Költöznek a fogászok

Edző és énekes

A Substones Budafokon

Hullámzó teljesítmény

A szakrendelőben folyó felújítási munkák miatt a
felnőtt fogászati rendelés október 15-től november 9-ig elköltözik. (4. oldal) 

Nemcsak futballedzőként, hanem
énekesként is a legjobbra törekszik
Hevesi Tamás. (7. oldal) 

Instrumentális és vokális soul-funkot
játszik az öt éve együtt muzsikáló
Substones. (9. oldal) 

A sérülések miatt is hullámzó
teljesítményt nyújt a BMTE futballcsapata
az NB II-ben. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Kisamerika
Csipával
A Klauzál Házban
muzsikál
a Hooligans
énekese

(7. oldal) 
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Képzőművészeti és helytörténeti galéria
Kétszázmillió forint támogatást nyert el Budafok-Tétény önkormányzata a fővárostól egy új kulturális központra a Kossuth Lajos utcában
Új kulturális és helytörténeti központ
jön létre Budafokon. A főváros támogatásával olyan képzőművészeti és helytörténeti galériát hoznak létre az egykori községháza épületében,
ahol kávézó és kisebb rendezvényekre,
filmvetítésekre alkalmas hely is lesz,
miközben felújítják a belső udvart.
étszázmillió forint támogatást nyert

Kaz önkormányzat a Budafoki Művé-

szeti és Helytörténeti Galéria létrehozására a fővárostól a TÉR_KÖZ pályázaton. Budafok-Tétény önkormányzata
a „Budafok belváros megújul” program részeként a Kossuth Lajos utca 24.
szám alatti volt községháza átalakítását és felújítását tervezi. Az épület új
funkciója sokak örömére képzőművészeti galéria és helytörténeti kiállítótér
lesz. A főbejárat mellett kialakítanak
egy művészkávézót, amely az utcáról
is megközelíthető. Az épület csendes
belső udvarában lesz a kávézó terasza,
ahol kisebb rendezvényeket, filmvetítéseket is lehet tartani.
A kerület pályázatának célja az egykori községháza átalakításával és felújításával
egy olyan fedett találkozási hely létrehozása, amely teret adhat kulturális és szabad-

A kiállítóhely és művészkávézó látványterve

Továbbra is sikeres a Futafok

Fotó: Kocsis Zoltán

idős funkcióknak, továbbá új arculatával és
építészeti karakterével méltó épületévé válhat Budafok városközpontjának. A beruházás megvalósításával akadálymentessé
teszik és felújítják a teljes épülettömböt, átépítik az új bejárathoz kapcsolódó közterületet, és egy szép belső udvart alakítanak ki
az épülethez. A fejlesztés tervezett összköltsége 331 299 000 forint, ebből 200 milliót
a főváros fizet az önkormányzat sikeres pályázatának eredményeként.
A közösségi tervezés alkalmazásával az
önkormányzat pályázatot írt ki az új kulturális központ elnevezésére is. A pályázatra számos ötletes elnevezés érkezett, a
nyertest hamarosan kihirdetik. A pályázat
feltétele az volt, hogy a javasolt név utaljon a kerületre, a városközponti helyszínre, a funkcióra, legyen fiatalos. Kritérium
volt az is, hogy a név rövid és frappáns legyen, ugyanakkor a pályázó tegyen javaslatot hosszú változatra is. Egy borítékban maximum öt javasolt név is szerepelhetett. A
beérkezett javaslatok közül előzsűri választotta ki a legjobb ötöt, amelyekre a Budafoki Pezsgő-és Borfesztivál idején szavazhatott a közönség. A szavazáson legjobb
eredményt elérő nevet fogja viselni a megújuló épület, a beküldő kreativitását pedig
nettó 170 ezer forinttal díjazzák. n (Vh)

Emlékezés a forradalomra
Nagytétényben és Budafokon is a hősökre emlékezünk
A Nagytétényi Polgári Kör és BudafokTétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2018. október 23-án (kedden) ünnepi megemlékezést tart az
1956-os forradalomról és szabadságharcról, a nemzet hőseiről.
kerületi

megemlékezés

tervezett

Aprogramja szerint 9 órakor ünnepi
Idén is több ezren vettek részt Dél-Buda legsikeresebb sportrendezvényén, a
Futafokon. Egyedülálló siker is született a versenyen, hiszen egy családból három
gyermek is aranyérmet szerzett: Jánosi Flóra, Virág és Lilla is a dobogó legfelső fokára állhatott október 6-án. (Folytatás a 12. oldalon.) 

megemlékezés lesz a Szelmann Ház falán elhelyezett 1956-os emléktáblánál
(1225 Budapest, Nagytétényi út 306.).
A rendezvény házigazdája László Istvánné, a Nagytétényi Polgári Kör elnöke
és Karsay Ferenc polgármester. Köszöntőt mond: Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi bizottság elnöke. 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. A megemlékezés 10 óra 30 perckor a Városház
téren, az 1956-os emlékműnél koszorúzással folytatódik (Budapest XXII. kerület, Városház tér).
Az önkormányzat mindkét helyszínen
számít a történelmi egyházak, társadalmi
szervezetek, pártok, intézmények, valamint magánszemélyek részvételére.
Az ünnepi rendezvények sora a Klauzál Házban zárul, ahol az Ismerős arcok
ad ünnepi műsorral egybekötött koncertet 19 órától. (Folytatás a 2. és 6. oldalon.) 

xxxxxxx
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Trükkök, praktikák a konyhában
Révész József olimpia ezüstérmes mesterszakács előadása a Pincejáraton
Az októberi Budafoki Pincejáraton
Gasztroshow keretében ismerhették
meg a hölgyek és az urak a konyha világának kulisszatitkait Révész József
olimpiai ezüstérmes mesterszakács
közreműködésével. A jó hangulatú pódiumbeszélgetést követően kérdéseket
tehettek fel az érdeklődők, majd egy finom őszi ételt kóstolhattak meg a pince egyik szegletében.

xxxxxxx

Pezsgő
borkaland

indenkinek nagyon ízlett a vargá-

Mnyás csirkerizottó pirított sütőtökkel,

melynek a receptjét egytől egyig elkérték a látogatók. A pódiumbeszélgetés bevezető részében Révész József mesterszakács a konyhai élet nehézségeiről és
örömeiről beszélt. „A háziasszonyoknak
azért van nehéz dolguk, mert a Jóisten rájuk osztotta ezt a szerepet, hogy mosniuk, takarítaniuk és főzniük kell minden
nap. A főzés olyan kreatív gondolkodást
igénylő tevékenység, melyet úgy kell végezni, hogy ne rabolja el az egész napot,
és még élvezetes is legyen.”
Sokszor a háziasszonyok egy rosszul
megtanult sémát használnak, és ezért
nem sikerül olyan könnyen az ételek elkészítése. A beszélgetés során megismerhették a háziasszonyok az oly kön�nyűnek tűnő sűrítési eljárások nagyon
egyszerű szabályát. Két alapelv van: a
forrót hideggel, a hideget pedig forróval, és nem lesz csomós a rántás. A sokak által használt ételízesítő helyett a
mesterszakács az alapanyagok pörkölését javasolta, melynek hatására olyan
ízanyagok jönnek elő a zöldségekből, húsokból, amelyek sokkal intenzívebb és természetesebb ízeket adnak az
adott ételnek. Révész József külön kitért a húsleves készítésére is, mely magyar találmány. „Az elkészítés módja
két dologtól függ, az egyik, hogy mit

Fotó: Kocsis Zoltán

Bolgár nemzetiségi nap
a Budafoki Pincejáraton
bolgár kulturális programok kerül-

Atek a középpontba a Budafoki Pin-

xxxxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

szeretnénk: jó levest, vagy jó húst? Ha
jó levest szeretnénk, akkor hideg vízbe
tesszük fel a húst és a csontot főni, mert
a kioldódó fehérjék és húsnedvek táplálják majd a levesünket. Takaréklángon
kell főzni, hogy ne képződjön sok hab.
Ha jó húst és jó ízű zöldséget szeretnénk, akkor lobogó forró vízbe rakjuk a
hozzávalókat, hiszen ekkor a rostok ös�szehúzódnak és minden ízt bezárnak a
húsba.”

A novemberi Pincejáraton a Mártonnapi libaételekről tudhatnak meg sok
mindent az érdeklődők, a beszélgetés
most is ételkóstolóval zárul. A budafoki
pincékben a finom borok mellett roma
nemzetiségi nappal várják a szervezők
az érdeklődőket. A Katona Pincészetben fellép a Karaván Família zenei műsorral és a Budafoki Wine Tourist borkóstolóval egybekötött improvizációs
színházzal. A Seybold-Garab Pincében

a Farkas Duó roma zenei koncertjét lehet meghallgatni. A Magdolna Borklub
és Rendezvényházban a Mata Band zenekar lép fel roma műsorral. A Várszegi Pincészetben a Heves Band gondoskodik a roma hangulatról. A Borköltők
Társasága Étteremben pincekvíz várja
a játszani szerető felnőtteket. A Törley
Gyűjtemény és Látogatóközpontban vezetett pincesétán tekinthető meg a föld
alatti világ. n (Viszkocsil Dóra)

cejáraton október 6-án, szombaton. A
bolgár népzene és táncház várta az érdeklődőket több pincészetben is: többek között fellépett a Pravo Zenekar, a
Falkafolk Együttes és a Bolgárkertész
Trió, de emellett a rendszeres programok sem maradtak el: a havonta jelentkező Pincekvíz a Borköltők étteremben,
valamint a helytörténeti séta Garbóci
László vezetésével, aki ezúttal a budafoki kastélyok izgalmas történetét mutatta be a vele együtt útra kelőknek „A
budafoki kastélyok árnyékában” címmel. A különleges élményre vágyóknak
biztos program volt a Záborszky Pincében kóstolóval egybekötött gasztronómiai előadás Életérzés – ételérzés címmel, Révész József olimpiai ezüstérmes
mesterszakács közreműködésével.
A Pincejárat keretében ez alkalommal is látogatható volt a Barlanglakás
Emlékmúzeum, ahol Karakas Zoltán
játszott dudazenét. Ezenfelül a Pincejárat buszjeggyel érkezők a programban részt vevő éttermekben 10 százalék kedvezményt kaptak. n (Vh)

Megújult kutyafuttatók
Új ivókutak és játszóeszközök a házi kedvenceknek
Az önkormányzat a József Attila-lakótelepen, az Anna és a Vihar utca kereszteződésében lévő parkban és az
Arany János-lakótelepen is felújíttatta
a kutyafuttatókat.
z önkormányzatnak köszönhetően há-

Arom kerületi kutyafuttató is megújul-

hatott. A József Attila-lakótelepen a Vöröskereszt utcában, illetve az Anna és a
Vihar utca kereszteződésében található

parkba kettős ivókutat telepítettek, ami
praktikus és környezetbarát módon segít a
kutyák itatásában. Az Arany János-lakótelepi futtató körül kicserélték az elavult kerítést, és hamarosan ide is korszerű kutyaitatót helyeznek ki. Ezenfelül mindhárom
kutyafuttatót agility eszközökkel látták el,
hogy a kis kedvencek ezekkel is játszhassanak. A megújult kutyafuttatók korszerűbb környezetben várnak minden kis és
nagy ebet. n (budafokteteny.hu)

Az Ismerős Arcok zenekar

Fotó: Kocsis Zoltán

Egy vérből valók vagyunk
Közös emlékezés az Ismerős Arcokkal október 23-án a Klauzál Házban
któber 23-án 19 órától zenés irodal-

Omi esten, az Ismerős Arcok zene-

xxxxxxx
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karral és Simó József előadóművésszel
emlékezhetünk vissza az 1956-os eseményekre a Klauzál Házban. „Egy vérből valók vagyunk” – énekli a közönség az együttessel minden koncerten a
Felvidék himnuszává nemesült dalt, de
a közel húsz éve alakult Ismerős Arcok zenéjében, dalszövegeiben a haza
és a család tisztelete, kultúránk és értékeink megóvása, valamint a közösségben való létezés fontossága is megfogalmazódik. A dalaikkal a magyarság
összetartozásáért küzdő zenekar frontemberével, a szövegíró Nyerges Attilával közelgő fellépésük kapcsán beszélgettünk.
– Nevezetes napon, október 23-án
alakult a zenekaruk. Véletlen egybeesés?

– A véletlennek köszönhető, de –
csakúgy, mint a dalaink – a dátum üzenetet is hordoz. A mi generációnk abban az időben nőtt fel, amikor 1956-ról
egészen mást tanítottak az iskolában
és egészen mást volt szabad gondolni,
mint a valóság. Örülünk, hogy a történelem igazságot szolgáltatott ’56 hőseinek, példát mutatva az utókornak hazaszeretetből és bátorságból.
– Rengeteg koncertet adnak és mindig
óriási sikerrel. Előre összeállított programmal érkeznek egy-egy helyszínre?
– Többnyire a koncertidőszaknak
megfelelő műsorral járjuk az országot.
Mást játszunk a nyári szabadtéri rendezvényeken és fesztiválokon, mint a
kisebb klubokban és művelődési házakban, de ettől függetlenül váratlan események, történések, vagy akár a közönség reakciói is eredményezhetik azt,

hogy olyan dalok is bekerülhetnek a repertoárba, amit előre nem terveztünk.
– Az Ismerős Arcok – Nyerges Attila (ének, gitár), Práder Vilmos (gitár, ének), Leczó Szilveszter (billentyűs
hangszerek), Galambos Nándor (bas�szusgitár), Kovacsik Tamás (dobok,
ütőhangszerek) és Tánczos István (szaxofon, ének) – Simó József előadóművésszel érkezik az ünnepi megemlékezésre. Milyen előadásra számíthatunk?
– Mindenképpen tematikusan összeállított műsorral készülünk, amelyben
helyet kapnak az elmaradhatatlan dalok
mellett azok is, amelyeknek konkrét üzenetük van az 1956-os forradalommal és
szabadságharccal kapcsolatban. Ebből
az alkalomból a dalainkat Simó József –
az egyetemes magyar irodalomból merített és az ünnepet méltató – gondolataival
fűzzük össze. n (Tamás Angéla)

Városházi Híradó



képviselet



3

Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

Igazunk...
magyar történelem egyik legizgalmasabb és egyben legszomorúbb időszaka az

A1956-os forradalom volt. Az ötvenes évek szürke, lódenkabátos, szomorú Ma-

Karsay Ferenc polgármester és Baráth Hajnal, október hónap művésze

Új vezető a védőnői
szolgálatnál
Ez történt a legutóbbi testületi ülésen a Városházán
A képviselők az október 13-i ülésen köszöntötték Baráth Hajnalt, október hónap művészét, valamint Berán Gábort,
aki a közelmúltban állami elismerésben részesült. Döntöttek arról is, ki vezeti decembertől a kerületi védőnői
szolgálatot.
testületi ülés előtt köszöntötték BaHajnal Ferenczy Noémi-díjas textilművészt, október hónap művészét. A születése óta Budafokon
élő alkotó a Budapesti Metropolitan

Aráth

Egyetemen tanít, 2014 óta művészeti
rektorhelyettesként mint egyetemi tanár vezeti a Művészeti és Kreatívipari
Kart. Tudásával, tehetségével, személyiségével a kerületi művészeti élethez is hozzájárul: tizenhat évig tanított
a kerületi Mészáros László Képzőművész Egyesületben. Kurátorként részt
vesz a Közalapítvány a 22. kerület
Kultúrájáért szervezet munkájában is.
Méltatták Berán Gábort is, a Budafoki Dohnányi Zenekar koncertmesterét, aki magas színvonalú szakmai

Fotó: Kocsis Zoltán

munkája elismeréseképpen 2018. augusztus 20. alkalmából a Magyar Ezüst
Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át. Most Karsay Ferenc
köszönte meg neki a kerületért végzett
munkáját.
A testület döntött arról, hogy ki
veheti át a Faragó Andrea nyugdíjba vonulása miatt megüresedő vezető védőnői pozíciót. A pályázat kiírása
után szeptemberben személyes meghallgatásra is sor került, amely után
Kincsverőné Pötörke Katalint javasolta a Védőnői Szolgálat 22. vezetésére
az őt meghallgató bizottság. A testület
egyhangúlag támogatta a javaslatot,
így 2018. december 1-jétől 2023. november 30-ig Kincsverőné Pötörke Katalin láthatja el a szolgálat vezetését.
A testület jóváhagyta a Budatétény
és Nagytétény Duna menti területeire
vonatkozó kerületi építési szabályzatot is. n (budafokteteny.hu)

gyarországán kilátástalanul tengette életét a lakosság túlnyomó többsége. A tömegeknek – ha néhányan hittek is valaha a szovjet mintájú kommunizmus mindenki
számára üdvözítő voltában – addigra rég szembesülniük kellett a valósággal: jólét helyett nyomor, szabadság helyett rabság, függetlenség helyett gyarmati lét, a
„mindenkinek egyformán lesz” ígérete helyett a „senkinek egyformán nincs” világa köszöntött az országra.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc történetének néhány lapja BudafokTétényben íródott. Éppen ezért feladatunk, hogy az eseményekre méltó módon,
a hősök áldozatai előtt tisztelettel adózva emlékezzünk az évfordulón. Az önkormányzat által most megjelentetett helytörténeti könyvet lapozgatva megismerhetjük, hogy mi történt a kerületben 1956 őszén. Egy izgalmas eseményt ragadok ki a könyvből:
Kevesen tudják, hogy a forradalom letörésére bevonult szovjet alakulatokkal
szemben november 4–8. között fegyveres ellenállás bontakozott ki a kerületben.
Budafoki ifjak – szakmunkások, gimnazisták, egyetemisták – ragadtak fegyvert, céljuk a Székesfehérvár felől a belváros irányába vonuló szovjet csapatok
feltartóztatása volt. A Balatoni úton, az egykori Panoráma vendéglőnél, a nagy
kanyarulatnál foglaltak harci állást.
A fiatalok az egyik közeli autójavítóból szerzett gépzsírral vastagon bekenték a
kanyarulat legélesebb szakaszát. Az Érd-Diósd irányából érkező harckocsik sorra az árokba borultak. Ekkor csaptak le rájuk a felkelők.
Az ellenállás november 8-ig tartott, amikor a további harcot értelmetlennek
látva visszavonultak. Korabeli feljegyzések és szemtanúk visszaemlékezései szerint 200-250 fiatal harcolt itt. Sokan hősi halált haltak.
A szabadságharc leverését követően a megtorlás nem maradt el: akik nem távoztak külföldre, azokra akasztófa vagy hosszú börtönbüntetés várt.
Az áldozatok pontos száma és a neve ma sem ismert teljes egészében. Az elnyomó hatalom mindent megtett azért, hogy nevüket elhallgassa, köztörvényes bűnözőknek állítsa be őket, és emléküket meggyalázza. A felkelők hősi tetteiről sok
esetben csak az eseményeket átélők későbbi elmeséléseiből tudunk.
Ma már azonban félelem nélkül beszélhetünk és büszkén beszélünk is hősiességükről, önfeláldozásukról és hazaszeretetükről. A magyar szabadságharcosok
1956-ban az egész világnak példát mutattak bátorságból, sokszoros túlerő ellen
vállalták a harcot. A későbbi nemzedékek számára pedig hátrahagyták azt a nagy
feladatot, hogy büszkén őrizzék ’56 hőseinek emlékét, és kötelességüknek érezzék, hogy az utókor számára ne merüljön feledésbe.
Záró gondolatként Priska J. Tamásnak, kerületünk díszpolgárának, ’56-os
hősének versét idézem:
Igazunk…
A Mi igazunkat sorsunk igazolja,
nem vértápos-szegfű, sárhullajtó madár.
Tetvekre hetente hét pöttyöt festenek,
mégsem lesz egyből sem szép
katicabogár! n
civil szemmel

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

Október 15-étől nem lehet életvitelszerűen lakni a közterületen. A szokott ellenzékiek most azon siránkoznak, milyen embertelen is ez a rendelkezés. A magam
véleménye helyett röviden kivonatoltam
Szívós Mária alkotmánybíró különvéleményét 2012-ből:
„Hajléktalan az, akinek nincsen otthona.
A hajléktalan lét ugyanakkor nem vezet okszerűen a közterületen történő életvitelszerű lakhatáshoz, a két jelenség távolról sem
ugyanaz. A szóban forgó tényállás nem azt
az – egyébként valóban objektív – élethelyzetet rendeli büntetni, hogy egy adott sze-

dr. Staudt Máté
jobbikos
önkormányzati képviselő

A legutóbbi testületi ülésen döntés született az önkormányzati lakások bérleti díjának felülvizsgálatáról. Az erről szóló előterjesztés célul tűzte ki az üzemeltetési
költségek újragondolását, a testület pedig
már korábban döntött arról, hogy 2020ig a szociális alapú bérleti díjakat fokoza-

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

mélynek (bármely okból) nincs otthona,
hanem egy ettől jogilag teljes mértékben
elkülönülő és külön is értékelendő magatartást. Azt a magatartást, miszerint a hajléktalan … személy életvitelszerű lakhatás
céljára használja a közterületet.
Véleményem szerint a határozat azon
kinyilatkoztatása, miszerint „önmagában az, hogy valaki a közterületen éli az
életét, mások jogát nem sérti, kárt nem
okoz, a közterület rendeltetésszerű használatát, a közrendet nem veszélyezteti”,
egyrészről ismételten azt sugallja, mintha a jogalkotó a puszta közterületen élést
szankcionálná, másrészt pedig téves. ...
[közegészségügy és köztisztaság, fertőző
betegségek terjedése; gyalogosok közlekedésének akadályozása; vendéglátóés szolgáltatóipari egységek forgalmát,
illetőleg az idegenforgalmat befolyásoló
tényezők; az érintett helyen lakókat érő

hang- és szaghatások, illetőleg általában
a lakosok nyugalma.]
Külön ki kell emelni, hogy a szóban forgó … végső soron a hajléktalanok evidens
érdekeit szolgálja, az ő méltóságukat védi.
Kifejezetten visszásnak tartom a határozat e körben alkalmazott érvelését, amely
szerint az emberi méltósággal … összeegyeztethetetlen az, ha az állam az érintett személyi kört a szociális szolgáltatások
igénybevételére kényszeríti. Elveim és szilárd jogi meggyőződésem szerint nem sérti (nem sértheti) az emberi méltóságot egy
olyan szabályozás …, amely alkalmas lehet arra, hogy az embert az emberhez
méltóbb életkörülményeket lehetővé tevő
eszközök igénybevételére rávegye, hovatovább az egészséget, végső soron az életet
veszélyeztető életmód felől a mind fizikálisan, mind mentális értelemben egészségesebb lét felé terelje.” n

tosan növelni kell, hogy a határidő végéig
elérjék a költségalapú lakbér 60 százalékát. A legnagyobb baj az, hogy ezzel sajnos minden szociális alapú lakástípus esetén növelésre kerülnek majd a bérleti díjak,
amivel sem korábban, sem most nem tudunk egyetérteni! Amellett, hogy a szociális alapú bérlakások csak a teljes lakásállomány harmadát teszik ki, az emelés
még nehezebb helyzetbe hozza az amúgy
is krízishelyzetben lévő családok sorsát. A
szociális bérlakások ugyanis elsődlegesen
arra szolgálnak, hogy kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek lakhatását ezzel biz-

tosítsa és segítse az önkormányzat. Szociális alapú bérletre az jogosult, akiknek
nincsen vagyona, saját lakása, nagyon alacsony a jövedelme, vagy éppen valamely
fogyatékossággal él. Olyan emberek ők,
akiknek java része nem tehet arról, hogy
ilyen helyzetbe került, és más lehetősége
sokszor nincs is arra, hogy magasabb bérleti díjat megfizessen. Különösen igaz ez
akkor, amikor a devizahitel-problémát nem
sikerült méltányosan megoldani, a napokban lett bűncselekmény a hajléktalanság,
és most szüntetik meg a lakás-takarékpénztárok állami támogatását is… n

Fenntartható fejlődés
átszólag most egy olyan területre tévedek, amely első ránézésre távol áll tőlünk,

Lde a rövid cikk végére remélem, eljutunk oda, hogy mindannyian érezzük a kér-

dés súlyát.
Két tényező ösztönzött arra, hogy e helyen felvessek néhány gondolatot.
Egyrészt a napokban került nyilvánosságra egy olyan nemzetközi szakértői anyag, amely vészharangot kongatott a Föld és ezen keresztül az emberiség jövőjét illetően a klímaváltozással kapcsolatban. Ezen szakértői vizsgálatnak a lényege, hogy a korábban feltételezettnél jóval rövidebb idő, mindössze
10 év áll rendelkezésére az emberiségnek arra, hogy megmentse a maga és a
Föld jövőjét. A másik befolyásoló tényező, hogy a közgazdasági Nobel-díjat két
olyan tudós kapta, aki a fenntartható fejlődés kérdésével foglalkozott. Az egyik
Paul M. Romer, aki a tudomány és a tudás innovációján keresztül készített
egy modellt, aminek az a lényege, hogy a legegyszerűbb képzettséggel rendelkező embereknek is fel kell ismerni, hogy a klímaváltozással kapcsolatos kedvezőtlen hatásokat csak a tudás, vagyis a tudomány eszközeivel lehet befolyásolni. A másik tudós, akinek neve hazánkban is sokkal ismertebb, William D.
Nordhaus arról az oldalról foglalkozott e témával, hogy a technológiai innováció, melynek eszközével főként Kína él, elárasztva olcsó kínai termékekkel a világot, milyen mértékben károsítja a környezetet, és befolyásolja az emberiség
jövőjét. A célom nem lehet több, mint erről a magaslatról leszállni a hétköznapok talajára, és magunknak is foglalkozni a fenntartható fejlődés gyakorlatával. A civil szervezetek számára jelentős szerep jut e kérdés továbbításával
a polgárok felé. A közelmúltban egy cikkben már említést tettem arról, hogy
a műanyagok, éppen azáltal, hogy a természetbe kerülve nem bomlanak le, illetve hogy a vízben és a talajban lévő mikroméretű műanyag részecskék az állatokba és a növényekbe kerülve sajnos bejutnak az emberi táplálkozás láncba, és ma még nem látható egészségügyi és többnyire nem látható problémát
okoznak.
A sporttelepünkön a fenntartható fejlődést egyrészt a környezet rendezett
állapotán, a zöldterületű részek megtartásával és ápolásával tudjuk biztosítani. Nagyon vigyázunk arra, hogy a sportoló ifjúság mindig rendezett és tiszta
környezetben találkozzon a természettel, illetve a sporttal akkor is, ha az fedett
helyen zajlik. A fenntartható fejlődést szolgálja, hogy napkollektorokkal melegítjük a vizet, hogy igyekszünk minél nagyobb felületen energiát nyerni a napsugárzásból, és próbáljuk szabályozni a gázzal üzemelő kazánjainkat a számítógépeken keresztül, hogy a környezetet a legkevésbé szennyezzük. n
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állásajánlatok

a felnőtt fogorvosi ellátás
megváltozott rendelési helyeiről

Tájékoztatom a kerület polgárait,
hogy Budafok-Tétény Budapest XXII.
kerület Önkormányzatának képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a, és a képviselő-testület
10/2015. (IV. 20.) önkormányzati rendeletének 93. §-a alapján

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

Ezúton tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a Káldor Adolf Szakrendelőben folyó felújítási munkálatok miatt
felnőtt fogászati rendelés 2018. október 15-től 2018. november 09-ig az alábbi időpontokban és helyszíneken
lesz.
A felsorolt fogorvosok az adott rendelési időben és helyeken ellátják a XXII. kerületi lakosokat, függetlenül attól,
hogy lakcímük szerint melyik fogorvosi körzethez tartoznak.
A rendelés-beosztás a www.budafokteteny.hu oldalon is megtekinthető.
2018. október 17. (szerda)
Dr. Duga Edina 7-13 óráig MEDICAL CENTER 1114 Budapest, Bartók B. út 92-94. (a Benedikt Ottó utca felől)
Dr. Csiba Ildikó 7-13 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)
Dr. Jakse Judit 7-13 óráig AFRODENT FOGÁSZAT 1119 Budapest, Hadak útja 2. fsz. 1.
Dr. Péterfy Ákos 7-13 óráig AFRODENT FOGÁSZAT 1119 Budapest, Hadak útja 2. fsz. 1.
Dr. Chen Sheng Wei 13-19 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)
2018. október 18. (csütörtök)
Dr. Kálló-Blaskó Katalin 7-13 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)
Dr. Duga Edina 13-19 óráig MEDICAL CENTER 1114 Budapest, Bartók B. út 92-94. (bejárat a Benedikt Ottó
utca felől)
Dr. Csiba Ildikó 13-19 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)
Dr. Jakse Judit 13-19 óráig AFRODENT FOGÁSZAT 1119 Budapest, Hadak útja 2. fsz. 1.
Dr. Péterfy Ákos 13-19 óráig AFRODENT FOGÁSZAT 1119 Budapest, Hadak útja 2. fsz. 1.
2018. október 19. (péntek)
Dr. Kálló-Blaskó Katalin 7-13 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)
Dr. Duga Edina 7-13 óráig MEDICAL CENTER 1114 Budapest, Bartók B. út 92-94. (a Benedikt Ottó utca felől)
Dr. Péterfy Ákos 7-13 óráig AFRODENT FOGÁSZAT 1119 Budapest, Hadak útja 2. fsz. 1.
Dr. Jakse Judit 13-19 óráig AFRODENT FOGÁSZAT 1119 Budapest, Hadak útja 2. fsz. 1.
2018. október 22-23. Munkaszüneti nap
2018. október 24. (szerda)
Dr. Kálló-Blaskó Katalin 7-13 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)
Dr. Duga Edina 7-13 óráig MEDICAL CENTER 1114 Budapest, Bartók B. út 92-94. (a Benedikt Ottó utca felől)
Dr. Jakse Judit 7-13 óráig AFRODENT FOGÁSZAT 1119 Budapest, Hadak útja 2. fsz. 1.
Dr. Péterfy Ákos 7-13 óráig AFRODENT FOGÁSZAT 1119 Budapest, Hadak útja 2. fsz. 1.
Dr. Abdulrahman Renáta 7-13 óráig AFRODENT FOGÁSZAT 1119 Budapest, Hadak útja 2. fsz. 1.
Dr. Chen Sheng Wei 13-19 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)
2018. október 25. (csütörtök)
Dr. Chen Sheng Wei 7-13 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)
Dr. Kálló-Blaskó Katalin 13-19 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)
Dr. Duga Edina 13-19 óráig MEDICAL CENTER 1114 Budapest, Bartók B. út 92-94. (a Benedikt Ottó utca felől)
Dr. Jakse Judit 13-19 óráig AFRODENT FOGÁSZAT 1119 Budapest, Hadak útja 2. fsz. 1.
Dr. Péterfy Ákos 13-19 óráig AFRODENT FOGÁSZAT 1119 Budapest, Hadak útja 2. fsz. 1.
Dr. Abdulrahman Renáta 13-19 óráig AFRODENT FOGÁSZAT 1119 Budapest, Hadak útja 2. fsz. 1.
2018. október 26. (péntek)
Dr. Kálló-Blaskó Katalin 7-13 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)
Dr. Jakse Judit 7-13 óráig AFRODENT FOGÁSZAT 1119 Budapest, Hadak útja 2. fsz. 1.
Dr. Duga Edina 13-19 óráig MEDICAL CENTER 1114 Budapest, Bartók B. út 92-94. (a Benedikt Ottó utca felől)
Dr. Csiba Ildikó 13-19 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)
Dr. Péterfy Ákos 13-19 óráig AFRODENT FOGÁSZAT 1119 Budapest, Hadak útja 2. fsz. 1.
2018. október 29. (hétfő)
Dr. Duga Edina 7-13 óráig MEDICAL CENTER 1114 Budapest, Bartók B. út 92-94. (a Benedikt Ottó utca felől)
Dr. Csiba Ildikó 7-13 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)
Dr. Jakse Judit 7-13 óráig AFRODENT FOGÁSZAT Dr. Péterfy Ákos 7-13 óráig AFRODENT FOGÁSZAT
Dr. Fejér-Rubóczki Lilla 13-19 óráig MEDICAL CENTER 1114 Budapest, Bartók B. út 92-94.
(a Benedikt Ottó utca felől)
Dr. Chen Sheng Wei 13-19 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi
2018. október 30. (kedd)
Dr. Fejér-Rubóczki Lilla 7-13 óráig MEDICAL CENTER 1114 Budapest, Bartók B. út 92-94.
(bejárat a Benedikt Ottó utca felől)
dr. Kálló-Blaskó Katalin 7-13 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)
Dr. Duga Edina 13-19 óráig MEDICAL CENTER 1114 Budapest, Bartók B. út 92-94.
(bejárat a Benedikt Ottó utca felől)
Dr. Csiba Ildikó 13-19 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)
Dr. Jakse Judit 13-19 óráig AFRODENT FOGÁSZAT 1119 Budapest, Hadak útja 2. fsz. 1.
Dr. Abdulrahman Renáta 13-19 óráig AFRODENT FOGÁSZAT 1119 Budapest, Hadak útja 2. fsz. 1.
2018. október 31. (szerda)
Dr. Csiba Ildikó 7-13 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)
Dr. Jakse Judit 7-13 óráig AFRODENT FOGÁSZAT 1119 Budapest, Hadak útja 2. fsz. 1.
Dr. Abdulrahman Renáta 7-13 óráig AFRODENT FOGÁSZAT 1119 Budapest, Hadak útja 2. fsz. 1.
Dr. Fejér-Rubóczki Lilla 13-19 óráig MEDICAL CENTER 1114 Budapest, Bartók B. út 92-94.
(bejárat a Benedikt Ottó utca felől)
Dr. Chen Sheng Wei 13-19 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)
2018. november 1-2. Munkaszüneti nap
2018. november 5. (hétfő)
Dr. Csiba Ildikó 7-13 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)
Dr. Jakse Judit 7-13 óráig AFRODENT FOGÁSZAT 1119 Budapest, Hadak útja 2. fsz. 1.
Dr. Abdulrahman Renáta helyettese: dr. Hajnal Adél 7-13 óráig AFRODENT FOGÁSZAT
1119 Budapest, Hadak útja 2. fsz. 1.
Dr. Fejér-Rubóczki Lilla 13-19 óráig MEDICAL CENTER 1114 Budapest, Bartók B. út 92-94.
(bejárat a Benedikt Ottó utca felől)
Dr. Chen Sheng Wei 13-19 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)
2018. november 6. (kedd)
Dr. Fejér-Rubóczki Lilla 7-13 óráig MEDICAL CENTER 1114 Budapest, Bartók B. út 92-94. (bejárat a Benedikt
Ottó utca felől)
Dr. Chen Sheng Wei 7-13 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)
Dr. Duga Edina 13-19 óráig MEDICAL CENTER 1114 Budapest, Bartók B. út 92-94.
(bejárat a Benedikt Ottó utca felől)
Dr. Jakse Judit 13-19 óráig AFRODENT FOGÁSZAT 1119 Budapest, Hadak útja 2. fsz. 1.
Dr. Abdulrahman Renáta helyettese: dr. Hajnal Adél 13-19 óráig AFRODENT FOGÁSZAT
1119 Budapest, Hadak útja 2. fsz. 1.
Dr. Kálló-Blaskó Katalin 13-19 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)
2018. november 7. (szerda)
Dr. Csiba Ildikó 7-13 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)
Dr. Jakse Judit 7-13 óráig AFRODENT FOGÁSZAT
Dr. Abdulrahman Renáta helyettese: dr. Hajnal Adél 7-13 óráig AFRODENT FOGÁSZAT
1119 Budapest, Hadak útja 2. fsz. 1.
Dr. Fejér-Rubóczki Lilla 13-19 óráig MEDICAL CENTER
Dr. Chen Sheng Wei 13-19 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)
2018. november 8. (csütörtök)
Dr. Fejér-Rubóczki Lilla 7-13 óráig MEDICAL CENTER
Dr. Chen Sheng Wei 7-13 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)
Dr. Duga Edina 13-19 óráig MEDICAL CENTER
Dr. Jakse Judit 13-19 óráig AFRODENT FOGÁSZAT
Dr. Abdulrahman Renáta helyettese: dr. Hajnal Adél 13-19 óráig AFRODENT FOGÁSZAT
1119 Budapest, Hadak útja 2. fsz. 1.
Dr. Kálló-Blaskó Katalin 13-19 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)
2018. november 9. (péntek)
Dr. Fejér-Rubóczki Lilla 7-13 óráig MEDICAL CENTER 1114 Budapest, Bartók B. út 92-94. (bejárat a Benedikt
Ottó utca felől)
Dr. Chen Sheng Wei 7-13 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)
Dr. Jakse Judit 7-13 óráig AFRODENT FOGÁSZAT 1119 Budapest, Hadak útja 2. fsz. 1.
Dr. Duga Edina 13-19 óráig MEDICAL CENTER 1114 Budapest, Bartók B. út 92-94.
(bejárat a Benedikt Ottó utca felől)
Dr. Kálló-Blaskó Katalin 13-19 óráig DRAPI DENTAL 1119 Budapest, Csurgói út 11. (1. kapukód)

közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás helye: 1221 Budapest, Városház tér 11., Záborszky
Nándor Terem.
A közmeghallgatás ideje: 2018.
november 15. (csütörtök), 17:00 óra
(a képviselő-testület munkaterv szerinti ülését követően).
A közmeghallgatáson a felszólalás sorrendje sorszámok szerint történik. A
sorszám megkérésével egyidejűleg
meg kell jelölni a felszólalás témáját/
témáit. A sorszámok 2018. november
1-jétől igényelhetők személyesen a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinetjében (1221 Budapest, Városház tér 11.,
I. emelet 41. szobájában), telefonon a
229-2611/188 és 154-es melléken,
vagy a 229-2658-as telefonszámon,
valamint a benese@bp22.hu e-mail címen. Sorszámok a közmeghallgatás
napján 12.00 óráig igényelhetők.
A közmeghallgatáson elhangzó – helyi közügyeket érintő – felszólalások
időtartama az 5 percet nem haladhatja meg.
Karsay Ferenc
polgármester

gyógypedagógiai asszisztens

munkakör
betöltésére
Betöltendő munkakör: Határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezés, gyógypedagógiai asszisztens munkakörben. Pályázati feltételek, egyéb információk:
Gyógypedagógiai asszisztensi végzettség.
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/gyógypedagógiaiasszisztens
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

kertész munkakör betöltésére

Betöltendő munkakör: Határozatlan időre szóló, rész munkaidős (heti 30 óra) közalkalmazotti kinevezés, kertész munkakörben.
Pályázati feltételek, egyéb információk:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/kertész
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

takarító munkakör betöltésére

Betöltendő munkakör: Határozott (GYED/GYES idejére) időre szóló, teljes munkaidős közalkalmazotti kinevezés, takarító munkakörben.
Pályázati feltételek, egyéb információk:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/takarító
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

óvodapedagógus

munkakör betöltésére
Betöltendő munkakör: határozatlan időre szóló, teljes munkaidős közalkalmazotti
jogviszonyban, óvodapedagógusi munkakörben.
A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázat elbírálásáról a munkáltatói
jogkör gyakorlója dönt 2018. október 31-ig. A kiíró a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja!
A pályázatokat 2018. október 26-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „takarító” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.
hawk.hu Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.
A pályázatokat 2018. október 26-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „óvodapedagógus” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
vezeto@ovoda.hawk.hu Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.

Meghívó

megemlékezés

A XXll. kerületi Politikai Foglyok Országos Szövetsége (Pofosz) elnöke tisztelettel meghívja a Pofosz tagságát, a civil szervezeteket és kerületünk polgártársait 2018. november 2-án 16 órai kezdettel tartandó

Az Angeli temetőben a hagyományokhoz
híven idén is megrendezésre kerül a

megemlékezésre az 1956-os mártírjainkról
a budafoki temetőben. A koszorúkat és mécseseket a sírokra a szövetség saját költségéből fedezi.
Péter Árpád a XXll. kerület Pofosz elnöke

halottak napi megemlékezés
ökumenikus istentisztelet keretében.
Az ünnepség november 1-én 15:00 órakor
lesz az Angeli temető ravatalozójában.

meghívó

Meghívó

Zongoristák a zongoráért
Jótékonysági est

Meghívó a Kempelen Farkas Gimnázium felvételi tájékoztatójára

a Vojnovich-Huszár-villa zongorájának
felújításáért
2018. október 27., szombat, 19:30
Hegedűs Endre
Kossuth- és Liszt díjas zongoraművész
szólóestje
Műsor: Fréderic Chopin és Liszt Ferenc
művei
Jegyrendelés: 362-1606

Sok szeretettel várjuk a negyedik osztályos diákok szüleit 2018. november 12-én, hétfőn a gimnázium épületében 18 órakor kezdődő felvételi tájékoztatóra. A megbeszélésen
részletes tájékoztatást adunk nyolc évfolyamos gimnáziumunk programjáról, a felvételi
eljárás folyamatáról, az ezzel kapcsolatos fontos határidőkről, szülői feladatokról. A bemutatóórákkal egybekötött nyílt napunk 2018. november 27-én, kedden 9 órától lesz.

Ezúton hívjuk fel a felsőbb évfolyamos, elsősorban a pályaválasztás előtt álló, jó képességű nyolcadikos diákok szüleinek figyelmét arra, hogy különbözeti vizsgával a gimnázium felsőbb évfolyamainak osztályaiba is veszünk fel diákokat. A különbözeti vizsgáról az iskola honlapján vagy a gimnázium titkárságán személyesen lehet érdeklődni.
(www.kfg.hu; 1223 Budapest, Közgazdász u. 9-11.; tel: 362-2114).

Békefi Gábor igazgató

Kedvezményes
burgonyavásár
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!

Városházi Híradó
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Kábítószerfogás után

Egyelőre nem tudtuk meg, hol tartanak az Ipartestestület intézkedései
Városházi Híradó hiába próbálta

Amegtudni, hogy hol tart azoknak az
intézkedéseknek a végrehajtása, amelyeket az Ipartestület hozott annak érdekében, hogy a székházában a jövőben ne forduljon elő drogterjesztés, mert
a szervezet elnöke ezeket az információkat „belső ügynek” nevezte a lapunk kérdéseire válaszoló levelében. Mint ismert,
az Ipartestület Mária Terézia úti székházában nemrég drogterjesztőket vettek őrizetbe és lefoglaltak kábítószereket is egy nyomozás eredményeként egy
zenés rendezvényen, amelyre bérbe adták az egyik helyiséget. Mivel a közel-

ben iskolák vannak, és a térségben lévő
lakótelepen is sok fiatalkorú él, kíváncsiak lettünk volna arra, hogy az Ipartestület a korábbi ígéretének megfelelően felvette-e már a kapcsolatot a XXII. kerületi
rendőrséggel és a polgárőrséggel, illetve
kérte-e a fokozott járőrszolgálatot és ellenőrzést a zenés rendezvények alkalmával. Sikerült-e megállapodniuk ezekkel a
szervekkel, és milyen megállapodás született? Felszerelték-e már az Ipartestület
épületében a szintén megígért biztonsági kamerákat? Ha nem, mikor történik ez
meg és milyen forrásból finanszírozzák?
Mivel korábban közölték azt is, a rendez-

vényterem bérbe vevőjét kötelezik, hogy
megfelelő biztonsági személyzetről gondoskodjon, kíváncsiak lettünk volna arra
is, ez érinti-e a már megkötött szerződéseket. Ha igen, változtatnak-e a bérleti
feltételeken a megállapodásokban? Mivel bejelentették, hogy az elnökség tagjai
személyesen (szúrópróbaszerűen) ellenőrzik majd a rendezvényeket, rákérdeztünk arra is, ezt kik fogják végrehajtani,
hogyan választják ki a felügyeletet végrehajtó személyeket.
Jurás László, az Ipartestület elnöke
azonban az újonnan feltett kérdéseinkre
nem adott választ. (Folytatjuk.) n (Vh)

xxxxxxx

Mozgásfejlesztés
új módszerekkel

Fotó: Kocsis Zoltán

Szakmai napot tartottak az óvodapedagógusoknak
A mozgásról, a tehetségről és az autizmusról hallgathattak idén előadásokat
az óvodapedagógusok a XXII. Kerületi
Egyesített Óvoda vezetősége által szervezett szakmai napon, a Klauzál Házban. A rendezvényen neves szakemberektől ismerhették meg a legújabb
kutatási eredményeket az érdeklődők.
szakmai napot a Maci Tagóvoda

Avidám őszi műsora nyitotta meg,

Ajándék muskátlik kerületieknek
Az önkormányzat ingyenesen osztja szét minden évben a virágait
z önkormányzat ingyenesen osztja szét

Aa közterületi kandeláberekről besze-

dett 810 muskátlit október 24-én és 25-én
a Városháza udvarán. Minden kerületi lakos – előzetes jelentkezést követően – térítésmentesen veheti át a muskátlikat átteleltetésre, későbbi kiültetésre. Kérik, hogy
a muskátli iránti igényt előzetesen jelezzék a viragositas@bp22.hu e-mail címen.
Az e-mailben adják meg nevüket, lakcímüket, telefonos elérhetőségüket és az
igényelt muskátlik darabszámát! Az elő-

zetes jelentkezés határideje: 2018. október 23. (kedd). Az átvétel időpontja: 2018.
október 24. (szerda), 13.00–17.00 és október 25. (csütörtök) 08.00–12.00. Az átvétel helyszíne: Budafok-Tétény Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hátsó
udvara (1221 Budapest, Városház tér 11.).
További információ, részletes tájékoztatás
Sinka Nikolettnél a +36-20/224-4006-os
telefonszámon vagy a viragositas@bp22.
hu e-mail címen kérhető. A virágosztás a
készlet erejéig tart. n (budafokteteny.hu)

majd Németh Zoltán alpolgármester mondott beszédet. A tapasztalatok
azt mutatják, hogy egyre több a sajátos nevelési igényű gyermek az óvodákban, akiknek a fejlesztése sokkal
több odafigyelést igényel az óvodapedagógusoktól, amiért külön köszönet
jár – mondta az alpolgármester. Hozzátette: szeptember 1-től már három
óvoda, a Csemetekert, a Maci, valamint a Tündérkert Tagóvoda fogad autizmus spektrumzavarral küzdő és integráltan nevelhető, óvodaköteles korú
gyermekeket. Az alpolgármester azt is
bejelentette: 2019. január elsejétől az
önkormányzat tervei között szerepel a
pedagógiai asszisztensek létszámának
további emelése, így egy év alatt megháromszorozódna, vagyis 21 főre nőne
az álláshelyek száma az Egyesített
Óvodában. A nap első előadója Csányi Tamás tanszékvezető egyetemi adjunktus volt az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar testnevelési tanszékéről. Az
előadó a gyerekek legfőbb tevékenységére, a mozgásra hívta fel a figyelmet,
egy kicsit más szemszögből. A Mozgás
értelmezése az alapprogramban című

prezentációból sokféle gyakorlati és elméleti tudásra tettek szert a megjelent
óvoda- és gyógypedagógusok, pedagógiai asszisztensek. Az eddig is köztudott volt, hogy a mozgás jótékony
hatással van az agyi működésre, a tanulásra és az egészségre, de az eddigi
formája nem mindig hozta a várt eredményeket. Egészen eddig, a tanulmány
lényege ugyanis az, hogy a foglalkozásokon a gyerekeknek differenciáltan
kell feladatokat adni, célszerű komplex
szemléletet alkalmazni, a kicsik erőfeszítéseit mindig önmagukhoz kell mérni, és ennek tükrében kell őket dicsérni.
Az összehasonlító versenyhelyzeteket
viszont háttérbe kell szorítani. Fontos
momentum még a szabadban zajló aktív játékok számának növelése is – tudtuk meg a szakembertől. Ezzel kapcsolatban Horváthné Fűkő Zsuzsanna, az
Egyesített Óvoda vezetője az előadás
végén kifejtette: mind a 14 tagóvodának nagy udvara van, a gyermekek sokat lehetnek a jó levegőn, ezért az előadásban is jelzett, szervezett játékokra
nagy lehetőség van. A szakmai napon
előadást tartott még Gyarmathy Éva
klinikai és nevelési szakpszichológus
a Tehetséggondozásról az óvodában
címmel. A nap utolsó előadója pedig
Rácz Zsuzsanna gyógypedagógus volt,
aki az autizmus spektrumzavarral élők
nehézségeiről beszélt.
A Klauzál Házban november 5-én,
17 órakor szülői fórum lesz, ahol a kerületből bárki meghallgathatja Csányi
Tamás előadását a gyermekek mozgásfejlesztéséről. n (Viszkocsil Dóra)

hirdetmények

VERSENYKIÍRÁS

Meghívó

Budafok-Tétényben idén is fellobbannak a székely szolidaritás lángjai
Október utolsó vasárnapján a székely autonómiáért gyújt őrtüzet Budafok-Tétény
a Tóth József utca Duna-parti végében lévő dombon.
Budafok-Tétény Önkormányzata október 28-án, vasárnap 15.30-kor várja a kerület és a
környező települések lakosságát a Tóth József utca és a Kossuth Lajos utca sarkánál lévő
dombon tartandó őrtűzgyújtásra, ezáltal jelezve a székely autonómiatörekvések melletti kiállást.
A rendezvényen beszédet mond: Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának
elnöke.
A rendezvény időpontja: 2018. október 28. (vasárnap), 15:30 órától
A szervezők mindenkit szeretettel várnak!
További információ: www.budafokteteny.hu

Meghívó

A XXII. kerületi Szociális Szolgálat Levendula Idősek Klubja
szeretettel várja a kerületben élő, társaságra, kikapcsolódásra, beszélgetésre vágyó nyugdíjas hölgyeket és urakat. Napi foglalkozásaink között szerepel ülőtorna, kártyajátékok, kutyaterápia, zenehallgatás, filmvetítés, relaxáció és az ünnepek (születésnapok, húsvét, karácsony stb.) megtartása.
Novembertől, a hűvösebb, borongósabb idő beköszöntével elkezdjük fényterápiás foglalkozásainkat is. Programjainkon felül napi egyszeri melegétkezést tudunk biztosítani, melyet a tágas, világos
ebédlőnkben fogyaszthatnak el klubtagjaink. 2015 óta már +2 fő szakemberrel kibővülve várjuk
azon hozzátartozók jelentkezését is, akiknek családjában olyan enyhe vagy legfeljebb középfokú
demenciában szenvedő idős ember él, akinek napközbeni ellátása nehézkessé, illetve lehetetlenné
vált. Klubunkban ügyelünk a gyógyszerek pontos szedésére, a higiéniai szükségletek kielégítésére,
és az egyén állapotához mérten igyekszünk megtalálni azt az elfoglaltságot, amelyben örömét leli.
Nagyon fontosnak tartjuk az együtt élő családtagok támogatását is, ezért igény szerint hozzátartozói csoportokat szervezünk, ahol mindenki nyíltan beszélhet problémáiról, félelmeiről és választ
kaphat a betegséggel kapcsolatos kérdéseire. A klubtagság ingyenes, az ebéd térítési díja jövedelemfüggő. Jelentkezni személyesen vagy telefonon lehet Munkácsiné Németh Magdolna klubvezetőnél. Elérhetőségeink: 1224 Budapest, XVI. u. 22. Tel.: 06-20/243-9792, 06-20/462-5534.

felhívás

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.

„CHAROUSEK REZSŐ” SAKK EMLÉKVERSENY
2018. évi egyéni villámverseny kiírása

Verseny szervezője: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat és a Nagytétényi Polgári Kör
Verseny elnevezése: „CHAROUSEK REZSŐ” SAKK EMLÉKVERSENY
Helyszín: Szelmann- Ház (1225 Budapest, Nagytétényi út 306.)
Időpont 2018. október 27. szombat 10 órától
Verseny célja: Megemlékezés kerületünk sakkéletének kiemelkedő egyéniségéről,
Charousek Rezsőről villámverseny keretében
Versenybízottság Elnöke: Bernei András
Nevezés/jelentkezés: Időpontja: 2018. október 27-én a verseny helyszínén 08.30-tól
09.45.-ig. Nevezési költség:300 ft/Fő. Kategória: Egyéni
Résztvevők: A versenyen részt vehet minden sakkozni tudó, életkori korlát nincs
Díjazás: A díj megnevezése: A legfiatalabb résztvevő különdíj: Serleg. A legidősebb résztvevő különdíj: Serleg. A legeredményesebb férfi versenyző: Serleg. A legeredményesebb
női versenyző: Serleg. 1. helyezett Érem Oklevél, 2. helyezett Érem Oklevél, 3. helyezett
Érem Oklevél, 4. helyezett Oklevél, 5. helyezett Oklevél, 6. helyezett Oklevél
A helyezések díjait a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata biztosítja.
Lebonyolítás: A verseny a jelentkezők létszámától függően 35 fő alatt 7 fordulóból áll, 36
főtől 11 fordulóból áll, egy-egy parti 10- 10 perc. A győztes az, aki a legtöbb pontot szerzi. E villámversenyre is a Fide versenyekre vonatkozó szabályok a mérvadók. Minden vitás kérdésben a Versenybizottság Elnöke dönt. A verseny szervezője fenntartja a jogot előre nem látható problémák előfordulása esetén a Versenykiírás módosítására. A verseny
megkezdése után minden módosításra és intézkedésre a Versenybizottság Elnöke jogosult.
Sportszerű versenyzést kívánnak a Szervezők!
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HIRDETMÉNYEK

 Városházi Híradó

2018 NOVEMBER 3.: ROMA 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.

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.

15.00–20.00 FARKAS DUÓ roma zenei koncert

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 1.000,- Ft/3x1dl.
Borkorcsolyák árlap szerint.

15.00–20.00 MATA BAND roma zenei 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 - GASZTROSHOW: Minden amit Márton Nap kapcsán
a libáról tudni kell. Kóstolóval egybekötött pódiumbeszélgetés
résztvevői VISZKOCSIL DÓRA a Promontor Tv szerkesztője és
RÉVÉSZ JÓZSEF olimpia ezüstérmes mesterszakács .

6. Katona Borház
1222 Bp., Borkő u. 6/B
Nyitva: 15.00–20.00

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!

15.00–19.00 KARAVÁN FAMÍLIA roma zenei koncertje
19.30 BUDAFOKI WINE TOURIST - borkóstolóval egybekötött
improvizációs színház

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: 15.00–20.00

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 Heves Band roma zenei koncert

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

Pincejárat jeggyel 10% engedmény az étlap áraiból.

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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Futballedző és énekes
Hevesi Tamás életében a zene mellett a sport a legfontosabb
Az énekes, zeneszerző és futballedző
Hevesi Tamás a fellépése röpke fél
órájában olyan kitűnő hangulatot teremtett a Savoyai Jenő téren, amelyről vasárnap délidőben álmodni sem
mertünk. Az eleinte kisszámú hallgatósághoz egyre többen csatlakoztak, és
az előadóművésszel együtt énekelték,
hogy „Csak nyomd a gázt”, Zötyög az
élet” vagy „Ezt egy életen át kell játszani”.
ihetetlen, mennyi minden bele-

Hfért ebbe a harminc percbe: Heve-

xxxxxxx

Csipa és a Kisamerika

Fotó: Kocsis Zoltán

A Hooligans frontembere a hobbizenekarával lép fel a Klauzál Házban
Zenészberkekben nem szokatlan, ha
valaki kirándul egyet a stílusok világában. A pezsgő- és borfesztiválon is látott Micheller Myrtill a jazz tanszak elvégzése után dolgozott többek között
techno stílust képviselő DJ-kkel. Ördög
„Csipa” Tibor, a Hooligans frontembere is érdekes zenei kísérletet mutat
be. A rockzenéből ismert énekes ezúttal swing-, jazz- és rock and roll-slágereket énekel október 28-án a Klauzál Házban.
égy éve alakult a Csipa és a

NKisamerika formáció. A Hooligans

zenekar frontembere régóta dédelgetett
álmát valósítja meg társaival a színpadon. Végre swinget, jazzt és a rock and

roll óvatosabb változatát játszhatja. Ennek megfelelően senkit sem ér majd váratlanul október 28-án a Klauzál Házban,
hogy a szokásos gitárközpontú muzsika
helyett sokkal lágyabb dallamok szólnak
majd. A szaxofon, zongora és a nagybőgő ismeretlen hangszer a Hooliganskoncerteken, a Csipa és a Kisamerika
formáció viszont előszeretettel használja a swing és a jazz alapkellékeit, s persze lesz két énekesnő is a színpadon, valamint egy-egy gitáros és dobos.
A rajongóknak nincs okuk az aggodalomra: Csipa nem fordít hátat az
anyazenekarnak, a Kisamerika csak akkor ad koncertet, ha éppen nincs előre
lekötött fellépése a Hooligansnek. Például október 28-án, vasárnap a Klauzál

Házban, a repertoár és a Facebookon
terjedő információk alapján bátran állítjuk, hogy a különböző világslágerek,
mint páldául a Just A Gigolo, a Bring
Me Sunshine vagy a Hotel California,
néhány Hooligans-dal feldolgozása is
elhangzik majd Budafokon. S ha már
szóba jött a Facebook, érdemes követni a zenekart a népszerű közösségi oldalon. Többek között az is kiderül, hogy régóta várják a rajongók a
budapesti koncertet, mert a Csipa és a
Kisamerika már régen muzsikált a fővárosban. A budafoki Klauzál Házba
érdemes eljönniük a Hooligans- és a
swingrajongóknak egyaránt. Fergeteges buli lesz a zenei kísérletezés jegyében. Vétek lenne kihagyni! n (Vh)

si-szerzemények, sikerszámok, soksok kedvesség, csipetnyi humor és egy
életpálya pillanatképekben. Az énekes
a dalokat összefűzve beszélt a Névtelen Nulláról és Ausztráliáról, mesélt az
utcazenészként töltött időszakáról és a
százöt országban tett látogatásairól. A
borfesztivál vendégével fellépése előtt
beszélgettünk.
– Alaphelyzetben gitáros, de zongorázik, hegedül, nagybőgőzik, citerázik és vadászkürtön is játszik. Melyik
hangszert használja a zeneszerzéshez?
– A dalok többségét zongoránál írom, de mire elkészülök, a teljes
hangzás összeáll. Lehet, hogy később
már nem emlékszem, melyik hangszert használtam a zeneszerzésnél, de
amikor meghallgatom, azonnal tudom,
ugyanis más a lelkülete egy zongorán

megírt dalnak, mint egy gitáron születettnek.
– Nemrégiben kisebb szünetet tartott, nem hallottunk új Hevesi-szerzeményeket. Mikor lesz új dal?
– Többet is írok egyszerre, bár egy
időre valóban leálltam a zeneszerzéssel.
Elkeserített, hogy az én korosztályomnak nincs helye a rádióban, ahol vagy új
zenéket játszanak, de nem az én korosztályomét, vagy a már meglévő, régi számokat. Hogyan tudom akkor eljuttatni a
zenémet közönséghez? Legfeljebb olyan
csatornákon, mint a Facebook vagy a
YouTube. Most erre hajtok, ezért már
a videoklipen is gondolkodom. Sajnálom, hogy a rádió kiesik, mert szerintem
a zene kortalan, az én dalaimat, ahogy a
többiekét is, a kisgyerekek, az idősek és a
középkorúak egyaránt énekelik.
– Úgy hallottuk, elköszön a televízió
tehetségkutató műsoraitól.
– Szerepeltem a Sztárban sztár, a
Nagy Duett és legutóbb a Sztárban
sztár +1 kicsi című műsorokban. Kipróbáltam magam, élveztem, és azt
gondolom, mind a háromban sikeresen
szerepeltünk a partnereimmel, de ez
nekem „versenyzőként” pont elég volt.
Lehet, hogy elvállalnám a zsűritagságot, ha felkérnének, bár most eléggé
lefoglal a Pénzügyőr SE, ahol néhány
hónapja lettem a labdarúgók vezetőedzője. n (Tamás Angéla)

Időseknek szóltak a dalok
Szóka Júlia operettprimadonna Budafokon énekelt

xxxxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Vándorkiállítás Simándy
József emlékére
„Benne voltam a muzsikában, és a muzsika bennem volt”
Zene világnapja és a Klauzál Ház nap-

Aja alkalmából igazi csemegével kedIdősek napja alkalmából egy igen jó
hangulatú műsorral köszöntötték a kerület nyugdíjasait október 2-án a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete
vezetői székházukban, ahol több mint
százan ünnepeltek. A programot süteményverseny és -kóstolás színesítette.
z időskorúak hivatalos nemzetkö-

Azi napja október 1-je. Évente erre a

napra vidám estre hívják találkozóra a
szervezők a találkozhatnak a budafoktétényi szépkorúakat.
– A legfontosabb, hogy ne csak testben, hanem lélekben is építkezzünk.
A lelket pedig táplálhatjuk a muzsika
hangjaival is, ahogy majd ma is tes�szük – többek között ezekkel a szavakkal köszöntötte a Budafok-Tétény
Baráti Körök Egyesülete kulturális
vezetője, Horváth Zsóka a nyugdíjasokat, Karsay Ferenc polgármestert
és Vizi Sándort, az egyesület elnökét,

aki megköszönte azt a fontos munkát,
amelyekkel az időskorúak hozzájárulnak családjuk boldogulásához és a baráti kör működéséhez.
– 1991-től ünnepelünk benneteket,
szépkorúakat, kik mozgatórúgói vagytok
életünknek, köszönet érte és még sokáig legyetek köztünk, és családjaitok körében – mondta. Ezután Karsay Ferenc
polgármester is hasonló szép szavakkal
illette a megjelent nagypapákat és nagymamákat, akiket igyekezett felderíteni,
például következő mondataival:
– Biztos van ennek a kornak is szépsége, halljuk a fiataloktól, mire az idősek általában így reagálnak: „Csak
egyet tessék mondani!”. Az öregségben egyetlen jó van, állapíthatjuk meg,
hogy nem kell érte semmit tenni, jön az
magától. Már bizony, én is közeledek
hozzátok korban… Bölcseket mondani időseknek nem könnyű feladat, hiszen ebben a korszakukban maguk is

bölcsek már. Egy felmérésben arra kérdeztek rá, melyek a legfontosabbak, ha
lassítani akarjuk az öregedést. A legfontosabb, hogy találjanak maguknak
olyan elfoglaltságot vagy hobbit, ami fiatalon tart. Tevékeny, hosszú, egészségben gazdag életet kívánok mindnyájuknak, és jó szórakozást a műsorhoz!
Ezt meg is fogadták a szépkorúak,
mert remekül szórakoztak Szóka Júlia operettprimadonna műsorán, aki
ezekkel a szavakkal lépett a színpadra:
„Nincs idős, csak tapasztalt ember.” Jól
ismerik őt itt, hiszen többször lépett már
fel Budafokon, Budatétényben, meg is
énekeltette a publikumot a gyönyörű és
vidám dalokkal. A Hulló falevél, Álmodó Tisza-part, vagy a Jön-e velem nagysád shimmit járni és a Rózsabokorban
jöttem a világra című számok megtették
hatásukat. A kísérő a kerületben szintén
jól ismert Hegedűs Valér zongoraművész volt. n (Temesi László)

veskedtek a zeneszerető közönségnek. A
Klauzál Házban az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet vándorkiállítását nyitották meg, amely Simándy József
születésének 100. évfordulójára készült
el. A XX. századi operajátszás kiemel-

Simándy Péter a megnyitón

kedő alakjának gyönyörű orgánumára, színpadi játékára sokan emlékezünk.
A Simándy család hagyatékából készült
kiállításon megismerhetjük az embert, a
művészt, a férjet és apát, de látható a művész híres Bánk bán-jelmezének rekonstrukciója is. A kiállítás október 25-ig tekinthető meg. n (budafokteteny.hu)

Fotó: Kocsis Zoltán
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Verkli és Fonográf
Magyar László: Szörényiék nélkül nem ment volna
Még nem indult el hódító útjára a Retro
Rádió, amikor Magyar László a zenélni
tudó gyerekekből és fiatalokból megalapította a Klauzál Gitár Bandet, hogy
a beatkorszak nagyjainak zenéjét játszva megismertesse és megszerettesse
velük a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas
évek zenei világát.
z énekes, gitáros a nyolcvanas évek

Aelején a Műegyetem Villamosmér-

Oberfrank Pál Jászai Mari-díjas színművész és Kéri Kitty színművésznő

Fotó: Kocsis Zoltán

Közösségben a közönséggel
A szeretet nyelvén szólt Oberfrank Pál Jászai Mari-díjas színművész
Klasszikus és kortárs költőktől idézve, a
szeretet nyelvén szólt Oberfrank Pál Jászai Mari-díjas színművész Kéri Kitty színművésznőhöz abban az Ars Sacra Alapítvány ötletéből született, kétszemélyes
előadásban, amelyet a Családok Éve alkalmából a Szent István téren láthattunk.
– Egy színész életében nagyon fontosak a versek és a szövegek, és nemcsak azért, mert a magyar költészet
rendkívül gazdag és csodálatos, hanem
mert az ember vágyik arra, hogy a verseken keresztül megmutassa, miben
hisz vagy mit gondol, elmondjon valamit magáról és a világról – válaszolt
Oberfrank Pál arra a kérdésünkre, mit
jelent számára egy-egy irodalmi est.
A Veszprémi Petőfi Színház igazgatója tavaly Sem emlék, sem varázslat címmel Radnóti Miklós verseinek
egész estés tolmácsolására is vállal-

kozott, miközben nyolc éve színházat
igazgat, színpadon áll – a Holt költők
társasága című drámában például John
Keating irodalomtanárként –, és a Béres professzorról készülő filmsorozatban az ügyészt alakítja.
– A Magyar Teátrumi Társaság alelnöke, és részt vesz Veszprém helytörténeti kutatásainak megismertetésében is.
Mindent meg tud oldani, amit szeretne?
– Szervezés kérdése, de azt is mondhatnám, hogy az ember minden másról
lemond, odateszi az életét, és csak a
színháznak él. Ide is Veszprémből jöttem, és oda is megyek vissza az előadás után. Nagy Fradi-drukker vagyok,
és ma este játszik az FTC az Újpesttel
a Groupama Arénában, ahová szívesen
elmennék, de a Nyitott ablak című darab második előadása is ma lesz, ezért
megnézem, minden rendben van-e a
színházban a tegnapi bemutató után.

– Tizenhét évig a Vígszínház társulatához tartozott, majd két év „szabadúszás” után megpályázta a veszprémi
színház direktori székét. Mi indította
erre a lépésre?
– A zene és a szépség, a művészet és
a kultúra iránti érdeklődést, a nyitottságot zongoratanárnő nagymamámtól és
ezüstműves nagypapámtól örökölhettük. Nagybátyám, Oberfrank Géza neves karmester volt, bátyám, Péter zongoraművész és karmester lett, én pedig
színész, mert gyerekkorom óta a színház izgatott. Bujtor István halála után
Eperjes Károly bátorított, hogy próbáljam meg vezetni a színházat. Mivel élvezem a változatosságot, sokszínűséget, szeretek mozogni, közösségben
lenni, közösséget teremteni, belevágtam, és nem bántam meg. Úgy érzem,
elég jól mennek a dolgok Veszprémben. n (Tamás Angéla)

A műfajok labirintusában
Nevére rácáfolva igencsak kemény hangzású zenével szórakoztat a Subtones
Közel három évtizede – pontosabban
huszonkilenc éve – csábítja a huszonkettedik kerületbe a kulináris és a zenei ínyencségek kedvelőit a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál. Legyen az
nemes nedűk kóstolása, vagy egy baráti tivornyázás, minden programhoz
megvan a megfelelő alaphangú fellépő. A Subtones együttes jazz-zenészeit is megtalálta az odaillő közönség, a
banda pedig a kedves fogadtatást viszonozva örömmel gondol vissza a budafokiakra.

xxxxxxx

Süvegesék legalább heti egy órát, havi egy napot
és évi egy hetet töltenek kettesben
Az október első hetében megrendezett
Országos Könyvtári Napok keretében, a
Családok Éve jegyében érkezett vendégségbe a négy gyermeket nevelő Süveges
házaspár a budafoki könyvtárba. Az országban híradósként megismert Süveges Gergő Prima-díjas újságíró, a MTVA
Kossuth rádió műsorvezető-szerkesztője és felesége, Süvegesné Rudan Margit
gyógypedagógus „...és mi van a happy
end után?” címmel tartott vetített képes
előadást, amelynek során betekintést
engedtek családi életükbe, mindennapjaikba, és elárulták, mi segíti őket abban,
hogy összetartozásukat megőrizzék.
üveges Gergő és felesége nemrég közös
misszióba kezdtek:
egyházi közösségek fejlesztéséhez, fejlődni vágyó gyülekezeteknek nyújtanak segítséget, amelyek koordinálását Süvegesné
Rudan Margit tartja kézben. Gyermekeik-

jelenleg instrumentális és vokális

vül, szólóban vagy más formációk
tagjaiként is keresett előadók.
Borfesztiválos fellépésükről is kérdeztem őket, ők pedig örömmel meséltek.
„Fantasztikus hangulat uralkodott a
fesztiválon, az egész buli nagyon kön�nyed és laza, mégis minden tökéletesen a helyén volt. Le a kalappal a szervezők előtt! A koncert is szuper volt, a

közönség pedig igazán hozzáértőnek és
lelkesnek mutatkozott” – lelkendezett
Subicz Gábor, aki még hozzátette, hogy
bár elsősorban zenélni jöttek, dolguk
végeztével még egy kis italkóstolóra is
jutott idejük. „Elsőrangú borászok vannak jelen ezen a fesztiválon, magunk is
több palackkal vittünk haza az itt árusított italokból.” n (Gáll Anna)

Fotó: Kocsis Zoltán

Happy end után

S„vállalkozásba”,

Asoul-funkot játszó, öt éve együtt mu-

zsikáló zenekar létrejötte Subicz Gábor
zeneszerző nevéhez köthető – a szó valódi és átvitt értelmében is –, hiszen a
„subtones” az ő nevéből származó szójáték, valamint angol jelentése az a nagyon puhán megszólaló hangzás, ami
ironikus módon éppen az ellenkezője a
banda ízlésvilágának. Dallamvilágukra jellemző, hogy váltakoznak benne az
improvizált, valamint az előre megírt
és precízen kidolgozott részek. A kreatív munkában minden tag részt vesz, a
próbákon és a fellépéseken ugyanis elengedhetetlen a közös nevező, vagyis a
dallamok együttes formálása.
A zenekar tagjai mindannyian diplomás jazz-zenészek, de legyen szó népvagy popzenéről, esetleg klasszikus
muzsikáról, a fiúk (Subicz Gábor trombitás, Benkő Dávid billentyűs, Csókás
Zsolt gitáros, Fonay Tibor basszusgitáros, Csízi László dobos), valamint énekesnőjük, Jónás Vera az együttesen kí-

nöki Karának hallgatójaként három
egyetemista társával megalapította a
Verkli együttest, amely éveken át játszotta az Illés- és Fonográf-számokat az
egyetemi klubokban.
Magyar László elmesélte lapunknak,
hogy egy alkalommal, amikor a Várklubban zenéltek, meghallotta őket Németh Oszkár és Bródy, akik arra biztatták az akkor fiatal zenekart, hogy ebbe
az irányba haladjon tovább. Nem sokkal később a Hanglemezgyártó Vállalattól felkérést kaptak egy nagylemez
elkészítésére, amelynek zenei rendezője Szörényi Szabolcs volt. Az 1982-ben
megjelent nagylemez A oldalán Illés, a
B oldalán Fonográf számokat játszottak – az akkori divatnak megfelelően
– disco ritmusban. Az énekes, gitáros
hozzátette: úgy énekelte fel a dalokat,

hogy Szörényi Levente bejárt hozzájuk
az énekfelvételekre. Ekkor kezdődött el
a Szörényiékkel való együttműködésük.
– Mi voltunk az első zenekar, amelyik vette a bátorságot, és változtatás nélkül játszotta az Illés és a Fonográf számait. Olyan segítséget kaptunk
tőlük, amely nélkül nem sikerülhetett
volna a lemezfelvétel és az azt követő koncertek sorozata. Kölcsönadták a
hangszereiket, hogy jól sikerüljön a stúdiómunka, és amikor nekem nem úgy
szólt a gitár, ahogy Leventének, akkor
rájöttem, hogy a hangzás nem csak a gitártól függ – emlékezett vissza a kezdetekre Magyar László.
Kiemelte, hogy a Verkli éveken keresztül a Fővárosi Művelődési Házban
működő Illés klub állandó fellépője volt.
Az alapító tagok egyike, Kölcsényi Attila szólógitáros a Tom-Tom stúdió munkatársa, számos Illés-, Koncz Zsuzsa-,
Fonográf- és István, a király produkció hangmérnöke. A másik két alapító
tag nem él már, ezért őket új zenészekkel kellett pótolniuk. Soós Balázs bas�szusgitáros a Magyar Rádió Szimfonikus
Zenekarának tagja, Tiba Sándor dobos
munkássága Szörényi Levente koncertjeihez és az István, a király rockoperához
kapcsolódik. n (Tamás Angéla)

xxxxxxx

ről elmondták, hogy mind a négyen egyházi iskolába járnak, Dorka 15 éves, Marci
14, Annamari 11,5 és Andris 10.
A több mint egyórás előadáson a házaspár felváltva beszélt arról, mit tesznek azért, hogy házasságuk működjön.
Hangsúlyozták, milyen lényeges az önismeret, és az, hogy a társukban lévő 98
százaléknyi pozitívumot helyezzék előtérbe és ne a kétszázaléknyi hiányt, ezzel is példát mutatva gyermekeiknek.
Kiemelték a szokások és keretek fontosságát, például a búcsú- és üdvözlő puszit, a naponta többszöri kommunikációt, mint csevegés, telefon vagy akár az
sms és az évekkel ezelőtt kialakított és
azóta is működő „házastársi időt”: legalább heti egy órát, havi egy napot és
évi egy hetet megpróbálnak kiszakítani
az életükből, amely időt a gyerekek nélkül, kettesben töltenek, és csak egymásra figyelnek. n (Tamás Angéla)

Fotó: Kocsis Zoltán
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RIPORT. HAGYOMÁNY

 Városházi Híradó

Búcsúima Aradért
Az aradi vértanúkra emlékeztek a Donát-hegyen
z aradi vértanúkra emlékeztek a
Gábor-telepi Polgári Kör
szervezésében a helyi általános iskola diákjainak közreműködésével
a Donát-hegyi emlékhelynél. Az ünnepi megemlékezés résztvevőit, köztük Zugmann Péter alpolgármestert
Sztavropulosz Szotiriszné, a Baross
Gábor-telepi Polgári Kör elnöke köszöntötte. Vavra Bernadett, a Baross
Gábor Általános Iskola ötödik osztályos tanulója Ady Endre Október 6.
című versét szavalta el. A diákot Orbánné Pataki Éva, a Baross Gábor-telepi Polgári Kör ifjúsági tagozatának vezetője készítette fel. A szavalat
után Monostoriné Szeleczki Gabriella, a Baross Gábor Általános Iskola
történelemtanára mondott ünnepi beszédet, amelyben az 1849. október 6-i
eseményeket idézte fel. Mint mondta,
azon a napon a legtöbben már megírták búcsúlevelüket, de néhányan reggel hat előtt még egy utolsó levelet írtak. A visszaemlékezésben elmondta,
hogy a legtöbben még ekkor sem a sa-

ABaross

Karsay Ferenc polgármester és Garbóci László a könyvbemutatón

Fotó: Kocsis Zoltán

Pillanatképek
Promontor
életéből

Garbóci Lászlóval szemezgettünk a kerület új könyvéből
Megjelent a kerület könyve, amelyet a szerzők a napokban mutattak
be az érdeklődőknek. A Budafok-Tétény történetét elmesélő, tényeket
felsorakoztató, képekkel gazdagított
helytörténeti kiadvány egyik szerzőjével, Budafok szakavatott ismerőjével,
Garbóci Lászlóval beszélgettünk.
helytörténészt arra kértük, emeljen

Aki néhány különlegességet a tele-

pülés életéből, esetleg olyan eseményt
is, amely nem kerülhetett a könyvbe a
kötött terjedelem miatt. A szerző – kérésünknek eleget téve – elmesélte: az
1810-es évek elején a hazai tudósításokban kuriózumként számoltak be arról, hogy Promontoron (1886-tól Bu-

dafok – a szerk.), ahol a lakosság száz
százalékban német ajkú, a gyerekek
magyarul is beszélnek. Az iskolalátogatáson járt tanfelügyelő ugyanis megdöbbenve tapasztalta, hogy a nebulók
hibátlan magyarsággal válaszolnak a
kérdéseire, ami annak volt köszönhető, hogy Kovács Pál plébános nemcsak
az imákat tanította meg a gyerekeknek
magyarul, de magát a nyelvet is.
Érdekességként kiemelte, hogy amíg
a környező településeken 1848/49-ben
nem toboroztak önkénteseket, addig
Promontoron három – egyes feltételezések szerint négy – újoncozás is történt, mert a német ajkú község lakossága egységesen a szabadságharc mellé
állt. Az első csapatnyi nemzetőr a Vaj-

daságban harcolt, és a szenttamási ütközetben olyan sikeresen vettek részt,
hogy Mészáros Lázár, a Batthyány-kormány hadügyminisztere a testületi ülésen külön kiemelte a promontori fiatalok helytállását.
A helytörténész néhány szóban a
Szent Koronáról szóló történetet is ös�szefoglalta. Elmondta: az 1853-ban
Orsovánál megtalált relikviát egy gőzös
hozta Budára. A hajó szeptember 15-én
érkezett Promontorra, a Nagytétényi út
6. szám alatti házzal szemben lévő kikötőbe, ahol megállapították a Szent
Korona valódiságát. Az erről készült
jegyzőkönyv ma is megtalálható az Országos Levéltárban.
Végül 1896-ról, a honfoglalás ezeréves évfordulójáról is említést tett.
– Köztudott, hogy a millennium alkalmából a központi pavilonban kiállított termékeiért Budafok nagy pezsgőgyártói – Törley József és Louis François
– aranyérmet kaptak, az azonban kevesek számára ismert tény, hogy akkor Budafok is kitüntetésben részesült: a bizottság aranyéremmel ismerte el a település
őszibarack-termelésben elért eredményeit – fejezte be a szemezgetést Garbóci
László, aki most is sokkal többet tudott
volna mesélni, mint amennyi egy cikk
terjedelme. n (Tamás Angéla)

Grillcsodák a Klauzál Házban
Látványos gasztronómiai rendezvényt tartottak Budatétényben
tizenhetedik Magyar Profi Grillbaj-

Anokságot és a negyedik Magyar Hob-

xxxxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

bi Grillbajnokságot tartották meg október 6-án, szombaton 10 órától a Klauzál
Ház kertjében. A Szabadtűzi Lovagrend, a
Magyar Grillszövetség, a Szabadtűzi Lovagrend Állandó Grilltanácsa és a Klauzál
Ház közös rendezvényén profi és hobbiszakácsok négyfős csapatai mérték össze
felkészültségüket. A Klauzál Ház tájékoztatása szerint a Magyar Grillszövetség és
Szabadtűzi Lovagrend 2017. április 29-én
egyesült. A Magyar Grillszövetség beolvadt a lovagrendbe, azonban nevét, annak
patináját megőrizte, így a továbbiakban
a feladatokat a „Magyar Grillszövetség,
a Szabadtűzi Lovagrend Állandó Grilltanácsa” néven végzi, lovagrendi kancellár
vezetésével. Az állandó tanács elhatározta, hogy folytatja a régi hagyományokat,
ezért rendezi meg továbbra is az országos
grillbajnokságokat.
A grillen készült ételeket mozgó és
vakzsűri is értékelte. A versenyzők öt
kategóriában indulhattak, a húsokon
kívül desszerteket is készítettek. n (Vh)

ját életükre, hanem hazájukra gondoltak. Damjanich János így fogalmazott
feleségéhez írt híres búcsúimájában:
„Mindenség ura! Hozzád fohászkodom! (…) Áldd meg Aradot! Áldd meg
a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt
Magyarországot!”
A megemlékezésen Ambrus Károly tárogatójátéka után Palagyi Lajos
Az aradi vértanúk című versét Márkul
Levente, a Baross Gábor Általános Iskola ötödik osztályos tanulója szavalta el. Sisak András tanár úr éneke után
ünnepélyesen megkoszorúzták az emlékhelyet. Az önkormányzat nevében
Zugmann Péter, a Budafok-Tétény
Baráti Körök Egyesületének nevében
Vizi Sándor elnök, illetve a Magyar
Politikai Foglyok Országos Szövetsége XXII. kerületi szervezetének képviselői, a Baross Gábor Általános Iskola pedagógusai, a Baross Gábor-telepi
Polgári Kör és ifjúsági tagozata helyeztek el a koszorút az emlékhelyen.
A rendezvényt a Szózat eléneklése
után mécsesgyújtással zárták. n (Vh)

Sisak András karnagy a megemlékezésen 

Fotó: Kocsis Zoltán

Emléktábla Kovács Zoltán
növénynemesítőnek
Kerületünk ad helyet a magyar
dísznövénykutatás központjának
Emléktábla-avatással és szakmai nappal emlékeztek kutatótársai a nagy
dísznövény-nemesítőre, Kováts Zoltánra. Október 10-én új névtáblát is avattak, hiszen a Gyümölcstermesztési
Kutatóintézet mostantól a dísznövénytermesztés kutatásával is foglalkozik.
portfólióbővítéssel együtt az intéz-

Amény neve is megváltozott: Gyü-

mölcs- és Dísznövény-termesztési Kutatóintézetként folytatja működését. Az
új névtábla avatásakor beszédet mondott Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
(NAIK) főigazgatója. Kijelentette: innováció nélkül nincs előrelépés az agráriumban. Most, a XXI. században
olyan jelentősége van a fejlesztésnek,
kutatásnak, ami nélkül érdemi előrelépést, versenyképes, fenntartható me-

zőgazdaságot nem lehet működtetni.
Hozzátette: ezért is van nagy jelentősége annak, hogy mostantól intézményesült formában foglalkozhatnak a
dísznövénytermesztés kutatásával a
szakemberek. Kitért arra is, hogy az
intézet adottságai megvannak, hiszen
kezelésükben van a Budatétényi Rózsakert, Európa egyik legszebb és legnagyobb rózsakertje, mintegy 1200
rózsafajtával, közel 3 hektáron. Az
eseményen felavatták a nagy magyar
dísznövény-nemesítő, Kováts Zoltán
emléktábláját, akire Lakatos Tamás intézetigazgató emlékezett.
– A legendás nemesítő 60 évig kutatott, pályája jelentősége Márk Gergelyéhez hasonlítható – fogalmazott az
intézetigazgató. Az eseményen az önkormányzatot Zugmann Péter alpolgármester képviselte. n (budafokteteny.hu)

17. Országos Grill-bajnokság eredményei
Hobby kategória, Összetett verseny: I. Siklósi Gaszto- és Borbarátnők Egyesülete, II. Szekeres Crew, III. Kamillás Zsemle
Az MNGSZ Budapest és környéke régió szakmai különdíja: Kamillás zsemle. Hal ételek: I. Siklósi Gaszto- és Borbarátnők
Egyesülete, II. Szekeres Crew, III. Kamillás Zsemle. Sertéshús ételek: I. Siklósi Gaszto- és Borbarátnők Egyesülete, II. Szekeres Crew, III. Kamillás Zsemle. Egyéb ételek: I. Siklósi Gaszto- és Borbarátnők Egyesülete, II. Kamillás Zsemle, III. Szekeres
Crew. FUN díj: Siklósi Gaszto- és Borbarátnők Egyesülete, Különdíj (Geroge Mathla lovag különdíja), Fakanálforgatók.
xxxxxxx

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



HIRDETÉS



11

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

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

*/("5-"/,;7&55æ
A 22. KERÜLETBEN

TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ

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

PÁRKAPCSOLATI KONZULTÁCIÓ
Válságban van a házassága, a
kapcsolata?
Szeretné megmenteni?
Egyéni vagy párkapcsolati kolnzultáció
a Klauzál Házban!
Segítek, mindig van megoldás!

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!

HORVÁTH ZSUZSI
párkapcsolati coach, házassági
konfliktus kezelési tanácsadó
Tel.: 06-30-900-6034
E-mail.: napocska75@hotmail.com

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

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

Csomagoló anyagot gyártó üzem betanított munkás pozícióra kollégákat keres azonnali kezdéssel
teljes és részmunkaidőben. Feltétel: jó fizikum,
terhelhetőség. 1183 Bp., Akadály u. 15., tel.: 061/296-0370
Csomagoló/gépkiszolgáló munkatársakat
keresünk a XXII. kerületbe nappali munkavégzéssel.
Bér: átlag nettó 155.000 Ft/hó. Részletek: www.
madswork.hu. Jelentkezés: karrier@mads.hu email
címen vagy SMS-ben a 36-20/441-3386 számon a
munka megjelölésével.

régiség 
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
Szobafestést, csempézést, kőműves munkát kisebb javításokat is vállalalok. Tel: 06-30/975-0053,
06-1-226-2527
Segíthetek? Senior hölgyek, urak, mozgáskorlátozottaknak kéz- és lábápolás - gyógyító, egyéb közérzetjavító szolgáltatás több évtizedes gyakorlattal,
hívásra házhoz megyek. Tel: 06-20/9345-811

oktatás 

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

állás 

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

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

KERT 
FIGYELEM! Fakivágás, gallyazás, kertrendezés,
kertépítés és öntözőtechnika, kertgondozás, földmunkák, tereprendezés munkáinkat szakszerűen,
garanciával vállaljuk. www.sunikertek.hu. Grünwald
János Tel: 06-30/343-7318
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.

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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sport

 Városházi Híradó

Egyedülálló siker a Futafokon
A 33. Futafokról három aranyéremmel tért haza a Jánosi család

xxxxxxx

Jánosi Flóra, Virág és Lilla tapasztalt versenyzőknek számítanak, hiszen nem először indultak el a Futafokon. A sport, azon
belül is az atlétika és a kosárlabda mindhárom lány életében meghatározó szerepet játszik. A bajnokok kiskoruk óta a családdal együtt mozogtak, most viszont már
a BEAC színeiben sportolnak. A lányok
szülei fiatalkorukban versenyszerűen atletizáltak, de ma is mindennap jelen van
a mozgás az életükben, olyannyira, hogy
az édesapa most is futóversenyeken vesz
rész és futva jár dolgozni.
tízéves Jánosi Flóra Csillag többször indult már a Futafokon, idén viszont sikerült is megnyernie a versenyt. Flóra atletizál, emellett óvodáskora óta kosárlabdázik.
Fiatal kora ellenére már magáénak tudhat
atlétikából egy diákolimpiai címet, a kosárlabdacsapatával egy nemzetközi tor-

A

Fotó: Kocsis Zoltán

nagyőzelmet, de többször nyert már váltó futóversenyeket is. A tanulás mellett heti
egyszer atlétika- és háromszor- négyszer
kosárlabdaedzésen vesz részt. Azt még
nem tudja, hogy melyik sportág lesz a befutó, de valamelyiket biztosan versenyszerűen szeretné űzni a jövőben is.
A tizenhárom éves Jánosi Virág Eszter
nyakába idén is aranyérmet akasztottak a
díjátadáson, mint ahogy eddig minden évben, amióta starthoz állt a Futafokon. Ő
is párhuzamosan kezdett el kosárlabdázni és atletizálni, de mára már csak a kosarazás maradt a BEAC-ban. Emellett azért
sokszor elindul futóversenyeken, mert a
tehetsége megvan ehhez is. A heti négy
edzés és a hétvégi meccsek mellett azonban ez már nem nagyon fér bele az idejébe. Virág a serdülő korosztályba tartozik,
de az edzője gyakran teszi be idősebbek közé, ahol szintén megállja a helyét.

Többször megválasztották All-star játékosnak, a Bécsben megrendezett nemzetközi kosárlabdatornán kétszer aranyérmet
hozott haza, a kosárlabdacsapatával a diákolimpiai első helyezést, és az idősebb
korosztállyal második helyezést ért el. Atlétikában is szerzett néhány érmet Virág,
ilyen volt a Budapesti többpróba-bajnokság, a 600 méteres országos és a budapesti
első helyezés. Tavaly vehette át az iskolája által odaítélt Év sportolója díjat. Az idei
év nagyon fontos Virág számára, hiszen
most már szeretne válogatott lenni.
A tizenkilenc éves Jánosi Lilla Zsuzsannának az első futóversenye a Futafok
volt, hatévesen, ahonnan bronzérmet vihetett haza. Azóta minden évben, 12 éve elindul ezen a versenyen és két ezüstérem
után már csak aranyérmet szerez. Jelenleg a Testnevelési Egyetem osztatlan tanári
egészségfejlesztő és gyógytestnevelő szakára jár, emellett a BEAC-ban atletizál. Az
ő két sportja is az óvodáskori kosárlabda,
majd az atlétika volt, egészen a gimnáziumig. Ma már csak a játszótéren, a testvéreivel kosarazik, de még mindig szereti ezt a
sportot. Eddig az egyetem mellett heti hat
edzése volt, amit ősztől heti nyolc-kilencre szeretne növelni, hogy jövőre több válogatottságot tudjon összeszedni, valamint
az U23-as Európa-bajnokságon is szeretne
elindulni. Két évvel ezelőtt az országos hegyi futóbajnokságon elért dobogós helyezéseknek köszönhetően a magyar hegyifutó-válogatottal részt vehetett három vb-n és
két Eb-n is. Tavaly országos második helyezett lett akadályfutásban, idén nemzetközi versenyeken negyedik, valamint ötödik helyezést ért el pályaválogatottként. Az
edzője nagy reményeket lát Lillában és azt
mondta neki, hogy akadályfutó lesz.
Mindhárom Jánosi lány a hatalmas,
sportban mutatott kitartása és küzdőszelleme mellett a tanulásban is jelesen
helytáll. n (Viszkocsil Dóra)

ajakban nem könnyű kitűnni hazánk-

Kban; kis túlzással minden bokorban

Városházi Híradó
budafok-tétény

lágbajnoki címe. A Budafóka XXII. SE
fiatal sportolója szeptemberben az izraeli Nyíltvízi Junior Világbajnokságon ért el első helyezést az 5 kilométeres vegyes váltóban.
– Nem számítottam rá, hogy nyerünk,
hiszen elég erős volt a mezőny, de utolsó

váltásként nagy előnnyel hoztam be elsőnek a csapatot – nyilatkozta Galyassy Szilárd. A sportoló Mihályvári-Farkas Viktóriával, Szimcsák Mirával és Tabi Zoltánnal
nyert a 14–16 évesek négyszer 1250 méteres versenyén, megelőzve az amerikai váltót. Galyassy Szilárd a győzelme után rögtön el is kezdett készülni, a rövid pályás
felnőtt országos bajnokságra. n (Vh)

Bravúr után újabb vereség

A példátlan sérüléshullám a veszélyzónában tartja a BMTE-t
Sorsfordító héten van túl a BMTE NB II-es
labdarúgócsapata. Nyílt titok volt, hogy a
szerdai, Mosonmagyaróvár elleni hazai
meccsen Vitelki Zoltán edző állása volt a
tét – túl a három ponton –, s bravúros hajrával sikerült legyőzni a vendégeket. Sajnos azonban vasárnap a nyíregyházi vereség következett, s továbbra sem sikerült
eltávolodni a kiesőzónától.

akkor bizony kilátástalannak tűnt a helyzet.
Komoly időszak áll mögöttünk, hetek
óta vasárnap-szerda-vasárnap ritmusban
játszunk, és ilyenkor, főleg a fiatalabbaknál, benne van a hullámzó teljesítmény
kockázata. Én is voltam 18 éves, tudom,
mit éreznek ilyenkor a srácok. És hát a sok
sérülés miatt tele van fiatalokkal a csapatunk – mondta Kovács Dávid, a csapat vezéregyénisége, aki Nyíregyházán az egyszemélyes csatársor szerepét alakította.
– A Mosonmagyaróvár ellen, amikor
bekaptuk a második gólt, végignéztem a
játékostársaim arcán, én bevallom, láttam
a kétségbeesést. Meglepett minket a két
gyors gól, mert abszolút nem így terveztük, úgy mentünk ki, hogy bedaráljuk az
ellenfelet. De nem adtuk fel, láttam a tüzet
a szemekben, valahonnan, nagyon mélyről, merítettünk energiát, és valahogy begyűrtük őket.

Magyarország nagyhatalom a kajakkenu sportban, s azon belül kiváltképp
a maratoni szakágban. Él kerületünkben egy 18 éves lány, Tófalvi Viktória, a
Budai Nagy Antal gimnázium 18 éves,
11. osztályos tanulója, aki idén nyáron–ősszel világbajnoki ezüst- és Európa-bajnoki aranyérmet szerzett ebben az embert próbáló sportágban.

pa-bajnokságra, a tolnai és a győri válogatókon kellett kivívnia az indulási jogot.
– Metkovicban a Neretva folyó holtágán kialakított pályán versenyeztünk,
partnerek klubtársam, Rugási Csilla volt,
én ültem elöl, Csilla mögöttem. A mi versenyünk kora reggel kezdődött, a pénteki
egyetlen női szám volt az ifjúsági K2-esek
viadala, végig vezetve szereztük meg a
győzelmet – mondta Viki.
Tudni kell, hogy a kajakmaraton 19 kilométeres távon zajlik, és nemcsak evezésből áll, hanem egyes szakaszokon a
kajakot vállra kapva a szárazföldön is kell
futni a következő vizes etapig.
– Alkalmanként száz-kétszáz métert
futunk, párosban ketten cipeljük a hajót,
úgyhogy nemcsak kajakozásban, hanem
futásban is jól kell teljesítenünk. Nekünk
ezzel sem volt gondunk.

alyassy Szilárd révén megszületett

Ga Budafóka első nyíltvízi úszó vi-

Mosonmagyaróvár elleni pillanatok

A „budais” Tófalvi Viktória halmozza az érmeket a világversenyeken

Elöl Tófalvi Viki, mögötte Csikós Zsóka

Galyassy Szilárd nyíltvízi világbajnok lett váltóban

Aalatt 2-0-s hátrányba került a csapat, és

Ha kell, futnak is a kajakkal

megbújik egy olimpiai szintű, de minimum világ- vagy Európa-bajnok, főleg
a hölgyeknél. Tófalvi Viktória az új hullám jeles képviselője, s bár manapság
már a KSI-t erősíti, a sportág alapjaival
a Lágymányosi Szpariban ismerkedett
meg tízéves korában, előzőleg sok mindennel próbálkozott, még balettozott is!
Egészen egy évvel ezelőttig a Kopaszigátnál edzett, a legendás műhelyben. Ma
már a Központi Sportiskola kajakosa,
ahol Gintl Andrea volt az edzője, manapság pedig már Mórocz István szakmai
irányításával készül.
– Tősgyökeres budafoki vagyok, néhány saroknyira lakunk a Promontor utcai BMTE-pályától. A Rózsakerti Általános Iskolába jártam, jelenleg pedig a
Budai Nagy Antal Gimnázium 11. osztályos diákja vagyok, magántanulóként. Az
élsport nagyon nehezen összeegyeztethető a tanulással a rengeteg edzés és a versenyek miatt, de nekem eddig még sikerült
– meséli Viktória, mielőtt rátérne az idei
sikerei ismertetésére.
Ahhoz, hogy kijusson a júliusi,
metkovici (Horvátország) ifjúsági Euró-

Világbajnok Budafóka

A Mosonmagyaróvár elleni győztes
gól Góhér Gergő lövéséből született,
akinek ez még csak a második mec�cse volt Budafokon. Gergő komoly erősítés, nagyon hamar beilleszkedett, úgy
kellett a gólja, mint egy falat kenyér.
Sajnos Nyíregyházán nem sikerült dominálnunk, igaz, ők sem kerekedtek fölénk, csak annyi volt a különbség, hogy
ők belőtték a helyzeteiket, mi meg nem.
Igaz, túl sok helyzetünk nem is akadt,
sajnos nekem sem. Csupán két gólt rúgtam eddig az idényben, ez kevés, remélem, két hét múlva, Budaörsön átszakad
a gát, kiszakad a gólzsák – mondta Kovács Dávid.
A válogatottszünet miatt most egy hét
pihenő következik, eközben Filkor Attila felépülhet vállsérüléséből, és Vass
Máté sárga lapos eltiltása is lejárt. Sajnos
Vaszicsku Gergő, Ihrig Farkas Sebestyén
és Czizmadia Csaba még mindig sérült,
„Czizi”, a csapatkapitány csak februárban
állhat a csapat rendelkezésére.
– Hétről-hétre úgy edzek, hogy a következő meccsen elharapjuk az ellenfél
torkát, remélem, ez Budaörsön bekövetkezik, s akkor már góllal, esetleg gólokkal
tudom segíteni a csapatot – biztatta egy
kicsit önmagát is Kovács Dávid.
A csapat 12 forduló után 12 ponttal
a 16. helyen áll, két pontra a kiesőzónától. n (Ch. Gáll András)

Fotó: Kocsis Zoltán

A világbajnokságon, immár szeptember elején, a portugáliai Prado Vila
Verdében az esztergomi, 17 éves Csikós Zsóka volt Viki partnere, és csak
egy magyar hajó, a Bakó Olga, Kőhalmi Emese összetételű egység tudta
megelőzni őket, így világbajnoki ezüstérmesek lettek.
– Roppant erős a magyar kajaksport,
ezen belül is a maratoni szakág, van kitől tanulnunk. Rengeteget jelentett a
nyári edzőtáborozás, ahol olyan legendával készülhettünk együtt, mint a tizenkilencszeres világbajnok Csay Renáta. A
világbajnokság után kaptunk három hét
pihenőt, de most már újra teljes erővel
készülünk a jövő évi feladatokra, immár
a felnőttek között – mondta kerületünk
Európa-bajnoka, világbajnoki ezüstérmese. n (Ch. Gáll András)
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