Boglárka a vándorbölcsőben Körforgalmak épülnek

Vendégünk Molnár Piroska Szociális zöldprogram

A két és fél hetes Boglárkát fektették be elsőként a kerület vándorbölcsőjébe a Rózsakerti
Családi Napon. (2. oldal) 

Igazi színházi csemege, a Tisztelt hazudozó a
Halhatatlanok Társulatának két örökös tagja, Molnár
Piroska és Jordán Tamás előadásában. (7. oldal) 

A biztonságos közlekedés érdekében a Balatoni
úton két körforgalom épül a Tanító utcai és a
Háros utcai csomópontokban. (2. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Nehéz élethelyzetben lévő családokat segítő,
újszerű szociális környezetvédelmi projekt indult
Bogó Ágnes közreműködésével. (5. oldal) 

Vikidál Gyula
és a legendák
Híres magyar
rockénekesek
lépnek fel
a Klauzál Házban

(7. oldal) 
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Átadták a Barackos úti játszóteret
Ünnepélyesen is felavatták a társadalmi egyeztetés alapján készült óhegyi játszóteret, amelyet azonnal birtokba vehettek a gyerekek
Idén is folytatódtak a játszótérépítések és
-felújítások, -karbantartások a kerületben,
Budafok-Tétény városfejlesztési programjának részeként. Legutóbb a Barackos úti játszóteret adták át hivatalos keretek között is
az Óhegyen, amelyet már november 1-jétől
használhatnak a kicsik és nagyok.
z ünnepélyes átadón Németh Zoltán és
Péter alpolgármesterek az
új játszóteret felavató gyerekekkel közösen vágták át a kapun lévő szalagot. A belépés után a gyerekek önfeledten fedezték
fel az új játszótér minden játékát, apró zugát. A lakosság kérésére helyet kapott itt
két rézsűcsúszda, egy négytornyú mászókás vár csúszdákkal, egy mászófal, egy
motorospálya, különböző korosztálynak
való hinták, egy kisebb mászóka és egy
süllyesztett trambulin is, ami különösen
nagy sikert aratott a gyerekek körében.
A játékban elfáradt kicsiket és nagyokat Majecsko süteményei és frissítői várták a bejárat mellett.
Az óhegyi játszótér a környéken élők
kérésére, a márciusi társadalmi egyeztetés alapján, Budafok-Tétény saját forrásából valósult meg, több mint negyvenmillió
forintból.Társadalmi egyeztetésen szavazhattak a kerületben élők a Panoráma utca Németh Zoltán és Zugmann Péter alpolgármesterek a gyerekekkel együtt avatták fel az új játszóteret a abarackos úton

AZugmann

Főhajtás a kerületi temetőkben

térségébe, a Jósika utcába tervezett játszótérről is. A kérdőívet összesen 177-en töltötték ki online vagy papíron.
Az egyeztetés során véleményt nyilváníthattak arról is, milyen eszközöket látnának
szívesen a Jósika utcai játszótéren. Legtöbben
a kombinált mászókát, a lengőhintát és a homokozót jelölték meg, így ezek biztosan helyet kapnak majd a területen, de természetesen a többi eszköz telepítésére is sor kerülhet
a lehetőségeket figyelembe véve. A játszótér
területének pontos lehatárolása zajlik, amely
után kezdetét veheti a tervezési munka.
Sok budafoki gyermek örömére, augusztusban megnyílt a Kő Boldizsár által
megálmodott mesetér is a Szent István téren. Azóta a mesetér szinte állandóan tele
van gyerekekkel. Az új játszótér az önkormányzat tavaly ősszel tartott társadalmi
egyeztetése alapján a főváros támogatásával és a TÉR_KÖZ pályázat elnyerésével
valósulhatott meg Budafok szívében.
Még tavaly decemberben átadtak egy
játszóteret a Hűség utcában is, amely a közelben épült lakópark beruházójának kötelezettségeként, valamint az önkormányzat
mintegy 17,8 millió forintos támogatásával
valósult meg. Az új létesítmények megépülésével már több mint negyven közterületi játFotó: Földházi Árpád szótér található Budafok-Tétényben. n (Vh)

Idén befejezik a szakrendelő belső felújítását
Kiss Norberttel, a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat főigazgatójával beszélgettünk

Ökumenikus megemlékezést tartottak Mindenszentek idején a Nagytétényi Urnatemetőben
a történelmi egyházak és az önkormányzat vezetőinek részvételével. Ezt követően a Nemzeti gyásznap alkalmából mécsesek fényénél emlékeztek az ’56-os veteránok, valamint a forradalom és szabadságharc áldozatainak családtagjai a harcokban elesett, elítélt, illetve kivégzett hősökre november másodikán a Budafoki temetőben. (Továbbiak a 9. oldalon) 

– Tavaly augusztus óta zajlik a Káldor
Adolf Szakrendelő teljes belső felújítása.
Mit sikerül korszerűsíteni?
– A munkák során megújul a komplett
gépészet (a víz-, fűtés-, szennyvíz- és az
erősáramú hálózat), végül a burkolatok is
megszépülnek. Az alapoktól terveztük meg
és építjük újjá a gyengeáramú hálózatot,
ami a ház informatikai és telefonos hálózatának gerince. Az épület egyes területeit ütemezetten kiürítettük, megkezdték a munkát
a kivitelezők, majd az elkészült és megszépült egységekbe visszaköltöztek kollégáim. Rendkívül összetett feladat egy ekkora intézmény felújítása, hiszen az élet nem
áll meg, a betegeinket a nehezített körülmények között is el kell látnunk. Itt szeretnék
köszönetet mondani minden dolgozónknak
és valamennyi betegünknek az együttműködésért, a segítségért és legfőképp a türelemért. (Folytatás az 5. oldalon) 

Naponta ezer orvos-beteg találkozó van a szakrendelőben

Fotó: Kocsis Zoltán
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Útjára indult az első
kerületi vándorbölcső
Sokan vettek részt a Rózsakerti Családi Nap programjain
Az első alkalommal megrendezett Rózsakerti Családi Napon adta
át Karsay Ferenc polgármester azt
a vándorbölcsőt, amelyet mostantól kerületi családok kaphatnak meg
a helyi Védőnői Szolgálat munkatársainak javaslata alapján. A két és fél
hetes Boglárka mélyen aludt tovább,
amikor édesanyja belefektette az új
bölcsőjébe.
saládi délutánt szervezett Buda-

Cfok-Tétény önkormányzata, a Pötty

Gyermekkuckó és a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom a Rózsakerti Demjén István Református
Általános Iskola és Gimnázium tornatermében. Az ünnepélyes megnyitón
Szepesfalvy Anna alpolgármester köszöntötte a vendégeket és ismertette a
programot. Karsay Ferenc polgármester elmondta, hogy idén, a Családok
évében is sokat tesz Budafok-Tétény

azért, hogy az itt élők jól érezzék magukat, a gyermekes családok a szabadidejükben változatos programokon
tudjanak részt venni a kerületi intézményekben vagy éppen az új játszótereken. Hozzátette: az önkormányzat mindent megtesz azért is, hogy a
gyerekek megfelelő nevelési és oktatási intézménybe járhassanak, ahol
nemcsak jól érzik magukat, hanem kiváló szakemberek segítségével fejlődhetnek. A Három Királyfi, Három
Királylány Mozgalom 2017-ben Budafok-Téténynek ítélte oda a Családbarát
Település címet. A mozgalom helyi vezetője, Galambos Zsuzsanna elmondta,
hogy egyre több kisgyermekes család
költözik a kerületbe, mert itt megtalálják a kiegyensúlyozott, egészséges és
biztonságos környezetet a gyermekük
felneveléséhez.
A családi nap színes programja
táncházzal kezdődött, ezen a felnőttek

xxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Felújítások összefogással
Négy pályázó kapott festéket helyi vállalkozóktól
Budafok-Tétény önkormányzata a Sziget Festékház (Duna Kontír Bt.) jóvoltából pályázatot hirdetett, melyben 500
ezer forint értékű festékre és a festéshez
szükséges eszközökre lehetett pályázni azoknak, akik szerették volna a kerületben, a lakókörnyezetükben lévő falfelületet, kerítést megújítani. A pályázat
feltétele volt, hogy a jelentkezők helyi közösségekkel, civil szervezetekkel együtt
vállalják a kijelölt terület festését.
kiírásnak az Artér Művészeti Egye-

Asület és a Maci Tagóvoda közös pá-

lyázata, valamint a 903. sz. Prohászka
Ottokár Cserkészcsapat jelentkezése
felelt meg, így ez a két projekt valósulhat meg a Sziget Festékház felajánlásából.
Az Artér Művészeti Egyesület és a
Maci Tagóvoda terve az épületet határoló kerítéstől a gyerekeket vezető
rámpán át a belső udvarig terjed, ahol

a gyerekekkel együtt tanulhattak meg
különböző tánclépéseket élő népzenére, Szenthe János vezetésével. A gyerekeknek bábszínházzal is kedveskedtek
a szervezők, a Batyu színház előadásában elsőként a Hófehér és Rózsapiros,
majd a Mesemalac történetét ismerhették meg. A Kerekítő Mondókás Móka
foglalkozáson a szülők a babájuknak
énekeltek és szavaltak mondókákat. A
tornateremben hat asztalnál különböző
kézműves-foglalkozások várták a kreatív családokat. Lehetett Márton-napi
lámpást, őszi ajtódíszt, színes képeket
és üdvözlő kopogtatót készíteni. Nagyon népszerű volt az arcfestés és az
üvegfestészet is. Az úgynevezett nyomozós játékban az iskola környékén
kellett nyomokat keresni és feladatokat
teljesíteni. Az épületben Majecsko által készített egészséges süteményeket
és szendvicseket kóstolhattak az érdeklődők. n (Viszkocsil Dóra)

óriási szürke térkővel burkolt terület és
nagy falfelületek vannak. A kerítés utcai frontját fényvisszaverő festékkel is
lefestik, amely felhívja az autósok figyelmét a gyerekekre, fokozott óvatosságra figyelmezteti őket.
A 903. sz. Prohászka Ottokár Cserkészcsapat a Szent Lipót-plébániához
tartozó cserkészotthon falainak festésére pályázott, ami a falak vizesedése
miatt már időszerű volt. A cserkészek
már végeztek is a felújítással, így már
egy megújult székházban tudják folytatni munkájukat.
A Bakosfa Kft. 50 százalékos kedvezményt biztosított egy családi ház kerítésének lefestésére a Temetőkert utcában, az I. Simon És Társa Bt. a pályázat
teljes részét vállalta át egy Kiránduló utcai társasház kültéri festésére, mázolására. A projekt részeként továbbá lefestették a korlátokat, ajtókat, valamint a
kukatároló helyiség falát is. n (Vh)

Kijavítják a Rózsakert
lakótelep fejlesztésének hibáit
Karsay Ferenc: az elfogadhatatlan
kivitelezés az emberek semmibevétele
ó ideje foglalkoztatja a Rózsakert la-

Jkótelepen élőket a 2017-ben a lakó-

telepen és játszótéren lezajlott közterület-felújítás. A terület újjáépítését 2017.
augusztus végén kellett volna a munkával megbízott cégnek befejeznie. A többszöri határidőcsúszás, késlekedés nagyon
sok bosszúságot okozott az itt lakóknak –
tudtuk meg Karsay Ferenc polgármestertől. – A szerződés szerinti átadási határidőhöz képest három hónapos késéssel
és rengeteg kivitelezési hibával adta át a
vállalkozó a területet. Ezért, jobb híján,
az ő nevükben is elnézést kérek! – közölte a kerület vezetője. Hozzátette: a kerület
lakossága joggal várja, hogy adóforintjait takarékosan, észszerűen költsük el, és
csak a legjobb minőségű munkát fogadjuk el. felelős vezetőjeként nem fogok
beletörődni az itt élők semmibevételébe,
amit ez a „munka” kifejez – hangsúlyozta Karsay Ferenc. Mint mondta, napjainkban óriási a kereslet az építőiparban.
Sok a megrendelés, a vállalkozók gyakran túlvállalják magukat, a gátlástalanok
attól sem riadnak vissza, hogy a kivitelezés közben levonuljanak a munkaterületről egy nyereségesebb munka érdekében,
megszegve adott szavukat.
Az önkormányzat minőségellenőre az
építkezés során folyamatosan kifogásolta a hiányosságokat, hívta fel a figyelmet
a határidőkre, sőt többször visszabontat-

ta a rögtön tetten érhető kivitelezési hibákat. Sajnos sok hiba azonban csak a
használat során derült ki. Rózsakertben
a kivitelező még azt sem tudja minőségi
tanúsítványokkal igazolni, hogy a beépített anyagok megfelelő minőségűek, valamint az eltakart (jelenleg nem látható)
munkarész minősége megfelelő. Ezért a
mai napig nem nyújtotta be tételes, indoklással alátámasztott elszámolási javaslatát, közérthetően: a számlát – tájékoztatott a polgármester. Kijelentette: a
kivitelezés ordító hibáit mindenki látja. Az elfogadhatatlan minőségű munka
miatt a szerződéses összegből több mint
113 millió forintot visszatartott, ezt nem
is áll szándékában kifizetni. Ez az összeg
lesz ugyanis a fedezete a hibák kijavításának, amire új közbeszerzési pályázatot
ír ki az önkormányzat.
– Elnézést kérek a Rózsakertben élőktől az eddigi kellemetlenségekért, de a javítások további kényelmetlenséggel járhatnak majd. Remélem azonban, hogy
a végeredmény, a valóban használható
közterületek és induló új beruházásunk
a lakótelep megújuló déli területe, street
workout parkkal és új játszótérrel mindenkit kárpótol majd! – nyilatkozta Karsay
Ferenc, aki szerint így méltó módon tudják rendezni kerületünk egyik kiemelkedően fontos részének, a Rózsakert lakótelep közterületeinek állapotát. n (Vh)

Épülnek a Balatoni úti körforgalmak
Változik a forgalmi rend, a buszjáratok egy része is terelőúton közlekedik
A biztonságos közlekedés érdekében
a Balatoni úton két körforgalom épül
a Tanító utcai és a Háros utcai csomópontokban. A kivitelezés miatt november 12-től forgalmirend-változásokra
számíthatnak az arra közlekedők.
fővárosi önkormányzat finanszí-

Arozásában, a Budapesti Közleke-

dési Központ (BKK Zrt.) beruházásában két körforgalom épül a Balatoni
úton, a Tanító és a Háros utcai csomópontokban, és a köztük lévő útszakaszt
is felújítják. A munkák a Tanító utcai
csomópontnál már elkezdődtek, a kivitelezés következő ütemében, amely
november 12-től várhatóan december
közepéig tart, nagyobb forgalmirendváltozásra számíthatnak az arra közlekedők – tájékoztatott a BKK Zrt.
A forgalomterelés alatt a körforgalom Tanító utcai torkolati része és
a benzinkút bejárata melletti körpálya szakaszát építik meg. A munkák
ideje alatt egy-egy forgalmi sávon lehet majd haladni, amelyeken 30 kilométer/órás forgalomkorlátozás lesz
érvényben. A centrum irányába haladóknak a benzinkút felé menő, balra
kanyarodó sáv is járható marad. A Tanító utca az ütem idejére zsákutca lesz
a Pedellus utca felől, a Balatoni útról
a Tanító utcába nem lehet majd bekanyarodni.
A BKK tájékoztatása szerint a forgalomkorlátozás érinti a 150-es jelzésű
autóbuszjárat útvonalát, így az november 12. és december 16. között mindkét
irányban terelve, a Kőérberki utca–Tegzes utca útvonalon jár. Érinti továb-

bá a 250-es busz Hír utca, valamint
Jogar utca elnevezésű megállóit. A Tanító utcában, illetve a Pattantyús utcában egy-egy buszmegállót ideiglenesen megszüntetnek. A Tegzes utcában, a
Hír utcai kereszteződés mellett, továb-

bá a Jogar utcánál, a 250-es és 250B jelzésű buszok meglévő megállóhelyein
lesznek ideiglenes megállóhelyei a 150es autóbuszjáratnak. A 141-es autóbusz
Antalháza megállóját az építkezés idejére áthelyezik. n (budafokteteny.hu)

Városházi Híradó

November hónap művésze
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Álláspont

Szepesfalvy Anna alpolgármester

A testületi ülésen veheti át a kerületi díjat Micheller Myrtill jazzénekes
icheller Myrtill kisiskolás éve-

Mit Budatétényben töltötte, és két

éve ismét a kerületben talált otthonra.
Gyermekkori vágya teljesült, amikor
diplomát szerzett francia szakon. Ezt
követően, 1999-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz-ének szakán
diplomázott. Egy évvel később a Meseautó című film főcímdalának eléneklésére kérték fel. A diploma megszerzésének évétől magánnövendékekkel is
foglalkozik, valamint a Megasztár és az
X Faktor tehetségkutató műsorok több
szériájának felkészítő énektanára is
volt. 2004-ben jelent meg legelső önálló
jazzalbuma I just found out about love
címmel, amelyen számos ismert jazzstandard átdolgozása szerepel. A szakma elismert és közismert szereplőjeként
közel 40 lemezen működött közre vokalistaként. Pintér Tibor gitárossal alkotják a Voice&Guitar formációt, amellyel

számos nemzetközi színpadon sikerrel szerepeltek. 2006-ban az egyik németországi jazzverseny legjobbjai között díjazták duójukat. Ekkor jelent meg
első közös albumuk Same as you címmel, amelyet később Fonogram-díjra jelöltek Az év jazzalbuma kategóriában.
Micheller Myrtill hazai sikerei mellett a számos nemzetközi elismerésben
is részesült, többek között Finnországban előkelő 3. helyezést ért el a Lady
Summertime női jazzénekversenyen.
Az egyik nagy sikerű londoni jazzturné után újabb duóalbumot jelentettek meg, melyet később még kettő követett. 2009 végén megjelent Myrtill
harmadik önálló albuma, egy kétlemezes kiadvány magyar és francia nyelvű dalokkal Randevú / Rendez-vous
címmel. Telt házas koncertjein Rátóti Zoltán színművész és Bényei Tamás
– a Hot Jazz Band művésze – mellett

több hazai elismert művésszel működött együtt. Színpadra álmodta zenekari formációját, a SWINGUISTIQUEet, melynek 2012-ben elkészült gipsy
swing stílusú, francia–angol nyelvű hanglemeze. 2013-ban az album
aranylemez lett. Ezt a megjelenést, azóta másik két album követte Most szeretnék tinédzser lenni és PIAF címmel.
Művészeti sokszínűségét az önálló, duó- és zenekaros lemezek témaválasztása és zenei igényessége is bizonyítja. Igazi zenei különlegesség a
magyar népdalokat feldolgozó Inspired
by Hungarian folksongs című önálló
jazzalbuma. A hazai nagyszínpadokon,
a Müpában és a Városmajori Szabadtéri Színpadon több telt házas koncertet
is adott az elmúlt években. A Macedón
Nemzeti Filharmonikusok meghívására Szkopjéban koncertezett új, szimfonikus műsorával. n (Vh)

Hogy jó legyen itt
gyereknek lenni!
a a gyereknevelésről van szó, érdemes meghallgatni a pedagógusok és

Hpszichológusok véleményét: a gyerekek egészséges fejlődését semmi nem

segíti jobban, mint a szerető és biztonságos közeg, a friss levegő és a minél
több játék.
Mindent megteszünk érte, hogy Budafok-Tétény megfelelő hely legyen a
családalapításra. Nagy öröm számunkra, hogy 2017 óta Családbarát hely
címmel büszkélkedhet kerületünk, de a legfontosabb visszaigazolást mégis
az itt élő családoktól kaphatjuk: ha biztonságban, szeretetben, egészségben,
aggodalmak nélkül élhetik az életüket.
Az önkormányzat elkötelezett abban, hogy Budafok-Tétényben jó legyen
gyereknek, jó legyen szülőnek lenni. Ennek egyik legfontosabb összetevője,
hogy élő közösséget teremtsünk a szakemberek, a gyerekek és a szülők közt.
Hiszen az a támogató háttér, családi háló, ami régen a nagycsaládoknak, az
együtt élő generációknak vagy a közelben lévő nagymamáknak köszönhetően adott volt, mára eltűnőben van. Mivel tudjuk, hogy a társas kapcsolatok mind a szülők, mind pedig a gyerekek boldogsága szempontjából kiemelten fontosak, ezért igyekszünk olyan alkalmakat teremteni, ahol a szó szoros
értelmében, telefon és tévé nélkül lehetnek együtt a családok. Szerencsére
nemcsak az önkormányzat, hanem stratégiai partnereink is jó szívvel állnak
családbarát politikánk mellé, ők is azt vallják, a gyereknevelés nem magányos műfaj. Ezt üzente a november 11-i Rózsakerti Családi Nap is, amelyet a
Pötty Gyermekkuckó és a Három királyfi, három királylány mozgalom segítségével rendezhettünk meg. Az eseményen táncházzal, bábelőadással, arcfestéssel, mondókás és kézműves-foglalkozással vártuk a családokat, akik egy
izgalmas nyomozós játékban is részt vehettek.
Az eseményen bemutattuk kerületünk új vándorbölcsőjét is. A mesebeli
bölcsőnek szép küldetése van: újabb és újabb budafok-tétényi babákat ringasson álomba. Az önkormányzat által vásárolt bölcsőt a védőnői szolgálat
kezeli majd. A jelentkező, babát váró családok kaphatják kölcsönbe, s miután egy gyerek kinövi, újabb kis tulajdonosához vándorol tovább. A célja
sokrétű: csökkenti a babát váró családok kezdeti költségeit és közösségi célt
is szolgál, hiszen azt hirdeti, nem vagyunk egyedül.
Az óvodásoknak és a kisiskolásoknak is hozott jó hírt a november: új játszótér nyílt a Barackos úton, amely a környékbeli családok kérésére, társadalmi egyeztetés után épült meg. A hagyományos játékokon túl trambulin is
helyet kapott a téren, amelyet már le is teszteltek a kicsik – felszabadult örömüket látva bátran ajánlom figyelmébe mindenkinek!
Az előttünk álló adventi időszak is bővelkedik majd kerületi családi programokban. A Piactéren koncertek, közös kutyasétáltatás és Mikulás-sapkás
korcsolyázás vár kicsiket és nagyokat. Hiszen együtt lenni jó – az év minden
napján! n
civil szemmel

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

Mi a véleményük?
dr. Staudt Máté
jobbikos
önkormányzati képviselő

Az önkormányzat célul tűzte ki, hogy a
gazdaságosan fel nem újítható lakásokat
értékesíteni kell, és a jelenlegi 622 bérlakás helyett csupán 500-at kell megtartani. Ezzel párhuzamosan pedig a kormány
megtalálta az „új migránsokat”, a hajléktalanok személyében.

A Jobbik mindig azt képviselte, hogy
a hajléktalankérdés megoldásában a
kulcsszó a kitörés lehetőségének biztosítása, és ha valaki ezt visszautasítja, csak akkor lehet helye a büntetőjognak! A hajléktalanszállók helyzete
tragikus, sokan inkább az erdőszélen
húzzák meg magukat, és nem egy
esetben onnan járnak el naponta dolgozni. Ha ők méltányos díjon bérelhetnének lakást, igenis vissza tudnának illeszkedni a társadalomba. A jelenleg
üres önkormányzati lakások közül sok
alkalmas lenne erre a célra, arról nem

Az elhízás gyógyszere
a sportolás
is beszélve, hogy önkéntes munkával,
az érintetteknek bevonásával lakhatóvá lehetne tenni ezeket! Ezzel a fedél nélküli emberek esélyt, az önkormányzat pedig a köztulajdonú lakások
reorganizációját nyerné! Külön megfontolandó ez a javaslat a szeretet ünnepének közeledtével. Aki pedig közösen hangolódna rá a Jobbik tagjaival
az adventi várakozásra, azt szeretettel várjuk 2018. december 2-án (vasárnap), 15 órára, a Városház tér posta
előtti részén megtartott kettőskeresztszentelő rendezvényünkre! n

Pályázati felhívás

Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2018
Budapest Főváros Önkormányzata meghirdette az Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2018 elnevezésű pályázatot, melyre
2019. január 31-ig lehet jelentkezni a Főpolgármesteri Hivatalban.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a Fővárosi Önkormányzat feladata többek között a kiemelt kulturális örökség védelme. Budapest Főváros Közgyűlése ezen feladatának eleget téve, a főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukcióját, felújítását támogatni kívánja, ennek érdekében létrehozza az „Építészeti Örökségvédelmi Támogatást”.
Budapest Főváros Önkormányzata 2018-ban 76 millió Ft-os keret összegben biztosít vissza nem térítendő támogatást, amely
utófinanszírozással használható fel. Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb a megpályázott munka
összköltségének 50%-a lehet. A támogatás összege pályázatonként nem haladhatja meg a 10.000.000 Ft-ot.
A pályázatoknak 2019. január 31-én 14 óráig kell beérkezniük a Főpolgármesteri Hivatalba.
A pályázat kiírása itt érhető el.
További információk: http://budapest.hu/Lapok/2018/palyazati-felhivas-epiteszeti-oroksegvedelmi-tamogatas-2018.aspx

lapítványunk és sportegyesületünk filozófiája hosszú évek óta az, hogy a

Akerületünkben sportolni akaró emberek számára megteremtsük a spor-

tolás egyre színvonalasabb feltételrendszerét. Természetesen ebből alapvetően az következik, hogy a sportolással aktívan foglalkozó egyesületekben tevékenykedő sportolóinkat „szolgáljuk ki”. Ezt követően pedig sorrendben a
különböző korosztályok oktatási intézményekben tanuló diákjainak a sportolását helyezzük előtérbe. Mindezek mellett azt sem zárjuk ki, sőt örülünk
neki, ha további sportolni kívánó emberek számára tudunk megfelelő körülményeket, egyeztetett időpontban biztosítani.
Most, hogy a sporttelepünk III. ütemének felújítása és fejlesztése befejeződik, érezhetően megnövekedtek a sportolási lehetőségeink, és ennek kapcsán örömmel állapítottuk meg, hogy egyre több utánpótláskorú fiatal jelenik meg sportegyesületeinknél, és gyarapodik a fiatal korosztály sportolni
akaró létszáma. A valóságalapja igen nagy annak, amiről csak az utóbbi időben kezdünk beszélni, miszerint az egészségügy állapotát elsődlegesen nem a
kórházak kritizálásával kell kezdeni, hanem az egészséges életmód szemléletét szükséges meghonosítani, és véleményem szerint megkérdőjelezhetetlen,
hogy a sportolás feltételeinek javítása közvetetten biztosan, de néhány területen közvetlenül is javítani tudja a társadalom egészségügyi állapotát.
Mindezzel azért kell foglalkoznunk, mert a közelmúltban megjelent egy
felmérés, amelyből kiderült, hogy hazánkban minden ötödik gyerek túlsúlyos, elhízott. A viszonylag fejlett társadalmak, így Észak-Amerika és Európa országai élen járnak a fiatalkori elhízásban. Ebben nyilvánvalóan szerepet játszik az informatikai forradalom, az a lehetőség, hogy a gyerekek a
sportolás helyett a számítógéptől vagy a telefontól függővé válnak, és egy
helyben ülve szórakoznak ahelyett, hogy jó levegőn sportolnának, az egészségügyi állapotukat megfelelő kondícióban tartanák. A mai sportvezetésnek
és az egészségügynek komoly gondot jelent ezen informatikai lehetőségnek
az optimális mértékre történő visszaszorítása, és a fiatalok sport területére irányítása. Nyilvánvaló, hogy nem elég magukat a gyerekeket meggyőzni
ennek a fontosságáról. A szülőknek, a pedagógusoknak, az egészségügyben
dolgozóknak, az oktatáspolitikának, a családpolitikának, összefoglalva szinte mindenkinek gondolatváltásra van szüksége annak érdekében, hogy racionális előrelépésre kerüljön sor.
Egyesületünk továbbra is várja az atlétika, a labdarúgás, a kosárlabda, valamint a triatlon sportágakba mindazon fiatalokat, lányokat és fiúkat, akik sportolni szeretnének. Új lehetőség, hogy a fiúk és a lányok számára a kézilabdázás lehetősége mostantól biztosított. Ezúton is szeretnék
kérni mindenkit, hogy gondolja át a saját lehetőségeit a vonatkozásban,
hogy a környezetében lévő fiatalokkal hogyan tudja a sport iránti igényt elfogadtatni. n
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó
meghívó

pályázat

A Német Nemzetiségi
Önkormányzat

Eötvös cirkusz 2018! Új Szuper produkció!

(1221 Budapest, Tóth József utca 47.)

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

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

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

A zenét a Spatzen Zenekar
szolgáltatja Pilisvörösvárról.
Fellépnek az Árpád utcai Német
Nemzetiségi Iskola diákjai.

KARÁCSONYI MANÓLÁZADÁS gálaműsor
„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!!!

Libavacsora rendelhető.
Művészeti ösztöndíj

RÓZSAVÖLGYI
KÖZÖSSÉGI HÁZ
programjai

1220 Budapest, Ady Endre út 25.
www.rozsavolgyegyesulet.hu,
info@rozsavolgyegyesulet.hu
November 14., szerda 9:30-10:00: Kerekítő
Mondókás Móka (0-3 év). Foglalkozásvezető:
dr. Bogdán Dóra, 10:10-10:50: Kerekítő Bábos
Torna (1-3 év). Foglalkozásvezető: dr. Bogdán
Dóra, 17,15 Népdalkör találkozója Budai Ilona vezetésével, 18.30. óra Meridián torna Pázmándi Ilivel
November 15., csütörtök 9.30 Ringató foglalkozás Bauerné Tóth Katalin vezetésével,
10.15 Ringató foglalkozás Bauerné Tóth Katalin vezetésével, 15 óra Meridián torna Pázmándi Ilivel, és nyit a Könyvtár Farkas Olga
irányításával, 16.30 Játszóház Pázmándi Ilivel, 17 óra Madárdal Zenekar táncháza, 18 óra
Pingpong játék, Hegyi Ferenc szervezésében
November 16., péntek 18 óra Baranta edzés
Rakota Szabolcs vezetésével
November 17., szombat 18 óra A Budafoki Mozart Ifjúsági Zenekar hangversenye Horti
Gábor vezényletével. Zsoltárok-Mozart,Vivaldi
November 19., hétfő 18 óra Karbantartó torna Kárpáti Ágnes vezetésével
18 óra Baranta edzés Rakota Szabolcs vezetésével
November 20., kedd 19 óra Jóga gyakorlás
Balogh Ágnessel
November 21., szerda 9:30-10:00: Kerekítő Mondókás Móka (0-3 év). Foglalkozásvezető: dr. Bogdán Dóra, 10:10-10:50: Kerekí-

tő Bábos Torna (1-3 év). Foglalkozásvezető: dr.
Bogdán Dóra
18.30. óra Meridián torna Pázmándi Ilivel
November 22., csütörtök 9.30 Ringató foglalkozás Bauerné Tóth Katalin vezetésével,
10.15 Ringató foglalkozás Bauerné Tóth Katalin vezetésével, 15 óra Meridián torna Pázmándi Ilivel, és nyit a Könyvtár Farkas Olga
irányításával, 16.30 Játszóház Pázmándi Ilivel, 17 óra Madárdal Zenekar táncháza, 18 óra
Pingpong játék, Hegyi Ferenc szervezésében
November 23, péntek 18 óra Baranta edzés
Rakota Szabolcs vezetésével
November 24., szombat 10-16 óra Egészség
nap, 18 óra Rózsavölgyi Esték Raffay Ernő történésszel, Ady és az európai és a magyarországi kultúrharc
November 26., hétfő 18 óra Karbantartó torna Kárpáti Ágnes vezetésével. 18 óra Baranta
edzés Rakota Szabolcs vezetésével
November 27., kedd 19 óra Jóga gyakorlás
Balogh Ágnessel
November 28., szerda 9:30-10:00: Kerekítő Mondókás Móka (0-3 év). Foglalkozásvezető: dr. Bogdán Dóra. 10:10-10:50: Kerekítő Bábos Torna (1-3 év). Foglalkozásvezető: dr.
Bogdán Dóra
17,15 Népdalkör találkozója Budai Ilona vezetésével. 18.30. óra Meridián torna Pázmándi Ilivel
November 29., csütörtök 9.30 Ringató
foglalkozás Bauerné Tóth Katalin vezetésével. 10.15 Ringató foglalkozás Bauerné Tóth
Katalin vezetésével. 15 óra Meridián torna Pázmándi Ilivel, és nyit a Könyvtár Farkas
Olga irányításával. 16.30 Játszóház Pázmándi Ilivel. 17 óra Madárdal Zenekar táncháza 18 óra Pingpong játék, Hegyi Ferenc
szervezésében

Helyfoglalás az irodánkban hétfő
és csütörtök 16-tól 19 óráig.
Érdeklődni: 06-70/410-9403
számon lehet

program
A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség szervezésében jótékonysági koncertet ad

Alföldy-Boruss Csilla orgonaművész
és a Budapest-Kelenföldi Református Egyházközség kórusa.
A programban előadás hangzik el „A Reformáció hatása a zenére” címmel, valamint orgona és kórusszámokat hallgathatunk H. Schütz, Goudimel, Johann Sebastian Bach és Walther műveiből. A belépés díjtalan, a perselyadományokkal gyülekezeti termünk építését lehet támogatni. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Időpont és helyszín: 2018.
november 18. 17.00 óra, 1225 Budapest, Angeli út 13., Nagytétényi Református Templom

Helyesbítés
A Városházi Híradó október 31-én megjelent számában hírt adtunk a kerületi gyerekek matematikában szerzett érdemeiről. Az újság 10. oldalán „Döntőbe jutott a Kempelen” címmel
megjelent írásban azonban helytelenül jelent meg az Árpád Utcai Általános és Német Nemzetiségi Iskola egyik csapatának a helyezése.
A Nagyné Monoki Margit tanárnő által felkészített Árpadschule7. nevű hetedikes csapat,
melynek tagjai Fodor Levente, Kálmán Donát és Osztatni András voltak, a Bolyai Matematika Csapatverseny területi fordulóján 3. helyezést szerzett.
A tévedésrért elnézést kérünk!

Szirtes Edit,
Rácsik Dezsőné,
Szabóné Wappler Mariann

Meghívó

KÖZMEGHALLGATÁS

Tomori Pál Főiskola
nyílt nap

A Budapest XXII. kerületi Roma Önkormányzat 2018. november 30-án
(pénteken), 18.00 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart a Tóth József u.
47. szám alatt. Mindenkit szeretettel várunk!Daróczi Károly elnök

Szeretettel várjuk az érettségizett
vagy érettségi előtt álló diákokat
főiskolánk nyílt napjára!
Helyszín: Tomori Pál Főiskola,
1223 Budapest, Művelődés utca
21–27.
Időpont: 2018. november 28.
Program: 11.00–12.00 Rektori köszöntő és tájékoztató, 12.00–
13.30 Magyar és angol nyelvű
óralátogatási lehetőségek, 14.00–
15.30 Tomori Szabadegyetem előadása
Regisztráció és további információk Fata Ildikó oktatási rektorhelyettestől kérhetők a
Fata.Ildiko@tpfk.hu mail-címen!

A Budapest XXII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018.
december 16-án (vasárnap), 16.00 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart
a Nagytétényi Kastélymúzeumban. 1225 Budapest, Kastélypark u.
9–11. Mindenkit szeretettel várunk! 
dr. Szirtes Edit elnök
A Budapest XXII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018.
november 30-án (pénteken), 17.00 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart a
Tóth József u. 47. szám alatt. Mindenkit szeretettel várunk!

Sztasák Tamásné elnök
A Budapest XXII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2018.
december 9-én (vasárnap), 16.00 órakor Mikulás-ünnepséggel egybekötött KÖZMEGHALLGATÁST tart a Tóth József u. 47. szám alatt.
Mindenkit szeretettel várunk! Nikolaidisz Nicolaus elnök
A Budapest XXII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2018.
november 29-én (csütörtökön),17.00 órakor KÖZMEGHALLGATÁST
tart a Tóth József u. 47. szám alatt. Mindenkit szeretettel várunk!

Bocskov Péter elnök

Városházi Híradó
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Idén befejezik
a felújítást
a budafoki
szakrendelőben
Kiss Norberttel, a Dél-budai Egészségügyi
Szolgálat főigazgatójával beszélgettünk
– Meddig tart még a munka?
– Az épület jelentős részét már felújítottuk, birtokba vették a betegek és
kollégáim. Az ütemterv szerint november vége, december eleje lesz fontos
dátum, akkorra elkészülnek a jelenleg
felújítás miatt nélkülözött rendelők is.
Utána már csak a folyosókon, a lépcsőházban és a pincében dolgoznak.
– A betegeknek sok esetben igen sokat kell várni egy-egy vizsgálatra. Miért vannak várólisták?
– A Káldor Adolf Szakrendelő a
XXII. kerület teljes lakosságának szakorvosi ellátását biztosítja. Az intézményben 8 és 20 óra között, két műszakban teljes kapacitással folyik a
betegellátás. Napi ezer orvos-beteg találkozó van ez idő alatt. Egyes szakrendelésekre a rendelési idő alatt jóval több beteg érkezik, mint amennyi
a szakma szabályai szerint ellátható,
ezért van szükség az előjegyzési rendszer működtetésére. Az előjegyzés valamennyi szakma esetében érkezési
sorrendben történik, ezt nem befolyásolja a betegek kora vagy neme. Egyes
szakmákban néhány nap – egy hét a
várakozás, bizonyos szakmákban ez
akár hat hét is lehet. Orvosszakmailag
indokolt esetben (vérzés, görcs, eszméletvesztés stb.) sürgős ellátást kapnak
az intézménybe érkező betegek.
– Miért ilyen hosszúak az előjegyzések?
– Elöregedő társadalmunkban egyes
szakmák (ortopédia, reumatológia,
diabetológia, kardiológia) folyamatosan növekvő ellátási igénnyel szembe-

sülnek, ezért gyorsan telnek a betegellátásra kiadható időpontok. Előjegyzésre
az intézmény általában a következő hónapot nyitja meg, az adott szakma szabályai szerint 15-20 perces időközönként
jegyeznek beteget. Távolabbi előjegyzés a betegek nagy számú lemorzsolódása, valamint az ellátásban dolgozók
előre nem tervezhető távolléte miatt kevésbé hatékony betegellátást eredményez. Munkatársaim minden esetben
felhívják betegeink figyelmét, hogy tájékoztassák az intézményt, ha nem veszik
igénybe az előjegyzett ellátást, mert a bejelentett megüresedő időpontokat a várakozó betegek közül folyamatosan betöltik. Sajnos az előjegyzett betegek 10-15
százaléka nem jelenik meg a számára
biztosított időben, erről nem tájékoztatja az intézményt, így sok esetben értékes
előjegyzési időpontok vesznek el.
– Nagy a sorban állás a laborvizsgálatoknál is. Hogyan lehet ezen segíteni?
– A laboratóriumi vizsgálatokra folyamatosan nő az igény a lakosság részéről. Általában a hét első napjain jelentkeznek a legtöbben, kedd és szerda
reggel sok esetben 300 beteg várakozik
vérvételre. Érdekes módon a hét második felében (csütörtök, péntek) láthatóan kevesebben érkeznek. Javaslom a
kerületi lakosoknak, amennyiben lehetséges, ezekre a napokra időzítsék a vérvételt. Rendelkezésre áll még egy lehetőség, a háziorvosi rendelőkben is van
mód vérvételre hosszas sorban állás nélkül. Minden kerületi háziorvos kollégának biztosítjuk a vérvételhez szükséges
összes felszerelést, és munkatársaim

reggelente begyűjtik a levett vérmintákat. Természetesen folyamatosan azon
dolgozunk, hogy még inkább betegközpontú ellátást biztosítsunk a jövőben.
– Az év első negyedévében helyezték
üzembe és adták át ünnepélyesen az új,
teljesen digitális mammográf készüléket, amelyet a tulajdonos fenntartó önkormányzat segítségével szereztek be.
Hogyan segíti ez az ellátást?
– Ezzel a XXI. századi készülékkel
sokkal részletgazdagabb, nagyítható
felvételeket tudunk készíteni, a digitális felvételeket bármikor meg tudjuk tekinteni. Ez óriási lépés az emlőtumorok
diagnosztikájában, a kerületi hölgyek

szűrésében. Átszerveztük a röntgenosztály munkáját, radiológus orvosokra lebontva meghatároztuk az egyes személyek feladatait, kompetenciáit. Ezzel
időt szabadítottunk fel a nagyobb számú
mammográfiás vizsgálat elvégzéséhez.
2018. október végéig 2017 azonos időszakához képest havonta 35 százalékkal
több mammográfiás vizsgálat zajlott.
– A szakrendelő közel 200 millió forintot költhet el az Egészséges Budapest Programhoz benyújtott sikeres
pályázatának köszönhetően. Mire fordíthatják ezt az összeget?
– Közel 200 millió forintos eszközés műszerfejlesztési koncepciót dol-

goztunk ki, amelynek az önkormányzatunk is aktív támogatója, hiszen 10
százalékos, 20 millió forintos önrész
vállalásával segíti a pályázat sikerességét. Beszerzünk egy teljesen digitális röntgen felvételező gépet, sebészeti
műtőasztalt és műtőlámpát, terheléses
EKG berendezést, pályázati forrásból
megújítjuk a számítógépes gépparkunkat monitorokkal, nyomtatókkal, valamint a rendelői vizsgálóágyakat, a
várótermi és rendelői bútorokat. Idén
befejezzük a teljes belső felújítást, és
erre épül majd 2019–20-ban a tervezett
eszközök pályázatunkban ütemezett
beszerzése. n (Haraszti Gyula)

hirdetmény

Mindennapi környezetvédelem
Energiatakarékossággal a könnyebb megélhetésért
z őszi hónapokban a nehéz életlévő családokat segítő, újszerű szociális-környezetvédelmi projekt megvalósítása kezdődött el
Budafok-Tétény önkormányzata kezdeményezésére. Az önkormányzat a
Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központtal, a Nagytétényi Ember- és Környezetvédő Egyesülettel
és a Vízinnovációs Kft.-vel együttműködve olyan programot dolgozott ki,
amelynek megvalósítása csökkenti a
szociálisan rászorultak anyagi terheit
és egyúttal a klímavédelem szempontjait is szolgálja, így a projektpartnerek
a háztartásokban is használható és segítséggel kivitelezhető megoldásokon
gondolkodnak.
A program ötletgazdája, Végvári
Ágnes környezetvédelmi referens elmondta: mivel tudják, hogy az energiatakarékosság nemcsak szemlélet,
de pénz kérdése is, ezért az októberben négy alkalommal megtartott Környezetvédelem a háztartásban I. című
szemléletformáló előadást, amely a
levegőminőséggel kapcsolatos egyéni felelősségről és a háztartások levegőterhelés-csökkentési
technikáiról
szólt, tényleges adomány is követte. Az ismeretterjesztésen megjelent,
nehéz élethelyzetű családok három
átfolyásszabályozó víztakarékos eszközt (perlátort) és négy energiatakarékos izzót tartalmazó fenntarthatósági
csomagot kaptak, amelyek felhasználásához gyakorlati útmutatás is járult.
Hozzátette: meg kell találniuk azokat az életszerű megoldásokat, ame-

Ahelyzetben

Bogó Ágnes

lyek valódi segítséget nyújtanak a családoknak és hozzájárulnak a számukra is
előnyt jelentő környezeti attitűd kialakításához. A projekt pilléreiként a szemléletformálást, adománygyűjtést és az
adományozást említette, majd kiemelte, hogy az adományozók támogatásával már elkezdődött az ablakszigetelési
program, amelynek keretében javítással
vagy cserével húsz-huszonöt lakás nyílászáróit hozzák rendbe.
Bogó Ágnes egyesületi elnök arról beszélt lapunknak, hogy a Daróczi
Csilla által irányított családsegítő köz-

Fotó: Kocsis Zoltán

pont látókörébe került családokon – jelenleg kétszázhúsz családon – segítenek
úgy, hogy felmérik a háztartásokban jelentkező hiányosságokat és azokra keresik a megoldást. Például nyakunkon a
tél, és van, ahol hiányzik a kályha vagy
nem elegendő a tüzelőanyag.
Tájékoztatásként elmondta, hogy
a projektet – ahogy ezt már több kerületi cég is teszi – bárki támogathatja pénzadománnyal vagy energia- és/
vagy anyagtakarékos, illetve üzemeltetést segítő eszközökkel, de akár szolgáltatással is. n (Tamás Angéla)

6



HIRDETés

 Városházi Híradó

A TELEKOM MAXIMÁLIS
SEBESSÉGŰ HÁLÓZATÁVAL
CSODÁKRA LEHETSZ KÉPES
MÁR A XXII. KERÜLETBEN IS

Keresd Telekom üzletünket
a Campona bevásárlóközpontban!
További információ: telekom.hu/fejlesztes

2000 Mbit/s letöltési sebesség a Magyar Telekom optikai hálózattal lefedett szolgáltatási területein érhető el, a műszaki felmérés eredményeitől függően, több eszköz egyidejű használatával.
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Cselekvés a szóhoz
Kathy Bates miatt még szinkront is vállal Molnár Piroska
Igazi színházi csemege, a Tisztelt hazudozó és egy tökéletes színpadi páros, a Halhatatlanok Társulatának két
örökös tagja, Molnár Piroska és Jordán
Tamás várja a közönséget november
17-én este a Klauzál Házban. A Stella
P. Cambellt alakító Kossuth- és Jászai
Mari-díjas érdemes és kiváló művész
Molnár Piroskával a társulati létről és
színészi munkáról beszélgettünk.
– Öt éve kötött szerződést a Thália Színházzal, holott manapság kevés színész kötelezi el magát egy-egy teátrum mellett.
– Szeretek társulatban lenni, fontos,
hogy valakikhez tartozzam. Nagyon jó
a színészgárda és a munkánkat segítő
„személyzet” is. Nekem nagyon fontosak azok az emberek, akik felkészítenek a fellépésre. Nem mindegy, ki nyúl
a fejemhez, ki teszi fel a parókát úgy,
hogy én közben lehunyhatom a szemem, mert biztos vagyok abban, hogy
tökéletes munkát végez. Elengedhetetlen egy jó öltöztetőnő, aki még az utol-

só pillanatban is megigazít valamit a
jelmezemen, vagy az ottfelejtett zsebkendőt szaladva utánam hozza, de az
ügyelő is, aki kinyitja előttem a színpadra nyíló ajtót. Nélkülük nem működik a színház, ők segítik a színészt abban, hogy közönség elé léphessen.
– A pályán eltöltött fél évszázad
alatt szinte minden este színpadon állt,
filmet forgatott, szinkronizált és közben beszédórákat tartott a Színházés Filmművészeti Egyetemen. Mindez
még ma is belefér az életébe?
– Kora reggel szinkron, majd rádió,
azután színházi próba, esetleg forgatás, előadás, és vissza a szinkronba – régebben így nézett ki egy napom, de ez
ma már, 73 évesen nem megy. Ebben a
hónapban öt színház (Örkény, Thália,
Rózsavölgyi Szalon, Operettszínház,
Kolibri színház) huszonhat előadásában játszom, nemegyszer egy nap kétszer is. Az állóképességemmel és a memóriámmal nincs baj, ha bemegyek a
színpadra, akkor otthon vagyok, ahogy

Shakespeare mondta: „szót a cselekvéshez, cselekvést a szóhoz”, de estélyi ruhában vagy csigalépcsőkön egy
nagy forgó gömbben mászkálni, mint
az Apáca showban, már kicsit fárasztó nekem. Szinkront nem vállalok a térdem miatt, mert rengeteget kell a stúdióban lépcsőzni, és a taxi is többe kerül,
mint amennyit keresek vele, de ha ismét
előkerül Kathy Bates, őt azért megcsinálom. A beszédórákkal pedig már korábban felhagytam, az utolsó színészosztály, ahol tanítottam, most ötödéves.
– Ehhez képest megszületett élete
első önálló estje Emberi hang címmel,
és két idén bemutatott filmben (Korhatáros szerelem, Holnap tali) is szerepel.
– Karakterszínésznő vagyok,
ezért bármit rám lehet osztani. Soha
nem válogattam a szerepek között,
amit kapok, azt a rendező utasításai
szerint tisztességgel eljátszom, de jó
dolgom van, mert minden szerepem
más és más, így megunhatatlan a dolog. n (Tamás Angéla)

Rocklegendák
a Klauzál Házban
Vikidál Gyula és társai november 23-án koncerteznek
Műsorváltozás miatt az eredetileg meghirdetett Révész Sándor-koncert helyett
a magyar rock ikonikus alakjai lépnek fel
november 23-án a Klauzál Házban.
a sok izgalmas, egyenként is népsze-

Hrű, már sokszor bizonyított zenész ös�-

szeadja azt, amit tud, jelesül egyszerre lép
fel, abból mindig valami nagyon jó dolog
szokott kisülni. Ezért is reménykedhetnek
Budafokon a rockzenét kedvelő polgárok:
november 23-án a magyar könnyűzene –
esetükben inkább a kemény rock kifejezés
fedi a valóságot – meghatározó alakjai állnak színpadra, s ha az őket kísérő zenekar
tagjait nézzük, már akkor sem kell csalódnunk. Kezdjük tehát a B52 együttes tagjaival, akik nem csak a régi slágereket szólaltatják meg, hanem a fellépéseik mellett
új lemezen is dolgoznak! A Dinamit formáció énekese, Kálmán György és billentyűse, Jankai Béla mellett a Keresztes Ildi
Band alapembere, Szűcs János gitározik,
a B. Projectből és a Majsa Bandből ismert
Járdány Barna basszusgitározik a B52-

ben, a doboknál pedig Pálmai Zoltánt, a P.
Mobilból és a Hobo Blues Bandből ismert
zenészt láthatjuk majd a Klauzál Házban.
Már ez sem akármi, de akkor nézzük a magukat egyszerűen csak rocklegendáknak
aposztrofáló előadókat. A névsor önmagáért beszél. Íme: Vikidál Gyula, a P.Mobil
és Dinamit énekese, Vörös István, a Prognózis frontembere, Jankai Béla, a Prognózis billentyűse és a Z’zi Labor együttes
vezetője, az egykor a Veresegyházi As�szonykórussal is hatalmas sikereket bezsebelő Janicsák István áll majd a Klauzál
Ház színpadára november 23-án.
A rock nagyurai hatalmas bulira készülnek, s azok sem fognak csalatkozni, akik az eredetileg meghirdetett Révész Sándor-koncertre váltottak jegyet.
Az eddig megváltott belépők érvényesek
a rocklegendák fellépésére, természetesen ezúttal is van visszaváltási lehetőség
a Klauzál Ház információs pultjánál. A jegyek 4500 forintért kaphatók a Jegy.hu oldalon vagy személyesen a koncert helyszínén, a Klauzál Házban. n (Vh)

Radóczy Mária tárlata Erdélyben
A budatétényi művész tűzzománcait és könyvét is bemutatták
Egy héten át látható a kerületünkben
élő és alkotó Radóczy Mária kiállítása
Erdélyben. A tűzzománcművész munkáit és a róla készült „Álmodni mertem…” című albumot november 18-ig
tekinthetik meg az érdeklődők a nagyszebeni Református Templom Galériában.
Amikor Nagyszebent Európa kulturális
fővárosává választották, a HÍD Egyesület (akkor még Szebeni Magyarok
Egyesülete – a szerk.) nyolcnapos rendezvényen, az Ars Hungarica fesztiválon mutatta be a magyar értékeket. Attól kezdve Serfőző Levente, a Magyar
Kulturális Központ elnöke csapatával

minden év novemberében megszervezi
a százhetvenezer főt számláló település kétezer magyar lakójának és a környező városok, falvak magyar nyelvű
lakosságának a magyarok fesztiválját,
amelyen a legkülönbözőbb művészeti ágak kiváló képviselői nyújtanak felejthetetlen élményt, és amelyre idén a
budafok-tétényi művész is meghívást
kapott.
A tárlatnak és könyvbemutatónak
otthont nyújtó templomban a házigazda, Varró Sándor református lelkipásztor fogadta Radóczy Máriát és a megnyitóra érkezett vendégeket.
A fesztivál fő szervezője, Serfőző Levente – miután pár szóban meg-

említette, hogy egyesületük azért vá- xxxx
Fotó: Kocsis Zoltán
lasztotta legfontosabb tevékenységi
területének a kultúrát, mert úgy érzik, leginkább így tudják erősíteni a
magyarságtudatot – méltatta a kiállító tűzzománc munkáit. A művész- Mucsi, Katona és Scherer ismét remekelt a színpadon
nőt és az erdélyi Tortoma Könyvkiadó gondozásában róla megjelent
ergeteges előadással nyílt meg a NézőA Nézőművészeti Kft. első saját előadáművészeti Főiskola a Klauzál Ház szín- sa idén ünnepelte 15. születésnapját. A Tasalbumot a történész Demeter László, Barót muzeológusa mutatta be, a padán. A Nézőművészeti Főiskolán a hall- nádi István-darabot Árkosi Árpád rendezte,
tárlatot Strebeli Róbert, a nagyszebe- gatók olyan tudás birtokába juthatnak, és kiindulópontja, hogy évek óta be vanni Brukenthal Múzeum fő restauráto- amely alkalmassá teszi őket a színházlá- nak zárva a színházak, mert a nézők annyira nyitotta meg Marosán Csaba szín- togatásra. A teátrumba csak azok ülhetnek ra sok rendbontást követtek el. A színdarab
művész és Szakács Kádár Juliánna be egy-egy előadásra, akik megszerezték – mint a legjobb stúdió-előadás – 2004-ben
szerkesztő-műsorvezető közreműkö- a nézőművészeti diplomát, így tisztában elnyerte a Vidor Fesztivál Capitano-díját.
désével.
A Vancsók Máriót alakító Scherer Pévannak a néző fiziológiai felépítésével, a
– 2017-ben, a csíkszeredai főkon- kellően stabil üléspozicióval, a nevetés és ter játszik színházban – elsősorban a sazulátuson rendezett kiállításomon volt a sírás mechanizmusával. Ezek elsajátítta- játjában –, filmekben és filmsorozatban,
az első könyvbemutatóm, amelyen az tására pedig ki is lenne alkalmasabb tanár, tanított és rendez is, többek között az ifeladott könyvekből származó bevételt mint Szagolnyák Imre docens (Mucsi Zol- júságnak szánt, drogról, bántalmazásról,
felajánlottam a baróti egyesületek szá- tán), aki volt már bohócdoktor, munkanél- előítéletről szóló darabokat. A televíziómára. Mindig lelkesen fogadom De- küli és valaha szebb napokat látott színész ban legutóbb Jakab Dávidként láthattuk a
meter László hívó szavát, hogy tűzzo- is, életét azonban tönkretette a színház bu- Válótársak című sorozatban.
máncaim bemutatásával és személyes kása, amelyet a képzetlen, hozzá nem értő
A Szagolnyák tanár úr bőrébe bújt Mujelenlétemmel is segítsem a könyvek nézők idéztek elő. A modern kort követő, csi Zoltán színházi fellépései mellett foeladását – beszélt az „Álmodni mer- kedves, mosolygós és életvidám Vancsók lyamatosan filmet forgat, így az októbertem…” című albumról Radóczy Má- Márió (Scherer Péter), az Egyetemes Ma- ben bemutatott Nyitva című filmben is
ria, aki munkái megismertetésével és gyar Nézőművészeti Tanszék alapító tan- szerepel, a televízióban a Munkaügyek
könyvével a magyarságtudat erősítésé- székvezetője, valamint Színházi Lacika után a Tóth János sorozat Tóth Jánosa.
hez szeretne hozzájárulni.
A székelyudvarhelyi Katona László
(Katona László), akit a színházi széksorok
Vágya, hogy a „nagyszebeni HÍD” között találtak meg még csecsemőkorá- 2002-ben csatlakozott a Krétakör Színházelérjen Budafok-Tétényig, ezért tervei ban, így azóta a színházban él és mindent hoz, majd Mucsi Zoltánnal, Scherer Péterszerint a Tavaszi Fesztiválon majd ő tud a nézőművészetről, olyannyira, hogy rel és Gyulay Eszterrel együtt ő is alapító
látja vendégül az erdélyi művészeket a Szagolnyák tanár úrnak néha rá kell szól- tagja volt a 2009-ben létrehozott Nézőművészeti Kft.-nek. n (Tamás Angéla)
Radóczy Galériában. n (Tamás Angéla) nia, hogy „Ne nézz ilyen intenzíven!”.

„Szent és érthetetlen”
F
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Tizenhat évi szolgálat után

Piroska néni születésnapja
Karsay Ferenc polgármester is köszöntötte az idén százéves Knap Gyulánét, Piroska nénit.
A kerület vezetője úgy nyilatkozott: polgármesteri feladatai közül az egyik legkedvesebb
a szépkorúak köszöntése. „A héten volt alkalmam megismerni és születésnapja alkalmából köszönteni a 100 éves Knap Gyulánét, Piroska nénit. Mindig megható és tanulságos
beszélgetéseknek lehetek részese ezeken az alkalmakon, most sem volt ez másképpen.
Isten éltesse sokáig Piroska nénit!” – kommentálta az eseményen készült fényképeket a
polgármester a Facebook-oldalán. n (Facebook.com/karsayferenc)

Elbúcsúzott a nyugdíjba vonult Nagy Péter lelkésztől a budafoki gyülekezet
Ünnepi istentisztelet és ünnepség keretében búcsúzott a nyugdíjba vonult
Nagy Péter lelkésztől a Budafoki Református Egyházközség gyülekezete november 11-én délután. A tizenhat éve
kerületünkben szolgálatot teljesítő lelkészt a presbitérium döntése alapján
Szász Lajos tiszteletes követi a gyülekezet élén. Nagy Péterrel a református
gyülekezetről, utódjáról és további terveiről beszélgettünk.
– Szolgálatának ideje alatt nagyon
sok pozitív dolog történt: többek között megnyílt a Halacska óvoda, a kerületben református általános iskola
és nemsokára gimnázium is működik,
nagyon szép ünnepségsorozattal ünnepelték meg a templom kilencvenedik évfordulóját…
– Jó, hogy van óvoda meg iskola,
de a lényeg a gyülekezet. Ha az nincs,
ha az nem működik jól, akkor minden hiába. Hála Istennek a gyülekezetünk nem fogyott el, igaz, nem növekedett olyan mértékben, ahogy szerettük
volna, de intenzívebbé vált. Nemcsak

Megszépült az óvodai berendezés

a gyülekezetben, de a kerület óvodáiban és iskoláiban is komoly hitoktatói
munkát folytatunk. Néhány évvel ezelőtt nem láttam még, hogyan lesz a
jövő generációja, az ifjúság integrálva, de szerencsére jók az esélyek, mert
Lajost (Szász Lajos lelkész – szerk.) és
az ifjúsági lelkészt, Ferencz Lillát is
nagyon szeretik a fiatalok. Ennek köszönhetően van nyolcvan-kilencven
gyerek, és ez már komoly csoport. Ezt
tartom én a legfontosabbnak.
– Milyen feladatokat ad át utódjának?
– A református egyház működése
nagyon leegyszerűsítve három területből áll. Fő feladatunk a prédikálás és
igehirdetés, és minden igei alkalom,
ahol az evangélium bármilyen formában hirdettetik. Ezért vagyunk.
A másik fontos feladatunk a közösség építése és megélése. Azon fáradozunk, hogy imádkozó, lelkigondozói
közösséggé épüljön a gyülekezetünk.
Ezek mellett működik a szeretetszolgálat, vagyis a diakónia, amely a
gyülekezet testi és lelki szükségleteiről

gondoskodik. Évekig küzdöttem azért,
hogy legyen saját lelkigondozónk, aki
közösségépítőként is részt vesz az életünkben. Most már van mentálhigiénés
szakemberünk, és önálló diakónusunk
is. Nálunk nagyon jól szervezett az önkéntes munka, és a közel négyszáz fős
gyülekezethez képest elég nagyvonalúan működik.
– Milyen érzésekkel válik el a gyülekezettől?
– Nem megyek messzire. Ha segíteni kell, itt leszek. Szívesen helyettesítek, szolgálok, ha megkérnek rá, de
vigyázok arra, hogy a döntéshozatalba
soha ne szóljak bele.
A tizenkét tagú presbitérium Szász
Lajost meghívta, így megválasztása
egyhangú volt. Lajos évek óta segédlelkész nálunk, jól ismerjük, nagyon jó a
szolgálata, a gyerekek is nagyon szeretik. Kitűnő kvalitásai vannak, debreceni
lelkészgyerek, aki nemsokára egyháztörténetből doktorál. Nyugodtan megyek nyugdíjba, mert a Budafoki Református Egyházközség gyülekezete jó
kezekbe kerül. n (Tamás Angéla)

Emlékezés a mártírokra
Főhajtás a szabadságharc áldozatai előtt
Mécsesek fényénél emlékeztek az ’56os veteránok, valamint a forradalom és
szabadságharc áldozatainak családtagjai a harcokban elesett, elítélt, illetve kivégzett hősökre november másodikán
a budafoki temetőben. A Politikai Foglyok Országos Szövetsége (Pofosz) XXII.
kerületi szervezete által tartott csendes
megemlékezésen részt vettek az önkormányzat vezetői, a civil szervezetek
képviselői és a kerület polgárai is.
nemzeti gyásznap alkalmából rende-

Azett megemlékezésen Szabolcs Attila

– aki három ciklusban is betöltötte a kerület polgármesteri posztját – Schmidt
Vilmos Ne álmodj szépet című könyvéből olvasott fel egy részletet. A naplószerűen rögzített szöveg szerzőjéről
a politikus elmondta: Schmidt Vilmos
írásával az ’56-os forradalomra akarta emlékeztetni az utókort, ezért vetette
papírra az eseményeket, köztük a budafoki történéseket is. Ő volt Budafokon
a Munkástanács, majd a Forradalmi Bizottság elnöke. A megtorlás elől azután
többedmagával Ausztráliába emigrált,
ahol írásait kötetbe rendezték és 1975ben kiadták Melbourne-ben. Így lett az
„emlékeztető” kéziratból könyv, emlék,
azokra emlékeztető dokumentum, akik
kiestek a sorból, akik hősökké, mártírokká lettek.

Szalay Zoltán, a Pofosz budapesti
elnöke az országos gyásznapról, november negyedikéről beszélt. Felidézte a gyermekként átélt borzalmakat,
majd köszönetet mondott ’56 mártírjainak a hősies kiállásért, amely
alapot biztosított ahhoz, hogy ma
békében, független hazában és szabadságban élhetünk.
Péter Árpád, a Pofosz helyi szervezetének elnöke felelevenítette a forradalmat és a szabadságharcot megelőző történéseket, felidézte annak kiváltó
okait és következményeit. Megemlékezett a két évvel ezelőtt elhunyt Priska
József Tamásról, aki a forradalom napjaiban hősiesen harcolt a Royal Szállónál és ezért tizenkét évre elítélték,
amelyből nyolc évet le is töltött. Péter Árpád Priska Tamásról szóló versét
a negyedik osztályos Felényi András
mondta el, akinek szavalatát emléklappal köszönte meg a Pofosz XXII. kerületi szervezete.
Az ünnepi beszédeket követően az
emlékezők a ravatalozó falán elhelyezett emléktáblánál gyertyát gyújtottak és
elhelyezték koszorúikat, majd mécsessel és virággal a kezükben a lyukas zászlóval jelölt sírokhoz vonultak. A végső
nyughelyeknél halkan elmondott, közös
imával rótták le tiszteletüket a forradalom hősei előtt. n (Tamás Angéla)

xxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Gyertyagyújtás az urnatemetőben
Mindenszentek és Halottak napi ökumenikus megemlékezés Nagytétényben
A megemlékezést Mackó Mónika nyitotta meg Alex Tamás Emlékdalával az Angeli
utcai urnatemető ravatalozójában. Magával ragadó előadása után köszöntötte
az egybegyűlteket, köztük Karsay Ferenc
polgármestert és Ledniczky Sándor képviselőt. – A tiszta szív és lélek jegyében akár
egyetlen gyertya meggyújtásával is emlékezhetünk mindazokra, akik a mai napon
talán még jobban hiányoznak, mint az év
többi napján – mondta, majd felhívta a figyelmet arra, hogy fontos azokra a szeretteinkre is gondolni, akik velünk vannak, és
most gazdagítják életünket.
református egyház nevében Németh

ATamás lelkész egyházi énekkel és a

Zugmann Péter alpolgármester a megemlékezésen

Fotó: Kocsis Zoltán

Zsoltárok könyvének 90. részével emlékezett meg az elhunytakról: „Uram, te
voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt a hegyek születtek, mielőtt
a Föld és a világ létrejött, öröktől fogva
mindörökké vagy te, ó Isten. A halandót
visszatéríted a porba és ezt mondod: térjetek vissza emberek. Mert ezer esztendő
előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely
elmúlt. Mint egy őrváltásnyi idő éjjel” –
idézte a Biblia sorait a református lelkész.
Az evangélikus egyház nevében
Hokker Zsolt lelkész János evangéliumából idézett, majd a mindenszentek és Halottak napi gyertyagyújtás szimbólumát
ismertette: „Ezek a gyertyák nem csak az
emlékezés gyertyái. Reménységünket fejezzük ki a gyertyák meggyújtásával abban, hogy e világot teremtő Isten újat is
tud teremteni. Újjá tud teremteni, a síron
túl is tud világosságot adni. Az örök világosság fényeskedjék neki” – mondta.

xxxxx

Fülöp Ákos plébános a katolikus egyház nevében így fogalmazott: „Mindenszentek ünnepe és a halottak napja hálaadó ünnep számunkra. Hálát adunk
mindazokért, akiket ismertünk és szerettünk, és akiktől olyan sok mindent kap-

Fotó: Kocsis Zoltán

tunk” – mondta, majd a megemlékezőkkel közösen mondta el a Miatyánkot.
Az ünnepi megemlékezés a temető emlékhelyének koszorúzásával, és
gyertyák, mécsesek gyújtásával végződött. n (budafokteteny.hu)
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„Félek, hogy a ködbe veszek”
Hell Ferenc érdemelte ki az Év kerületi természetfotósa díjat
Több mint hatvan természetfotóból
nyílt kiállítás a Vén Emil Galériában
november 8-án. A Klauzál Ház által kiírt fotópályázatra nyolcvanöt alkotás
érkezett, amelyeket két fordulóban értékelt egy hattagú zsűri. A pályázati feltételek egyike volt, hogy a képek
Budafok-Tétényben készüljenek. A fotósok és fotóművészek magas színvonalú munkájának köszönhetően a beérkezett pályaművek kétharmad része
képezi a kiállítás anyagát, amely december 2-ig tekinthető meg a művelődési központ galériájában.
pályázókat és a kiállítás megnyitó-

Aján megjelenteket Gazdik István,

xxxx

Liba csomborral

Roma nemzetiségi nap és gasztroshow a Pincejáraton
A novemberi Budafoki Pincejárat tematikája a roma zenei kultúra megismeréséről szólt. Több helyszínen autentikus
élőzene várta a vendégeket. A Borvárosban a Márton-napi szokásokról
tudhattak meg többet az érdeklődők,
majd az előadást követően mindenki
megkóstolhatta a különleges libaételt,
amelyet a mesterszakács saját kertjében termett csombor ízesített.
Záborszky Pincében Révész József
ezüstérmes mesterszakács
mesélt a november 11-én világszerte
ünnepelt Márton-napról. A néphagyomány szerint ekkor van az éves gazdasági munkák lezárásának ideje, és
ilyenkor van a téli pihenési időszak a
természet számára is. Ebben az időben
vágják le az adott évben először a hízott

Aolimpia

libákat és az újbort is ekkor kóstolják
meg. A legenda szerint a IV. században
Szombathely környékén született a római császár katonájaként szolgáló Márton, aki egy különösen hideg téli estén,
Gallia lovagolva megosztotta meleg köpenyét egy koldussal. Másnap álmában Krisztust látta abban a köpenyben,
amelyet a fázó koldusra terített. Innentől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta. Jóságáról még életében
legendák keringtek, püspöknek is szentelték. A Márton nap a negyvennapos
karácsonyi böjtöt megelőző utolsó nap,
amikor a jóízű és gazdag falatozás, vigasság megengedett. A német nyelvterületeken lámpás felvonulásokkal őrzik Szent Márton emlékét. A népszokás
szerint november 11-én libaételt kell
enni, mert aki nem ezt teszi, az egész

Fotó: Kocsis Zoltán

évben éhezni fog. A Márton-napi lúdnak gyógyító erőt is tulajdonítottak. A
libazsírt a köszvény, a libavért pedig a
láz ellen tartották hatásos gyógymódnak. A telt házas beszélgetés kóstolóval
zárult. Révész József saját receptjét készítette el, libát csomboros káposztában,
a vendégeknek újbort is felszolgáltak a
pincében. A Katona Pincészetben kora
délután a Karaván Família roma zenéjét
élvezhették a látogatók, majd a Budafoki Wine Tourist borkóstolóval egybekötött improvizációs színháza szórakoztatta a vendégeket. A Seybold–Garab
Pincében a Farkas Duó lépett fel roma
zenével. A Mata Band szintén roma
hangulatot varázsolt a Magdolna Borklub és Rendezvényházba. A Várszegi
Pincészet is csatlakozott a tematikához,
így itt a Heves Band lépett színpadra.
Novemberben is nagy sikert aratott a
Pincekvíz a Borköltők Társasága Étteremben. A Törley Gyűjtemény és Látogatóközpontban múzeumlátogatáson és
vezetett pincesétán vettek részt az érdeklődök. n (Viszkocsil Dóra)

a Klauzál Ház igazgatója köszöntötte, a tárlatot Vankó András, a Budafoki Fotóklub elnöke nyitotta meg, aki az
eredmények kihirdetése előtt az értékelés folyamatáról és a bírálat során felmerült nehézségekről is beszélt.
A fotókat zsűrizte és a díjakat átadta Németh Zoltán alpolgármester, Gazdik István, a Klauzál Ház igazgatója,
Vankó András, a Budafoki Fotóklub
vezetője, Csendes Krisztina fotóművész, Zsirai László költő, publicista és
Farkas Balázs, Az Év Budafok-tétényi
Természetfotósa 2017. pályázat győztese.

Az első helyezést Hell Ferenc érdemelte ki a Félek, hogy a ködbe veszek
című fotójával, míg a második legjobbnak Kardos Attila cím nélküli alkotását
találta a zsűri. Grosch János harmadik
díjat kapott Öreg ladik című képéért. A
fődíjat, Filotás Viktória keramikusművész Pegazus című művét Hell Ferenc
vehette át. A helyezettek ajándékutalványait a Tripont Kft., a Digilabor és a
GM Üvegezők boltja biztosította.
Budafok-Tétény önkormányzatának különdíját Grosch János Boltív
az öbölre című fotója kapta, a Törley
pezsgőpincészet Kiss Imre Ereszkedő
című művét jutalmazta, míg a National
Geographic éves előfizetését Kardos
Attila érdemelte ki Elbújócska című
alkotásával. A Klauzál Ház kétszemélyes színházi bérletét a Szél hozott,
szél visz el címet viselő kép készítője,
Hodossy Ilona vehette át, Zsirai László saját dedikált köteteit pedig Fischer
Gábor nyerte Tavaszi szerelem című
fotójával.
A díjátadó ünnepségen a looper
technika segítségével nagyzenekari
hangzást produkáló Simkó-Várnagy
Mihály, a Budafoki Dohnányi Zenekar csellószólam-vezetője, az In
Fusion Trio tagja adott különleges
koncertet. n (Tamás Angéla)

Hell Ferenc Félek, hogy a ködbe veszek című fotója előtt

Fotó: Kocsis Zoltán

Egy pohár bor Deák székében
Pillanatképek a Baross Gábor-telep és Budatétény életéből
Az októberben megjelent kerület könyvének legfiatalabb szerzője Bayer Árpád, aki a 2012-ben újonnan megalakult Baross Gábor-telepi Polgári
Kör akkori elnökével, Pelikán Imrével
együtt dolgozott a 2014-ben megjelent
Baross Gábor-telep története a kezdetektől a Budapesthez csatolásig című
kiadványon.

Ősök napja Budatétényben

Megjelent Sarnóczay György A Budatétényi Temető című könyve
Sarnóczay György helytörténész 2013-ban
fejezte be a Budatétényi Temető történetéről szóló könyv írását, de sajnos akkor nem
volt meg a szükséges anyagi forrás a kiadásához. Sok támogató segítségével idén
sikerült kiadni ötszáz példányban a könyvet, de ezt már a szerző nem élhette meg.
Budatétényi Polgári Kör első könyvé-

Anek címe a „Budatétényi Temető 1875-

1988 között. Tóth Melinda, a kör elnöke a
bemutatón emléklapokkal köszönte meg
a szakmai és anyagi segítséget a megjelenteknek. Kolláthné Hollósy Rita, a kör
örökös tiszteletbeli elnöke meghatódva
mesélt a kiadványról. Elmondta, hogy sok
személyes találkozás és beszélgetés alkalmából Gyuri (Sarnóczay György) ezt az
írást a gondjaira bízta, hogy méltóképpen jelenjen meg. Hozzátette, így most
nagyon örül, hogy ezt a gyönyörű könyvet a kezében foghatja és reméli, fentről
a szerző is látja és neki is nagyon tetszik.
Sarnóczay Levente, a szerző fia visszaemlékezett édesapja időt nem sajnáló kutató
munkájára. Hozzátette, hogy közel három
évig tartott az elhantoltak beazonosítása a

plébánián található nyilvántartások alapján, ez a könyv utolsó részében olvasható.
Az 1875-ben megnyitott temetőt kétszer
bővítették: először 1900-ban, majd 1935ben, és összesen 1600 sírhely volt benne.
Az utolsó temetést 1956-ban tartották,
ezt követően, 1985-ben kihirdették a temető megszüntetését a plébánián és egy
rövid cikkben a Népszabadságban. 1988ban, a temető felszámolása előtt mindös�sze 32 exhumálás történt. Budatétényben
sok kitelepített család élt, a leszármazottak nem is tudtak a temető megszüntetéséről, így veszítve el hozzátartozójuk földi maradványait. Felker Győző jelentős
kép és információs anyaggal járult hozzá
a könyv megszületéséhez. A Budatétényi
Polgári Kör a könyvbemutatóját a Klauzál Gábor Társaság Ősök Napja rendezvényével egy napon tartotta. A Szent
Imre Otthonban az emlékezők átsétáltak
a Wolf-kriptához, az egykori Budatétényi
Temető megmaradt 400 négyzetméter
területú Emlékkertjéhez, és mécseseket
gyújtottak. A régi sírokról készült fényképeket a Wolf-kriptában tekinthették meg
az érdeklődők. n (Viszkocsil Dóra)

helytörténettel is behatóan foglal-

Akozó történész rendkívül izgalmas-

nak tartja, hogy esetenként egészen
más egy-egy év megítélése a történelem tükrében, mint helyi szinten. Érdekességként említette, hogy a Baross
Gábor-telep történetében például az
1919-es év milyen kiemelkedőnek, a
kulturális élet területén pozitív fordulatot hozó időszaknak számít. Elmesélte, hogy a településen ezen a nyáron jött létre egy műkedvelő színjátszó
csoport, amely egészen a második világháború végéig működött. A helyiekből alakult csapat a telep első kulturális helyszínén, a XII–XIII. utca között
működő Kaszinóban tartotta előadásait, elsősorban a barossiaknak, amelyek
közül akkoriban „A Zupringer úr” volt
a sláger, és az előadás az Internacionálé elhangzása után kezdődött el. Hozzátette: a rövid életű kisvasút is ebben
az évben indult útjára. A Tanácsköztársaság ideje alatt a XV. utca felett megnyitott kőbányából egy ideig kisvasúttal szállították a követ az országúthoz,
illetve a vasúthoz.
Kiemelte, hogy a Baross Gábor-telep soha nem volt külön község, mindig egy másik településhez tartozott,
de mégis önálló közösséggel és identitással rendelkezett. Ennek köszönhe-

tő, hogy ami a Baross Gábor-telepen
megvalósult, az mind önerőből, a közös összefogás eredményeképpen jött
létre.
– A helyi közösségi élet egyik pillére az 1909-ben megalakult Polgári Kör, a másik az 1910-es években a
XIII. és XVI. utca sarkán álló házban
működtetett iskola, a harmadik pedig
a nagy gazdasági világválság végén,
1933-ban épült első templom. Mind a
három létrejötte a telep lakóinak köszönhető, akik saját erőből, egymást
támogatva hozták létre a szervezetet
és az intézményeket úgy, hogy összeadták, amilyük volt. Az ötvenes évekre például nem volt jellemző, hogy
templomok épülnek és újulnak meg,
ennek ellenére a Barosson ezekben az
években történt meg a templom kibővítése és a toronyépítés. A templom
1958-ban nyerte el végleges formáját,

Dindi István és Bayer Árpád helytörténészek

és ezt is a helyi közösség hozta létre – beszélt a Baross Gábor-telep életét leginkább meghatározó közösségi
összefogásról.
A számozott utcák és Budafok közötti Budatétény esetében Bayer Árpád
az egyház és a kultúra szerepét emelte ki. Úgy gondolja, ez a mai napig jellemző erre a településrészre, amely
Klauzál Gábor személye által „politikai színtér” is lehetett. A legenda szerint ugyanis a kistétényi Klauzál-villa
kertjében egy pohár finom kistétényi
bor és némi pipafüst mellett alakíthatta ki Deák Ferenc és Klauzál Gábor a
kiegyezés koncepcióját, ezért a helyi
közbeszéd el is nevezte a kertben lévő
kő ülőalkalmatosságot „Deák székének”. Hozzátette: nem tudni, hogy így
volt-e, mindenesetre az biztos, hogy
Deák sokszor ellátogatott Klauzál
kistétényi birtokára. n (Tamás Angéla)

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

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

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

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

REDŐNY

SZÚNYOGHÁLÓ

NAPELLENZŐ

Budafoki Tangazdaság
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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

ZUMBA

EGY KICSIT MÁSKÉPP
Mi a célja? ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Az izületkímélés mellett egy kellemes
táncos óra az idősebb korosztálynak és
mindazoknak, akik finomabb ritmusban
is élvezik a mozgást.
06-30/632-0917
Testkultúra Egészségház
Budapest, Nagytétényi út 66
Minden Szerdán és Pénteken 13:00-14:00
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HIRDETÉS

ÜVEGEZÉS

FOGTECHNIKA

PÁRKAPCSOLATI KONZULTÁCIÓ



 .Y` SRY`á XVcRURaá S\T`\_ Zs_
!"3aaY
 6Tz[f R`Raz[ aRYWR` S\T\_c\`V RYYsas`
 :\gTs`X\_Ysa\g\aaNXU\g UsgU\g
ZRTf[X
0~Z' EE66 /] :Rgá b   ARY' # $

Apróhirdetés

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

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, 06-1226-2527
Ács. Tetőfedő - kőműves! Vállal a legkisebb munkától tetőfedést, lapostetősszigetelést, építést, javítást,
beázást. Non-stop: Tel: 06-30/797-1037

régiség 

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

állás 

Borkatakomba étterem állandó délutános műszakra konyhai kisegítőt és mosogatót keres. 1222 Bp.,
Nagytétényi út 64. Tel: 06-1-227-0070
Budafoki műhelyünkbe varrónőt és bőrdíszművest keresünk családias hangulatú cpatunkba. Tel: 0620467-7745

eladó 

Eladó 4 db jó állapotú téli gumi felnivel, Pirelli 165/70R14 12.000,-Ft/db Tel: 0620-623-5465
Eladó telek a Horgásztelepen faházzal, melléképülettel. Közművek: víz, villany, gáz, csatorna most épül.
Lakáscsere érdekel. Tel: 06-70/344-1760

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: 06-20/918-0945, Monostori Attila

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK

2018. november 28. 19.00

Jótékonysági
koncert
Malek Andrea

és a Budapest Jazz Orchestra

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.,

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

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

B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR
1111 Budapest, Bartók Béla út 32.
Telefon: +36 1 787 00 39
E-mail: b32@ujbuda.hu
b32.jegy.hu
www.b32kulturter.hu
www.facebook.com/B32kulturter

kiv. terület és gazd. ép.”

A koncert teljes bevételével a Pető Intézet
– Konduktív Iskoláért Közhasznú Alapítványát támogatjuk
Belépő: 2000 HUF Diák/nyugdíjas: 1500 HUF

Támogatói jegy: 10 000 HUF
Meghívó

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

357 m2-es pincehelyiség

Hrsz.: 236490. 1/1 tulajdoni hányad. Övezet:
Mk/3. 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.
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.

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., 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: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén kerül kitűzésre.
1224 Bp. XXII., Termő u. 81.
236766/1 hrsz. 588 m2 területű „kert

Kedves Barátunk!

és gazdasági épület”

Szeretettel várunk a Rózsavölgyi Esték előadására.

8/16 tulajdoni hányada

Időpont: 2018. november 24., szombat, 18 óra. Előadó: Raffay Ernő történész
Előadás címe: Ady, az európai és a magyarországi kultúrharc
Helyszín: Rózsavölgyi Közösségi Ház, 1221 Budapest, Ady Endre út 25.
Belépő: 800 Ft/fő, diákoknak 500 Ft/fő
Rózsavölgy Egyesület, Tel./fax: 1/226-8553, web: www.rozsavolgyegyesulet.hu,
email: info@rozsavolgyegyesulet.hu
https://www.facebook.com/rozsavolgyegyesulet

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

Lejtmenetben a BMTE

Kovács Dávid: a válogatott mérkőzések alatti szünetben sincs pihenő, hogy végre nyerjünk
A BMTE nehéz helyzetbe került, mert
egymás után kapott ki többször itthon
és idegenben is. Jelenleg az utolsók
között áll a tabellán a csapat, de a csapatkapitány, Kovács Dávid mégis bizakodó.
ovács Dávid a múlt héten még ki-

Ksebb sérüléssel bajlódott, ám így is

vállalta a játékot Tiszakécskén, majd a
ZTE elleni hazai mérkőzésen. Utóbbin
ráadásul szép gólt is szerzett, Pölöskei
Péter jó ütemű passza után átemelte a
labdát a kimozduló kapus felett. Csakhogy idei harmadik bajnoki találata
után – az első kettővel ellentétben –
nem örülhetett a győzelemnek, hiszen
a mieink 3-2-re kikaptak a tabellán második zalaiaktól.
„Arra, ami az utolsó 20-25 percben
történt a pályán, tudunk építeni a jövőben, ugyanakkor az igazsághoz az

is hozzátartozik, hogy ekkorra a ZTE
már 3-0-s előnyben volt és talán tudat
alatt valamennyire kiengedett” - mondta a lefújás után a BMTE csapatkapitánya. „A második félidőben, támadásban voltak biztatóbb jelek, de látjuk,
hogy ennél többre van szükség. Még
keményebben kell dolgoznunk és egyszer talán a szerencse is mellénk áll.” –
tette hozzá.
Középpályásunk röhejesnek nevezte azokat a gólokat, amiket csapatunk
az utóbbi időben kap, hiszen sok esetben borzasztó pechsorozat vezetett egyegy találathoz. „Úgy veszítettünk el hat
egymást követő mérkőzést a bajnokságban, hogy nem mindig érdemeltünk vereséget” – állítja Kovács Dávid. „Számtalanszor előfordult az ősz folyamán,
hogy nem elénk pattant a labda, hanem
az ellenfélhez, nekünk a kapufáról kifele jön, nekik bemegy. Ez bosszantó, de

bízom abban, hogy ennek előbb-utóbb
vége lesz, mert kell az a kicsi plusz, ami
kimozdít minket ebből az állapotból.” –
hangsúlyozta a focista.
Kovács Dávid amondó, ki kell tartanunk és nem szabad összezuhannunk,
mert akkor még nagyobb gödörbe kerülhetünk. „Nehéz pozitívnak maradni, de én nem látom annyira borúsan
a helyzetünket. Bízom a csapatban, a
társakban, menni kell tovább, csinálni
a feladatunkat és sohasem szabad feladni. Nem fogjuk kiengedni a kezünkből az NB II-es tagságot, bent fogunk
maradni” – jelentette ki csapatkapitányunk.
A mieink a válogatott mérkőzések
alatti szünetben sem pihennek, kemény
edzésekkel készülnek a november 25-i,
Balmazújváros elleni találkozóra, hogy
azon a meccsen végre visszatérjen a
győzelem. n (VH – budafokimte.hu)

Közlekedő Kisokos
a Kolonicsban
Munkafüzetből gyakorolhatják a gyalogos, illetve
a kerékpáros közlekedés alapvető szabályait a gyerekek
évész Máriusz aktív Magyarorszá-

Rgért felelős kormánybiztos kezde-

xxxx

Fotó: Budafokimte.hu

program
A Rózsavölgy Egyesület tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2018. december 15-én, szombaton 18 órakor

Kovács Judit decoupage kiállításmegnyitójára

ményezésére minden általános iskola
4–5. osztályos tanulója, azaz 200 ezer
diák kapott az elmúlt héten abból a hiánypótló munkafüzetből, mely összefoglalja és gyakoroltatja a gyalogos, illetve a kerékpáros közlekedés alapvető
szabályait, valamint szemléletformáló módon segíti hozzá a gyerekeket ahhoz, hogy tudatos közlekedőkké váljanak, és ezáltal javuljon a közlekedési
kultúra hazánkban. A Kolonics György
Általános Iskola és Köznevelési Sportiskolában november 8-án a kiadvány
két szerzője és Bató András rendőrkapitány jelenlétében az iskolarendőr osztotta ki a gyerekeknek a színes
munkafüzetet.
A munkafüzet bemutatása előtt a
gyerekeket arról kérdezték a kiadvány
szerzői, hogy milyen módon járnak iskolába. Kiderült: sokakat még autóval
hoznak a szülők, de már egyre többen
biciklivel vagy gyalog, illetve rollerrel mennek suliba. Bató András rendőrkapitány elmondta, hogy az általuk
indított prevenciós program jó kiegészítő eszköze lesz ez a hiánypótló kiadvány. A közlekedési fejlesztő füzethez
a pedagógusok is kapnak tanári kézikönyvet. Az egyébként a technika és
életvitel tantárgy keretében tanítandó
közlekedési ismereteket a tanároknak
évente átlagosan három tanóra alatt
kell átvenni a gyerekekkel. Többek között ehhez is felhasználható lesz a kiadvány, de természetesen előkerülhet
délutáni foglalkozásokon, beépíthető
a mindennapos testnevelésbe vagy ép-

pen az osztályfőnöki órákba. Hosszú
távú terv, hogy a Nemzeti Alaptanterv
magasabb kötelező óraszámmal támogassa a gyerekek biztonságos közlekedésének oktatását.
Révész Máriusz a sajtótájékoztatóval egybekötött bemutatón elmondta, hogy Magyarországon ilyen színvonalú kiadvány ebben a témában még
nem készült, több más országban, Németországban, Ausztriában, Franciaországban már használnak hasonlókat
az oktatásban. „Ha csak néhány balesettel kevesebb lesz az utakon, már
megérte a kiadvány” – hangsúlyozta a kormánybiztos. A tervek szerint
2019-ben digitális anyagot is fejlesztenek a kiadványhoz. Abelovszky Tamás szerző, a BringaAkadémia program vezetője kiemelte: a kiadvánnyal
azt igyekeznek elérni, hogy a gyerekek
ne csupán játéknak éljék meg a kerékpározást, hanem már kisiskolás korban
is tudatosan közlekedjenek az utakon.
Ebben természetesen nagy felelősségük van a szülőknek és a pedagógusoknak is; ha ezt a könyvet forgatják a
gyerekekkel, akkor már sokat tettek a
cél érdekében. Berta Tamás szerző, a
Közlekedéstudományi Intézet szakértője hangsúlyozta, hogy a munkafüzet
nem csupán kerékpáros, hanem gyalogos ismereteket is tartalmaz. Korábbi
felmérések alapján kimutatható, hogy
a közlekedési szabályok terén a 11–12
éves korosztály tudásszintje elmarad
az elvárttól, ami a későbbi, felnőttkori balesetek előszobája is lehet. Ezért
nagyon fontos, hogy ezt a korosztályt
célozzák meg. n (Viszkocsil Dóra)

MEGHÍVÓ
A TOMORI PÁL FŐISKOLA a „MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE”
alkalmából rendezendő

„HATÁRTALAN TUDOMÁNY”
című konferenciájára, melynek fókuszában a
KREATÍV IPAR- ÉS VÁROSFEJLESZTÉS áll.
Helyszín: Tomori Pál Főiskola, Budapest XXII., Művelődés u. 21–27.
Időpont: 2018. november 20. (kedd) 10.00–16.00 között
A konferencián való részvétel INGYENES,
de REGISZTÁCIÓHOZ kötött.

A kiállítást megnyitja dr. Ambrus Anikó. Helyszín: Rózsavölgyi Közösségi Ház, 1221 Budapest, Ady Endre út 25.
Rózsavölgy Egyesület, tel./fax: 1/226-8553, web: www.rozsavolgyegyesulet.hu,
e-mail: info@rozsavolgyegyesulet.hu, https://www.facebook.com/rozsavolgyegyesulet

Városházi Híradó
budafok-tétény

A program és további információk megtalálhatók a https://portal.tpfk.hu/
weboldalon.
Szeretettel várjuk minden tudomány iránt érdeklődő jelentkezését
a (06-1)-362-1551 telefonszámon
vagy a Fata.Ildiko@tpfk.hu e-mail-címen!
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