Ajándék a pedagógusoknak Nyugdíjaskarácsony

Csányi és a nők

Javul a BMTE játéka

A köznevelésben dolgozók idén is ajándékot
vehettek át az önkormányzat vezetőitől
az éves munkájukért (10. oldal) 

Ebben az évadban saját útját járja Csányi Sándor,
aki közel negyven városban mutatja be egyszemélyes vígjátékát. (7. oldal) 

A Vasastól ugyan kikaptunk idegenben,
de a kiesőzónából kikerült a BMTE,
mert háromszor is győzött. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Böjte Csaba
Budafokon
A Városházán
járt a ferences
szerzetes

(5. oldal) 

XXVI. évf. 24. szám 2018. december 19.

Betlehemes séta, adventi koncertek
Idén is megtartották a kerületben a hagyományos betlehemi felvonulást, a Piactéren pedig koncertekkel, korcsolyapályával várták a családokat
zámos hagyományőrző rendezvén�-

koncertjét is meghallgathatták. A Piactérre egyébként már december 6-án Mikulásváró és karácsonyi gyermekkoncertet
szervezett a Klauzál Ház. A Budafok Advent rendezvénysorozat részeként megvalósult vidám könnyűzenei koncerten
Lévai Tímea - Poppre Ádám Duó szórakoztatta a kicsiket és a nagyokat.
A koncert közben váratlanul megérkezett a Mikulás talpig piros ruhában
egy hatalmas zsákkal, telis-tele ajándékkal. A gyerekek énekkel köszöntötték őt
a piactéren. A kicsik egyenként mondták el kívánságaikat a Mikulásnak, majd
aki szerette volna, még egy közös képet
is készíthetett erről a felejthetetlen pillanatról. Mindeközben a Szieszta Ponton a
jégpálya megtelt önfeledten korcsolyázó
fiatalokkal. Budafok-Tétény önkormányzata ezen a napon ingyenes korizási lehetőséget biztosított a kerületieknek, amit
rengetegen ki is használtak.
Karsay Ferenc polgármester külön
kérésére 2018. december 21-én, pénteken a 47-es villamos vonalán közlekedik a feldíszített fényvillamos. Az
adventi fényvillamossal utazhatnak
is a budafokiak, miközben meg is tekinthetik a csodálatos díszkivilágítást.

Snyel köszöntött be az advent Buda-

fok-Tétényben. Az önkormányzat például idén is közös betlehemi sétára, ünnepi
műsorra, egy pohár forró teára, illetve forralt borra hívta a kerület lakóit az adventi
készülődés időszakában. Az ünneplőket
négy órakor Fülöp Ákos esperes köszöntötte a Szent Lipót-plébániatemplomnál,
majd a Rózsakerti Baptista Közösség Pillangó Óvoda gyermekei adtak karácsonyi
műsort. A téren mindenki meggyújtott
egy-egy fáklyát és útjára indult a menet,
élén a Budafok Big Band fúvósaival. A
budafoki református templom előtt Szász
Lajos református lelkész köszöntötte az
embereket. A Rózsakerti Demjén István
Református Általános Iskola és Gimnázium Kórusa is műsorral lepte meg az ünneplőket. A betlehemi fáklyás felvonulás
a budafoki evangélikus templom kertjében is megállt, ahol Hokker Zsolt evangélikus lelkész szólt a hívekhez. Ezt
követően a Budafoki Református Egyházközség Kántorátusát hallgathatta meg
a közönség. Az ünneplők átsétáltak a Piactérre, ahol Karsay Ferenc polgármester kívánt Wass Albert gondolataival áldott ünnepet mindenkinek. A Piactéren
megjelentek Bognár Szilvia és Zenekara

xxxxxxx

Pincejárat és Bornegyed magazin

Fotó: Kocsis Zoltán

(Továbbiak a 2. és az 5. oldalon) 

„Az légy, aki vagy, érezd jól magad...”
Charlie a Klauzál Gábor Művelődési Központban koncertezett Tóth Verával
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A Városházán köszöntötték a kerület elöljárói
a nyugdíjas egykori hivatali dolgozókat advent
alkalmából. (2. oldal) 

jarat.hu/wine-cellar/

www.programok.pince

Az idei utolsó Budafoki Pincejárat december 1-jén volt, amelyre a szervezők különleges programokat találtak ki, hogy meglepjék a látogatókat. Ilyen volt például a Várszegi Pincében a Canarro Duó koncertje, a Katona Borházban a Hírös
Gasztroszínház előadása vagy éppen a karácsonyi ételötletek összegyűjtése egy
mesterszakács segítségével a Záborszky Pincében. A különleges alkalomra megjelent a Bornegyed magazin legújabb száma is, amely ingyen hazavihető a kerületi
intézményekből, pincészetekből és vendéglőkből, de megtalálható a kerületen kívüli újságos standoknál és több szállodában is. (4. oldal) 

Sokaknak nem jutott már hely a
budatétényi színházteremben, hogy élvezhessék Horváth Charlie és zenésztársai koncertjét, ahogy a Müpában, a közel
ötször több nézőt befogadó Bartók Béla
Nemzeti Hangversenyteremben sem, ahol
az énekes a Tátrai Banddel lépett fel két
napja.
orváth Károly, művésznevén Charlie

Hszerencsés embernek tartja magát, mert

olyan zenészekkel muzsikálhat, mint Tóth
Vera, Nika vagy a Budapest Jazz Orchestra
– amely együttes minden tagjának Kossuth-díjat adna, ha rajta múlna. Boldog,
hogy saját együttese, a Charlie Band Lerch
István kivételével azóta is változatlan felállásban működik, és örül, hogy pályája során együtt dolgozhatott az Olympia és dolgozhat a Generál, valamint a Tátrai Band
zenekarokkal. (Folytatás a 7. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Mikulás a Piactéren
Ingyen korcsolyázhattak a gyerekek a Szieszta Ponton
Mikulásváró és karácsonyi gyermekkoncertet szervezett a Klauzál Ház a
Piactérre december 6-án. A nagyszakállú Mikulást izgalommal várták a
gyerekek.
Budafok Advent rendezvénysorozat

Arészeként megvalósult vidám kön�-

nyűzenei koncerten a Lévai Tímea–
Poppre Ádám Duó szórakoztatta a kicsiket és a nagyokat. A formáció annak
idején egy felkérésre alakult meg néhány dal erejéig, ami nagyon sikeres
volt, így tovább folytatták a közös munkát. A duó az életben is egy párt alkot.
A repertoárjukban többek között gyer-

mekműsorok és versek megzenésítése
szerepel, de emellett jellegzetes hangulatú, többnyire lírai hangvételű dalokat
is írnak angol és magyar nyelven. A kicsiknek szóló dalok követik az óvodai
és iskolai nevelési év történéseit, az ünnepekre, az évszakokra, állatokra írjuk a dalokat – mondta Lévai Tímea a
koncert után. Férjét a karácsonyról kérdeztük: „Gyerekkorom óta ez a legvarázslatosabb időszaka az évnek, nagyon
vártam a telet, a havat, mindent, ami az
ünneppel és a készülődéssel kapcsolatos.” A párnak már van két szép kisfia,
akikkel még varázslatosabb a decemberi készülődés és várakozás.

A koncert közben váratlanul megérkezett a Mikulás talpig piros ruhában egy hatalmas zsákkal, telis-tele ajándékkal. A gyerekek énekkel
köszöntötték őt a piactéren. A kicsik
egyenként mondták el kívánságaikat
a Mikulásnak, majd aki szerette volna, még egy közös képet is készíthetett erről a felejthetetlen pillanatról.
Mindeközben a Szieszta Ponton a jégpálya megtelt önfeledten korcsolyázó fiatalokkal. Budafok-Tétény önkormányzata ezen a napon ingyenes
korizási lehetőséget biztosított a kerületieknek, amit rengetegen ki is használtak. n (Viszkocsil Dóra)

xxxx

Fotó: Földházi Árpád

Összefogás
Budafok-Tétényért

Stratégiai partnerség: sikeres évet zárt a kerület
Karsay Ferenc polgármester évzáró vacsorán ismertette a stratégiai partnerekkel a közösen elért eredményeket. A december 7-én a Záborszky pincében tartott
eseményen köszönetét fejezte ki azoknak,
akik idén is segítették a kerület fejlődését.
z önkormányzattal stratégiai part-

Anerségben álló cégek képviselői, va-

xxxx

Fényvillamos Budafokon

Fotó: Kocsis Zoltán

lamint Karsay Ferenc polgármester és
Szepesfalvy Anna alpolgármester vettek részt azon az eseményen, amelyen az
együttműködések 2018-as eredményeit
értékelték. A polgármester köszönetét fejezte ki, amiért összefogással ez évben is
tovább fejlődhetett a kerület.
Budafok-Tétény önkormányzata a tavalyi kerület kenyere után idén a Serfőző
és Társa Kft.-vel indította el a kerület kolbásza projektet. Az indulás óta 500 ezer
forint adomány gyűlt össze, amit a Magyar Élelmiszerbank közreműködésével
kerületi rászoruló családok kapnak meg
tartós élelmiszer formájában.
Az önkormányzat a Sziget Festékház
(Duna Kontír Bt.) jóvoltából pályázatot
hirdetett, melyben 500 ezer Ft értékű festékre és a festéshez szükséges eszközökre
lehetett pályázni. Ehhez csatlakozott további támogatóként a Bakosfa Kft., valamint az I. Simon és Társa Bt. is, aminek
köszönhetően civil szervezetek, intézmények és más kerületi közösségek falfelületei szépülhettek, szépülhetnek meg.

A Szociális környezetvédelmi program célja, hogy kerületi rászoruló családok háztartásait energiahatékonyabbá
tegyék különböző módszerekkel, eszközökkel. A kezdeményezésben több stratégiai partner is fontos szerepet vállal, köztük a Bakosfa Kft., a Kövesdi Kft., az
Időkép Kft., a Herman Ottó Intézet, az
Ivanics Kft. és az Adytum Kft.
2018 a családok éve, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom pedig
2017-ben Budafok-Téténynek ítélte oda a
Családbarát település címet. Ezeknek fényében szervezte meg az önkormányzat
a Pötty Gyermekkuckóval közösen a Rózsakerti Családi Napot, amelynek keretében útjára indították a vándorbölcső projektet is, amit mostantól kerületi családok
kaphatnak meg a helyi Védőnői Szolgálat munkatársainak javaslata alapján. Advent alkalmából kézművesműhellyel is
készülnek a kerületi családok számára.
A Törley Pezsgőpincészet Kft. elindította rendszeres városnéző sétáit a Hos�szúlépés csapatával Palackba zárt legendák címmel. A Törley, ahogy a legtöbb
kerületi pincészet is, aktív résztvevői a
Budafoki Pincejáratnak és a Budafoki
Borfesztiválnak.
Stratégiai partnerként segítette
a kerületet továbbá az AuchanSavoya Park, a Dunavitex Kft.,
a Campona, a Fitoland Kft. és a Palace
Catering Kft. n (budafokteteny.hu)

Jutalom a szakrendelő dolgozóinak
A rendelőintézet felújítása mérföldkő, amiért az egészségügyi dolgozókat is köszönet illeti
arácsony alkalmából idén is juta-

Klomban részesültek a Káldor Adolf

Szakrendelő dolgozói. Karsay Ferenc
polgármester és Szepesfalvy Anna alpolgármester december 18-án személyesen köszönte meg az ott dolgozók
munkáját, akik a rendelőintézet fel-

újítása során is türelemmel és odaadással látták el feladataikat. Az önkormányzat vezetése ezért fontosnak
tartotta, hogy a felújítás költségein túl idén is biztosítsa a fedezetet a
dolgozók év végi prémiumához, így
107-en részesültek az összesen kö-

zel 35 millió forintnyi jutalomban.
– Az önök közreműködésének köszönhetően 2019-ben korszerű körülmények között folyhat tovább a
gyógyító munka az intézményben –
méltatta az egészségügyi dolgozókat a
polgármester. n (budafokteteny.hu)

Karsay Ferenc polgármester külön kérésére 2018. december 21-én, pénteken a 47es villamos vonalán közlekedik a feldíszített fényvillamos. Az adventi fényvillamossal
utazhatnak is a budafokiak, miközben meg is tekinthetik a csodálatos fényeket. A
fényvillamos pontos menetrendje elérhető https://bkk.hu/menetrendek/ oldalon, valamint a BKK FUTÁR applikációjában a 47 viszonylat alatt. n (VH)
xxxxxx
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Városházi Híradó

Támogatás az orvosoknak
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

A zavartalan betegellátás érdekében kibővítik a praxistámogatási rendszert,
új rend érvényes a Piac parkolójában, és újra sugározhat a Promontor TV.
A testületi ülés előtt köszöntötték Jászka
Erika budafok-tétényi táncművészt, a
Nádasdy iskola egykori diákját. A művész
9 évig táncolt az Experidance csapatában, akikkel jelentős sikereket értek el
itthon és a nagyvilágban egyaránt. Munkái során neves színészekkel, Törőcsik
Marival, Garas Dezsővel dolgozott együtt,
jelenleg is a hazai színpadokon láthatjuk
őt. Karsay Ferenc polgármester december hónap művészeként köszöntötte.
testületnek több egészségügyi témájú

Aelőterjesztésről kellett döntenie. A kerü-

letben már több mint két éve működik a támogatási rendszer, amely az alapellátásban
dolgozó, új praxist vásárló szakorvosok
számára nyújt önkormányzati hozzájárulást. A mostani módosító javaslat értelmében olyan pályakezdő orvosok is igényelhetik a támogatást, akik szakvizsgával még
nem rendelkeznek, ám annak megszerzése folyamatban van, és ezt határidőn belül
vállalják. Döntöttek továbbá arról is, hogy
az eddig a Védőnői Szolgálattal egy épületben rendelő gyermekgyógyászok következő évtől a BENU épületébe költözzenek
át, így a megnövekedett számú védőnői
feladatok ellátása zavartalanul folyhat a
külön épületrészben.
A képviselők megszavazták, hogy
meghosszabbítják a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött szerződést; emel-

lett nem csupán megújították a fogyatékos
személyek gondozóházi ellátását biztosító Down Alapítvánnyal kötött szerződést,
hanem megduplázták az önkormányzat
által finanszírozott férőhelyszámot is.
A testület módosította a Piac vásárlói
parkolójának rendjét: a tapasztalatok alapján sokan P+R parkolóként használják,
ezért a Piac látogatóinak nem minden esetben marad szabad hely. A helyzet megoldása érdekében 2 órában maximálják a
parkolási időt a Piac nyitva tartási idejében, amelynek betartását elsősorban a Piacfelügyelőségen és a piac nagyobb üz-

xxxx

leteiben korlátozott számban ingyenesen
beszerezhető óra segítségével igazolhatják
az autóvezetők. Természetesen más megoldást is elfogadnak, amiből kiderül a várakozás megkezdésének pontos időpontja.
Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy minél szélesebb körben, magas
színvonalon tájékoztassa a kerületieket,
ennek érdekében a Promontor TV újraindításáról döntöttek. A döntés értelmében
a jövő évtől a hét minden napján adással
jelentkezik a csatorna, amely jellemzően
a helyi közéleti, közérdekű és kulturális
témákat dolgozza fel. n (VH)

Fotó: Kocsis Zoltán

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

Az utóbbi években a több évtizedes, kiüresedett „kellemes karácsonyt” kívánság helyét átvette az „áldott, békés karácsonyt”.
Mondanom sem kell, hogy ebben több a
spiritualitás, és sokkal mélyebb a tartalma
a puszta kellemességnél.
Rendhagyó az idei advent. Mert men�nyire békés karácsonyra számíthat az a
rendőr, aki így írt nyílt levelében? „Az állítólagos rendőri túlkapásokról csak an�nyit, hogy egész Európában egyedül a magyar rendőrség, amely eltűri, hogy dobálják,

zászlórúddal üssék a sorfalat eltakart arcú
alakok. Mikor már rég megérett a helyzet,
hogy a törvény szerint oszlassunk a sorfalat
lökdöső, eltakart arcú hőzöngő huligánok
miatt, akkor sem tettük, vigyáztunk mindenki testi épségére. Máshol már ripityára
verték volna a rendbontókat fele ennyi dobálásért is. Azt vetitek a szemünkre, hogy
könnygázt használtunk. Hát nem békés demonstráció során került ilyenre sor. Nem
békés tüntetőkre fújtunk, hanem kizárólag
akkor, amikor ütötték-verték, égő füstbombákkal dobálták a bajtársainkat, összetörték a rendőrautókat, amelyekkel hétköznap
segélykérésekre reagálunk.”
Összeállt bajkeverőkből, álmodozókból,
ellenzéki politikusokból és fizetett „aktivistákból” egy olyan csoport, amely két-háromezer embert ki tud vinni az utcára, és

folyamatos balhékkal, erőszakkal, provokációkkal a médián keresztül be tud kerülni a
személyes terünkbe.
Karsay Ferenc polgármester minden lehetséges alkalommal kifejezésre juttatja,
hogy a kerületet a béke szigeteként szeretné megtartani. A lakók egymás közötti ellenségeskedése soha nem volt jellemző a
korábbi településeken, majd a Budapesthez
csatolt kerületben élőkre. A politikai vitákat
békés eszközökkel kell eldönteni, a többség
akaratának megfelelően. Az önkormányzat
arra fog törekedni, hogy az erőszak, a középületek rongálása ne csapjon át kerületünkre.
A Fidesz–KDNP képviselőcsoport nevében minden kedves olvasónknak békés, áldott karácsonyt és sikerekben gazdag új
évet kívánok! n

Zöld karácsony
Nagytétényi Ember- és Környezetvédő Egyesület kezdeményezésére Bu-

Adafok-Tétény önkormányzata újszerű szociális-környezetvédelmi projek-

tet indított útjára. A program 2018 őszén indult, és kiemelt figyelmet fordít
a nehéz élethelyzetben levő családokra..
A Nagytétényi Ember- és Környezetvédő Egyesület, a Budafok-tétényi Családés Gyermekjóléti Központ és a Vízinnovációs Kft. olyan programot dolgozott ki az
önkormányzattal együttműködve, melynek megvalósítása csökkenti a szociálisan
rászorultak anyagi terheit, és egyúttal a klímavédelem szempontjait is szolgálja.
Közismert tény, hogy a légszennyezést elsősorban a lakossági fűtés, tüzelés
okozza. Egy jó kályha és kémény, szigetelt nyílászárók, nem szennyező tüzelőanyag nemcsak a szociálisan rászorultak életkörülményein és anyagi helyzetén javít, hanem a tisztább levegő révén a szűkebb-tágabb közösség életminőségének javulásához is hozzájárul.
Fontos cél volt, hogy a szociálisan nehéz helyzetben lévő családok ne bűnbaknak vagy eszköztelen szereplőnek érezzék magukat, hanem motiválttá
váljanak egy olyan közérdekű probléma megoldásában, melynek egyszerre
elszenvedői, illetve részben előidézői.
Októberben négy alkalommal tartottak szemléletformáló előadást, amely
a levegőminőséggel kapcsolatos egyéni felelősségről és a háztartások levegőterhelés-csökkentési technikáiról szólt. Az ismeretterjesztésen megjelent családok adományt is kaptak, mely három átfolyásszabályozó víztakarékos eszközt (perlátort) és négy energiatakarékos izzót tartalmazó fenntarthatósági
csomag volt, amelyek felhasználásához gyakorlati útmutatás is járult.
Az adományozók támogatásával már elkezdődött az ablakszigetelési program is, amelynek keretében javítással vagy cserével húsz-huszonöt lakás nyílászáróit hozzák rendbe. A családsegítő központ látókörébe került családoknál a háztartásokban jelentkező hiányosságokat felmérve keresik a megoldást.
Szeretném hálámat és köszönetemet kifejezni azoknak, akik adományaikkal
segítették, támogatták a közös munkát: FŐTÁV, Ivanics Kft., Vízinnovációs
Kft., Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., Időkép Kft., Kövesdi Kft., Bakos
Kft., Ökoszolgálat Alapítvány és a felsorolást folytatva azoknak, akik magukat megnevezni nem akaró adományozóként járultak hozzá a programhoz.
December 17-én a Zöld karácsony program keretében közel száz családdal ünnepeltünk együtt a Cziffra Házban. A meghívottak környezetkímélő
tisztálkodó- és tisztítószereket, energiatakarékos izzókat, hővisszaverő fóliát
tartalmazó csomagot kaptak ajándékba.
A következő évben is folytatódik a program, valamint folytatják az adománygyűjtést, a szükségletek felmérését és az adományok egyénre szabott
meghatározását.
Önkormányzatunk számára kerületünk minden polgára fontos. Felelősséggel tartozunk egymás iránt. Az adventi időszakban különös jelentőséggel bír
az egymással való törődés. Öröm, hogy ez a gondoskodás Budafok-Tétény számára nemcsak az adventi időszakra jellemző, hanem az egész évet körülöleli.
Ezzel a gondolattal kívánom minden budafok-tétényi polgárnak, hogy
béke és életöröm töltse be lelküket, hogy újult erővel közösen építsük kerületünket 2019-ben is! n
civil szemmel

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

Karácsonyi gondolatok
Perlai Zoltán
DK-s
önkormányzati képviselő

Ami a Városházi Híradóból (ismét)
kimaradt
Kisváros vagyunk a nagyvárosban. Nyilván a közérdekű és objektív tájékoztatást
szem előtt tartva – a közmédiához igazodva – ezért sikerült ismételten elhallgatni a
képviselő-testületi ülés beszámolójából a DK
nevében feltett kérdéseket, illetve az azokra ismételten nem adott válaszok okait. A
Promontor Tv-t januártól üzemeltető cég ve-

dr. Staudt Máté
jobbikos
önkormányzati képviselő

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

zetőjét nem sikerült megismerni, egy olyan
- saját magát kimentő - levelet írt a képviselőknek, amelyet a hivatal nem iktatott,
amelyben a cég neve tévesen szerepel, és
amely hemzseg a hibáktól. Nem tudhattuk
meg, hogy ezt a levelet valójában ki írta. Úgy
kap a Tv-t üzemeltető cég 38 millió Ft önkormányzati támogatást, hogy 4 éves működése alatt 0 Ft árbevétele volt. A cég vezetője
Kovács László, a helyi Fidesz strómanja, régi
barátja minden képviselőjüknek. A BKIK elnökségi tagjaként számos botrányos szerződést köttetett saját – másik – cégével akkor,
amikor Szathmáry Kristóf túlóratörvény-beterjesztő képviselő még a BKIK elnöke volt.
Az ülésen ezzel kívántam szembesíteni Kovács urat, de ő arra sem vette a fáradtságot,
hogy nyilvánosan megköszönje barátainak

a közpénz átadását. Hogy a nagy sikerként
elkönyvelt Promontor Tv újraindítása kinek
lesz hasznára, azt mindenki fantáziájára bízom. Az előterjesztést az ellenzéki képviselők nem szavazták meg, de erről sem adott
tájékoztatást az önkormányzati lap. Mint
ahogy arról sem, hogy a 3 alpolgármester
év végi jutalomban részesült. Szóvá tettem,
hogy ha jutalmat osztogat a vezetés magának, akkor legalább ezzel párhuzamosan
vizsgálja felül, hogy a saját képviselőik milyen aktivitással vesznek részt a szakbizottságok munkájában. Van olyan képviselő, aki
tavaly május óta 3 db bizottsági ülésen vett
részt, azokon és a testületi üléseken 2014
óta egyszer sem szólalt fel, véleménye nem,
csak szavazata ismert. Ő kap fizetést munka
nélkül is. Túlóráznia sem kell. n

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 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 kettőskereszt-szentelő rendezvényünkre! n

karácsonyi ünnep a Föld szinte minden részén az egyik, talán a legfontosabb

Aünnep, melynek kapcsán joggal kérdezhetjük, hogy kinek az ünnepe és mit ün-

nepelünk.
A kereszténység idején kialakult az a gyakorlat, hogy a karácsonyt minden év
december 25-én ünneplik. Bár közismert, hogy Jézus nem ezen a napon született,
de születésének körülményei, mivel Jézus anyját, Máriát nem fogadták be, így Jézus egy istállóban, szegényes körülmények között született. Az elfogadott történet,
mely szerint a napkeleti bölcsek útnak indultak ajándékokkal, és útjukon egy fényes csillag vezette őket a születendő Messiáshoz, meghatározóvá vált az emberiség karácsonyhoz való kötődéséhez.
A különböző népek alakították, formálták a mai, decemberi ünnepek hangulatát,
szokásait, melyek vallási és világi értelemben a keresztényi világ egyik legnagyobb
eseménye. A karácsony a szeretetnyilvánítás legnagyobb ünnepe, és a gyerekek várva várt eseménye, a fenyőfa alatt lévő ajándékok kibontása, a családok ünnepe.
Ebben az évben, amikor hazánkban az év legfontosabb eseményeként a családok középpontba állítása jelent meg, erősen kidomborodik a karácsony ünnepének családi jellege. A család, mint a legszűkebb közösség jelenti az összetartozás jelképét, a közös együttlétet, az egymás megbecsülését, és megajándékozását.
Karácsonyhoz közeledve az ünnep fényében ugyanakkor nem szabad megfeledkezni azokról az emberekről, akik segítségre, támogatásra, soha meg nem kapott szeretetre vágynak, vagy szorulnak. Tudom, hogy sokszor tűnik jó szándékú
érvelésnek az, hogy figyeljünk a szűkebb vagy tágabb környezetünkben egymásra, a másik helyzetére, egészségi állapotára, elesettségére, vagy egyéb olyan körülményére, amit kis odafigyeléssel észrevehetünk. Ezúton is kérek mindenkit, hogy
a lehetőségeihez képest az „odafigyelésen túl” próbáljon meg a környezetében lévőkön segíteni.
Visszatekintve az évre a BMTE Sportegyesületet is családnak tekintjük, és hitünk szerint családként is működtünk, dolgoztunk azért, hogy mindazok számára, akiknek a sport múltja és jövője, egyáltalán a „Budafoki szellem” jelent valamit, az egész év váljon karácsonnyá, és ne csak akkor ünnepeljünk, amikor éppen
december 25-e van.
A mi karácsonyi ajándékunk a budafoki karácsonyfa alatt a sporttelepen ez évben végrehajtott fejlesztésekben található, ami természetesen egy nagyobb család
tudott csak ajándékként megalkotni.
Mindezen gondolatok szellemében a magam és az Egyesület nevében kívánok valamennyi érintettnek kellemes karácsonyt és eredményekben gazdag új esztendőt. n
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KRÓNIKA, HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

A kerületé lett a Fáber-villa
Fáber-villa, polgármesteri lakás, magára hagyott MSZP-székház

Felhívás

Felhívás partnerségi egyeztetésre
Tárgy: Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló
10/2018. (V. 03.) önkormányzati rendelet módosítása több területre, állami főépítészi eljárás keretében, hibajavítások miatt

Tisztelt Partnerek!
Jelen felhívással tájékoztatom Önöket, hogy Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata elkészíttette a tárgyi területre vonatkozó kerületi építési szabályzat (KÉSZ)
módosításának tervezetét.

xxxx

Ismét az önkormányzat tulajdonába
került a polgármesteri hivatal mellett
található egykori polgármesteri lakás.
Városház tér–Mária Terézia utca

Asarkán álló, egykor reprezentatív

épületet az 1800-as évek végén Fáber
Frigyes, Budafok legjobban foglalkoztatott kádármestere építtette. Az akkori Baross liget–Ország út sarkán emelt
épülettel kezdődött a budafoki városközpont kialakítása. Az épület és a déli
vasút közötti területen 1902-ben épült
fel Brázay Zoltán gyógyszervegyészeti gyára.
Ez lett később a budafoki Városháza
alapja, ahova csak a középrizalitot kel-

lett betervezni és megépíteni. 1926-ban
várossá vált Budafok, és miután eldőlt,
hogy a volt gyár épülete lesz a városháza, kétévi tárgyalás után a helyhatóság megvette Fáber Frigyestől egykori
lakóépületét. Az épületet átalakították,
és 1929-től a város mindenkori polgármesterének lakásául szolgált. 1950-ben,
miután a kerületet a fővároshoz csatolták, átépítették, és a ,,Zöld Kereszt”
névre hallgató épületben körzeti gyermekorvosi rendelőket alakítottak ki.
1966-ban, az új központi szakorvosi rendelőintézet átadását követően a gyermek szakorvosi rendelők
is kiköltöztek. Rövid ideig a Hazafias Népfront, majd – ideiglenesen – az

Fotó: Kocsis Zoltán

MSZMP költözött az épületbe, a tervezett központi párt- és KISZ-székház
felújításáig.
A tervezett székház soha nem épült
fel, a rendszerváltáskor az MSZMP
jogutódja, az MSZP kapta meg a házat.
Bár a hasznait beszedték, albérletbe
adták egyes helyiségeit, nem törődtek
az állagmegóvással. Ennek következtében az ingatlan használhatatlanná
vált, végül az MSZP a sorsára hagyta.
A kerület történelmének fontos része az épület, ezért az önkormányzat
vezetése évek óta próbálkozott a vis�szavásárlásával, ami 2018 novemberében sikerült, és így az önkormányzat
tulajdonába került. n (VH)

Új képviselői iroda Budafokon
Molnár Gyula nem tüntette fel az épületen az MSZP logóját
Az önkormányzat egyik irodahelyiségét
elhagyva, új helyre, egy jóval tágasabba, nagyobba költözött az MSZP helyi
képviselői irodája. A villamos-végállomáson hatalmas betűk hirdetik Molnár
Gyula kerületi országgyűlési képviselő
nevét. Az MSZP logóját azonban nem
tüntetik fel az épületen.
– Sokáig kerestük új helyünket, hiszen
a választások után, áprilisban kellett kiköltöznünk az évek óta jól megszokott
képviselői fogadóirodából, de szerencsére ráakadtunk az egykori virágboltra,
és ez sokkal jobbnak tűnik, mint a régi
– mondta lapunknak Molnár Gyula országgyűlési képviselő. – Ezt tekintem fő
irodámnak, és amikor nincs parlamenti ülés, itt fogok dolgozni, úgy tervezem,
hogy hetente legalább két-három alkalommal. Minden hónap első keddjén, 17
órától viszont biztosan megtalálható vagyok az irodában az előre bejelentkezettek számára. „újbudaiként meg kell tanulnom budafokiul”. n (temesi)

A tervmódosítás készítésének céljai:
– a hatályos KÉSZ szabályozási tervének hibajavítása alaptérképi változások, a kerületi jelentőségű közutak rajzi jelölése és hibásan jelölt méretezések miatt,
– a Klauzál Gábor utca – Park utca – Terv utca – Bíbic utca által határolt területen Lke-2/BT/8
jelű építési övezetbe sorolt ingatlanok átsorolása a szomszédos Lke-2/BT/2 alövezetbe,
– Mátra utca és Arany János utca egy-egy szakaszain a közterületi szabályozás módosítása,
– a KÉSZ egyes szöveges rendelkezéseinek hibajavítása az alábbiak tekintetében:
– mezőgazdasági területeken az építési hely meghatározása,
– konténerek elhelyezésére vonatkozó rendelkezések összehangolása a településképi rendelet
előírásaival,
– a kialakult állapottal (K) jelölt beépítési paraméterek meghatározásának leírása,
– ahol a kialakult állapotra való tekintettel a beépítési mód nem került meghatározásra, a beépítési feltételeire vonatkozó előírások pontosítása, egyértelműbbé tétele,
– a környezetbarát technológiájú gépkocsimosó és a parkolási létesítmény fogalmának meghatározása
A tervjavaslat – nagy terjedelme miatt - a partnerségi egyeztetés dokumentumtárában a
http://budafokteteny.hu/onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes
internetes oldalon vagy személyesen a Hivatal Főépítészi és Városrendezési Irodáján tekinthető meg.
Önkormányzatunk partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 21/2017 (02.27.) számú rendelete alapján ezúton kérem a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a fent ismertetett
módosításokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok szerint legkésőbb 2019. január 25-ig tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken:
– írásban a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Főépítészi es Városrendezési Irodájának címezve (1221 Budapest, Városház tér 11.) vagy
– elektronikus levélben a devaiz@bp22.hu címre küldve.
Egyúttal tájékoztatom Önöket, hogy a tárgyi témában 2019. január 15-én, 16:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében lakossági fórumot tartunk. A lakossági
fórumon való részvételi szándékát kérem, a fenti email címen előzetesen jelezze. Az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.
A partnerségi rendelet alapján a partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:
a) a kerület közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek,
c) azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a
kerületben található, és tevékenységük a kerület településfejlesztésével, településrendezésével
kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,
d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet,
e) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
f) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek.
2018. decemberTisztelettel: Karsay Ferenc polgármester

pályázat
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki

GAZDASÁGI IRODAVEZETŐ

munkakör betöltésére.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2018. december 31-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai
Csoportjához „Gazdasági Irodavezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail
címre: palyazat@bp22.hu
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

gyógypedagógiai asszisztens, kertész,
óvodapedagógus, óvodapszichológus,
pedagógiai asszisztens munkakörök betöltésére.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2018. december 28-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „pedagógiai asszisztens” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@
ovoda.hawk.hu Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS FIATALOK
ÖSZTÖNDÍJAS FOGLALKOZTATÁSÁRA
Az ösztöndíjas foglalkoztatás által a pályakezdő fiatalok lehetőséget kapnak arra,
hogy a diplomájuk mellé gyakorlati munkatapasztalatot is szerezzenek, ezáltal megkönnyítve a későbbi elhelyezkedést. Olyan pályázók jelentkezését várjuk,
akik elsősorban a közigazgatásban szeretnének szakmai tapasztalatot szerezni.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 30. életévnél fiatalabb életkor, főiskolai, egyetemi szintű végzettség amelyet igazoló okirat kiadására az ösztöndíjas foglalkozatási jogviszony létesítését megelőző két éven belül került sor.
ILLETMÉNY, EGYÉB JUTTATÁSOK
• bruttó 180 500 forint ösztöndíj
• juttatások az egységes közszolgálati szabályzat alapján
Az ösztöndíjas foglalkoztatásról a 2004. évi CXXIII. törvény rendelkezik.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázatokat 2018. december 31-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „ösztöndíjas” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
palyazat@bp22.hu.
Egyéb információk: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/palyazatok

Városházi Híradó
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Isten szolgája, Lao Ce tanítványa
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Fotó: Kocsis Zoltán

A Városházán járt Böjte Csaba, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója, aki arról beszélt, hogy az embereket csak szeretve lehet jobbá tenni
Böjte Csaba testvér, a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány létrehozója pénteken a budafoki Városháza dísztermében előadást
tartott, melynek a mottója – „Az embereket csak szeretve lehet jobbá tenni”
– ilyenkor, advent idején kiváltképp aktuális. Az erdélyi árva, elesett gyermekek gyámolítója egy napra rá már Miskolcon, a Művészetek Házában volt, ahol
„Jónak lenni jó” címmel fogadta adventi
lélekhangoló jótékonysági esten az adakozni vágyókat. Ez utóbbi összejövetel
után nyilatkozott a Városházi Híradónak,
de nemcsak nyilatkozott, hanem e sorok
íróját meg is hívta egy dévai látogatásra.
– Csaba testvér, ön népszerűbb, mint egy
rocksztár…
– Na… hát, ha nem is igaz, de azért
jólesik hallani…
– Kevés olyan emberrel találkoztam,
akinek a megítélése ennyire egyöntetűen
pozitív lenne, mint az öné, ebben a sajnos
végletesen megosztott országban.
– No, ennek nagyon örülök, talán ez
azt jelenti, hogy kedvező fogadtatásra talál a szolgálatom.
– Nos, ez a bizonyos szolgálat, hogy
úgy mondjam, folytonos mozgásban tartja önt.

– Valóban, a minap tértem haza
Ausztráliából, ahol már harmadszor
jártam az ottani magyarok között, először tíz éve, másodszor pedig öt éve.
Úgy mondják, nyolcvan-százezer magyar él ott a világ túlsó végében, különösképpen a nagyvárosokban, Sydneyben, Melbourne-ben, ezeket a városokat
jártam, ugye, ott is advent van most,
és megpróbáltam karácsonyi hangulatba hozni az embereket. Nagyon kedvesen fogadtak, szívélyesek voltak, s mivel már harmadszor jártam ott, ismertek
is. Sajnos, azon a vidéken nagyon kevés
a katolikus pap, jobbára anglikán vallásúak az emberek, találkoztam olyannal
is, aki szomorúan mondta, hogy öt évvel ezelőtt tudott legutóbb gyónni, akkor is nálam, amikor ott jártam. Ott is
sokan vannak Délvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, valahogy úgy, mint itt, a
Kárpát-medencében.
– Adakoztak az ausztráliai magyarok
az alapítvány, s ezen keresztül az árva erdélyi gyermekek részére?
– Igen, sikeres volt az út, de akkor is
ezt mondanám, hogyha egy banit sem
tudtam volna gyűjteni. (A bani a romániai fillér, a lei váltópénze – a szerk.) Soksok nagyszerű emberrel találkoztam.

– Budafokra hogyan emlékszik vissza?
– Én mindig örvendek, ha emberekkel tudok találkozni. Azt tapasztalom,
hogy nagyon sok jó ember van itt a Kárpát-medencében. Mi igazából mind arra
vágyunk, hogy szeressük egymást, és
szeretetben élhessünk, és egymásnak jó
testvérei legyünk. Én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, mert olyasmire kaptam hivatást, hogy biztassam az embereket arra, hogy szeressék egymást,
szeressék az Istent. Ez olyan portéka,
amit könnyen, jól el lehet adni!
– Az egyszer biztos… Két hete volt alkalmam Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön járni riportkörúton magyar
futballcsapatoknál…
– …és jól is megy nekik, hála Istennek!
– Jól bizony, no, és ott is emlegették
Csaba testvért a székelyek, és ott, akkor
kedvet kaptam arra, hogy ellátogassak
Dévára.
– Fel kell ülni az autóra, alig több
mint négy és fél óra Budafoktól Déva,
nem egy nagy távolság, el kell jönni hozzánk, meg kell nézni, hogyan élnek a mi
gyermekeink! Szívesen látjuk!
– Meg is beszéltük. Ugye, Miskolcon
a gyerekek is itt voltak Csaba testvérrel?

– Hát nem az összes, mert 2500 gyerekről gondoskodunk, most csak azokat
hoztuk el, akik a székelyhídi házunkban
élnek.
– Erdélyben minden árva, rászoruló
gyermeken segítenek, akin tudnak, vagy
csak a magyarokon?
– Mindenkin, válogatás nélkül, legyen bár magyar, román vagy cigány. Az
úgy van, hogy rengetegen vegyes házasságból származnak, nem is nagyon lehet
kideríteni, hogy milyen nemzetiségűek,
van, akinek apukája magyar, anyukája
román, vagy éppen fordítva, meg aztán
azt szoktam mondani, hogyha egy szekér
előtt két ló van, akkor mindkettőt be kell
fogni a hámba, hadd húzzák!
– Egy indiszkrét kérdés: ha jól tudom,
januárban betölti a hatvanat…
– … ha a Jóisten is megsegít.
– Csakis akkor. Jómagam már a hatvanhármat is betöltöttem…
– …Isten éltesse!
– Köszönöm szépen, de ezzel csak azt
akarom mondani, hogy már én is érzem,
hamarabb elfáradok, mint húsz éve.
Hogy bírja Csaba testvér ezt a rengeteg utazást? – hiszen a beszélgetésünk
másnapján még Szegeden is tartott előadást.

– Úgy érzem, hogy van is kedvem,
meg szívesen is végzem a dolgomat,
adott hozzá erőt a Jóisten. Holnap (vasárnap, december 9-én – a szerk.) délelőtt még Szegeden tartok misét s elmélkedést, onnan visszamegyek Budapestre,
s hétfőn indulok haza, Dévára. Tudja,
négyezer évvel ezelőtt élt egy kínai ember, úgy hívták, Lao Ce. Ő azt mondta,
tedd azt, amit szeretsz, s többé soha életedben nem kell dolgoznod! Hát én, hála
Istennek, azt csinálhatom, amit szeretek,
és ebben nem tudok elfáradni, mert ez
nekem nem munka, hanem szenvedély,
illetve… hogy is mondjam, jó dolog!
Örömömet lelem benne, egyáltalán nem
érzem fárasztónak a szolgálatot. A legtöbbet otthon vagyok, Erdélyben, de akkor sem egy helyben, hol itt vagyok, hol
ott vagyok, ahol éppen szükség van rám.
– Láttam az életrajzában, hogy rengeteg kitüntetést kapott, magyart is, európait is. Melyiknek örült a legjobban?
– No hát, én annak örülök a legjobban, amikor keresztelőre hívnak, vagy fiatalokat esketni. No de most is hívnak,
engedje meg, hogy elbúcsúzzam, Isten
áldja meg!
– Isten áldja önt is, Csaba testvér! n
(Ch. Gáll András)

Budafoki Betlehemes

Ismét megrendezték a kerület hagyományos fáklyás sétáját
Több száz parányi fáklya fénye ragyogta be Budafok belvárosát december
14-én az esti órákban. Budafok-Tétény
önkormányzata idén is közös betlehemi sétára, ünnepi műsorra, egy pohár
forró teára, illetve forralt borra hívta
a kerület lakóit az adventi készülődés
időszakában.
z ünneplőket négy órakor Fülöp

AÁkos esperes köszöntötte a Szent

Lipót-plébániatemplomnál, majd a
Rózsakerti Baptista Közösség Pillangó Óvoda gyermekei adtak karácsonyi
műsort. A téren mindenki meggyújtott
egy-egy fáklyát és útjára indult a körmenet, élén a Budafok Big Band fúvósaival. A budafoki református templom
előtt Szász Lajos református lelkész

köszöntötte az embereket. A Rózsakerti Demjén István Református Általános
Iskola és Gimnázium Kórusa szívmelengető műsorral lepte meg az ünneplőket. A Betlehemi fáklyás felvonulás
a budafoki evangélikus templom kertjében is megállt, ahol Hokker Zsolt
evangélikus lelkész szólt a hívekhez.
Ezt követően a Budafoki Református Egyházközség Kántorátusát hallgathatta meg a közönség. Az ünneplők átsétáltak a Piactérre, ahol Karsay
Ferenc polgármester Wass Albert megindító Karácsonyi meséjéből olvasott
fel egy részletet. „Tegyünk érte, hogy
a ma meggyújtott fények az év minden
napján égjenek tovább!” – ezzel a gondolattal kívánt áldott ünnepeket Karsay
Ferenc polgármester.

A meghitt gondolatok után mindenki átvette a jövő évi önkormányzati falinaptárt, és egy-egy finom forralt bor vagy tea elfogyasztása közben
meghallgatták Bognár Szilvia és Zenekara előadásában az Adventi Titoktok című ünnepváró koncertet. A Budafoki Betlehemi körmenet ideje alatt
és utána is a Piactéren a Három Királyfi, Három Királylány, a Pötty Gyermekkuckó és a budafok-tétényi önkormányzat fűtött sátorban várta a
gyerekeket közös kézműveskedésre.
Öt asztalnál felnőttek segítségével lehetett karácsonyi díszeket, ajtódíszeket,
lámpásokat, adventi koszorút készíteni, valamint Majecsko mézeskalács formáit cukormázzal és színes díszekkel
kifejteni. n (Viszkocsil Dóra)

xxxx
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HIRDETés

 Városházi Híradó
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Új helyen rendel
négy kerületi gyermekorvos
Tisztelt Kerületi Lakosok!
2018. december 17-től a Szentlélek Patika (BENU Patika) földszinti rendelőibe költözik kerületünk négy házi gyermekorvosa: Dr. Karászi Éva, Siposné dr. Tóth Márta, Dr. Szabó Kis Mária,
Dr. Eiszrich Ádám. Telefonos elérhetőségeik változatlanok maradnak.
Átmenetileg módosulnak a rendelési idők és a tanácsadások.
Új rendelési és tanácsadási idők
2. számú körzet: Siposné dr. Tóth Márta, Hétfő: 16.00-19.00,
Kedd: 10.30-12.30, Szerda: 15.00-18.00, Csütörtök: 8.00-11.00,
Péntek: páros héten 15.00-18.00, páratlan héten 9.00-12.00.
Tanácsadás: kedd 8.00-10.00
3. számú körzet: Dr. Karászi Éva: Hétfő: 8.00-12.00 (1. körzet helyettesítése is), Kedd: 15.00-18.00, Szerda: 11.30-13.30,
Csütörtök: 15.00-19.00 (1. körzet helyettesítése is), Péntek: páros héten 8.00-11.00, páratlan héten 15.00-18.00. Tanácsadás:
szerda 8.00-11.00 (1. körzet helyettesítése is)
4. számú körzet: Dr. Szabó Kis Mária: Hétfő: 9.00-12.00, Kedd:
15.00-19.00 (1. körzet helyettesítése is), Szerda: 11.30-14.30
(1. körzet helyettesítése is), Csütörtök: 15.00-18.00, Péntek: páros héten 9.00-13.00 (1. körzet helyettesítése is), páratlan héten 15.00-19.00 (1. körzet helyettesítése is). Tanácsadás: szerda 9.00-11.00
5. számú: körzet Dr. Eiszrich Ádám: Hétfő: 15.00-18.00, Kedd:
10.30-12.30, Szerda: 16.00-19.00, Csütörtök: 9.00-12.00, Péntek: páros héten 16.00-19.00, páratlan héten 8.00-11.00. Tanácsadás: kedd 8.00-10.00

Visszaköltözik a szakrendelőbe
a 24 órás felnőtt háziorvosi ügyelet
Tisztelt Kerületi Lakosok!
2018. december 14-én 20.00 órától korábbi helyén, a Káldor
Adolf Szakrendelő földszintjén érhető el a 24 órás felnőtt háziorvosi ügyelet.
Az ügyelet változatlanul az alábbi telefonszámokon hívható: 061/229-1758, 06-30/444-9911

Átmenetileg változik a budafoki
védőnői tanácsadás helye
Tisztelt Kerületi Lakosok!
2018. december 17-től ideiglenesen új helyen: a 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 19. szám alatti épületben lesznek a budafoki védőnői csecsemő és várandós tanácsadások (a Védőnői
Szolgálat Káldor utcai épületének teljes belső felújításáig, várhatóan 2019. február végéig).
A tanácsadás ideje alatt a védőnők szolgálati mobiltelefonjaikon
érhetőek el.
Budapest, 2018. december

Felhívás
Felhívás a kerületi pedagógusokhoz

DÍSZOKLEVÉL KÉRÉSE
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája ezúton kíván segítséget nyújtani a XXII. kerületben élő, valamint
egykoron a kerületben dolgozó pedagógusoknak díszoklevélhez jutásában.
A díszoklevél igénylésének feltétele: legalább 30 év pedagógusi pályán töltött
szolgálati idő, valamint az alapdiploma megszerzésének ideje óta eltelt 50, 60,
65, illetve 70 év.
A díszoklevél igénylésének kérelméhez, kérjük, szíveskedjenek az alábbiakat
csatolni:
– az előírt szolgálati időre kiterjedő szakmai pályájának leírását is magában foglaló önéletrajzot (elérhetőséggel: lakcím, telefonszám, e-mail cím),
– munkakönyv hiteles másolatát,
– utolsó munkahely javaslatát,
– a felsőfokú végzettséget igazoló oklevelet kiállító főiskola/egyetem jogutód intézményének honlapjáról letöltött díszoklevél-igénylőlap aláírt példányát,
– szakképzettséget tanúsító oklevél másolatát.
Aki már rendelkezik díszoklevéllel, annak elegendő az újabb évfordulóhoz kötött
díszoklevél adományozása iránti, az adott főiskola/egyetem honlapjáról letöltött
kérelméhez az előző díszoklevél másolatát mellékelnie.
A beküldés határideje: 2019. február 8.
Helye: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala
Humánszolgáltatási Iroda, 1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra kérjük ráírni: DÍSZOKLEVÉL
Felvilágosítás a Humánszolgáltatási Irodán Malaczkovné Orbán Judittól kérhető,
tel.: 229-2611/179. mellék.

Megjelent
a Bornegyed
magazin
téli száma
Az első hópelyhekkel együtt Budafok-Tétény
kulturális és gasztronómiai kiadványának legújabb
száma is megérkezett. A negyedévente megjelenő
kiadvány friss számának címlapján Szörényi Levente szerepel, akinek a neve már nem csak a zenei
világban ismert, egyre többet hallunk ugyanis a
Szörényi-borokról is. Az Erkel Ferenc-díjas művész
mindkettőről mesél a magazinban. Három zongoraművész, Hegedüs Katalin, Hegedüs Endre és Balázs
János is mesélt zenéről, ünnepről és tervekről, a
budafoki borokkal pedig a Katona Borház családi
pincészete segít megismerkedni. Megszólalnak a
YouInHerit városmarketing ötletpályázat nyertesei,
valamint Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok pólós is. A Bornegyed Magazinhoz a budafoktétényi intézményekben, könyvtárakban és a
Budafoki Pincejárat helyszínein juthatnak hozzá
ingyenesen az olvasók.

dr. Patócs Andrea
Humánszolgáltatási Iroda vezetője

Városházi Híradó
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„Az légy, aki vagy…”
Charlie a Klauzál Házban koncertezett Tóth Verával
(Folytatás az 1. oldalról) 

A Liszt Ferenc-díjas előadóművésszel
a Klauzál Ház-beli fellépése kapcsán
beszélgettünk.
– Neve olyan ikonikus dalokkal
forrt össze, mint a Nézz az ég felé, a
Jég dupla whiskyvel vagy az Az légy,
aki vagy. A szakma becsüli, a közönség
szereti. Elégedett?
– Tizenhat éves korom óta megszámlálhatatlanul sok dalt elénekeltem, pályafutásom fél évszázada alatt
harminchét lemezfelvételem készült,
ebből tíz a Tátrai Banddel. Közel tizenöt évet zenéltem külföldön, többek
között Afrikában, a Közel-Keleten és a
tengerentúlon is. A világon mindenhol
művészként kezeltek és nagyon szerettek akár tengerjáró hajón, akár luxusszállodában muzsikáltam – többnyire a Pannónia Express-szel. Abban az

időben még többször előfordult, hogy
trombitáltam is. Ahogy akkoriban, az
1994-ben alakult Charlie Bandben is a
magyar zenei élet kiválóságaival lépek
színpadra. Kitűnő zenészekkel muzsikálhattam és muzsikálhatok ma is.
– Idén – hetvenen túl – is folyamatosan koncertezik. Év végén is dolgozik?
– Somló Tamás barátommal régen
nagy ritkán részt vettünk egy-egy jótékonysági eseményen, de egyébként
soha nem vállaltam, és most sem vállalok fellépést karácsonykor. A szilveszter más. Eddig minden évben tartottam egy nagykoncertet az Arénában,
az idén azonban több zenésztársammal
együtt a Gellért Szálló szilveszteri mulatságán fogok énekelni.
– Hogyan tölti a szentestét?
– Számomra a karácsony a nyugalmat jelenti. Gyermekkoromban ná-

lunk nemcsak karácsonykor, de a vasárnapi ebédhez is fel kellett venni az
ünneplőruhát, pedig nagyon szegények voltunk. Most a fiamékkal töltöm az ünnepet, sütünk-főzünk, szépen felöltözünk és jókat beszélgetünk.
Ákos fiamék a feleségem halála után
költöztek hozzám, így most már nem
vagyok egyedül, egy család lettünk
és minden rendben van körülöttem. A
fiam nélkülem nőtt fel, mert több mint
tíz évig külföldön dolgoztam, közben
pedig csak ritkán és rövid időre tudtam hazajönni, ezért most nagyon boldog vagyok, hogy van egy másodikos
kisunokám, akit szinte a fiamnak tekinthetek. Sokat beszélgetek Erikkel,
aki elmondja nekem a gondolatait és
minden reggel bekopog hozzám, mielőtt elindulna az iskolába. Őszintén
szólva neki élek. n (Tamás Angéla)

xxxx

Hogyan értsük félre a nőket?
Írta, rendezte és játssza: Csányi Sándor
Ebben a színházi évadban már saját útját járja Csányi Sándor, aki év végéig
közel negyven magyar városban mutatja be egyszemélyes vígjátékát. A Jászai Mari-díjas érdemes művész Hogyan értsük félre a nőket? című, stand
up comedy elemekkel fűszerezett előadását a Klauzál Ház színpadán is láthatta a közönség, méghozzá két alkalommal.
színházi munkái mellett több mint

Aharmincöt játékfilmben szereplő Csá-

xxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Hangverseny az uszodában

Adventi koncert és szinkronúszó-bemutató a Hajós Alfréd Tanuszodában
Idén is adventi hangversennyel és
szinkronúszó-bemutatóval mondtak köszönetet a Hajós Alfréd Tanuszoda dolgozói az óvodás és iskolás csoportokat
kísérő, illetve a nyári napközis táborban
dolgozó pedagógusoknak, dadusoknak,
valamint a Hófehér Fóka Úszóiskola támogatóinak.
vendégeket – Németh Zsolt országgyűlési képviselőt, Karsay Ferenc
polgármestert, Bató András rendőr alezredest, Forgács Ildikó kuratóriumi tagot,
valamint Budafok-Tétény önkormányzata, a KLIK, az Egyesített Óvoda, a Védőnői Szolgálat, az IGI és a Klauzál Ház
képviseletében megjelenteket, a 2018ban segítséget nyújtó Bakonyi Istvánt és
Ivanics Lajost, az iskolaigazgatókat, pedagógusokat és szülőket – Bodnár Tamás
uszodavezető és munkatársai fogadták.
Az adventi program első részében a
Budafoki Mozart Ifjúsági Zenekar elő-

A

adásában Corelli- és Mozart-műveket,
majd könnyedebb filmzenéket hallgathatott meg a közönség.
A zenekar karmestere, Horti Gábor érdeklődésünkre válaszolva elmondta: évek
óta hagyomány, hogy karácsony előtt, advent időszakában koncertet adnak a kastélyban, az uszodában és Rózsavölgyben.
Nagytétényben az Iparművészek hétvégéjén muzsikáltak, miután fellobbant az
első gyertya lángja, az adventi időszak lezárásaként pedig a Rózsavölgyi Közösségi Házban zenélnek majd december 22-én
18 órától. Az együttes vezetője hozzátette:
legtöbbször a kerületben lépnek fel, mert
a fiatalok ugyan szívesen járnak a próbákra és a fellépésekre, de nehéz összeegyeztetni az időpontokat, mivel a több mint
húszéves zenekar több tagja is dolgozik
már, többen igen felelős beosztásban, például mentősként vagy orvosként.
– Minden adventi hangversenyen kicserélünk egy-egy művet, igyekszünk

xxxx

változatos műsort összeállítani nemcsak
a közönség, de a magunk örömére is. A
zenész fiatalok szeretik a frissítést, boldogan tanulnak meg egyre újabb és nehezebb darabokat – mondta az uszodai koncert előtt Horti Gábor.
A program második felében Bojsza
Orsolya és Hanczár Jázmin növendékei
tartottak színvonalas bemutatót. A szinkronúszó lányok – a legkisebbektől a legnagyobbakig – összehangolt csapatmunkában, nagy sikerrel „táncolták el” az eddig
tanult elemek összekötéséből készült koreográfiákat. Őket a Hófehér Fóka Úszóiskola egykori és jelenlegi növendékeiből
erre az alkalomra verbuválódott kórus követte. A latin szövegű karácsonyi ének és
Bárdos Lajos Aranyszárnyú angyal című
műve után Fodor Kristóf gitárkíséretével
Lachmann Mónika és Steiner Gréta énekelt. A három fiatal az O Holy Night című
dallal búcsúzott el a karácsonyt váró közönségtől. n (Tamás Angéla)

Fotó: Kocsis Zoltán

Fotó: Kocsis Zoltán

nyi Sándor az utóbbi öt évben művészeti
vezetőként is dolgozott a Thália Színházban, ahonnan nyáron eljött, hogy több
időt fordíthasson a színészetre, illetve saját szakmai fejlődésére. A színművész,
aki a televízióban a Csak színház és más
semmi című tévésorozatban a rendezőt
alakítja, tavaly rendezte első darabját, a
Premierajándékot, amelyben színészként
is a rendező bőrébe bújik.
– Vonzza a rendezés?
– Egy ideje izgat, ezért is örültem,
hogy mielőtt rendezni kezdtem, a tévésorozatban kipróbálhattam magam ebben a
szerepben. A rendezőt eljátszani azonban más, mint beülni a rendezői székbe,
bár számomra nem válik szét egészen
a kettő. A bohózat Oscar Wilde Lady
Windermere legyezője című vígjátéka
nyomán készült, és egy színházi próbafolyamatot mutat be kétféle változatban.
Szerencse, hogy rátaláltam, mert ez teljesen megfelelt az elképzelésemnek. A
Premierajándék élvezetes munka volt,
ma is nagy sikerrel játsszuk a Tháliában.

– A Hogyan értsük félre a nőket? című
előadásában is saját magát rendezi, de
ebben a nyolcvan-kilencven perces előadásban teljesen egyedül van: írta, rendezte és játssza a vígjátékot. Nem hiányzik valamiféle kontroll?
– Nem én, hanem a közönség rendezi. Az ő visszajelzésük nagyon erős és
intenzív: ha nevetnek a helyzeteken és
a poénokon, akkor működik a dolog, ha
nem, akkor vagy nem jól adom elő, vagy
nem megfelelő a szituáció, nem elég humoros a jelenet. Éppen ezért folyamatosan változik a tartalom, időnként kiveszek a szövegből, és annak helyére új
kerül, esetleg más karakterek bukkannak fel, vagyis állandóan épül és bővül.
Nagyon izgalmas alkotói folyamat. Nem
tartom magam drámaírónak, de nem is a
Hamletet kell megírnom.
– A Facebookon olvastam, hogy szívesen segít olyan hátrányos helyzetű diákoknak, akik színészek szeretnének lenni.
Sokan éltek a lehetőséggel?
– Több mint kétszáz e-mailt kaptunk,
kiválasztottunk harminc fiatalt, akik közül heten el is tudnak járni a hétvégi foglalkozásainkra. Nagyon helyes, értelmes,
nyitott tekintetű gyerekek jöttek. Arra törekszünk, hogy a fiatalok levetkőzzék a
félelmeiket és a bizonytalanságot, merjék megmutatni magukat. Nem produkciót csinálunk velük, hanem olyan monológokat keresünk nekik, amelyekhez
„közük van”. A felvételin az ő gondolataikat visszaadó szövegeket érdemes mondaniuk, mert akkor sajátjuknak érzik, és
jól teljesítenek. n (Tamás Angéla)

„Minden kiállítás ünnep”
Az ARTÉR évzáró tárlata a Budafoki Könyvtárban
Az év utolsó kiállítása nyílt meg december 14-én a FSZEK Budafoki
Könyvtárában, amelyre szép számban
jöttek el az érdeklődők. A főszereplők
a kerületben működő ARTÉR Művészeti Egyesület tagjai voltak, akik ezúttal is
kitettek magukért.
z ARTÉR művészeit már jól ismer-

Ahetjük Budafok-Tétényben, hiszen

legutóbb, szeptemberben találkozhattunk műveikkel a budafoki Magdolna utcában kialakított Művész utcában.
Most beköltöztek a könyvtárba, ahol az
emeleti galériában az egyik egyesületi tag, Csobán András – rajz-művészettörténeti tanárként, munkája mellett
rajzolt, festett, restaurált, a mai napig
is, mert mint hangoztatja, fontos számára a rendszeres munka – vállalta a
megnyitás nem könnyű feladatát. Mielőtt idézünk beszédéből, nem árt an�nyit tudni az ARTÉR-ről, hogy a művészeti egyesület 2004-ben alakult
Budafokon, tagjai hivatásos képző- és
iparművészek, akik valamilyen szállal kötődnek a kerülethez. Van köztük
festő, grafikus, szobrász, keramikus,
ötvös, divattervező, textiltervező, fotográfus, üvegtervező, formatervező,
építész, restaurátor. Most itt, festményeken kívül szobrokat is láthatunk január 5-ig, a 21 alkotótól.
– Összejöttünk egy kiállítás megnyitóján, amely mindig ünnep a számunkra – kezdte beszédét Csobán
András. – Amikor felkérést kaptam,
hogy méltassam a műveket külön-külön, arra gondoltam, nem biztos, hogy

ez eredményes lenne. Huszonegy mű
az nem kevés! Arról nem is beszélve, hogy nehéz olyan alkotásokról beszélni, amelyek nem is azért készültek,
hogy beszéljünk róluk, hanem hogy
gyönyörködtessenek. Nekem, mint befogadónak, elengedhetetlen szerepem
van abban, hogy a készség irányába
mutató vonalak betöltsék a szerepüket
a maguk teljességében. Tehát a műveknek szükségük van a befogadásra, különben értelmetlen a megvalósításuk.
Ezután általánosságban beszélt a képzőművészetről, majd így búcsúzott: „Jó
befogadást kívánok mindnyájuknak!”
Mielőtt szót fogadtunk volna, Juhász
Anikó gitárművész muzsikálásában gyönyörködhettünk. n (Temesi László)

Csobán András és Radóczy Mária

Fotó: Kocsis Zoltán
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HIRDETMÉNYEK

 Városházi Híradó

MEGHÍVÓ
Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete Székháza
(Budafok, Tóth József utca 45., tel.: 229-3812)
Sok szeretettel meghívjuk
a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete
szervezésében megrendezendő
óévbúcsúztatóra.

SZILVESZTERI
BATYUS BÁL
2018. december 31., hétfő 20 órától 03-ig
Zene:MADISON ZENEKAR
Tombola! Jegyek válthatók a székházunkban,
hétköznap 17–19 óráig!
Tel.: 229-3812 (15–19 óráig)
Szeretettel várjuk egyesületünk tagságát és kerületünk polgárait!

A XXII. Kerületi Egyesített Óvoda
vezetősége nevében
minden kedves családnak

áldott, békés
karácsonyi ünnepeket,
és eredményekben,
örömökben gazdag,
boldog új esztendőt kívánok.
Budafok-Tétény, 2017 karácsonyán
Horváthné Fűkő Zsuzsanna
óvodavezető

fizetett politikai hirdetés

Városházi Híradó
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Karácsonyi gyűjtés
az anyaotthonnak
Játék, ruha, gyümölcs és pénz kerül a fenyőfa alá
Közeledik a karácsony, eljött az adakozás ideje. Két kerületi civil lakos
úgy gondolta, hogy gyűjtési akciót indít ezekben a napokban jótékony célra, a budafok-tétényi anyaotthon megsegítésére.
gy ifjú helyi postás a decemberi idő-

Eszakban lehet, hogy nem csak két-

xxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Zöldkarácsony családokkal

Ajándékokat és a környezetvédelemmel kapcsolatos csomagot kaptak a gyerekek
A Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat ügyfelei érkeztek a Cziffra
Központba december 17-én egy meghitt karácsonyi ünnepségre. A gyerekek névre szóló ajándékokat, a családok környezetvédelemmel kapcsolatos
csomagot kaptak a fenyőfa és az önkormányzat jövő évi falinaptára mellé.
atvan fenyőfát, száz naptárt, három-

Hszáz főnek készételeket és rengeteg

tartós élelmiszert osztottak ki rászoruló családoknak az ünnepek előtt. Ezek
a segítségek nem valósulhattak volna
meg Budafok-Tétény önkormányzatának, helyi vállalkozóknak és magán-

személyeknek a támogatása nélkül. A
december 17-i ünnepségen egyenként
köszönte meg Daróczi Csilla, a Gyermekjóléti Központ és Családsegítő
Szolgálat vezetője a segítséget a nagylelkű felajánlóknak. Több mint ötszáz
családnak nyújt hatalmas segítséget az
önkormányzat a Család- és Gyermekjóléti Központtal, a Nagytétényi Ember- és Környezetvédő Egyesülettel és
a Vízinnovációs Kft.-vel együttműködve kidolgozott programmal, amelynek
megvalósítása csökkenti a szociálisan
rászorultak anyagi terheit és egyúttal a
klímavédelem szempontjait is szolgálja. A családok különböző előadásokon

vehettek és vehetnek részt, emellett a
környezetet védő termékeket próbálhatnak ki. Az ünnepségen Szepesfalvy
Anna alpolgármester köszöntötte a
gyerekeket és a szülőket. Beszédében kiemelte, hogy külön köszönet jár
azoknak a helyi vállalkozásoknak, akik
egész évben segítséget nyújtanak sokszor kérés nélkül. Az ünnepi műsorban
a Meseerdő Bábszínház adta elő a Karácsonyi Csillagtündér varázslatos történetét. A mese után minden gyermek
átvehette ajándékát. A Cziffra Központ aulájában finom falatokkal látták
vendégül a családokat. n (Viszkocsil
Dóra)

szer fog csengetni, és nem csak leveleket fog kivinni – valószínűleg egy-egy
adakozóbb kedvű lakostól hozni is fog
apró ajándékokat… Schléger Richárd
ugyanis gondolt egyet, és elhatározta:
gyűjtést szervez, hogy másoknak örömet szerezzen:
– A postán, ahol dolgozom, megbeszéltem a kollégákkal, hogy segítsenek be a gyűjtési akcióba – mondta. – Hangsúlyozom, ez magánakció,
nem kötelező, mégis szívesen csinálják. Gyűjtünk különféle ajándékokat,
játékot, ruhát, pénzt is. Remélem, több

tízezer forint értékű adomány gyűlik
össze a néhány nap alatt, amelyet az
anyaotthonnak szánunk, és 21-én adjuk át. Szeretnénk ebből hagyományt
teremteni, jövőre valószínűleg más intézményt támogatunk.
Schléger Richárd a gyűjtőmunkába
bevonta Bíróné Haluska Cecíliát is, aki
a férjével egy zöldség-gyümölcs üzletet
vezet a kerületben. A házaspárt nem volt
nehéz a jótékonyságra rábeszélni, mert
rendszeresen adakoznak maguktól is.
– Állatokat mentünk, fákat, gyümölcsöket adunk szegény családoknak – hallottuk Bíróné Cecíliától. –
Örömmel segítünk Richárdnak is, mert
jól tudjuk, különösen a szeretet ünnepe idején, jólesik minden rászorulónak
egy kis ajándék. Most gyümölcsön kívül természetesen egy nagyobb fenyőfát is felajánlunk az anyaotthonnak.
Szívet melengető a számunkra, ha jótékonykodhatunk. n (temesi)

Kerületi civilek is gyűjtenek karácsonyra

Fotó: Kocsis Zoltán

Ünnepi műsor a fogyatékkal élőknek
A Hugonnai iskola diákjainak előadása a Cziffra Központban
nnepi műsort tartottak a Hugonnai

ÜVilma Általános Iskola diákjai a Fo-

xxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Ötvenöt év a kiskertben
Idén ünnepli megalakulásának 55. évfordulóját
a Budafok-Tétény Kertbarátkör
Évzáró, karácsonyi ünnepséget tartottak a a Budafok-Tétény Kertbarátkör
tagjai a Klauzál Házban, melyen
Karsay Ferenc polgármester és
Szentmiklósi Ferenc, a Kertészek és
Kertbarátok Országos Szövetségének
elnöke is részt vett.
ziráki István, a Budafok-Tétény

SKertbarátkör elnöke köszöntötte a

jelenleg kilencvenkét taggal büszkélkedő közösséget a kamarateremben.
Az ünnepséget a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola néhány tanítványának
ünnepi műsora nyitotta meg, majd egy
irodalmi előadás következett, amit a
kör néhány tagja adott elő Darvas Lajosné Ágnes vezetésével. Sziráki István évzáró beszédében ismertette a
kör megalakulásának történetét, az elmúlt évek sikereit és a jövő évi terveket, célokat. Idén a Budafok-Tétény
Kertbarátkör úgy döntött, hogy létrehozza a nemrégiben elhunyt, rendkívül
aktívan tevékenykedő egyik vezetőségi tagról elnevezett Tajti Géza-emléklapot, amit elsőként Markotány Gyula,

a kör alapító tagja, valamint húsz évig
elnöke vehetett át. Tajtik Géza felesége, Valéria megköszönte, hogy még
mindig emlékeznek az ő férjére, és felidézte életének legfontosabb pillanatait. Ezután a kör tagjai közül huszonöten jutalmat vehettek át az egész éves
kiemelkedő munkájuk elismeréseként.
Karsay Ferenc polgármester megköszönte a lelkes tagságnak, hogy életben tartja a kört, és évről évre bővíti a
létszámát. Hozzátette még, hogy az önkormányzat eddig is és a jövőben is szívesen támogat ilyen civil szervezetet.
Minden kertbarátot egy-egy jövő évi önkormányzati falinaptárral lepett meg a
polgármester. Az évzáró ünnepség tánccal, vacsorával és persze egy többemeletes torta felszeletelésével ért véget,
amit Kelemenné Tóth Anita nemzetközi versenyeket megnyert mestercukrász
készített és ajándékozott a körnek. A
torta különlegessége az volt, hogy a tetején egy kertészkedő nagymama állt, a
lábai alatt, a többi szinten pedig a megművelt kertjének termései voltak láthatók. n (Viszkocsil Dóra)

gyatékkal élők napja alkalmából az önkormányzat szervezésében. A megjelenteket Szepesfalvy Anna alpolgármester
köszöntötte. Elsőként az iskola énekkarának adventi előadását hallgathatták
meg a résztvevők, akiket Lőrinc Ákos
énektanár vezetett és kísért zongorán. A
4.a osztály a Grease című musical hangulatát idézte vissza táncos műsorával, akiket Kató Gyöngyi Laura tanított be.
Vajda Flóra és Valentin Viktória Stábel
Rezső Variációk az élethez című prózáját
mondták el, majd az 5.a osztályos tanulók
jelnyelves előadása következett. Ezt követően Kémenes Örs adta elő saját versét zenei kísérettel. A műsort a diákok palotás
tánccal zárták, az önkormányzat ajándékokkal kedveskedett a résztvevőknek. n (vh)

xxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Köszöntötték a nyugdíjasokat

Karácsonyi ünnepség a nyugdíjas hivatali dolgozók számára
A budafok-tétényi Városházán tartottak
ünnepséget a már nyugdíjba vonult hivatali dolgozók számára december 11-én.
,,Ahogy körbenézek, az jutott eszembe,
hogy nagyon jó, hogy nagyon sok kedves kollégát látok, akikkel már akár évtizedek óta ismerjük egymást. Itt vagytok egészségben, és jól fogjuk érezni
ma délután is magunkat” – kezdte meg
ünnepi beszédét Karsay Ferenc polgármester, majd köszöntötte Répás Judit aljegyzőt, Szepesfalvy Anna és Zugmann
Péter alpolgármestereket.
A polgármester beszéde után felkonferálta a Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola 2.b osztályát és a Csilingelő
Gyermekkórust, akiket Beer Ágnes vezetett. A gyerekek betlehemes előadása után
a jelenlévők közös koccintással majd kötetlen beszélgetéssel folytatták a délutáni
ünnepséget. n (budafokteteny.hu)

Ajándékok
az időseknek
Lapzártánk után számos nyugdíjasklubban és szociális intézményben jártak a kerület elöljárói, hogy
egy kis karácsonyi ajándékkal kedveskedjenek a kerületi időseknek és
rászorulóknak. Felkeresték többek
között a Napraforgó Fogyatékosok
Klubját, a Nagytétényi Polgári Kör
nyugdíjasait, a Levendula Idősek
Klubját, a Szivárvány Idősek Klubját, a Baráti Körök Nyugdíjasklubot
és a Nagytétényi Idősek Klubját. Az
ajándékok között a kerületi naptár
is szerepelt. a Szivárvány Klubban
pedig fenyőfákat is osztottak karácsonyra. n
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OKTATÁS, IFJÚSÁG

 Városházi Híradó

Jók a legjobbak között
A legjobb tizenöt sportiskola közé került a Kolonics
Budapesti Diáksport Szövetség min-

Aden évben versenyt hirdet a fővá-

Karsay Ferenc polgármester és Szepesfalvy Anna alpolgármester a Hugonnai Vilma Általános Iskolában

Ajándék az iskolai
dolgozóknak
Idén is év végi ajándékot kaptak
az önkormányzattól a kerületi iskolák dolgozói
A köznevelésben dolgozó kollégák idén is
ajándékot vehettek át az önkormányzat
vezetőitől. A köszönetet kifejező vásárlási utalványokat december 11-én adták át.

erületünkben hagyomány, hogy

Kévente két alkalommal, a pedagó-

gusok napján és az év zárásaképp jutalomban részesíti a pedagógusokat,

Fotó: Kocsis Zoltán

a nevelési-oktatási munkát segítőket és a technikai dolgozókat az önkormányzat. Decemberben 15 állami
fenntartású intézmény dolgozói kapták meg az Auchan ajándékkártyából
és Kultúra Erzsébet-utalványból álló
ajándékot.
A megbecsülést és elismerést jelző borítékokat Karsay Ferenc polgármester, Németh Zoltán alpolgármester, Szepesfalvy Anna alpolgármester,
Zugmann Péter alpolgármester és Répás Judit aljegyző adta át az érintetteknek. 671 pedagógus kapott így 20 ezer
forintos ajándékot a kerületi intézményekben. n (VH)

ros általános iskolák között, melyben
a Kolonics György Általános Iskola
és Köznevelési Sportiskola tanulói a
2017–18-as tanévben is a legjobb 15be kerültek. Ez azt jelentette, hogy az
utolsó 5 évben ez mindig sikerült az iskola tanulóinak. A diákok életében központi szerepet játszik a mozgás és az
egészséges életmódra nevelés, de nagy
hangsúlyt fordítanak a tanulásra is. Mi
sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy
a sportversenyek mellett a kerületi tanulmányi versenyeken is rendszeresen
részt vesznek az iskola tanulói. Nemrég az alsós versmondó versenyről tért
haza 2. helyezéssel Csonka Bendegúz
4. osztályos tanuló.
Az iskola aulájában elhelyezett vitrin telis-tele van kupákkal és érmekkel.
Erre a helyre került a legfrissebb elismerés, mely a „2017–2018. tanévi budapesti diákolimpián elért kiemelkedő
sporteredményekért” felirattal hirdeti a
diákok kimagasló teljesítményeit.
Sali Attila, az intézmény megbízott igazgatója elmondta, hogy na-

gyon büszkék a pedagógusok a tanulók
sporteredményeire és rendkívüli kitartására. A diákok a budapesti versenyen elért helyezésükért pontokat kapnak, melyet a végén összegeznek. Az
első tizenöt általános iskola jutalmat
kap, idén a Kolonics György Általános Iskola és Köznevelési Sportiskola
a 10. helyen végzett a kb. 350 budapesti általános iskola között. A tanulók
jó része már ebben a korban egyesületi szinten ér el kiváló eredményeket az
adott sportágakban. Nemcsak a testnevelésórákon kerülnek annak a tudásnak a birtokába, amellyel egy ilyen
versenyen eredményeket tudnak elérni, hanem az egyesületekben folytatott kemény és folyamatos edzéseken,
melyeket nekünk támogatnunk kell
– mondta az iskola igazgatója. Hozzátette, igazán ez a sportiskolai tevékenység lényege. A diákok a tavalyi
tanévben úszásban, asztaliteniszben,
duatlonban, mezei futásban, kajakkenuban és atlétikában értek el olyan
eredményeket, hogy többek között ők
képviselhették Budapestet az országos döntőkben. n (Viszkocsil Dóra)

Aki kapja, marja
Országos bothúzó verseny a Kolonics általános iskolában
Országos bothúzó-bajnokságot szerveztek november 30-án a Kolonics
György Általános Iskola és Köznevelési Sportiskolában. Nagy Attila, az intézmény egyik volt szülője és a sport
kedvelője három évvel ezelőtt szervezte meg az első bothúzó házi versenyt
az iskola tornatermében, ami nagy sikert aratott, így pár évvel később már
nagyobbat álmodott, és országos megmérettetésre hívta a küzdeni vágyó fiatalokat. Jöttek is szép számmal!
zegedről, Battonyáról és Látrányból

Sis érkeztek diákok, összesen hetve-

nen neveztek be a versenyre, lányok,
fiúk egyaránt. A pár másodpercig tartó húzáshoz 70% brutális erőre és 30%
taktikára van szükség, hogy a legjobb
nyerjen. A tornateremben több helyszínen lehetett versenyezni, a sporthoz nem kell más, csak egy körülbelül
negyven cm hosszú fabot és egy pad,
ami elválasztja a két versenyzőt. Erre
a térelválasztóra teszik fel a lábukat a

fiatalok, és kitámasztva, teljes erőből
húznak addig, amíg az egyik már nem
tudja tartani a botot. Deli Tamás, a női
bothúzó-válogatott szövetségi kapitánya két csapattal érkezett a versenyre.
Semmilyen előképzettséget nem igényel ez a sport, ha valakinek erősebb a
dereka, a fogása és a combja, az előnyben van – mondta a kapitány. A bothúzás ősi jakut sportként vált egyre ismertebbé szerte a világon. A jakutoknál a
férfierő jó próbája ez a megmérettetés,
kiváló edzésnek számított a fegyverek
erős megtartásához. Magyarországon
mintegy öt éve, a világ legerősebb embere sorozat világranglistájának egykori tizedik helyezettje, Darázs Ádám
honosította meg a sportágat, amelynek hazai kupasorozatán immár férfiak és nők kilenc súlycsoportban több
mint százan indultak, hogy megszerezzék a végső győzelmet. A nemzetközi
Mas-Wrestling Szövetség törekvése,
hogy a bothúzás felkerüljön az olimpiai programba. 2016-ban bemutatkozott

a Nomád Világjátékokon is, itt szerezte meg a sportág első magyar érmét Juhász Dominik, aki harmadik lett a 125
kg-osok kategóriájában, míg Kiss Tibor 2017-ben az abszolút világbajnokságon végzett a hetedik helyen.
Idén hazánkban a Kurultajon rendezték meg a profi bothúzó Európa-bajnokságot. 2018-ban Jakutföldön volt
a világbajnokság, ahol három magyar
érem született, kettő ezüst és egy bronz.
Ezüstérmes lett Varga Fanni Rebeka és
Blasko Szabolcs, bronzérmes lett Dávid
Vanessza. A bothúzás az egyetlen olyan
küzdősport, ahol nincs személyes kontakt az ellenfelek között. Nagy Attila
így összegezte a versenyt: „a mieink nagyon jól szerepeltek, voltak olyan súlycsoportok, ahol aranyérmesek lettek.”
Az első három helyezett oklevélben részesült és minden induló érmeket vehetett át, melyet Darázs Ádám ajánlott fel.
Tavasszal felsős országos bothúzó-bajnokságot szeretnének szervezni az iskolában. n (Viszkocsil Dóra)

Korioktatás ovisoknak

A MAC ifjú hokisai idén is vállalkoztak arra, hogy a kerületi jégpályán szabadidejükben ovisokat tanítsanak korizni. Idén december 1-jén 16 és18 óra között tartották az
évnyitó oktatást a Szieszta Ponton, amelyen részt vettek MAC U16 csapatának edzői,
Budai Krisztián és Kevin Auerbach, valamint Peppino bohóc is. Volt játék a jégen és a
jégen kívül is, például lufihajtogatás és más szórakozás. Az Ovis korioktatás Budafok
nevű Facebook-csoportban mindig megtalálhatók az aktuális időpontok, információk.
A következő alkalmakra előreláthatólag szombatonként 8 és 10 óra között kerül sor.
Az oktatás ingyenes, a gyerekeknek a pályabelépőt kell csak megvenni. További információ: https://www.facebook.com/groups/622701494786810/ n (VH)

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.

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

REDŐNY

SZÚNYOGHÁLÓ

NAPELLENZŐ

NYÍLÁSZÁRÓ

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

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

1l i te r t
,-F
700

JÖJJÖN EL, VÁLASSZA KI
A LEGSZEBB FÁT!

HIRDETÉS
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FITOLAND KERTÉSZET BUDAFOK
SZOBORPARK MELLETT 1223. BP. RÓKALES U. 24.
NYITVA: HSZ 8:0018:00, V: 8:0016:00

ELÉRHETŐSÉGEK

Apróhirdetés

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

ÜVEGEZÉS



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: 06-30/9750053, 06-1-226-2527
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FÖLDLAB VEG FENYŐ 995 FT
CUKORSÜ

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

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

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: 06-20/918-0945, 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.: 2292611/221), dr. Barnáné Károsi Klára irodavezető-helyettestől,
vagy a földszint 5. szobában (tel.: 229-2611/140) Párkányi
Ferenc ügyintézőtől.
Az árverésen az személy vehet részt, akinek a kikiáltási ár
10%-ának megfelelő ajánlati biztosítéka az árverést megelőző
nap 16.00 óráig az önkormányzat számlájára beérkezett, ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát benyújtotta, és az
árverési dokumentációt megvásárolta.
Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28.
Kozma Ügyvédi Iroda.
1221 Bp., Kossuth Lajos u. 70.,

1223 Bp., Klauzál Gábor u. 6/A

357 m2-es pincehelyiség

415 m2-es pincehelyiség

Helyrajzi szám: 223826/0/A/6. Kikiáltási ára:
4 600 000 Ft. Árverési időpont: vételi ajánlat
esetén kerül kitűzésre. Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat esetén kerül kitűzésre.

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

1224 Bp. XXII., Fennsík u. 1475 m2

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

területű „zártkerti művelés alól

826 m2 területű „gyümölcsös”

kiv. terület és gazd. ép.”

3/9 tulajdoni hányada

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.

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.

1222 Bp., Nagytétényi út 1–5.
kivett lakóház, udvar, gazd. épület, üzem

1221 Bp., Temesvári u. 9/B

Helyrajzi szám: 224929/7. Telekterület: 6190 m2.
Övezet: Gksz-2/BF/4. Az ingatlan kikiáltási ára:
81 000 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2019. január 17., 9.00 óra.

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.
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SPORT

 Városházi Híradó

Vállalható vereség

Három győzelem után fejet hajtottunk a feljutásra pályázó Vasas előtt
Három győzelmet egy vereség követett,
így a 16. helyen telel a Budafoki MTE labdarúgócsapata a húsz együttest számláló NB II-ben. Vasárnap a Szusza Ferenc
Stadionban a Vasastól szenvedett 4-2es vereséget Csizmadia Csaba edző legénysége, ami első pillantásra már-már
súlyosnak tűnő kudarc, pedig ha a helyzeteknek csak a fele bemegy, másképp is
alakulhatott volna a mérkőzés. Jön a karácsonyi szünet, majd január 7-én kezdődik már a tavaszi felkészülés.
endhagyó módon egy remek
maratonfutó, Ferenczi István – „civilben” a Vasas másodedzője – értékelésével kezdjük.
– Az első óriási helyzetet Pölöskei Péter révén a Budafok hagyta ki, ha az bemegy, nem biztos, hogy ilyen simán
győzünk. Határozottan kijelenthetem, a
BMTE nem kiesőjelölt csapat, és biztos
vagyok benne, hogy nem is fog kiesni,
vannak nála sokkal gyengébb együttesek
is az NB II-ben.
Csizmadia Csaba, a BMTE vezetőedzője nem volt elkeseredve, bár nyilván
jobban örült volna a pontszerzésnek.
– Ezt mondta Ferenczi Pista? Nos,
ő nem beszél a levegőbe, mindig megmondja a „frankót”, Valóban Pölőnek volt
az a ziccere az elején, amit kihagyott, és
jött a bosszú, labdavesztésünk után gólt
szerzett a vasas, majd félidőig még rúgott kettőt. Ekkor egy kicsit összezuhantunk, de a szünetben rendeztük a sorokat,
Kokó (Kovács Dávid – a szerk.) szépített, és utána volt még két hatalmas helyzetünk. Természetesen megint a Vasas rú-

R

gott gólt, majd Kokó a hosszabbításban
beállította a 4-2-es végeredményt – ös�szegzett „Csizi”.
Kérdésemre, hogy talán a döntetlen
igazságosabb lett volna-e, rázta a fejét.
– Nem, azért, a Vasas megérdemelte a
győzelmet, amióta Szanyó Károly átvette a
csapatot, négyszer győztek sorozatban, nem
szerencsés, hogy pont most találkoztunk velük. Mindegy, nem vagyunk kieső helyen,
télen meg kell erősíteni a keretet, csinálunk
egy jó felkészülést, és utána megkezdjük a
felzárkózást – ígérte a szakvezető.

A téli szünet január 7-ig tart, utána
szlovéniai edzőtáborba utazik a csapat,
és február 3-án már kezdődik is a tavaszi szezon.
– Négy-öt játékossal is tárgyalásban
állunk, a tulajdonos (Bélteky Róbert –
a szerk.) és jómagam is úgy gondoljuk,
hogy több poszton is ránk fér az erősítés.
Neveket még nem mondanék, majd csak
akkor, ha aláírták az illetők a szerződést –
jelezte a vezetőedző, aki cseppet sem tart
attól, hogy tavasszal a kiesés réme fenyegetné a BMTE-t. n (Ch. Gáll András)

Éremeső karatéban
Budafoki sikerek a Wadokai Karate Európa-bajnokságon
A Dublinban rendezett Európa-bajnokságról arany-, ezüst- és bronzérmekkel
érkezett haza a kerületi Sozsin Wado
Karate Egyesület.
ovember utolsó hétvégéjén rendez-

Nték meg a 45. Wadokai Karate Eu-

rópa-bajnokságot, melynek helyszíne
Dublin volt. A magyar küldöttségben
a budafoki Sozsin Wado Karate Egyesület tagjai is képviseltették magukat
egyéni és csapatversenyben is.
Az Európa-bajnokságon 13 ország
több mint 400 versenyzője állt tatamira
és mérte össze tudását. A kerületi Sozsin
Wado Karate Egyesület tagjai csodálatos teljesítménnyel zárták a versenyt.
Kovács Dorottya Kadet kata kategóriában második helyen, Tóth Noa 47 kg
Kadet kumite kategóriában harmadik

Csizmadia Csaba irányításával jobb lett a mérleg

helyen, Csepregi Noémi a 14-15 évesek
között 47 kg Kadet kumite kategóriában
harmadik helyen, Kovács Dalma a 1213 évesek között +48 kg kumite kategóriában harmadik helyen, Tóth Lea a
12-13 évesek között 48 kg kumite kategóriában harmadik helyen végzett.
A 12-13 éves lányok kumite csapatversenyén a Tóth Lea, Kovács Dalma,
Egyházy Veronika trió a harmadik helyezést érte el, ezzel pedig bronzérmet
szereztek.
Györkös Roland felnőtt férfi kata
kategóriában a román és az angol versenyzőt maga mögé utasítva első helyezést ért el, és lett Európa-bajnok.
Bisztrony Csaba, a Sozsin Wado
Karate Egyesület elnöke köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak a támogatásért. n (budafokteteny.hu)

Fotó: Budafokimte.hu

Európa-bajnok harcos a Kempelenben
Értelmileg sérült gyerekekkel is foglalkozik Váradi Erzsébet, a 17 éves Ju-Jitsu Európa-bajnok
Váradi Erzsébet, a Kempelen Farkas
Gimnázium érettségi előtt álló tanulója október végén, a bolognai U18-as
Ju Jitsu Európa-bajnokságon a 63 kgos kategóriában aranyérmet szerzett,
majd kerületünk büszkesége december elején az országos bajnokságon is
győzött nemcsak a saját korosztályában, hanem a felnőttek között is.
rzsébet rövid szabálymagyarázat-

Etal kezdte beszélgetésünket, ami-

re azért kértem meg, mert nem biztos,
hogy minden olvasónk otthonosan mozog e keleti küzdősport rejtelmeiben.
– Sportágunkban három rendszer létezik, a Fighting system, a Ne Waza system
és a Duo system. Az elsőben ütéseket is
beviszünk egymásnak, a második afféle
földharc, emlékeztet részben a birkózásra, részben a dzsúdóra, a harmadik pedig
páros formagyakorlat, mint a karatéban a
kata. Én a Ne Wazában szereztem Európa-bajnoki címet, a döntőben egy lengyel
lányt győztem le – mondta Erzsébet.
A földharc pontok alapján dől el, de
gyakran idő előtt befejeződik a küzde-

lem, ha az egyik fél „kopogtat”, azaz
föladja, megelőzendő a súlyos sérülést.
– A fináléban is kopogtatással győztem, ugyanis háromszögfojtást, majd
karfeszítést alkalmaztam, s ellenfelemnek nem volt más választása, mint a
feladás. A másik alternatíva csúnya lett
volna, amire nem volt kíváncsi... – magyarázza az ifjú Európa-bajnok.
Erzsébet egyenes úton terelődött e
kemény küzdősport felé, mivel három
bátyja és egy öccse van, és bizony a
családban olykor megküzdöttek a gyerekek a vezető szerepért.

Tenisz
a Mikulással
A különböző korosztályokban
(5–19 évesek) 40 gyerek jelentkezett az idei Mikulás Kupára a Budafoki Tenisz Klubban. A
negyven jelentkezőből harmincan versenyeztek, a többiek a
játékos vetélkedőn szerepeltek,
amelyen a Mikulás is meglátogatta őket. n (VH)

Városházi Híradó
budafok-tétény

– Tizennégy éves koromig úsztam
a Budafókában, és szerettem is ezt az
alapsportot, de közbejött egy sérülés, és mivel nem akartam alulmaradni a fivéreimmel folytatott csetepatékban, tizenöt évesen megismerkedtem a
Ju Jitsuval a Borkő utcai Bakos Küzdősport Központban. Ez idő szerint Budaörsön, a ZR Team Budaörs klubban
sportolok, Szekeres Ákos Európa-bajnok a mesterem. Európa-bajnoki győzelmem idején még fehér öves voltam,
ami a legalacsonyabb fokozat, de időközben megkaptam a kék övet. Mondhatnám, a végcél a fekete öv, a legmagasabb fokozat, de nekem nem ez
a célom, hanem a gyógyítás. Ugyanis
segítőként értelmileg sérült gyerekekkel foglalkozom, kiváló terápia nekik a
Ju Jitsu. Érettségi után az ELTE gyógypedagógiai karára készülök, s mellette
edzői képesítést is szereznék.
Erzsébetnek persze vannak sportbeli
céljai is, kijutna a jövő évi felnőtt Eb-re,
Bukarestbe, a szentpétervári U21-es Ebre, majd novemberben Abu Dzabiba, a
felnőtt vb-re. n (Ch. Gáll András)

Álomszezon a Budafoki
Kosárlabda Klubnál
A felnőttektől a legkisebbekig szépen teljesítenek a kosarasok
z előző szezonban az NB I/B Piros
feljutó felnőtt együttes
jó úton halad az idény előtt kitűzött céljának megvalósítása, vagyis a bajnokság
legjobb nyolc csapata közé kerülés felé.
A kosarasok emellett a Hepp-kupában is
negyeddöntőbe jutottak – a sorozat ezen
szakaszáig korábban sosem sikerült még
elérnie a Budafoknak. A felnőttek sikerei mellett a klub utánpótláscsapatai is remekül szerepelnek: az U20-as korosztály
a tavalyi sikert megismételve ismét az országos nyolcas döntőre hajt, míg U18-ban
és U14-ben a Budapest-bajnokság megnyerése lehet óriási, de reális cél.
A Károly Máté által irányított első csapat jelenleg öt győzelem mellett hat vereséget gyűjtve a bajnokság nyolcadik, még éppen rájátszást érő helyén áll. Hazai pályán,
a Promontor utcai BMTE Fonyódi Antal
Sportcsarnokban eddig parádésan teljesített
a gárda, bár idegenben nem ment olyan jól
a játék. A Hepp-kupában a Szentendre és
a Malév elleni papírforma-győzelmet követően december elején az esélyesebb Va-

Acsoportjába

sast is magabiztosan, idegenben győzte le
a BKK (93-75), ezzel pedig a klub történelmében páratlan sikert elérve a sorozat negyeddöntőjébe jutott a csapat – ahol a Veszprémmel játszik majd januárban.
Nem csak a felnőttcsapat szerepel
azonban eredményesen, a Budafoki KK
utánpótlás-együttesei is szépen teljesítettek az ősszel. Az előző szezonban országos nyolcas döntőbe jutott U20-as csapat céljai idén sem változtak, ezt pedig a
pályán is megmutatták a fiúk: két végletekig kiélezett mérkőzésen elszenvedett
vereség mellett kilenc győzelemmel áll
a csapat, ez pedig a tabella harmadik, országos döntőt érő helyére elég jelenleg.
Tavalyi teljesítményét szeretné megismételni a Budapest-bajnokságnak címvédőként nekivágó U18-as együttes is, amely
eddig két nagyarányú győzelmet aratott a
pontvadászatban. A juniorokhoz hasonlóan esélyesként vágott neki a fővárosi ligának az U14-es serdülő-csapat is – Balog
István tanítványai háromból három nyert
mérkőzésnél tartanak. n (VH)
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