Budapestért díj

Szalagavatók

Cziffra-emlékest

Kitüntették a BMTE elnökét

Budapestért díjat vehetett át a Három
Királyfi, Három Királylány Mozgalom
vezetője, Skrabski Fruzsina. (5. oldal) 

A kerületi gimnáziumokban is megtartották
a szalagavató ünnepségeket a diákok, a szülők
és a kerületi vezetők részvételével. (10. oldal) 

Balázs János is fellépett a Cziffra György születésnapjára megrendezett emlékesten Nagytétényben. (7. oldal) 

A BMTE tiszteletbeli elnöke, Jakab János Papp
László Budapest-sportdíjat vehetett át Tarlós
István főpolgármestertől. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Az énekesnő
Charlie-val
koncertezik
Budatétényben

(7. oldal) 
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Adventi forgatag Budafok-Tétényben
A budafoki Piac téren advent idején különleges programokkal, koncertekkel várják a vendégeket, miközben újra megnyílik a jégpálya is
Színvonalas programokkal várják a
budafok-tétényi lakosokat a Budafoki
Szomszédok Piacán az idei adventi időszakban is. Az első gyertya meggyújtása előtt, december 2-án Karsay Ferenc
polgármester mond ünnepi köszöntőt,
majd Kovács Nóri Betlehemi énekek
című szólókoncertje várja a családokat.
Mikulás is természetesen megérke-

Azik december 6-án, közben a Lévai

Tímea–Poppre Ádám duó könnyűzenei
koncertje lesz hallható a Piac téren. A
szomszédos Szieszta ponton Mikulássapkában korcsolyázhatnak a gyerekek
a műjégen. Az adventi koszorú második
gyertyájának meggyújtása után Joós Tamás énekmondó karácsonyi koncertje
varázsol ünnepi hangulatot a térre. Idén
is lesz hagyományos fáklyás betlehemi
felvonulás, amely a Savoyai Jenő térről
indul december 14-én és a Piac téren ér
véget, ahol Bognár Szilvia és zenekara Adventi Titoktok című gyermekkoncertjét hallgathatják meg a családok. A
harmadik gyertya meggyújtása után,
december 16-án az Angyalok szárnyán
című műsorral készül a Boró–Szlama
duó, december 21-én a kedvenc háziállatok kapják a legtöbb figyelmet. A Ka-

xxxxxxx

Pincejárat és Bornegyed magazin

Fotó: Kocsis Zoltán

rácsonyi szeretet állati sétán minden
résztvevőt megajándékoznak egy világító nyakörvvel. A fő cél a kerületben
működő Budapesti HEROSZ Állatotthon támogatása adományokkal. Az esti
órákban Lézershow Fényszínház festi a
falakra az ismert karácsonyi verseket a
téren. Az adventi időszak utolsó programja az Oti Vice and Bass karácsonyi
koncertje lesz. A Rózsavölgyi Közösségi Házban december 8-án a Rózsavölgyi Népdalkör adventi műsorral készül.
December 22-én a Budafoki Mozart Ifjúsági Zenekar ad karácsonyi koncertet.
Karácsonyi Manólázadás tör ki
december 6-án az Eötvös Cirkusz porondján. A Klauzál Ház mögött négy
napra felépített óriássátorban lélegzetelállító produkcióknak lehetnek szemtanúi a gyerekek és a felnőttek. A műsor során még a közönséget is bevonják
a mentőakcióba.
A Rózsakert Baptista Közösség adventi, Együttlét a Klauzál Házban nevet viselő programjára várja az érdeklődőket december 16-án. Lesz
betlehemi bábelőadás, kreatív foglalkozás, délutáni tinikoncert, adventi
koncert este, majd filmvetítéssel zárul
a nap. (Továbbiak a 2. oldalon) 

Virágos Magyarország díjat kaptunk
Budapest Főváros Különdíját vehette át a napokban az önkormányzat
udafok-Tétény Budapest Főváros Különdíját vehet-

Bte át az idei Virágos Magyarország versenyen. A ve-
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Ismét különleges programokkal várják a vendégeket a Budafoki Pincejáraton.
A hagyományos rendezvények, a pincekvíz, a helytörténeti séta és a gasztronómiai
bemutató mellett december elsején akusztikus duók is koncerteznek a pincékben.
A programokról részletesebben a Bornegyed magazin legújabb számában is olvashatnak. (Továbbiak a 9. oldalon) 

télkedés célja a kulturált és vonzó országkép kialakítása, a fenntartható fejlődés szempontjainak következetes
alkalmazása, a településen élők összefogásának ösztönzése, életminőségük javítása, a környezettudatos szemlélet erősítése, valamint a természeti és az építészeti
örökség megőrzése és gyarapítása. Többletpontot jelentettek a családbarát és az akadálymentes infrastruktúra-fejlesztések, a több nyelven elérhető turisztikai
információk és a digitális elérhetőség (weboldal, applikáció). A díjat Zugmann Péter alpolgármester vette át.
Karsay Ferenc polgármester úgy nyilatkozott: „Nagy
öröm számomra ez a díj, mivel azt jelzi, hogy Budafok-Tétény közterületének rendje javul, és ez a folyamat kívülről is látható. Bár a legfontosabb az itt élők
komfortérzete, a külső szemlélő jobban észreveszi a
változásokat, mert nem jár erre nap mint nap. Köszönöm minden itt élő lakótársunknak és hivatali kollégámnak, aki tett mindezért, és köszönöm mindenkinek,
A díjat Zugmann Péter alpolgármester (balra) vehette át
aki vigyáz értékeinkre!” n (Vh)

Fotó: Kocsis Zoltán
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Jégpálya a Szieszta Ponton
Ismét korcsolyapályát nyitnak Budafok központjában az adventi időszakban
Ismét jégkorcsolyapálya nyílik a Szieszta Ponton. Várhatóan december
1-jén nyílik meg a jégpálya, ami február végéig várja a téli sportot kedvelőket Budafok szívében. Az önkormányzat idén is ingyenes korcsolyázási
napokat biztosít a kerületi lakosoknak,
az első önkormányzati nap december
6-án lesz.
z előző évekhez hasonlóan idén

rületi óvodák és iskolák csoportosan
(előzetes jelentkezéssel), valamint a
kerületi nyugdíjasok is ingyenesen
használhatják a jégpályát. BudafokTétény önkormányzata idén is havi
egy „önkormányzati napot” biztosít, melyeken a jégkorcsolyapálya ingyenesen használható a kerületben
élők számára. Az első ingyenes nap
december 6-án lesz, amikor 18 órától

Ais jégkorcsolyapálya várja majd Árak és nyitva tartás
a Szieszta Pontra látogató kicsiket
és nagyokat. A téli sportot kedvelő kerületi lakosok hétfőtől vasárnapig tudják majd használni a jégpályát
8–14 óra, valamint 15–20 óra között.
A délelőtti nyitvatartási időben a ke-

közös Mikulás-sapkás korcsolyázáshoz is csatlakozhatnak a jégre lépők.
Emellett Mikulás-napi és karácsonyi
gyermekkoncertet is szervez a Klauzál Ház a Piactérre, melyre minden
érdeklődőt szeretettel várnak. Fellép
a Lévai Tímea–Poppre Ádám Duó,
és természetesen maga a Mikulás is
megérkezik, akivel fotózkodni is lehet majd. n (Vh)
xxxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Advent Budafok-Tétényben

A hét minden napján 8–14 óráig, valamint 15–20 óráig.
Árak: belépőjegy/alkalom: 600 forint,
kölcsönzés/alkalom: 1000 forint, élezés/pár: 1500 forint.

Különleges programok a Piac téren
(Folytatás az 1. oldalról) 

A XII. Családi adventi programot a Nagytétényi Polgári Kör a Szelmann Házban
szervezi meg december 2-án. Az óvodások és iskolások műsora mellett kézműves-foglalkozás, adventi vásár, bábelőadás és a Télapó-lakban báránysimogató
várja a gyerekeket és a felnőtteket.
A Budafoki Református Gyülekezet
ökumenikus adventi gyertyagyújtására
várnak mindenkit december 2-án a Szent
István téren. A meghitt pillanatokban igei
köszöntéseket hallhatnak a református,
az evangélikus és a katolikus felekezetek
képviselőitől.
Adventtől Vízkeresztig címmel idén
is programsorozatot szervez a Nagytété-

nyi Kastélymúzeum. Ismét megrendezik a
már hagyománnyá vált karácsonyfa-kiállítást koncertekkel, közös gyertyagyújtással.
A kiállítást december 2-án, 11 órakor
nyitják meg. December 8–9-én ünnepi divathétvége, 15–16-án sváb hétvége, 22–
23-án „édes” hétvége lesz a múzeumban.
December 2-án, 8-án, 15-én és 22-én 17–
18 óra között a Budafoki Mozart Zenekar,
a Nádasdy Kálmán Zeneiskola növendékei és a Kis Amadeus Zenekar koncertezik.
Minden vasárnap úgynevezett kakaókoncerteket is meghallgathatnak a gyerekek
11 és 12 óra között. Eközben iparművészeti piac, kézműves-foglalkozások, múzeumpedagógiai programok, tárlatvezetések
várják a vendégeket. n (Viszkocsil Dóra)

Részleges nyitás az aluljárónál
Gyalog és kerékpárral már járható a Vágóhíd utcai átjáró
kivitelezés közben ismeretlen köz-

Aművek kerültek elő a Vágóhíd utxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Megérkezés és találkozás

Mazgon Gábor: „A barossi Mária szeretettel hív mindenkit várni e gyermek születését”
Advent idején készítjük fel szívünket, lelkünket a karácsonyra, Jézus eljövetelére.
A Baross Gábor-telepi Jézus szíve plébánia is készül a hívek fogadására.
e mi is az advent? – erre kerestünk

Dválaszt Mazgon Gábor plébániai

kormányzónál, aki a következőket válaszolta:
– Az advent megértését talán szerencsés karácsony lényegi jelenésének keresésével kezdeni. A látható – e szerethető gyermek – elvezet a láthatatlanhoz, a
magasságbeli misztériumaihoz. A látható a betlehemi idill, a láthatatlan az Atya
szelídsége, a lélek tapintata, és végül
ezen öntudatlan gyermek örök bölcsessége és alázata, hogy Isten létére emberré lett. Hátrahagyott minden hatalmat és
dicsőséget – miérettünk! Miérettünk és
az Atya iránti örök, szabad engedelmessége miatt. Ha pedig karácsony titka egy
örök isteni harmónia, szabad engedelmesség, az erő alázata és az alázat ereje,
akkor még a legelkötelezettebb kereszténynek is kell venni most egy nagy levegőt, hogy december 24-re megérkezzen e mélységek küszöbéhez.
– Az advent tehát egy megérkezés a
találkozáshoz?
– Igen, miközben az Úr is jön felénk, jön hozzánk, ezért az elnevezés:
Adventus Domini, Úrjövet. Emellett advent talán legfontosabb titka: az egyháznak az a készülete, melyet most így neveznék: egy tiszta szépség pedagógiája.
A különben nem éppen hívő Kosztolányi
Dezső erről így ír: „Olyan szép mindez,
hogy az egyházhoz akkor sem volna szabad hozzányúlni, ha Isten nem volna sem
égben, sem bennünk. Ha valami szörnyű
hatalom kipusztítaná a világból a virágokat, a színeket, és hamuszürkévé tenné a
földet, vagy eltörölné a modern ember

játékszerét, a sportot, nem okozna akkora kárt, mintha az egyházat törölné el.”
– Ezenkívül mit jelent még az advent a
Baross-telepi híveknek?
– A Baross Gábor-telepi templomnak és közösségének – úgy összegezném
most az itt eltöltött két és fél év tanulságát
– van egy sajátos hangulata, ami sokak
számára meghívó. Ezért bátran üzenem
az olvasóknak, a barossi Mária szeretettel hív mindenkit várni e gyermek születését. Ez, persze, így talán túlságosan is
titokzatosnak hangzik, de advent az elkö-

cai átjáróban, így meghosszabbították
annak lezárását. Gyalog és kerékpárral
azonban már közlekedhetünk erre – tájékoztatott a NIF. A Kelenföld–Százhalombatta vonalszakasz vasúti pálya
és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése projekt a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg. A fejlesztés részeként 20,5
km hosszan a vasúti pálya teljes átépítését, korszerűsítését végzik el. A pálya
nagyrészt 120 km/h pályasebességgel
lesz járható. Az állomásokon és meg-

állóhelyeken 55 cm magas peronok,
peronaluljárók, rámpák, liftek, perontetők épülnek korszerű térvilágítási
rendszerrel. A felsővezeték-rendszer
teljes hosszban átépül. Az autós közlekedés számára a lezárás ideje alatt a javasolt kerülőút: Nagytétényi út–Felüljáró–6 sz. főút–Gyár utca.
A lezárás ideje alatt a lakosság türelmét és megértését kéri a beruházó.
A kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeket a kivitelező konzorcium által
működtetett panasz@vhid.hu e-mail
címre, illetve a +36-30/852-7059-es
telefonszámra várják. n (Vh)

telezett tanítványok számára elsősorban
talán a rorátékat jelenti, a szentgyónást, a
méltóságteljesebb, reménykedő éneklést.
A többieknek pedig leginkább olyan emlékek újjáéledését, melyek valami valódit, valami földöntúli reményt adhatnak.
Hát már csak ezért is szeretném „belekiabálni” a XXII. kerületi emberek fülébe és lelkébe: olyan szép ez az advent!
Barosson meg még inkább – csak tessék
szétnézni a honlapunkon. Így kívánok
mindenkinek igazán szép adventet és reményteli karácsonyt! n (Temesi László)

Advent és karácsony a Baross Gábor-telepi templomban:
Roráté adventben (december 1-től 24-ig) minden kedd, szerda, péntek: 6 óra
december 8., szombat, 7.30: gyermek roráté scholával (utána agapé)
december 13., csütörtök, 6.00: női roráté
december 15., szombat, 6.00: férfi roráté
december 22., szombat, 7.30, családok rorátéja (utána agapé)

xxxxxx
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Új gyalogátkelők a kerületben
A kerületi közlekedésbiztonsági program részeként elkészülő három új zebrából kettőt már használhatnak is a
gyalogosok.
lkészült az a két gyalogátkelőhely,

Eamelynek megépítéséről Budafok-Té-

tény önkormányzata döntött. November
elejétől kiépített átkelőhely segíti a gyalogos közlekedést a Dózsa György út–
III. utca, valamint a Háros utca–Hűség
utca kereszteződésében. A tervek szerint
még ebben az évben új átjáró épülhet a
Háros utca–Liszt Ferenc utca kereszteződésében is, itt azonban az elhúzódó közmű-szolgáltatói ügyintézés hátráltatta a
munka elkezdését. A zebrákhoz új járdakapcsolatokat, valamint mindkét oldalon
4,5 méter hosszú és 2 méter széles felállási szakaszt alakítottak ki, ahol bizton-

ságban várakozhatunk az átkelésre, és
összekötötték a térkő burkolatú járdát a
már meglévővel. A felállási és járdaszakaszra 30 cm széles taktilis kőburkolat
építése is szükséges volt, ami a vakok,
gyengénlátók közlekedését és tájékozódását segíti. A zebrák térségében kiemelten fontos a megfelelő közvilágítás, ezért
lámpatesteket cseréltek és kandelábereket telepítettek a helyszíneken. A Háros
utcában, a Liszt Ferenc utcai átkelőnél a
Balatoni út felé tartó busz megállóját
is áthelyezik, hogy teljesüljön az előírt távolság a buszmegálló és a zebra
között. A gyalogátkelőhelyek létesítésének költségét Budafok-Tétény önkormányzata saját forrásból fedezi,
a burkolati jelek felfestését és a táblák kihelyezését a Budapest Közút Zrt.
vállalta. n (budafokteteny.hu)

Városházi Híradó

Bérkiegészítés az óvónőknek
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

Továbbra is támogatják a humánszolgáltatásban és az óvodákban dolgozókat

Garancia a fejlődésre

Faragó Andrea és Karsay Ferenc polgármester a Városházán

Leburkolhatják a legtöbb kerületi belterületi földutat, nemzetközi partnerekkel
együtt tanulhat az önkormányzat az integrált városfejlesztésről, és továbbra is
bérkiegészítéssel támogatják a humánszolgáltatásban és az óvodákban dolgozókat. Ezek is témái voltak a november
15-i testületi ülésnek.
novemberi képviselő-testületi ülésen

Aköszöntötték a kerületben élő jazz-

énekesnőt, Micheller Myrtillt, aki hazai
zenei sikerei mellett számos nemzetközi elismerés birtokosa. Most November
hónap művésze címben részesítette Budafok-Tétény önkormányzata. A kerületért végzett munkájáért elismerésben részesült Vesztergombi Klára, a
Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője, aki november 12-én Szociális Munkáért díjat
vehetett át az emberi erőforrások miniszterétől. A képviselők nyugdíjba vonulása
alkalmából köszöntötték Faragó Andreát,
a Védőnői Szolgálat volt vezetőjét, valamint Nagy Pétert, a Budapest–budafoki
Református Egyházközség lelkészét. A
képviselők továbbra is elkötelezettek a
kerületi humánszolgáltatás és az óvodák
színvonalának emelése mellett.

Az Egyesített Bölcsődében a gyógypedagógus teljes munkaidőben fog dolgozni az eddigi részmunkaidő helyett,
az Egyesített Óvodában pedig még egy
pszichológust alkalmaznak, valamint a
pedagógiai asszisztensek számát a lehető legtöbbre, 21-re emelik az Egyesített Óvodában. Az önkormányzat több
éve bevezetett bérkiegészítéssel ismeri
el a humánszolgáltatásban dolgozókat,
melynek megtartásáról és kiegészítéséről döntött a testület.
A képviselő-testület döntött arról
is, hogy pályázatot ad be a Miniszterelnökséghez, amelynek célja a kerületi belterületi földutak leburkolása.
Az igényelt támogatás egymilliárd

Fotó: Kocsis Zoltán

136 millió forint, melyhez közel 10
százalék önrészt vállal az önkormányzat. Az integrált városfejlesztés
jó gyakorlatait gyűjti össze és mutatja be az az uniós pályázat, amelyhez Budafok-Tétény is csatlakozik a
testület döntése alapján. Az Urbact
programban 2017 óta részt vevő gyulafehérvári önkormányzat partnereként a városmárka-építésre fókuszálva tanulhat sokat az önkormányzat.
Jóváhagyták az Integrált Településfejlesztési Stratégia időarányos teljesítéséről szóló beszámolót is. A testületi ülést követően közmeghallgatást
is tartottak a Városháza dísztermében. n (budafokteteny.hu)

Közmeghallgatás a Városházán
Tizenkét lakos jelentkezett be előzetesen a november 15-én megtartott közmeghallgatásra a budafoki Városházára, melyen tízen jelentek meg és mondták el problémáikat. Egy kérdező jelezte, hogy nem lesz jelen és írásos választ
kért a javaslataira. A panaszok nagy része szemétszállítással, utakkal, gyalogosátkelővel és az alacsonyan szálló repülőgépek zajhatásával kapcsolatos problémákra irányult. A kérdésekre Karsay Ferenc polgármester válaszolt.
(Részletes beszámolónkat elolvashatják a Budafokteteny.hu oldalon)

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

Már a jövő évre készülünk
December 6-án lesz a képviselő-testület következő ülése. A képviselők többek
között a 2019-es munkatervről is dönteni
fognak. A készülő előterjesztés jól összefoglalja azokat az irányvonalakat, amelyek
önkormányzatunk működését meghatározzák. A javaslat szerint továbbra is a működés alapja a civil szervezetek támogatása,
a velük való együttműködés. Több tervezett napirendi pont is ezzel foglalkozik: az
együttműködési megállapodások felülvizs-

BODROG Zoltán
lmp-s
önkormányzati képviselő

Tekintve, hogy év végéig én már nem jelenek meg e hasábokon, engedjék meg,
hogy áldott karácsonyt kívánjak minden
kerületi és nem kerületi olvasónak! Sikeres új évet is szoktunk ilyenkor kívánni,
s én se teszek máshogy, azonban ahhoz,
lássuk, mit kell tennünk a sikerekért, vis�-

gálata, a támogatások meghatározása,
vagy a beszámolóik elfogadása ad alkalmat
a közös ügyek számbavételére. Ide tartoznak a sportegyesületekkel kötött támogatási szerződések is, amelyek a diák- és a tömegsport számára is fontosak, a lakosság
egészségi állapotának megőrzését segítik.
Ugyancsak fontos a szociális ügyek
megvitatása, ami a kerületi lakók egymás iránti szolidaritásának kifejeződése.
Mind a személyes gondoskodást nyújtó szociális, mind a gyermekjóléti alapellátásokat minden évben a megváltozott
igényeknek megfelelően korrigáljuk.
Azon kevés önkormányzat között vagyunk, amelyek szimfonikus zenekart tartanak fenn. Inkább csak megyei jogú városok és a főváros vállalkoznak ekkora
feladatra, de a Budafoki Dohnányi Zenekar már nemcsak nevében nőtt egybe a

kerülettel, hanem a kerületi kulturális élet
fontos szereplője is. A Klauzál Házzal vagy
a tavaszi kulturális fesztivállal kapcsolatos
döntések is kerületünk kultúraszerető közönségének kiszolgálásához tartoznak.
Kerületünk kiválóságainak kitüntetése vagy a művészeti ösztöndíjak adományozása kedves kötelességünk minden évben. Sok ígéretes tehetség kapott
segítséget ahhoz, hogy később elismert
művészé válhasson.
A hosszú távú stratégiáink (köztük az
Integrált Városfejlesztési Stratégia vagy
az öt éves gazdasági program) teljesülésének vizsgálata, illetve szükség szerinti módosítása is az évente ismétlődő feladatok közé tartozik. Mindezek alapját a
költségvetés és a vagyongazdálkodás teremtik meg, amelyek szintén szerepelnek a munkatervi javaslatok között. n

sza kell tekinteni arra, hogy mi történt az
elmúlt esztendőben, mi történik még esetleg decemberben.
Akármilyen politikai célrendszerről van
szó, én mindig ki szoktam emelni, hogy
sok van, mi fontos, de az oktatásügynél
nincsen fontosabb. Ezért nagyon szomorú,
hogy ami a városunkat és kerületünket illeti, nem tudok nem panaszkodni. Ahogy most
kinéznek a dolgok, a kormány decemberig
elüldözi Budapestről hazánk legversenyképesebb egyetemét, a Közép-európai Egyetemet, és ahogy most már évek óta megfigyelhettük, itt, helyben is megvan a mi kis

oktatási szégyenfolt-zászlóshajónk, a Budai
Nagy Antal Gimnázium ügye.
Azért fontosabb az oktatáspolitika minden másnál, mert ha jól megy a gazdaság,
ha pontos a busz, ha mosolyognak az ügyintézők az ablak mögött, ha dől az EU-s támogatás, az sok erőt ad a mában, de azt, hogy a
jövő milyen lesz, csakis a gyerekek fejébe ültetett tudás határozza meg.
Ezért kívánok én az új évre minden döntéshozónak egy kis odafigyelést nemzetünk
valódi problémái iránt, egy kis szeretetet a
gyermekeink felé. Ekkor születnek majd igazi
jó döntések, ekkor lesz sikeres az az új év. n

2018. november 17-én, a Főváros napján tartott ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök és Tarlós István főpolgármester korszakos jelentőségű
együttműködési megállapodást írt alá. A megállapodás többek között rendelkezik a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának megalapításáról, melynek
történelmi elődje az 1870-től 1948-ig működő Fővárosi Közmunkák Tanácsa, amelynek több híd építését, Budapest árvízvédelmét és a jelenlegi belváros legfontosabb főútvonalainak (pl. az Andrássy útnak, a körútnak) a kiépítését köszönhetjük.
A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában hasonlóan jelentős fejlesztések
előkészítése és végrehajtása zajlik majd napjaink Budapestjén. Hatáskörébe tartozik majd a Budapestet érintő valamennyi kiemelt állami és önkormányzati beruházás, így a Budapest 2030 terv elfogadása is. Ez a fórum
lesz a miniszterelnök és a főpolgármester rendszeres szakmai egyeztetésének színtere.
Az aláírt egyezmény eredményeként 2030-ra ezermilliárd forintos nagyságrendben valósulnak meg fővárosi beruházások. A dokumentum szerint
a kormányzat támogatja az ivóvízhálózat korszerűsítését, az árvízvédelem fejlesztését, a fővárosi közszolgáltató cégek működését és az egészségügyi rendszer, többek közt a dél-budai súlyponti kórház építését is. A fejlesztések pénzügyi forrásai már meg is nyíltak, a kormány a napokban
hozott döntésével 110 milliárd forintot bocsátott a főváros rendelkezésére.
A 2010 óta elért budapesti eredmények jelentősek, de a jövőben a főváros
fejlődése felgyorsul. Orbán Viktor az aláírást követő beszédében elmondta: Budapestre az egész magyarság fővárosaként tekint, a régi fényét vis�szanyerni akaró fővárosnak pedig szüksége van egész Magyarország erejére és támogatására.
„Budapest a következő tíz évben Európa egyik legélhetőbb, legbiztonságosabb városa lesz. Erre megvan a szándék és a szükséges gazdasági forrás is. Isten éltessen, Budapest!” – zárta beszédét a miniszterelnök. n
civil szemmel

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

A vég kezdete
cím aktuálisan több dolgot is jelenthet, hiszen november második felé-

Aben kezdődik az év vége, melynek során többnyire a vállalatok, intéz-

mények, szervezetek időt biztosítanak arra, hogy átgondolják, az év során
céljaikat hogyan tudták elérni és milyen következtetéseket vonnak le a még
jobb teljesítmény elérése érdekében. Decemberben már mindenki az év végére készül, ünnepelni szeretne, és örülni annak, hogy a munka alól kissé felszabadulva pihenni tud, és az egész évben családjától elvett időt részben pótolja..
A számvetést minden esetben megfontoltan és előrelátóan kell összeállítani, és ezt tesszük most magunk is annak okán, hogy a BMTE sporttelep felújításának és fejlesztésének III. ütemét a napokban befejezzük.
Így utólag mindenképpen szükséges rögzíteni azt, hogy ha a start időpontjában láttuk volna, hogy mi mindent kell teljesíteni, milyen követelményeknek kell megfelelni, és esetenként milyen ellenállást kell legyőzni,
nem biztos, hogy hozzáfogtunk volna egy ilyen volumenű feladat elvégzéséhez.
Egy sporttelep teljes körű felújítása, fejlesztése rendkívül körültekintő
tervezést igényel, ezen túlmenően szükség van egy olyan projektmenedzsmentre, aki képes átlátni a feladat összetettségét, megteremteni az egyes
feladatok elvégzéséhez szükséges tervezői, kivitelezői kapacitásokat úgy,
hogy a környezetet legkevésbé zavarja. További nehézséget jelent, hogy a
feladat végrehajtásához szükséges forrásokat költségvetési pénzből biztosították, ennek megfelelően a pénzeszközök felhasználása, az azokkal történő elszámolás rendkívül szigorú feltételekhez kötött, mely további szervezést, felkészülést igényel.
Hatalmas felelősséget jelentett, hogy annak a bizalomnak, amely révén a
pénzügyi forrásokat rendelkezésünkre bocsátották, feleljünk meg, és a feladatot határidőre, és a költségkeretek betartásával végezzük el.
A BMTE esetében az eddig elvégzett három ütemben valamennyi feladatot magunk végeztük el úgy, hogy személyi költségeket egyetlen alkalommal sem számoltunk el, vagyis a teljes tervezési, projektvezetési és irányítási feladatokat magunk végeztük el. Az elvégzett munka kiemelkedő
értékét jelenti, hogy az egyes ütemek egymásra épültek, a feladatok harmonizálását sikerült biztosítani, és ennek eredményeként egy városképi arculat is megjelent a kerület kiemelt helyén fekvő sportegyesületünk mai formájában.
A magam részéről ezúton szeretnék köszönetet mondani minden résztvevőnek, aki a munkák során valamilyen feladatot látott el, a sporttelep környezetében lévő lakosságnak, hogy befogadták mindazt a problémát, amel�lyel a feladatok végzése közben találkozniuk kellett.
Köszönet jár a kerületi önkormányzat vezetésének és mindazon hivatali
dolgozóknak, akik esetenként egy-egy probléma megoldása során segítették
munkánkat. Köszönettel tartozunk a minisztériumi kollégáknak, akik támogató munkája nélkül a pályázati követelményeket nem tudtuk volna teljesíteni.
Bízom abban, hogy a sporttelepünkön hivatásosan sportoló kollégákon túlmenően azok is értékelik az elmúlt évek munkáját, akik szabadidős,
sport-, vagy egyszerűen szurkolási céllal megjelennek és időt töltenek nálunk.
Végezetül külön köszönöm Soós Jánosnak, hogy a projekt szellemiségét
megalkotta, kitalálta azon koncepciókat, ami mentén a tervezők és a tervek
alapján a kivitelezők elvégezték az egyes munkanemeket, és a folyamat során
kezében tartotta az irányítást, menedzselte a projekt teljes egészét. n
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó
program

ADVENTTŐL VÍZKERESZTIG
A NAGYTÉTÉNYI KASTÉLYBAN

hagyomány

Budafoki Betlehemes
hagyományos fáklyás séta a kerületben

2018. december 2-23.
IPARMŰVÉSZEK HÉTVÉGÉJE
December 2., vasárnap
10.00 Nyitás
11.00 Ünnepi megnyitó
12.30 Árverés az előző évek iparművészeti díszeiből
14.00 Kosztümös séta a kastélyban
16.00 Gyertyagyújtás
Áldást mond: Kovács-Hajdu Albert református lelkipásztor
Fellépnek: a Rózsakerti Demjén István Református
Általános Iskola diákjai
17.00 a Budafoki Mozart Ifjúsági Zenekar koncertje
ÜNNEPI DIVAT HÉTVÉGE
December 8., szombat
10:00 Nyitás
11:00 Maszk bábszínház - Betlehemes előadása
12:00 Családi alkotóműhely, kézműves-foglalkozások
15:00 ART 6 - Ünnepi divatbemutató
17:00 a Nádasdy Kálmán Zeneiskola hangversenye
December 9., vasárnap
10:00 Nyitás
11:00 Kakaókoncert Csévi Annamária csellóművés�szel
12:00 Karácsonyi tárlatvezetés
13:00 Családi alkotóműhely, kézműves-foglalkozások
16:00 Gyertyagyújtás
Áldást mond: Fülöp Ákos római katolikus plébános
Fellépnek: az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai
SVÁB HÉTVÉGE
December 15., szombat
10:00 Nyitás
11:00 a Forrai Művészeti Szakiskola foglalkoztatója
15:00 Karácsonyi tárlatvezetés
17:00 a Budafoki Kis Amadeus Zenekar koncertje
December 16., vasárnap
10:00 Nyitás
11:00 Kakaókoncert Csévi Annamária csellóművés�szel
12:30 Régimódi karácsony - múzeumpedagógiai játék
15:00 Sváb karácsony
16:00 Gyertyagyújtás
Áldást mond: Fülöp Ákos római katolikus plébános
Fellépnek: a Hugonnai Vilma Általános Iskola diákjai
17:00 a Blaskapelle Fúvós Zenekar koncertje
ÉDES HÉTVÉGE
December 22., szombat
10:00 Nyitás
11:00 Levendula játszóház édes foglalkoztatója
12:00 Kosztümös séta a kastélyban
14:00 A legszebb ajándék - múzeumpedagógiai foglalkozás
17:00 a Four Fathers Énekegyüttes koncertje
December 23., vasárnap
10:00 Nyitás
11:00 a Mynk Quartett kakaókoncertje
12:00 a Levendula játszóház édes foglalkoztatója
14:00 Épületséta
16:00 Gyertyagyújtás
Áldást mond: Hokker Zsolt evangélikus lelkész
Fellépnek: a Napocska óvoda növendékei
Nyitva tartás: december 2-tól január 6-ig K-P 11-17
óráig, SZ-V 10-18 óráig.
Támogatók: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület
Önkormányzata, Nagytétényi Kastély Közalapítvány.
Iparművészeti Múzeum NAGYTÉTÉNYI KASTÉLY
1225 Bp., Kastélypark utca 9-11.
www.imm.hu - www.facebook.com/natetenyikastely
pályázat
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki

ANYAKÖNYVVEZETŐ,
FŐÉPÍTÉSZ, FŐÉPÍTÉSZI
ÉS VÁROSRENDEZÉSI
IRODAVEZETŐ és
Ügyfélszolgálati előadó
munkakörök betöltésére.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény,
egyéb juttatás: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/
allasajanlatok.
A pályázatokat 2018. december 31-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „anyakönyvvezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi
e-mail címre: palyazat@bp22.hu

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
szeretettel meghívja a kerület polgárait
2018. december 14-én, pénteken 16 órakor
egy közös betlehemi sétára, ünnepi műsorra,
egy pohár forró teára, illetve forralt borra.
A fáklyás felvonulás programja:
16.00 órakor a Szent Lipót Plébániatemplomnál
a Rózsakerti Baptista Közösség Pillangó Óvodájába járó gyermekek műsora
16.20-kor a Budafoki Református Templomnál
a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola gyermekkórusának fellépése
16.45-kor a Budafoki Evangélikus Templomnál
a Budafoki Református Egyházközség Kántorátusának előadása
17.00 órakor a Budafoki Szomszédok Piaca előtti Piactéren
Bognár Szilvia és Zenekara előadásában
az „Adventi Titoktok” című ünnepváró koncertje
Gyülekező a Szent Lipót Plébániatemplom előtt
(1221 Budapest, Savoyai Jenő tér)
A rendezvény teljes ideje alatt adventi kézműves műhely várja
az alkotni vágyókat a Piactéren!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

pályázat
Eötvös cirkusz 2018! Új Szuper produkció!

KARÁCSONYI MANÓLÁZADÁS gálaműsor
BUDAPEST XXII. BUDAFOK, CAMPONA a TESCO MELLETT
december 6-tól december 9-ig.
„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!!!

Felhívás

Tétény Horgász Egyesület
Egyesületünk idén decemberben elindít egy ingyenes horgásztanfolyamot, melynek
helyszíne a Szelmann Ház (1225 Budapest, Nagytétényi út 306.). A képzésre elsősorban gyerekek jelentkezését várjuk, de bárki jelentkezhet, aki még nem rendelkezik horgászvizsgával. Elsődleges célunk az új horgásznemzedék szakszerű kitanítása. A tanfolyamot minimum 10 fő részvételével indítjuk el. Jelentkezni személyesen a helyszínen
minden szerdán 17:00-18:00 óra között, vagy az alábbi e-mail címen lehet: norbert.
puskas1@gmail.com. A jelentkezési határidő 2018. november 30., péntek. Az elméleti
oktatást követően - lehetőség szerint - kihelyezett helyszíni horgászvizsgát biztosítunk
hallgatóink részére.
Oktatási anyag: A Horgászat, Halfajok és tilalmi idejük, Horgászmódszerek, Orsók,
botok tisztítása, karbantartása, Vizsgafelkészítés
A fentiek elsajátítása hozzásegítheti diákjainkat a sikeres horgászvizsga letételéhez!

Városházi Híradó
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Mozgalom a családokért
Budapestért díj a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom vezetőjének
Budapest egyesítésének 145. évfordulója alkalmából 26 jeles személyiségnek adták át a fővárosi elismerő címeket az Új Városházán november 17-én.
Budapestért díjat vehetett át a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom vezetője, Skrabski Fruzsina, akit a
családközpontú szemlélet és a tudatos
gyermekvállalás elterjedéséért végzett
elkötelezett tevékenysége, társadalmi szerepvállalása elismeréseként díjaztak. Az eseményen részt vett Karsay
Ferenc polgármester, aki személyesen
gratulált a kitüntetettnek. Az ünnepség
után kérdeztük Skrabski Fruzsinát, aki
rendkívüli módon meghatódott a díj átvételét követően.
– Mit jelent önnek és a mozgalomnak
ez a díj?
– Hatalmas megtiszteltetésnek érzem, és ezzel együtt nagy felelősségnek is. Ez a díj azt igazolja, amit eddig is tudtunk, hogy a Három Királyfi,
Három Királylány Mozgalom jó úton
halad, és nagyon nagy szükség van rá.
Folytatnunk kell a küldetésünket, amihez most nagy lendületet kaptunk.
– Mi a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom küldetése, miért
van rá ekkora szükség?

– Az emberekben nagyon nagy az
igény a valódi értékekre, a családra és a
gyerekekre. A mozgalmat annak idején
szüleim, Kopp Mária orvos, pszichológus és Skrabski Árpád mérnök-szociológus azért alapította, hogy megszülessenek a kívánt, tervezett gyerekek
Magyarországon, és hogy a fiatal nemzedékek megvalósíthassák családdal
kapcsolatos álmaikat. Megörököltem
tőlük ezt a nemes feladatot, és hiszek
benne, hogy ez a mozgalom az ország
egyik legerősebb civil szervezete lesz,
hiszen a kívánt gyerekek megszületése
olyan szerethető gondolat, hogy egyre többen csatlakoznak hozzánk. A tavalyi évben készített felmérésünkben
egyetemistákat kérdeztünk arról, hogy
hány gyereket szeretnének. A válaszok biztatóak, hiszen átlagban két és
fél gyermeket szeretnének, ez a szám
évekkel ezelőtt alacsonyabb volt.
– De mégis miért van az, hogy nem
születnek meg azok a gyerekek Magyarországon, akikre a fiatalok annyira vágynak?
– Mi is kíváncsiak voltunk erre,
ezért megkérdeztünk sok gyermekvállalás előtt állót, és azt válaszolták,
hogy nincs megfelelő partner hozzá,
hogy félnek a szülői szereptől és az

anyagi nehézségektől. Ezért úgy gondoljuk, hogy az első és legfontosabb a
szemléletformálás és a segítségnyújtás. Nagyon sok programmal és díjjal
próbáljuk felhívni a figyelmet a család
fontosságára. Az elmúlt években sok
település csatlakozott hozzánk, Budafok-Tétényben működik a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom
egyik legaktívabb szervezete.
– A mozgalomban végzett önkéntes
munka mellett több dokumentumfilm is
az ön nevéhez köthető. Most esetleg készül-e új alkotás?
– Igen, nagyon szeretem ezt a műfajt,
és most, hogy a kislányom már óvodás
lett, nagyobb odaadással vághatok bele
a filmek készítésébe. Pont a mozgalom ihlette a legújabb pozitív hangvételű forgatókönyvemet. A sok beszélgetés
kapcsán mindig az derült ki, hogy a fiatalokban nagy a félelem, főként a szülői szerep kapcsán, mert az ő szüleik is
elváltak, és mi lesz, ha ez velük is megtörténik. Ebből kiindulva olyan emberekkel készítettünk interjúkat, akiknek
rossz gyermekkoruk volt, de most boldogan élnek. Bebizonyították, hogy a
rossz szülői mintákat meg lehet változtatni. A tervek szerint két év múlva lesz
kész a film. n (Viszkocsil Dóra)

Szalay-Bobrovniczky Alexandrafőpolgármester-helyettes, Tarlós István főpolgármester és Skrabski Fruzsina a díjátadón

Deutsch Anita, Janzsó János és Tóth-Avanti Péter

Fotó: Kocsis Zoltán

Tények, történetek, képek
Janzsó János Budafok-Tétény új helytörténeti könyvéről
Budafok-Tétény életéből készült, té-

Anyeket, történeteket és képeket tar-

talmazó helytörténeti kötet megjelenését egyéves munka előzte meg. A felkért
szerzők és a szerkesztő ez év júliusában
tette le az önkormányzat asztalára a teljesen kész kéziratot, amelyből azután októberre elkészült a közel ötszáz oldalas,
a kerület minden területét érintő, életének meghatározó mozzanatait megörökítő, igényes, színes kiadvány. A kerület
könyvének megjelenését nagy érdeklődés övezte. A négy alkalommal, különböző helyszíneken megtartott könyvbemutatón telt ház fogadta az alkotókat, és
a bemutató napjain eladott példányszámra sem lehetett panasz.
A kötet szerkesztője és egyben néhány fejezet írója, az ELTE tanári szakán végzett Janzsó János közel negyven
évig a Közgazdaság-tudományi Egyetemen oktatott orosz és német nyelvet,
miközben nagy érdeklődéssel foglalkozott a politikával és 1988 után Budafok-Tétény történetével is. A változás időszakától kerületi önkormányzati
képviselőként is részt vett a gazdasági
és politikai folyamatokban, így szinte
természetes, hogy az 1990-től napjainkig tartó időszak megírására őt kérte fel
a polgármester.
Janzsó János elmondta lapunknak,
hogy a kerületben működő vállalkozásokról, a kulturális és sportéletről külön kötetekben is be lehetne számolni,

de most olyan helytörténeti kiadványt
akartak összeállítani, amelyből az is kiderül, hogy a szerzők hogyan látják településüket 2018-ban, és mit tartanak
fontosnak megemlíteni az utókor számára. Integráló, összefoglaló munkára törekedtek, amelyben központi helyet foglal
el az 1848-as felelősségvállalás, valamint az ’56-os forradalom és szabadságharc. Hozzátette: az utóbbi annál is inkább nagy jelentőséggel bír, mivel már
az ő korosztálya vagy még inkább a nála
idősebbek megélték ezt az időszakot, így
sokkal többet tudnak az akkori helyi eseményekről, mint amit a gimnazisták 10,
20, illetve 30 év múlva a levéltárból ös�szeszedett ismereteik segítségével elmondhatnának.
Az interjú alkalmával az egykori képviselő arról is beszélt, hogy a település
múltját kutatva számára mégis az a legizgalmasabb korszak, amelyben élünk.
Az elmúlt harminc esztendő történései
közül megemlítette a Metallochemia leállítását, a rengeteg vitát kiváltó sertéshizlalda megszűnését, valamint a kerület fejlődésére jótékony hatást gyakorló
Campona üzletközpont és a Promontor
Udvar létrejöttét. Kiemelte, hogy Budafok-Tétény fejlődése szempontjából
a civil szervezetek működése és a sikeres kis- és középvállalkozások is fontosak, majd hozzátette: a kőkemény konfliktusokat a kötet nem tudta érinteni, de
ez nem is volt célja. n (Tamás Angéla)

Fotó: budapest.hu

Segítségnyújtással a klímavédelemért
Daróczi Csilla: Mindenki mellénk állt a szociális zöldprogramban
Az önkormányzat kezdeményezésére
ősszel elkezdődött szociális-környezetvédelmi programról előző számunkban
már részletesen írtunk. Most a projektben részt vevő Család- és Gyermekjóléti
Központ vezetőjét, Daróczi Csillát kerestük meg kérdéseinkkel.
– Ezernyolcszáz családdal foglalkoznak. Hogyan tudják közülük kiválasztani,
hogy ki kapjon energiatakarékos izzót, kinek a csapjára, zuhanyrózsájára kerüljön
perlátor, vagy télre kinek az ablakát kell
hirtelenjében leszigetelni?
– Minden családnál jártunk már, ismerjük az élet-, valamint lakáskörülményeiket, anyagi helyzetüket, a rászorultság fokát, látjuk, kinek mire van
szüksége, és ezekből megállapítjuk, kik
azok, akik a legsúlyosabban, leginkább
hátrányos helyzetűek. A prioritási lista
alapján választjuk ki azokat a megbízható családokat, akik saját körülményeik
javulására használják majd a kapott adományokat.
– Milyennek találja ezt a fajta segítségnyújtást?
– Ez a projekt most hatalmas terhet jelent nekünk, mert a munkatársaim így is
túlterheltek, de jó a program, ezért mindenki mellé állt. Munkatársaim ajánlották azokat a klienseiket, akik bevonhatók
a szociális-környezetvédelemi projektbe,
és az ügyfeleink közül meglepően sokan

reagáltak jól. A visszajelzés is nagyon pozitív volt, a vártnál jobb. Munkatársaim
ráhatására a családok eljöttek az előadásokra, és az előadóknak köszönhetően érdeklődéssel végig is hallgatták, sőt a végén kérdezgettek is.
– Erre az évre befejeződött az ablakszigetelési program?
– Nem, tovább folytatjuk, hiszen most
fogjuk megvenni az eddig kölcsönkapott
horonymaró gépet. Hat lakás szigetelését
oldottuk meg úgy, hogy a Családok Átmeneti Otthonának szakmai vezetője, Becsei
Sándor elvégezte az ablakokon a horonymarást Szabó Gyula (az Ökoszolgálat Alapítvány vezetője) segítségével, a Bakosfa
képviselőjének részvételével.

– A projekten kívül is nehéz időszaknak
néznek elébe.
– A december számunkra mindig
eseményekkel teli hónap, mert nálunk
is jön a gyerekekhez a Mikulás, és karácsonyi műsor, vendéglátás, illetve
ajándék is jut a családoknak. December 6-án Mikulás-csomagot és kilencven jegyet adunk át az Eötvös Cirkusz
előadására, 17-én pedig nyolcvanszáz családdal a Cziffra Házban ünneplünk. Közel ezer családot ajándékozunk meg valamilyen módon, de a
meghívottakat egy energiatakarékos izzót és perlátort, valamint környezetbarát mosószert tartalmazó „zöldcsomaggal” is meglepjük. n (Tamás Angéla)

xxxxxx

Világegylet a vasútért
Kopp Miklós budatétényi mérnök-közgazdász
Sipos István-díjat kapott
Több évtizedes közlekedéspolitikai munkájáért, a vasút fejlődéséért kifejtett tevékenysége elismeréseként 2018-ban Kopp Miklós, a Vasutak
Nemzetközi Szövetsége egykori árufuvarozási igazgatója, a Záhony-Port Zrt.
korábbi vezérigazgatója vehette át a
vasutasszakma kitüntetését, a Sipos
István-díjat.
budatétényi mérnök-közgazdász a

AVasúti Világegylet (UIC) árufuva-

xxxxxx

Fotó: Marozs Ágnes

Fotó: Kocsis Zoltán

rozási igazgatójaként évekig felügyelte a világ vasútjait Párizsban, ahol az
Ázsia és Európa közötti vasúti kapcsolatok fejlesztésével, valamint az árufuvarozáshoz kapcsolódó összes kérdéssel foglalkozott, két éve pedig többek
között egy vasúti árufuvarozási versenyképességi csomag kidolgozásán
és megvalósításán dolgozik a Hungrail
égisze alatt.

– Miért fontos, hogy a vasút versenyképes legyen a közúti áruszállítással?
– A környezetvédelem szempontjából mindenképpen a vasút a legjobb
megoldás. A legtisztább lehetőség, hiszen a szállításnál ekkor kerül a legkevesebb káros anyag a levegőbe. Egyébként is praktikus, különösen, ha az árut
nagy távolságra viszik vagy ha nagy
mennyiséget szállítanak belőle.
– Azt hiszem, nem lepte meg nagyon, hogy eddigi tevékenységét Sipos
István-díjjal ismerték el.
– Gondoltam rá, hogy egyszer talán
én is megkaphatom ezt az életműdíjat. A Hungrail Magyar Vasúti Egyesület hat évvel ezelőtt, a fiatalon elhunyt
MÁV-vezér emlékére alapította ezt a
kitüntetést. Sipos István kitűnő vezérigazgató volt, a vasutasszakma igazi
példaképe. n (Tamás Angéla)
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HIRDETés

 Városházi Híradó

ÁDVENTI
KÉZMŰVES
MŰHELY
2018. december 14.-én, 16.00-tól 18.30-ig
a Budafoki Betlehemes menet előtt és alatt
a Piactéren a Három Királyfi Három Királylány, a Pötty Gyermekkuckó és a Budafok-Tétény Önkormányzat szervezésében.
Szeretettel várunk minden kicsit és nagyot
egy kis ádventi közös kézműveskedésre
a Piactérre, ahol fűtött sátorban 5 asztalnál
lehet majd különböző karácsonyhoz
kapcsolódó terméket készíteni.
Majecsko mézeseit irókázhatják
majd az ügyes kezek,
de lesz ajtódísz készítés
mindenféle terményekből,
festünküvegmécsestartót,
készítünk fából Betlehemet,
továbbá festés, ragasztás, díszítés várja majd a gyerkőcöket.

Adventi együttlét
a Klauzál házban

BAPTISTA KÖZÖSSÉG

 december 16. vasárnap 
További információ: +36 20 775 0659
Helyszín: 1222 Budapest, Nagytétényi út 31–33.

15:30–
18:00


Társasjáték klub




Jegyek rendelhetők:

rbk.hu/jegyfoglalas
15:30

BÁBELŐADÁS

Szabad-e bejönni Betlehemet
mondani? (PALÁNTA EGYÜTTES)
Jegyár: 600 Ft / fő (3 évtől)

Teaház

Kreatív foglalkozás

TINI KONCERT

Révész Dani és csapata

(A belépés díjtalan:)

16:30

Jegyár: 800 Ft/fő (11–22 éves korig)

ADVENTI KONCERT

Joy Gospel és Hanna Projekt

18:30

Jegyár: 1500 Ft / fő (1-110 éves korig)

18:30–
20:00

Filmvetítés
iskolásoknak
(A belépés díjtalan:)

Rózsakert Baptista Közösség

Krisztus után
szabadon
VELE – EGYÜTT
MÁSOKÉRT...

1223 Budapest, Dézsmaház utca 33. • Honlap: www.rbk.hu
E-mail: iroda@rbk.hu • Telefon: +36 20 775 0659 – titkár
Rendszeres alkalmak:
Vasárnap 10:00 – istentisztelet
Lelkipásztorok: Balázs Gábor vezető lelkipásztor (bgaabor@rbk.hu)
Soltész Attila (soltesz@rbk.hu; +36 20 438 0175)

Városházi Híradó
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Ajándék Tóth Verától

Az énekesnő Charlie-val és a Budapest Jazz Orchestrával lép fel a Klauzál Házban
Tóth Vera Artisjus-díjas énekesnő az
összetéveszthetetlen, rekedt hangú
Charlie-val és Magyarország egyik
legnépszerűbb big bandjével, a Budapest Jazz Orchestrával (BJO) lép
színpadra december 9-én a Klauzál
Házban.
– Nem hiszem, hogy ezen a koncerten
lesznek Cserháti-dalok, mert inkább a
karácsonyra, a jazzsztenderdekre és az
áthangszerelt saját dalokra fektetjük a
hangsúlyt. Aretha Franklinről is megemlékezünk, de lesz gospel, blues és
pop is – válaszolt a koncert programjára vonatkozó kérdésünkre Tóth Vera.
– Hogyan találtak egymásra a Budapest Jazz Orchestrával?
– Kollmann Gáborral régóta ismerjük egymást. Gábor rengeteget játszott az akkori, saját zenekaromban,
és amikor a BJO vezetője lett, hívott

a big bandhez. A Budapest Jazz Clubban csináltunk együtt egy karácsonyi
koncertet, és attól kezdve minden évben együtt muzsikálunk karácsonykor.
A BJO kitűnő muzsikusaival színpadra
állni ünnep, a karrier megkoronázása,
zenei ajándék, amit hosszú hónapokra
elraktározhat az ember, és nemcsak én,
hanem a publikum is. Felemelnek, alázattal kísérnek, figyelnek rám és szeretnek.
– Mennyire passzolnak össze
Charlie-val?
– Szerintem kevés olyan jó páros
van, mint mi. Elképesztő energiákat
mozgat, és ahogy felmegy a színpadra,
azonnal tetőfokára hág a hangulat. Hihetetlen, micsoda „svung” van benne,
és ebben a „svungban” nagyon jó lubickolni. Megtiszteltetés vele egy színpadon énekelni, és az is, hogy barátok
vagyunk.

– Nyáron szárnyra kapott a hír,
hogy a Budapest Bár énekesnője lett.
– A hír igaz. Nagyon nehéz a Budapest Bárba bekerülni, így nagyon megtisztelő volt számomra, hogy Farkas
Robiék szeretnének engem a zenekarukban látni. A színes, tizenkét fős csapat
olyan muzikalitással bír, amit nem lehet
szavakkal elmondani. Egy-egy hegedű-,
cimbalom-, nagybőgő- vagy zongoraszólóba az életüket is beleteszik, minden koncerten úgy játszanak, mintha
az lenne életükben az utolsó. Ennyi stílust, ennyi elvont művészembert nemigen látsz egy színpadon, maximum akkor, ha elmész egy improvizációs zenét
képviselő Random Trip-koncertre. Ős�szel a Random csapatával voltam a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon, ahol
Vitáris Ivánnal és az amerikai Big
Johnnal zenéltünk, és azt is nagyon
szerettem. n (Tamás Angéla)
Balázs-Piri Soma és Balázs János

Fotó: Kocsis Zoltán

Cziffra Györgyemlékest Tétényben
Balázs János és zongoraművész vendégei léptek fel
a Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központban
assai István és Balázs-Piri Soma

Kzongoraművészek, valamint a Cziff-

Tóth Vera a pezsgő- és borfesztiválon is szórakoztatta a vendégeket

Fotó: Kocsis Zoltán

ra-örökség elhivatott őrzője, a Lisztés Príma díjas zongoraművész, Balázs János lépett színpadra november
24-én, a Cziffra György születésnapjára megrendezett emlékesten. Chopin-,
Liszt- és Rachmaninov-művek, valamint Cziffra-átiratok hangzottak el.
Az ünnepélyes megnyitón Karsay Ferenc polgármester sajnálatára nem tudott részt venni, mert a kerület testvérvárosa, Bonn meghívásának tett eleget,
így levélben köszöntötte a vendégeket
és a művészeket.

„Cziffra György számára kiemelkedően fontos volt az ifjú művészek támogatása, és szerencsére van, aki az ő örökségét nemcsak a zeneiség szintjén, hanem
a szellemiségében is továbbviszi. S bár
Balázs János maga is csak 30 éves, pályájával, művészeti tevékenységével, a
tehetséggondozás iránti elhivatottságával nemcsak a pályakezdő művészeknek
nyújt támogatást, hanem bizony az idősebb, tapasztaltabb korosztályt is inspirálja és a jóra készteti” – írta a levélben a
polgármester.
A teltházas komolyzenei koncert után
sokan gratuláltak a művészeknek. n (V. D.)

Az afrikai énekes
és a dobos frontember
Az idén hatodik születésnapját ünneplő
Soul Surge egy véletlennek köszönheti megalakulását, ugyanis Sánta Dániel,
aki szívesen lejárt dobolni egy improvizálós, jammelgetős helyre, a budapesti Szférába, összetalálkozott a dél-afrikai Herby Shaw-val. Kettőjük közös
jammelése eredményezte azt, hogy
Kiss Miklós gitárossal megerősítve létrejött a zenekar.
ánta Dániel elmondta lapunknak,

Shogy számára a próbateremben de-

rült csak ki, hogy a dél-afrikai srác
nemcsak rappelni, de énekelni is tud.
Herby, aki korábban freestyle bajnokságot nyert, és amikor fiatalabb volt,
csak a rapet tartotta elég keménynek,
saját dalával jelent meg az együttes
első próbáján, így húsz perc alatt össze
is rakták első számukat, a Stay Downt.
Hozzátette: a szövegírás azóta is a fekete fiú feladata, így a zenekar dalai az

ő lelkivilágát, tapasztalatait tükrözik.
Az együttes szinte már a fellépése előtt
koncertet adott a borfesztivál közönségének, ugyanis igen sok időt szántak a
beállásra. Sánta Dániel azonban úgy
véli, természetes, hogy egy-két szám
elhangzik, mielőtt játszani kezdenének, mert a közönségnek jár a tökéletes hangzás és a jó műsor. Kérdésünkre válaszolva a menedzseri feladatokat
is ellátó zenekarvezető kifejtette, hogy
olyan helyszíneken fordulnak csak
meg, ahol szívesen látják őket, örülnek
nekik és örömmel hallgatják hip-hop
elemekkel fűszerezett, pop/funk stílusú zenéjüket.
A ma már négytagú zenekar –
Herby Shaw (ének), Kiss Miklós (dob),
Paczári Viktor (basszusgitár) és Sánta Dániel (dob) – minden tagja „rendes
munkahelyen” dolgozik, ezért igen nehéz a fellépések és a próbák időpontját
összeegyeztetniük. n (Tamás Angéla)

A Hopsterz a pezsgő- és borfesztivál színpadán

Elegánsan rappelnek
Megjelent a Pincejárat különdíjasának első lemeze

Nagy nap virradt a Hopsterz zenekarra
szeptember elsején: egyrészt – videoklippel megerősítve – nyilvánosságra került az első EP-je (a kislemeznél
hosszabb, de a nagylemeznél rövidebb
zenei kiadvány), a KáPédal, másrészt a
júliusi Pincejárat zenei tehetségkutatójának különdíjasaként koncertet adhatott a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon.
nyáron alakult, fiatal együttes tagjai

Aélre vasalt fekete nadrágban és fehér

ingben léptek a közönség elé, hogy azután funkkal vegyített hip-hop zenéjükkel, rappel és énekkel, valamint markáns,
szókimondó szövegeikkel lázba hozzák a
Pezsgő tér közönségét.

A nagy sikerű koncert után a Hopsterz
két alapító tagjával, az énekes/rapper
Katuval (Katula Bence Ádám) és Tenki
Dániel basszusgitárossal beszélgettünk.
– Szokatlan, hogy egy könnyűzenei zenekar kilenctagú.
Katu: – Ebben a felállásban nyár elején játszottunk először, mondhatjuk, hogy
friss zenekarként „robbantunk be” a budafoki tehetségkutató versenybe. 2018-ban
adtuk az első koncertünket, akkor még
hatan, majd utána szinte rögtön kibővültünk egy háromtagú fúvós szekcióval. Ez
eleinte elég komoly problémát jelentett a
hangszerelésben, mert saját számokat játszunk, és a fúvós arrange-okat másképpen kell megírni, de szerencsére a harsonásunk, Brunner Bence segített ebben. A

Fotó: Kocsis Zoltán

fúvósokkal minőségibb a műsorunk, magasabb szintet tudunk képviselni.
– A színpadi megjelenésük sem átlagos. Mindenben egyediségre törekednek?
Dániel: – Ezt az együttest ketten alapítottuk. Korábban volt már egy másik
zenekarunk, de szerettünk volna igényesebb zenét játszani. Elegáns, de mégis
laza öltözékünkkel is igyekszünk megtisztelni a közönséget és a színpadot. Zenei irányzatunk a hip-hop és funk keveréke, az irányvonal a rap+ének és rengeteg
funk. Ezt próbáljuk minél minőségibb zenei keretek közé szorítani, és az arculatban is visszaadni.
– Ki a példaképük?
Katu: – Számunkra a francia nu-jazz
formáció, a különböző stílusok között lavírozó Electro Deluxe zenekar az iránymutató.
Dániel: – Ők a világ egyik legsikeresebb soul-funk csapata, és nagyon szeretjük a zenéjüket. n (Tamás Angéla)
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2018 DECEMBER 1.: ADVENT
PARTNER / NYITVA TARTÁS

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 pezsgő. Pincejárat jeggyel 1200 Ft helyett 800 Ft/fő áron.
Adventi pezsgő vásár az új, hófehér csomagolású, karácsony hópihés Excellence pezsgőkből!

KULTURÁLIS PROGRAM

2. Soós István Borászati Szakisk. Tangazd. Pince tárlatvezetés, helytörténeti bemutató. 30 perces pincelátogatás idegenvezetővel,
1 bor kóstolással, Pincejárat jeggyel 1000 Ft/fő áron. Étkezés: egyedi ízvilágú „óhegyi szendvics”
1221 Bp., Jósika u. 14.
200 Ft/db áron.
Nyitva: 14.00–20.00
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 HÁSZ ESZTER DUÓ koncertje

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

200 éves, gyönyörűen helyreállított pince, magyar borok. Adventi kínálat: forralt bor, adventi
muffin, ünnepi bor- és kézimunka vásár! Kóstoló: 3 tételes borkóstoló magyar borászatok kitűnő
boraiból, Pincejárat jeggyel 1.200,- Ft/3x1dl. Borkorcsolyák árlap szerint.

15.00–20.00 KOLTA PÉTER DUÓ koncertje

5. Lics Pince
1221 Bp., Kossuth Lajos utca 44.
Nyitva: 14.00–20.00

Délután 14.00-től pinceséta, 2 bor kóstolással. Pincejárat jeggyel 1200 Ft helyett 800 Ft-ért.
Angol, német és orosz nyelvű pinceséták is indulnak.

15.00–20.00 NIKOLICS VIKI koncertje
18.00–20.00 JÖJJ EL, KEDVES... Társkeresés, interaktív előadás
Budafok karácsonya - az ARTER művészeinek kiállítása

6. 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.
Adventi kínálat: Fogastekercs kapros rákraguval, rizspuding.
Tapas kínálat árlista alapján.

16.00 GASZTRO-TALKSHOW: Tippek a karácsonyi menühöz
Kóstolóval egybekötött pódiumbeszélgetés résztvevői:
VISZKOCSIL DÓRA a Promontor Tv szerkesztője és RÉVÉSZ
JÓZSEF olimpia ezüstérmes mesterszakács

7. 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 15.00–19.00 BESNYŐI NÉPDALKÖR csengettyű koncertje
érkezőknek 1500 Ft/fő helyett 1000 Ft/fő áron. Adventi kínálat: igazi házi forralt bor és boros tea, 19.30 KESERŰ ASZÚ - borkóstolóval egybekötött színházi
adventi sütemények. Most először: kóstolhatak újboraink is! Borkorcsolya, borvásár, meglepetések. előadás

8. 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.

9. 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. Adventi kínálat: forralt bor, mézeskalács, 3 palack bor vásárlása
esetén a legolcsóbbat ajándékba adjuk! Borkorcsolyák, szendvicsek árlap szerint.

15.00–20.00 CANARRO duó koncertje

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

Pincejárat jeggyel 10% engedmény az étlap áraiból.

11. 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.

12. 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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Nagyarany Balla Gézának
Kárpát-medencei borverseny a borászati iskolában
Magyar Borakadémia, a Hegyköz-

Aségek Nemzeti Tanácsa, a Magyar

ry Tour

Budafok-Tétény

: Advent

Zászlósborok Rendje és a Soós István
Borászati Szakképző Iskola az idei évben is, immár tizenharmadik alkalommal
rendezte meg a Csávossy György Kárpát-medencei Borversenyt. A november 15-i megmérettetésre rekordszámú,
169 minta érkezett a határon túli borászatoktól, összesen hat országból. A
zsűriben nemcsak magyarországi szakemberek, hanem a nevezők, a határon
túli borászok közül is többen helyet
foglaltak, és kóstolás után a 100 pontos
rendszerben értékelték a borokat.
A Magyar Borakadémia és a Zászlós
Borok Rendje 2005-ben azért hozta létre ezt a versenyt, hogy a határon túl élő
borászok borait minél szélesebb körben
megismerje a szakma. Zilai Zoltán borász, a Magyar Borakadémia elnöke elmondta, ez a verseny szakmai céllal és
értékkel megrendezett program, de egyben közösségépítő rendezvény is. Hozzátette még, hogy itt találkozhatnak a
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Balla Géza Pincészete: Feketeleányka Sziklabor, 2013, Erdély, vörös

Kóstoljunk bele
!
a Balaton ízeibe

Cuk Borház: Erik: Pezsgőbor, 2015, Muravidék, fehér

ÁZ
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Kováts Pincészet: Kováts Attila: Chardonnay, 2017, Dél-Baranya, fehér

r/

rat.hu/wine-cella

programok.pinceja

borászok, kicserélhetik tapasztalataikat,
tudásukat, és új irányokat ismerhetnek
meg. A verseny lebonyolításában a Soós
István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola tanárai
és diákjai is részt vettek. A tanulók tételenként töltötték a borokat a poharakba. Újdonságnak tekinthető, hogy idén
első alkalommal külön kategóriába sorolva minősítették az „alternatív technológiával” készített borokat, mint az öko, a bio-, a biodinamikus, a narancs és a
„kénmentes” – nagyon alacsony kénessav-használattal készült – bortételeket.
Balla Géza borász és zsűritag elmondta
az alternatív borok kóstolása után, hogy
nagyon sok bor készül mostanában ilyen
eljárással, és vannak is szép termékek, de
még nagyon sok a borhiba a mintákban.
Hozzátette: nagy lehetőségek vannak
ezen a téren, de még hosszú az út. A verseny végeredményét november 22-én, a
Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, a
„Borest a Borakadémián” rendezvényen
hirdették ki. n (Viszkocsil Dóra)

Deutsch Anita és Salamon Judit szervezők a Lics Pincészetben

Pincejárat koncertekkel

Fotó: Kocsis Zoltán

Kretzinger Imre: Olasz rizling, 2017, Erdély, fehér

Forralt bort és finom süteményeket is kínálnak a vendégeknek
A Törley Pezsgőmanufaktúra pincesétáin pezsgővásár is lesz az új, hófehér csomagolású, karácsony hópihés Excellence pezsgőkből! A Soós
István Borászati Szakiskola Tangazdaságában a pince-tárlatvezetés és
helytörténeti bemutató mellett egyedi
ízvilágú „óhegyi szendvicset” is kínálnak a borok mellé.
z Országcímer Kft. Seybold-Garab

APincészetben 15 órától a Hász Esz-

ter Duó játszik. A Magdolna Borklub

és Rendezvényházban forralt bort és
adventi muffint is kínálnak a vendégeknek, akiknek 15 órától a Kolta Péter Duó játszik A Lics Pincében angol,
német és orosz nyelvű pinceséták is indulnak. 15 órától Nikolics Viki játszik,
18 órától pedig társkereső interaktív előadás lesz, miközben a látogatók
megtekinthetik az ARTÉR Művészeti
Egyesület kiállítását is.
A Záborszky Pince Gasztro Showján ezúttal fogastekercs kapros rákraguval és rizspuding lesz a menü.

A Katona Borházban az igazi házi forralt bor és boros tea mellé adventi süteményeket is kínálnak, miközben a Besenyő Népdalkör ad csengettyűkoncertet és
lesz borkóstolóval egybekötött színházi
előadás is. A Borköltők Társasága Étteremben ismét lesz játékos kvízvetélkedő
2–6 fős társaságoknak. A Várszegi Pincészetben a Canarro duó koncertezik. A
Vasmacska Teraszon, a Promontor Kertvendéglőben és az István tanya Vendéglőben pincejárat-jeggyel tíz százalék kedvezményt adnak az étlap áraiból. n (Vh)

Kertészkedj! Művelődj! Barátkozz!
Ötvenötödik születésnapját ünnepli a Budafok-Tétény Kertbarátkör

xxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Tétény vezér napja
A honfoglalás időszakát idézték fel a Szelmann Házban
Szelmann Ház kertjében felállított

Ahatalmas jurta fogadta a látogató-

kat november 17-én, az ötödik alkalommal megrendezett Tétény vezér napján.
A színházteremben az ünnepélyes megnyitót követően megelevenedett „Emese álma” a Pro Urbe díjas Üllő Vezér
Hagyományőrző Egyesület előadásában. Az élőképes előadásban a honfoglalás legfontosabb pillanatait játszották
el a szereplők. Telt házas volt Bánhegyi
Ferenc történelemtanár Tétény vezértől
Trianonig című előadása. Az izgalmas
vetített prezentációban az ezer év történelmének dicsőségéről, keserűségéről
és reményéről beszélt az előadó.
Lászlóné Varga Éva, a Nagytétényi
Polgári Kör elnöke elmondta, hogy öt
évvel ezelőtt azért hozták létre a Tétény vezér napot, mert tudomására jutott a körnek, hogy a hét vezér közül
Töhötömnek itt, Tétényben volt a téli

szállása. Hozzátette, hogy a sváb gyökerek ápolása mellett kötelessége a közösségnek honfoglaló ősünk emlékének megőrzése ilyen rendezvényekkel.
A nap folyamán a télikertben kézműves-foglalkozás várta az érdeklődőket.
Szabó Mária segítségével a gyerekek
honfoglaláskori jelképeket készíthettek
nemezből, mint ahogy Vámos Károly
bőrműves asztalánál is, csak más alapanyagból. Vinczéné Lőrincz Ágnes kerámiaművész agyagból formált edényeket,
apróbb tárgyakat, melyeket a gyerekek
gyorsan lemásoltak. A Kőbányai Élőközösség korhű jurta és ruhák bemutatásával repítette vissza a közönséget a honfoglalás korába. A falu kemencéjében
háromszáz lepényt sütöttek, ami egytől
egyig elfogyott. A kerti üstben főtt a „Hun
Királyi Áldos”, ami szürkemarhából, kölessel, nyolc honfoglaláskori fűszerrel
ízesítve készült. n (Viszkocsil Dóra)

Kertészkedj! Művelődj! Barátkozz! –
ez a jelmondata az idén 55. születésnapját ünneplő Budafok-Tétény
Kertbarátkörnek. Október 29-én a
Klauzál Ház kertjében a 84 főből álló
tagság elültetett egy nyírfát, hogy az
utókor emlékezhessen a körre. A Kertbarátok Fájának elültetésével Gazdik
István, a ház igazgatója is segített, és
megígérte, hogy tavaszra emléktáblát
állítanak a fa tövébe.
ziráki István, a Budafok-Tétény

SKertbarát kör jelenlegi elnöke nagy

örömmel mesélt a szervezet múltjáról,
jelenéről és jövőjéről az ültetést követően. A Budafoki és a Tétényi szakcsoport 1963 tavaszán alakult az akkori
Hazafias Népfront keretein belül. Feladatuk a kerületünkben nagy mennyiségben termett csonthéjas gyümölcsök
és zöldségek felvásárlása és értékesítése volt. A csonthéjas gyümölcsök között
is legnagyobb mennyiségben a sárgaés őszibarackot szedték. Érési időszakban általában 8-10 kamion gyümölcsöt
vásároltak fel és szállítottak üzletekbe
vagy exportra. Ezzel segítették a kertbarátokat feleslegük értékesítésében. De
segítettek még a vetőmagok és különböző kerti szerszámok beszerzésében –
ami abban az időben nem volt egyszerű –, továbbá a gyümölcsfák és a trágya
beszerzésében.
Szakembereket biztosítottak különböző munkafolyamatok, pl. a metszés
elvégzéséhez. A későbbiekben a szakcsoportok ipari tevékenységet is végeztek, ezzel segítve a gyárak munka-

erőhiányának mérséklését. A Tétényi
szakcsoportban forgácsolást, hegesztést, préselést stb., a Budafoki szakcsoportban különböző csomagolásokat
végeztek. 1990-ben összeült a két szakcsoport vezetősége, hogy megbeszélje a
jövőbeli feladatokat. Az a határozat született, hogy a két szakcsoport egyesül,
és Budafok-Tétény Kertbarát kör néven
folytatja tovább tevékenységét, melynek elnöke Hilkó Lajos lett. 1991-ben
belépett a kör a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségébe. A fő feladat
az volt és jelenleg is az, hogy a tagok
szakmai tudását növeljék, és segítsék
megismerni a modern kertészkedés fogásait. Havonta két-három alkalommal
előadásokat szerveztek az akkori művelődési központba, melyre nagyrészt

a Kertészeti Egyetemről érkeztek tanárok, valamint nagy tapasztalatokkal
rendelkező kertészek. A kör tagjai igazi
vizsgának fogták fel a szeptemberi terménybemutatót, melyre a kiskertekben
megtermesztett zöldségeket és gyümölcsöket hozták el a kertbarátok.
Nagy siker minden évben a szakmai kirándulás, melynek köszönhetően
a tagok már egész Magyarországot bejárták. Az 55 év alatt Markotán Gyula,
majd a jelenlegi Sziráki István elnök
sok mindent tett a kör tagságának folyamatos bővülése érdekében. „Hos�szú távú törekvéseink között szerepel,
hogy hobbikertészekként profi terményekkel lássuk el családjainkat és lepjük meg barátainkat” – mondta Sziráki
István. n (V. D.)
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OKTATÁS, IFJÚSÁG

 Városházi Híradó

Bemutatkoztak
a kerületi iskolák
Tíz intézményt ismerhettek meg a Suli Vár programon
Tíz állami fenntartású kerületi általános iskola és egy egyházi iskola mutatkozott be
november 17-én a Suli-Vár iskolaválasztó
programon, melyet immár második alkalommal a Dél-budai Tankerületi Központ
szervezett meg a Klauzál Házban. A szülőket és a gyerekeket Vízhányó Éva tanügyi
igazgatási referens köszöntötte a megnyitóünnepségen.
íz évvel ezelőtt, amikor még az ön-

Tkormányzatok voltak az iskolák fennKarsay Ferenc polgármester a konferencián

A tudomány ünnepe

Fotó: Kocsis Zoltán

Határtalan tudomány címmel rendezett konferenciát a Tomori Pál Főiskola
A magyar tudományt ünnepelték a kerületben: Határtalan tudomány címmel
rendezett konferenciát a Tomori Pál Főiskola november 20-án, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Az előadások
között Budafok-Tétény is képviseltette
magát a Budapest Bornegyede projekt
ismertetésével.
z immár 15. alkalommal megrende-

Azett tudományos konferencia fóku-

szában a kreatív ipar és a városfejlesztés témája állt. A magyar és angol nyelvű
előadások művészettörténeti, gazdaságtudományi és társadalomtudományi témákat is felöleltek. A rendezvényt
Meszlényi Rózsa, a Tomori Pál Főiskola rektora nyitotta meg. A tudomány fejlődésének felgyorsulásáról beszélt. Századunk egyik legnagyobb kihívásának
tartja, hogy a ránk zúduló információrengetegből meg kell tanulnunk gyorsan
szelektálni, beépíteni a már meglévő tu-

dásstruktúránkba, majd azt eredményesen hasznosítani. ,,Oktatóinknak, kutatóinknak egyaránt komoly felelősséget kell
vállalniuk egymásért, a társadalomért, az
egész emberiségért abban a tekintetben,
hogy mire használják fel a megszerzett
tudást”– mondta a főiskola rektora.
A megjelenteket Karsay Ferenc polgármester köszöntötte. Beszédében Mocsai Lajost, a Testnevelési Egyetem rektorát idézte: ,,Az egyetem sokkal több,
mint beton, üveg, falak. Az egyetem lényege abban az organikus közösségben van,
ahol a hallgatók, az őket oktatók és a közös munkájuk problémák megoldására alkalmas közösséggé válik.” Karsay Ferenc
a magyar szemlélet és az innovatív hajlamunk fenntartásának fontosságáról beszélt. A rendezvényen részt vett BoszniaHercegovina magyarországi nagykövete
is, Tomislav Leko, aki plenáris nyitóelőadást tartott. A konferencián Salamon Judit, a Budapest Bornegyede projektve-

zetője Pezsgő borkalandok Budafokon,
Budapest bornegyedében címmel tartott
előadást a kerületről: ,,Talán sokan nem
is tudják, hogy Budapest XXII. kerülete, a Kisváros a nagyvárosban szlogennel
is ismert Budafok-Tétény mennyi csodát,
látványosságot rejt: többek között neves
pezsgőkészítő cégek és borászatok működnek itt.” A projektvezető Budafok-Tétény Budapest bornegyedévé válásáról, a
szeptemberi Pezsgő- és Borfesztiválról,
valamint a minden hónap első szombatján
megrendezendő Budafoki Picejáratról beszélt. Ahogy fogalmazott, a projekt célja,
hogy Budapest ne csak romkocsmákkal és
a bulinegyeddel, hanem az annál színvonalasabb borgasztronómiai élményekkel
is felkerüljön Magyarország turisztikai térképére. A további előadások érintették többek között a kreatív ipart, a digitalizáció
hatásait, de a résztvevők többet tudhattak
meg a városfejlesztés és a lakáspiac kapcsolatáról is. n (budafokteteny.hu)

tartói, Budafok-Tétény önkormányzata
azért találta ki a Suli-Vár iskolaválasztó
rendezvényt, hogy a szülők egy időben,
egy helyen, minél alaposabb ismeretekkel
a birtokukban dönthessék el, hogy melyik intézmény a legalkalmasabb gyermekük számára. Ez a kezdeményezés az első
perctől kezdve nagy siker volt, hiszen a
szülők minden iskola nevelési programját
megismerhették, és nemcsak az igazgatóval, hanem a leendő elsős tanítókkal is beszélgethettek, kötetlen formában. Németh
Zoltán alpolgármester elmondta, nagy
öröm látni a hatalmas nyüzsgést az épület-

ben. Hozzátette: Igaz, az iskolák már nem
a mi fenntartásunk alá tartoznak, de mégis a magunkénak érezzük, így a pedagógusok jutalmazásával, a diákoknak szánt
ajándékcsomagok átadásával és az intézmények felújításával próbálunk segíteni a
kerületi iskoláknak.
A rendezvényen találkozhattak a szülők ökoiskolával, sportiskolával, két tannyelvű iskolával, művészeti és egyházi iskolával is. Amíg a felnőttek beszélgettek,
addig a gyerekek az adott intézmény diákjaival próbálhattak ki különféle ügyességi
feladatokat. Nagyon sok szülő céltudatosan ment oda egy-egy asztalhoz és kérdezett az iskola oktatási módszereiről, programjairól, de voltak olyanok is, akik itt
szembesültek a színes kínálattal. Egy külön teremben a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXII. kerületi tagintézményének
szakemberei adtak egyéni tájékoztatást az
iskolaérettség követelményeiről és az erre
irányuló vizsgálatok folyamatáról. Mindeközben a gyerekek kipróbálhatták a fejlesztőeszközöket és a különböző játékokat. n (Viszkocsil Dóra)

xxxx

Arany minősítés
a Kossuth diákjainak

Szalagavatók
A Budai Nagy Antal Gimnáziumban és a Kempelen Farkas Gimnáziumban
is megtartották a szalagavató ünnepségeket a diákok, a szülők és a kerületi vezetők részvételével. A
Budai Nagy Antal Gimnáziumban Zugmann Péter alpolgármester is részt vett a
tanulók számára igen fontos eseményen. n

Országos angol nyelvű drámafesztivál Budafokon
Országos angol nyelvű drámafesztivált szervezett a Budafoki Kossuth Lajos Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola a Cziffra Központban
november 22-én. A versenyre tizenegy két tannyelvű általános iskolából
15 csapat érkezett és mutatta be 10-15
perces produkcióját a háromtagú zsűrinek és a közönségnek.
Budafoki Kossuth Lajos Magyar–

AAngol Két Tanítási Nyelvű Általáhirdetmény

program

A RÓZSAVÖLGYI
KÖZÖSSÉGI HÁZ
programjai
1220 Budapest, Ady Endre út 25.
www.rozsavolgyegyesulet.hu,
info@rozsavolgyegyesulet.hu
November 30., péntek 18 óra Baranta edzés
Rakota Szabolcs vezetésével
December 1., szombat 17 óra Jön a Mikulás
December 3., hétfő 18 óra Karbantartó torna Kárpáti Ágnes vezetésével. 18 óra Baranta
edzés Rakota Szabolcs vezetésével
December 4., kedd 14 órakor Nyugdíjas Klub
Kis Irén szervezésében. 19 óra Jóga gyakorlás
Balogh Ágnessel
December 5., 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 Meridián torna Pázmándi Ilivel
December 6., csütörtök 9.30 Ringató foglalkozás Bauerné Tóth Katalin vezetésével. 10.15
Ringató foglalkozás Bauerné Tóth Katalin veze-

Fotó: Kocsis Zoltán

tésével. 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
December 7., péntek 18 óra Baranta edzés
Rakota Szabolcs vezetésével
December 8., Szombat 18 óra A Rózsavölgyi
Népdalkör adventi műsora
December 10., hétfő 18 óra Karbantartó torna Kárpáti Ágnes vezetésével. 18 óra Baranta
edzés Rakota Szabolcs vezetésével
December 11., kedd 19 óra Jóga gyakorlás
Balogh Ágnessel
December 12., 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
December 13., 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
December 14., péntek 18 óra Baranta edzés

Rakota Szabolcs vezetésével
December 15., szombat 18 óra Kovács Judit
decoupage kiállítás megnyitója
December 17., hétfő 18 óra Karbantartó torna Kárpáti Ágnes vezetésével. 18 óra Baranta
edzés Rakota Szabolcs vezetésével
December 18., kedd 19 óra Jóga gyakorlás
Balogh Ágnessel
December 19., 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
18.30. óra Meridián torna Pázmándi Ilivel
December 20., 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
December 21., péntek 18 óra Baranta edzés
Rakota Szabolcs vezetésével
December 22., szombat 18 óra A Budafoki
Mozart Ifjúsági Zenekar karácsonyi koncertje
Vezényel Horti Gábor
A programváltoztatás jogát
fenntartjuk!

nos Iskola 2013-ban lett tagja az Országos Tehetségpont Hálózatnak, és
a tehetséggondozáshoz kapcsolódva
2014-ben szervezték meg először az
„Open Curtain Festivalt”. A versenyre azóta az ország több pontjáról érkeznek csapatok, hogy megmutassák angol
nyelvtudásukat és színpadi szereplésüket. A nap első részében az alsó tagozatos, majd a felsős diákok léptek színpadra. Gyönyörű díszletek és jelmezek
emelték az előadás látványvilágát. A diákok tökéletes kiejtéssel és átéléssel adták elő a történeteket – mondta Ungor
Andrea, a zsűri elnöke, aki már harma-

Arany minősítésű
alsó tagozatos csapatok:
Talentum Angol–Magyar
Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola:
The Clown’s Birthday
Budafoki Kossuth Lajos
Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola:
The Littlest Christmas Tree
Krúdy Gyula Angol–Magyar
Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola:
Matilda

dik éve vesz részt ezen a fesztiválon.
Hozzátette még, hogy azért szereti ezt a
versenyt, mert itt mindig olyan meséket
játszanak el a gyerekek, amiket élveznek, és ezáltal bele tudják élni magukat.
A pontozáskor a szép kiejtést, a
nyelvhelyességet, a közös munkát és
díszletet is figyelembe vették a zsűri
tagjai. A 3–4. osztályos tanulókból álló
kerületi Kossuth iskola csapata arany
minősítést kapott. Ebben az iskolában
már első osztálytól heti öt órában angolt tanulnak a diákok, emellett a környezet-, a rajz- és technikaórákat is idegen nyelven ismerhetik meg az alsósok.
Csizmadia-Kerner Edina tanítónő elmondta, hogy a diákok tanórákon, valamint utána is rengeteget készültek, és
a szülők is sokat segítettek a díszlet, jelmez készítésében.
Ebben az évben bemutatkozó fimet
is kellett forgatniuk a tanulóknak, hogy
a zsűri jobban megismerje az intézményt
és az osztályt, ahonnan a csapat érkezett.
A csapatok arany, ezüst és bronz minősítésű oklevelet vehettek át az ünnepélyes
eredményhirdetésen. n (Vh)

Arany minősítésű
felső tagozatos csapatok:
Comenius Angol–Magyar
Két Tanítási Nyelvű Iskola:
The Pirate and the Princess
Budapest XXII. Kerületi
Bartók Béla Magyar–Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola:
ER
Városligeti Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola:
The Enormous Nose
Lágymányosi Bárdos Lajos
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola:
Goldilocks and the Three Bears

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

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

FOGTECHNIKA
 3\T`\_\X UVQNX X\_\[sX Xz`g~az`R
WNc~as`N RYz_URaá s_\[
 .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' # $

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.
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ÜVEGEZÉS
REDŐNY

SZÚNYOGHÁLÓ

NAPELLENZŐ

NYÍLÁSZÁRÓ

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

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

Apróhirdetés

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

régiség 

Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves korig. Kérésére házhoz
megyünk. Tel: 06-30/6821-390, www.a111auto.hu
Szobafestést, csempézést, kőműves munkát kisebb javításokat is vállalalok. Tel: 06-30/975-0053,
06-1-226-2527
Ács - tetőfedő - kőműves! Vállal a legkisebb
munkától tetőfedést, lapostetősszigetelést, építést,
javítást, beázást. Non-stop: Tel: 06-30/797-1037
Rendszergazda szolgáltatás, informatikai hálózat
üzemeltetése kedvező áron. Érd.: 06305754831,
E-mail: admin@szamitogephiba.com
Kalodás tüzifa, szén, brikett, hőszigetlő anyagok
és gipszkarton rendszerek árusítása kiszállítással
is. Fehérvári út 202., Tel: 06-30/9516-583, 0630/650-3512

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

eladó 
Eladó telek a Horgásztelepen faházzal, melléképülettel. Közművek: víz, villany, gáz, csatorna most
épül. Lakáscsere érdekel. Tel: 06-70/344-1760

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:
0620-467-7745

KERT 
Metszést, elvadult kertek rendezését, fakivágást,
füvesítést, sziklakert,- kerti tó építését és öntözőrendszer kialakítását vállalalom. Egyben famunkákat is: fa pihenő, teraszok, féltető, kocsibeálló,
kerítés. Kerületi referenciákkal. Tel: 06-20/9180945, Monostori Attila

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK
Árverési dokumentáció átvehető vagy megvásárolható 8000 Ft + 27% áfa = 10 160

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

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

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

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.

kiv. terület és gazd. ép.”

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.

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
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.
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.
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SPORT

 Városházi Híradó

Sohasem hagyta
el Budafokot
Jakab János, a BMTE tiszteletbeli elnöke
fővárosi kitüntetést kapott
Budapest egyesítésének 145. évfordulója alkalmából november 17-én,
az Új Városházán átadták a fővárosi
elismerő címeket. A lakosság fizikai
és erkölcsi állapotának fejlesztésében, a budafoki labdarúgás újraélesztésében végzett kiemelkedő tevékenységéért díjazták Jakab Jánost,
a BMTE tiszteletbeli elnökét, Esterházy Miksa-díjas sportszakembert, labdarúgóedzőt, aki a Papp László Budapest-sportdíjat vette át Tarlós István
főpolgármestertől.
z ünnepségen Tarlós István úgy fo-

Agalmazott: Budapest mint egyesí-

tett főváros a magyar nemzetteremtés része és egyik fontos eredménye,
„fővárosunk viharos történelme során
mindenféle drámai eseményt túlélt, de
a teremtő akarat eredményeként újra
és újra megerősödött”. Tarlós kijelentette: az utóbbi években ismét markánsabban látszik a város vitalitása.
„Ez az életképesség, ez az erő és fejlődni akarás, és az ehhez kapcsolódó
hol látványos, hol szerényen megbújó, de mindannyiszor nagyszerű, kivételes eredmények nem kis mértékben

a mai nap díjazottjainak is köszönhetőek” – emelte ki. Az eseményen részt
vett Karsay Ferenc, a XXII. kerület
polgármestere, aki személyesen gratulált a díjazottaknak.
Jakab János percekkel a bravúros
balmazújvárosi győzelem, a BMTE
kiesőzónából történő menekülésének
kezdetét jelző vasárnapi 1-2 kivívása
után nyilatkozott lapunknak.
– Leírhatatlan öröm ért, először az
Új Városházán, majd most itt Balmazújvárosban, és ez a két esemény valahol
összefügg, mivel a kitüntetést jórészt a
BMTE érdekében végzett munkámért
kaptam – mondta a 68 éves sportember,
aki valaha az MTK-ban kezdett futballozni, az Erdért csapatánál mutatkozott
be 17 évesen a felnőtteknél, mígnem
a hetvenes évek derekán egy csodás
évet töltött Budafokon, ahol bajnoki bronzéremre vezette az NB I/B-ben
a BMTE-t, s gólkirály is lett a második
vonalban. Később két és fél évet játszott
Tatabányán – nem véletlenül kapta meg
az Arany Turul kitüntetést is –, végül a
Ganz-Mávagnál, majd az Erdértnél fejezte be aktív labdarúgó-pályafutását.
A Budafokon mindenki által szere-

Tarlós István főpolgármester és Jakab János a díjátadón

tett „Jaksi” – manapság már a fiataloknak
Jaksi bá – négy éve jött vissza Budafokra.
– Én sohasem mentem el Budafokról, még ha máshol is dolgoztam, szívemben mindig budafoki maradtam.
Négy éve történt, hogy Bélteky Róbert
barátommal, a Melbourne-ben élő üzletemberrel üldögéltünk a Széchenyi-fürdő kellemes vizében, amikor Robi kijelentette: „Kellene egy csapat, de nem
NB I-es, amelyiket szívesen támogatnék.” Talán senkit sem lep meg, hogy

Végre győzött a BMTE, és menekül a másodosztály kiesőzónájából

– Elmondhatatlanul boldog vagyok: a csapat már nagyon régóta megérdemelte ezt
a győzelmet. Az pedig, hogy hátrányból
sikerült fordítanunk, azt bizonyítja, hogy
van tartása a csapatnak. Sokat dolgoztunk
ezért, s végre meg tudtuk mutatni, hogy
vannak nálunk is igazán jó karakterek.
Büszke vagyok az egész csapatra – nyilatkozta Csizmadia Csaba vezetőedző,
aki még mindig nem gyógyult meg keresztszalag-szakadása után, de a lelkének
gyógyír volt ez a csodálatos siker.

Pedig rosszul indult a meccs, Koródi
a 31. percben szép góllal vezetéshez juttatta a hazaiakat, ezt az egyre jobb formába lendülő Kovács Dávid a 65. percben kiegyenlítette. A második félidőben
felbillent a pálya, egyik helyzetet a másik
után alakította ki a Budafok, kapufát is
lőttek a mieink, mígnem az utolsó percben sikerült begyötörni a győztes gólt.
– Két hét kemény munkája van ebben
a sikerben – mondta „Czizi”. – Nagyszerű
mérkőzés volt, pergő iramú, le a kalappal
a fiúk előtt. A következő ellenfél a Monor
lesz a Promontor utcában, s mivel minden
ellenfél verhető, három pontra számítok.
Jakab János tiszteletbeli elnök is
alig bírt az örömével:
– Nagyon megérdemeltük már ezt a
győzelmet – mondta a kitüntetett, aki a
múlt héten fővárosi elismerésben részesült
a budafoki futball felvirágoztatása érdekében végzett munkájáért. – Még mindig

tele vagyunk sérültekkel, de akik játszanak, azok kiteszik a szívüket a pályára.
Amikor a Balmaz megszerezte a vezetést,
kicsit tanácstalan voltam, de szerencsére a
fiúk nem, és fordítottak. Száz százalékig
biztos vagyok a csapat bennmaradásában.
Bélteky Róbert tulajdonos is megtekintette a balmazújvárosi kiesési rangadót.
– Óriási élmény volt ez a siker, legutóbb Bonyhádon, a Magyar Kupameccsen láttam a csapatot. Akkor is
győztünk, úgy látszik, jó kabala vagyok – mondta a Melbourne-ben élő
üzletember. – Három mérkőzés van
még hátra az őszi szezonból, azokon is
pontokat kell szereznünk, és akkor fellélegezhetünk. Igyekszem minél több
mérkőzést megnézni, ha tehetem, mindig itt akarok lenni a csapattal.
Ha ez a feltétele a győzelemnek, akkor akár valamennyi mérkőzésen legyen
itt a tulajdonos! n (Ch. Gáll András)

Nagy örömmel töltött el, hogy Papp László Budapest Sportdíj kitüntetést kapott Jakab
János, személyes jó barátom, Esterházy Miksa-díjas sportszakember, labdarúgóedző,
a Budafoki MTE tiszteletbeli elnöke. Fáradhatatlan munkájának eredményeként a budafoki labdarúgás újból országos elismerést szerzett. Nagymértékben az ő tevékenységének eredménye, hogy a Budafoki MTE feljutott az NB II-be, tavaly a legjobb nyolc
közé jutott a Magyar Kupában. Nagy megtiszteltetés Budafok-Tétény számára is az ő
sikere és kitüntetése. Szeretettel gratulálok minden budafok-tétényi nevében! n

Éremeső birkózásban

Zimonyi Barna nyerő szériában küzd a szőnyegen
Jól kezdődött a 2018/2019-es tanév
Zimonyi Barna birkózó számára: ős�szel két budapesti diákolimpiai győzelmét két országos döntő egy-egy
aranyérme követte. A németországi Penzbergben, az Alpok országai,
valamint Magyarország és Szlovákia részvételével megrendezett nemzetközi szabadfogású versenyen első
helyen végzett, míg az ukrán nyílt világkupa viadalon, Ternopilben III. helyezést ért el.
Kempelen Farkas Gimnázium tanu-

Alójának 2018-as sikerszériája azon-

xxxx

Városházi Híradó
budafok-tétény

az NB II-be, miközben olyan bravúrt
ért el a magyar kupában, mint a Videoton kiütése.
– Az elmúlt időszakban állami
támogatásnak köszönhetően megújult a stadion, s bár most a kiesés
ellen küzdünk, ez átmeneti állapot.
Álmaim netovábbja az NB I-be jutás, és mivel Bélteky Robi is így
gondolkozik, nincs kétségem afelől, hogy a projektünk sikerre van
ítélve. n (Ch. Gáll András)

Karsay Ferenc: Nagy öröm, nagy siker

Kellett, akár egy falat kenyér
A 90. percben olyasmi történt Balmazújvárosban, amire már nagyon régen volt
példa. A Budafok győztes gólt szerzett!
A 20 éves Kercsó Bence talált a nem is
olyan régen még NB I-es Balmaz Kamilla hálójába, és ezzel 2-1-re megnyerte a
meccset a BMTE. S a győzelemmel két
pontra megközelítette a 17. helyezett
Siófokot, azaz menekül a kiesőzónából!

azonnal a Budafokot ajánlottam. Másnap már ki is mentünk a pályára, bemutattam Robit Vizi Sándor ügyvezető
elnöknek és Dobesch Gyulának, a budafoki futball azóta sajnos már elhunyt
legendájának, és hozzáláttunk a munkához. Egy hónappal később már vezetői
értekezletet tartottunk, s a kerület prominensei, Karsay Ferenc polgármesterrel az élen rábólintottak a projektre.
És a BMTE megújult, szárnyalni
kezdett. Az elmúlt idényben feljutott

Fotó: budapest.hu

Fotó: Kocsis Zoltán

ban nem szeptemberben kezdődött.
A Lakatos Gábor emlékére rendezett,
nemzetközi kötöttfogású birkózóversenyen a dobogó legfelső fokára állhatott, a „Wittelsbacher Land Tour”on pedig szabadfogásban bronzérmet
akasztottak a nyakába.
Barna elmesélte, hogy a diák korcsoport
legrangosabb
viadalán,
Tallinnban, ahol ő szabadfogásban III.,
kötöttfogásban IV. helyezett lett, 27 ország közel 2100 birkózója vett részt, és
a hatalmas sportcsarnokban egyszerre
14 szőnyegen zajlottak a mérkőzések.
Hozzátette: neki a két nap alatt 15 mérkőzése volt, így a verseny végére a kivételes élmény és a szép eredmény ellenére is eléggé kimerült.
A hetedikes fiatalember egyébként
már óvodásként elkezdte művelni ezt a
sportágat. Évekig a Vasas SC egykori

válogatott sportolójánál, Kaló Ferencnél birkózott a budafoki Bakos Fitness
edzésein, ahol Klinga László is a nevelőedzője volt. Az 58 kg-os súlycsoportban versenyző Barna négy éve edz
az angyalföldi Vasas SC-ben, ahol kezdetben Fodor György, egy éve pedig
Wöller Ákos foglalkozik vele. Barna
elárulta: nagyon megtisztelő számára, hogy gyakran lehet edzőtársa Magyarország egyetlen női világbajnoka,
Sastin Marianna, Wöller Ákos edző felesége.
A tizenhárom éves sportolóra idén
már csak a szabadfogású csapatbajnokság küzdelmei várnak, no meg az év
végi, vacsorával egybekötött ünnepség,
amelyen a Vasas birkózó szakosztálya,
mint minden évben, korosztályonként
megválasztja az év birkózóját.
Erre a kitüntető címre – az eredményeken végigtekintve –Barna igen esélyes az idén. n (Tamás Angéla)
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