Zajos repülőgépek

Civilek a kerületért

A Nemzet Művésze

Sikeres edzőtábor

Karsay Ferenc polgármester tájékoztatást kért
az illetékes hatóságoktól a repülőgépek zajterhelése ügyében. (2. oldal) 

A Nagytétényi, a Baross Gábor-telepi és a
Budatétényi Polgári Kör vezetőjével készítettünk
évértékelő interjút. (5. oldal) 

A Nemzet Művésze lett a Kossuth-díjas
Budai Ilona, a Rózsavölgyi
Népdalkör vezetője (7. oldal) 

Túlteljesítette a várakozásokat a BMTE
labdarúgó csapata a szlovéniai edzőtáborozáson. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Lulutól
Rosalindáig
Szabó István
szerepet írt
Udvaros
Dorottyára
az új filmjében

(7. oldal) 
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Milyenek legyenek az új játszótereink?
Az önkormányzat társadalmi egyeztetést kezdeményezett a kerületben épülő, illetve megújuló játszóterekről a Jósika utcában és a Kőbányász parkban
udafok-Tétény

önkormányza-

tálynak szánt kombinált játszóvár
fészekhintával. A homokburkolat körül keskeny, térkővel burkolt bicikliút vezetne. Öntött gumiburkolatban
kapna helyet egy négyüléses mérleghinta, valamint egy burkolati mintával kirakott ugróiskola is.
A játszótér kényelmét ivókút, padok és hulladékgyűjtők is szolgálnák.
Az árnyékolást úgy oldanák meg,
hogy a meglévő fák mellé újonnan is
ültetnének fákat.
A válaszokat február 17-ig várják
online a Budafokteteny.hu oldalon
vagy a Városháza portáján.
Budafok-Tétény önkormányzata társadalmi egyeztetést kezdeményez a Kőbányász park felújításával kapcsolatban is. A Kőbányász
park felújítása során az eddigi főbb funkciókat részben áthelyeznék az elkészült koncepcióterv alapján. A strandröplabdapálya
és a streetballpálya sportszerei
megújulnának.
A sportolási lehetőségek bővítéseként a jelenlegi játszótér helyén (Rózsakert utca) új streetworkoutpályát
létesítenének pályázati forrásból.

Bta 2018. szeptember végén adott

hírt a Jósika utcai játszótér nyáron lefolytatott társadalmi egyeztetésének
eredményéről. Most a lakossági vis�szajelzések alapján elkészített koncepciótervet mutatják be, és kérik erről a lakosság véleményét.
A játszótér teljes terjedelmében
a Jósika utca felől kapna helyet, élő
növényfallal és kerítéssel leválasztva
a környezetétől. A játszótér fő motívuma egy óriási szőlőfürt, aminek a
szőlőszemei gumiburkolatú dombok.
Ide kerülne az egyik „szem” helyén a
beépíthető trambulin. A dimbes-dombos szőlőfürttől északra és keletre helyezkednének el a kisebb korosztálynak szánt játszóeszközök, részben
öntött gumiburkolaton, részben gyepes területen: vegyes ülőkével (lap és
bébi) felszerelt hinta, rugós játékok,
kis mászóvár, homokozó. Egy másik
területre több játszóeszköz közül lehet választani egyet: itt kisvonat, babaház vagy akár tűzoltóautó is elhelyezhető. A lakosság döntését kérik,
melyiket szeretnék a három közül.
A terület bal oldalára, homokburkolatra kerülne a nagyobb korosz-

(Folytatás a 2. oldalon) 

A Jósika utcai játszótér látványtervének részlete

A kitelepített svábokra emlékeztünk

Társalgás Bozsik Yvette-tel
„Jobban hiszek a gesztusokban és a mozdulatokban, mint a szavakban”

A Nagytétényi Polgári Kör és a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében
tartottak megemlékezést és koszorúzást a nagytétényi Sváb Emlékműnél január
19-én. (10. oldal) 

Nemzetközi és magyar díjak sokasága
szegélyezi a Kossuthdíjas Bozsik Yvette
több évtizedes pályafutását. Közel negyven kitüntetésben részesült már, állami és
szakmai elismerésben egyaránt. A Tánc
világnapján például
ismét átvehette „Az
évad legjobb alkotója”
díjat. A táncművészkoreográfus-rendezőegyetemi tanár Bozsik
Yvette-et munkáiról
faggattuk.
(Folytatás
a 7. oldalon) 

xxxx
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Milyenek legyenek
az új játszótereink?

Az önkormányzat társadalmi egyeztetést kezdeményezett a kerületben épülő,
illetve megújuló játszóterekről a Jósika utcában és a Kőbányász parkban
(Folytatás az 1. oldalról) 

A felújítás során az a cél, hogy a
sportpályák jelenlegi helyzete ne
változzon, és ne kelljen kivágni fákat, ezért a meglévő játszóeszközök közül nem minden elem tartható meg. A lakosság segítségét
abban is kérik, mik legyenek azok

a játszóeszközök, amelyeket megtartanak.
A koncepcióterv szerint a park kerítéssel lenne körbehatárolva, két bejárati lehetőséggel a Rózsakert utca és a
XVI. utca felől. A parkon belüli funkciók sétánnyal lennének összekötve. A
szomszédos ingatlanok zajterhelésé-

nek csökkentése érdekében a park déli
részén cserjesávot ültetnének.
A lakosság véleményét a tervezett
beruházással kapcsolatban, és arról,
milyen játszóeszközök kapjanak helyet
a területen, szintén február 17-ig várják online a Budafokteteny.hu oldalon
vagy a Városháza portáján. n (vh)

xxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Ideiglenes lezárás
a Dózsa György úton
Vasút- és útépítési munkák miatt lezárják az útátjárót
Vasúti pálya szivárgó építése és végleges útépítési munkálatok miatt lezárják a Dózsa György úti útátjárót január
28. és február 15. között. A Kelenföld–
Százhalombatta vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények
korszerűsítése projekt a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. beruházásában
valósul meg.
fejlesztés részeként 20,5 km hos�-

Aszan a vasúti pálya teljes átépíté-

xxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

se, korszerűsítése folyik. A pálya nagyrészt 120 km/óra sebességgel lesz
járható. Az állomásokon és megállóhelyeken 55 cm magas peronok, peronaluljárók, rámpák, liftek, perontetők
épülnek, korszerű térvilágítás rendszerrel. A felsővezeték-rendszer teljes
hosszban átépül.
A következő munkák (vasúti pálya szivárgó építése, végleges útépítés) megvalósításához a Dózsa György

úti szintbeli útátjáró ideiglenes lezárása szükséges. A munkák megvalósítása
tervezetten a következő ütemezés szerint történik: január 31-től február 22-ig
a Dózsa György úti útátjáró le lesz zárva, kerülőút a Nagytétényi úton.
A lezárás ideje alatt a gyalogos és
kerékpáros forgalom átvezetése a lezárt útátjárókban folyamatosan biztosított lesz. Műtárgyépítési munkálatok
miatt a Növény utcai aluljáró folyamatosan le lesz zárva.
A közúti közlekedés számára a lezárás ideje alatt a javasolt és kitáblázott
kerülőutat a mellékelt képen láthatják.
A lezárás ideje alatt a NIF Zrt. kéri
és köszöni a lakosság türelmét és megértését.
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)

Zaj a levegőből
A kerület vezetői utánajártak
a Budafok feletti légtérzaj okának
A novemberi közmeghallgatáson helyi lakosok közül többen panaszkodtak, hogy a kerület fölött közlekedő
repülőgépek alacsonyan szállnak, illetve nagyon zajosak, ami zavarja az
itt élőket. Karsay Ferenc polgármester felvette a kapcsolatot az illetékes
hatóságokkal és tájékoztatást kért az
ügyben.
polgármestert és Szántó János jegy-

Azőt az Innovációs és Technológi-

ai Minisztériumban dr. Mosóczi László parlamenti államtitkár és Mosóczi
László közlekedéspolitikáért felelős
államtitkár fogadta.
A megbeszélésen elhangzott, hogy
a Liszt Ferenc repülőtér futópályáinak
az uralkodó szélirányhoz igazodó tájolásából adódóan a légi forgalom zaja
elkerülhetetlenül terheli a főváros és
a környező települések lakóterületeit.
Ma már nincs akkora összefüggő, lakatlan területsáv, amely fölött a repülők senkit nem zavarva hagyhatnák el
vagy közelítenék meg a futópályákat.
Mosóczi László elmondta: a légi
forgalmi útvonalakat és az alkalmazott repüléstechnikai eljárásokat szigorú nemzetközi és hazai előírások figyelembevételével alakítják ki. A reptéren
2018 augusztusában új, szigorúbb szabályok léptek életbe, a módosítások célja, hogy eleget tegyenek a légiforgalmi
adatok és légiforgalmi tájékoztatások
minőségével kapcsolatos követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történő meghatározásáról szóló
73/2010. EU-rendelet előírásainak. Ennek elmaradása kötelezettségszegési el-

járást eredményezhetett volna Magyarországgal szemben.
Az útvonalak hazai kialakításában
illetékes HungaroControl Zrt. több lakossági érintettség- és zajterhelés-vizsgálatot készített az érintett szakmai
szervezetekkel, a felügyeleti jogkört
gyakorló hatósággal és a Budapest Airport Zrt.-vel egyeztetve. Új felszállási
irányok kijelölése jelenleg nincs folyamatban a légi közlekedési hatóságnál,
ugyanakkor a légi közlekedési szakmai
szervezetek nyitottak a párbeszédre az
érintett budapesti és agglomerációs települések önkormányzataival.
Zugmann Péter alpolgármester és
Szántó János jegyző ugyanebben az
ügyben felkereste a légi forgalmat irányító HungaroControl Zrt. vezetését. A
megbeszélésen Hangyál Gyula légiforgalmi igazgató kiemelte, hogy a repülőgépek kötelesek a kijelölt légifolyosó, azaz a Duna fölött repülni, míg el
nem érik a 7000 láb (2150 méter) tengerszint feletti magasságot. Tehát a
kerület felett csak olyan gépeket láthatunk, amelyek 2150 méter fölött repülnek. Elméletileg ezeknek a gépeknek a hangja nem lehet zavaró.
A magyar szabályozás európai ös�szehasonlításban is szigorúnak tekinthető, ugyanis számos európai országban ennél jóval alacsonyabb értéket
határoztak meg a vonatkozó kormányrendeletek. A szigorúan betartatott szabályozásnak köszönhetően a XXII. kerület légi forgalom miatti zajkitettsége
kismértékűnek tekinthető.
Összességében elmondható, hogy a
budapesti kerületek közül e kerület az

xxxx

egyik legkevésbé érintett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező
és onnan induló repülőgépek által okozott zajban. A megbeszélésen javasolták, hogy kérjünk a repülőteret üzemeltető cégtől zajszintmérést.
A panaszok másik része a terület fölött gyakran és viszonylag alacsonyan
repülő kisrepülőgépekre irányult, melyek zajhatása nagyon zavaró. Ezek a
kisrepülőgépek a budaörsi repülőtérről
szállnak fel. Ebben az ügyben a Pest
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási
Hivatala Környezetvédelmi és Termé-

Fotó: Kocsis Zoltán

szetvédelmi Főosztálya illetékes. A minisztérium jelezte, hogy ők is felhívják
a budaörsi repülőteret üzemeltető cég
figyelmét a szabályok betartására.
További panasz esetén bejelentést
tehetnek a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Csoportjánál (1221
Budapest, Városház tér 11, levelezési cím: 1775 Budafok 1., Pf.: 109.,
tel.: 229-2611/169 mellék, e-mail:
borbase@bp22.hu), amelyet továbbítanak a hatáskörrel rendelkező szervezeteknek, vagy közvetlenül megkereshetik őket a következő elérhetőségeken:

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya (1072
Budapest, Nagy Diófa u. 10-12., tel.:
478-4400, e-mail: zoldhatosag@pest.
gov.hu.
A repülőgépek útvonalával, repülési pályákkal kapcsolatban az Innovációs és Technológiai Minisztérium
Repülőtéri és Légiforgalmi Hatósági
Főosztály (1440 Budapest, Pf. 1., tel.:
06-1/273-5526, e-mail: caa@nfm.
gov.hu) a hatáskörrel rendelkező hatóság. n (budafokteteny.hu)

Városházi Híradó

Rendkívüli testületi ülés



képviselet
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Álláspont

Németh Zoltán alpolgármester

Döntöttek a fővárosi forrásmegosztásról a képviselők
endkívüli testületi ülésen döntöttek

Ra fővárosi forrásmegosztásról szóló

rendelettervezetről a képviselők. A forrásmegosztásról szóló rendelet alapján
a Főpolgármesteri Hivatal a forrásokat
elosztja a fővárosi önkormányzat és
a budapesti kerületi önkormányzatok
között. Ilyen forrás például a fővárosi
önkormányzat által kivetett helyi adók

mellett az ezekhez kapcsolódó bírságés pótlékbevételek.
A forrásmegosztásról szóló jogcímek és tervszámok elérhetők a testületi anyagban: összességében a 2019. évi
eredeti költségvetésben 441 854 000
forinttal több megosztott forrással számolhatnak az önkormányzatok, mint
2018-ban.

xxxx

A Németh Zoltán alpolgármester által vezetett rendkívüli testületi ülésen
végül vita nélkül, az ellenzéki képviselők tartózkodása mellett fogadták el
Karsay Ferenc polgármester előterjesztését a fővárosi forrásmegosztásról. A
testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek és a részletes napirendek elérhetők a
Budafokteteny.hu oldalon. n (vh)

Fotó: Kocsis Zoltán

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

Hozzánk is elérkezett az ellenzék csodafegyvere, a túlóratörvény elleni tiltakozás.
Az ellenzéki előterjesztésre a testületi ülésen
megadjuk a kellő választ, most csak tisztázni
szeretnék néhány lényeges pontot.
A szoros egységbe forrt Jobbik–DK–
MSZP–LMP szövetségnek semmi mondanivalója nincs a kerületi lakosság számára, különben nem a Botka László szegedi
polgármester stábja által megírt előterjesztéssel házalnának Budafok-Tétényben is. Ezek a pártok már mind átestek

dr. Staudt Máté
jobbikos
önkormányzati képviselő

Az elmúlt hetek tiltakozásai a rabszolgatörvény bevezetése miatt indultak, azonban már
rég nem csak erről szólnak! Az embereknek
kezd elegük lenni a Fidesz hatalmi politikájából, amely teljesen figyelmen kívül hagyja
azokat, akik nem a Rákosi-rendszer restaurá-

Perlai Zoltán
DK-s
önkormányzati képviselő

Egységben az erő
A kerületi lapban való korlátozott ellenzéki megjelenési lehetőségeinket felhasználva ezúton állunk ki közösen az elmúlt hetek
tüntetésein megfogalmazott alábbi célok
mellett Budafok-Tétényért, a változásért:
1. A rabszolgatörvény azonnali visszavonását! A magyar dolgozók kizsigerelése,

pártszakadáson, mert vezetőik nem fértek meg egymással, most meg az egységet akarnák megtestesíteni.
Szégyenletes, hogy a túlóra szabályozásáról szóló törvényt rabszolgatörvénynek nevezik. Egyrészt ezzel kifejezik leplezetlen megvetésüket a munkavállalók iránt,
másrészt elárulják történelmi tájékozatlanságukat. A törvény kifejezetten biztosítja a
szakszervezetek beleszólását, és a munkavállalók egyetértésétől teszi függővé a túlmunka vállalását – ugyan hol volt a rabszolgáknak szakszervezetük és döntési joguk?!
A legnagyobb hazugság a törvény ellenzéki tárgyalásában a „három év után kifizetett túlóra”. Túlóra az, amit a heti 40 órás
munkaidőn kívül elrendelnek és a hónap végén kifizetnek. Ezt nem lehet egybemosni a
munkaidőkeretben végzett munkával. Egyes

szakmákban – pl. az idegenforgalomban –
szezonális különbségek vannak a munkaterhelésben. Nyáron nagyon sokat dolgoznak,
télen sokkal kevesebbet. Ennél a példánál
maradva, nyáron a dolgozó hitelez a munkáltatónak, mert többet dolgozik a fizetésénél, télen a munkáltató hitelez a dolgozónak.
Az elszámolási időszak végén megvonják az
egyenleget: ki tartozik kinek. Addig nem is
lehet tudni, hogy a heti átlag 40 órát meghaladták-e egyáltalán. Régebben a szezon végén egyszerűen kirúgták a munkavállalót, és
a következő évben újra meghirdették az állást. A munkaidőkeretet azért vezették be,
mert ma már ezt nem lehet megtenni, így
nem lehet megtartani a munkaerőt. Aki azt
mondja, hogy nyáron azonnal fizessék ki a
túlmunkát, azt is mondja, hogy télen ne keressenek ezek az emberek. n

lására szavaztak. A kormánypártok hű káderei teljesen megszállták a demokratikus intézményeket, amelyek megszűntek a jogállam
bástyáinak lenni. Az ellenzéki pártok öt pontját egy demokratikus államban nem is kellene
követelni, mert magától értetődőek lennének:
1. A rabszolgatörvény azonnali visszavonását! A magyar dolgozók kizsigerelése, kiszolgáltatottá tétele teljes mértékben elfogadhatatlan. A szabálytalanul elfogadott
rabszolgatörvény visszavonását!
2. Kevesebb rendőri túlórát, egy rendőrt se
kötelezzenek többre, mint az európai uniós

maximum! Tartsa be a kormány a saját törvényeit! Értük is tüntetünk!
3. Független bíróságokat! Állítsák helyre az
igazságszolgáltatás függetlenségét, nem kérünk a Fidesz által irányított bírókból!
4. Európai ügyészséget! Ha egy kormány
nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez,
az felér egy beismerő vallomással! Egy korrupciós ügy sem maradhat büntetlenül!
5. Független médiát! Nem akarunk több pártállami propaganda-híradót látni, követeljük a
sajtószabadság helyreállítását és a felelősök, a
hírhamisító Papp Dániel azonnali leváltását! n

kiszolgáltatottá tétele teljes mértékben elfogadhatatlan! A szabálytalanul elfogadott
rabszolgatörvényt vonják vissza!
2. Kevesebb rendőri túlórát! Egy rendőrt se kötelezzenek többre, mint az európai
uniós maximum! Tartsa be a kormány a saját törvényeit! Értük is tüntetünk!
3. Független bíróságokat! Állítsák helyre
az igazságszolgáltatás függetlenségét! Nem
kérünk a Fidesz által irányított bírókból!
4. Európai Ügyészséget! Ha egy kormány nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez, az felér egy beismerő vallomással!
Egy korrupciós ügy sem maradhat büntetlenül!

5. Független médiát! Nem akarunk több
pártállami propaganda-híradót látni! Követeljük a sajtószabadság helyreállítását és a
felelősök, a hírhamisító Papp Dániel azonnali leváltását.
A kerületi ellenzéki pártok képviselői
– a Momentum Mozgalom és a Közösség Dél-Budáért Egyesület támogatásával – közös előterjesztést nyújtottak be a
képviselő-testület februári ülésére annak
érdekében, hogy az önkormányzatnál, az
önkormányzat cégeiben ne alkalmazzák
a „rabszolgatörvényt”, és hasonló intézkedésre kérjük fel a kerületi vállalkozásokat is. n

Nekünk számít
a véleménye!
Könkormányzatunk mindenki véleményére számít, így a kerületi lakosságot is
erületünk egyik jelmondata, hogy nálunk mindenki fontos. Ennek jegyében

bevonjuk az aktuális fejlesztésekbe. A megújuló és új játszóterek tervezésével kapcsolatban különösen fontosnak érezzük az itt lakók megkérdezését. A játszótereknek jelentős szerepük van egy gyermek testi és lelki fejlődésében is, ezért igyekszünk azokat az igényeknek megfelelően kialakítani.
Tavaly sikeres társadalmi egyeztetések alapján jött létre Budafok szívében a
Szent István közösségi tér, valamint a Barackos úti játszótér. A Szent István mesetér és a fákkal, növénnyel beültetett pihenőtér a főváros támogatásával, tehát a
TÉR_KÖZ pályázat elnyerésével, a kerület beruházásában valósulhatott meg. A
költségek mintegy kétharmadát a kerület fedezte. Nagytétényben, az Óhegy és a
Szabó-telep határán, a környéken élők kérésére építtettük meg a Barackos úti játszóteret. Mivel a meghirdetett társadalmi egyeztetés során több olyan javaslat érkezett, amelyet megvalósítandónak találtunk, ezért az eredeti költségkeretet megemeltük. A játszótér Budafok-Tétény saját forrásából készült el.
Önkormányzatunk 2018. szeptember végén adott hírt a Jósika utcai játszótér
társadalmi egyeztetésének eredményéről, nemrég pedig bemutattuk a visszajelzések alapján elkészített koncepciótervet is. Erről újabb társadalmi egyeztetésen
mondhatnak véleményt kerületünk lakói.
A tervek szerint helyet kap majd a kisebbek számára vegyes ülőkével felszerelt hinta, rugós játékok, kis mászóvár, homokozó, míg a nagyobbakra gondolva
kombinált játszóvár fészekhintával, egy négyüléses mérleghinta, valamint burkolati mintával kirakott ugróiskola készülne, de sok más ötlet is szerepel a megvalósításra váró tervek között. A teljes koncepcióterv február 17-ig tekinthető meg és
véleményezhető a Budafokteteny.hu oldalon, valamint a Városháza portáján megtalálható kérdőíven.
Elkészült a Kőbányász park felújításával kapcsolatos koncepcióterv is. ,,Sportos kerület” lévén fontosnak tartjuk a sportolási lehetőségek bővítését, így a területen lévő strandröplabdapálya és a streetballpálya sportszerei megújulnának, valamint új streetworkoutpályát (szabadtéri edzőpályát) létesítenénk. Fontos, hogy
a sportpályák jelenlegi helyzete ne változzon, valamint fakivágásra ne kerüljön
sor, így nem minden jelenlegi játszóeszköz tartható meg. A megtartandó eszközök kiválasztásában is várjuk a véleményeket az ugyancsak a Budafokteteny.hu
oldalon található online kérdőív kitöltésével, vagy papíralapon a Városháza portáján, február 17-ig.
Önkormányzatunk számára fontos, hogy a lakossággal közösen tudjuk fejleszteni kerületünket, hiszen szeretnénk, hogy az itt élő családok élvezzék a közösség
előnyeit, egy nagy családként, otthonunkban, Budafok-Tétényben. n
civil szemmel

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

Az összefogás ereje
társadalmat egyre tudatosabban foglalkoztatja az, hogy az ember számára talán

Aa legfontosabb érték az egészség. Mindenki számára nagy örömet és főleg bizton-

ságot jelent, hogy elkészült a Káldor Adolf szakrendelőnk felújítása, mely az utóbbi
időszakban az önkormányzat egyik legnagyobb, felelősségteljes vállalása volt.
Ennek az örömhírnek a kapcsán két oldalról is szeretnék foglalkozni a címben
rejlő gondolat jelentőségével. Egyrészt a múlt, aminek eredményeként egy 50 évvel ezelőtt épült szakrendelő minden elemében megújult, és ebben az összefogásnak az átlagosan sokkal nagyobb jelentősége lehetett azáltal, hogy az önkormányzat fő feladatának tekintette a fejlesztés megvalósítását. Szerencsére nem maradt
egyedül, hiszen az ország kormánya egyrészt pénzügyi forrással, másrészt a jövő
ígéretével egy egész Budapestet érintő egészségügyi program felvázolásával és finanszírozásával is a biztonság érzetét kívánja nyújtani.
De összefogás volt a rendelőintézet dolgozói és a kivitelezésben részt vevő munkások között is, hiszen a felújításra úgy került sor, hogy közben a munkavégzés,
illetve betegellátás folyamatos volt. De összefogás jelent meg abban a formában
is, hogy a rendelőintézetet igénybe vevő kerületi lakosság is megértéssel kezelte
a helyzetet, hiszen nyilvánvaló az, hogy nekik is alkalmazkodni kellett a szűkebb
helyhez, a megváltozott rendelési időkhöz és az időnként rosszabb körülményekhez. Utólag minden érintett számára csak a köszönetet lehet kifejezni, és rámutatni arra, hogy ezen példaértékű folyamat eredményeként mindenki jobban jár, a
beteg, az orvos és a társadalom is.
A másik oldalról örömmel hallottam az Egészségügyi Szolgálat főigazgatója által elmondottakat, ami tulajdonképpen egy reális jövőképet vázolt arról, hogy a
főváros miképpen kívánja integrált szemléletben kialakítani azt a fajta egészségügyi szolgáltatást, amelyben természetesen továbbra is fontos lesz az orvos-beteg
kapcsolat, de az orvosok munkáját a 21. század új lehetőségei is támogatni fogják.
Jelenleg zajlik az informatikai és a biotechnológiai forradalom, amelyben az
egészségügyi ellátás is mindkét oldalról rendkívül nagy támogatást kaphat. Az orvos munkáját elsősorban a diagnosztikában, majd a műtéttechnológiában támogatják azok a korszerű berendezések és eszközök, amelyek a tudomány mai állása
alapján egyre nagyobb számban és egyre szélesebb területen kerülnek be az egészségügyi ellátásba. A rendelőintézetben lévő, már működő új berendezések előfutárai annak, ami a következő évtizedben várható, és a kormányzattól kapott támogatás reális lehetőségét mutatja annak, hogy újabb berendezések beállításával
javul a szolgáltatás, ellátás minősége. Ami az informatikát illeti, a főigazgató gondolatai kapcsán jelentős tartalékokat rejt magában, és bízom abban, hogy az általa
említett, még ma is jelen lévő viszonylagosan hosszú várakozási idő az egyes betegek vizsgálatra kerülésére, jelentősen rövidülni fog akkor, ha új informatika támogatta rendszerekkel történik a kezelés.
Végezetül ezúton szeretném a magam részéről megköszönni mindazok munkáját és megértését, akik ennek az összefogásnak az eredményeként megteremtették
az új rendelőintézetet. A kerületi lakosságnak pedig továbbra is arra kívánom felhívni a figyelmét, hogy az ember maga tehet a legtöbbet a saját egészségéért, és ennek tudatában kell, hogy legyen erőnk arra, hogy változtassunk a napi életvitelünkön, és ezzel mi magunk is segíthetjük a rendelőintézet munkáját. n
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KRÓNIKA, HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

állás

Felhívásra

Várják a javaslatokat
a kerületi díjazottakra

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat polgármestere pályázatot hirdet Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Intézmények Gazdasági Irodája

Gazdasági vezető

(egyben intézményvezető-helyettes)
álláshelyének betöltésére.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. február 4-ig a Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatás-fejlesztési és Szervezési Iroda Humánpolitikai Csoporthoz „IGI gazdasági vezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu
Budafok-tétényi Család- És Gyermekjóléti Központ pályázatot ír ki

családsegítő

munkakör betöltésére.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. január 31-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „gyógypedagógiai asszisztens” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@
ovoda.hawk.hu Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.
Budafok-tétényi Család- És Gyermekjóléti Központ pályázatot ír ki

esetmenedzser munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
Budafok-tétényi Család- És Gyermekjóléti Központ pályázatot ír ki

család- és gyermekjóléti szolgálat
szakmai egység vezető munkakör betöltésére.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
Budafok-tétényi Család- És Gyermekjóléti Központ pályázatot ír ki

szociális asszisztens

munkakör betöltésére.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. február 15. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy
postai címre: E-mail: gyjolet@hawk.hu. Postai cím: Budafok-Tétényi Család- és
Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.

program

Méhészeti előadás a Nagytétényi
Helytörténeti Kiállítótérben
Wahl Ildikó, a Kiállítótér vezetője és a nagytétényi lokálpatrioták számára óriási
öröm, hogy a helyi lakosok folyamatosan újabb és újabb tárgyakat adományoznak.
A gyűjtemény legújabb darabjai között szerepel egy 1910-ben készült baba, amit
Bakos Miklós vállalkozó restauráltatott, egy 100 éves fa roller, és egy méhészeti eszközökből álló kollekció, amivel a Mézcsepp Manufaktúra tulajdonosa, a Szabó család gazdagította a gyűjteményt. A család ősei hobbiszinten kezdték a méhészkedést, csak a későbbi generációk számára vált fő foglalkozássá. A szombat
délutáni előadások ennek apropóján a méhészetről szóltak, hogy bemutassák a
nagyközönségnek ezt a szakmát és az újonnan kiállított tárgyakat. A kiállítótér és
a méhészek elképzelései találkoztak, hiszen mindannyiunk számára fontos az értékek megőrzése, az ismeretterjesztés, a tanítás.
Az eseményt Lászlóné Varga Éva, a Nagytétényi Polgári Kör elnöke nyitotta meg.
Az első előadó Perlaki Gyula volt, akitől a méhészet történetéről hallhattunk érdekességeket, majd Szabó Zoltán, a család legfiatalabb méhésze beszélt a szerszámokról, méhekről, és arról, hogy milyen is ma méhészkedni. Miután Zoltán és édesanyja, Szabóné Galló Nusi válaszoltak a kérdésekre, kóstolót is
adtak a különféle mézekből, ismertetve hatásukat az egészségre. A kellemes hangulatú délutánon 61 résztvevőt köszönthettünk a kiállítótérben, akik búcsúzóul egy-egy Wáhl
Ildikó testvére, Wahl Zita által kavicsra festett méhecskét is hazavihettek. 2019. január 12.

A Budatétényi Polgári Kör Közhasznú Egyesület, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Budafok-Tétény
csoportja és a Klauzál Gábor Társaság tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a

2019. február 5-én, kedden 18 órakor kezdődő előadásokra

A HAJDAN VOLT CSÚT FALURÓL ÉS A CSÚTI MONOSTORRÓL címmel
Lévai Pál ♦ helytörténeti kutató

CSÚT FALU ÉS MONOSTORA
A HONFOGLALÁSTÓL A KÖZÉPKORIG

Terei György ♦ területi régész

Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum

A rendezvény védnöke:
Udvarnoky László István
OSPPE plébános

MÚLT - JELEN - JÖVŐ
HÁROS ÉS KÖRNYEZETÉNEK KÖZÉPKORI
RÉGÉSZETI TOPOGRÁFIÁJA
Az előadást szerény fogadás követi.
www.kistetenyitarsaskor.hu ♦ www.klauzal.hu ♦ www.keesz.hu/helyi-csoportok-budapest-budafok-teteny

kép: hungaric ana.hu (ARC ANUM Adatbázis Kf t .)

CSÚT FALU ÉS TEMPLOMAI
AZ ELŐADÁSOK HELYSZÍNE:
Budatétényi Plébánia
Szent Imre Otthon közösségi háza
(Budapest XXII., Kistétény u. 13/B)

DÍSZPOLGÁRI KITÜNTETÉS Budapest XXII. kerület - Budafok,
Budatétény, Nagytétény, Baross Gábor-telep - Díszpolgára címben a kerületért végzett tevékenységükkel kiemelkedő életművet létrehozó, vagy
a kerület polgárai számára különösen jelentős tevékenységet végző személyek részesülhetnek. A címben évente egy fő részesülhet.
A kitüntetés adományozásáról a díszpolgári kitüntetésben korábban
részesült személyekből álló kuratórium javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
Kerületünk polgármestere a Kerület Napja (június 21.) alkalmából
rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel,
pénzjutalommal jár együtt. A díszpolgár személyére bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu) legkésőbb 2019. március 31-ig kérjük
eljuttatni a polgármesterhez a következő címre: Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet, 1221
Budapest, Városház tér 11. A borítékra kérjük, írják rá: Javaslat „DÍSZPOLGÁRI KITÜNTETÉS-re”
SZABÓ GYULA-DÍJ A díj a kerületi közművelődési intézmények, kulturális egyesületek, művészeti csoportok, illetve ezek munkatársai, vagy tagjai, valamint bármely más kerületi lakos számára adományozható, akik a
kulturális, közösségi élet területén kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végeztek.
A díj életműért is adományozható. A díj évente egy személy részére
adományozható. Kerületünk polgármestere a Kerület Napja (június 21.)
alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével,
oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt. A díjazott személyére bárki tehet
javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu) legkésőbb 2019. március 31-ig kérjük
eljuttatni a polgármesterhez a következő címre: Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet, 1221
Budapest, Városház tér 11. A borítékra kérjük, írják rá: Javaslat „SZABÓ
GYULA-díjra”
ZÁBORSZKY NÁNDOR-DÍJ A díj azon természetes, vagy jogi személyek,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (továbbiakban:
személyek) részére adományozható, akik a kerület közbiztonságának javítása érdekében, vészhelyzet elhárítása során kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki. A díj évente egy személynek adományozható.
Kerületünk polgármestere a Kerület Napja (június 21.) alkalmából
rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel,
pénzjutalommal jár együtt. A díjazott személyére bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu) legkésőbb 2019. március 31-ig kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő címre: Postacím: BudafokTétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet,
1221 Budapest, Városház tér 11. A borítékra kérjük, írják rá: Javaslat
„ZÁBORSZKY NÁNDOR-díjra”
Az év budafok-tétényi vállalkozója díj A díj azon kerületi székhellyel, illetve telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó, gazdasági társaság vezető tisztségviselője részére adományozható, aki legalább
3 éve sikeresen működik, stabil, eredményes gazdálkodást tud felmutatni, a kerületben szakmailag elismert, köztiszteletben álló személyiség, aki
tevékenységével hozzájárul a kerület fejlődéséhez, hírnevéhez és a kerületi vállalkozások megbecsüléséhez. A díj azon vállalkozó részére ítélhető
oda, aki a közterheket maradéktalanul megfizette, illetve ellene büntetőeljárás nincsen folyamatban. A díj évente egy vállalkozó részére adományozható.
Kerületünk polgármestere a Kerület Napja (június 21.) alkalmából
rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel,
pénzjutalommal jár együtt. A díjazott személyére bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu) legkésőbb 2019. március 31-ig kérjük
eljuttatni a polgármesterhez a következő címre: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet, 1221 Budapest,
Városház tér 11. A borítékra kérjük, írják rá: Javaslat „AZ ÉV BUDAFOKTÉTÉNYI VÁLLALKOZÓJA díjra”
„Tóth József-díj” Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016. (V.31.) rendelete alapján a „Tóth József-díj” azon intézményvezető, intézményvezető-helyettes, vagy tagintézmény-vezető
részére adományozható, aki a kerületben végzett intézményvezetői, intézményvezető-helyettesi vagy tagintézmény-vezetői munkájával méltán
nyerte el környezete elismerését vagy kimagasló eredményt ért el. A díj
különösen a sikeres vezetői életmű elismeréseként adományozható. A
„Tóth József-díj” évente egy személynek adható.
Kerületünk polgármestere a Kerület Napja (június 21.) alkalmából
rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel,
pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu), amelyet
a polgármesterhez kell benyújtani 2019. március 31-ig. Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet,
1221 Budapest, Városház tér 11.

MEGHÍVÓ

Farkas Balázs ♦ a KÉSZ tagja,
műkedvelő helytörténész

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
a 13/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete alapján meghirdeti az alábbi kerületi díjakat:

„Mihalik Sándor-díj” Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016. (V.31.) rendelete alapján a „Mihalik Sándor-díj”
azon pedagógusoknak adományozható, akik a kerületben az adományozást megelőző tanévben kimagasló színvonalú munkát, kiemelkedő tevékenységet végeztek. Évente legfeljebb kettő, a kerületben oktató pedagógusnak adományozható, és az „Év Pedagógusa” címmel
jár együtt.
Kerületünk polgármestere a Kerület Napja (június 21.) alkalmából
rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel,
pénzjutalommal jár együtt.

A díj adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot, a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu), amelyet
a polgármesterhez kell benyújtani 2019. március 31-ig. Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet,
1221 Budapest, Városház tér 11.
„Katona Péter-díj” Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016. (V.31.) rendelete alapján a „Katona Péter-díj” évente legfeljebb két természetes vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adományozható, akik a kerületben
a szociális munka területén olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel méltán nyerték el környezetük elismerését vagy
kimagasló eredményt értek el.
Kerületünk polgármestere a Kerület Napja (június 21.) alkalmából
rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel,
pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot, a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu), amelyet
a polgármesterhez kell benyújtani 2019. március 31-ig. Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet,
1221 Budapest, Városház tér 11.
„Munkácsy Károly-díj” Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016. (V.31.) rendelete alapján a „Munkácsy Károly-díj”
évente legfeljebb kettő diáknak adományozható, akik a kerületi oktatási intézmények 7–18 éves tanulói, tanulmányi átlaguk az előző tanévben
legalább 4,5-es, a rendelet szerinti kiemelkedő sporteredményt értek el
az elfogadott, dokumentált, hitelesített és ellenőrizhető budapesti, országos vagy nemzetközi egyéni illetve csapatversenyeken.
Kerületünk polgármestere a Kerület Napja (június 21.) alkalmából
rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel,
pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására bárki tehet indoklással ellátott javaslatot a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu), amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2019. március 31-ig. Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet, 1221
Budapest, Városház tér 11.
„Zakariás József-díj” Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016. (V.31.) rendelete alapján a „Zakariás József-díj” azon
személyek, közösségek, csapatok részére adományozható, akik a kerület
sportéletében magas színvonalú tevékenységet végeztek, illetve kiemelkedő eredményt értek el. A díjat évente egy személy vagy közösség kaphatja.
Kerületünk polgármestere a Kerület Napja (június 21.) alkalmából
rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel,
pénzjutalommal jár együtt.
Az adományozásra írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot, a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu), amelyet
a polgármesterhez kell benyújtani 2019. március 31-ig. Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet,
1221 Budapest, Városház tér 11.
„Dr. Bálint Béla-díj” Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016. (V.31.) rendelete alapján a „Dr. Bálint Béla-díj” díj
azon természetes vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetnek adományozható, akik a kerületi egészségügy
javítása, fejlesztése érdekében olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel maradandó, példaértékű vagy kimagasló eredményt értek el. A díj évente legfeljebb két személynek adományozható.
Kerületünk polgármestere a Kerület Napja (június 21.) alkalmából
rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel,
pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására írásban bárki tehet javaslatot a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu), amelyet a polgármesterhez
kell benyújtani 2019. március 31-ig. Postacím: Budafok-Tétény Budapest
XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet, 1221 Budapest, Városház tér 11.
GRÁF ANTAL-DÍJ A díj azon természetes, vagy jogi személyek, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére adományozható, akik a kerület környezeti – természeti állapotának megőrzése, védelme, javítása, rehabilitációja érdekében olyan folyamatos vagy egyszeri
tevékenységet végeztek, amellyel maradandó, példaértékű vagy kimagasló eredményt értek el.
A díj egy személy részére adományozható. A díj odaítéléséről a Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
Kerületünk polgármestere a Kerület Napja (június 21.) alkalmából
rendezett ünnepségen adja át a díjat. A díjazott személyére bárki (magánszemély, intézmény, közösség) tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu) legkésőbb 2019. március 31-ig kérjük
eljuttatni a polgármesterhez a következő címre: Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet, 1221
Budapest, Városház tér 11. A borítékra írják rá, hogy: Javaslat „Gráf Antal-díjra”
Tiszta, virágos kerületért díj A cím azon természetes vagy jogi
személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: személyek) részére adományozható, akik a kerület tisztaságának megőrzése, környezetünk szépítése és egészségesebbé tétele érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek.
A díj az alábbi kategóriákban nyerhető el: a) családi ház és környezete, b) utca, utcarész, lakótelepek, társasházak kisebb, nagyobb egysége, c) balkonok, erkélyek, d) intézmények, vállalatok, egyházak, e) önkormányzati fenntartású intézmények
Az a)-d) kategóriákban az első három helyezett, az e) kategóriában
egy helyezett kaphat díjat. Kerületünk polgármestere a Kerület Napja (június 21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat.
Az írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.
budafokteteny.hu) legkésőbb 2019. május 31-ig kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő címre: Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII.
kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet, 1221 Budapest, Városház
tér 11. A borítékra kérjük, írják rá: Javaslat „TISZTA, VIRÁGOS KERÜLETÉRT DÍJRA”.

Városházi Híradó
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Helytörténeti kincsek Nagytétényben

Fiatal lokálpatrióták is bekapcsolódtak a Nagytétényi Polgári Kör munkájába. Lászlóné Varga Évával a civil szervezet elnökével beszélgettünk
Sok szempontból is izgalmas és mozgalmas volt a 2018-as esztendő a Nagytétényi Polgári Kör életében. Lászlóné Varga
Évát, a civil szervezet elnökét kérdeztük
az elmúlt évről.
– A 2018. évben fontos esemény volt
márciusban a Nagytétényi Helytörténeti Kiállítótér átköltöztetése a Cziffra Házból a Nagytétényi út 278. alá, a
régi Kosárgyár épületébe, mely méltóbb
helyszín a régi tárgyak elhelyezésére –
mondta el Lászlóné Varga Éva. – Több
hónapon keresztül önzetlenül dolgozott a
berendezésen, és a 42 lokálpatrióta által
átadott tárgyak elhelyezésén Wittmann
Judit és Wahl Ildikó, akik megteremtették a kiállítás alapját.
– Rengeteg esemény és program színesíti hónapról hónapra a tétényiek életét, amelyeket egy maroknyi lelkes civil
álmodott meg és hoz létre. A tavalyi évben a tanfolyamok és hagyományos rendezvények mellett mi volt a legfontosabb
történés a kör életében?
– Április 27-én könyvbemutatót tartottunk Dindi István: Nagytétény az
1950. évi városegyesítés után – az egykori nagyközség a főváros 22. kerületében címmel. A szerző ezen a könyvön
több mint két évet dolgozott. Februárban tartottunk jótékonysági maszkabált
Baranyai Márta és Kövesdi Dénes szervezésében. A bálon 500 ezer forint jött
össze, amit a hároméves Márkus-Schütt
Viktória nagyon költséges indiai gyógykezelésére adtunk át az édesapának.
– A Nagytétényi Polgári Kör aktív bázisa még mindig a helyi szépkorúakból

tevődik össze, de egy pár éve megfigyelhető, hogy egyre több fiatal vesz részt a
szervezésben. Tudatos döntés volt a bevonásuk, és milyen rendezvények köthetőek a nevükhöz?
– Igen, tudatos döntés volt, de ezt
nem lehet erőltetni. Baranyai Mártinak
és Mányoki Kingának összesen hat gyermekük van. Önállóan vállalták a Gyermeknap és az Adventi családi nap megszervezését már második alkalommal.
De mindketten óriási részt vállalnak a
Szüreti mulatságok megszervezésében
is. Rajtuk kívül – kérésükre – a korosztályukhoz tartozó több kamaszkorú fiú
és lány segít a rendezvények lebonyolításában.
– Milyen tervek vannak az idei évre?
– Természetesen a hagyományőrző és kulturális rendezvényeinket idén
is folytatjuk. Harmincegy kiemelt rendezvényünk lesz, ezen belül fontos számunkra például a Nagytétényben élő
Puskás Tibor kezdeményezésére az 1.
Székely Bál, melyet április 27-én rendezünk meg. Május 26-án 10 órakor a
Nagytétényi Helytörténeti Kiállítótérben előadás lesz A Vitézi Rend története címmel. Július 3-án az 1279-ben IV.
László királyunk által a kun kérdés megoldására összehívott Tétényi Országgyűlés 740. évfordulójára emlékezünk.
Ebből az alkalomból Németh Zsolt országgyűlési képviselő segítségével kihelyezett parlamenti bizottsági ülés lesz a
Szelmann Házban. Október 19-én a felújított Nagytétényi Iparoskör zászló újraavatására és újraszentelésére kerül
sor. n (Viszkocsil Dóra)

xxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Bátorság és boldogság
Sportos civil szervezet a Budatétényi Polgári Kör
A Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete emblémáján egy nagy zöld B betű
látható, mely a barátságot és a boldogságot jelenti. A civil közösség tavalyi
évét Horváth Józsefné, az egyesület elnökségi tagja értékeli.

Száztíz éves a Baross
Gábor-telepi Polgári Kör
Szent István-szobrot állítanak fel az Ispiláng utcai buszfordulóban
Sztavropulosz Szotirisznét, a Baross
Gábor-telepi Polgári Kör elnökét kérdeztük a tavalyi év történéseiről és arról, milyen hagyományos programok
és tanfolyamok voltak 2018-ban, amik
folytatódnak idén is.
– Januárban mindig a disznóvágással
kezdjük az évet, ilyenkor bárki megnézheti, hogy milyen folyamatok követik egymást egy igazi disznótoros
vacsora elkészültéig. Ezután január
közepén megemlékezünk a doni áttörés áldozatairól. Egyedülálló a májusfaállításunk, amit csak mi tartunk
a Kőbányász Emlékparkban. Nagyon
népszerű a Köztünk élnek sorozatunk
is, melyen a Barosson lakó ismert személyiségeket ismerhetnek meg az érdeklődők, kicsit másként – kezdte
az élménybeszámolót Sztavropulosz
Szotiriszné. – Minden generáció körében népszerűek a kvízesték, melyeket
Kopasz Sándor kvízmester tart. Népszerű még a meridián tornánk Pálinkás
Gyöngyi vezetésével, és fontos megemlíteni – a teljesség igénye nélkül –

az asztalitenisz-edzéseinket több csoportban, valamint a könyvtárunkat és
családi tornánkat. Új színfolttal is gazdagodott a polgári kör: megalakult a
Rockklub, amelyen a rockzene rajongói vehetnek részt.
– A Donát-hegy nemcsak a Baross
Gábor-telepen élőknek fontos emlékhely, hanem a kerületieknek is, mely
folyamatosan egy-egy új szoborral, kereszttel bővül. Tavaly mi történt a „kerület gyöngyszemeként” emlegetett
emlékhelyen?
– Ezt az emlékhelyet is, mint annyi
mást a Barosson, Pelikán Imre bácsinak és segítőinek köszönhetjük. Az általuk megkezdett hagyományt ápoljuk
tovább, így 2018-ban egy barossi család ajándékozott kerámia turulmadarat, melyet az ezeréves Magyarország
emlékkövén helyeztünk el június 6-án,
a trianoni megemlékezésünk alkalmával. A turulmadarat Vinczéné Lőrincz
Ágnes barossi keramikusművész készítette.
– Lesz esetleg új rendezvény vagy
klub a 2019-es évben?

– Ebben az évben február 8-án indul útjára a „Közlekedési tagozatunk”
Bajczár János tagozatvezetésével.
Ebbe a klubba a buszsofőröktől a közlekedés iránt érdeklődő civilekig bárki
jelentkezhet. Érdekes új színfoltja lesz
ez a klub is reményeink szerint a polgári körnek.
– Idén kettős jubileumot ünnepel a
kör, milyen rendezvénnyel készülnek
ezekre a kerek évfordulókra?
– Igen, a Baross Gábor-telepi Polgári Kör 110. évfordulója és az újjáalakulásának 20. évfordulója lesz idén. Ebből
az alkalomból május utolsó hétvégéjén örökös és tiszteletbeli elnökünk, Pelikán Imre emlékére emléknapot tartunk. Lesz a kerületi civil szervezetek
részére meghirdetett focitorna a barossi iskola sportpályáján, valamint a
Pelikán-ház udvarán főzőverseny és
kvízvetélkedő is. Körösztös Péter fafaragó művész Szent István-szobrát szeretnénk elhelyezni az Ispiláng utcai
buszfordulóban, a Dózsa György úti
körforgalom mellett lévő Baross-szobor
mintájára. n (Viszkocsil Dóra)

– A Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesületének életében nagyon fontos a
sport. Milyen hagyományos és új rendezvények voltak a tavalyi évben, ami
az együtt töltött mozgással kapcsolatos?
– A Baráti Körök Kupája sportrendezvényünk négy sportágat foglal magába, a
bowlingot, a labdarúgást, az asztaliteniszt
és a lövészetet. Kerületi vállalkozások, civil szervezetek és közfeladatot ellátók számára hirdetjük meg ezt a baráti versenyt.
A részt vevő csapatok nyolcvan százaléka állandó, 20 százaléka változó, ennek
oka a munkahelyi elfoglaltság. Egyesületünk tagságának az együtt töltött mozgást
a tavaszi időszakban Baráti sportnappal
bővítettük, mely igazából ügyességi csapatjátékot takar, ősszel szeinor olimpiát
rendezünk. Új rendezvényünk a Nosztalgia táncparti, melynek népszerűsége, látogatottsága hónapról hónapra emelkedik.
Élőzenére, a 60-as, 70-es, 80-as évek kedvelt slágereire táncolhatnak a párok.
– A sport mellett a kultúra is főszerepet kap az egyesület életében. Milyen
rendezvények voltak, és kik léptek fel a
székház színpadán?

– Az elmúlt évben Nőnapon Badár
Sándor humorista volt a vendégünk.
Idősek napján Szóka Júlia operettprimadonna műsorával kedveskedtünk
tagságunknak. Hagyományos Zenés
időutazás rendezvényünkre, mely nyilvános, Mikó István színművészt és
Éles István humoristát hívtuk meg.
– A Tóth József utcai székházban
milyen klubokon és tanfolyamokon vehetnek részt az érdeklődők?
– Székházunkban működik a Nyugdíjasklub, a Turisztikai és Gyalogtúra klub,
az Erkel Ferenc Művészklub, a Pingpong klub és a Meridián torna. A tanfolyamaink kicsiknek és nagyoknak egyaránt szólnak. Ilyen a Budafoki Kempo,
a Capoeira, a Törpördög gyermekbalett,
a Hatha jóga, az Iskola előkészítő foglalkozások, a Női torna, a Dancing Soul
Táncstúdió és a gerincjóga.
– Az idei évnek milyen tervekkel
vágtak neki az egyesület tagjai?
– Továbbra is szeretnénk a kedvelt
programjainkat megtartani, melyet tagjainknak és a kerületi polgároknak is
szervezünk. Az idei évben a mi szervezetünk ad otthont a Civil Szervezetek
Napjának. Terveink közt szerepel a szenior táncverseny megrendezése is. Abban bízunk, hogy ismerve a kerület táncot, zenét szerető lakosságát, nemcsak a
táncestekre, de erre a versenyre is szívesen beneveznek. n (Viszkocsil Dóra)
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közlekedés

Meghívó

Ideiglenes buszmegálló a Klauzál utca környékén

A Nagytétényi Polgári Kör elnöksége értesíti tagjait, hogy
2019. február 11- én, hétfőn 17.:30 órakor

2019. január 23-tól a 101E, 101B, 150-es és a 941-es autóbuszok terelt útvonalán többlet megállót létesítenek, Esze Tamás
utca néven.
2019-01-22
2019. január 12. óta a jobb utaskiszolgálás érdekében módosult a 101E, 101B, 150-es és a 941-es autóbuszok útvonala.
Ezen a terelt vonalon a budafok-tétényi önkormányzat kérésére szerda üzemkezdettől többlet megállót létesít a BKK.

tartja évi rendes közgyűlését

Az ideiglenes megállót Esze Tamás utca néven, a Nyél utcában az Esze Tamás utca kereszteződése után helyezik el, és várhatóan 2019. február 28-ig használhatják az utasok.

Napirend:
1.) 2018. évi elnöki beszámoló
2.) Számvizsgáló Bizottság beszámolója
3.) 2018. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
4.) 2019. évi költségvetés tervezetének elfogadása
5.) Etikai Bizottság beszámolója
7.) Egyebek
A hatályos alapszabály X. 4. pontja értelmében a közgyűlés nyilvános.
Az alapszabály X. 5. pontja alapján a közgyűlést legalább 15 nappal az ülés előtt
össze kell hívni. A Ptk. 3:76. § (3) bekezdése szerint „Ha a közgyűlés határozatképtelen [azaz nincs jelen a szavazattal bíró tagok 50%-a + 1 fő], a megismételt
közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és
legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.” A megismételt közgyűlést ennek megfelelően 2019. február 15-re 17:30-ra hívjuk össze. A megismételt
közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.
Az alapszabály X. 5. pontja előírja, hogy a közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei
az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A
Szelmann-házban a meghívót 2019. január 21-én tesszük közzé, a 3 napos határidő ettől kezdődően számítandó, így az esetleges javaslatokat 2019. január 24ig kell megtenni. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül, január 26-ig dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a
kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal, azaz a Szelmann-házban 2018. január 28-ig közzéteszi.
A tagság megjelenésére feltétlenül számítunk.
Budapest, 2019. január 15.
Üdvözlettel: László Istvánné elnök

program
felvétel

program

Minden HANG számít!

A Német Nemzetiségi Önkormányzat
sok szeretettel meghívja önt és
kedves családját a

A Lampart-Budafok Vegyeskar szeretettel várja az énekelni kedvelő ifjakat és
idősebbeket.
Lelkes ténykedésed jutalma a jó hangulatú próbák, rendszeres fellépések.
Ne csak otthon énekelj, gyere közénk és
mutasd meg hangod, legyél a kórus biztos hangja.
Várunk tenor, basszus szólamokba férfiakat, szoprán és alt szólamokba hölgyeket. Kottaismeret nem feltétel, honlapunkat tekintsd meg.
www.lampartkorus.hu
Próbák helye, időpontja: minden csütörtökön 17-19 óráig a Bp., XXII. ker.-i rendőrkapitányság nagytermében.

2019. február 16-án, 20 órakor kezdődő, hajnalig
tartó, évadnyitó

batyus báljára
(1222 Budapest XXII., Tóth József utca 45.)
Zene: Krigli Band zenekar

MEGHÍVÓ
Rózsavölgy Egyesület tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2019.február 2-án, szombaton 18 órára
Molnár János festőművész

„Mi Magunk”
című kiállításának megnyitójára

Helyfoglalás 1222 Bp., Tóth József u. 47. sz. alatt,
2019. január 30-tól,
hétfő és csütörtök 16-19 óra között.
Jelmezverseny
Érdeklődni lehet:
06-1/229-3840, 06-70/410-9403

A kiállítást megnyitja Lázár Imre
A kiállítás helye: Rózsavölgyi Közösségi
Ház, 1221Budapest, Ady Endre út 25.

Fenyőfagyűjtőhelyek Budafok-Tétényben
Mária Terézia u. 25.
Fácán u.–Tenkes u. sarok
Gyöngyszem u.
(Húr utcai átvágás–járda)
Tompa u.–Vihar u. sarok
József Attila u. 15.-tel szemben
(zöld terület)
Tűzliliom u.
(a Gyula vezér lépcső mellett)
Terv u.–Gyula vezér út sarok

Bartók Béla ltp. (közért mögötti parkoló nyugati végében)
Bartók Béla ltp.–Tenkes u.–Társasház
u. sarok
Mézesfehér u. (trafó mellett)
Füttyös utcai garázsok déli oldala
Kiránduló u.–Avar u. sarok
(volt szelektív sziget helyén)
Játék u.–Demjén István u.
Kossuth Lajos utca (Donszky Á. u. sarok)

A Nagytétényi Polgári Fiú- és Leányiskola a Nagytétényi út 259 sz. alatt működött
1935-1945-ig.
Egykori igazgatója Pentz Endre tanár, akinek a 100. születésnapjára a Nagytétényi Polgári Kör és a még élő végzett diákok emléktáblát helyeztek el az iskola épületének falán.
Tiszteletünk jeléül a végzett diákok, a család és a Nagytétényi Polgári Kör

megemlékezést és koszorúzást tart
2019. február 19-én, kedden 17 órakor a helyszínen.
Szeretettel várjuk a végzett diákokat és az emlékezőket.

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.

falinaptár

2019-es kerületi falinaptár
kapható a Városházán
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Budafok-Tétény
Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal
(1221 Budapest, Városház tér 11.) pénztárában
a készlet erejéig megvásárolható az önkormányzat
által készíttetett 2019-es falinaptár.
A falinaptár önköltségi ára: 580,-Ft
Hétfőn: 13.30-18.00 óra
és Szerdán: 8.00-12.00 és 14.00-16.00 óra

Városházi Híradó



KULTÚRA



7

Társalgás Bozsik Yvette-tel
„Jobban hiszek a gesztusokban
és a mozdulatokban, mint a szavakban”
(Folytatás az 1. oldalról) 

Lulutól Rosalindáig
Szabó István szerepet írt Udvaros Dorottyára az új filmjében
A Nemzeti Színház március 2-án mutatja be Csehov utolsó művét, az elmúlásról szóló Meggyeskertet. Ezt a korábban Cseresznyéskert címmel futó
komédiát 1999-ben az akkoriban induló Bárka Színház is műsorára tűzte,
és csakúgy, mint most, akkor is a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Udvaros Dorottya játszotta a főszereplő földbirtokosnőt.
– Nehézség vagy könnyebbség, hogy
ugyanezt a szerepet már két évtizeddel
korábban is eljátszotta?
– Semmit nem jelent. Sok év telt
el azóta, és most teljesen más szemmel nézem Ljubov Andrejevnát. Úgy
próbálok, mintha új lenne a darab, bár
Csehov műveit az ember általában
jól szokta ismerni akkor is, ha nem
játssza. Húsz éve talán még túl fiatal voltam ehhez a szerephez, de általam nagyon szeretett előadás jött létre
Bagossy László rendezésében. A színház egyik alapítótagjaként ezt a bemu-

tatót életem nagyon fontos pillanatának tartom. A Meggyeskertet Silviu
Purcarete rendezi, akivel Shakespeare: Ahogy tetszik előadásában
dolgoztam már, így picit ismerem.
Nagyon markáns az elképzelése, izgalmas vele a próbaidőszak.
– Elsősorban drámai alakításokban láthatjuk, amelyek rendszerint főszerepek. Nemrég vendégségbe jött
Budatéténybe az Őszi szonátával, hétvégén Gertrudis királynét alakította a Nemzetiben, a folyamatosan futó
A gömbfejűek és csúcsfejűek című
Brecht-darabban két szerepe is van…
– Érdekes, hogy nálunk a nézők nagyon nehezen fogadják be Brechtet,
furcsa módon nekem mégis két komoly sikerem kapcsolódik hozzá. A
pályám elején, amikor a Nemzeti Színházhoz kerültem, először Pollyt alakítottam Brecht Koldusoperájában, Jurij
Petrovics Ljubimov rendezésében. Elképesztő szériában játszottuk volna a
színművet, ha nem alakul meg a Kato-

na József Színház, ahová a darab több
szereplőjével együtt én is átszerződtem. Később Brecht Szecsuáni jóember
című darabját Ács János rendezésében
Jóembert keresünk címmel játszottuk
az Új Színházban, ahol majdnem elértük a száz előadást, amikor lecserélődött a színház vezetősége. Ha ez nem
történik meg, túllépjük a százat, ami
Magyarországon példátlan. Az pedig
szerencse, hogy a pályám során Lulutól kezdve Rosalindáig az ilyen feladatok találnak meg.
– Decemberben fejezték be a Zárójelentés című Szabó István-film forgatását, amelyben a főszereplő (Klaus
Maria Brandauer) feleségét alakítja.
Ez is csak a szerencsén múlott?
– István két filmjében szerepeltem
már, sőt a Redl ezredesben Brandauerrel
együtt, de csodálatos dolog, hogy Szabó István személyesen keresett és kért
fel, az pedig külön megtiszteltetés számomra, hogy rám gondolva írta meg ezt
a szerepet. n (Tamás Angéla)

Az éneklés a lélek vállalkozása
A Nemzet Művésze lett Budai Ilona, a Rózsavölgyi Népdalkör vezetője
A Nemzet Művésze díj a legrangosabb a
művészeti díjak egymásra épülő rendszerében, a magyar Országgyűlés alapította
2013-ban. Azok a 65 év feletti, Kossuthdíjas alkotóművészek kaphatják meg,
akik saját művészeti területükön jelentős
értéket hoztak létre. A díjat a Magyar Művészeti Akadémia elnöke adományozza.
2018-ban Budai Ilona népdalénekes vehette át ezt az elismerést november 5-én.

Bozsik Yvette és társulata 

Népzenei Iskolában. Mennyire fogékonyak ma a fiatalok a népzenére?
– Azt vallom, hogy egy pedagógusnak rendkívül meghatározó szerepe
van abban, hogy a gyerekek mennyire szeretik meg a népdalokat. Salgótarjánban egy szakmunkásképzőbe
hívtak, hogy a harmadik osztályában
tartsak énekórát fiúknak. Amikor elkezdtem énekelni, mindenki vihogva lecsúszott a székről. Én nem adtam
fel, elkezdtem mesélni és énekelni
nekik, majd egyszer csak úgy éreztem, hogy egy angyal szállt fölénk és
csönd lett, elkezdtek figyelni. A legvégén felállt egy pufók, pattanásos kamasz és azt mondta nekem: „De Ilonka néni, az népdal vagy micsoda, amit

én a nagymamámtól szoktam otthon
hallani?” Mondtam neki, hogy énekelje el, ő pironkodva nekikezdett
énekelni, amit én ámultan hallgattam, és ezt válaszoltam neki: „Légy
te büszke a nagymamádra és magadra, hogy odafigyeltél és megtanultad
ezt a szép népdalt. Ez egy olyan örökség és kincs, amit a lelkedben viszel
tovább.” Ezért érdemes a gyerekekkel foglalkozni, ők még nyitottak és
megérzik a jót. Az éneklés a lélek vállalkozása, aki énekel, az kétszeresen
imádkozik, ahogy azt Babits is mondta. Úgy érzem, a népdalokkal tudom a
legjobban és legkifejezőbben elmondani azt, ami a szívemben és a lelkemben van. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Horváth Judit

Fülöp Mihály műveiből nyílt kiállítás a Budafoki Könyvtárban
A Szovátán született, de huszonhat
éve Budatétényben élő építészmérnök
deszkára festi képeit, az azokhoz lazán
kapcsolódó verseit ciklusokba rendezi.
Évente egy-két kiállításon vesz részt,
a bútorokat, illetve tárgyakat October
Industrial név alatt készíti. Fülöp Mihály műveiből január 25-én nyílt kiállítás a Budafoki Könyvtárban, ahol az alkotó verseit felolvasva kalauzolta végig
művein az érdeklődőket.
Báránykám című vers új, de a hozzá

udai Ilona Kossuth-díjas népdal-

a próza, mivel hasonló arányban vannak jelen, és az előadásnak egységes
látásmódot kell tükröznie. Ezért is állnak hozzám közel a zenés műfajok.
Azonban a világot inkább koreográfusként látom, koreográfusként tapasztalok, jobban hiszek a gesztusokban és
a mozdulatokban, mint a szavakban. A
mostani alkotói szakaszomban fontosabb számomra a csend és a természet
ereje, ezeket koreográfusként is erőteljesebben tudom megfogalmazni.
– Milyen feladatok várják a közeljövőben?
– A Seherezádét koreografálom
Hollerung Gábor felkérésére. Társulatommal a Budafoki Dohnányi Zenekarral együtt lépünk fel február 9-én
a Müpában. A tavaszi bemutatónkat a
Millenáris területén megnyíló új Nemzeti Táncszínházban állítjuk színpadra,
melyet Endo Tadashi világhírű japán
butoh mester, Kazuo Ohno tanítványa
készít a társulatunknak február végétől, utána kezdem koreografálni egykori első főszerepemet, a Csipkerózsikát a Pécsi Balett számára.
A Budatétényben élő érdemes művésszel február 21-én, 18 órakor találkozhatunk a művelődési központban, a Klauzál Társalgó című
programon. n (Tamás Angéla)

Cókmók idők deszkaképei

Atársítható kép már tíz évvel ezelőtt el-

Bénekes már hét éve vezeti a Rózsa-

völgyi Népdalkört. Erről lapunknak elmondta: egy kedves ismerőse kérésére
jött el meghallgatni a népdalkört, egy
kicsit szétszórva énekeltek, de nagyon
jó, erőteljes hangzásuk volt. Arra gondolt, hogy megpróbál együtt dolgozni velük. – Ez hét éve volt, és nyugodtan mondhatom, hogy évről évre egyre
összeszedettebben, szebben szólnak,
nagyon szeretek velük együtt énekelni
– emlékezik a művész.
– Három hónappal ezelőtt vehette át
a Nemzet Művésze címet, mit érzett a
díjátadón?
– Hatalmas öröm egy ilyen díjat
megkapni és átvenni. Olyan emberek
után, mint Erdélyi Zsuzsanna és Kallós Zoltán néprajzkutató, az ő helyükre
belépni egy hatalmas megtiszteltetés.
Nagyon oda kell figyelnem, hogy méltó utódjuk lehessek.
– 1978 óta vezeti a Vikár Béla Népdalkört, emellett a gyerekek tanítása
is fontos szerepet játszik még ma is az
életében, 1986-tól dolgozik az Óbudai

– Decembertől fut a kaposvári Csiky
Gergely Színházban a Chicago című
musical. Ön rendezte és koreografálta,
ahogy már 2014-ben a Centrál Színházban is. Mennyiben újult meg a darab?
– Mivel azóta én és a körülöttem
lévő világ is változott, új hangokat, új
gondolatokat, képeket szándékoztam
megfogalmazni. Nem aktualizáltam,
ettől egyszerre lesz korhű és kortalan
is. A legnagyobb kihívás az volt, hogy
mivel másodjára rendeztem, új és érvényes történetet akartam adni. A világot
próbálom nem a közélet szintjén látni,
hanem sokkal inkább a lényegre koncentrálni, befelé fordulóbb, meditatívabb, letisztultabb formában.
– A Csiky Gergely Színház Cabaret
című előadása nyáron bekerült a Városmajori Színházi Szemle versenyprogramjába. Ma is időszerű ez az 1930-as
években játszódó berlini történet?
– A Cabaret időtlen musical, amelyet először a Centrál Színházban állítottam színpadra. Az első alkalommal
a mai korba helyeztem a történetet,
Kaposvárott viszont – új díszletekkel
és jelmezekkel – kimondottan az akkori Németországba. Ebben a darabban egyszerre tud működni a tánc és

készült, a Tücsökszedés a Tücsök című
képhez íródott, A folyónál című verset a
hárosi Duna-ág ihlette, míg a Süt a nap a
délelőtti hangulatot érzékelteti. A három
versciklusból (Entrópia, Alig cibál kezem
és Cókmók idők) szemezgető művész érdeklődésünkre válaszolva elmondta: verseit az utóbbi három évben írta, és mindegyikre jellemző, hogy megírásakor az
időbeli eltérés ellenére ugyanazok az érzések járták át és hasonló gondolatok foglalkoztatták, mint a hozzájuk társítható
képek megalkotásánál. A kiállított anyag

kilencven százaléka új munka, de minden
alkalommal visz magával egy-két olyan
alkotást is, amely az előző tárlathoz kapcsolja az aktuális kiállítás képeit. A deszkára festett művekről elmondta: szereti a fát, annak vaskosságát és kiterjedését,
azért is használja képei alapjául, ahogy az
egyedi tervezésű bútoroknál vagy használati tárgyaknál is.
Fülöp Mihály művésztanárok irányítása mellett a szovátai önképző körben
kezdett faragni és festeni. Eleinte csendéletet és tájképeket festett, s csak ritkábban portrét. Témáit sokszor erdélyi
festők ihletik, színeit nemegyszer szülőhelyének látványából meríti, a kompozíciók elkészítésében pedig többféle technikát használ, vagy éppen egyedi
módon keveri ezeket. A fa felületére
festett képekre gyakran vastárgyakat és
köveket is applikál. Egyéni látásmódjáról és színkezeléséről több pályatársa is
elismeréssel szólt egy-egy kiállításán.
A gazdag képanyaggal megnyitott,
Cókmók idők címet viselő tárlat február
8-ig látható a Budafoki Könyvtár második
emeleti galériájában. n (Tamás Angéla)
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Budapest, London
és a világűr
Gyűrűs Boldizsár bronzérmet szerzett
a nemzetközi csillagászati diákolimpián
IOAA 2018, Kína – bronz. Felejthetetlen
lezárása egy örömökkel, élményekkel
és barátságokkal teli időszaknak – írta
Facebook-oldalán Gyűrűs Boldizsár, a
Pekingben megrendezett 12. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia bronzérmese, aki százötven tanulmányi versennyel a háta mögött – ahogy ő
fogalmazott – ezzel a „kalanddal” lezárta
általános és középiskolás éveit.
budafoki fiatalember eddigi, sike-

Arekben gazdag diákéveit a Gádor

xxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

A magyar kultúra ünnepe
A Klauzál Ház egész napos programot szervezett a jeles nap alkalmából
Harmincadik éve emlékezünk vis�sza közösen arra a napra (1823. január
22.), amelyen Kölcsey Ferenc letisztázta a Himnusz kéziratát Csekén. 1989től kezdve az ország minden pontján
– így Budafok-Tétényben is – nívós
műsorokkal emlékeznek meg a Magyar
kultúra napjáról.
íg a budafoki könyvtárban az

MAranyalma Páros (Gebri Berna-

dett és Vaskó Zsolt) Szent Lászlóról szóló, kisgyermekes családoknak
szánt zenés meséjével ünnepeltek, addig a Klauzál Ház egész napos programot szervezett e jeles nap alkalmából, amely Ady Endre halálának (1919.
január 27.) 100. évfordulójával is ös�szekapcsolódott. Délelőtt az iskolások
nagy örömére a Kávészünet zenekar
és a Klauzál Gitár Band tartott megzenésített versekből összeállított Trend-

hagyó irodalomórát két-két kerületi
iskolában (Kempelen és Rózsakert, valamint Baross és BNAG) – külön kiemelve Ady költészetét, akinek fotói
és levelei a kora esti óráktól központi helyet foglaltak el a művelődési ház
programjában.
A költőről készült fotókból, az
Ady, a portrévá lett arc című kiadvány
anyagából nyílt kiállítást a Petőfi Irodalmi Múzeum főmuzeológusa, a kötet szerkesztője, E. Csorba Csilla nyitotta meg.
– Költészete, publicisztikái és levelezése is hallatlanul izgalmas, de fotói
különleges szerepet játszottak életében.
Tudatosan használta a korabeli vizuális médiát, fényképeivel is az imázsát
építette, így nem engedte meg mindenkinek, hogy megörökítse őt. Igazi vonásait – felesége, Csinszka szerint is
– Székely Aladár fotográfus találta el

leginkább, és ezt Ady is így gondolta,
hiszen ikonikussá vált könyöklős arcképéből több százat dedikált és adott
vagy küldött képeslapként hódolóinak
és nőismerőseinek – beszélt a fotók jelentőségéről E. Csorba Csilla.
A megnyitón, amelyet az Ady és
Léda kapcsolatát bemutató felolvasóest követett, a Kávészünet zenekar előadásában megzenésített verseket hallgathattunk.
A színházteremben a költő, valamint múzsája, Brüll Adél és annak
férje, Diósy Ödön szerelmi háromszögét mutatta be Kőszegi Ákos Jászai Mari-díjas színpadi és szinkronszínész, valamint a Szegedi
Tudományegyetem bölcsészhallgatói Réczei Tamás rendezésében, Nyáry Krisztián Így szerettek ők című
magyar irodalmi szerelmeskönyvét
felhasználva. n (Tamás Angéla)

Általános Iskolában, majd az ELTE
Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium matematika-fizika tagozatán töltötte, ahol a hét tantárgyból tett (hatból
emelt szintű) érettségi vizsgát követően a tantestület Apáczai-emlékéremmel ismerte el ottani tanulmányi és közösségi tevékenységét.
– 2018 szeptemberétől a világ egyik
vezető kutatóegyetemén, az Imperial
College London fizika szakán tanulsz.
Hogy érzed, jól döntöttél?
– Jó választásnak tartom, bár hiányoznak a haverok. Harmadévben szeretnék majd asztrofizikára szakosodni,
mivel az űrkutatás foglalkoztat, és erre
itthon kevesebb a lehetőség. A versenyeken is azt tapasztaltam, hogy nálunk a csillagászat erőteljesebb vonal,
mint az űrkutatás.
– Második éve tagja vagy a magyar
csillagászati és asztrofizikai olimpiai
csapatnak. Hogyan kerültél ilyen közel
a csillagokhoz?

Gyűrűs Boldizsár
hirdetmény

Ösztöndíjasok tárlata
Mag Krisztina Szilvia fotográfus és Keresztesy Vilma Júlia üvegművész munkái a Klauzálban
Március 3-ig látogatható a Vén Emil
Galériában Budafok-Tétény két művészeti ösztöndíjasának közös kiállítása. A Mag Krisztina Szilvia fotográfus
és Keresztesy Vilma Júlia üvegművész
munkáiból összeállított tárlatról N. Mészáros Júlia művészettörténész beszélt.
– A két művész kapcsolódási pontja a
fény, amely munkáikban kiemelkedő
jelentőséggel bír. Mindketten a fény által valósítják meg elképzeléseiket. Míg
Mag Krisztina Szilviánál a fény a kompozíció nélkülözhetetlen eleme, addig
Keresztesy Vilma Júliánál a meditációs megvilágosodás az, amely képeinek formába öntését és kontextusait is
meghatározza – kezdte minden részletre kiterjedő megnyitóbeszédét a művészettörténész, aki az ösztöndíjasok
eddigi életútjáról és a kiállítótérben látható egyes alkotásokról, azok létrejöttéről, valamint a művészek által használt technikákról beszélt.
A kiállítás megnyitóján Szepesfalvy
Anna alpolgármester köszöntőjében
azt hangsúlyozta: fontos, hogy az önkormányzat által 2003-ban bevezetett
művészeti ösztöndíjprogram nyertesei
bemutatkozhassanak a kerületben, és
jó, hogy ettől az évtől kezdve a képzőés iparművészek is lehetőséget kapnak
erre a Klauzál Házban. Hozzátette: a
kerületi ösztöndíjban részesülő fiatal

xxxx

előadóművészeket, zenészeket évek
óta meghívják, hogy tartsanak egy-egy
előadást, koncertet, így ők hamarabb
ismertté válhatnak kerületszerte.
A két alkotó közül kiemelte
Keresztesy Vilmát, aki a 2017-ben be-

Fotó: Kocsis Zoltán

vezetett Babafogadó program ajándékcsomagjába a Babanapló füzetet megtervezte, majd a jelenlévők figyelmébe
ajánlotta a tárlatot, amelyen Drahos
Rebeka fuvolaművész Bach- és Debussy-műveket játszott. n (Tamás Angéla)

– Tizenegyedikben elmentem egy újpesti csillagász szakkörbe, ahol már az
első alkalommal több, engem régóta foglalkoztató problémára választ kaptam.
Amikor 2016-ban csillagászati és asztrofizikai versenyt hirdettek, én is jelentkeztem, és három forduló után bejutottam az
ország nyolc legjobb versenyzője közé.
Akkor tudtam meg, hogy közülünk öten
alkotják majd az olimpiai csapatot, amely
Magyarországot képviseli a Thaiföldön
megrendezett nemzetközi versenyen.
A fizikai számításokban már akkor is jó
voltam, de a csillagászati ismeretek terén volt mit pótolnom a felkészülés ideje
alatt. Abban az évben egyéniben csak dicséretet kaptam, de a nemzetközi csapattal, amelynek tagja lehettem, megnyertük
a diákolimpiát. 2018-ban már természetes volt, hogy indulok a versenyen, és
novemberben, Pekingben bronzérmes
lettem. Előnyt jelentett számomra, hogy
az egyetem laboróráin sok olyan dolgot
megértettem, amelyeket addig csak ismertem és tudtam.
– Minden percedet a fizika tölti ki,
vagy mással is szoktál foglalkozni?
– Már gyerekkorom óta sok időt töltök
különböző küzdősportokkal, de a gitározás is nagyon kikapcsol. A kisebb kihagyás
után most nagyon friss, intenzív élményt
nyújt a zenélés. Túrázni is szeretek, azonban London belvárosában erre esélyem
sincs, viszont az egyetemi szakkörösökkel egyszer már volt alkalmam Anglia déli
partjainál sziklát mászni, és ez óriási élményt jelentett! n (Tamás Angéla)

Fotó: Kocsis Zoltán
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RIPORT, HAGYOMÁNY, SEGÍTŐ KEZEK

 Városházi Híradó

Zarándokút
Csíksomlyóra

Idén Ferenc pápa látogatása alkalmából
indul útnak a keresztalja
arsay Ferenc, Budafok-Tétény pol-

Kgármestere és Németh Zoltán al-

polgármester zarándokutat szervez
– Ferenc pápa látogatása alkalmából –
Csíksomlyóra a kerületi katolikus plébániák támogatásával. A Budafok-Tétény keresztalja 2019. május 29-én,
szerdán, a kora délutáni órákban indul,
és 2019. június 3-án, hétfőn, a késő
esti órákban érkezik vissza Budapestre. Az utazáson a tervek szerint eljut-

xxxx

Veszélyben
a HEROSZ
Állatotthon!
Már csak 3-4 hónapig működhet jelen
formájában a Budapesti HEROSZ Állatotthon, ha nem kap azonnali pénzbeli segítséget. Az egyesület az szja
1%-ának felajánlásából finanszírozza
a kiadásokat, azonban most nem érkezett elegendő utalás a HEROSZ Budapesti Szervezetének. Legutóbb sokan
jártak úgy, hogy olyan szervezeteket
jelöltek meg a bevallásukban, melyek
nem is léteznek, így veszett el több
száz millió forintos segítség.
özel

harminc

éve

működik

a

KBrassói-Nyél utca sarkán a Buda-

pesti HEROSZ Állatotthon, mely befogad megunt, elkóborolt, gazdátlan
állatokat. A hely, ahol nemcsak ku-

tyák vagy macskák találnak otthonra
és kapnak egy második esélyt a szebb
élethez, hanem madarak, teknősök, kígyók, birkák, kecskék, rágcsálók vagy
éppen nyulak. A szakértő és elhivatott
állatvédőknek köszönhetően a mentett
állatok jó helyre kerülnek, és az önkéntesek segítségének köszönhetően lelkileg is meggyógyulnak, így válva örökbe fogadható kis házi kedvencekké.
Az állatotthon folyamatosan telt házzal (70-80 kutya, 20-30 macska) működik, ha van is üresedés, rögtön érkezik új állat, tehát nagy szükség van az
otthonra. A bekerült állatok alapos orvosi vizsgálaton, és ha szükséges, kezelésen esnek át. Ivartalanítva és chipelve lehet csak örökbe fogadni őket,

Fotó: Kocsis Zoltán

melynek a költségeit az egyesület állja.
Az otthont évek óta támogatja az egyik
legnagyobb állateledeleket gyártó cég,
melynek köszönhetően a lakók takarmánya biztosított, de az egyéb költségek nem. Mint például a rezsi-, a telephely működési költsége, az állatorvosi
kiadások és az elhivatott állatbarátok
munkabére. Az dolgozók és az önkéntesek most támogatókat keresnek,
emellett egy nemrég elnyert pályázatnak köszönhetően telefonon is érkezhet
a segítség. A HEROSZ ADJUKÖSSZE
adományvonal egy hívása 500 forintot
ér, melyre SMS is küldhető.
Hívja a 13600-as telefonszámot,
majd az automata bejelentkezése
után adja meg a HEROSZ kódját: 40.
Ugyanerre a számra küldhető sms, akkor a 13600-as számra küldje a 40-et.
Egy telefonhívás vagy egy sms üzenet
értéke 500 Ft, amit meg is kap az egyesület! Az adományvonal a Telekom,
Telenor, Vodafone és az Invitel hálózatából érhető el. Ha valaki nagyobb
összeggel szeretné segíteni az állatmentők munkáját, akkor a szervezet
számlaszámára utalhat, mely a következő: HEROSZ BUDAPESTI SZERVEZETE. Számlaszám: 1170702420151483. n (Viszkocsil Dóra)

Soha többé ilyen bűntettet!
A magyarországi németek kitelepítésének 72. évfordulóján emlékeztek
A Nagytétényi Polgári Kör és a Német
Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében tartottak megemlékezést és koszorúzást a nagytétényi Sváb Emlékműnél január 19-én.
Himnusz, valamint a magyarornémetek himnuszának eléneklése után Lászlóné Varga Éva, a
Nagytétényi Polgári Kör elnöke köszöntötte a megemlékezőket, majd felkérte Zugmann Péter alpolgármestert
ünnepi beszédének megtartására.
,,Néha elgondolkodom, mi lett volna, ha 72 évvel ezelőtt a kitelepítés nem
történik meg. Hogyan nézne ki településünk, a portáink, egyáltalán a nagytétényi városkép?” – kezdte beszédét az
alpolgármester. „De tudjuk, mert megtanultuk az iskolában is, hogy a történelemben nincs olyan, hogy mi lett volna,
ha... Helyette vagyunk mi most itt a jelenben, és velünk élő svábok helyett csak
egy rájuk emlékező emlékmű áll most
itt mellettünk” – mondta, majd köszönetét fejezte ki a Nagytétényi Polgári Körnek, hogy a Sváb Emlékmű létrejöhetett.
Zugmann Péter megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, ahogy mondta, ezzel
járulhatunk hozzá leginkább ahhoz, hogy
soha többé ne forduljon elő hasonló történelmi bűntett.
A megemlékezésen Kludák Erzsébet, a Helytörténeti Kör vezetője és
Szirtes Edit, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tartott beszédet, a
nagytétényi Hugonnai Vilma Általános

Ómama nyaklánca
őrzi a titkot
A nagy érdeklődésre való tekintettel, és
az első megjelenés óta elfogyott példányok pótlása okán megjelent Silingi Terézia: Ómama nyaklánca című családregényének harmadik, javított kiadása. A közel
ötven oldal függelékkel kiegészített kötetet decemberben mutatta be a szerző és
a könyv kiadója a Budafoki Könyvtárban.
családregény írójával lánya, a szer-

Akesztői és kiadói feladatokat is ellátó

Aszági

Zimber Szilvia beszélgetett.
Bevezetésképpen elhangzott részéről, hogy elsősorban azért volt szükség a
kötet javítására, hogy még pontosabb legyen a történelmi háttér, amelynek átnézését és korrigálását dr. Mayer János történész végezte el. A kiadó azt is fontosnak
vélte, hogy a második kiadás apró elírásait helyre tegyék. A függelékben a kézirat
megszületéséről valamint a könyv 2015-ös
megjelenéséről olvashatunk különös tekintettel az írásbeli visszajelzésekre, amelyek
első körben a családtól származtak. Ebben

Iskola 5. osztályos tanulói pedig Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét
mondták el németül és magyarul.
A rendezvény végén elsőként helyezett el koszorút a Törökbálinti Városszépítő Egyesület elnöke és a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnök asszonya. Budafok-Tétény ön-

nak Dévára, látogatást tesznek a hétfalusi csángóknál, vendégeskednek a
moldvai csángóknál Lábnyikon, a szállás Borospatakán lesz, családoknál. Ezt
követően a zarándokok részt vesznek a
Ferenc pápa által celebrált misén, majd
kirándulást, szekérutat tesznek a Sebő
Ödön hadnagynak állított kereszthez.
Az előjelentkezéseket az orbanj@
bp22.hu, valamint a paala@bp22.hu
e-mail címre várják. n (vh)

kormányzata nevében Zugmann Péter, majd a Nagytétényi Polgári Kör, a Baross Gábor-telepi Polgári
Kör, Bogó Ágnes díszpolgár, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és
a Pofosz XXII. kerületi elnöke, Péter Árpád helyezte el az emlékezés
koszorúit. n (budafokteteny.hu)

a részben kaptak helyet azok a hírek, tudósítások, interjúk és riportok is, amelyek a
könyv megjelenését követően valamelyik
sajtóorgánumban megjelentek.
Ezt követően lánya kérdéseire felelve Silingi Teréz beszélt a könyvről, majd
mindketten a jelenlévőknek válaszoltak.
Az Ómama nyaklánca egy budafoki német család, a járványokat, háborúkat, forradalmakat és diktatúrát megélt
Zimber család 1847-től 1990-ig tartó történetét meséli el. A regény bemutatja azt
is, hogyan élték túl és őrizték meg minden
helyzetben emberségüket a Zimberek.
Ez a családregény nemcsak a budafokiaknak nyújt különleges élményt, de
a külföldön élő magyarok számára is
nagyon érdekes lehet, mert a szerző egy
egyszerű család hétköznapjain keresztül
vezeti végig olvasóit a magyar történelem viharain. Nem véletlen, hogy ezen a
könyvbemutatón a regény német nyelvre történő lefordítása is felmerült ötletként.. n (Tamás Angéla)

Városházi Híradó

Hirdetésfelvétel
Médiapartner: Sales Bt.

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

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!

HORVÁTH ZSUZSI
párkapcsolati coach, házassági
konfliktus kezelési tanácsadó
Tel.: 06-30-900-6034
E-mail.: napocska75@hotmail.com
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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 hétfő: 13:00-14:00, kedd: 18:00-19:00,
szerdán és pénteken 13:00-14:00

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

Apróhirdetés

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



MAJOR DEMETER
Kápritozott bútorok javítása,
áthúzása közülereknek is!

Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.

HIRDETÉS

KÁRPITOSMESTER

Megjelenési lehetőségekkel
kapcsolatban kérje tanácsadó
kollégáink segítségét!

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő



Appróhirdetés-felvétel:
GYORSNYOMDA, PROMONTOR UDVAR
1221 Budapest, Kossuth. L. u. 25–29.
Mostantól új telefonszámon
érhető el a piacfelügyelő
A Szomszédok Piacának
piacfelügyelőjét a 20/224 36 57-es
telefonszámon lehet elérni.

szolgáltatás 
Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves korig. Kérésére házhoz
megyünk. Tel: 06-30/6821-390, www.a111auto.hu
Rendszergazda szolgáltatás, informatikai hálózat
üzemeltetése kedvező áron. Érd.: 06305754831,
E-mail: admin@szamitogephiba.com

Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes
körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752
Víz-, központi fűtésszerelést vállalok. Tel: +3670/434-5212
Konténeres sittszállítás, sóder, homok, murva,
termőföld, zöldhulladék. Tel: 06-20/4646-233

eladó 
Építkezésre, üdülésre alkalmas telek eladó
Horgásztelepen. Lakáscsere is érdekel. Tel: 0670/344-1760

KERT 
Kertrendezést, metszést és teljeskörű kertészeti
munkákat vállalok. Füvesítés, növényültetésések,
„problémamegoldások”. Egyedi elképzelésű
famunkák kivitelezése. Tel: 06-20/918-0945
Szőlő, gyümölcsfa metszést, kertgondozást,
füvesítést vállalok, vidéken is. (Balaton, Velence) Tel:
06-30/682-4431
Figyelem! Fakivágás, gallyazás, szakszerű metszés, teljeskörű kertészeti munkák, növényvédelem,
kertrendezés garanciával. Tel: 06-30/343-7318

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK

NAGYTÉTÉNYI SPORTEGYESÜLET
– KOHÁSZ SÖRÖZŐ –
SZERETETTEL VÁRJA VENDÉGEIT

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.
1224 Bp. XXII., Fennsík u. 1475 m2

1221 Bp., Temesvári u. 9/B

területű „zártkerti művelés alól

kivett lakóház, udvar, gazd. épület

kiv. terület és gazd. ép.”

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.

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.

1224 Bp. XXII., Termő u. 81.
1223 Bp., Klauzál Gábor u. 6/A

236766/1 hrsz. 588 m2 területű „kert

415 m2-es pincehelyiség

és gazdasági épület”

Helyrajzi szám: 229176/5/A/2. Kikiáltási
ára: 5 900 000 Ft. Árverési időpont:
2019. február 7. 9.30 óra.

8/16 tulajdoni hányada

1224 Bp. XXII., Kunyhó u. 34. 236637 hrsz.
826 m2 területű „gyümölcsös”
3/9 tulajdoni hányada

ESKÜVŐK MEGTARTÁSÁRA,
ÉVZÁRÓK, SZÜLETÉSNAPOK, BANKETTEK,
BÁLOK, BARÁTI ÖSSZEJÖVETELEKRE, RETRO BULIK, KAREOKI
PARTYK S EGYÉB RENDEZVÉNYEK MEGTARTÁSÁRA ALKALMAS
KELLEMES, HANGULATOS, HELYISÉG BÉRELHETŐ
VALAMINT FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ SZERVEZETT KONCERT, SPORT ESEMÉNY,- ÉS VERSENY
PROGRAMJAINKRA IS LÁTOGASSANAK EL HOZZÁNK:
2019.02.02 –FANTASTIC RETRO DISCO DJ. RINGÓVAL
TOVÁBBI AKTUÁLIS PROGRAMJAINKAT A VÁROSHÁZI HÍRADÓ című lapban megtalálja.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! CÍM: 1225 BUDAPEST, ANGELI ÚT 64. (bejárat a Fáy utca felől)

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.

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.
1222 Bp., Promontor utca 41.
kivett lakóház, udvar, gazd. épület
38/200 tul. hányada

Helyrajzi szám: 225156. Telekterület: 879 m2.
Az árverés tárgyát az önkormányzati tulajdonban
álló tulajdoni hányad képezi,
amely természetben a földszint 1. ajtószámú-,
31 m2 alapterületű, felújítandó lakást jelenti!
Az ingatlan megtekintési időpontjai: 2019. február 4. 10.00-11.00 óra-, valamint február 5. 14.0015.00 óra között.
Az ingatlan kikiáltási ára: 5 600 000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható:
10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2019. február 7., 9.00 óra.
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 Városházi Híradó

Állta a sarat BMTE
a szlovén bajnok ellen

Klampárral is mérkőzött
Pingpongfellegvár a Pelikán Imre Közösségi Házban
Prinyi Csaba csak 46 évesen tanult
meg asztaliteniszezni úgy istenigazából – aminek idestova tizennégy éve –,
és már nyolc éve vezeti a Baross Gábor-telepen, a Pelikán Imre Közösségi Házban a hétvégente gőzerővel üzemelő pingpongszakkört. A derék bőgős
példája is mutatja, hogy sohasem késő
belevágni valami új elsajátításába.

Tíz csodás cateži nap, amely – reméljük – megrengeti a világot

xxxx

Fotó: Budafokimte.hu

Ha egy edzőtáborozásról azt mondja a
vezetőedző, hogy még a magas elvárásokat is túlteljesítette, akkor ott nem lehet nagy baj. Márpedig Csizmadia Csaba,
a Budafoki MTE szakvezetője így vélekedett a múlt csütörtökön befejeződött
szlovéniai felkészülésről, melynek során
a szlovén és a horvát labdarúgó-válogatott egykori futballparadicsomában, fűtött pályákon gyakoroltak az NB II vasárnap kezdődő tavaszi idényére.
erme Čatež Spa – így hívják a szlovén Riviérénak is nevezett, Szávaparti üdülőkomplexumot, ahol a BMTE
tíz napon át készült a vasárnap – számunkra Dorogon (14.00 óra) – kezdődő
tavaszi idényre. Csizmadia Csaba edző
legénysége négy mérkőzést játszott a tíz
nap alatt, ezek közül vitathatatlanul az
Olimpija Ljubljana, az aktuális szlovén
bajnok – jelenleg az élvonalbeli pont-

T

vadászat második helyezettje – elleni
2-2-es döntetlen a legértékesebb eredmény, amelyet 2-0-s hátrányból felállva értünk el, Pölöskei Péter duplájának
köszönhetően.
– Jómagam a két utolsó összecsapást
láttam, akkor látogattam meg a csapatot.
Előbb 2-1-re legyőztük a szlovén másodosztályú Brežicét, majd szikrázóan
kemény meccset vívtunk a horvát élvonalbeli HNK Goricával. Kettő-nullra vezetett az ellenfél, innen kiegyenlítettünk,
helyzetünk is volt a 3-2-höz, de a végén
a horvátok szereztek két gólt, és 4-2-re
nyertek. A harmadik góljuknál Gohér
Gergőt két kézzel kilökték a labda alól,
így került helyzetbe a csatáruk, a bíró behunyta a szemét. Érezhette a játékvezető, hogy elcsalta a meccset, mert miután
lefújta a találkozót, futva menekült be az
öltözőbe… – újságolta Jakab János, a
BMTE tiszteletbeli elnöke.

A tapasztalt sportvezető szerint határozottan erősödött a keret Kovács Zoltánnal, a rutinos kapussal, a Csíkszeredából – Kaposvár érintésével – érkezett
Csiszer Balázzsal, a védelem valamen�nyi posztján bevethető védővel és Kulcsár Kornéllal, az egykori U19-es válogatott középpályással. Csiszer többször
is szerepelt a székely válogatottban Csizmadiával, a védelem közepén áttörhetetlen falat alkottak, őket tehát nem kell bemutatni egymásnak.
– Nem akarok fölöslegesen hurráhangulatot kelteni, de a vasárnapi tavaszi rajton, Dorogon jó eredményre számítok,
már csak azért is, mert a sérültjeink kezdenek felépülni, Filkor Attila például jól
teljesített Szlovéniában, gólt is szerzett.
És azt feltétlenül írja meg, hogy betegeskedő fiatal játékosunkat, Fekete Mátét –
a legendás Dobesch Gyula bácsi unokáját – visszavárjuk! n (Ch. Gáll András)

Vándorkupa a legjobbaknak
Kispályás foci a Budafok-Tétény Baráti Körök szervezésében

xxxx

Nyolc csapat nevezett be az idei Budafok-Tétény Baráti Körök kispályás labdarúgókupájára, amelyet január 26-án
rendeztek meg a BMTE sportcsarnokában. A szervező civil szervezet a mostani rendezvényre több újdonsággal is
meglepte a sportolókat.
ásodik állomásához érkezett a Buda-

Mfok-Tétény Baráti Körök Egyesülete
által megálmodott kupasorozat, a decem-

Fotó: Szabó László Ferenc

beri bowling után most a labdarúgás kapta a főszerepet. A rendezvény megnyitóján Vizi Sándor, a kör elnöke elmondta,
hogy a fő cél még mindig az, hogy a szervezetek, intézmények csapattagjai között
civil ismerkedési lehetőség is nyíljon a
napi munkakapcsolaton kívül. A csapatok rendkívül sportszerűen és taktikusan
játszottak. Az idei évben új taggal bővült
a kupasorozat: az „Úgyvan Közterületfelügyelet” csapatával. A fiatal játékosok

Városházi Híradó
budafok-tétény

rendkívül összeszokottan és pontosan játszottak, csak úgy szórták a gólokat. Az
izgalmas mérkőzéseket végigdrukkolta a közönség. A harmadik és negyedik
helyért nagy küzdelem zajlott a közteresek és az Ivanics csapata között, végül az
újonnan csatlakozott csapat 6-2-re megnyerte a meccset, így bronzéremmel térhetett haza. Nagy csatát vívtak a kupáért
a rendőrök az önkormányzat dolgozóival. A döntetlen után a 11-esek rúgásával
4-3-ra nyert az önkormányzat csapata. Az
érmeket és a kupákat Vizi Sándor, Rigó
Lajos, a Budafok-Tétény Baráti Körök
Egyesületének alelnöke és Bakos Miklós helyi vállalkozó adta át. A legjobb játékos címet Bako Krisztián, a legjobb kapus díjat Nagy János Zoltán, a legjobb
góllövő címet pedig Somogyi Szabolcs
vehette át. Idén először adták át a legsportszerűbb csapat díját, amit a tűzoltók
kaptak, az elismerést Bakos Miklós kerületi vállalkozó ajánlotta fel. További helyezések: 5. Budafok-Tétény Baráti Körök a Ricar Kft.-vel együtt, 6. Bakosfa
Kft., 7. Süni Bt., 8. XXII. kerületi tűzoltóság. A gratulációk és a közös képek elkészítése után a kör vendégül látta a játékosokat. A soron következő sportág az
asztalitenisz lesz, a versenyt február 9-én
rendezik meg. n (Viszkocsil Dóra)

„Természetesen én is pingpongoztam
gyerekként, akár a többi fiatal, de 46
éves koromig nem gondoltam komolyan arra, hogy versenyszerűen elsajátítsam ezt a szép sportágat. Régen
mindenki tudott valamilyen szinten
pingpongozni, az én gyerekkoromban
ez szinte kötelező volt” – kezdi a bemutatkozást a tíz-tizenkét tanítvánnyal
dolgozó edző, aki maga is versenyző,
az 1/b osztályban csapatbajnoki összecsapásokon szerepel a KSI-Közgáz SE
együttesében.
Prinyi úr – ahogy a bevezetőből is
kiderül – hatvanéves, de egyelőre eszébe sem jut, hogy nyugdíjba kéne mennie.
„Hogy is mehetnék nyugdíjba, amikor van nekem tisztes polgári hivatásom, bőgős vagyok a MÁV Szimfonikusoknál. Ezért is nem tudok több időt
szentelni az asztalitenisznek, hetente
egy alkalommal foglalkozom a tanítványaimmal, akik jobbára fiatal srácok.
Ha a zenei programom engedi, akkor
szombaton, esetleg vasárnap tartom az
edzéseket, van úgy, hogy reggeltől estig ütjük a kis fehér kaucsuklabdát” –
mondja a sportág szerelmese.
Aki még maga is edzőkhöz jár!
„Azt mondják, a jó pap holtig tanul, én is járok Somosi Miklóshoz, akit
annak idején a világ legjobban szerváló asztaliteniszezőjének tartottak, s

jelenleg a magyar válogatott soklabdás edzője. A soklabdás edző azt jelenti, hogy ő csak adogat, egy dobozból
másodpercenként szedi elő a labdákat,
olyan, mint egy szervagép.”
Az elmúlt tizennégy évben Prinyi úr
neves klasszisokkal is szembekerült a
különböző versenyeken.
„Nem is egyszer megmérkőztem
Klampár Tiborral, a legendás világbajnokkal. Ne kérdezze, mi lett az eredmény, Tibi – bár hat évvel idősebb
nálam – az asztal mellett állva, csuklóból pingpongozva még ma is a világ
legjobbja. Csak ne kelljen sokat mozognia… A fonákja még mindig bámulatos, a mi pörgetéseinket nem egyszerűen visszaadja, hanem le is csapja!
Valóságos dinasztiát alkotnak a fiával és az unokájával, ők is jó játékosok, persze nem olyanok, mint a nagypapa...”
Hej, ha egyszer szemtanúi lehetnénk
a közösségi házban egy Klampár–Prinyirangadónak! n (Ch. Gáll András)

Prinyi Csaba (balra)

Fotó: Kocsis Zoltán

Győztek a kosarasok
Megszerezték idei első győzelmüket a kosarasaink
Budafok kosárlabdacsapata 85-66-

Ara legyőzte a Nagykőrösi Sólymo-

kat a Promontor utcában. Nem játszottunk különösebben jól, de szinte végig
mi irányítottuk a találkozót. Az első
kosarunk nehezen akart megszületni
a találkozón, viszont miután megtört a
jég, sorra szereztük a pontokat – 7-2es vezetésünknél időt is kért a Nagykőrös. A folytatásban magára is talált a
vendégcsapat, először 7-nél, aztán 15nél is utolértek minket, majd egy triplával fordítottak, de Varga kosarának
köszönhetően végül mi zártuk előnyben az első negyedet (19-18).
A második periódusban főként a csereként beszálló Fehér és Mészáros, illetve a gyűrű alatt keményen dolgozó Horváth pontjaival megléptünk egy kicsit,

és az ellenfél ismét kénytelen volt átbeszélni a taktikáját. Mindhiába: a negyed
második felére előbb 10, majd 12 pontra nőtt a mieink előnye. A félidő előtti
utolsó percekben viszont elkezdtek sülni a nagykőrösi kezek, pár egymás után
bedobott triplának köszönhetően 40-38ra zárkóztak a fordulás előtt.
A második félidőt egy 9-0-s rohanással kezdtük, és bár végérvényesen egészen a mérkőzés utolsó perceiig nem tudtuk leszakítani a Sólymokat,
a találkozót már a kezünkben tartottuk
– a hátralévő időben hét pontnál közelebb már nem engedtük riválisunkat. A végjátékban aztán átfutottunk
a letámadással próbálkozó vendégeken, így végül nagyarányú győzelmet
arattunk. n (budafokbasket.hu)
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