Ötletek az új arculatra

Színes diplomák

A szabadúszó

Távozik Vitelki

Kihirdették a YouInHerit program városmarketing-ötletpályázatának eredményét az Art
Quarterben. (9. oldal) 

Az önkormányzat vezetői a színes diplomás pedagógusokat együtt köszöntötték a pályakezdő
fiatalokkal a Városházán. (10. oldal) 

Magyar Attila szabadúszó színész, rendező
elsősorban a Madách és a Centrál
Színházban játszik. (5. oldal) 

Elbúcsúztak Vitelki Zoltán vezetőedzőtől,
mert a BMTE kieső helyre került a sorozatos
vereségek miatt. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Mucsi Zoltán
a Klauzálban
A Nézőművészeti
Kft. produkciója
különleges
élményt nyújt

(5. oldal) 

XXVI. évf. 21. szám 2018. október 31.

Emlékezés a szabadságharc hőseire
Nagytétényben, Budafokon és Budatétényben is megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről október 23-án
Monostoriné Szeleczky Gabriella, a
Baross Gábor Általános Iskola magyartörténelem szakos tanára Budafok-Tétény 1956-os szerepéről, hőseiről beszélt, valamint arról, hogy a forradalmi
események miért voltak meghatározóak
az itt élők számára. Nincs olyan család a
kerületben, ahol ne lenne érintett valaki
´56 kapcsán, mindenkinek van egy története – emlékeztetett a tanárnő, aki rövid kutatómunka után papírra vetett néhányat. A megemlékezésen elsőként az
ő családjában megtörtént eseményeket
idézte fel az emlékezők előtt. „Férjem
édesapja másodéves egyetemistaként
évfolyamtársával vonult a Bem térre, édesanyja 16 évesen a Budai Nagy
Antal Gimnázium diákjaként, többi budafoki barátjával a Móricz Zsigmond
körtérre ment” – mondta el a tanárnő.
„Schaffer Gyulának köszönhette, hogy
életben maradt. Amikor ugyanis Schaffer megtudta, hogy szovjet katonai egységek közelednek, hazaküldte a fiatal lányokat. Schaffer Gyula azonban a
helyszínen maradt, és egy óra múlva
egy repesztalálat okozott neki halálos
fejsérülést. A neve fennmaradt kerületünk első ismert ´56-os áldozataként.”

A Nagytétényi Polgári Kör idén is főhajtással és megemlékező beszédekkel
tisztelgett az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. A Szelmann Ház
falán látható márványtábla a helyi áldozatoknak állít emléket. Az emléktáblánál
a Himnusz eléneklése után az összegyűlteket Lászlóné Varga Éva, a Nagytétényi
Polgári Kör elnöke köszöntötte, majd beszédében a nagytétényi ´56-os áldozatokról, a meghurcoltak sorsáról beszélt.
émeth Zsolt, az Országgyűlés külügyi

Nbizottságának elnöke Nagy Imre no-

vember elsejei szavait idézte, amelyek a
Szabad Kossuth Rádióban hangzottak el.
Elmondta, hogy a miniszterelnök beszéde
szuverenitási nyilatkozat volt, amely napjainkban is aktuális, mert mi, magyarok a
szuverenitást mindenek felett való értéknek tekintjük. Felhívta a figyelmet arra,
hogy az 1956-os forradalomra nem szabad levert forradalomként emlékezni, hiszen ez vezetett az 1989-es rendszerváltáshoz. Beszédét azzal a gondolattal zárta:
a jelenben elhangzó szuverenitási nyilatkozatok nemcsak a mának szólnak, hanem a jövő nemzedékeinek is, hogy
Magyarország meg tudja őrizni függetlenségét, szabadságát.

Koszorúzás a Városház téri 1956-os emlékműnél

Őrtűz a Székely szabadság napján

Fotó: Kocsis Zoltán

(Folytatás 2. oldalon) 

Fejlesztik a kerületi betegellátást
Közel kétszázmilliós korszerűsítés a budafok-tétényi szakrendelőben
Karsay Ferenc polgármester sajtótájékoztatón
számolt be arról, hogy a kormány döntése alapján a kerületi szakrendelő is támogatást nyert
a betegellátás fejlesztésére az Egészséges Budapest Program részeként. Az összegből orvostechnikai és informatikai fejlesztéseket valósítanak meg a Káldor Adolf Szakrendelőben.
kormány döntése alapján a kerületi szak-

Arendelő 200 millió forintos támogatást
Sokan gyűltek össze a Tóth József utca és a Kossuth Lajos utca torkolatánál található dombon székely zászlókkal a kezükben, hogy az ünnepi beszédek meghallgatása után körbe állhassák az őrtüzet a Székely szabadság napja alkalmából. (Továbbiak a 9. oldalon.) 

nyert a betegellátás fejlesztésére a Káldor
Adolf Szakrendelőben. Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere elmondta, az önkormányzat által biztosított 20 millió forintos
önrészből és az állami támogatásból álló közel kétszázmillió forintot digitális röntgen és
egy teljes funkcionális EKG beszerzésére fordítja az önkormányzat, valamint műtőasztalt,
műtőlámpát és tíz vizsgálóasztalt vásárolnak.
(Folytatás 2. oldalon) 

xxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Emlékezés a szabadságharc hőseire
Nagytétényben, Budafokon és Budatétényben is megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről

Monostoriné Szeleczky Gabriella beszéde a Szelmann Háznál
(Folytatás az 1. oldalról) 

Monostoriné Szeleczky Gabriella egy
másik családtag, a nemrégiben elhunyt
Oszlányi (Ottenwald) József történetét
is elmesélte, aki a Balatoni út mellett
a volt Panoráma vendéglő feletti dombokon lévő romoknál működő felkelő csoport tagja volt. Részt vett az ún.
„szabinai csatában”, amely után több
mint egy évre börtönbe került. Letartóztatásukkor egy rabszállítóban utazott

Fotó: Kocsis Zoltán

a budafoki forradalmárok ismert alakjával, Fehér bácsival, aki arra biztatta
őket, hogy mindnyájan valljanak ellene,
mert ő már idős, neki már „úgyis mindegy”. A beszélgetések során egyre több
személy neve került elő, akik valamilyen szinten főszereplői voltak az ´56os eseményeknek, ilyen volt például
Keményffy Iván, aki korábban magyar
királyi tüzérhadnagy volt és irányzóként tagja lett a Fehérvári út–Henger-

Kedvezményes burgonyavásár
Huszonnégy tonna krumpli érkezett Kézdiszentlélekről
Három helyszínen, az Oroszlános udvarban, a Bartók és a rózsakerti általános iskola udvarán tartott kedvezményes burgonyavásárt Budafok-Tétény
önkormányzata a kerületi lakosok számára. Reggel nyolckor nyitottak a kapuk, és néhány óra múlva mind a 24
tonna burgonyát elkapkodták az emberek.
agyon sokan már tavaly is éltek a
kedvezményes burgonyavásár lehetőségével, hiszen mint ahogy többen
mondták, nemcsak az alacsony ár, hanem a finom íze miatt is szeretnének
idén is ilyen krumpliból főzni. A jó minőségű burgonya most is Székelyföldről érkezett. Szepesfalvy Anna alpolgármester elmondta a vásáron, hogy az
önkormányzatnak kettős célja van ezzel az akcióval. Az egyik, hogy a kerület lakosságának olyan burgonyát
kínáljanak, aminek tudják a származási helyét, és így megbízható, a másik pedig a Kézdiszentléleken dol-

N

gozó gazdálkodók támogatása. A tíz
kilogrammos zsákokba mért krumplit mindössze háromszáz forintért vásárolhatták meg a kerületi lakcímkártyával rendelkezők. Ez természetesen
nyomott ár, a fennmaradó összeget Budafok-Tétény önkormányzata pótolta ki. Az önkormányzat több területen
is hozzájárul a lakosság terheinek enyhítéséhez. Minden évben kétszer FKF
emblémával ellátott zsákokat osztanak
ingyen a kerttulajdonosoknak, az ősz
beköszöntével pedig muskátlikat ajándékoznak az ezt igénylőknek, és a tavasszal induló virágosítási programban
is több ezer tő egynyári színes virágot
osztanak ki ingyenesen. A karácsonyi
ünnepet is igyekszik a rászoruló családok számára meghitté varázsolni az
önkormányzat az ingyenes fenyőfaosztással, amelyre minden évben sokan jelentkeznek. A burgonyaosztásban Szepesfalvy Anna alpolgármester
mellett részt vettek a helyi önkormányzati képviselők is. n (Viszkocsil Dóra)

malom út sarkán, a haranglábnál felállított légvédelmi üteg személyzetének.
Sikeresen lelőttek egy Tökölről felszállt
és Dél-Buda felett felderítő tevékenységet végző szovjet gépet, amely a hírek
szerint Csepelre zuhant le.
Srágli Béla budafoki hadnagy szerepét sem sokan ismerték. 1956-ban a Zrínyi Akadémia hadtörténeti tanszékének
tanára volt, akit a fegyveres harc kitörésekor néhány bátor tiszttársával kiküld-

tek, hogy tájékozódjanak, mi is történik az Üllői út, Corvin köz térségében.
A parancs értelmében Pestre is mentek, és rögtön a fegyveres felkelés támogatói közé kerültek. A hadnagy feladata lett – az Akadémia csatlakozása
után – a Corvin közi, Üllői úti, Nap utcai felkelőcsoportok ellenállásának katonai és stratégiai összefogása, szakmai vezetése. A Corvin közben készült
fotók örökítik meg az alakját. Nagytétényben Landi János ´56-os nemzetőr
mesélt Monostoriné Szeleczky Gabriellának a tétényiek életéről. Az ünnepi
megemlékezésen Lázár Csaba Magyar
Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetéssel elismert színművész Nagy
Gáspár Öröknyár: elmúltam 9 éves
című művével, valamint Albert Camus
1957. október 23-án tartott beszédével
emlékezett a szabadságharc eseményeire. A megjelentek elhelyezték az emlékezés koszorúit, majd egy óra múlva,
a Városház téri 1956-os emlékműnél is
főhajtással emlékeztek a nemzeti hősökre. Koszorút helyeztek el Budafok-Tétény önkormányzatának vezetői mellett a kerületi civil szervezetek,
az egyházak és közösségek képviselői,
valamint a pártok és magánszemélyek
is. A megemlékezés a Városház téren
dr. Takács Pál emléktáblája megkoszorúzásával zárult. Október 23-án az esti
órákban telt ház fogadta az Ismerős Arcok és Simó József közös ünnepi műsorát. A koncert előtt Karsay Ferenc
polgármester köszöntötte a vendégeket. Beszédében elmondta, hogy a zenekar témái köthetők 1956 üzenetéhez,
hiszen zenéjükben a legjellemzőbb
gondolatok a család és a hazaszeretet,
kultúránk, értékeink tisztelete és megóvása, valamint a közösségi lét fontossága. n (Viszkocsil Dóra)

Kitüntették
Szepesfalvy
Annát
Hazáért Érdemkereszt
elismerésben részesült
kerületünk alpolgármestere
Politikai Foglyok Országos Szövet-

Aségének kitüntetését, a Hazáért Ér-

demkeresztet érdemelte ki Szepesfalvy
Anna, Budafok-Tétény alpolgármestere. Az oklevelet az alpolgármester a
MOM Kultban vehette át. Az oklevélen az szerepel, mindezt annak a hazafias és áldozatos munkájának elismeréséül érdemelte ki, melyet a Magyar
Haza érdekében végzett fáradhatatlan
aktivitással. Az elismerést az 1956-os
forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen adta át Lengyel János, a
Magyar Politikai Foglyok Szövetségének elnöke. n (Vh)

Újabb elismerés a budafoki piacnak
A Parlamentben adták át a Pro Architectura díjat a Szomszédok Piaca tervezőjének
A városképhez illeszkedő piac, valamint a hozzá kapcsolódó közösségi tér
kialakításáért Pro Architectura díjjal ismerték el az Avant-Garde Építész Stúdió Kft. munkáját. A díjat szerdán adták
át az Országházban.
magyar építészeti kultúra nép-

Aszerűsítésében, a minőségi épített

környezet létrehozásában, az építészeti értékek megóvásában és az építészeti szemléletformálásban kifejtett tevékenységért adták át idén a Pro
Architectura díjakat.
– Nehéz és felelősségteljes munka az
építészeké, hiszen az ő alkotásaik nem néhány évre szólnak. Egy építészeti alkotás
többet mond saját magánál, egy kor és a
társadalom tükre is egyben – hangsúlyozta az elismeréseket átadó Tuzson Bence
közszolgálatért felelős államtitkár a díjátadó előtt tartott beszédében.
Építészeti alkotás kategóriában Pro
Architectura díjat kapott az AvantGarde Építész Stúdió Kft., amely a Budafok-Tétényben lévő, a városképhez
illeszkedő piac, valamint a hozzá kapcsolódó közösségi tér kialakításáért részesült az elismerésben.
„A feladatot kimagasló minőségben
oldotta meg a Kertész András DLA építész tervező által vezetett Avant-Garde

Tuzson Bence és Kertész András a díjátadón

Építész Stúdió Kft. A funkció nem csupán
egy piactér, de egy társadalmi szempontból is fontos városi találkozó helyszín” –
olvasható a proarchitectura.hu oldalon.

Fotó: Földházi Árpád

A díjátadón részt vett Karsay Ferenc polgármester, aki gratulált Kertész András építész tervezőnek az elismeréshez. n (Vh)

Fejlesztik a kerületi betegellátást
Közel kétszázmilliós fejlesztés a budafok-tétényi szakrendelőben
(Folytatás az 1. oldalról) 

xxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Lecserélik ugyanakkor az orvosi szobák
és várótermek bútorait, ezenkívül megújul
a szakrendelő informatikai rendszere is. –
Nem vártunk tétlenül az állam segítségére: a Káldor Adolf Szakrendelőben évek
óta felújítások zajlanak az önkormányzat
saját erejéből. Az épület energetikai korszerűsítése, a vizesblokkok gépészeti fel-

újítása, az rendelő akadálymentesítése
korábban megtörtént. Emellett 2018 decemberéig befejeződik az intézmény épületének teljes körű felújítása, közel 600
millió forintnyi önkormányzati forrásból
– tette hozzá a polgármester.
Kiss Norbert, a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat főigazgatója arról
beszélt, hogy az önkormányzat évről

évre támogatja az intézmény fejlesztését.
Mayer Ákos, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ járóbetegszakellátási igazgatója elmondta: az
Egészséges Budapest Programban a
kórházfejlesztésen túl 32 szakrendelő
megújítása szerepel 58 milliárd forint
értékben. n (budafokteteny.hu)

Városházi Híradó

Segítse véleményével a kerületi
épített környezet fejlődését
Véleményezhető az arculati kézikönyv és a településkép-védelmi rendelet
Budafok-Tétény
önkormányzatának
képviselő-testülete jóváhagyta kerületünk településképi arculati kézikönyvét,
és megalkotta a településkép védelméről szóló rendeletét. Az Ön véleményét
is várják!
udafok-Tétény

önkormányzatának
2017 végén a
232/2017. (XII. 14.) számú határozatával jóváhagyta Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület településképi arculati kézikönyvét, továbbá megalkotta a
településkép védelméről szóló 31/2017.
(XII. 18.) rendeletét.
A fenti dokumentumok a kerületi honlapon, nyilvános értékelő felületen keresztül véleményezhetők. A
kitöltendő rövid kérdőív az alábbi helyen érhető el: http://budafokteteny.
hu/onkormanyzat/telepuleskepszabalyozasi-tervek#tkrert. Kérjük, éljenek a véleményezés lehetőségével,

Bképviselő-testülete

ezzel is segítve további munkákat az értékeket megőrző és a nívós fejlesztéseket szorgalmazó épített környezet megteremtése érdekében!
A településképi arculati kézikönyv
(TAK) feladata a településképi értékek
és jellegzetességek meghatározása oly
módon, hogy a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) és a településkép-védelmi
rendelet (TKR) megalapozásának egyik
fő eleme legyen.
A TAK a teljes kerületet felosztja eltérő karakterű területekre, melyek sajátosságait tárgyalja, ajánlásokat fogalmaz meg. A TAK és a TKR elősegíti a
kerület sajátos településképének védelmét, és a meglévő adottságokhoz igazodó fejlesztések kereteit, alapelveit szabja meg. A TAK ajánlásai többek között
az épületek tömegformálására, a térfalak tömeg- és homlokzatképzésére, tetőformákra, anyaghasználatra, a zöldfelületi karakter megőrzésére irányulnak.

A településképi rendelet a TAK
ajánlásainak egy részét rendeleti formában előírásokká alakítva szabályozza. Kiemelten foglalkozik az épületek
homlokzati megjelenésével, anyaghasználatával, a területek beépítési
módjával, kerítések és zöldfelületek
kialakításával, a reklámhordozók és
egyéb műszaki berendezések kialakítási követelményeivel is.
A településképi rendeletbe a meglévő településképi véleményezési eljáráson túl két új elem került be: a kötelező
főépítészi konzultáció és a településképi bejelentés.
A dokumentumok megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal Főépítészi és Városrendezési Irodájában
ügyfélfogadási időben, továbbá elérhetők a kerületi honlapon az alábbi címen: http://budafokteteny.hu/
onkormanyzat/telepuleskepszabalyozasi-tervek. n
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Álláspont

Szepesfalvy Anna alpolgármester

Bornegyed
– Városmárka
YouInHerit projekt a végéhez közeledik, és fontos mérföldkövéhez ért.

ATöbb mint három évvel ezelőtt először ültünk le megtervezni a később

nyertes projektünket. Mint ahogy a ház építésénél sem az alapozás a leglátványosabb munkafolyamat, úgy a projekt életében is látszólag csendesen telt
az előző két és fél év. Először helyzetelemzés, majd a tervezési folyamat valósult meg. Az elemzések egyik kritikai pontja az volt, hogy nincs egységesen kialakult kép Budafokról mint Bornegyedről, hiányzik egy erős arculattal rendelkező brand.
Ezt felismerve idén nyáron városmarketing-ötletpályázatot írtunk ki a fiatalok számára, hiszen a YouInHerit-projekt is arra kíváncsi, hogyan lehet
a fiatalok innovativitásával, kreativitásával új színt, lendületet vinni a régi
szakmákba.
Azért is éreztük fontosnak, hogy megszólítsuk ezt a korosztályt, hiszen
a főszereplőknél, a budafoki borászatoknál is megfigyelhető, hogy az idősebb generáció mellé bejöttek a fiatalok is. Legyen szó akár Lics Juditról
és csapatáról, akik tudják, hogy nem elég jó bort készíteni, élményt is kell
mellé nyújtani, vagy a Katona borházról, akik nemcsak a termékről rendelkeznek kimeríthetetlen tudással, de a marketing területén is jeleskednek, vagy a Várszegi pincészet ifjú borászairól, akik új színfoltként vannak
jelen a kerületben. De lehet akár szó arról a Törley Pezsgőmanufaktúráról, ahol éppen most ismerkedhetünk az új arculattal, amiben a tradicionális értékeket megőrizve igyekeznek megmutatni nemcsak a márkát, hanem Törley Józsefet mint innovátort is, aki ha ma élne, minden bizonnyal
startuppernek neveznénk. Ahogy a borászatokban ötvöződik a tapasztalat
és az innováció, úgy kell ezt követnünk a Bornegyed építésénél is.
A beérkezett pályázatok közül a zsűri tagjai választották ki azt az ötöt,
akik végül a zárórendezvényen élőben mutatták be, mit álmodtak, mit terveztek Budafok - Budapest Bornegyede brandjének.
Örömömre szolgált, hogy a zsűribe olyan szakembereket sikerült megnyernünk, akik kiválóan rálátnak akár a marketing, akár a turizmus szakterületére, akár arra, hogyan is fog kinézni Budapest 10 év múlva. Hiszen a
Bornegyednek abban a környezetben kell megtalálnia a helyét. Nem a jelennek építjük magunkat, hanem részesei akarunk lenni Budapest jövőjének
nemcsak gazdasági, de turisztikai szempontból is.
A zsűri elnöki tisztségét Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármesterhelyettes látta el, akinek a munkáját kiváló szakemberek, köztük Schneller
Domonkos helyettes államtitkár segítette.
Sok kiváló ötletet kaptunk, így a legnagyobb feladat, ami most az önkormányzatra, illetve, a Bornegyed projekt munkatársaira vár, hogy ezekből
olyan koncepció készüljön, ami mentén haladva pár év múlva elmondhatjuk,
mindenki tudja, hol van Budapest Bornegyede! n
civil szemmel

xxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

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

Az Egészséges Budapest program
egyetlen zöldmezős
szuperkórház-beruházása
valósul meg Dél-Budán
Bedros Róbert, a beruházás miniszteri biztosa elmondta, hogy jelentős szabad területtel gazdálkodhatnak. Ez pedig
nemcsak magában a kórházépületben
jelent szinte korlátlan lehetőségeket, hanem például abban is, hogy saját mentőállomást és két mentőhelikopter-leszállót
is kialakíthatnak. A zöldmezős beruházással olyan kórház épülhet, amely a XXI.
század minden kihívásának megfelel

BODROG Zoltán
lmp-s
önkormányzati képviselő

A Momentum helyi szervezetének meghívására, az LMP-vel közös szervezésben jön
hozzánk Ungváry Krisztián, a titkosszolgálati múlt szakértője. A november 8-án, 18
órakor, a Kossuth Lajos utca 60. alatt megrendezendő beszélgetésünk címe: „Köztünk élő ügynökeink”. Hogyhogy a mieink,

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

Halottak napjára

majd mind az infrastruktúra, mind a betegellátás, mind az oktatás tekintetében,
és az új intézmény a jövő eszközparkjának fogadására is készen áll majd.
A dél-budai centrumkórházban a tervek szerint döntően egyágyas kórtermeket alakítanak ki. A statisztikai adatok azt
mutatják, hogy ez hatékony eszköz a kórházi fertőzések visszaszorításában, de az
ilyen elhelyezéssel az eleséses kórházi
balesetek száma is csökken. Mindezek
mellett az egyágyas kórtermekben az
egészségügyi dolgozók is hatékonyabb,
pontosabb munkát tudnak végezni, mert
nincs olyan tényező, amely megosztaná a
figyelmüket, így személyre szabott gyógyítás és ápolás valósul meg.
Az épület üzemeltetését szuperbiztonságos informatikai rendszerek felügyelik majd. De a biztonságot szolgálja
a hagyományos és az infokommunikáci-

ós akadálymentesítés, a speciális betegazonosító és betegtájékoztató rendszer, a
gyors diagnosztikai eszközök széles tárháza, a legmodernebb műszerezettség
vagy a tervezett robotsebészeti műtő is.
A kerületi önkormányzat természetesen nem vár ölbe tett kézzel addig sem.
A kerületi szakrendelőnket már évek óta
újítjuk fel, saját erőből. Több mint 600
millió forintért megtörtént a hőszigetelés, a nyílászárók, a homlokzat felújítása,
az akadálymentesítés, a gépészeti felújítás. Most folyik újabb projekt keretében a belső terek felújítása. Az Egészséges Budapest Program keretében a
kormány 200 millió Ft értékben járul hozzá a műszerezettség javításához. Ahogy
Karsay Ferenc polgármester fogalmazott,
sváb hagyományaink szerint megoldjuk a
problémáinkat magunk is, de ez a segítség a pont az i-n. n

hogyhogy köztünk élők? Közös örökségünk
és rendszerváltásunk sikertelensége, félresiklásának méltó jelképe ez a teljesen megoldatlan ügy. Meg fog valaha oldódni? Meg
kell még oldani? Milyen érdekek, milyen,
egymástól teljesen különböző motivációk
és életutak találhatóak a nagy történetben?
S a nagypolitika mellett a hétköznapi
apró dolgaink is folynak tovább. Itt van az
ősz, hullanak a levelek, és mit teszünk ezzel? Gyömöszöljük a kukába – ahonnan az
leginkább az égetőbe kerül, de a szemétlerakó sem sokkal jobb. Pedig az a men�nyiség, ami most kezelhetetlennek látszik,

komposztálva hamar összeesne, s kezelhető méretűvé válna (megfelelő módon
még a hírhedt diólevél is komposztálható!). Én megpróbálom még szomszédoktól is megszerezni. Mindent meg kell tennünk a szemétmennyiség, és különösen
a légköri kibocsátás csökkentéséért; mert
ezek a hétköznapi apró dolgaink vezethetnek el oda, hogy a klímaváltozás révén
legnagyobb történetünk, az egész emberiség története válik kérdésessé. E témának
szentelve indul tanácsadó s talán idővel közösségszervező kezdeményezésünk a gerillakuka.blog.hu címen. n

któber végén, november elején egymáshoz szorosan kötődő ünnepnapok

Ovannak, melyekben eltérő módon, és különböző hagyományok alapján

szinte mindenki gondol az elhunyt családtagokra, az ősökre és szeretteikre.
Emlékezünk továbbá a nemzet szintjén mindazokra, akik az ország érdekében
tettek valamit, különösen a harctereken elhunyt katonákra, hősökre.
Ezekben a napokban a temetők felé megindulnak az emberek abból a célból, hogy a temető környezetét, a hozzátartozók sírját rendbe tegyék és a temetőt előkészítsék az ünnepre, felvirágozzák azt, és felkészüljenek arra, hogy
a gyertyagyújtás során lélekben is jelen legyenek az emlékezés pillanataiban.
A hátramaradottak számára fontos, hogy lelkileg, ha rövid időre is, együtt legyenek a vigasztalás perceiben a már elköltözött szeretteikkel a gyertyák és mécsesek meggyújtásával.
A megemlékezés a halottakról, az értük való közbenjárás a katolikus hittételen alapul annak reményében, hogy mindazok, akik Isten kegyelmében
hunytak el, esetleges bűneikért Isten színe előtt megtisztulhassanak. A mostani ünnep szinte egy héten keresztül zajlott, aminek oka, hogy a Mindenszentek napja szerdai napra esik, mely egyébként munkaszüneti nap lett.
Mindenszentek napját 835 óta a római katolikus egyház határozta meg november 1-jében alapvetően azzal a céllal, hogy mindazokra emlékezzünk, akik
egyenként, külön-külön nem kaptak az év során emléknapot. A kereszténység
ez irányú „rendelete” természetesen nem feledtette a régi hagyományokat sem,
mely az elmúlt évek során hozzánk is megérkezett az angolszász területekről
származó Halloween-ünnep egyre terjedő formájában. Ez az ünnep is sok évszázaddal ezelőtti időszakra nyúlik vissza, és a kelták hagyományain alapul.
Hangsúlyozni kell azonban azt, hogy november 1-je a Mindenszentek napja,
november 2-a pedig a Halottak napja. A néphit szerint ilyenkor a halottak hazalátogatnak, ezért régen számukra is megterítettek az asztalnál, és éjszaka a holtak miséztek a templomban, és amíg a harang szól, hazalátogatnak szétnézni. A
lámpa- és gyertyagyújtás minden helyiségben azt a célt szolgálta, hogy a halottak eligazodjanak a házban.
Mindenszentekhez évszázadok óta gazdasági hagyományok is fűződnek, ilyenkor kerülnek be az állatok a legelőkről, ekkor hajtják haza őket annak érdekében,
hogy a telet biztonságban tölthessék. Ezeken a napokon tiltották a munkát, nehogy
megzavarják a munka zajával a halottak nyugalmát. A szülők kegyelettel gondolnak az ősökre, a gyermekeiket magukkal viszik a temetőkbe, ahol a gyermekek
számára lehetőség van ajándékot vásárolni, és ily módon közelebb vinni az egyébként szomorú hangulathoz a felnövekvő generációt, megismertetve velük azt, hogy
a halál az élet egy természetes része, mellyel időben meg kell ismerkedni. Üdvözlendő az az egyre terjedő gyakorlat, hogy ezeken a napokon nemcsak a közvetlen
hozzátartozók sírjánál állunk meg az emlékezés és tiszteletadás rövid perceire, hanem felkeressük a hősök sírját és a barátok nyugvóhelyét is. n
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Ha szerda, akkor Tomori Szabadegyetem!

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

Eötvös cirkusz 2018! Új Szuper produkció!

A Tomori Szabadegyetem szenior tagozatának szervezői tisztelettel meghívják
a kerület 60+-os polgárait a nagy sikerű Tomori Szabadegyetem soron következő előadásaira!
XI. 7. Uzzoli Annamária (tudományos főmunkatárs; MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) Egészségegyenlőtlenségek Magyarországon
XI. 14. Lakatos Andor (főiskolai tanár; Tomori Pál Főiskola; levéltárvezető; Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár) Családtörténet-kutatás a XXI. század elején – Célok, források, eredmények
XI. 21. Kiss Etele (művészettörténész, muzeológus; Magyar Nemzeti Múzeum) A
Szent Korona és Európa egysége. A középkori uralmi szimbolika és ennek mai jelentősége
XI. 28. Garbóci László (helytörténész, a XXII. kerületi Mihalik Sándor Helytörténeti Kör vezetője) Budafok az 1950-es években: A várostól a főváros XXII. kerületéig vezető út
XII. 5. Fejes László (nyelvész; MTA Nyelvtudományi Intézet) Miért gondoljuk, hogy
finnugor? – A magyar nyelv eredetéről
XII. 12. Kissné Budai Rita (főiskolai tanár, rektor; Tomori Pál Főiskola) Karácsony a
festészetben
Helyszín: Tomori Pál Főiskola, 1223 Budapest, Művelődés utca 21–27.
Időpont: 2018. november 21. (szerda), 14.00–15.30 óra.
Az előadás-sorozaton való részvétel INGYENES, a részletes programról
a https://portal.tpfk.hu/2-felev honlapon tájékozódhatnak!
Jelentkezéseiket a 06-1/362-1551 telefonszámon vagy a Fata.Ildiko@tpfk.hu
e-mail-címen várjuk!
Tisztelettel a Tomori Szabadegyetem szervezőbizottsága

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).

Meghívó a Kempelen Farkas Gimnázium felvételi tájékoztatójára

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.

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.

A közmeghallgatáson elhangzó – helyi közügyeket érintő – felszólalások
időtartama az 5 percet nem haladhatja meg.

Meghívó

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

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

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

dajka

munkakör betöltésére. Betöltendő munkakör: Határozatlan időre
szóló közalkalmazotti kinevezés, dajka munkakörben.
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 pályázatokat 2018. november 14-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére. Bővebben: Budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok

Az Angeli temetőben a hagyományokhoz
híven idén is megrendezésre kerül a

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

meghívó

A Német Nemzetiségi
Önkormányzat
(1221 Budapest, Tóth József utca 47.)

Szeretettel vár
mindenkit
2018. november 17-én 20 órától tartandó hagyományos

batyus báljára
Lipót-, Katalin-,
Erzsébet-nap
jegyében.

munkakör betöltésére
BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: Határozatlan időre szóló köztisztviselői kinevezés a
Főépítészi és Városrendezési Irodán városrendezési ügyintéző munkakörben.
A pályázatokat 2018. november 15-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „városrendezési ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi
e-mail címre: palyazat@bp22.hu. Feladatok, feltételek, illetmény, egyéb információk: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok.

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

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

pályázat

Önkormányzatunk képviselő-testülete ismét egyhangúlag döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról.
A 2019. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjra azon felsőoktatási intézmények hallgatói
(A típus), vagy utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolai tanulók, illetve felsőoktatási intézménybe még fel nem vett, érettségi vizsgával rendelkezők (B típus) pályázhatnak, akik Budapest XXII. kerületében állandó lakóhellyel rendelkeznek, és családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85 500 Ft-ot, önfenntartó
pályázók esetében a nettó 120 030 Ft-ot (igazolásképpen a www.budafokteteny.hu/
ugyintezes/palyazatok oldalon elérhető nyilatkozatot is kérjük benyújtani).

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

VÁROSRENDEZÉSI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR

Meghívó

Bursa Hungarica 2019. évi
felsőoktatási pályázat tájékoztatás

A pályázatokat 2018. 11. 15-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „anyakönyvvezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
palyazat@bp22.hu.

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

„Nincs Karácsony Eötvös Cirkusz nélkül!”
Immár 4. alkalommal kerül megrendezésre az Eötvös Cirkusz interaktív Karácsonyi Showműsora.
A ” Karácsonyi Manólázadás ” teljesen új, szuperprodukció, idén is történetet mesél el, melyben lesz izgalom, látvány akció, tánc és sok-sok nevetés. Ismét jelen
lesz a Mikulás, hogy a Főmanót nyomon kövesse ügyes-bajos dolgaiban.
Lélegzetelállító produkciókból nem lesz hiány és természetesen a Mikulással is
szelfizhetnek kicsik és nagyok egyaránt. Várjuk együtt az ünnepeket!
Egy kis ízelítő kínálatunkból. Görkorcsolya produkció, lovas magasiskola spanyolos eleganciával, légi balett quartett, tripla szaltó a magasban, ugródeszka akrobata csoport produkciója, a humorról Ernesto bohóc és kis partnere gondoskodik.
A gyerekek részt vehetnek a Főmanó kalandjaiban, a legügyesebbek jutalomban
részesülnek.
Figyelem, aki ügyesen csatlakozik, a játékhoz az Manóapróddá avattatik!
Kismanók ne felejtsétek otthon az elemlámpáitokat! Szükségetek lesz rá.
Extrán fűtött nézőtér! 2 órás remek szórakozás a Karácsony hangulatában!
ELŐADÁSOK: Csütörtök és péntek: 18.00 órakor, Szombat: 15.00 órakor, Vasárnap: 15.00 órakor
Premier napokon: EGYET FIZET- KETTŐT KAP KEDVEZMÉNY!!
Csak a ”B” szektorba érvényes!!! A többi napokon, minden jegy árából 500 Ft
kedvezmény a szórólap felmutatása esetén!!!!
infóvonal: 06/70 356 2346, www.eotvoscirkusz.com, Facebook: Cirkusz Eötvös. Cirkuszpénztár nyitva: 10-18 óráig. Keressen minket a FACEBOOKON, ismerje meg a művészek mindennapjait. Betekintést nyerhet a kulisszák mögé, tudja meg a legfrissebb híreket a 40 fős társulat életéről! Legyen tagja Ön is rajongó
táborunknak! FŰTŐTT SÁTOR!!! FŰTÖTT NÉZŐTÉR!!!

megemlékezés

ANYAKÖNYVVEZETŐ munkakör betöltésére

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: A Főépítészi és Városrendezési Irodán főépítész, főépítészi és városrendezési irodavezető munkakör, köztisztviselői jogviszonyban, főosztályvezető-helyettes besorolásban, határozatlan időre. A pályázatokat 2018.
11. 15-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „főépítész” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu.

BUDAPEST XXII. BUDAFOK, CAMPONA a TESCO MELLETT
december 6-tól december 9-ig.

Karsay Ferenc
polgármester

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

FŐÉPÍTÉSZ, FŐÉPÍTÉSZI ÉS VÁROSRENDEZÉSI IRODAVEZETŐ munkakör betöltésére

KARÁCSONYI MANÓLÁZADÁS gálaműsor

A zenét a Spatzen Zenekar
szolgáltatja Pilisvörösvárról.
Fellépnek az Árpád utcai Német
Nemzetiségi Iskola diákjai.
Libavacsora rendelhető.
Helyfoglalás az irodánkban hétfő
és csütörtök 16-tól 19 óráig.
Érdeklődni: 06-70/410-9403
számon lehet
Szirtes Edit,
Rácsik Dezsőné,
Szabóné Wappler Mariann

Meghívó

Kedves XXII. Kerületi Szülők!
Szeretettel várjuk Önöket a 2018. november 5-én, hétfőn 17 órakor
kezdődő Szülői Fórumra, amellyel szeretnénk segítséget nyújtani gyermekük neveléséhez.
Téma: A mozgás jelentősége kisgyermekkorban
Előadó: Csányi Tamás (tanszékvezető egyetemi adjunktus, ELTE Tanító- és Óvóképző kar)
Helyszín: Klauzál Gábor Budafok-tétényi Művelődési Központ
1222 Budapest, Nagytétényi út 31–33.
A XXII. Kerületi Egyesített Óvoda vezetősége
A témával kapcsolatos előzetes kérdéseiket a vezeto@ovoda.hawk.hu e-mail címre küldhetik el.

Városházi Híradó
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Nézőművészet magas fokon
Mucsi Zoltán Jászai Mari-díjas érdemes művész a Klauzál Házban
Lépésenként felépülő színdarabok,
rengeteg improvizáció, interaktivitás,
személyesség és nem utolsósorban
együttes munka, közös „agyalás” jellemzi a közel tíz éve megalakult Nézőművészeti Kft. produkcióit.
népszerű és sokak által a játékfil-

Amekből és televíziós sorozatokból is

ismert és kedvelt Mucsi Zoltán színművész Scherer Péterrel, Katona Lászlóval és Gyulay Eszterrel álmodta meg és
hozta létre rendhagyó színházát, amelyhez 2012-ben Kovács Krisztián is csatlakozott. Mucsi Zoltán Jászai Mari-díjas
érdemes művészt a Nézőművészeti Főiskola című komédiában láthatjuk november 10-én, a Klauzál Ház színpadán.
– Tizenöt év alatt, amióta játsszák a
Tasnádi István művéből született színdarabot, sokat változott a társadalom,

a Nézőművészeti Főiskola mégsem veszített semmit a népszerűségéből. Miért szeretik a nézők?
– Az előadás élvezetéhez csak nagy
adag nyitottságra és humorérzékre van
szükség. Az emberek és a társadalmak ennyi idő alatt sem váltak hibátlanná, nem lettek tökéletesek. A darab
egy picit rólunk is szól, nem csak a világ visszásságairól, görbe tükröt tart
elénk, hiszen mi is problémás figurák
vagyunk.
– Szeptemberben mutatták be a
Szkéné Színházzal koprodukcióban
Háy János: A lány, aki hozott lélekből dolgozott című drámáját. Ebben
a darabban több szerepet is játszik,
ahogy felesége, Moldvai Kiss Andrea
is. Akadtak nehézségei?
– Régóta vagyunk a párommal ezen
a pályán, így otthon nemigen próbál-

tunk, a kínlódás és a küzdelem a próbafolyamat során jelentkezett. Andrea a
Nő, az Anya és a Feleség, én pedig a Nő
pszichológusát alakítom, de én játszom
a már megtörtént eseményekben a Nő
férjét, szeretőjét és időnként a plasztikai
sebészt is. A karakterek ide-oda ugrálnak az időben, és ez nagyon izgalmas,
de Háyt játszani nem könnyű.
– Játékával hol nevettet, hol elgondolkodtat. A tragédia vagy a komédia
áll önhöz közelebb?
– Abban a szerencsés helyzetben
vagyok, hogy mindegyik műsoron lévő
előadást szeretem, de ha mégis ki kellene emelnem valamelyiket, akkor Háy
János műveit említeném. Jelenleg Háy
három darabja is műsoron van, de nálunk nagyon jó az arány, sokféle műfajban játszunk, és úgy tűnik, mindegyikre van igény. n (Tamás Angéla)

Dindi István a kerület könyvének bemutatóján

Fotó: Kocsis Zoltán

Pillanatképek
Nagytétény életéből
Dindi István történelemtanár régóta
foglalkozik Nagytétény múltjával
Nemrégiben megjelent a kerület könyve, amelynek 480 oldalából közel százötvenen Dindi István nyugalmazott történelemtanár, helytörténész segítségével
Nagytétény múltjával ismerkedhetünk
meg. A szerző az elmúlt években már
négy könyvet írt Nagytétényről. Ezekben
a kiadványokban a XIX. század második
felétől kezdődően tekintette át a település történetét egészen napjainkig, a nemrégiben napvilágot látott Budafok-Tétény
kötetben azonban az előző évszázadok
történéseiből is ízelítőt kaphatunk. A helytörténészt arra kértük, emeljen ki néhány
érdekességet Nagytétény történelméből.

Az élet is egy forgatókönyv
Magyar Attila játszotta Ben Hechtet a Klauzál Ház színpadán
Néhány éve még sokat láttuk Magyar
Attilát a televízióban a kabarék és reklámfilmek szereplőjeként is, neve azonban mostanában kevesebbet forog a
médiában. A szabadúszó színész, rendező elsősorban a Madách és a Centrál
Színházban játszik, Budatéténybe azonban a Fórum Színházzal érkezett A forgatókönyv című vígjátékkal, amelyben
a forgatókönyv íróját személyesíti meg.
– Mennyire áll közel önhöz Ben Hecht
figurája?
– Találkoztam egy szereppel, amelynek megformálása során a forgatókönyvírónak olyan tulajdonságait fedeztem fel,
amelyek az alkotás folyamatában rám is
jellemzőek. Igaz, Ben Hecht a harmincas évek végén jól menő, sikeres forgatókönyvíró volt Hollywoodban, én pedig „kicsiny” hazámban rendezek, írok

dalszövegeket és szerzek zenét, de az alkotói folyamat mégis ugyanaz: az üres
papír egyszer csak legyen tele élettel,
gondolattal, szereplőkkel úgy, hogy az
másnak is örömet szerezzen.
– Több mint száz színdarabban játszott már, számos játék- és tévéfilmben
szerepel, néha szinkronizál, és sokszor
rendezőként jegyzik a nevét.
– A színészet olyan művészeti ág,
amely sok mindent magába foglal. Ebben a szakmában senkitől sem idegen az
alkotás és az egészséges exhibicionizmus. Az ember igyekszik minél több területen megmutatni magát. Aki színész,
az azért áll színpadra, mert úgy gondolja, hogy tehetséges. Mindent el akar játszani, férfit, nőt, gyereket, öreget, sőt,
ugyanabban a darabban az összes szerepet. Erre nyilván ritkán adódik lehetőség, nekem ilyen volt a Panelninja,

amelyben saját rendezésemben öt karaktert játszhattam. A színházi előadás
azonban inkább csapatmunka, amelyben attól szabadul fel az ember, hogy a
szerepét gyémánttá csiszolja.
– Mivel foglalkozik, ha nem játszik
vagy rendez, és forgatása sincs?
– Szeretek együtt dolgozni a pályakezdőkkel, régóta alkotok velük közösen. Korábban az Új Színházban, a
Bárkában, most pedig a Pesti Magyar
Színiakadémián kaptam lehetőséget arra,
hogy a közel negyven év alatt megszerzett tudásomat átadhassam a fiataloknak.
Ezenkívül zenélek a Madách Színház
színészeiből álló funky disco zenekar, a
Mézing (amazing, jelentése csodálatos –
a szerk.) basszusgitárosaként, és arra vágyom, hogy minél többet játszhassunk
olyan jó hangulatban, mint nyáron, a Balaton partján. n (Tamás Angéla)

– Az köztudott, hogy a SzárazRudnyánszky kastély – közismertebb nevén a Nagytétényi Kastélymúzeum – a
magyar későbarokk építészet egyik kiváló
alkotása, de az már kevésbé ismert, hogy
története az ókorba nyúlik vissza. Helyén
az I–II. században egy római gazdálkodó
háza állt, amelynek maradványait magába
foglalta a Tétény család számára készült,
XIII. században épített gótikus várkastély.
Az épületet az 1300-as évek elejétől két
évszázadon át a Hédervári család birtokolta, majd a török hódoltság után rövid időre
Buchingen Ferenc kapitány kezébe került,
aki eladta a romos falut és így a kastélyt is.
Az új földesúr, Száraz György 1716ban kezdett gazdálkodni Tétényben. Újjáépíttette és kibővíttette az épületet, ame-

lyet halála után lánya, Száraz Julianna
örökölt. Őt vette feleségül Rudnyánszky
József, akinek ez az 1778-ban elkészült
Grassalkovich-típusú kastély köszönhető
– mesélt a műemlék évszázadokon átívelő történetéről a szerző, aki azt is kiemelte, hogy ugyanakkor Rudnyánszky József
kegyetlen és kérlelhetetlen birtokos volt,
aki óriási robotterheket rótt a jobbágyokra. 1766-ban „tétényi tumultus” néven kitört a jobbágyzendülés, és ez is hatással
volt arra, hogy Mária Terézia kiadta úrbéri
rendeletét, amely egységesen szabályozta a magyar jobbágyság földesúri terheit.
Hozzátette: a nagytétényi kastélyban született az első magyar orvosnő,
Hugonnai Vilma. Száraz Julianna halála
után a három részre osztott épület központi szárnyát Szentgyörgyi Horváth Zsigmond testőr, udvari tanácsos kapta meg,
akinek fia, Kálmán grófi rangra emelkedve Hugonnaira változtatta a nevét. Az ő
leánya volt Vilma.
Dindi István érdekességként említette
meg a kevéssé ismert Rosty Albert nagybirtokost, aki Tétényben művelte birtokait a reformkor idején. Ő volt az országban
az első olyan nemes, aki saját kérésére adót
fizetett, miután 1845-ben Pestvármegyének
arról nyilatkozott, hogy lemond adómentességi kiváltságairól. Az első önkéntes Pest
megyei nemes adózót csakhamar követte a
második, és pedig nem kisebb ember, mint
maga Kossuth Lajos. n (Tamás Angéla)
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LÁTOGATÓKÖZPONT

PEZSGŐBOLTUNK

a TÖRLEY, FRANÇOIS
és HUNGARIA pezsgők teljes választékával, ajándéktárgyakkal, valamint november és december

ÚJ NYITVATARTÁSSAL ÉS
AKCIÓKKAL várja régi és új vásárlóit!

hónapban

NYITVATARTÁS:
Hétfőn:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

Cím:
1221 Bp. Anna utca 5-7.
zárva
Telefon:
10.00 – 17.00
+36
1
229-2300/115
mellék
10.00 – 17.00
e-mail:
10.00 – 18.00
muzeum@torley.hu
8.00 – 14.00
zárva
Weboldal:
www.torleymuzeum.hu/pezsgo-bolt
zárva

Muzeum uj nyitvatartás A4 v2.indd 1

2018.10.24. 13:28:58

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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Új hangszerek
állami támogatásból

Szabó Dénes és Szabó Vencel elnyerte a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjat
erületünk két ifjú zenésznövendéke,

KSzabó Dénes és Szabó Vencel a Nem-

zet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjban részesült október 5-én. Az ünnepségen
az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(Emmi) képviseletében Kisgyőri Roland,
az Emmi Esélyteremtési Főosztályának
vezetője köszöntötte a megjelenteket,
majd az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő főigazgatójával, Mészáros Karinával
átadták az emléklapokat az ösztöndíjasoknak. A Nemzeti Tehetség Program keretén
belül kiírt pályázat nyertesei, köztük általános és középiskolai tanulók is, segítséget kapnak ahhoz, hogy tehetségük kibontakozhasson.

A két fiú édesapja, Szabó János lapunknak elmondta: a pályázatban a
2017/2018-as tanév országos tanulmányi versenyein elért eredményeket is fel
kellett tüntetni, amely azért nem okozott
gondot, mert gyerekei szerencsére igen
sikeres évet zártak. Dénes a XV. Országos Friss Antal Gordonkaversenyen I.
helyezést ért el és a verseny Nagydíját
is megkapta, míg Vencel a XIV. Országos Lubik Imre Trombitaversenyen lett
I. helyezett, és különdíjasként elnyerte
a fődíjat is.
A két fiú együtt is sikeresen muzsikált: kamarazenében a IX. Országos
Czidra László Furulyaversenyen és a

XIII. Országos Alba Regia Kamarazene Versenyen is I. helyezettek lettek.
Dénes, aki két Banda Ede-csellóversenyt megnyert már, ezen a programon
egy másik kamaracsoporttal III. díjat
kapott. Mindkét fiú a Nádasdy Kálmán
Művészeti Iskola növendéke, ahol Dénest Belej Ferenc, Vencelt édesapja tanítja.
Arra a kérdésre, hogy a kapott támogatást mire fordítják, az édesapa válaszolt.
Elmondta, hogy hangszervásárlásra használják fel az ösztöndíjat. Vencelnek egy
Bach-trombitát vásárolnak, Dénes pedig
egy érdi mester által készített gordonkát
kap majd. n (Tamás Angéla)
Munkácsy Eszter, Nagy Lili és Szász Ágnes

Fotó: Farkas Norbert

Báj és elegancia
Romantikus érzések és kifinomultság a Vintage Dollsszal
Három bájos, ifjú hölgy és öt elegáns
fiatalember idézte fel a 30-as, 40-es
évek zenei világát a Savoyai Jenő téren szeptember első hétvégéjén. A
borfesztiválon fellépő, nemrég alakult
Vintage Dolls olyan, szinte mindenki
számára ismert dalokkal aratott óriási
sikert, mint a Sing, Sing, Sing, a Hit the
Road vagy az East of the Sun. Az együttes három énekesnője, Munkácsy Eszter, Nagy Lili és Szász Ágnes arra törekszik, hogy a számukra oly kedves
dalokat a lehető leghitelesebben tolmácsolja közönségének, így azon túl,
hogy az akkori kornak megfelelő stílusban, eredeti szólamokat énekelnek, nagy hangsúlyt fektetnek a korhű
sminkre, frizurára és öltözékre is.
Szabó Vencel kerületünk ifjú zenésznövendéke

Fotó: Kocsis Zoltán

A hónap művésze
Bartáh Hajnal

Operettprimadonna Budafokon
Szóka Júlia énekesnő dalban és prózában is otthon van
Mozgalmas napjai, hetei voltak októberben Szóka Júlia operettprimadonnának,
aki különösen az Idősek napja alkalmából
volt igen kapós, bejárta szinte az egész országot. Budafokon is járt, egy igen jó hangulatú műsorral köszöntötte a kerület
nyugdíjasait a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete székházában.

artáh Hajnal Ferenczy Noémi-díjas

Btextilművész születése óta Budafo-

kon él. Művészi munkái sokszínűek,
készít grafikákat, különböző technikájú textileket és papírmunkákat, de alkotásaiban közös, hogy mindig az őt
közvetlenül körülvevő vagy épp a tágabb világra reflektál, véleményt fogalmaz meg. Baráth Hajnal nyitott, kísérletező alkatnak tartja magát, akit a
kihívások, az arra adható megoldási lehetőségek izgatnak. 2009 óta az ország
legnagyobb magánegyetemén és legnagyobb művészeti karán, a Budapesti Metropolitan Egyetemen tanít, 2014
óta művészeti rektorhelyettesként mint
egyetemi tanár vezeti a Művészeti és
Kreatívipari Kart. Szakmai elismerésként 2005-ben Ferenczy Noémi-díjat
vehetett át, 2008-ban doktorált és DLA
habil címet kapott.
A művészet művelése felelősséget, nyitottságot és alázatot jelent, és egyben érzékenységet mások problémái iránt - vallja.
Tudásával, tehetségével, személyiségével
a kerületi művészeti élethez is hozzájárul:
tizenhat évig tanított a kerületi Mészáros
László Képzőművész Egyesületben. Külső
szakértőként részese volt a rendszerváltás
utáni első kulturális bizottságnak. Ebben az
időszakban dolgozta ki és terjesztette elő a
ma már sok fiatal művészt és szakmai programot támogató Közalapítvány a 22. kerület Kultúrájáért szervezetet, melyet a képviselő-testület azonnal támogatott. Mai napig
kurátorként segíti az alapítványi munkát.
Gratulálunk Baráth Hajnalnak A hónap
művésze címhez! n (VH)

– Jól ismerik önt a kerületben, hiszen nem
először láthatta itt a közönség.
– Valóban, az évek, sőt lassan már évtizedek alatt többször léptem fel Budafokon
és Budatétényben különféle rendezvényeken. Szeretek ide járni, mert mindig barátsággal, szeretettel fogadtak, sok barátunk is
itt lakik, akikkel rendszeresen találkozunk.
– Ezek szerint barátok közt érzi magát
a kerületben?
– Szó szerint, hiszen az éppen most
húszéves Barátok köztben évekkel ezelőtt
több jelenetben játszottam, itt forgattunk
Budafokon. Nagy élmény volt, mert egy
olyan csodálatos kúriában vették fel a jeleneteket, amelyben néhány napra milliomosnak éreztem magam. Igaz, egy milliomos üzletasszony, Adél bőrébe kellett
belebújnom a szerepem szerint.
– Énekelt is a filmsorozatban? Mégiscsak énekművészként, operettprimadonnaként ismerik…

– Ez igaz, erről számos tévé- és rádiófelvétel tanúskodik. Másfél évtizedig voltam
az Operettszínház tagja, éppen húsz éve pedig az Év primadonnájává választottak, de
a Barátok köztben, sajnos, nem kellett énekelnem. Különben nem áll tőlem távol a
prózai szerep sem, játszottam például Csurka István Döglött aknák című színdarabjában Koncz Gáborral és Ujlaki Dénessel –
éppen Budafokon, a Klauzál Házban volt a
bemutató 2006 novemberében –, de Móricz
Zsigmond Nem élhetek muzsikaszó nélkül
című színművében is szerepet kaptam. S ne
felejtsük, az operett is tele van prózával.
– Nemcsak az operett műfajban, de a
nóták világában is otthon van.
– Nagyon szeretek nótázni a magánéletben és a színpadon is. A Dankó Rádióban rendszeresen énekelek magyar nótákat. De emellett a klasszikus dalok is
közel állnak hozzám, hiszen az érdi Lukin
László Alapfokú Művészeti Iskolában tanítom ezt a műfajt.
– Az október igen mozgalmas volt a
számára. Az évvége is sok fellépést ígér?
– November elején, Nagyvárad mellett
Magyarremetén énekelek a Magyar nóta
határok nélkül című nótaesten, de a Duna
TV Jó ebédhez szól a nóta című műsorába is meghívtak, emellett pedig egy Katalin-bálon is fellépek. n (Temesi László)

V. H.: – Miért ezt a korszakot választották?
Nagy Lili: – Úgy érezzük, reneszánszát éli ez a kor, ez a stílus. Nagyon közel áll hozzánk ez a fajta zene, ez a miliő, ezért is választottuk a vintage nevet.
(vintage: már nem modern, de még nem
elavult érték a múltból. – a szerk.)
Munkácsy Eszter: – A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzének szakán végeztem, de ösztöndíjasként egy ideig Svájcban tanultam, ahol
megismerkedtem ezzel az érdekes, izgalmas korszakkal, a hatalmas energiát hordozó dalokkal és az akkoriban
divatos és igen népszerű vokáltriókkal,
amelynek mintájára végül mi is megalakultunk.

V. H.: – Hogyan találtak egymásra?
Szász Ágnes: – 2017 márciusában Sárik Péter zongoraművész vendégfellépésre
hívott minket, és akkor álltunk színpadon
először együtt, három szólamban énekelve. Marosvásárhelyen találkoztam Péterrel, ahol Lili 2016-ban megnyerte a VIII.
Nemzetközi Egyetemista Dzsesszfesztivál
legjobb énekesének járó díjat, én pedig rá
egy évre együttesemmel a Nemzetközi Ifjúsági Jazz Verseny és Fesztivál különdíját
kaptam. Esztert, aki a nemzetközi Shure
Montreux Jazz Voice Competition legjobb
9 hangja között szerepelt, a quartettjével
készített lemezfelvételen hallotta először
énekelni. Külön-külön hívott meg minket
a Sárik Péter Trió-Jazz All Stars Projekt
vendégeinek az Opus Jazz Clubba.
V. H.: – Tavaly decemberben már
Vintage Dolls néven léptek fel Sárik Péterrel, és azóta közel tizenöt önálló koncertet adtak. Melyik fellépésük volt a legemlékezetesebb?
Lili: – Februárban részt vettünk a
Müpa tehetségbörzéjén, és zenekarunk a
XI. Jazz Showcase különdíjasa lett. Számomra ez a legszebb élmény.
Eszter: – A júliusban megrendezett veszprémi Rozé, Rizling és Jazz Napok hangulata, az ottani közönség tetszett a legjobban.
Ágnes: – Erdélyben születtem, és talán ezért én a Kolozsvári Magyar Napokra emlékszem vissza a legszívesebben. Az
augusztusi koncerten remek közönség előtt
léptünk fel, rengeteg jó baráttal, ismerőssel találkoztam, és ez nagyon bensőségessé tette az estét. n (Tamás Angéla)

László Bandy és Baka Györgyi a bemutatón

Fotó: Kocsis Zoltán

Képeskönyv versekkel
Baka Györgyi és László Bandy közös estje
nagyközönség

is

megismerhette

ABaka Györgyi költő Közeledő érin-

tés című új kötetét a Budafoki Könyvtárban október 17-én. A rajzokat a versekhez László Bandy képzőművész
készítette. A bemutatón a költőnő elmondta, hogy a verseinek többsége
szakrális témájú. „Amikor az ember kicsit túllép a mindennapokon és felfelé
tekint, akkor elindulnak valami belső
lelki mozzanatok, amik kiolvashatóak
a verseimből” – mondta Baka Györgyi.

Eddigi hat könyvéhez László Bandyt
kérte meg, hogy illusztrációival színesítse azokat. „Amikor olvastam a verseket, csak úgy megmozdult a kezem
és jött az ihlet” – mondta a képzőművész. Hozzátette: szinte nem volt ideje
másik papírra, hanem rögtön a vers sorai mellé rajzolt, így lett ez a könyv képeskönyv. A tervezett néhány alkotás
helyett rengeteg illusztráció egészíti ki
ezért a verseket Baka Györgyi új kötetében. n (Viszkocsil Dóra)
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Roma nemzetiségi
nap a Pincejáraton
Koncertekkel, Márton-napi különlegességekkel
oma nemzetiségi nappal várja a ven-

Rdégeket november első szombat-

ján a Budafoki Pincejárat A SeyboldGarab Pincészetben a pincelátogatások
mellett a Farkas Duó muzsikál, a Magdolna Borklub és Rendezvényház 200
éves, gyönyörűen helyreállított pincéjében és romantikus kerthelyiségében
a Mata Band játszik. A Záborszky Pince – Borvárosban ismét lesz gasztronómiai előadás. A 16 órakor kezdődő,
úgynevezett Gastroshow-ban a Márton-napi libáról lesz szó egy kóstolóval egybekötött pódiumbeszélgetésen Révész József olimpia ezüstérmes
mesterszakács részvételével. A Katona

Szepesfalvy Anna alpolgármester a bemutatón

Villámcsődületek
és új arculat
Kihirdették a YouInHerit program
városmarketing-ötletpályázatának eredményét
Október 19-én, az Art Quarter Budapest
kiállítótermében kihirdették a Budafok-Tétény önkormányzata által nyáron
kiírt pályázat győzteseit. A YouInHerit
projekt keretein belül benyújtott marketing-pályamunkák azzal a céllal készültek, hogy Budafoknak úti célként és
szakmai elhelyezkedési lehetőségként
is biztos helye legyen Budapest turisztikai térképén.
ilyen módon és eszközökkel érhető

Mel, hogy Budafokra mindenki mint

Budapest bornegyedére gondoljon? – pályázataikban ezekre a kérdésekre keresték a választ a 18. életévüket betöltött, de
35 évnél nem idősebb fiatalok, akik többek között szlogenekkel, logó- és arculati
tervekkel, kommunikációs és marketingötletekkel álltak elő.
Olyan stratégiákat dolgoztak ki, amelyek segítségével Budafok nemcsak a kerületieknek és a budapestieknek, de a vidékiek és külföldiek számára is egyet
jelenthet a gazdag borkultúrával, valamint az e mellé társuló élménydús kikapcsolódás lehetőségeivel.
A városmarketing pályázatra tizennégy pályamű érkezett. A díjátadón az
előzetes elbírálást követően az az öt pályázó mutathatta be elképzeléseit a szakmai zsűrinek, akinek munkája leginkább

megfelelt a kidolgozottság, a kreativitás és a megvalósíthatóság hármas szempontrendszerének.
A vetített képes előadások előtt
Szepesfalvy Anna alpolgármester köszöntötte a megjelenteket és ismertette a
három évvel ezelőtt elkezdett YouInHerit
projektet, amelyben az Európai Unió
társfinanszírozása segítségével öt középeurópai ország tizenkét régiója – köztük
Budafok is – részt vesz. A program célja, hogy a település életét hosszú időn át
meghatározó mesterséget, szakmát – Budafok esetében a borászatot – a fiatalok
számára vonzóvá tegyék, és ebben az önkormányzat pályázati partnere a Soós István Borászati Szakiskola, ahol kísérletképpen féléves intenzív képzést tartottak
az érdeklődő fiataloknak.
Karsay Ferenc polgármester kiemelte:
ez a projekt a jövőnkről szól. Friss szem,
nyitottság, valamint rengeteg jó ötlet kell
ahhoz, hogy a több mint százéves hagyományt felélesszük. Erre a fiatalok a legalkalmasabbak, a gyakorlati megvalósítás
azonban az önkormányzatra vár.
A zsűri elnöki tisztét ellátó
Bobrovniczky Alexandra, Budapest főpolgármester-helyettese arra hívta fel a
figyelmet, hogy a turisták elsősorban a
hiteles, valódi dolgokat keresik, amelyre Budafok-Tétény pincerendszerében rá

Borházban a Karaván Familia ad koncertet, majd a Budafoki Wine Tourist
borkóstolóval egybekötött improvizációs színházát tekinthetik meg a vendégek. A Borköltők Társasága Étteremben ismét lesz esti Pincekvíz, az
árakból pedig tíz százalék kedvezmény
jár, miközben a vendégeket vendégül
látják egy csésze kávéra is.
A Várszegi Pincészetban a Heves
Band ad roma zenei koncertet, a Vasmacska Terasz, a Promontor Kertvendéglő és az Istvántanya Vendéglő a Pincejárat-jeggyel rendelkezőknek
szintén tíz százalék kedvezményt ad az
áraiból. n (Vh)

Fotó: Kocsis Zoltán

is lelnek. A tavaly elindított pincejáratok
sokat segítenek abban, hogy ismertebbé
váljon ez a boros hagyományokkal rendelkező városrész.
Az első helyezést elért Benkő Máté
és Jakus Anita páros negyvenkilenc ötletet sorakoztatott fel, köztük flashmobokat
(magyarul villámcsődületeket – a szerk.)
és az egyedi Budafok Bort, amelyet a széles körű ismertség érdekében országszerte terítenének.
A második helyezett csapat – Becsei
Renáta, Fentősi Eszter és Frang Zsófia
– a Budafokhoz köthető meglévő, jelenlegi arculati elemeket közös logó és arculati elemek alatt egyesítené, valamint
pesti mintára élettel töltené meg a budafoki Duna-partot.
A harmadik díj nyertesei, Iglódi Vivien és Szommer Dóra egy minden részletre kiterjedő marketingtervet alkottak. Ők
az érzelmekre hatnának, a szakértőket pedig racionális tartalmakkal érnék el.
A különdíjban részesült TapodyNémeth Katalin pályázatában együttműködésre sarkallja a helyi borászatokat,
valamint alkalmas helyek és megfelelő
árképzés kialakításával a helyben kikapcsolódni vágyó budafoki lakosokra összpontosít. Bayer Árpád és Czimbal István
Borkő néven street art (jelentése: köztéri
művészet – a szerk.) tervet mutattak be.
Szerintük a járdába épített, de térben is
elhelyezhető, feliratos, átlátszó „borkövek” lennének hivatottak arra, hogy a figyelmet Budafok különlegességeire irányítsák.
A legjobb javaslatokat az önkormányzat az ötletgazdával együttműködve igyekszik mihamarabb megvalósítani,
így remélhetőleg a közeljövőben a pályázatok nyomán megszületett újdonságokat az itt élők és az idelátogatók láthatják majd a kerületben. n (Tamás Angéla)

xxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Budafok város vörösbora 2018
A Lics Pincészet vörösbora lett a nyerő a borversenyen
29. Budafoki Pezsgő- és Borfeszti-

Aválon kihirdették az idei borverseny

eredményeit. A Budafok város vörösbora 2018 címet a Lics Pincészet 2016-os
Pákozdi cabernet sauvignonja érdemelte ki. Lics Judit borásszal beszélgettünk.
Lics Judit a Budafokteteny.hu-nak elmondta: a bor barrique hordóban érlelődött, 2016-os évjáratú. Két borvidéken
vannak a pincészetnek területei, Szekszárdon és Pákozdon, az Etyek-Budai
Borvidéken. Hol az egyik termőhelyről származó bor, hol a másikról származó szokta megnyerni a versenyeket – jegyezte meg a borász. A Pákozdi
cabernet sauvignon nemcsak testes, de
gyümölcsös ízű bor is, amely emellett

magában hordozza a barrique érlelés
jellegzetes, vaníliás ízét, illatát. A Budafok város bora címet az elmúlt hét évben a Lics Pincészet valamelyik bora
érdemelte ki. A borászat egyéb hazai és
nemzetközi versenyeken is szép eredményeket ért el. n (budafokteteny.hu)

Budafokon is fellobbant a szolidaritás lángja

Negyedszer gyúltak ki Budafokon és szerte a Kárpát-medencében az őrtüzek a székely autonómia melletti kiállásként
a Tóth József utca és a Kossuth Lajos
utca torkolatánál található dombon rengetegen gyűltek össze székely zászlókkal a kezükben, hogy az ünnepi beszédek meghallgatása után körbeállhassák
a hatalmas égő máglyát a Székely szabadság napja alkalmából.
Himnusz eléneklése után Karsay Fe-

Arenc polgármester köszöntötte a meg-

jelenteket, és a következő gondolattal
kezdte beszédét: „A Székely Nemzeti Tanács felhívásához csatlakozva jelképes őrtüzet gyújtunk, hogy támogassuk székely nemzettársainkat a nemzeti
szimbólumainak és anyanyelvük szabad
használatáért vívott küzdelmükben”.
Hozzátette. „...azt akarjuk, hogy érezzék, nincsenek egyedül, hogy Székelyföld autonómiája nekünk, anyaországiaknak is fontos!”
Nagy Péter református lelkész áldása
után Berecki Katinka, Pálinkás Adelina
és Forgács Alexandra, a Kicsi Rigók Kórusának tagjai elénekelték a Régi Székely
Himnuszt. Szabolcs Attila volt polgármester a hat évvel ezelőtti kerületi kezdeményezést, a székely zászló kitűzését

idézte fel beszédében, majd így folytatta: „Az anyaországi őrtüzek mellett állva
bontsuk le a közömbösség falát, vigyük
hírét a székelyek ügyének, mert egy vérből valók vagyunk!”
Kémenes Örs, a Hugonnai Vilma Általános Iskola 8. osztályos tanulója saját költeményét mondta el. Az „Eg�gyel több csillag” című mű meghallgatás
után Dabis Attila, a Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottja mondott beszédet. „Minden nyilvános szolidaritási megmozdulás, így a budafoki rendezvény is
élénken tanúsítja azt az élő és erős köteléket, amely összefűzi a határon túli magyarságot anyaországi honfitársaikkal”
– mondta. „Ez egyben tanúsítja, hogy a
székelység területi autonómiaigénye valós és állandó követelés, ami székelyek
és magyarok tíz- és százezreit képes mozgósítani, egy egységbe kovácsolni világszerte” – fűzte hozzá.
Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi
bizottságának elnöke három tűz meggyújtására és táplálására hívta fel a figyelmet.
„Az egyik tűz az európai, a másik a székely és a harmadik a magyar” – fejtette ki
az országgyűlési képviselő.

xxxxx

Az ünnepség végén Csajági Laura
kerületi porcelánfestő az önkormányzat részére ajánlotta fel egyik alkotását, mely az 1956-os forradalom hősét,
Szeles Erikát ábrázolja, aki életét adta

Fotó: Kocsis Zoltán

hazájáért. A művet Karsay Ferenc polgármester vette át. Az őrláng meggyújtása előtt Puskás Tibor egy különleges
ajándékkal, a saját székely bicskájával köszönte meg a polgármesternek,

hogy ilyen sokan kiállnak a székely
emberek mellett. A szolidaritás lángjai
a székely őrtüzekkel egy időben, magyarországi idő szerint 16:30 órakor
lobbantak fel. n (Viszkocsil Dóra)
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OKTATÁS, IFJÚSÁG

 Városházi Híradó

Döntőbe jutott a Kempelen
Kerületi sikerek a Bolyai Matematika Csapatversenyen
Megrendezték a tanév első szaktárgyi
versenyét, a Bolyai Matematika Csapatversenyt, amelynek kerületi fordulóján
remekeltek a budafok-tétényi gyerekek.
Közel százhúsz négyfős csapatot, azaz
hat évfolyam félszáz tanulóját készítették fel a kerületi iskolák pedagógusai az
októberi versenyre, ahol igen szép eredmények születtek.
legtöbb csoportot – négy évfolyamon

A144 tanulót – versenyeztető Kempelen

Zugmann Péter alpolgármester, Szepesfalvy Anna alpolgármester, Németh Zoltán alpolgármester,
Karsay Ferenc polgármester és Dindi István a rendezvényen

Színes diploma
a tanároknak

Idén is köszöntötték a pedagógusokat a Városházán
erületünkben sok-sok éve szép ha-

Kgyomány, hogy az önkormányzat

vezetői a színes diplomás pedagógusokat a tanév második hónapjában együtt
köszöntik a pályakezdő fiatalokkal
a Városháza Dísztermében. A rubin,
vas, gyémánt, valamint arany oklevelet azok a ma már nyugdíjas óvónők,
tanítók és tanárok vehetik át, akik hetven, hatvanöt, hatvan, illetve ötven éve
vették kézbe diplomájukat. Idén vas
díszoklevelet kapott Hégely Lászlóné, Kőfalvi Péterné, Szopkó Róbertné,
gyémánt fokozatban részesült Dindi
István, Korsós Ferencné, Szöllőssy Erzsébet, valamint Tarczali Jenőné, arany

oklevelet pedig Kertész Tamásné,
Mester Ferencné, Róbert Pálné, Simon
Andrásné, Szabó Józsefné és Vellainé
Bodnár Zita vehetett át.
Kerületünkben a 2018/2019-es tanévben tizenhét frissen végzett szakember
kezdett el dolgozni kisgyermeknevelő,
óvópedagógus, tanító, napközis nevelő,
tanár és pszichológus munkakörben.
– Szép jelkép ez az ünnep! Egyrészt
jó tudni, hogy van, aki folytatja a megkezdett munkát, másrészt jó látni a követendő példaképeket – üdvözölte a
két generáció pedagógusait Karsay Ferenc polgármester, aki ünnepi köszöntőjében többször is idézte Böjte Csaba
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szavait. A pedagógus életpályát szeptemberben kezdő bölcsődei kisgyermeknevelőket, óvópedagógusokat, tanítókat és tanárokat is a ferences rendi
szerzetes egyik gondolatával bocsátotta útjára: „Aki nem hisz abban, hogy
mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.”
Az ünnepségen a kerület elöljárói,
Karsay Ferenc polgármester, valamint
Németh Zoltán, Szepesfalvy Anna és
Zugmann Péter alpolgármesterek átadták a színes diplomákat, és választott hivatásukhoz sok sikert kívántak
az idén pályájukat kezdő fiataloknak,
majd a résztvevőket vendégül látták a
házasságkötő teremben.
Az ünnepi eseményen színvonalas
műsort adott a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola és Általános Iskola Csilingelő Gyermekkórusa (vezényelt:
Beer Ágnes, zongorán kísért: Bíró Zsófi), valamint Winnington-Ingram Johanna vezetésével az iskola felső tagozatos diákjai. n (Tamás Angéla)

Farkas Gimnázium az eddigi évekhez hasonlóan idén is kiemelkedően szerepelt. A
tizenegy díjazott csapatából három is első
helyezést ért el, és így a Kárpát-medencei
döntőbe jutott.
A csapatok: a hatodikos Sivatagi gyíkok (Boros Noémi, Mensáros Dominika,
Németh Hanna és Zagarics Lili – tanáraik: Nagy Emese és Rakota Ilona), a hetedikes Csapatnév (Dévényi Álmos, Pick
Leonárd, Polgár Eszter és Skrabák Virág
– tanáraik: Nagy Emese, Rakota Ilona),
valamint a nyolcadikos Endoplazmatikus
retikulum (Bimbó Balázs, Kovács Domonkos, Németh Veronika és Yu Lang
Richárd – tanáruk: Nagy Emese).
A területi verseny győzteseként még
két budafok-tétényi együttes vesz részt
a döntőn november 24-én: a Baross Gábor Általános Iskola negyedikesei, az X

ide, X oda! (Czuder Lehel, Motzer Lídia, Pintér Botond és Skrabák Balázs –
tanítójuk: Neid Tímea) és a Bartók Béla
Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1P + 3SZ nevű nyolcadikos csoportja (Pintér Sára, Szabó Anna,
Szabó Eszter és Szálka Beatrix – tanáruk: Bach Hajnalka).
A Kempelen Farkas Gimnázium két
„négyese” második, további három csapata harmadik helyet szerzett Dél-Buda
versenyzői között. Második lett a Visszatérő 2 X 2 (5. o. – tanárok: Nagy Emese,
Rakota Ilona, Tolnai Judit) és a Kaktuszok
(8. o. – tanáruk: Nagy Emese), harmadikként végzett a hetedikes Matek Manók
(tanáruk: Horváth Eszter) valamint a hatodikos Tudás 6 alma és a nyolcadikos
Paralelepipedon (tanáruk: Nagy Emese).
A 4., 7. és 8. évfolyamon egy-egy negyedik helyet szerzett a Gádor (Villám
4-es), a Kempelen (A pontszám csak illúzió) és a Rózsakert (Pikáns paralelogrammák), míg a negyedikesek között az
ötödik legjobb pontszámot a Rózsakert
(Rugóagyúak) érte el. Négy kerületi csapat, az Árpád iskolából az Arpadschule7.
(7. o.) és a Lakatos maffia (8. o.), valamint a Kempelen gimnáziumból a
Googolplex plex IQ (5. o.) és az Egyenlítő (7. o.) az előkelő hatodik helyen végzett. n (Tamás Angéla)

xxxxx
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Vetélkedő a „csokoládétallérokért”
A Demjén iskola rendhagyó történelemórája a Szent István mesetéren
Sajátos történelemórát tartottak a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium 6.a osztályos
tanulói a Szent István meseparkban, Budafok szívében.

Október 18-án, 15 órai kezdéssel a
Rózsakerti Demjén István Református
Általános Iskola és Gimnázium vetélkedőt szervezett a kerületi tanulók részére.

A programok Budafok-Tétény önkormányzata jóvoltából a főváros támogatásával, a TÉR_KÖZ pályázat részeként valósultak meg. n (Vh)

któber 4-én először, 11-én pedig már

Omásodik alkalommal tartottak rendxxxxx
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Előadás a baktériumokról

Ismét megtartották a Vigyázunk rátok! prevenciós programot
Különféle baktériumokat, vírusokat és
gombákat ábrázoló színes plüssfigurákat
vehettek kezükbe a gyerekek a Vigyázunk
rátok című prevenciós előadás-sorozaton
a Campona Játszóházban. Az önkormányzat által már öt éve támogatott rendezvényhez idén áprilistól az ELTE Biológiai
Intézet Mikrobiológiai Tanszéke is csatlakozott. Az óvodás és kisiskolás gyerekek
egy húszperces interaktív előadáson ismerhették meg a hasznos mikroorganizmusokat, amelyek elengedhetetlenek a
szervezet megfelelő működéséhez.
éki Zsuzsi, az ELTE Biológiai Intézet

Ktudományos munkatársa a gyerekek-

nek elmondta: háromszor annyi mikroba él a szervezetünkben és a testünkön,
mint amennyi a saját sejtjeink összessége. A mikroorganizmusok csupán csak
egy százaléka okozhat betegséget, de az
sem jelenti azt, hogy mindig megbetegíti
az embert. Hihetetlen, de egy felnőtt em-

ber beleiben közel két kilogramm mikroba él, ezek hasznosak és kellenek az
egészséges emésztéshez. A gyerekek az
előadásból megtudták, hogy miért kell az
antibiotikumok beszedése után pótolni a
probiotikumokat, és hogy mely ételek
erősítik az immunrendszert. Az alapvető higiéniai szabályokat, a helyes kéz- és
fogmosást minden gyermek már nagyon
jól ismeri, de a betegségek sokszor megelőzhetők védőoltásokkal is – mondta el
a szakember. A prevenciós programsorozatban évek óta rendszeresen részt vesz
és bemutatókat tart a BRFK XXII. kerületi rendőrkapitánysága, a Budafoki Katasztrófavédelmi Őrs, a Budafoki Mentőállomás és a Magyar Vöröskereszt.
Az idei nyolc hónapos szezonban több
ezer kerületi óvodás, illetve első és második osztályos diák vett részt a programban. Az előadások után önfeledt,
negyvenperces játék várta a kicsiket a
játszóházban. n (Viszkocsil Dóra)

hagyó történelemórát a Rózsakerti iskola tanulói. Az interaktív tanóráknak
a nemrég átadott Szent István mesetér
adott otthont, ahol zenés előadás közben
tanulhattak kicsik és nagyok Szent István királyról és az államalapításról.
A különleges tanórát nagy készülődés előzte meg, a gyerekek Szent István
korát idéző jelmezekbe bújva várták,
mikor léphetnek a közönség elé.
Az első jelenetben öt diáklányt ismerhettünk meg, akik a közelgő történelemdolgozatra készülnek, az ő tananyagukat
keltették életre a rózsakertis diákok.
Az előadás során több dal csendült
fel az István, a király rockoperából, miközben testközelből ismerhették meg a
résztvevők Magyarország államalapításának történetét.
A rendhagyó történelemóra során
a gyerekek interaktív és szórakoztató
módon tanulhatták meg, mit is jelent a
primogenitúra, a szeniorátus, de megismerhették a vármegye- és az egyházrendszert is.
Az egyes jelenetek után összefoglaló kérdéseket tett fel Seréti Gyula, a
Rózsakerti Demjén István Református
Általános Iskola és Gimnázium történelemtanára. Minden helyes válasz jutalma egy csokoládéból készült „Szent
István euró” volt, az ügyesebbek a megszerzett tudás mellé több tallért is bezsebelhettek.

xxxxx
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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

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

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

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.

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

szolgáltatás 

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



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

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

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

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

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

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

357 m2-es pincehelyiség

826 m2 területű „gyümölcsös”

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.

3/9 tulajdoni hányada

1221 Bp., Temesvári u. 9/B
kivett lakóház, udvar, gazd. 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. november 13. 9.00 óra.
1224 Bp. XXII., Fennsík u. 1475 m2

Hrsz.: 236637, 3/9 tulajdoni hányad
Övezet: Mk/3. Kikiáltási ára: 1 980 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft
+ 27% áfa = 12 700 Ft. Megtekintés: előzetesen egyeztetett időpontban. Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén kerül kitűzésre.
1223 Bp., Klauzál Gábor u. 6/A
415 m2-es pincehelyiség

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

területű „zártkerti művelés alól
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., Termő u. 81.
236766/1 hrsz. 588 m2 területű „kert
és gazdasági épület”
8/16 tulajdoni hányada

Hrsz.: 236766/1., 8/16 tulajdoni hányad
Övezet: Mk/3. Kikiáltási ára: 2 205 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft
+ 27% áfa = 12 700 Ft. Megtekintés: előzetesen egyeztetett időpontban. Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén kerül kitűzésre.
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 Városházi Híradó

Együtt a Futafokon
Budafok-Tétény és Újbuda együtt venne részt az Európa Sportfővárosa rendezvénysorozaton

Karsay Ferenc és Király Nóra a gyerekekkel a Futafokon

Idén is rendkívül népszerű volt a Futafok.
Szép időben, remek hangulatban több mint
4200 futó nevezett be a versenyre, amelyen
500, 1000, 2000 vagy 3200 méteres távokat kellett minél gyorsabban teljesíteniük a
versenyzőknek. A közös zenés bemelegítés
után a hagyományoktól eltérően egy különleges futam nyitotta meg a rendezvényt.
33. Futafok első futama a „Dél-Bu-

Ada együtt a dobogón” elnevezésű jóté-

konysági váltóverseny volt, ahol Újbuda
és Budafok-Tétény állt starthoz. A csapat-

Fotó: Kocsis Zoltán

tagok a kerületek büszkeségeiből, sportolókból, önkormányzati vezetőkből, gyerekekből álltak. Az indulóknak 7x500 métert
kellett teljesíteniük, a célba egyszerre ért
be Király Nóra, Újbuda alpolgármestere
két gyermekkel és Karsay Ferenc, kerületünk polgármestere szintén két óvodással.
A Budafok-Tétény csapatában futott Pintér
Ákos Csanád labdarúgó, Gulyás Szilveszter triatlonos, Kőszegi Mira atléta, Csere
Gáspár hosszútávfutó olimpikon, Dávid
Kornél válogatott magyar kosárlabdázó,
a Chicago Bulls egykori játékosa és a 77

éves Palágyi Zsolt, aki rendszeres Futafokrésztvevő, az idei verseny legidősebb indulója. Király Nóra, Újbuda alpolgármestere a futam után elmondta, hogy nagyon jól
érezte magát a versenyen, és reméli, hogy
jövőre újra jöhetnek. Hozzátette: a két kerület között eddig is sok közös, sikeres projekt volt, de a jövő év még izgalmas új lehetőségeket tartogat.
Karsay Ferenc polgármester a célba érést követően elmondta, hogy az első
önkormányzat volt Újbuda, amellyel stratégiai megállapodást kötött Budafok-Tétény. A két kerület jövőre együtt szeretne
részt venni az Európa sportfővárosa rendezvénysorozaton. Hozzátette még, hogy
sok program várható, szabadtéri sporteszközök, játszóterek kiépítésének lehetősége
és egy nagyon izgalmas, pezsgő élet, ami
mindkét kerületre már most is jellemző.
A jótékonysági futamnak köszönhetően a
részt vevő önkormányzatok megajándékozták egymást egy-egy százezer forintos
sportszerutalvánnyal, amelyet a kerületi
intézmények fejlesztéseire használhatnak
fel. Idén is nagy izgalommal készültek az
óvodások és iskolások a futamokra. A legkisebbek kísérő és bátor futamon mutathatták meg gyorsaságukat. Az óvodások után
az alsó tagozatosok, a felsősök és a váltófutamok következtek. Idén is sokan indultak el a görkorcsolyás futamon is. A felnőttek között most is versenyzett Karsay
Ferenc polgármester. A felnőtt futamokkal
ért véget az idei Futafok. A versenyszámok
között voltak az eredményhirdetések, amelyeken a sok támogatónak köszönhetően
rengeteg ajándékot adtak át minden futamban az első hat helyezést elérő lányoknak
és fiúknak. A programot közös zumbázás
és „anti-eső” tánc színesített, amelyet a
Dance4Fun vezetett a színpadon. A Budafoki Kézilabda Sportegyesület és a Budafoki Kosárlabda Klub hozatott palánkokat
és dobókaput, így ebben a két sportágban
is kipróbálhatták magukat a fiatalok. A 33.
Futafok eredményeit a www.futafok.hu-n
lehet megtekinteni. A Futafok Facebookoldalán képek, videók és érdekességek találhatók a versenyről. n (Viszkocsil Dóra)
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Villámpartik Nagytétényben
Ismét kiváló sakkversennyel emlékeztek Charousek Rezsőre
Budafok-Tétény önkormányzata a Nagytétényi Polgári Kör együttműködésével villámsakkversenyt rendezett a Szelmann
Házban. Így emlékeztek meg kerületünk
sakkéletének kiemelkedő egyéniségéről,
Charousek Rezsőről.
hétfordulós, svájci rendszerű versenyre

Aidén tizennégyen jelentkeztek. A szabá-

lyok szerint nem játszik mindenki mindenkivel, hanem a számítógép kisorsolja, hogy
az azonos pontszámban lévők kerüljenek
egy asztalhoz. A tíz-tíz perces villámpartik
sok esetben nagyon izgalmasak és pár percesek lettek, amikor két „profi” került ös�sze. A győztes az lett, aki a legtöbb pontot
szerezte a saját kategóriájában. Idén is nagyon széles körből jelentkeztek a versenyre. A legidősebb versenyző közel nyolcvanéves volt, a legfiatalabb tizenegy. Sok
általános iskolában van már sakkoktatás,
így a diákok több partit meg is tudtak nyerni a versenyen. Bernei András országos
versenybíró és egyben FIDE-mester nagy
gonddal bonyolította le a megmérettetést.
Az eredményhirdetésen serleget, érmet és
oklevelet kaptak a legjobb játékosok.

Kevesen tudják, hogy Charousek Rezső Prágában, 1873-ban született, majd a
XIX. század utolsó éveinek egyik legtehetségesebb magyar sakkmestere lett. Kassán
jogászkodott, amikor a Makovetz Gyula
alapította Budapesti Sakkszemle egyik versenyére benevezett, amit Maróczyval együtt
meg is nyert. Játékát sok csillogó ötlet, lendületes stílus jellemezte. Húszéves korára
erős játékossá vált, amikor Kassáról többször ellátogat Budapestre, és páros mérkőzéseken a legjobb mesterekkel (Makovetz,
Maróczy, Exner) mérte össze erejét. 1896ban Maróczyval együtt újoncként vett részt
a nürnbergi versenyen, ahol királycselben
legyőzte Laskert, a verseny győztesét! Legnagyobb sikere az 1896. évi budapesti millenáris nemzetközi versenyen holtversenyes elsősége az orosz Csigorinnal (12-ből
8,5 pont), megelőzve Maróczyt, Pillsburyt,
Janowskit és Schlechtert. A következő évben is megelőzte Maróczyt a nagytétényi versenyen. 1897-ben Berlinben 20
résztvevő előtt győzött. Fiatalon, 1900ban Nagytétényben halt meg, így sajnos
nem tudott a legnagyobb sakkozók közé
emelkedni. n (Viszkocsil Dóra)

Díjazottak:

A legfiatalabb résztvevő különdíj: Steinicz Zalán, 9 éves. A legidősebb résztvevő különdíj: Bíró Lajos, 78 éves. A legeredményesebb férfi versenyző:
Felméry Máté. A legeredményesebb női versenyző: Janurik Zsuzsa.
Abszolút eredmény lista: 1. helyezett: Felméry Máté. 2. helyezett: Felméry Tamás. 3.
helyezett: Markó András

Látogatóban Argentínában
Molnár Janka életre szóló barátságokat kötött az ifjúsági olimpián
Molnár Janka pályafutása egyelőre töretlenül ível felfelé. A BMTE 17 éves atlétahölgye tavaly bronzérmet szerzett a győri
EYOF-on (Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál), idén október közepén pedig sikerrel
képviselte a hazát és Budafokot Buenos Airesben, a 3. ifjúsági olimpián. Bartha Attila
tanítványa hetedik lett a 400 méteres síkfutásban, de ennél is nagyobb élmény volt
Jankának, hogy más sportágak magyar kiválóságaival, egy borítékolhatóan majdani
olimpiai bajnokkal, Milák Kristóffal is barátságot kötött.
anka nem egyedüliként képviselte kerületünket Argentínában, hiszen Zombori Gábor, a Budafóka SE úszója 100 méter mellen és 200 méter vegyesen egyaránt
hetedik, 50 méter mellen nyolcadik lett, a
4x100 méteres vegyes váltó pedig (benne
Zomborival és a szintén budafoki, de Törökbálinton versenyző Böhm Sebestyénnel) negyedik helyen végzett!
„Sebi osztálytársam volt a Kempelenben, tehát régóta ismerjük egymást, jó volt
együtt képviselni Magyarországot a budafokiakkal, bár bevallom őszintén, Zombori
Gabit csak most ismertem meg személyesen
– mondta Janka, aki élete eddigi legszebb élményeként emlékezik vissza a Buenos Aires-i három hétre. – Hosszú volt, de jó volt,
egyetlen pillanatig sem unatkoztam.”
Az egyetlen problémát az jelentette,
hogy az atlétáknak már kicsit későn rendez-
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ték az ifjúsági olimpiát, hiszen októberre befejeződött a szabadtéri idény, ilyenkor mindenki az alapozással van elfoglalva a fedett
pályás szezonra és a 2019-es versenyekre.
„Sajnos, ennek megfelelően nem is
tudtam megközelíteni a legjobb időeredményemet 400 méter síkon. Az 55,93 és
56,00 másodpercnél tudok sokkal jobbat
is, 53,99 másodperc az egyéni csúcsom,
de ez most a hetedik helyre volt elegendő.
Nem vagyok elégedetlen, arra számítottam, hogy nem kerülök az első tízbe, mivel torokgyulladással is küszködtem a kiutazás előtt, így kellemes meglepetés volt
számomra a jó helyezés. Érdekes rendszerben versenyeztünk, kétszer futottunk,
s a két időeredménynek az átlagát számolták, így lettem hetedik. Jövőre átváltok a
400 méter gátra, de most még a síkon futottam” – magyarázta Janka, aki beleszeretett Buenos Airesbe.
„Nem voltak luxuskörülmények, Argentína nem a leggazdagabb ország, a kaja
is kissé unalmas volt, de sebaj, a társaság
mindenért kárpótolt. Óriási élményt jelentett, hogy megismerkedhettem más sportágak magyar klasszisaival, így például a
három-három aranyérmet szerző úszófenoménekkel, Milák Kristóffal és Késely
Ajnával. Kristóf különleges srác, van, aki
nagyképűnek hiheti, de ez tévedés, mert
nem az, csak nehezen kezeli a hirtelen jött
népszerűséget és azt, hogy mekkora úszó.
Szerintem még nem igazán sikerült fel-

Városházi Híradó
budafok-tétény

Kiesőzónában a BMTE
A Szekszárd elleni meccsen már nem
Vitelki Zoltán ül a budafoki labdarúgók kispadján
Sorozatban harmadik vereségét szenvedte el vasárnap a BMTE labdarúgócsapata
az NB II 14. fordulójában. Az újabb – ezúttal 2-1-es – kudarc megpecsételte Vitelki
Zoltán vezetőedző sorsát.
zabó B. – Margitics, Króner, Gohér,

SKirják – Vass M., Oláh B. – Kovács Dá-

dolgoznia azt, ami az elmúlt másfél évben
vele történt” – elemezte Janka a következő
két-három olimpia potenciális aranyesélyesének személyiségét.
A versenypályán kívül történtek egyik
legizgalmasabb fejezete a Villa Florito negyednek, annak a szegényes városrésznek
a meglátogatása volt, ahol Diego Armando
Maradona a gyermekkorát töltötte.
„Bár nem vagyok nagy futballrajongó,
azért mégis óriási élmény volt látni, milyen
körülmények között nőtt fel ez a legendás
sportember” – emlékezett Janka, aki szívébe zárta Buenos Airest, ezt a különleges világvárost. n (Ch. Gáll András)

vid, Filkor, Kercsó – Pölöskey. Ebben az
összetételben álltunk ki vasárnap Kaposváron a tabella negyedik helyezettje ellen,
azaz egyik-másik sérült már meggyógyult,
de még mindig hiányoztak néhányan, például Csizmadia Csaba csapatkapitány, akinek csak februárra várható a visszatérése a

keresztszalag-szakadása után. „Lent voltam Kaposváron, láttam a meccset, jobban
játszottunk, de a gólokat megint az ellenfél
rúgta” – panaszolta a rutinos védő.
Ami azt illeti, Waltner Róbert, a somogyiak mestere is elismerte, hogy a
mezőnyben jobban játszott a Budafok, s
a vezetést is megszerezte Kercsó révén.
Szegény Vitelki Zoltán rezignáltan csak
ennyit mondott klubunk honlapjának: „A
Kaposvár egy góllal többet rúgott, így
megérdemelte a győzelmet. A mérkőzés
összképét tekintve sokkal jobban játszottunk, az ellenfél nem nagyon tudott helyzetet kialakítani a kapunk előtt, de két
pontrúgásból gólt szerzett. A második félidő még egyértelműbb volt, kevés lehetőséget kaptak a mi térfelünkön a kaposvári
játékosok, de a futball nem igazságos játék. Rúgják tarkón magukat a játékosaim,
csak nyerjünk!”
Hát ez az, ami nem sikerült, és a sorozatban elszenvedett harmadik vereség
– amellyel a 18. helyre csúszott a csapat
– Vitelki állásába került. Szerdán, 12.30
órakor Szekszárdon a harmadosztályú
UFC elleni Magyar Kupa-meccsen már
Csizmadia Tamás ül a kispadon, ideiglenes,
megbízott edzőként. n (Ch. Gáll András)
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