyteremben tartunk meg.
								Dr. Szirtes Edit

Délelőtt: helyszín Piac előtti Agóra:

Svábok a Piacon
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A könyvbemutatók időpontjai és helyszínei:
– 2018. október 9. (kedd) 18 óra: Rózsavölgyi Közösségi Ház
(1221 Budapest, Ady Endre u. 25.)
– 2018. október 12. (péntek) 17 óra: Szelmann Ház
(1225 Budapest, Nagytétényi út 306.)
– 2018. október 16. (kedd) 18 óra: Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete
(1222 Budapest, Tóth József utca 45.)
A könyvbemutató után a könyv a helyszínen 2 500 Ft-ért megvásárolható! A
részvétel díjmentes!
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Budafo
,
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.

felhívás

Kedvezményes
burgonyavásár

Mindenki
karácsonyfája
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a hagyományoknak
megfelelően idén is állít „Mindenki karácsonyfáját”.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik
fenyőfát szeretnének felajánlani erre a
célra. Kérjük, hogy kizárólag a XXII. kerület területén, magántulajdonban lévő,
formás, egészséges fát javasoljanak.
A fa kivágásáról és elszállításáról az önkormányzat
gondoskodik. A felajánlásokat 2018. október
31-ig a Polgármesteri Kabinet 229-2687-es
telefonszámán vagy a
paala@bp22.hu e-mail
címen lehet bejelenteni.

Zsákos burgonya ára: 300 Ft/zsák/10kg az alábbi három helyszínen,
2018. október 27-én, szombaton 8 órától a készlet erejéig.
– Budafok Oroszlános udvar, 1221 Budapest, Leányka utca 1/b.
– Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola
és Gimnázium udvara, 1223 Budapest, Rákóczi út 16.
– Bartók Béla Általános Iskola udvara, 1225 Budapest,
Bartók Béla út 6. (bejárat a Tenkes utca felől)
A kedvezményes burgonya megvásárlására XXII. kerületi lakosok
jogosultak, háztartásonként egy zsák vásárolható, személyesen,
lakcímkártya felmutatásával.
Szeretettel várjuk Önöket!

állásajánlatok

felhívás

A Vink Plast Kft. csapatába keres

FKF-emblémás zsákok ingyenes osztása

targoncás raktári munkatársat.
A csapattag feladatai:
Raktározás: Áru beérkeztetése: bevételezés, rendszerben rögzítés, betárolás
Áru kiadása: áru-összekészítés bizonylatok alapján, kiadás vevőnek, kiadás
fuvarosnak, körfuvarok előkészítése
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
A pozíció betöltéséhez targoncavezetői engedély szükséges.
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

Az önkormányzat FKF-emblémás zsákok ingyenes osztásával segíti elő a
zöldhulladékok környezettudatos kezelését.
A kerttel rendelkező tulajdonosoknak a lakcímkártya felmutatásával (vagy tulajdoni lap, Adóügyi Iroda által kiküldött értesítő, önkormányzati ingatlan esetén a
bérleti szerződés) kizárólag ingatlanonként (nem lakásonként) legfeljebb 5 db
zsákot lehet átvenni az osztás ideje alatt egy alkalommal.
Idén a következő helyszíneken és időpontokban lehet a zsákokat átvenni:
• október 15-én 10.00–18.00-ig a Cziffra György Kulturális Központban (1225
Budapest, Nagytétényi út 274–276.)
• október 16-án 08.00–16.00-ig a Cziffra György Kulturális Központban (1225
Budapest, Nagytétényi út 274–276.)
• október 17-én 10.00–18.00-ig Városházán (1221 Budapest, Városház tér 11.)
• október 18-án 08.00–16.00-ig Városházán (1221 Budapest, Városház tér 11.)

Baross Gábor-telepi
Polgári Kör októberi
programja

(Pelikán Imre Közösségi Ház, 1224 Bp., XVI. utca
22.)
2., kedd, 16 óra Nyugdíjasklub. Vezeti: Balázs
Jánosné. Egészségügyi tornát tartja: Zsámbokiné
Vágner Ildikó gyógytestnevelő
3., szerda, 13 óra XII. utcai lélekvédő klub eü.
tornája. Vezeti: Halászné Furka Éva klubvezető. 3.
szerda, 15 óra 3-1-2. Meridián torna. Vezeti: Pálinkás Gyöngyi. A foglalkozások ingyenesek. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk! 3., szerda, 18 óra
Polgári kör vezetőségi ülése. Vezeti: Sztavropulosz
Szotiriszné elnök
5., péntek, 9 óra Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Donát-hegyen a 13 aradi vértanú emlékére,
a Baross Gábor Általános Iskola diákjaival együtt.
Ünnepi beszédet mond: Monostoriné Szeleczky
Gabriella, a Baross Gábor Ált. Iskola történelemtanára. A műsorban közreműködnek a Baross Gábor
Általános Iskola diákjai és tárogatós barátaink.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 5., péntek,
17.30-18.30 Zenés családi-női kondicionáló torna.
Vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelő
8., hétfő, 17 óra Gyakoroljuk a német nyelvet! Vezeti: Kutas Endre alelnök
9., kedd, 8 óra Nyugdíjasklub, és a polgári kör éves
buszkirándulása. Visegrádra és Szentendrére. Előzetes regisztráció és polgári kör tagság szükséges
a részvételhez, a férőhelyek erejéig. Jelentkezés
Balázs Jánosné klubvezetőnél.
10., szerda, 11–13. óra XII. utcai lélekvédő klub eü.
tornája. Vezeti: Halászné Furka Éva klubvezető
10., szerda, 15 óra 3-1-2. Meridián torna
Vezeti: Pálinkás Gyöngyi. A foglalkozások ingyenesek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
11., csütörtök, 17 óra Fotóklub. Vezeti: Czettele
Győző. 11., csütörtök, 18 óra Ki Mit Gyűjt! Klub.
Vezeti: Rácz István vezetőségi tag
12., péntek, 17.30-18.30 Zenés családi-női kondicionáló torna. Vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó
gyógytestnevelő. 12., péntek, 19 óra „Őszi Kvíz”
vetélkedő. Jelentkezni 5 fős csapatokkal lehet
nemre és korra való tekintet nélkül a 06-70/4326556-os telefonon. Az első három helyezett jutalomban részesül. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
13., szombat, 18 óra Rockklub. Vezeti: Juhász Ferenc vezetőségi tag
16., kedd, 16 óra Nyugdíjasklub. Vezeti: Balázs
Jánosné. Egészségügyi tornát tartja: Zsámbokiné
Vágner Ildikó gyógytestnevelő. 16., kedd, 17.30–
18.30 Zenés családi-női kondicionáló torna. Vezeti:
Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelő
17., szerda, 11–13 óra XII. utcai lélekvédő klub eü.
tornája. Vezeti: Halászné Furka Éva klubvezető
17., szerda, 15 óra 3-1-2. Meridián torna
Vezeti: Pálinkás Gyöngyi. A foglalkozások ingyenesek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
18., csütörtök, 16 óra Nyugdíjasok kártyadélutánja
Vezeti: Balázs Jánosné
19., péntek, 17.30–18.30 Zenés családi-női kondicionáló torna Vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó
gyógytestnevelő. 19., péntek, 19 óra Barossi ifjak
összejövetele. Vezeti: Juhász Dániel tagozatvezető
23., péntek délelőtt Részt veszünk a NPK ünnepi
megemlékezésén és koszorúzunk. 23., kedd, 16
óra Nyugdíjasklub. Vezeti: Balázs Jánosné
24., szerda, 11–13 óra XII. utcai lélekvédő klub eü.
tornája. Vezeti: Halászné Furka Éva klubvezető
24., szerda, 15 óra 3-1-2. Meridián torna
Vezeti: Pálinkás Gyöngyi. A foglalkozások ingyenesek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
26., péntek, 17.30–18.30 Zenés családi-női kondicionáló torna Vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó
gyógytestnevelő. 26., 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 14.30tól 17 óráig. Minden szombaton és vasárnap a III.
sz. versenyző fiatalok asztalitenisz-edzése 9.00–
17.00-ig 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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Hét színház az otthona

Hollywoodi rendezőt alakított Csonka András a Klauzál Ház színpadán
Az elegáns figurát lazára véve keltette életre Csonka András Fleminget, a
hollywoodi rendezőt A forgatókönyv
című vígjátékban, amelyet a Fórum
Színház mutatott be a Klauzál Házban.
A szabadúszó színész a 90-es években
vetített Família Kft. televíziós sorozat
Picijeként óriási népszerűségre és ismertségre tett szert, amelyet azután az
ország különböző színházaiban és műsorvezetőként is kamatoztatott. Életformája ma is változatlan, jelenleg is
több színház előadásaiban játszik, így
a Madách Színházban, a Karinthy Színházban és a Játékszínben, ahol ebben
az évben az Évad színészének választotta a közönség.
– Soha nem hiányzott önnek a társulati lét?
– A Família Kft. miatt nem lehettem
sehol társulati tag, így megszoktam

ezt a fajta szabadságot. Jelenleg hét
színházhoz tartozom, és szerencsére
egyiknél sem érzem úgy, hogy megtűrt
vendég lennék. A Játékszínben öt darabban játszom, a Budapesti Operettszínház Abigéljében, az Apáca Showban és a Mágnás Miskában, és vagyok
a Pesti Magyar Színházban és a Veres1
Színházban is. Ma már nagyon kevesen tartoznak társulathoz, ezért én sem
lógok ki a sorból.
– Vannak az életében úgynevezett
mérföldkőszerepek?
– Próza szakon végeztem, ezért a
Grease-ben az első zenés szerepem
meghatározó volt, amit azután igen
sok musical követett. Nagyon szerettem a Kapj el! című kétszemélyes
musicalt, és mivel gyermeklelkületű vagyok, emlékezetes a Szépség és
a szörnyetegben játszott gyertyatartó,
és a még ma is futó Mary Poppinsban

a kéményseprő szerep. Ezek mindenképpen mérföldkövek, ahogy az is,
hogy húsz év után újra megtalált Lorenzo szerepe a Hazudj inkább, kedvesem! című vígjátékban. Ritkán
utasítok vissza ajánlatot, mert mindegyiket kihívásnak érzem, és soha
nem megyek be a színházba úgy, hogy
nincs kedvem az adott feladathoz,
még akkor sem, ha kicsi szerepre választanak.
– Hogyan készül egy-egy előadásra?
– Elég izgulós és stresszes vagyok,
ezért mindig átnézem az aznapi feladataimat, a szerepemet vagy szerepeimet – még akkor is, ha már százszor
játszottam –, és viszem magammal a
szövegkönyvet is. Nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben, jó hangulatban
tudok csak jól dolgozni, és azt is éreznem kell, hogy fontos vagyok, hogy
számítanak rám. n (Tamás Angéla)
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Náluk van a legjobb buli
Háromtagú felállással hódított Budafokon a Konyha
Hat éve Konyhanyelv címmel Lovasi András kiadója, a Megadó adta ki az első lemezüket. A zenekart vezető Szepesi Mátyás énekes-gitáros nem akar elvtelen
kompromisszumokat kötni, sokkal fontosabb, hogy a Konyha és a közönség jól
érezze magát a színpadon.
– Miért Konyha? Honnan jött az együttes neve? Felteszem, ez a zenekar kedvenc
kérdése…
– Igen, abszolút. Miért konyha? Mert
mindig ott van a legjobb buli, és a hűtőben
mindig ég a villany. Utóbbi a jobb esetekre vonatkozik.
– Már nyolc éve létezik a zenekar. Meg
lehet élni a muzsikálásból Magyarországon?
– Ha valaki több zenekarban játszik,
akkor van rá esély, de nem az a célunk,
hogy kompromisszumokat kössünk és a
lehető legtöbb pénzt hasítsuk ki a zenélésből. Nem fogunk azért felkérni egy jó
nevű producert, hogy írjon nekünk egy
fülbemászó popslágert, amit aztán agybafőbe játszanak a rádióban.
– Első lemezüket a Kispál és a Borz korábbi, a Kiscsillag jelenlegi frontemberének kiadója, a Megadó adta ki. Munkakapcsolat volt és barátság lett, vagy
gyerekkorból maradt a rajongás?
– Az előbbi. Fiatalon sok zenekart szerettem, egy időben rendszeresen jártam a
Hobo-klubba, mert olyan magas színvonalú zenélés folyt. Szerettem a Pál Utcai
Fiúkat és persze a Kispált is, főleg azért,

Csonka András és Szerednyey Béla A forgatókönyv című darabban

Fotó: Kocsis Zoltán

mert olyan családias hangulatot teremtettek a koncertjeiken. A 2000-es évek elején „kifeküdtem” Bérczessy Robi és a
Hiperkarma szövegein. Lovasi Andrással inkább munkakapcsolat, talán barátság alakult. Teljesen más, vegyes hatások
értek bennünket a zenekaron belül. A dobosunk főleg jazz és funky stílusú együttesekben játszott, előttünk tíz éve játszott
legutóbb rockot. A basszusgitárosunk nagyon képzett zenész, a lelke mélyén a
punkhoz kötődik a mai napig.
– Hogyan lehet összehozni ennyiféle
zenei stílust? Létezik demokrácia a zenekaron belül?
– Ritka az ilyen, valakinek mindig
döntenie kell, de alapvetően törekszünk
a megbeszélésre. Eddig egész jól működtünk együtt.
– Van létjogosultsága manapság a két
gitár-dob háromtagú felállásnak?
– Azt szokták mondani, hogy minél sikeresebb egy zenekar, annál jobban kezd
bővülni, több hangszer jelenik meg a koncerteken és a lemezeken. A Police is három taggal kezdte annak idején, aztán szépen kivirult. Nálunk néha-néha vannak
vendégzenészek, de például a dobosunk
is használ olyan előre beprogramozható
szerkezetet, amelyen zongorahangot ad.
Érdekes, errefelé halad a zene: a Szigeten
láttam az Arctic Monkeyst, amely alapvetően négytagú, mégis egészen egyedi
hangzásvilágot hoztak létre, nyolcan álltak
a színpadon. Mi csak hárman vagyunk, de
mi is haladunk a korral. n (Vh)

Fotó: Kocsis Zoltán

Modern rockabilly Budafokon
Egymáshoz öltözködött a tapasztalt frontember és fiatalabb zenésztársai
Tom Stormy és Petrovna akár egy amerikai zenekar tagjai is lehetnének. De nem,
ők a magyar rockabilly hiteles képviselői. A Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon adták a kilencedik koncertjüket. Pedig nem úgy tűnt, mintha ismerkednének
egymással. Dübörgött a rockabilly.
„Édesek voltak az első sorokban táncoló emberek. Mindig öröm látni, ha táncra perdülnek az emberek a koncertjeinken” – meséli egy nagy slukk cigaretta
után Petrovna, a Tom Stormy Trió énekesnője. Kis fantáziával kikövetkeztethető a keresztneve, a családnevét fedje
jótékony homály. A Petrovna művésznév eredettörténetét viszont annál szívesebben osztotta meg lapunkkal a paksi illetőségű hölgy. „Régen kipróbáltuk
az éjszakában, milyen hatást vált ki az
emberekből, ha Petrovnaként mutatkozom be. Szép nagyokat néztek, nem bírták hova tenni. Gondoltam, ezek után jó
lesz. Hát, röviden innen jött a Petrovna.”
Nehogy azt higgye bárki is, hogy Tom
Stormyval könnyebb etimologizálni a
művésznevet, sőt. „Egyszer egy szolnoki
ismerősöm hívott így, azóta rám ragadt.
Ő volt Fáraó, annak idején mindenkinek
volt valamilyen művészneve” – meséli
Tom Stormy Fácán, a rockabilly formáció vezetője.
Az ötvenes évei elején járó dobos,
aki kollégáival ellentétben állva muzsikál, hosszú éveken keresztül „anyazenekarával”, a Mistery Ganggel járta a klubokat, az új formációhoz új zenészeket
hívott. „A gitáros fiút egy rockkoncerten
néztem ki magamnak. AC/DC típusú zenét játszottak, én láttam a srácon, ahogy
a hangszerhez nyúlt, hogy jó ember, ő

kell nekem. Vele akarok zenélni. Minden
tagnak megvan a története, de szándékosan fiatalokkal akartam egy zenekarban
játszani. A Mystery tovább él, én akusztikus gitáron játszom Johnny Cash-számokat” – mesélte a frontember.
A Tom Stormy Trio kilencedik fellépése éppen a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválra esett. Úgy szólt az egy kis
francia sanzonnal, lassú futamokkal vegyített rock and roll, mintha ezer éve

együtt pengetett, dobolt, énekelt volna a
művésznevekből verbuválódott zenekar.
Remek buli volt, szó se róla.
„Az ötvenes évek vintage rock
and roll alapvető stílusjegyeit tiszteljük, szeretjük, arra alapozzuk a zenénket. Remélem, sikerült!” – mondta
Tom Stormy Fácán, aki szinte a zenekar többi tagjához öltözött. Elegancia,
rock and roll. Nem is olyan rossz párosítás. n (Vh)

Emeljük fel a szívünket!
Esterházy Pál kantátái a Szent Lipót-templomban
dén is megrendezték a Sursum

ICorda (Emeljük fel a szívünket!)

Petrovna a budafoki pezsgő- és borfesztivál színpadán

Fotó: Kocsis Zoltán

komolyzenei koncertsorozatot a kerületben. A komolyzenei fesztivál
ötödik koncertjén a Concerto Kamarazenekar hangversenyét hallgathatták meg az érdeklődők a budafoki
Savoyai Jenő téri Szent Lipót-plébániatemplomban.
A hangversenyen az Ars Nova Sacra
Énekegyüttes is közreműködött. Cser
Miklós, a Concerto Kamarazenekar karmestere a koncertről elmondta, nagy

öröm számukra, hogy magyar barokk
műveket adhatnak elő Esterházy Pál
gróf és birodalmi herceg, Magyarország
egykori nádora művéből, a Harmonia
caelestisből. Ez a mű ötvenöt kantátából
áll, ezekből hat tételt ismerhetett meg a
közönség. Répássy Dénes, az Ars Nova
Sacra Énekegyüttes karigazgatója hozzátette: mindig szívesen vesznek részt ilyen
koncerteken, hiszen a nevükben is szerepel a „sacra” kifejezés. Ez azt is jelenti,
hogy vonzódnak mindenhez, ami értékes,
ami szakrális. n (budafokteteny.hu)
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Játék, zene, tánc
a művelődési házban
Sikeres nyílt napot szervezett a Klauzál Ház szombaton
Első alkalommal szervezett nyílt napot a Klauzál Gábor Művelődési Központ, melynek fő célja, hogy minél
többen megismerjék az intézmény
által kínált sokszínű programokat. A
gyermekjátékoktól kezdve a tanfolyamokon át a kulturális rendezvényekig
mindennel találkozhattak a látogatók
szeptember 29-én.
nyílt napon a kicsiket a CsupaJátszótér várta, ahol huszonkét ügyességi és logikai játékot
próbálhattak ki. A Campona Játszóház közreműködésével KRESZ-parkká alakult a ház előtti parkoló egy része, így itt a gyerekek biciklizhettek a
szabályok betartása mellett. Nemcsak
a gyerekeknek, hanem a szülőknek is
szólt a kreatív vásár és workshop, ahol
a vásárlás mellett kézművesek segítségével meg is lehetett tanulni néhány
mesterségbeli fogást. Az Álomzúg
Társulás gyerekeknek szóló interaktív előadásában több hangszer is megszólalt, amit nagyon élveztek a kicsik.
A Klauzál Házban már nyitás óta rengeteg tanfolyam várja az érdeklődőket.
Közel harmincféle, mozgással, tánccal, kultúrával és egészséggel kapcsolatos kikapcsolódási formát kínál az
intézmény. Az óránként induló bemu-

ACsoda
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Verkli a Klauzál Házban

Fotó: Kocsis Zoltán

Három generáció szerepelt együtt a színpadon Szörényi Leventével
agy sikerű koncerttel zárult a Zene vi-

Nlágnapja jegyében szervezett egész

napos program a Klauzál Házban. Szörényi Levente vendégszereplésével és a
Klauzál Gitár Band, valamint a Csilingelő Gyermekkórus közreműködésével
az Illés-számokat játszó Verkli együttes
idézte fel a beatkorszak kezdetét, a lázadás korát, a hatvanas, hetvenes évek meghatározó zenei világát. A közel negyven
éve alakult zenekar a Séta az arany húrokon című Szörényi-szerzeménnyel indított, amelyet azután a Szörényi–Bródy
páros legismertebb dalai követtek, például az Amikor én még kissrác voltam, a
Good bye London vagy a Kis virág.
Szörényi Levente az első zenei
blokk után lépett a színpadra beszélgetőpartnerével, Kondor Katalinnal,

egy igazi beszélgetős és zenés időutazásra invitálva a közönséget. A Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző,
gitáros, énekes először azokról a zenekarokról beszélt, amelyek ma is játs�szák az Illés és a Fonográf együttes dalait, majd az 1990-ben fennállásának
huszonötödik évfordulóját ünneplő Illés együttesről. Felidézte első szerzeménye, Az utcán című dal születését, a
Nógrádverőcén adott esti koncertjeiket
és néhány nagyon népszerűvé vált nóta
létrejöttét, születésük körülményeit –
mindezt helyenként gitárral és énekkel
illusztrálva. Mesélt a beat őshazájában,
Londonban adott koncertjeikről és a
Magyar László alapította Verkli zenekarnak nyújtott segítségről. Néhány
szám erejéig gitárt is ragadott, és ön-

feledten énekelt a koncertező együttessel, amelyhez hol Nádor Balázs csatlakozott a tangóharmonikájával, hol
a Klauzál Gitár Band tagjai, akik közül Ihász Katalin és Ihász Nóra az előadás nagy részében vokálozott. Az este
folyamán többek között elhangzott egy
részlet a Verkli 1982-ben megjelent első
nagylemezéről, a Ta-tarada-dam a fúvós
hangszereket megszólaltató Arató László közreműködésével, a legendás Újra
itt van és a Kégli-dal a Beer Ágnes vezette gyermekkórus részvételével.
A Verkli Együttes (Magyar László –
ének, gitár, Kölcsényi Attila – szólógitár,
Soós Balázs – basszusgitár, Tiba Sándor
– dob) stílusosan a program címadó dalával, az Add a kezed! című nótával búcsúzott a közönségtől. n (Tamás Angéla)

tatókon ezek közül néhányat meg is tekinthettek az érdeklődők, például a jin
jógát, a modern balettot vagy éppen az
akrobatikus rockyt. A sok élmény után
finom falatok is várták a betérőket, az
udvaron frissen sütött lapcsánkát lehetett kóstolni fokhagymás tejföllel.
A krumplilepénynek rengeteg neve
van, ami azért is érdekes, mert ahány elnevezés, annyiféle elkészítési módja van
ennek a finom ételnek. A délutáni órákban a kultúra és a zene kapta a főszerepet, a Zene világnapjához kapcsolódva.
A Klauzál Társalgóban Szatmári Éva, a
Klauzál Ház kommunikációs szakembere beszélgetett Hollerung Gábor Liszt
Ferenc-díjas karmesterrel. A közönség
ezúttal nem a kiemelkedő szakmai pályáját ismerhette meg a művésznek, hanem
magát Hollerung Gábort, a magánembert. Este hat órakor Simándy József születésének 100. évfordulójára az Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézet által összeállított vándorkiállítást nyitották
meg a művész gyermekei. A színházteremben telt házzal kezdődött el az „Add
a kezed” koncert, melyben Szörényi Levente, a Verkli Együttes, a Klauzál Gitár
Band és a Csilingelő Gyermekkórus lépett fel. A nyílt napot a Latin Combo Duo
koncertje és kubai estje zárta egy fergeteges bulival. n (Viszkocsil Dóra)

Egymásra hangolva
Az Ars Sacra Alapítvány előadása a Szent István téren

Hollerubg Gábor (jobbra) a nyílt napon

Fotó: Kocsis Zoltán

Balázs János 30
Karsay Ferenc polgármester is
köszöntötte a kiváló zongoraművészt
oncertsorozattal ünnepli 30. szü-

Kletésnapját Balázs János Liszt- és

Kéri Kitty és Oberfrank Pál a Szent István téren

„Szeretlek!” – mondod. „Szeretlek!”
– mondom. És mindketten mást értünk rajta, ha nem ugyanazon a szeretetnyelven beszélünk. Elmegyünk egymás mellett, pedig ő is szeret engem,
és én is szeretem őt, de egyikünk sem
úgy szeret, ahogy az a másiknak jó –
foglalhatnánk össze röviden annak a
rendhagyó irodalmi estnek a mondanivalóját, amelyet az Ars Sacra Alapítvány mutatott be a Szent István téren
a Budafok-Belváros plébánia szervezésében augusztus 29-én.
éri Kitty színművésznő és Oberfrank

KPál Jászai Mari-díjas színművész, a

Veszprémi Petőfi Színház igazgatója
különleges előadással ajándékozta meg
a budafoki közönséget. A szabadtér kínálta lehetőséggel élve a színészek

Fotó: Kocsis Zoltán

egymástól nagy távolságra állva adták elő R. D. Laing Tényleg szeretsz?
című művének részletét, hol mosolyt
fakasztva, hol könnycseppeket csalva a
szemekbe. Halil Dzsubran sorai, valamint Reményik Sándor és József Attila
egy-egy költeménye már a tér színpadán találta a pódiumműsor szereplőit,
akik a Miklya Luzsányi Mónika által
megírt és szerkesztett irodalmi összeállítást tolmácsolták a nézőknek.
Az Ars Sacra Alapítvány ötletéből született Szeretetnyelv című előadás a költészet segítségével, de a mai ember hangján
üzen a szeretetről, a szerelemről. A házasságerősítő program megalkotásához a
magyar és a világirodalom klasszikusait,
valamint kortárs költőinket hívta segítségül a Prima díjas írónő, aki saját soraival
foglalta keretbe a kiválasztott verseket.

A nő és férfi párbeszédére épült műsorban hallunk félreértett szavakról, az
oda (nem) fordulásról, az egymás mellett való elbeszélésről, megdöbbentő
igazságokat arról, amit mindenki megél, és senki sem ismer fel. „Egyenlők
vagyunk. Látod. Ha kivonlak magamból, a semmi marad” – mondja a férfi
(Simon Márton: Háromnegyed négy).
Az előadáson olyan irodalmi
gyöngyszemek hangzanak el, mint Pilinszky János Azt hiszem, Szabó Lőrinc
Nekem az élet a szerelem, Csoóri Sándor Senkiföldje című verse, vagy részlet
Szent Pál első leveléből a korinthusiakhoz, de az irodalmi összeállításban helyet kap többek között Kányádi Sándor,
Weöres Sándor, Baranyi Ferenc, Szép
Ernő, Lackfi János és Szabó T. Anna
egy-egy verse is. n (Tamás Angéla)

Prima díjas zongoraművész, a turné
első állomása szeptember 27-én volt a
budapesti MOM Kulturális Központban. Karsay Ferenc polgármester a
Facebook-oldalán is üdvözölte a művészt. „Egy rendkívüli zenei tehetség,
jó barátom, Balázs János zongoraművész születésnapi hangversenyén vehettem részt” – írta a polgármester a
közösségi oldalán. – „Az eseményen
köszöntötte az ünnepeltet Áder János
köztársasági elnök, és nekem is volt
alkalmam kerületünk szerény ajándékát átnyújtani Jánosnak. Nagyon sokat tesz a Cziffra-örökség ápolásáért,

Balázs János és Karsay Ferenc 

amiért nem lehetünk elég hálásak itt,
Budafok-Tétényben, Cziffra egykori
lakhelyén. Személyében komoly szövetségesünkre találtunk Budafok-Tétény kiemelkedő kulturális életének,
értékeinek népszerűsítésében. János,
ezen a kerek évfordulón, Isten éltessen sokáig! Azt kívánom, még nagyon
sokáig élvezhessük a játékodat és dolgozhassunk együtt!” – köszöntötte Balázs Jánost Budafok-Tétény vezetője.
A Balázs János 30 című szeptemberi
zongoraesten
Szergej
Rahmanyinov, Frédéric Chopin, Liszt
Ferenc és Dubrovay László művei,
valamint Cziffra György átiratai hangzottak el. 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



KULTÚRA, RIPORT



9

A nő ezer arca
Vikopál Zsuzsanna: „Eljött az idő, hogy újra kísérletezzek”
Ír, hímez és fest, miközben pénzügyi
szakemberként dolgozik a MÁV Zrt.-nél.
Vikopál Zsuzsa itt él köztünk, a kerületben,
és már több regénye jelent meg, s több kiállítása volt, képei jelenleg a Nagytétényi
Polgári Kör Télikert Galériában láthatók.
üszkén vallja, hogy a Baross Gábor-te-

Blepen született, és barossinak tartja ma-

Mazgon Gábor, Karsay Ferenc és Lászlóné Varga Éva a bálozók körében

Parádés szüreti
mulatság Tétényben

Fotó: Kocsis Zoltán

A közösség erejére és a városrész jövőjére koccintottak a szüreti mulatság résztvevői
(Folytatás az 1. oldalról) 

A felvonuláson részt vettek többek között
borlovagrendi tagok, fúvósok, lovasklubés kórustagok, iskolások, néptáncosok
és nemzetiségiek, akik egy-egy helyen
megállva bemutatták hagyományos táncukat is. A csaknem háromórás felvonu-

lás után a Szelmann Házban a házigazdák
virslivel, langallóval (kenyérlángos, vagy
ahogy mások hívják, töki pompos) és üdítővel, borral kínálták a vendégeket, akik
az esti szüreti bálig sem maradtak műsor nélkül. A ház udvarán tovább szórakozhattak, többek között Leblanc Győ-

gát. Nagyszülei 1931-ben, a Szelmann
Ház szüreti mulatságán ismerkedtek meg,
és nagy szerelem lett belőle.
– A fotót, ami megismerkedésükkor
készült róluk, a mai napig őrzöm – meséli. – A családom Barosson és Nagytétényben lakik, tehát ezer szállal kötődőm ide.
Számomra ez a kerület a Kishaza, az Otthon, nem tudnék máshol élni.
– A műszaki-pénzügyi szakmába keveredett, mégis a művészetben éli ki magát.
Miért ragadott tollat, tűt, majd ecsetet?
– Hosszú történet ez. A munkám sosem elégített ki teljesen, évekig csak hobbiként tekintettem az írásra, ha volt pár
percem, lejegyeztem a gondolataimat.
A papírfecnik meg egyre gyűltek, végül
kezdtek valami regényszerűséggé ös�szeállni. Szerencsém volt, mert ebben az
időben, 1998-ban találkoztam Nemes István íróval, a Cherubion könyvkiadó tulajdonosával, aki segített, tanított, oktatott,
néha kioktatott. A segítségével tanultam
meg írni, felépíteni egy regényt, az olvasó szemével és szívével is látni, de azért

szerencsére a saját stílusom is mindvégig
megmaradt. Nem vagyok író, csak írogató ember.
– Hogyan lett az írogató emberből
(képző)művész?
– 2003-ban véletlenül betévedtem a
Camponában egy kiállításra, és ámulva
néztem a hímzett képeket, el sem hittem,
hogy ilyen csodákat alkothatnak emberek.
Teljesen elvarázsolt. Pár hónap múlva beóvatoskodtam a keresztszemes boltba és
útmutatást kértem. Egy év alatt három
nagyméretű képet hímeztem, éjjel-nappal
dolgoztam, így kezdődött... Teljesen belehabarodtam a „tűvel festés” művészetébe, de sajnos, ha száz életem lenne, akkor
sem tudnék a végére érni mindannak, amit
még létre szeretnék hozni. A szekrény tele
van félkész darabokkal, és el nem kezdett
szerelmetes képekkel. Eljött az idő, hogy
továbblépjek, és újra kísérletezzek.
– Így jött a festészet is?
– Igen. Véletlen volt, hogy belevágtam, éppen egy éve festek. Nem vagyok
festő, sem „művész”, csak egy festegető
ember, aki élvezi az alkotás örömét. Nincs
kiforrott stílusom, mindig újabb színek,
arcok fognak meg, ezért is adtam a kiállításnak „A nő ezer arca” címet.
– Szobrász nem akar lenni?
– Rengeteg ötletem van még, amiket szeretnék megvalósítani. Remélem, egyszer még szobrászkodni is fogok. n (temesi)

ző és Tóth Éva énekesek operettműsorát
hallgathatták meg, és a Nádasdy Iskola néptáncosainak bemutatóját is megtekinthették. Az esti bál pedig a szokásos
vidámsággal telt hajnalig (például a hagyományos szőlőlopás játékkal), remek
zenével. n (Temesi László)

Az anyaszív a gyermekért dobog
Szent Mihály-napi kiállítás a Radóczy Mária Galériában

Vásárfia mindenkinek
Az önkormányzat is támogatta a Herman
Ottó Általános Iskola rendezvényét
Senki nem tért haza üres kézzel, aki ellátogatott a Herman Ottó Általános Iskolában megrendezett XVI. Szent Mihály-napi
vásárra. A gyerekek hetekkel a rendezvény előtt már otthon elkészítették az árusításra kínált portékáikat.
Szent Mihály-napi vásár ünnepélyes

Amegnyitóján Karsay Ferenc polgár-

Radóczy Mária és Szepesfalvy Anna a kiállító művészekkel

A kulturális eseményeket magába
foglaló Szent Mihály-napokat tizenhatodik alkalommal szervezte meg
a Budatétényi Polgári Kör (BPK). Ennek keretében nyolcadik éve, hogy a
Radóczy Mária Galériában képző- és
iparművészeti kiállítás nyílik.
bben az évben „Anyaszív” címmel,

ESemmelweis Ignác magyar orvos

születésének 200. évfordulója alkalmából írt ki pályázatot a BPK, amelyre huszonegy alkotó adott be munkát.
A pályázók fele végzett képző-, illetve iparművész, így nem csoda, hogy
igen színvonalas anyag került az ítészek elé. A fődíjat, ahogy tavaly is, Kutasi Tünde érdemelte ki, aki egy ötvösmunkát adott be a pályázatra. A
zsúfolásig megtelt galériában először
Radóczy Mária iparművész, majd Tóth
Melinda, a BPK új elnöke köszöntötte
a megjelenteket. Szepesfalvy Anna al-

polgármester üdvözlő beszédében köszönetet mondott Radóczy Máriának,
aki otthont és segítő kezet nyújt a fiataloknak, valamint a civil szervezetnek, hogy minden évben megszervezi
a Szent Mihály-napi programsorozatot.
A zsűri nevében Tóth Avanti Péter,
a Képző- és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. kerület Kultúrájáért
elnöke beszélt a kiállításról. Örömmel nyugtázta, hogy a tárlaton látható munkák a legkülönfélébb technológiákkal, technikákkal készültek, ami a
pályázók sokszínűségét és kreativitását dicséri.
– Kaintz Regina ékszerbe álmodta
érzéseit, Czimbal Gyula fotóin az óvó
ösztön jelenik meg, Kelemen Ágnes
kék keretes festményén pedig a gyermek és az anya tekintete ragadja meg
a nézőt. Csavlek Etelka kerámiái az
anyaság különböző rétegeibe engednek betekintést, míg Kaszás Réka fest-

Fotó: Kocsis Zoltán

ményein alvó gyermekei elevenednek
meg. Kontor Enikő installációja, mely
Az élet bölcsője címet viseli, a még
meg nem született gyermek és az anya
kapcsolatát jeleníti meg, Hernusz Ágnes fehér alapon fehér festékkel festett
képein pedig tapinthatóvá válik a várakozás ideje alatt átélt gondoskodás –
mondott néhány szót a díjazott művekről Tóth Avanti Péter.
A tárlat megnyitóján Kiss Rebeka
egyetemi hallgató beszélt Semmelweis
Ignácról, az anya-gyermek kapcsolatot
szimbolizálva pedig György Viktória
és lánya, Tóth Virág énekelt.
Az önkormányzat segítségével és a
civil egyesület szervezésében megvalósult rendezvényről a támogatók jóvoltából senki nem távozott üres kézzel.
A pályázaton való részvételt és a fellépők műsorát egy-egy ajándékcsomaggal köszönte meg a galéria háziasszonya,
Radóczy Mária. n (Tamás Angéla)

mester beszélt a rendezvény történetéről,
többek között arról, hogy ez a vásár volt
régen a hivatalos ősz kezdete. Hozzátette még, hogy nagyon jó látni az iskolában
ezt a hagyományőrzést és a közös készülődést, árusítást. Kolláthné Hollóssy Rita,
a Budatétényi Polgári Kör leköszönő elnöke idén már vendégként érkezett a rendezvényre. Harminc évet tanított ebben az
iskolában és negyvenet dolgozott pedagógusként, valamint a polgári körben is. Ennek köszönhetően rengeteg rendezvény
megszervezése, kitalálása fűzhető a nevéhez, többek között a Szent Mihály-napok. Az eddigi munkáját virággal köszönte meg Karsay Ferenc polgármester. Az
iskola kis kórusának vidám vásári dalai
után kezdetét vette a forgatag.
Az idei évben a népi mesterségek témája köré szerveződött a Szent Mihálynapi vásár. A gyerekek plédeken árulták a
saját készítésű termékeiket az udvar egyik
felében. A vásári forgatagban Karsay Ferenc polgármester és Szepesfalvy Anna alpolgármester is talált magának ajándékot.
A vásáron részt vevő kézművesek a batikolás, a kosárfonás, a szappankészítés, a
textilszobrászkodás és a koszorúkészítés
mesterségébe is beavatták a gyerekeket. A
Ládafia Bábszínház Viadal című előadására sokan voltak kíváncsiak. Érkeztek most

is gólyalábasok, akik közös játékra hívták
a kicsiket. Az egyik teremben Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. tulajdonosa és
vezérigazgatója tartott előadást a magyarországi halfogyasztás népszerűsítéséről. A
témához kapcsolódóan az udvaron finom
halfasírtgolyókat és kézműves csokoládéfigurákat kóstolhattak a vendégek. Idén is
sok kézműves árulta szebbnél szebb portékáját a ragyogó napsütésben. A Fatekergő
Mesetanya nyolc állomásból álló kézműves-foglalkozással készült, ezt a gyerekek ki is próbálták. Lehetett dagasztani,
kalácsot fonni, kukoricatornyot építeni,
kukoricát darálni. Vizi Tibor és a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola néptánccsoportjának táncházába is sokan bekapcsolódtak. A rendezvényt idén is támogatta az
önkormányzat. n (Viszkocsil Dóra)
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Szent Kereszt
ereklye Barosson
Nyílt napot tartottak a Baross Gábor-telepi
Jézus szíve templomban
A Baross Gábor-telepi Jézus szíve
templom is csatlakozott az idei XII. Ars
Sacra Fesztiválhoz, a nyitott templomok napjához. A rendezvénysorozat
három napján sokféle programmal várták az érdeklődőket a templomba.
z első napon Mazgon Gábor érseki ta-

Anácsos, plébániai kormányzó szent-

misét tartott, majd a hívekkel Jézus keresztútját a budafoki kálvária mentén
sétálták végig. Szombaton a barossi Jézus szíve templom ereklyéit mutatta meg
Gábor atya az óvodásoknak és az iskolásoknak. – Amikor a gyerekek a szüleikkel misére jönnek, sokszor nem tudnak
kérdéseket feltenni, pedig lenne számtalan. Ezért gondoltuk, hogy most nekik mesélünk a templom történetéről és
a benne fellelhető tárgyakról – mondta Mazgon Gábor. Sokan nem tudták,
hogy a templomban található egy Szent
Kereszt ereklye, amely egy apró fadarab
Jézus keresztjéből. A gyerekek megtanultak helyesen keresztet vetni, és megtudhatták azt is, hogy melyik szobor kit

xxxxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Pincejárat bolgár muzsikával
Október első szombatján is várják a vendégeket a pincészetek
Ismét elindul a Budafoki Pincejárat a hónap első szombatján. Októberben a bolgár gasztronómiáé és népzenéé lesz a főszerep. A Törley Pincészetben a Martenica
Néptánc Együttes műsorát tekinthetik
meg a vendégek a kiváló pezsgők kóstolgatása közben, és bekapcsolódhatnak a
táncházba is. A Törley Múzeumba, illetve a
François pinceágban eközben minden óra
30 percétől vezetett bemutatót is tartanak
a látogatóknak.
smét nyitva lesz a Barlanglakás Em-

Ilékmúzeum, a látogatás folyamán tár-

latvezetés keretében a látogatók betekintést nyerhetnek a barlanglakások
hirdetmény

ábrázol, valamint hogy milyen fontos
tett köthető az ábrázolt személyiségekhez. Az oltárban három ereklye található, az egyik Szent Adalberttől, aki az
egyházmegye védőszentje, a másik Don
Boscótól, aki a szegény gyerekeknek segített, és végül Loyolai Szent Ignáctól,
akinek a tanításban volt fontos szerepe.
A templomlátogatás után a gyerekek az
udvarra mentek és több állomásból álló
ügyességi feladaton próbálták ki magukat. Volt kötélhúzás, korongdobálás, akadálypálya, régi korok játékai és színezés
is. Ugyanezen a napon csendes szentségimádás, a Budafoki Mozart Ifjúsági Zenekar koncertje és este szentmise várta
az érdeklődőket. Vasárnap szentmisével
emlékeztek a templomban a már elhunyt
kórustagokra. Délelőtt templomkvízen
mutathatták meg a gyerekek elméleti tudásukat. Sokan voltak kíváncsiak a római ministráns zarándoklatról és a családi táborról készült képek vetítésére a
templomban. A nap a templom történetének ismertetésével és szentmisével ért
véget. n (Viszkocsil Dóra)

kialakulásának folyamatába, a barlanglakók mindennapi életébe. A tárlatvezetés óranként indul. Délután három órától Karakas Zoltán dudazenéjét
is meghallgathatják itt a vendégek. A
pincejáraton 14 órától várja a látogatókat az Országcímer Kft. Seybold-Garab
Pincészete is a Péter-Pál utcában. Innen
indul egy tematikus séta Garbóci László
helytörténésszel, majd a pincében 3 tételes borkóstoló és sörperec várja a látogatókat (a program előzetes regisztrációhoz kötött)
A Magdolna Borklub és Rendezvényházban szintén háromtételes borkóstoló lesz magyar borászatok kitűnő borai-

ból, 15 órától pedig a Pravo Zenekar ad
bolgár népzenei koncertet. A Záborszky
Pincében a borok mellé most különleges Tapasokat kínálnak, a konyhai trükkökről, fortélyokról pedig Révész József
olimpia ezüstérmes mesterszakács tart
előadást.
A Katona Borházban a Falkafolk
Együttes lép fel, a Borköltők Társasága Étteremben pedig ismét pincekvíz
játék lesz. A Várszegi Pincészetben a
Bolgárkertész Trió játszik, a Duna-parti Vasmacska Terasz, a Promontor Kertvendéglő és az Istvántanya Vendéglő
pincejárat jeggyel tíz százalék engedményt ad az étlap áraiból. n (Vh)

Mazgon Gábor fogadta a gyerekeket a Jézus szíve templomban

Fotó: Kocsis Zoltán

Stációfutás Budafok
óváros szívében
Sokan versenyeztek a Kálvárián a háromévestől
a hetvenkét évesig a különböző futamokon
Négy évvel ezelőtt készült el a budafoki kálvária felújítása, ennek tiszteletére
rendezte meg először a Szent Lipót-plébánia és a 903. sz. Prohászka Ottokár
Cserkészcsapat a Stációfutást. A 220
méteres táv nem tűnt olyan soknak, de
az emelkedő sokakat próbára tett.
vről évre egyre többen neveznek be

Éa Stációfutásra, idén 77-en igyekez-

tek minél gyorsabban teljesíteni a távot.
A versenyre előzetesen is és a helyszínen is lehetett nevezni. Minden induló
egy pólót kapott ajándékba, amit már
a rajt előtt fel is vehettek a versenyzők. A rendezvény a 903. sz. Prohászka Ottokár Cserkészcsapat évnyitójával kezdődött a Bibliakertben. Major
Szabolcs csapatparancsok köszöntötte
a versenyzőket, majd Sárhegyi Zoltán

xxxxxxx

plébánossal imádkoztak a megjelentek.
Öt kategóriában indítottak futamokat a
szervezők, volt óvodás, kisiskolás, felsős, felnőtt és szépkorú futam is. Bárki elindulhatott a versenyen, a feltétel csak az volt, hogy teljesítse a távot.
A Kálvária-hegy tetején, a célnál mindenki almát, müzlit és üdítőt kapott. A
futamok között a Bibliakertben kézműves-foglalkozás várta a gyerekeket, de
sokan inkább a barátaiknak drukkoltak
a lépcső széléről. Az első három helyezett minden kategóriában ajándékot kapott. A legkisebb versenyző hároméves, a legidősebb hetvenkét éves
volt. A verseny után ebéddel is kedveskedtek a cserkészek a résztvevőknek,
a nap a Szent István közösségi téren
a szerelemről szóló irodalmi esttel ért
véget. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Kocsis Zoltán

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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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
Mobil: 06 30 932-9831
Bízza meg ön is cégünket
eladó ingatlanja
T[BLT[FSíL¥[WFUUTWFM

*/("5-"/,;7&55æ
A 22. KERÜLETBEN

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 

Budafoki Tangazdaság

1l i te r t
,-F
700

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

Apróhirdetés

Kastélyok berendezéséhez vásárolok festmé-

Appróhirdetés-felvétel:

(hiányosakat is) gyertyatartót, cukordobozt, régi álló

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

nyeket, ezüst 6-12 személyes étkészleteket
fali, asztali, karórákat, Herendi, Zsolnay porcelánokat, antik bútorokat, teljes hagyatékot. Üzlet:
06-20/280-0151, herendi77@gmail.com

Meghívó 
Meghívó a IV. Közösségi Tudat Napja rendezvényre,
időpont: 2018.október 13., helyszín: Klauzál Gábor

NAGYTÉTÉNYI SPORTEGYESÜLET
– KOHÁSZ SÖRÖZŐ –
SZERETETTEL VÁRJA VENDÉGEIT

szolgáltatás 

Budafok - Tétény Művelődési Központ Kamaraterem.

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

Program: 15 órától - 18 óráig, „Mit teszünk, mit
tehetünk, a közösségi tudat fenntartható fejlődése
érdekében” Regisztráció: info@erdounio.hu

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

KERT 

oktatás 

vidéken is. Tel: 06-30/682-4431

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

Metszést, elvadult kertek rendezését, fakivágást,

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

Mindenféle gépi és kézi kerti munkát vállalok

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.

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

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:
2018.10.27-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)

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

Vári Attila a pólósok élén
Kerületünk lakosát választották meg a vízilabda-szövetség elnökének
Bodnár András, Princz Gábor, Martin György
és Kemény Dénes után kerületünk lakosa,
Vári Attila lett az önálló Magyar Vizilabda
Szövetség történetének ötödik elnöke. A 42
éves, kétszeres olimpiai bajnokot a Duna
Arénában tartott közgyűlésen választotta meg egyhangú döntéssel a 144 küldött.
emény Dénes hatévi regnálás után, idén

Kmájusban jelentette be, hogy szeptem-

berben – az idényzáró világkupa után –
távozik az elnöki posztról. Ahogy teltekmúltak a hetek, hónapok, egyre jobban
letisztult a kép, hogy az egyetlen elnökjelölt Kemény helyére a legendás egykori szövetségi kapitány játékosa, a kétszeres olimpiai bajnok (2000 Sydney, 2004
Athén) Vári Attila pályázik.
Faragó Tamás, minden idők egyik legnagyszerűbb vízilabdázója, a montreali
olimpia bajnoka a választás előestéjén így
nyilatkozott a Magyar Időknek:

„Az, hogy Kemény Dénes lemondott,
szomorú esemény, ugyanakkor örömteli lehetőség, hogy a vízilabda-társadalom
van annyira erős, hogy a soraiból válasszon
elnököt, és ne kívülről, esetleg egy politikust, ahogy az más szövetségeknél előfordul. Ez megtisztelő nekünk, pólósoknak,
mert azt jelzi, hogy a politika alkalmasnak
tart bennünket a saját problémáink megoldására. Vári úgymond „tőlem” lett olimpiai bajnok, én voltam Sydney idején a Vasas
edzője, jól ismerem őt: értelmes, karizmatikus személyiség, aki ráadásul nyolcéves
pécsi cégvezetői gyakorlattal a háta mögött
biztosan jó elnöke lesz az MVSZ-nek.”
Nem állítjuk, hogy Faragó ajánlása
nyomán, de a 144 küldött vasárnap délelőtt
egyhangú voksolással választotta meg a 42
éves, kétgyermekes családapát a szövetség
elnökének. A Duna Arénában először a távozó Kemény Dénes búcsúzott teátrális
körülmények között – rövid beszéde után,

Karsay Ferenc és Vári Attila

Fotó: Kocsis Zoltán

ahogy a színpadon szokás, kiment a hátsó ajtón keresztül –, saját szavaival „magára hagyva” a közgyűlést, vastaps közepette, hiszen a jelenlévők megköszönték
„Deninek” azt a huszonkét, páratlanul sikeres évet, amit előbb szövetségi kapitányként, majd elnökként a sportág vezetésében töltött.
Ezek után jött a választás, amely semmiféle meglepetést nem hozott: a látványos prezentációt követően, amelynek
címe („Folytassuk egy csavarral!”) Vári
Attila emlékezetes csavargóljára utalt a
2000-es sydneyi olimpia döntőjében, nyílt
szavazással, egyhangúlag megválasztották
az egyetlen jelöltet a szövetség elnökének,
2020. október 22-ig.
Az új elnök szűzbeszédében a következőket mondta: „Nagyon szépen köszönöm a bizalmat! Amikor lemondott
Dénes, és többen megkerestek, hogy vállaljam el az elnöki pozíciót, megfogadtam,
hogy szeretnék harcolni a magyar vízilabdáért. Köszönöm a kluboknak, hogy minden információval elláttak, és készségesen, bizalommal álltak hozzám. Nagyon
sok embernek köszönhetem, hogy itt vagyok. Az első nagy lépés az volt, amikor
édesanyám és édesapám 36 évvel ezelőtt
levitt a Csasziba. Nem teljes a névsor, de
szeretném megemlíteni Pék Gyula bácsit,
Kovács Istvánt, Kemény Fecsó bácsit, Kemény Dénest és Ambrus Tamást. Megígérem, hogy a legjobb tudásommal és alázattal fogom szolgálni a magyar vízilabdát!”
Vári Attilával tehát a saját soraiból választott elnököt a magyar vízilabda-társadalom. És akár égi jelnek is vehetjük, hogy
azokban a percekben, amikor Vári bemutatkozó beszédét mondta, három magyar
klubcsapat is kiharcolta a továbbjutást a
Bajnokok Ligájában (Ferencváros-Telekom), illetve az Európa-kupában (A-Híd
OSC-Újbuda és a BVSC). Hasonló folytatást! n (Ch. Gáll András)

Az utolsó másodpercben dőlt el
Izgalmasan indult a szezon a szintet lépő budafoki kosárcsapat számára
Az előző idényben a másodosztály Zöld
csoportjában ezüstérmet szerző és így
az NB I/B Piros csoportjába feljutó Budafoki Kosárlabda Klubnál komoly tervekkel vágnak neki a bajnokságnak:
mindenképpen szeretnének hos�szabb távon megragadni ezen a szinten, sőt, már az első évben letennék a
névjegyüket, és a legjobb nyolc között,
vagyis rájátszást érő helyen szeretnének végezni. Ehhez az első lépést már
meg is tették: a szezon első mérkőzésén egy utolsó pillanatban szerzett kosárral, idegenben verték meg az MTK
Törökbálint együttesét 74-72-re.

vül pedig pár ígéretes fiatallal erősítettük még meg a keretet. Úgy gondolom,
hogy ez a csapat erősebb, mint a tavalyi,
mind játéktudás, mind pedig a csapategység tekintetében – erre szükségünk
is lesz, hiszen a bajnokság színvonala is
nagy ugrás a Zöld csoportéhoz képest.
Célunk a rájátszásba jutás, ami egyáltalán nem lesz egyszerű, rengeteg ki-ki
meccset kell megnyernünk ehhez, de ha
egységesek leszünk, és a sérülések is elkerülik a csapatot, akkor reális esélyünk
van a legjobb nyolc csapat közt végezni.
A bajnoki rajton pont egy ilyen kiki meccsen, drámai végjátékban sike-

mi működik, azon ne változtass

A– szól a mondás, amivel látható-

an egyetértenek a Budafoki KK-nál
is. Az előző szezonban 27 győzelem
mellett mindössze hét vereséget szenvedő csapat ugyanis a feljutás után
nem eresztette szélnek a döntős szereplést kivívó játékosait, nem cserélte le a fél csapatot, és nem igazolt idegenlégióst sem, ahogy az sok helyen
tendencia – ehelyett a sikercsapat tagjainak megtartására koncentrált. A
gárda korábbi játékosa és jelenlegi vezetőedzője, Károly Máté is hiszi, hogy
ez a helyes irány:
– A feljutás kiharcolása után az elsődleges célunk a csapat gerincének
megtartása volt, amely sikerült is, hiszen a húzóemberek közül egyedül az
aktív pályafutását befejező Wehner Zoltán távozott. Az ő pótlására érkezett
Győrből az A csoportos és légiós rutinnal is rendelkező Puszta Dávid, rajta kí-

Városházi Híradó
budafok-tétény

rült a csapatnak legyőzni az ellenfelet,
az előző szezont 9. helyen záró MTK-t.
A mindent eldöntő kosarat ráadásul az
új igazolás, a meccsen 18 pontot jegyző Puszta Dávid szerezte, aki érthetően
boldog volt a találkozót követően.
A Budafoki Kosárlabda Klub október 5-én, pénteken 19.30-kor, a Nyíregyháza Blue Sharks ellen játssza első
hazai mérkőzését a bajnokságban, a
Promontor utcai Fonyódi Antal Sportcsarnokban. Az összecsapásra a belépés ingyenes, a BKK örömmel vár
minden érdeklődőt, régi és új szurkolókat egyaránt! n (Vh)

xxxxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Dél-Buda – Együtt a dobogón
Októberben ismét részt vehetünk az ország
egyik legnépszerűbb sporteseményén
hagyományoknak megfelelően idén

Ais egy meglepetés váltófutammal ké-

szülnek a szervezők a Futafokra. Ebben az évben a szomszédos Újbudát látjuk majd vendégül. – Mind a két kerület
régóta elkötelezett a gyermekek sportos
és egészséges nevelése mellett. Mivel jövőre Budapest lesz Európa sportfővárosa,
ezért a két kerület vezetése közösen mutatja meg, mi már most is része vagyunk a
sportfőváros vérkeringésének – nyilatkozta Karsay Ferenc polgármester. Elmondta:
a váltóban a legkisebbektől a legnagyobbakig, sportolóktól a városvezetésig mindenki részt vesz. A verseny célja pedig az,
hogy megmutassuk, együtt többre megyünk, együtt állhatunk csak fel mindan�nyian a dobogó legfelső fokára.
Eddig már több mint négyezren jelentkeztek a kerületi Futafokra. Ezt a

számot és a korábbi résztvevői létszámokat is figyelembe véve egyértelműen kijelenthető, hogy Budafok-Tétény
futóversenye és sportnapja a kerület legnépszerűbb, sőt, az ország egyik leglátogatottabb sporteseménye. Az október 6-i verseny részletes kiírása elérhető
a verseny megújult honlapján, a www.
futafok.hu oldalon. Mindenféle érdekességek, aktualitások megismerhetők a Futafok Facebook-oldalán. Mivel
a verseny hagyományosan október első
szombatjára esik, ezért egyben Pincejárat is lesz ezen a napon. Mint arról beszámoltunk, 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 (Vh)

Megingott a kispad:
sima vereség Csabán
Három fordulóban mindössze egy pontot szerzett a BMTE
Nem járnak jó napok a BMTE-re: a legutóbbi három fordulóban mindössze egy
pontot szerzett a csapat, tíz fordulóban
szerzett kilenc pontjával csak a 16. helyen áll, és ha szerdán nem sikerül legyőzni a kiesési rangadón a bennünket
egy ponttal megelőző Mosonmagyaróvárt, akkor annak komoly következményei lehetnek, akár még Vitelki Zoltán
edző állása is veszélybe kerülhet.
nyolcadik fordulóban 4-0-s vereség

AGyőrben, a kilencedikben sovány

hazai 0-0 a nem éppen acélos Kazincbarcika ellen, majd most vasárnap, a
tizedikben sima 2-0-s kudarc az éllovas
Békéscsaba otthonában. Az eddig ös�szegyűjtött kilenc pont csak a 16. helyhez elegendő, s itt már nagyon közel
van a kiesőzóna.
– Szegény embert az ág is húzza –
kesergett Vitelki Zoltán vezetőedző. – A
fél csapat sérült, most már Filkor Attila
is kidőlt vállproblémái miatt, nem kockáztathattam meg a játékát, Vass Máté
sem egészséges, Csizmadia Csaba, a
csapatkapitányunk még csak lábadozik,
összesen hat játékosomra nem számíthatok, s ők többnyire a kulcsemberek
közül valók. Nagyon nehéz így helytállni...
Főleg az éllovas otthonában, aki duzzad az önbizalomtól.
– Gyorsan kaptunk egy gólt az elején
– idézte fel a Kórház utcában történteket
a szakvezető. – Szabadrúgás volt, a bíró
jelezte, hogy csak a sípszó elhangzása
után végezhetik el a csabaiak, akik ennek ellenére gyorsan elrúgták a labdát,
és gól lett a vége. A bíró pedig megadta... Nem mintha ezzel akarnám magya-

rázni a vereségünket, de mégis... Aztán
visszajöttünk a meccsbe, helyzeteink is
akadtak, de a második félidő elején kaptunk még egy gólt, majd Lakatost kiállították egy dulakodás végén, és ettől
kezdve tíz emberrel már nem volt esélyünk.
Vitelkinek felvetem, nem fordul-e
meg egy ilyen rossz sorozat után az
edző fejében, hogy – jó magyar szokás
szerint – megköszönhetik a munkáját.
– Nagyon őszintén mondom, én ezzel nem foglalkozom, pláne, hogy ez
olyan kérdés, amelyre nincs ráhatásom.
Bízom benne, hogy az elvégzett munkának meglesz az eredménye. Mindjárt
szerdán, a Mosonmagyaróvár ellen, hazai pályán, a 11. fordulóban.
Jakab János, a klub tiszteletbeli elnöke a helyszínen látta a békéscsabai vereséget. Nem túl vidám a tapasztalt sportvezető.
– Hitehagyott társaság benyomását
keltette a csapat, és ez nem jó – mondta. – Most olyan helyzetbe manőverezte magát az együttes, hogy a szerdai,
Mosonmagyarvár elleni mérkőzést mindenképpen meg kell nyernünk, ha törik,
ha szakad. Kiesési rangadó lesz a javából, egyetlen ponttal áll előttünk az ellenfél, meg kell előznünk. Vitelki Zoltán sorsa szempontjából is fontos meccs
lesz a szerdai. Én türelmes ember vagyok, nem szeretek kapkodni, de a tulajdonosunk, Bélteky Róbert már egy
kicsit ideges, nem vagyok biztos benne,
hogy nem fogy el a türelme egy esetleges újabb vereség hatására. De erre nem
is merek gondolni.
Az az igazság, hogy mi, szurkolók
sem... n (Ch. Gáll András)
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