Körforgalom-építés

Török Ádám a borházban

Húszéves a Vojnovich

Győzött a BMTE

Amint az időjárási körülmények lehetővé
teszik, folytatódhat a Balatoni úti
körforgalom építése. (2. oldal) 

A hazai blues és progresszív rock első számú
fuvolistája, Török Ádám különleges felállásban
muzsikál nálunk. (5. oldal) 

Huszadik évfordulóját ünnepli a kulturális
központként is működő Vojnovich–Huszár-villa
a Piroska közben. (7. oldal) 

Megszerezte első tavaszi győzelmét
a BMTE labdarúgócsapata, 2-1-re
a Siófok ellen. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Űrdöngölős
farsang
Gyerekműsorral
érkezik Rutkai Bori
a Klauzálba
(5. oldal) 
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Szabadidőpark épül a Duna-parton
Nyár elejére elkészül a Duna-parti szabadidőpark a Hajó utca, a Hosszúréti-patak és a folyam által határolt területen
A partszakasz jelenleg is népszerű
a sportszeretők körében, sok kerékpáros és futó tervezi ide az edzését. Ezért
többek között multifunkcionális sportpályát, új kerékpárutat hoznak itt létre,
a jövőben pedig street workout park is
épül.
A gyerekeket a szaladgálásra csábító zöld gyepen túl új, mozgásra ösztönző modern játszótér is várni fogja:
három trambulin, gumidombok, mászóka-bújócska falak, hinták, alagút és
mászókák kapnak helyet.
A szabadidőpark egyik célja, hogy
ideérve kikapcsolódhassunk a hétköznapok nyüzsgéséből, amelyben
parti pihenőpontok segítenek. A társadalmi egyeztetés során sokan kérték nyilvános WC építését is, így a
szolgáltatóépület részeként ez is helyet
kap a területen.
A fejlesztés kiemelten kezeli a környezetvédelmi szempontokat, célja, hogy
közelebb hozza a Dunát és vele együtt a
természetet az emberekhez, vagyis egy
élhető, szerethető városi oázis jöjjön létre. Ennek részeként új sétányt alakítanak
ki külön kerékpárúttal, emellett pedig a
partra vezető lépcső és rámpák is megújulnak. (Folytatás a 2. oldalon) 

Január végén elkezdték építeni a budafoki Duna-parti sétányt és szabadidőparkot. Ezzel elérhetővé válik a vízpart, területet biztosítanak a játékhoz
és a sporthoz, így a partszakasz a családok kedvenc helyévé válhat. Az építkezés azonban átmenetileg közlekedési korlátozásokkal is jár.
Hajó utca, a Hosszúréti-patak és a

ADuna folyama által határolt part-

szakasz valaha a kerület sportéletének
fontos helyszíne volt, az elmúlt évtizedekben azonban sajnos nagyrészt kihasználatlanná vált. Budafok-Tétény
önkormányzata 2015-ben döntött a terület megújításáról, rendezéséről, hogy
az idelátogató lakosok kellemes, a szabadidő eltöltésére alkalmas helyet találjanak a Budafok városközpontjával
közvetlen kapcsolatban lévő Dunaparton.
A főváros TÉR_KÖZ pályázata által is támogatott önkormányzati beruházás megtervezésében a lakosság is
részt vehetett: a 2017 őszén tartott társadalmi egyeztetés során mondhatták
el véleményüket. A beérkezett javaslatokat is figyelembe véve a végleges tervek elkészítése 2018 elején indult meg.
Meghívó

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata

KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK
ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

a

alkalmából

közös megemlékezésre és koszorúzási ünnepségre hívja a kerület polgárait
2019. február 24-én, vasárnap 16 órai kezdettel.
Házigazda: Karsay Ferenc polgármester
Megemlékező beszédet mond: Balog Zoltán miniszterelnöki biztos
Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke
Szász Lajos, a Budapest-Budafoki Református Egyházközség lelkésze
Közreműködik: Dizseri András előadó, televíziós műsorvezető
A rendezvény helyszínei: Megemlékező műsor a Városházán
– a Záborszky Nándor teremben
(Budapest XXII. kerület, Városház tér 11.), majd koszorúzás az ’56-os emlékműnél, végül a rendezvény dr. Takács Pál-emléktábla koszorúzásával zárul.
Mindenkit szeretettel várunk!


Karsay Ferenc polgármester

Sportfórum a Klauzál Házban
Molnár Janka atléta és Vass Zoltán kajak-kenus holtversenyben nyert díjat
Budafok-Tétény huszonnyolc ifjú sportolójának szavazata alapján választották meg a ,,2018. év Sportbüszkesége”
díj győztesét február 8-án a Klauzál
Házban. A díjat Molnár Janka 17 éves
atléta és Vass Zoltán 16 éves kajak-kenus holtversenyben nyerte el.
vről évre egyre több kerületi diák

Égondolja úgy, hogy a mozgás nem-

csak hasznos időtöltés, hanem életforma. Kimagasló eredményekkel jelennek meg budafok-tétényi fiatalok
különböző sportágakban hazai és nemzetközi versenyeken. Az önkormányzat
tavaly indította útjára Budafok-Tétény
Sportkiválóságainak fórumát, melyen a
sportélet magas rangú képviselői, Magyarország és a kerület legkiválóbb sportolói, edzői és természetesen a családtagok
vesznek részt. (Folytatás a 12. oldalon) 

xxxx

Fotó: Kocsis Zoltán
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Lezárás a Dózsa
György úton
A vasútépítési munkák miatt ideiglenes útlezárások lesznek
Kelenföld–Százhalombatta vonal-

Aszakasz vasúti pálya és kapcsoló-

dó létesítmények korszerűsítése projekt a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő
Zrt. beruházásában valósul meg. A fejlesztés részeként 20,5 kilométer hos�szan átépítik és korszerűsítik a vasúti
pályát. A pálya nagyrészt 120 km/h pályasebességgel lesz járható. Az állomásokon és megállóhelyeken 55 cm magas peronok, peronaluljárók, rámpák,
liftek, perontetők épülnek korszerű térvilágítás rendszerrel. A felsővezetékrendszer teljes hosszban átépül.
A következő munkák (vasúti pálya szivárgó építése, végleges útépí-

tés) megvalósításához a Dózsa György
úti szintbeni útátjáró ideiglenes lezárása szükséges. A munkák idején, a tervek szerint 2019. 01. 31. 08:00 – 2019.
02. 22. 20:00 között a Dózsa György
úti útátjárót lezárják, kerülni a Nagytétényi úton lehet.
A kizárás ideje alatt a gyalogos és kerékpáros forgalom működik a lezárt útátjárókban. Műtárgyépítési munkálatok miatt a Növény
utcai aluljáró folyamatosan le lesz
zárva. A közúti közlekedés számára a lezárás ideje alatt a javasolt
és kitáblázott kerülőutat képünkön
láthatják. n (budafokteteny.hu)

Szabadidőpark épül
a Duna-parton

Nyár elejére elkészül a Duna-parti szabadidőpark a Hajó utcánál
(Folytatás az 1. oldalról) 

Fontos azonban, hogy a budafoki
közvetlen Duna-part Natura2000 védettség alatt áll, ezért a beruházás
tiszteletben tartja a természeti környezetet, megtartja a meglévő fákat
és az ártéri aljnövényzetet, a lehető legkevesebb beavatkozás történik
ebben az övezetben. A természetvédelmi területről információs táblákat
helyeznek ki a környezeti nevelés érdekében.

A növényzettel benőtt parti szakasz
miatt jelenleg alig lehet rálátni a folyóra. Ezt a tervek alapján kilátóteraszok
fogják segíteni.
A terület megújításának része a
Mementó Szmolenszkért emlékmű
környezetrendezésének befejezése is,
amelyet a lengyel–magyar barátság
jegyében avattak fel 2018 áprilisában az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával.A Hajó utca–
Duna-parti sétány fejlesztése során a

már meglévő kerékpárutat is felújítják, így 2019. február 7-től a kerékpárút OMV benzinkút és Duna utca
közötti szakaszát lezárják. A kerékpárosok a helyszínen jelzett KRESZtáblák alapján terelt útvonalon közlekedhetnek a Hajó utcától a Duna utca
vonaláig. Az autósok számára fontos
információ, hogy tilos lesz a párhuzamos parkolás az úttesten.
A Hajó utca–Duna-parti sétány várhatóan 2019 nyarára készül el. n (vh)

xxxx

Négy új stratégiai partner
Három céggel és egy egyesülettel kötött
megállapodást az önkormányzat

ai partnerség lényege, hogy az önkormányzat és a partnerszervezetek ismerjék meg egymás nézőpontját, érdekeit
és segítsék egymás munkáját. Célja a
kerületben élő és dolgozó közösség fejlesztése, összehangolása.
Az együttműködési megállapodásokat Tamás László, a Tamax Kft. ügyvezetője, Filotás Viktória az ARTÉR
Művészeti Egyesület képviseletében,

Katona Klára, a Katona Borház Kft.
ügyvezetője, Kukla Krisztián, az Art
Quarter Nonprofit Kft. ügyvezetője,
valamint Karsay Ferenc polgármester
írta alá, majd az új stratégiai partnerek
beszéltek tevékenységükről.
Az önkormányzat egyszerűsített hivatali ügyintézéssel és bemutatkozási,
megjelenési lehetőségekkel segíti a vele
együttműködésre lépő vállalkozásokat,
cserébe aktív részvételt vár a kerület
közéletében. A programban részt vevő
vállalkozások esetében az önkormányzat kiemelten kezeli az általuk megfogalmazott észrevételeket az őket is érintő kerületi rendeletekkel kapcsolatban,
valamint lehetőséget kapnak egymás
jobb megismerésére is. A kezdeményezés sikerességét jól jelzi, hogy mára ötven szervezet lépett az önkormányzattal
stratégiai partnerségre. n (vh)

Tamás László, a Tamax Kft. ügyvezetője

Filotás Viktória, ARTÉR Művészeti Egyesület

Katona Klára, a Katona Borház Kft. ügyvezetője

Kukla Krisztián, az Art Quarter ügyvezetője

Budafok-Tétény önkormányzata február 7-én a Klauzál Házban stratégiai partnerségi megállapodást kötött
a Tamax Kft.-vel, az ARTÉR Művészeti
Egyesülettel, a Katona Borház Kft.-vel
és az Art Quarter Nonprofit Kft.-vel, ezzel a stratégiai partnerek száma elérte az ötvenet.
z aláírás alkalmával Karsay Ferenc

Apolgármester elmondta, a stratégi-

Legkésőbb március közepén
folytatódik a körforgalom építése
A BKK tájékoztatása szerint amint az
időjárási körülmények lehetővé teszik,
de legkésőbb 2019. március közepén
folytatódhat a Balatoni úti, a Tanító utcánál létesülő körforgalom építése.
jelenlegi téli időjárás egyelőre nem

Ateszi lehetővé az útépítési munkák
elvégzését. Addig a Balatoni úton a Tanító utca környezetében továbbra is 30

km/órás forgalomkorlátozás marad érvényben, a gépjárműforgalom 2 x 1 sávon haladhat – olvasható a BKK közleményében.
A két Balatoni úti kereszteződésben,
a Tanító utcai és a Háros utcai csomópontban kialakítandó körforgalmat és a
köztük lévő útszakasz felújítását tartalmazó teljes beruházás legkésőbb 2019.
júniusra fejeződik be. A városközpont

felé vezető irányban továbbra is fenntartják a benzinkúthoz balra kanyarodó
sávot. A Tanító utca zsákutca marad, a
Balatoni útról a Tanító utcába nem lehet bekanyarodni.
A forgalomkorlátozások miatt a 150es busz továbbra is módosított útvonalon
halad. A körforgalom-építéssel kapcsolatban további részleteket olvashatnak a
BKK korábbi közleményében. n (vh)

Fotó: Kocsis Zoltán

Városházi Híradó



képviselet
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

Hagyományteremtő
Sportfórum
Nrületünkben a Sportfórumot, amit nem titkoltan hagyományteremtő céllal indíagy öröm számomra, hogy immáron második alkalommal rendeztük meg ke-

xxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

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

Kgármestere és Németh Zoltán Buda-

fok-Tétény alpolgármestere zarándokutat
szervez – Ferenc pápa látogatása alkalmából – Csíksomlyóra a kerületi katolikus plébániák támogatásával. A BudafokTétény 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 eljutnak 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. Előjelentkezéseket az orbanj@bp22.hu, valamint a
paala@bp22.hu e-mail címre várják. n

Mi a véleményük?

tottunk el. Sportemberként hiszek abban, hogy a sport előrébb viszi a világot, jobbá teszi a jellemet és összehozza az embereket. A sport komoly lecke, folyamatos
megmérettetés.
,,Sportos kerület” lévén szívügyünk a gyermekek sportolási lehetőségeinek bővítése. A tehetséggondozás pedig egyik legfontosabb nemzeti ügyünk. Bízunk benne,
hogy a sport infrastruktúra-fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy a kerület egyesületei
és klubjai továbbra is sikert sikerre halmozzanak. Sőt, még ennél is többet szeretnénk: a lehető legtöbb embert megszólítani és sportolásra bírni. Ezért igyekszünk
megteremteni azokat a körülményeket, melyeket a profi és amatőr sportolók, valamint az egészséges életmód hívei is szívesen tekintenek második otthonuknak.
A Magyar Kézilabda-szövetség pályázatának köszönhetően a Budai Nagy Antal Gimnázium kültéri kézilabdapályával gazdagodott, szintén a szövetség és az önkormányzat támogatásával újult meg a Kempelen Farkas Gimnázium tornaterme.
További kültéri pálya létesítése valósulhat meg a Kempelen Farkas Gimnázium, a
Kolonics György Általános Iskola területén, valamint a Bartók-lakótelepen. MLSZ
pályázati forrásból felújítjuk az Angeli utcai és a Jókai utcai sportpálya öltözőjét
és a füves pályát. Több fitneszparkot építettünk, és pályázati támogatással további 10 helyszínen street workout eszközöket telepítünk a közeljövőben. A Hajó utcai
Duna-parti sétányon TÉR-KÖZ pályázati támogatással felújítjuk a kerékpárutat.
Arra törekszünk, hogy olyan sportolók tudjanak kiemelkedni, felnevelkedni, mint
amilyenek a rendezvényen összegyűltek. Ehhez az önkormányzat a sportösztöndíjak
meghirdetésével és díjak adományázásával igyekszik hozzájárulni, hiszen óriási büszkeséget jelent számunkra, hogy sok kerületi sportoló sikeréről számolhatunk be.
Az idei évben a ,,2018. év Sportbüszkesége” díjat a tavalyihoz hasonlóan ketten,
holtversenyben nyerték el. Molnár Janka 17 éves atléta, aki már másodjára nyerte
el az elismerést, és Vass Zoltán 16 éves kajak-kenus sportolónk.
Szívből gratulálok nekik!
Az a szív, az az elhivatottság, szorgalom és belső tartás, ami fiatal koruk ellenére
hihetetlen energiával viszi őket előre, a legfontosabb azon az úton, melyen elindultak.
Közösségünk számára büszkeséget és örömet jelentenek azok az eredmények,
amelyeket kerületi diákjaink elértek. Hálás vagyok nekik és nagyon köszönöm Budafok-Tétény nevében is, hogy ilyen sokszor örülhetünk sikereiknek. Ifjú sportolóink példaképek számunkra, akik bebizonyították, hogy kellő elszántsággal, alázattal, akarattal és hittel igenis összeegyeztethető a tanulás és a sport.
Kívánom, hogy legyen elég erejük ahhoz, hogy a legmerészebb álmaikat is elérhessék! n
civil szemmel

sebes gábor
Fidesz–KDNP-s
önkormányzati képviselő

Javaslatok a kerületi ellenzéknek
Kerületi ellenzéki képviselőink láthatóan kóros ötlethiányban szenvednek. Ezért vették
át Botka László szegedi polgármester decemberi előterjesztéseinek főbb elemeit szó
szerint, hogy kerületünkben is ezzel tiltakozzanak a túlóra szabályainak módosítása miatt. Az országosnak szánt, de szánalmasnak
bizonyult tüntetések, megmozdulások még
kínálnak átvehető példákat számukra.
1. Zárják le a Leányka utcai felüljárót tüntetés címén, majd vonuljanak rajta öten-hatan, feltartva több ezer embert.

BODROG Zoltán
lmp-s
önkormányzati képviselő

Az új „családvédelmi akciótervből” is a legjobbat szeretném meglátni, s ennek szellemében hadd emeljem ki a tervezett teljes
bölcsődei ellátást! A gyereknevelés örömteli, de nehéz munka, ami attól, hogy – sajnos, minél szegényebb valaki, annál kisebb
(!) – pénzjutalmakkal díjazzuk, nem válik

Dankóné Hegedűs Jolán
MSZP-s
önkormányzati képviselő

Az elmúlt hetek országos tiltakozóhullámai a „rabszolgatörvény” bevezetése ellen a kerületi ellenzéki pártok képviselőit
is arra késztetik, hogy álljanak ki a kerületünkben dolgozó munkavállalók jo-

2. Tartsanak gyújtó hangú beszédet,
lehetőleg Lenin-idézettel megtűzdelve,
hiszen Bangóné is azt tette. A „kapitalisták azok, akik eladják nekünk azt a kötelet, amire majd felakasztjuk őket” idézetet már lefoglalta. Javasolom helyette az
„A nők igazi felszabadítása, az igazi kommunizmus csak ott és akkor kezdődik,
ahol és amikor megkezdődik a tömegharc (amelyet az államhatalom birtokában lévő proletariátus vezet) a kis háztartás ellen, vagy helyesebben, amikor
kezdetét veszi a kis háztartás tömeges
átépítése a nagy szocialista háztartássá” idézetet, ez a feministáknak is tetszik majd.
3. 2012-ből egy-két sajtóhír: „Az
MSZP semmilyen intézményes kapcsolatot nem tart fenn a Jobbikkal a jövőben,
így nem vesznek részt a Jobbikkal közös országgyűlési kezdeményezésben –

közölte Steiner Pál szocialista képviselő
hétfői sajtótájékoztatóján. Steiner Pál határozott igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a szocialisták a Jobbik „politikai
karanténba” zárása érdekében lemondanak-e arról a korábbi gyakorlatról, hogy
közösen kezdeményeztek például vitanapot jobbikos képviselőkkel.
„Több tízezer ember gyűlt össze a fővárosi Kossuth téren a Tömegtüntetés a
nácizmus ellen című demonstráción. Bajnai Gordon leszögezte: a nácik ellen bárkivel, velük azonban a hatalomért sosem
szabad összefogni. Az MSZP-elnök Mesterházy Attila szerint a nácizmus vírus.”

könnyűvé. A könnyebb hétköznapokat, az
újra munkába állást az segíti igazán, ha minél több szereplőre számíthatnak a szülők
a gondozásban; és a legkisebbeknél a legfőbb ilyen szereplő a bölcsőde.
Érdemes azonban felidézni, hogy ez a
kormányzat ezt egyszer már meghirdette, de beletört a bicskája. Szintúgy a hároméves kortól való kötelező óvodáztatás
is azon bukott meg, hogy ahhoz konkrétan óvodákat is kellett volna létesíteni. Nehéz probléma még az ezen intézményeket
is sújtó munkaerőhiány – amire nyilván itt
sem az emelt túlóráztatás a megoldás.

Egy ügyes politikus nyilván nem azzal kezdte volna a kérdéskör bemutatását, hogy a feladat nehéz, vagy hogy a
kormány szándékával miben ért egyet.
Ugyanakkor a Puzsér Róbert-féle Sétáló
Budapest programban – az oktatásügy
egyedül önkormányzati kézben maradt
részeként – hangsúlyos, de nehéz feladatként fogjuk szerepeltetni a bölcsődei és óvodai ellátás teljessé tételét, és
a politikai kultúraváltás jegyében ebben
mindig készek leszünk akár együtt dolgozni a kormányzattal, akár egyedül is
nekifutni a feladatnak. n

gainak megsértése ellen. Azt gondolom, hogy egy ilyen, sokakat hátrányosan
érintő kérdésben, mint a túlóratörvény elfogadása elleni tiltakozás, minden, a kerületi képviselő-testületben képviselettel rendelkező párt kötelessége. Legyen
az ellenzéki, vagy kormánypárti képviselő. Elgondolkodtató, hogy egy ilyen fontos ügy mellett való összellenzéki kiállás
miért vált ki ekkora indulatokat a Fideszfrakció részéről. Válogatott, sértő, sok
esetben minősíthetetlen jelzőkkel illet-

nek bennünket, azért, mert az emberek,
a munkavállalók oldalára merészelünk
állni. Közben magyarázzák a lehetetlent,
hogy nem úgy van, hogy tulajdonképpen
a munkavállalóknak ez nagyon jó lesz.
Csak valahogy úgy tűnk nekem, hogy
az emberek ezt nem akarják tudomásul
venni, hiszen az elmúlt hónap történéseinek eredményeként negyedmillió szavazóval csökkent a Fidesz támogatottsága.
Lehet, hogy ez a valódi oka a felháborodásuknak? n

Javasolom a kerületi szocialista és DK-s
képviselőknek, magyarázzák el a kerületi lakóknak, hogy sem a nácizmus, sem az
antiszemitizmus nem érdekli őket, csak a
hatalomba vágynak vissza. n

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

Múló értékeink
közelmúltban, tragikus körülményeket követően, hirtelen elhunyt Pozsgai

AFerenc 88 éves korában. Halálának körülményei egy sajnálatos esetet jelen-

tenek, és figyelemmel arra, hogy ma még nem lehet tudni, hogy valójában mi
történt, csak reménykedhetünk abban, hogy tisztázódnak a körülmények és
nem marad olyan gondolat, amellyel a társadalomnak foglalkoznia kell.
Ugyanakkor a gyász egy ember halála kapcsán elsősorban a családot, a
közvetlen hozzátartozókat érinti, a többiek mondhatnák azt, hogy jó lenne,
ha én is megélném a 88. életévet. Nyilvánvaló az, hogy egy ember életében
annak elmúlása minél később következik be, annál kevésbé megrázó. Hogy
mégis vettem a bátorságot, és megosztom érzéseimet ezzel kapcsolatban, az
számomra fontos, és azt remélem, hogy gondolatébresztő lehet mások számára is.
Engem elsősorban azért is foglalkoztatott a dolog, mert Feri kiváló labdarúgó volt, és élete végéig kötődött a sporthoz, a budafoki sportélethez. A labdarúgás és a vendéglátás jó és rossz értelemben is valahol összetartozó fogalmak, hiszen a mérkőzések után helyből van két ok, hogy a szurkolók és a labdarúgók
a „sör” közelében találkozzanak. Ha nyer a csapat, azért, ha veszít, akkor még
inkább van ok arra, hogy a mérkőzés után a vendéglátás katalizáló környezetében kössenek ki.
Feri jó értelemben vett részt ebben a folyamatban is, hiszen „Parkettás borozó”
néven családi vállalkozást üzemeltetett, ahol a vendéglátás mellett mindig a sporttal, és különösen a focival foglalkoztak. Most, hogy Feri elment, kezdtem elgondolkodni azon, hogy azokat az emberi értékeket, amiket ő és a hozzá hasonlók másokért, a környezetükért tesznek, miért nem becsüljük meg jobban, és miért csak az
elmúlás után kezdünk el foglalkozni azokkal az értékekkel, amelyekkel ő és a hozzá hasonló emberek rendelkeznek.
A mai rohanó világban a pénz, a bankok és a multik keltette hol pozitív, hol
kevésbé kedvező környezetben keveset foglalkozunk az igazi értékekkel. Nyilvánvaló az, hogy az egyén és a társadalom körülményeit is mindenkor befolyásolják az anyagi viszonyok, és ezek közül maga a pénz és mindazok, akik a pénz
és az ember kapcsolatával foglalkoznak, szinte lehengerlik a hétköznapokat, és
sok esetben maguk alá gyűrik a nemes értéket. Mindannyiunk felelőssége az,
hogy ezt felismerjük, a magam részéről ez motiválta jelen soraimat. Annyi évtizeddel a hátam mögött, mint amivel én rendelkezem, számtalan sportbarátot
kellett búcsúztatni és elveszíteni.
Kell, hogy legyen egy pillanat, amikor a rohanást megszakítva higgadtan gondolkodunk, és felfedezünk olyan értékeket, amelyekre nap mint nap szükségünk
lenne a közös munka, az egymás mellett élés és az egymás megbecsülése kapcsán. Sajnálatos az, hogy neves sportolóinkról is milyen könnyen megfeledkezünk a haláluk után, és ha így van, akkor a kevésbé ismert emberek még hamarabb tűnnek el az emlékek közül. Csak remélni tudom, hogy az egyre javuló
körülményeink mellett a társadalom tudatossága és fegyelme eljut oda, hogy az
emberi értékeket ne csak akkor kezdjük el megbecsülni, ha egy hozzánk közel
álló kapcsán magunk is érintetté válunk. Ha többre nem, arra biztosan jó a most
leírt gondolatsor, hogy a „Parkettás borozóban” emeljük még egyszer a poharunkat a tulajdonos becsületes emlékére. n
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

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

gyógypedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. február 28-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-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

kertész munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. február 28-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „kertész”
jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. február 28-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „óvodapedagógus” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.
hu Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. február 28-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „pedagógiai asszisztens” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.
hawk.hu Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére. Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

takarító munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. február 28-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „takarító”
jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu
Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.

program
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.

program
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
sok szeretettel meghívja önt és kedves családját a
2019. február 16-án, 20 órakor kezdődő, hajnalig tartó, évadnyitó

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

felvétel

Minden HANG számít!
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.

Felhívás

Várják a javaslatokat
a kerületi díjazottakra
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
a 13/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete alapján meghirdeti az alábbi kerületi díjakat:
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: 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: 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: Budafok-Tétény 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 BUDAFOK-TÉTÉNYI 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 31ig. Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda, 1221 Budapest, Városház tér 11.
„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 31ig. Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda, 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 31ig. Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda, 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. Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda, 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 XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda, 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. Budafok-Tétény
Budapest XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda,
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: 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: 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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Fuvolalovag emlékutazása a Katona Borházban

Különleges felállásban, a Piramis gitárosával, Závodi Jánossal és a tizenkét éves bluesgitáros tehetséggel, Fehér Ádámmal muzsikál Török Ádám
A hazai blues és progresszív rock
első számú fuvolistája, Török Ádám
különleges felállásban muzsikál február 15-én: két olyan kiváló gitárossal lép fel a Katona Borházban, mint a
Piramis együttesből is ismert Závodi
János és a tizenkét éves bluesgitáros
tehetség, Fehér Ádám. Az esti koncerten a „régi” Mini nagy slágerei, a
mai napig népszerű balladák és bluesok hangoznak majd el a trió előadásában.
Mini együttes alapítója és front-

Aembere fél évszázados zenei pá-

lyafutása során többször lehelt életet
az általa vezetett zenekarba, amely a
folyamatos tagcserék ellenére, stílusát megőrizve, a mai napig működik.
A szakmától és a közönségtől 2009ben kapott Blues Életműdíj, a 2015ben elnyert Budavárért Emlékérem és
a 2017-ben kiérdemelt állami elismerés, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Török Ádám megfogalmazásában azt jelzi, hogy „Török bácsi nem
rossz zenész”.
– Kilencezer koncert, százharminc
jogvédett dal, közel harminc lemez,
CD és DVD, valamint a három, Török Ádámról szóló könyv (Fuvolalovag, Hív a Tabán, Emlékutazás) is ezt
bizonyítja, de vajon ön mit könyvel el
sikerként?
– Öröm, hogy a rockszakírók listáján, amelyet minden idők legjobb
hazai albumairól és zenekarairól állítottak össze, a Fruit Pebbles című
lemezünk a második, a Mini együttes pedig a harmadik helyre került. Az
All about flutes nevű honlapon a vi-

lág legjobb fuvolistái között szerepelek, olyan nevek mellett, mint Ian Anderson a Jethro Tullból, és örülök az
elismeréseknek is. A Mini fennállásának 50. évfordulója és az én 70. születésnapom alkalmából tavaly digitálisan felújítva újra megjelent az 1978
és 1983 között felvett négy nagylemezünk. A Mininek egyébként 1971
és 1973 között volt az arany korszaka, de már 1969-től működött a Mini
klub a Bem rakparton. Az eltelt fél évszázad alatt ezer bemrockparti bulit
tartottunk, néhány hete pedig három
teltházas koncertet adtunk a klub ötvenéves jubileuma kapcsán. Az ezüst
korszakunkban a Budai Ifjúsági Parkban minden kedden több ezer ember
előtt játszottunk a P. Mobillal, és az
ötletem nyomán a május elsejei nagykoncertek házigazdája lehettem a Tabánban, ahol, remélem, idén is óriási
bulit csapunk.
– Minden Budán történik?
– Budai zenekar vagyunk, de én
egyébként is nagyon kötődöm a budai
oldalhoz. Hatvan évig a budai Vár oldalában laktam, kisfiú koromtól fogva
itt rúgtam a labdát a haverokkal, itt zenéltünk és csajoztunk, sőt, az összes feleségemet, mind a négyet innen választottam.
– A pénteki fellépését követően mikor hallhatjuk legközelebb?
– Márciusban két elegáns bulira készülünk a Mini Acoustic Trióval (Török Ádám – ének, fuvola, Kézdy Luca –
hegedű, Papp Gyula – zongora): 14-én
Esztergomban lépünk fel, majd 24-én
hivatalosan is bemutatkozunk az Óbudai Társaskörben. n (Tamás Angéla)

Závodi János és Török Ádám a színpadon

Fotó: Kocsis Zoltán

Párhuzamos pályák és sikerek
Nyolcvanadik születésnapját ünnepelte Kubaszova Tamara
József császár is ült abban a fotelben,
amelyben a nyolcvanadik születésnapját ünneplő Tamara Kubászova fogadta
a Záborszky Kúriába érkező vendégeket
február 3-án.
z ünnepségen Garbóci László helytör-

Aténész beszélt az Oroszországban szü-

Űrdiszkó az egész családnak
A Rutkai Bori Banda Űrdöngölős Farsangra készül
Jelmezes gyerekseregre és táncos
kedvű szüleikre készül a Rutkai Bori
Banda Űrdöngölős Farsang című koncertjével. A Klauzál Házban február 17én kinyit az Űrcsűr diszkó, ahol a pörgős, lüktető, színes tánczenére együtt
táncolhat az egész család.
– Az Űrdöngölők, követve a két korábbi album, a Sárkányjárgány és a
Pizsamátor szerkezetét, nemcsak térben – az űrben, a képzeletben és a mesevilágban –, hanem időben is tesz
egyévnyi kört: előkerülnek a négy évszak témái, valamint dalok az ünnepés hétköznapokra – mutatta be elöljáróban a tavaly megjelent lemezt Rutkai
Bori. Az énekes, zeneszerző, képzőművész nemcsak végzettsége, de széles
körű érdeklődése, valamint kreativitása okán is írja, vágja és rendezi a klipjeiket, sőt szerepel is bennük, bábokat
horgol, díszletet és képeket fest…
– Ehhez a könyvből és CD-ből álló
albumhoz is tartozik klip?
– Igen, a fiatal koreográfus, Hevér
Zsófi tánccsapatával készítettük el.
A helyes és tehetséges lánykák a klip
kedvéért színes jelmezekbe bújtak, hiszen ez kiváló farsangi zene. Idén februárban már több helyszínen is tartot-

tunk Űrdöngölők Farsangot, mert a
gyerekek nagyon szeretik ezt a témát,
és szívesen beöltöznek ismert, vagy saját maguk által kitalált szereplők, mesehősök jelmezébe. Sőt, a dalaink és
a YouTube csatornán futó klipjeink is
bőven adnak ötleteket a beöltözéshez.
– 2019-ben horgolt naptárral lepte
meg rajongóit. Milyen „képeket” varázsolt a hónapokhoz?
– Kezdetek óta horgolok a műsorainkhoz színes, vidám bábokat.
Majdnem minden dalhoz tartozik egy
horgolt szereplő, akivel eljátszom,
megidézem az adott dal meséjét, vagy
kis koreográfiákra moccantom a táncos
lábú közönségünket, így nem volt nehéz egy naptárnyi bábot kiválasztani.
– Milyen feladatok várják?
– Szerencsére rengeteg a koncertfelkérésünk, járjuk az országot a Rutkai
Bori Bandával. Emellett a Budapest
Bár zenekarban is énekelek, és most
nyiladozik újból a saját, felnőtteknek
szóló műsorom is. Nemrég tértek haza
a képeim a Barabás Villából, egy nagyobb kiállításról, de remélem, hamarosan újból „útra kelnek”, és több
klipterv, festészeti ötlet is vár a kivitelezésre, tehát dolgosan telik ez az esztendő is. n (Tamás Angéla)

letett és Szentpétervárott orvosi diplomát
szerző szobrászművészről, aki 1963-tól
nyugdíjba vonulásáig orvos-kutatóként
dolgozott Budapesten, és 1980-tól tudományos munkája mellett készítette el portréit, kisplasztikáit és plakettjeit a Mészáros László Képzőművészeti Egyesületben.
Tamara Kubászova elmondta lapunknak: elégedett, mert orvosi kutatómunkája és a képzőművészet egyformán fontos lehetett a szívének. Örömmel gondol
vissza arra, hogy az egyik legrangosabb
tudományos folyóiratban, a Nature-ban
(a National Geographic gondozásában

megjelenő, angol nyelvű folyóirat, mely
az idén ünnepeli fennállásának 150. évfordulóját – szerk.) megjelent a férjével
(Prof. Dr. Köteles György – szerk.) és
egyik kollégájával végzett munkájukról
írt tanulmányuk, és boldog, hogy az itteni
szakmai kiadványokban közölt publikációjára férje a Harvard Egyetem könyvtárában is rátalált.
Művészi alkotásai közül a legeslegelső munkáját emelte ki.
– Az idős Ilnidszky néniről készítettem portrét Janzer Frigyes irányítása mellett. Gipszből megcsináltam a fejet, majd
patináztam, és a zsűri kiállításra méltónak
találta. Ez olyan örömöt szerzett nekem,
hogy ez az első élmény felülmúlja az utána
kapott összes díjat – mesélte a 80. születésnapját ünneplő szobrászművész, az orvostudomány nyugalmazott kandidátusa.
Az alkotásaiért számos díjjal kitüntetett Tamara Kubászovát az amatőr művé-

Tamara Kubászova és férje, Köteles György az ünnepségen

szeket tömörítő kör nevében Neuberger
István festőművész, az önkormányzat
részéről Zugmann Péter alpolgármester és az ünneplőket finom vacsorával
vendégül látó Békési Imre köszöntötte. A Szelmann Házban tartott színvonalas alkotótáborokat kiemelve Lászlóné Varga Éva, a Nagytétényi Polgári Kör
elnöke gratulált az ünnepeltnek, majd pályatársak, barátok és jó ismerősök mondták el jókívánságaikat. Csák József operaénekes oroszul énekelte el Lermontov
megzenésített versét, majd a magyar
nyelvre áttérve Tamara Kubászova kedvenc áriáját az Anyeginből, majd a pincéhez illeszkedve a Gül babából a Bordalt. Hegedűs Valér zongoraművész
kísérte zongorán, ahogy a spontán „színpadra szólított” Papp Lizát is, aki a Hajmási Péter című operettslágerrel fokozta tovább az amúgy is kitűnő
hangulatot. n (Tamás Angéla)

Fotó: Kocsis Zoltán
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HIRDETés

pályázat
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület

2019. évi Építészeti Nívódíj
– Ray Rezső Vilmos-díj – pályázata

Március 2-án szombaton:

Szezonnyitó budafoki művészekkel
Minden hónap első szombatján a Budafoki Pincejárat a borkultúrát bemutató egyedülálló utazásra
visz a borospincék és a kultúra világába. Borkóstolók, kiállítások és könnyűzenei programok! Buszjeggyel (interneten: 1000 Ft, Pincejárat buszon: 1200 Ft) és kerületi lakcímkártyával kedvezmények
az alábbi programokra:

Katona Borház

A nap folyamán borkóstoló, pinceséta és ínyenc gasztrotál várja a
vendégeket.
15.00- 19.00 Vanmocsello koncert
19.30 Badár Sándor stand up est: Nem csak mondja, hanem issza...
jegyek a jegy.hu-n, a Klauzál-Házban, helyszínen az előadást megelőző 30 percben.

Seybold - Garab Pince

15.00-20.00 Pollák Miklós koncertje
Zene és gasztronómia találkozása a többszázéves pincében. A menü:
3 tételes borkóstoló, kemencében sült kacsacomb, párolt káposztával
és pirított burgonyával. A csomag ára: 3500 Ft. Előzetes regisztrácóhoz kötött: +36 70 313-2978 telefonszámon vagy orszagcimer@
gmail.com.

Záborszky Pince – Borváros

16.00 – Gasztro-talkshow: Chefek csatája
Kóstolóval egybekötött pódiumbeszélgetés résztvevői: Viszkocsil
Dóra a Promontor Tv szerkesztője, Révész József és Opoczky István
mesterszakácsok.
Pető Márk festőművész kiállítása

Várszegi Pincészet

15.00-20.00 Borhi Miklós és Horváth Levente jazz duó koncertje
Pinceséta, 3 bor kóstolása Pincejárat jeggyel 1500 Ft. helyett 1000 Ft.
Ételvariációk a tavasz jegyében.

Borköltők Társasága
Étterem

19.00 Vacsora és Pincekvíz – Játékos kvíz vetélkedő 2-6 fős társaságoknak, győztes csapat 4 darab VIP pincejárat jegyet nyerhet.
Menü: ropogós csirkeszárnyak omlós BBQ oldalassal, steak burgonyával, coleslaw salátával, mártogatóssal. A csomag ára: 2550 Ft.
Előzetes regisztrációhoz kötött: az étterem facebook oldalán és
telefonszámán.

Lics Pincészet

(1221 Bp., Kossuth L. u. 44.)
Nyitva: 17.00

17.00 Savoyai Jenő herceg egykori pincéjének titkai technológiai
pincesétával, 2 tételes borkóstolóval és borkorcsolyával fűszerezve
- a belépés regisztrációhoz kötött:
http://cityandwine.hu/hu/programajanlatok/pincejarat/

Soós István Borászati
Szakiskola Tangazdasága

15.00-20.00 Betekintés a borászkodás rejtelmeibe a vezetett pinceséta alatt. Borkóstoló és borkorcsolya. Bor-totó ajándék kóstolóval.

Törley Pezsgőmanufaktúra

Múzeumlátogatás és vezetett pinceséták óránként.
Utolsó belépés: 19.15, utolsó pinceséta: 19.30, zárás: 20.30.

(1222 Bp., Borkő u. 6/B.)
Nyitva: 15.00–21.30

(1221 Bp., Péter Pál u. 39.)
Nyitva: 15.00–20.00

(1222 Bp., Nagytétényi út 24-26.)
Nyitva: 14.00–19.00

(1222 Bp., Nagytétényi út 70)
Nyitva: 15.00–22.00

(1223 Bp., Jókai Mór u. 26.)
Nyitva: 12.00–22.00

(1221 Bp., Jósika u. 2-28.)
Nyitva: 15.00-20.00
(1221 Bp., Anna u. 7.)
Nyitva: 13.30–20.30

Vasmacska Terasz (1222 Bp, Fékező u 1., nyitva: 11.00–22.00), a Promontor Étterem (1221 Bp, Kossuth L. u. 28.,
nyitva: 12.00–23.30), és az István tanya Vendéglő (1221 Bp., Magdolna u. 24., nyitva: 12.00–22.00), is 10% ked-

vezményt biztosít a Pincejárat napijeggyel és a kerületi lakcímkártyával érkező vendégeknek.

www.bornegyed.hu/pincejarat

•

www.pincejarat.hu

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának képviselő-testülete a 8/2016. (IV. 04.)
önkormányzati rendeletével megalapította Budafok-Tétény Budapest XXII. keület Építészeti Nívódíját
Ray Rezső Vilmos-díj elnevezéssel. Az elismerés azoknak a tervezőknek vagy építtetőknek adományozható,
akik városépítészeti alkotásukkal közreműködnek a kerületi épített környezet minőségének jelentős
javításában, hozzájárulnak a kerületben létesült épületek építészeti színvonalának emeléséhez.
Az építészeti nívódíj pályázat célja, hogy segítségével feltárjuk, értékeljük és közzétegyük
a jelentős helyi városépítészeti alkotásokat, kiemelkedő építészeti és mérnöki teljesítményeket. További célja
a pályázatnak, hogy széles körben hasznosítható javaslatokat adjon az egyedi tájérték, a településkép,
a településkarakter, az értékes épületegyüttes, épület, képzőművészeti alkotás stb. szakszerű megőrzéséhez.
A nívódíj az elmúlt öt év során megvalósult alkotások díjazására szolgál.
A díj elnyerésére – a 8/2016. (IV. 04.) önkormányzati rendelet 6. § (1) pontja szerint – a pályázat
megnevezésével ellátott zárt borítékban leadott pályázati anyag benyújtásával lehet pályázni,
mellékelve a szükséges – az 1. számú melléklet szerinti – jelentkezési lapot és nyilatkozatot
(letölthető:www.budafokteteny.hu honlapról).A díjra a pályázatot 2019.március 31-ig – a polgármesterhez
címezve – lehet benyújtani.
A díj adományozásáról a bírálóbizottság szakmai ajánlása alapján a képviselő-testület dönt. A díjat
a polgármester a Kerület napja alkalmából rendezett ünnepségen (június 21-én) adja át. A díjjal oklevél,
az épület falára helyezhető, elismerést feltüntető tábla és pénzjutalom jár.
A pályázattal kapcsolatos formai és tartalmi követelmények a rendeletben szerepelnek, amely
az önkormányzati rendelettárban, az alábbi néven és helyen érhető el: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület
Önkormányzata képviselő-testületének 8/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelete a Budafok-Tétény
Budapest XXII. kerületi Építészeti Nívódíj alapításáról és adományozásának rendjéről.
http://budafokteteny.hu/uploads/files/1517233114.pdf
További információ: Szabó Attila, városrendezési ügyintéző
1221 Budapest, Városház tér 11. Tel: 229-2611/166, e-mail: foepir@bp22.hu

MEGHÍVÓ

Tisztelt Tagtársak, Támogatóink
és érdeklődő Lakótársak!
Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a Rózsavölgy Egyesület elnöksége
– székhely: 1221Budapest, Ady Endre út 25 – a 2019. évi rendes közgyűlés időpontjának
2019. február 22. napjának 18 óra 30 percét
tűzte ki, amelyre a tagokat, támogatókat és érdeklődőket ezúton tisztelettel meghívja.
A 2019. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS helyszíne: 1221 Budapest, Ady Endre út 25.
Amennyiben a határozatképességhez szükséges szavazatszám a közgyűlésen nem biztosított, a megismételt közgyűlés megtartására 2019. március 1-jén 18 óra 30 perckor kerül sor, amely a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés helyszíne: 1221Budapest, Ady Endre út
25. Szavazásra csak egyesületi tagok jogosultak.
Ahhoz, hogy határozatképes legyen a közgyűlés 2019. február 22-én, a tagok legalább 51%-ának jelenléte szükséges. Tisztelettel kérjük az egyesületi tagokat, hogy minél többen jelenjenek meg február 22én, és javaslataikkal, részvételükkel támogassák az egyesület munkáját.
A tervezett napirendi pontok:
1. Az egyesület elnökségnek beszámolója az elmúlt évről és a gazdálkodásról.
2. A beszámoló elfogadása, hozzászólások.
3. a Számvizsgáló Bizottság beszámolója a gazdálkodás ellenőrzéséről.
4. A beszámoló elfogadása, hozzászólások.
5. Az elnökség 2019. évi tervei, költségvetés tervezetének ismertetése.
6. Hozzászólások, javaslatok.
7. A 2019. évi program és költségvetés elfogadása.
8. Egyebek.
Budapest, 2019. január 23.A Rózsavölgy Egyesület Elnöksége nevében Farsang Éva titkár
MEGHÍVÓ

Kedves Barátunk!

Szállj fel 2019-ben is a Pincejáratra!
Minden hónap első szombatján
Budafoki Pincejárat Program terv (*)

• 100 km pincerendszer
• gazdag kulturális programok
• gasztronómiai élmények
• tökéletes randihelyszín

jún. 1.

Zenei Tehetségkutatóverseny

júl. 6.

Utcazenész fesztivál

aug. 3.

Country

Korlátlan le és felszállással a helyszínek között.

web: www.rozsavolgyegyesulet.hu, email: info@rozsavolgyegyesulet.hu, https://www.facebook.com/rozsavolgyegyesulet

MEGHÍVÓ

40 PERCENKÉNT INDULÓ
JÁRATOK A BELVÁROSBÓL,
A BÁLNA PARKOLÓJÁBÓL
BUDAPEST BORNEGYEDÉBE!

Első járat 13:30, utolsó 20:30!
Buszjegy ára elővételben 1000 Ft,
a buszon 1200 Ft!

Szeretettel várunk a Rózsavölgyi Esték előadására.
Időpont: 2019. február 23. szombat 18 óra
Előadó: Dr. Drábik János
közíró, a Szabad Európa Rádió nyugdíjas vezető
programszerkesztője
Előadás címe: Amit 100 év után is elhallgatnak Trianonról
Belépő: 800,-Ft/fő, diákoknak 500,-Ft/fő
Helyszín: Rózsavölgyi Közösségi Ház, 1221 Budapest Ady Endre út 25. Tel/Fax: 1/226-85-53

márc. 2.

Szezonnyitó

ápr. 6.

Swing

máj. 4.

Operett

aug. 31.-szept. 1. Pezsgő- és Borfesztivál
Családi nap- Futafok
okt. 5.
nov. 2.

Bordalok- Újbor Ünnepe

dec. 7.

Advent
(*) a programváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.bornegyed.hu/pincejarat

•

www.pincejarat.hu

2019. február 14-én, csütörtökön 16.30-tól 18.00-ig

gyerek farsangi maskarás táncház
lesz a Rózsavölgyi Közösségi Házban, melyre szeretettel hívunk minden szórakozni vágyó gyereket és
szüleiket. Beöltözve, vagy sem, nagyon várunk mindenkit egy óriási mulatságra, táncra, játékokra!
A heti süti ezúttal Lilla világhírű fánkja lesz, de egyéb nyalánkságokban sem lesz hiány.
Külön örülnénk, ha a szülők közt is lenne vállalkozó szellemű maskarás!
A jó hangulatot a Madárdal Zenekar biztosítja.
Helyszín: Rózsavölgyi Közösségi Ház,
1221 Budapest Ady Endre út 25.
Tel/Fax: 1/226-85-53,
web: www.rozsavolgyegyesulet.hu,
email: info@rozsavolgyegyesulet.hu,
https://www.facebook.com/rozsavolgyegyesulet
TÁNCHÁZ van MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN
16.30-TÓL 18.00-IG!
www.madardal.hu, www.madardal.hu,

Városházi Híradó
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Elhúzzák a vendégek nótáját
Huszadik évfordulóját ünnepli a Vojnovich–Huszár-villa
Már az utcát sem könnyű megtalálni,
ahol a birtok fekszik, hiszen a Lépcsős
utca folytatásából nyíló, eldugott Piroska köz az, ahol megbújik a Vojnovich–Huszár-villa. De ha az odavezető út rafinált
volnalvezetése nem lenne elég, „házon
belül” is el lehet tévedni. Ám talán ez a
rejtőzködő életmód az, aminek a birtok a
fennmaradását és egyedi pompáját köszönheti. És persze a tulajdonos Fodor
család szenvedélyének.
z 1880-as években épített villa közel

Aszázötven év után is meg tudta őrizni –



Fotó: Kocsis Zoltán

Kultúrházak éjjel-nappal

Budafok-Tétényben jelentették be a Kultúrházak éjjel-nappal programjait
Országszerte több mint háromszáz kulturális központ és közművelődési intézmény várja a látogatókat hétvégén a
Kultúrházak éjjel-nappal című rendezvénysorozatra, amelynek sajtótájékoztatóját a Klauzál Házban tartották meg.
Magyar Népművelők Egyesületé-

Anek elnöke, Bordás István főszerve-

ző elmondta: tizenharmadik alkalommal szervezik meg ezt a háromnapos
közművelődési programot, amelyet
ebben az évben „Mindennap értéket
adunk” jelmondattal hirdettek meg.
A szlogennek megfelelően a Nádasdy
Kálmán Művészeti Iskola két növendéke, Ábrahám Eszter oboa-, Szabó
Vencel trombitaszólóval köszöntötte a megjelenteket. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális
ügyekért felelős helyettes államtitká-

ra, Krucsainé Herter Anikó kiemelte: a
művelődési házak dolgozói folyamatosan azon munkálkodnak, hogy növeljék a települések megtartó erejét, és
teret biztosítsanak a közösségek kialakításához, formálásához és működéséhez. A február 15–17. tartó programsorozat a közművelődési intézmények
és civil szervezetek helyi társadalomban betöltött közösségépítő és fejlesztő
szerepére kívánja felhívni a figyelmet.
Novák Péter dalszerző, énekes,
színművész, aki harmadik alkalommal
vállalta a fővédnöki tisztet, úgy fogalmazott: ahol mindennap értéket adnak,
ott hétköznapi hősök élnek.
A kisvárosi hagyományokkal rendelkező Budafok-Tétényt Karsay Ferenc polgármester mutatta be, aki az itt
folyó kulturális élet mellett kitért a település borvidék múltjára is. Ezt köve-

tően a Klauzál Ház igazgatója, Gazdik
István kapott szót, aki felhívta a jelenlévők figyelmét a kerületi programokra,
kiemelve a Budafok Big Band koncertjét, Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin
négykezes estjét és a Családi vasárnapon
fellépő Rutkai Bori Banda gyermekműsorát, valamint a Tétényi Karnevált és a
Latin Combo Duo zenekar farsangi mulatságát. A művelődési központ vezetője ezután végigkalauzolta a vendégeket
a Klauzál Házban, ahol belehallgathattak
a Hegedűs házaspár próbájába, bekukkanthattak a Foltvarró klub foglalkozására, és megnézhették az Adyról készült
fotókból és a kerület ösztöndíjasainak
munkáiból álló kiállításokat.
A Kultúrházak éjjel-nappal eseménysorozat fő támogatója az NKA,
támogatója az Emmi, védnöke Kásler
Miklós miniszter. n (Tamás Angéla)

valamilyen szinten – eredeti arculatát, hiszen meglátszik az idő múlása az épületen,
amit aztán évtizedek alatt rendbe hoztak.
A jelenlegi birtokos, a Fodor zenészcsalád
tagjai egytől egyig szívükön viselik a villa és a hozzá tartozó őspark sorsát, olyan�nyira, hogy a kúria mellett laknak, pénzt és
időt nem sajnálva a „birodalmuk” és annak
kulturális élete felvirágoztatása érdekében.
Mindannyian zenei pályáról érkeztek, a
nagyszülők, Péter és Júlia bőgő-, illetve hegedűművészek, fiaik is a muzsika világában
mozognak a legotthonosabban, ők mégis
munkásembereket meghazudtoló hozzáértéssel szorgoskodnak a kertben, a színpadok
felállításában vagy a rendezvényszervezésben (az egyik unokájuk például természettudományi tanulmányai mellett egy ilyen
szervezői képzést is el szeretne sajátítani,
ami jól jöhet majd a későbbiekben).
A kultúra megszállottjaiként nem is csoda, hogy a villa szalonjában különböző te-

matikájú és műfajú esteket szerveznek,
legyen az irodalmi vagy tudományos beszélgetés, kamara- vagy jazz-zenei estek,
de a család öttagú vonós kamaraegyüttese
is szép számban vonzza a vendégeket. Jó
időben a park otthont ad színházi előadásoknak, de magáncélú események, például
esküvők helyszíne is volt már.
„A legnépszerűbb, kiemelt estjeink, a
húsvéti vagy karácsonyi fellépések mindig
telt házasak, a hallgatóság pedig alig várja, hogy visszatérhessen ide közénk. Szinte már egy nagycsalád lettünk, a vendégsereg kemény magjának érzelmi és anyagi
támogatása nélkül már nem is léteznénk” –
meséli Júlia. – „Köszönet illeti még Ligeti
Zsuzsát, a Vojnovich–Huszár-villa Kulturális Közhasznú Egyesület alelnök asszonyát
is, aki pályázatokat ír számunkra, ami szintén hatalmas segítség.”
„A jazz mindig is közel állt a szívemhez, ezért fogtunk ilyen programok szervezésébe. Az itt fellépő zenészek pedig egyenesen rajonganak az ilyen estekért, jobban
szeretnek itt nálunk, kis közönség előtt játszani, mint egy hatalmas színpadon. Illenek
a környezetbe, s a környezet is hozzájuk –
mondja a legidősebb fiú, Tamás, aki maga
is hegedűművész. „Igyekszünk fejlődni, és
beruházni az álmunkba, fejleszteni a weboldalunkat, a Facebook-felületünket, valamint új programokat idehozni a villába.
Szívügyünk a családi események szervezése, vasárnaponként zenés teadélutánon látjuk vendégül a gyerekeket, s persze az őket
elkísérő szüleiket.” n (Gáll Anna)

A magyar élet rendje
Molnár János grafikus rózsavölgyi kiállítása
olnár János festő- és grafikusművész

Mlegújabb, „Mi magunk” című kiál-

Humor és lelki mélység

Vékony Dorottya fotóit mutatták be egy kiállításon az Art Quarterben
A The Calvert Journal szerint a tizenegy
legjobb budapesti fotós egyike Vékony
Dorottya, akinek fotóiból január 27-én
nyílt kiállítás az Art Quarter Budapest
szervezésében.
különleges szemlélettel alkotó fo-

Atós visszatérően foglalkozik a test te-

matikájával, legyen szó a sajátunkról,
mások testéről vagy a kollektív testtudatról, alkotásai egyszerre hordozzák
a humor és a testi-lelki mélységek elemeinek jegyeit. A munkáiban megjelenő testképek a világgal, a környezettel
és az önmagunkkal való viszony primer
tükrei, egy olyan térkép, amely magán

hordozza történelmünket, korunk lenyomatait, személyes történeteinket.
A mostani kiállítás egyszerre kívánja a nézőt megfigyelővé és megfigyeltté tenni. Az egymás megfigyelése utáni vágy, a mások életébe való betekintés
azt a normarendszert feltételezi, amely
alapján másokhoz képest meghatározzuk magunkat. Meg akarunk győződni
arról, hogy hasonló problémákkal küzdünk vagy különbek vagyunk másoknál,
vagy éppen érünk annyit, mint ők, tehát
az átlagtól csak átlagosan térünk el.
A kiállítás kisebb egységekre bontható, ahol az egyes terekben elhelyezett
munkák más-más aspektusból vizsgál-

ják, hogyan tudjuk testünket a lehető
legtárgyilagosabban leírni, az intimitás
teljes hiányában reprezentálni. A testtel kapcsolatos személyes történetek,
kritikai megfigyelések azonban ugyanúgy helyet kapnak a kiállításon, mint
az egészen absztrakt tárgyak, egybefonódott szoborszerű testek.
A kiállítást Oltai Kata művészettörténész, kurátor, a FERi-feminista projekt galéria alapítója nyitotta meg, és a
Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
Vékony Dorottya munkáit március
10-ig láthatjuk az aqb Project Space kiállítótérben (1222 Budapest, Nagytétényi út 48–50.). n (Tamás Angéla)

lítása olyan, mintha egy XX. század eleji fotóalbumot lapozgatnánk a magyar
népmesék motívumaival „montázsolva”.
A zöldellő, üde gyermekkortól indulva a
családalapításon át egészen az elhalt, fakó
színekkel megjelenített elmúlásig kalauzol minket a tucatnyi kép, a szerves élet
rendjén végigvonulva. A torockói és kalotaszegi népművészeti motívumok, a népi
alapszínek, mint a zöld vagy a piros realisztikus látásmódot adnak egy – sajnos –
elfeledett múlt mindennapjairól.
2019-re – sajnos vagy nem sajnos –
ha nem is teljes, de csaknem száznyolcvan fokos fordulatot vett a „család” és az
„élet rendje” szavak jelentése, a fogalmak
mögött álló tartalmak már sokszor nem
ugyanazt takarják, mint a múlt évszázad
elején. A mai kor, amiben szinte divat lett
elválni és sokkal szabadabb életet élni,
kezdi megváltoztatni az addig megszokott
életrendet. Nem módi már egy párnak öt

gyereket nevelni vagy naphosszat a földeken kaszálni, míg a kicsikre a nagyszülők
vigyáznak, már ha nem dolgoznak ők is
(persze, tisztelet a kivételnek). Ezek a rajzok mégis ilyen sorsokat elevenítenek fel,
a magyarság évezredes, olykor még a kereszténység elterjedése előtti időkből származó jelképeivel megfűszerezve.
„Hiperrealista rajzokat láthatunk a kiállításon, néprajzi és ősi családi fotók átdolgozásai ezek. A gyermekkor zöld színekben pompázik, a fiatalság és a házasság
vörös árnyakban úszik. A családalapítás, a
fáradságos fizikai munka a szántókon, nos,
ezek a képek már elkezdenek sárgulni, az
időskor – és végül a megözvegyülés – pedig barnás és legvégül fekete színt kap. Realisztikus ábrázolások az organikus élet
rendjéről, ami manapság már eltűnőben
van” – mondja Lázár Imre, a kiállítást megnyitó professzor, akiről a beszélgetésünk
közben kiderül, ugyanazon az egyetemen
tanít, amelynek magam is hallgatója vagyok. Tényleg kicsi a világ. n (Gáll Anna)
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HIRDETMÉNYEK

 Városházi Híradó

műsorváltozás

Kedves Partnerünk!
Tompos Kátya váratlan megbetegedése miatt a február 17-i
Varsói melódia helyett a Belvárosi színház egy másik előadása a Heisenberg kerül bemutatásra. A bérletek és jegyek érvényesek, de természetesen a jegyeket az előadás kezdetéig
visszaváltjuk, a bérleteseknek erre nincsen lehetőség.

VALENTIN BORVACSORÁK
2019.02.13. és 2019.02.14.
Borköltők Társasága Pince Étterem
& Katona Borház
kezdés: 19:30
helyszín: 1223 Budapest, Jókai Mór u. 26.
információ, asztalfoglalás: 06 (1) 424 5115
részvételi díj: 9.000 HUF / FŐ
MENÜK ("A" vagy "B" vagy Vega):
előétel: mediterrán halászlé vagy eper-krémleves
főétel: omlós kacsasült konyakos szilvával, burgonyapürével vagy
szűzérmék barna mártással, lyoni hagymával, burgonyafánkkal
desszert: sajttorta vagy brownie
+igény esetén VEGETÁRIÁNUS menü választható

A Heisenberg ugyancsak két nagyszerű színész előadása, ugyancsak a szerelemről, a párkapcsolatról, az egymásra találásról, a boldogság lehetőségéről szól. Szereplők: Benedek Miklós Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész,
érdemes és kiváló művész Ullmann Mónika. Rendező - Szabó Máté
Egy zsúfolt pályaudvaron egy nő megpillant egy idős férfit, és hirtelen ötlettől vezérelve a nyakába csókol. Alex, a hetvenes hentes és Georgie, a negyvenes pincérnő beszélgetni kezd. Lassan, minden logika és társadalmi konvenció ellenére rájönnek: nekik dolguk van egymással. A találkozás alapjaiban forgatja fel az
életüket, és végül nagy utazásra is vállalkoznak, hogy utolérjék életük elmulasztott lehetőségeit...
A brit szerző a legizgalmasabb kortárs színházi alkotók közé tartozik. Két
műve, a Harper Regan és A kutya különös esete az éjszakában magyar színpadokon is bemutatkozott. Ez a legfrissebb darabja most nálunk látható először magyarul. Az előadás hossza: 80 perc. Jegyár: 3500 – 3900 Ft
Jegyvásárlás: https://www.jegy.hu/program/belvarosi-szinhaz-heisenberg-99297

Városházi Híradó
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Ismét lehet jelentkezni
a Kerület Párja címre!
A házasságkötés hatalmas esemény
a családok, az érintettek életében, és
napjainkban szerencsére ismét egyre többeknek fontos a házasság intézménye. Mitől lehetne még különlegesebb a jeles alkalom? Talán attól, ha
a Városháza Dísztermében, a Kerület
Párjaként koccinthatnának szeretteikkel a jelentőségteljes „igen” kimondása után.
z idén harmadik alkalommal meg-

Arendezendő Kerület Napja alkalmá-

ból a házasulandó pároknak és a már
házasságban élőknek is kedveskedni
szeretne az önkormányzat. Az idei évtől nemcsak a leendő házasokat, de a
rubin-, zafír- és aranylakodalmat ünneplő házaspárokat is várjuk a címre,
akik a Városháza Dísztermében erősíthetik meg fogadalmukat a 40, 45 és 50.
évfordulójuk alkalmából.
Az első 3 jegyespár, aki május 21-ig
jelentkezik a felhívásra, és június 21én, a Kerület Napján köt házasságot,
vagy erősíti meg fogadalmát, elnyeri a
Kerület Párja címet.

xxxx

Újra dübörög
a Budafoki Pincejárat

Budafok-Tétény
önkormányzata
nászajándékként ingyenesen biztosítja a Városháza Dísztermében tartandó szertartást, melyet a polgármester
vagy alpolgármester vezet. Ezt követően pezsgős koccintásra is vendégül látják a meghívottakat. Ezen eseményt az
önkormányzat fotósa örökíti meg, aki
az elkészült fényképeket fotóalbum
formájában is eljuttatja az ifjú párnak,
akik egy évig viselhetik a Kerület Párja címet.
A jelentkezés feltétele, hogy a
pár legalább egyik tagja bejelentett
budafok-tétényi lakcímmel rendelkezzen. A pályázatra kizárólag azok jelentkezését várják, akik új időpontot foglalnak az anyakönyvi hivatalban, azaz
nem egy már korábban, házasságkötés céljából lefoglalt időpontot módosítanak.
Fontos, hogy házasságkötési szándékukat határidő előtt hivatalosan is
bejelentsék az anyakönyvvezetőknél, ezt követően pedig május 21-ig a
keruletnapja@bp22.hu címre küldjék
el jelentkezésüket. n (vh)

Fotó: Kocsis Zoltán

Ismét kulturális programokkal várják a vendégeket a pincéink
Március 2-án újra kinyitják kapuikat a
téli álmot alvó pincék, hogy a Pincejárat
vendégeinek megmutassák azt a rengeteg föld alatti csodát, amelyet csak Budafokon láthatnak a bor és kultúra szerelmesei. A Szezonnyitó program művészei
kerületi zenészek, akik különböző stílusú zenei világgal fogadják az érkezőket.
Várszegi Pincészetben Borhi Miklós és Horváth Levente jazzduóját
hallgathatják, miközben különböző tavaszi ételvariációkat kóstolhatnak a remek borok mellé.
A több száz éves Seybold–Garab Pincében Pollák Miklós zenéje mellett háromtételes borkóstolóval és kemencében
sült kacsacombbal várják azokat, akik az
orszagcimer@gmail.com e-mail címen
vagy a pince telefonszámán (70/3132978) előzetesen bejelentkeznek.
A Törley Pezsgőmanufaktúra a múzeumi és vezetett pinceséta végén egy
pohár pezsgővel várja vendégeit.

A

A Borvárosban Pető Márk kerületi
festőművész kiállítását tekinthetik meg
a pince megismerése után. 16 órakor a
Gasztro-talkshow-ban Révész József
és Opoczky István mesterszakácsokkal találkozhatunk. A trükkök és fortélyok mellett a díjnyertes chefek ételeiből kóstoló is vár az éhes vendégekre.
A Lics Pincészet programján a részvétel online jegyelővételhez és regisztrációhoz kötött, ezért érdemes időben
jelentkezni annak, aki szeretné megtekinteni 17 órától Savoyai Jenő herceg
egykori pincéjének titkait pincesétával, kéttételes borkóstolóval és borkorcsolyával fűszerezve.
A Soós István Borászati Szakiskola Tangazdasága különleges bortotóval
várja azokat, akik a vezetett pincesétát
követően egy pohár borért beszámolnak frissen szerzett tudásukról.
A már hagyományosnak számító Pincekvíz idén sem maradhat el a
Borköltők Pince Étteremben 19 órá-

tól. Érdemes itt is időben regisztrálni az étterem Facebook-oldalán és telefonszámán: 1/424-5115, mert hamar
elfogynak a helyek a játékra és a finom menüre: ropogós csirkeszárnyak
omlós BBQ oldalassal, steak burgonyával, coleslaw salátával, mártogatóssal.
A Katona Borházban a nap folyamán a Vanmocello zenekar játszik,
19.30-tól pedig Badár Sándor nem
mindennapi stand up műsorára már
kaphatók a jegyek a Jegy.hu-n vagy
a Klauzál Házban. A híres humorista
a saját borát is bemutatja: az előadás
alatt a fogyasztható háromtételes borkóstoló egyik tétele a Katona Borház
borai mellett a művész saját bora lesz.
Aki ismét a Pincejárat-busszal érkezne a belvárosból, idén új helyszínen, a Bálna parkolójában szállhat fel a
40 percenként közlekedő különbuszra.
További információk a Bornegyed.
hu és a Pincejarat.hu oldalon. n (vh)

Nőtt a segítségre szorulók száma
A Szociális szolgálat 22 vezetőjét, Kiss Andreát kérdeztük az elmúlt évről
A tavalyi évben az ellátotti számunk közel 20 százalékkal nőtt. Ez a növekedés
elsősorban az otthonukban élők segítéséből származik. A házi hegítségnyújtás,
illetve a fogyatékkal élők számára támogatói szolgáltatást igénylők száma nőtt.
2018-ban az önkormányzat növelte a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban a
készülékek számát 60-ról 100 készülékre, így jelenleg nincs olyan, aki készülékre várna.
– Van-e esetleg várólista valamelyik ellátási részen?
– A fogyatékos nappali ellátásnál rendelkezünk jelentős várólistával. Itt mindenféleképpen szükség lenne a bővítésre. E téren a fenntartó nyitott arra, hogy
bővítsük a létszámot és akár egy újabb
telephelyet is nyissunk. Bízom benne,
hogy ez a közeljövőben meg is fog valósulni.
– Hogy zárult az európai uniós projekt, melynek keretében önkénteseket
vártak és képzéseket tartottak?
– Önkénteseket mi elsősorban abból a körből vártunk, akik fiatal aktív

Kiss Andrea és Karsay Ferenc

Fotó: Kocsis Zoltán

nyugdíjasok. Az volt az elsődleges célunk, hogy minden nappali ellátásunkban jelen legyen egy önkéntes bizonyos időszakban. Nagyon sikeres volt
ez a projekt. Most is vannak olyan önkénteseink, akik különböző pluszszol-

gáltatást hoznak, például zenélnek
hangszeren vagy éppen idegen nyelvet tanítanak. A másik nagyon fontos
segítség, amikor a gondozónők vagy a
terápiás munkatársak munkáját segítik,
leülnek beszélgetni vagy éppen társasjátékozni az idősekkel.
– Fiatalok nem jelentkeznek segítőnek?
– Közösségi szolgálatra jöhetnek és
jönnek is, jelen pillanatban is többen töltik nálunk az előírt 50 órájukat. Nagyon
jó, amikor fiatalok vesznek részt a mindennapi munkánkban, színt visznek a
hétköznapokba fiatalságukkal, nyitottságukkal.
– Az idei évre milyen tervekkel készül
a szolgálat?
– Szeretnénk folytatni az immár 5.
éve tartó Generációs találkozó elnevezésű programunkat, ahol idősklubjaink kerületi óvodásokkal közösen készülnek az ünnepekre, töltenek együtt
egy-egy délelőttöt. Továbbá bízom
benne, hogy lehetőségünk lesz új telephellyel bővíteni fogyatékos nappali
ellátásunkat. n (Viszkocsil Dóra)

xxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Szépkorúak köszöntése
Idén januárban ismét szépkorú kerületi lakosokat köszöntöttek
Budafok-Tétény elöljárói a kilencvenedik születésnapjuk alkalmából
Dr. Pintér Lászlóné
Edit néni az ötvenes években
a német követségen dolgozott, ahol kamatoztatni tudta anyanyelvi szintű német
nyelvtudását. Budafok-Téténybe hét évvel ezelőtt költözött. Jó kapcsolatot ápol lányával és két fiú unokájával.
Nagyon friss, jól kommunikál.
90. születésnapja alkalmából Zugmann Péter alpolgármester és Csiszár Zsuzsanna
önkormányzati képviselő köszöntötte.
Pósch István
Pista bácsi fiatalkorától a MÁV
alkalmazásában állt, kezdetben pályamunkásként, később pályamesterként, majd
pályafelügyelőként.
Innen
ment nyugdíjba 1989-ben.
Egy fia van – aki magyartörténelem szakos tanárként
dolgozik a kerületben –, valamint két unokája. Friss, boldogan idézi fel a MÁV-nál töltött éveit is. 90. születésnapja
alkalmából Szepesfalvy Anna
alpolgármester és Szántó János jegyző köszöntötte őt.
Dr. Magyar Józsefné
Lenke néni tanítónő volt a
budatétényi iskolában. Egy
fiú- és egy lánygyermek
édesanyja. Boldogságára két
unokája és tíz dédunokája
van. 90. születésnapja alkalmából Zugmann Péter alpolgármester és Szántó János
jegyző köszöntötte őt. n
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OKTATÁS, IFJÚSÁG

 Városházi Híradó

Mesebeli országok Budafokon
Interaktív kiállítás az egykori Haggenmacher Sörgyárban
engyel és magyar illusztrátorok, kép-

Lző- és iparművészek, tervezők, va-

xxxx

Gyermekvédelmi
tanácskozás
Az óvodai és iskolai szociális tevékenységről
tanácskoztak Tétényben
A Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ január 31-én, a Cziffra Központban tartotta éves szakmai tanácsát,
melyen a fő téma az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység volt.
z éves tanács alkalmával a gyerés a családsegítő jelzőrendszer tagjainak előző évi
munkáját értékelték. A fókuszban a
nemrégiben elindult óvodai és iskolai
szociális segítő tevékenység állt, melyet azért dolgoztak ki, hogy a bajban
lévő gyerekeknek időben érkezzen a
segítség. A résztvevőket Daróczi Csilla, a Család- és Gyermekjóléti Köz-

Amekvédelemi

pont intézményvezetője köszöntötte,
majd az előadók különböző szakmai
szempontok szerint tartottak előadásokat a gyermekvédelem és a jelzőrendszer fontosságáról.
Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke arról beszélt, hogy az
oktatásnak milyen szerepe van egy
gyermek felnőtté válásában, mely
módszerek elsajátítására kell őket
megtanítani.
,,Azoknak a gyerekeknek, akik miatt mi most itt vagyunk, sokszor nincs
más, csak a jelzőrendszer”– hívta fel a
figyelmet Szepesfalvy Anna alpolgármester a rendszer fontosságára, majd

Fotó: Kocsis Zoltán

megköszönte a szociális dolgozók fáradhatatlan munkáját.
Szabóné Bánfalvy Katalin, a szociális segítő tevékenység módszerének kidolgozója mutatta be az óvodai és iskolai segítő tevékenységet és a gyakorlati
tapasztalatokat, majd Horváthné Bátor
Gabriella, Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. kerületi Hivatalának
gyámügyi és igazságügyi osztályvezetője ismertette a témát érintő jogszabályokat, a mulasztás szankcióit.
Az előadások után Patócs Andrea, a Humánszolgáltatási Iroda vezetője, Bató András rendőr alezredes és
Kukainé Békési Emese, a Baross Gábor Általános Iskola intézményvezetője osztották meg javaslataikat, problémáikat a szakemberekkel.
Daróczi Csilla a jelzőrendszer tagjai által összefoglalt beszámoló alapján tartott éves értékelést, melyből kiderült, hogy az elmúlt évekhez képest
a jelzések száma növekedett. A tavalyi évben 800 jelzés érkezett, melyekre a Család- és Gyermekjóléti Központ
kivétel nélkül reagált a munkaerőhiány
ellenére is. n (budafokteteny.hu)

lamint könyvkiadók részvételével nyílt
interaktív kiállítás a Nagytétényi úti egykori Haggenmacher Sörgyár épületében,
az Art Quarter Budapest negyedik emeleti kiállítóhelyiségében február másodikán. Az elsősorban a három–tizenöt éves
korosztályt és szüleiket, valamint tanáraikat megszólító tárlat a Mesebeli Országok
Fesztivál programsorozat egyik rendezvénye, amely a lengyel és magyar népmesék
világát helyezi a középpontba. Az oktatási és művészeti projekt, amely egy időben
valósul meg Magyarországon és Lengyelországban, célul tűzte ki, hogy a résztvevőket aktív közreműködésre ösztönzi,
ezért a „Kis könyvtár” puha szőnyegén
olyan magyar és lengyel könyvekbe lehet
belelapozni, amelyeket a kiállított művekkel illusztráltak. Az „Erdő”-ben lévő játékokat a mese, az ember és a természet
közötti szoros kapcsolat ihlette, míg a „Legyél hős!” játéksarokban a gyerekek mesehősi képességeiket tehetik próbára.
A megnyitón a szépszámú gyereksereget és a felnőtt érdeklődőket a programot
szervező InArt Alapítvány nevében a lengyel Wartecka-Ducki Milena üdvözölte,
aki kiemelte, hogy a népmesék fontos szerepet töltenek be életünkben, mert ezek a
történetek az emberiség számára legfontosabb értékekkel foglalkoznak: élettel, halállal, jóval, rosszal, és azzal a céllal szü-

lettek, hogy megmagyarázzák a természet
jelenségeit, értelmezzék a világot. Így a
monda – amely leírja a nemzedékek tapasztalatait és magában hordozza a népi
bölcsességeket – időtlen médiumnak minősül. Hozzátette: a projektre kiváló lengyel és magyar gyermekkönyv-illusztrátorokat, valamint olyan iparművészeket
hívtak meg, akiknek munkáit a népmesék,
a folklór és a természet inspirálta. A képanyag darabjainak kiválasztásánál pedig
külön figyelmet fordítottak arra, hogy az
illusztrációk ne csak szépek, hanem elgondolkodtatók is legyenek.
A lengyel nagykövet felesége, Gedeon
Márta az első lengyel nyelven megjelent
magyar mesegyűjteményről, a Marianna
Jagoda által illusztrált A csodaszarvas – magyar mesék című kötetről beszélt, amelynek
folytatása terveik szerint egy magyar nyelven olvasható lengyel népmesekötet lesz.
A magyar és lengyel gyerekek (a kerületben 64 lengyel él – a szerk.) önfeledt
örömmel vették birtokukba a különleges
kiállítóhelyiséget, ahol a hivatalos megnyitó alatt sem kellett abbahagyniuk a játékot és a nézelődést, valamint a Majecsko
finomságok majszolását, amelyeket a lengyel származású Maja készített számukra.
(A budafoki kiállítás február 26-ig vasárnap kivételével mindennap 10.00–
18.00 óráig látogatható, a további programokról pedig a Lengyel Intézet honlapján
tájékozódhatnak az érdeklődők.) n (T. a.)

Könyvet a kicsik kezébe!
Magyaródi Ágnes a nagytétényi könyvtár új vezetője
Szakács Edit nyugdíjba vonulása után
Magyaródi Ágnes vette át a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár Nagytétényi Fiókkönyvtárának vezetését. Az elmúlt néhány hónap tapasztalatairól és a terveiről kérdeztük az új vezetőt.

Sárközi mulatság a Tündérkertben
Farsangi táncházat tartott a Csillagszemű Néptánc Együttes az ovisoknak
A Csillagszemű Néptánc Együttes farsangi táncházat tartott február 11-én
a Tündérkert Tagóvodában, melyen a
gyerekek tánclépéseket és népdalokat
tanultak meg a zenekar segítségével.
agyomány már az óvodában, hogy a

Hfarsangi szezonban minden a vidám-

ságról, a táncról és a finom ételekről
szól. A farsangi hét kézműveskedéssel
kezdődött, így a gyerekek által készített alkotásokkal feldíszítették az óvó
nénik az összes csoportszobát és a folyosókat. Február 11-én fiatal népzenészek érkeztek hatalmas hangszerekkel

az óvodába, aminek a gyerekek nagyon örültek. Tolnai Baba Sarolta és
Balogh Ákos táncosok népviseletben
mutatták meg az igazi sárközi tánclépéseket, amit a kicsik rögtön meg is tanultak. A zenekar tagjai bemutatták a
hegedűt, a brácsát és a bőgőt a gyerekeknek, majd farsangi dalokat énekeltek a csoportszobában. Az óvoda idén
is jelentkezett a XXII. kerületi önkormányzat Közművelődési pályázatára.
Az elnyert 240 ezer forintból valósulhatott meg a mostani farsangi program,
a tavaly ősszel megrendezett családi
szüreti mulatság a Hahó Együttessel,

és idén tavasszal tervezi az óvoda vezetése egy zenés darab megtekintését a
Klauzál Házban. A farsang legizgalmasabb és legjobban várt napja a beöltözés, amire az óvodások hetekkel előbb
elkezdenek készülni. Egyre több szülő készíti el gyermeke számára a hőn
áhított jelmezt, amit nagy büszkeséggel mutatnak meg a kicsik a többieknek a zenés felvonuláson az óvodában.
Nagy sláger idén a szuperhős és a királylány jelmez. A gyerekek mellett az
óvó nénik is beöltöztek és együtt mulattak, hangoskodtak, így űzve el a telet. n (Viszkocsil Dóra)

– Annak idején miért a könyvtárosi hivatást választotta, és miért pont emellett a
kis könyvtár mellett döntött, amikor munkahelyet váltott?
– Igen, a könyvtárosság az valóban
hivatás. Pályafutásomat könyvtárosként kezdtem és most nagy örömmel
tölt el, hogy újból ebben a szakmában
dolgozhatok. A Szabó Ervin Könyvtár
küldetésnyilatkozata három fontos célkitűzést fogalmaz meg: informálni, integrálni és inspirálni. Úgy vélem, hogy
napjainkban erre még nagyobb szükség van, mint valaha. Számomra nagy
öröm, hogy könyvtárosként ebben aktívan részt vehetek.
– A könyvtár állományában 14 ezer
kötet található két szinten, milyen szolgáltatásokkal várják az olvasókat?
– A könyvek, folyóiratok kölcsönzésén túl lehetőség van több mint 50 adatbázis használatára, melyet különösen a
továbbtanulóknak és egyetemistáknak
ajánlunk. Megújult a gyűjteményünk
diafilmekkel, melyek az óvodások körében nagyon népszerűek, és minden hónap utolsó péntekén 17.30-tól diafilmvetítést is szervezünk a kicsiknek. Az
óvodások, általános iskolások és gimnazisták számára könyvtárbemutató órákat
is szervezünk nyitvatartási időn kívül,
erre szeretettel várjuk a pedagógusok jelentkezését az adott témákban. A Klauzál Ház által szervezett májusi fesztiválon a könyvtárban május 23-án 18.00
órától a Tzomet Band együttes lép fel,
mely a zsidó zene mediterrán, szefárd
és mizrahi, azaz közel-keleti szegmensét

képviseli, eredeti hangszerekkel és énekstílusban szólaltatva meg a dalokat.
– Márciustól a legfiatalabb korosztály
is megtalálhatja a neki való meséket modern eszközökön, miért fontos ez?
– Igen, tavasszal egy új asztalt kapunk, melyen két okostelefonon keresztül meséket olvashatnak, hallgathatnak
a gyerekek. Nagyon fontos, hogy a gyerekek már kicsi korban megszeressék a
meséket, verseket. Komoly tudományos
kutatások bizonyítják, hogy a tanulási
képességek 50%-a 4-5 éves korig fejlődik ki. Ezért óriási a felelőssége a szülőknek, óvónőknek, hogy már kicsi korban
megszerettessék a könyveket a gyerekekkel. A könyvtár ebben szeretne segítséget nyújtani. Ez az új eszköz ös�szekapcsolja a mesét a digitális írástudás
fejlesztésével, hiszen a színvonalas illusztráción túl a mese szövege is megjelenik, mindig kiemelve azt a részt, mely
éppen elhangzik. n (Viszkocsil Dóra)

Városházi Híradó

Hirdetésfelvétel
Médiapartner: Sales Bt.

KÁRPITOSMESTER
MAJOR DEMETER

Mobil: 06 30 932-9831

Megjelenési lehetőségekkel
kapcsolatban kérje tanácsadó
kollégáink segítségét!

Kápritozott bútorok javítása,
áthúzása közülereknek is!

Bízza meg ön is cégünket
eladó ingatlanja
T[BLT[FSíL¥[WFUUTWFM

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

*/("5-"/,;7&55æ
A 22. KERÜLETBEN

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő
Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.
Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!
Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679

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

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

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

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

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

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.

HIRDETÉS

EGY KICSIT MÁSKÉPP

Apróhirdetés

PÁRKAPCSOLATI KONZULTÁCIÓ



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
Ács-kőműves vállal minden munkálatokat, szigetelést, festést, csatornázást, aszfaltozást. Hívjanak
bizalommal. Tel: 06-70/908-9578
Konténeres sittszállítás, sóder, homok, murva,
termőföld, zöldhulladék. Tel: 06-20/4646-233

állás 
Csomagoló/gépkiszolgáló munkatársakat keresünk
a XXII. kerületi élelmiszergyártó üzembe. 1 műszakos
nappali munkavégzés, átlag bér nettó 160.000+BKK
bérlet. Jelentkezni a 0620-441-3386-on lehet.

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

Árverési dokumentáció megvásárolható 10 000 Ft + 27% áfa =
12 700 Ft készpénzért a pénztárban hétfőn 13.30 –17.30 óra,
szerdán 8.00–12.00 óra és 14.00–16.00 óra között a BudafokTétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatalban (1221
Bp., Városház tér 11.), átvehető az Építéshatósági és Műszaki
Irodában, földszint 6. szobában (tel.: 229-2611/221), dr. Barnáné
Károsi Klára irodavezető-helyettestől, vagy a földszint 5. szobában (tel.: 229-2611/140), Párkányi Ferenc ügyintézőtől.
Az árverésen az személy vehet részt, aki az ajánlati biztosítékot
az árverést megelőző nap 16.00 óráig az önkormányzat számlájára befizette, ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát benyújtotta és az árverési dokumentációt megvásárolta.
Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28.
Kozma Ügyvédi Iroda.
1221 Bp., Temesvári u. 9/B
kivett lakóház, udvar, gazd. épület

Helyrajzi szám: 220962/5. Telekterület: 1151 m2.
Övezet: Lke-2/BF/7. Az ingatlan kikiáltási ára:
39 825 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén kerül kitűzésre.

környezetvédelem

Élőhely-kezelési akciónap
A Tétényi-fennsíkon a madártani és élőhely-kezelési akciónappal folytatjuk, amit
február 23-án, szombaton tartunk a Magyar Madártani Egyesülettel. A munkaterület a Kamaraerdő menti zónából, ill. a tanösvény új ága felől megközelíthető
ligetes, cserjés terület lesz. Az akciónapon a szokásos módon reggel 9-kor találkozunk a tanösvény nyitótáblájánál, a szoborpark után, a Rókales utcában. Szerszámok, védőeszközök lesznek, terepruhában, cipőben jöjjenek, napközben büfé,
ellátmány és madárgyűrűzés lesz a bázison a tanösvény mentén. A munka az
előre levágott cserjék összehordása, esetleg további vágások lesznek. Várjuk az
önkéntes segítőket.
Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület
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SPORT, IFJÚSÁG

 Városházi Híradó

A győzelem Kovácsa
Nyert a Budafoki MTE a Siófok ellen
Már szólt a zene az öltözőben, a játékosok fennhangon kurjongattak, a vak
is látta, hallotta, hogy megszerezte első
tavaszi győzelmét a BMTE labdarúgócsapata, 2-1-re a Siófok ellen. De ha
esetleg nem lettünk volna tudatában
a siker fontosságának, Szilágyi György,
a magyar válogatott mellett korábban
csaknem három évtizeden át tevékenykedő, 77 éves csapatorvos a sokat látott rókák megfontoltságával kimondta a szentenciát: „Úgy kellett a
három pont, mint falunak a villany.”
edig nem úgy indult, hogy győzte-

Psen vonul le a csapat a Promontor

xxxx

Fotó: Budafokimte.hu

Sportfórum a Klauzál Házban
Molnár Janka atléta és Vass Zoltán kajak-kenus holtversenyben nyert díjat
(Folytatás az 1. oldalról) 

Idén a meghívott versenyzőket és csa-

ládtagjaikat Karsay Ferenc polgármester
köszöntötte a díjátadás előtt. A polgármester elmondta, hogy az önkormányzat a gyermekek sportolási lehetőségeinek bővítését szívügyeként kezeli, a
tehetséggondozást pedig az egyik legfontosabb nemzeti ügynek tekinti. Bízik
benne, hogy az infrastruktúra fejlesztése
hozzájárul ahhoz, hogy a kerület egyesületei és klubjai továbbra is sikert sikerre
halmozzanak, emellett pedig szeretnének minél több embert sportolásra bírni.
Hozzátette azt is, hogy 2019-ben Budapest lesz Európa fővárosa, melynek éves
programsorozatába a tervek szerint a kerület is bekapcsolódik.
A vendégeknek levetítettek egy összefoglaló kisfilmet, melyben a jelölt ifjú tehetségek mutatkoztak be. Ezt követően
Sárfalvi Péter sportkapcsolatokért felelős
helyettes államtitkár mondott beszédet.
„Én már most mindannyiótokra nagyon

büszke vagyok, látva az elért eredményeiteket. Eddig is tudtam, hogy ez a kerület rendkívül sportos, de nem is gondoltam, hogy ilyen sok fiatal kiváló sportoló
él itt.” A helyettes államtitkár, aki maga is
budafok-tétényi lakos és napi szinten fut,
hozzátette még, hogy ezt a sportos életet
soha ne hagyják abba.
Risztov Éva, az Olimpiai Bajnokok
Testületének elnöke a következőket mondta: „Soha ne adjátok fel, a lehetetlen nem
létezik, bárki elérheti, amit szeretne, Budafok-Tétény pedig megadja azt a lehetőséget, hogy az álmaitok valóra váljanak!”
A fiatal kerületi sporttehetségek szavazatai
alapján megválasztották a ,,2018. év Sportbüszkesége” díj győztesét. A díjat a tavalyi évhez hasonlóan idén is holtversenyben két fiatal nyerte el, Molnár Janka 17
éves atléta és Vass Zoltán 16 éves kajakkenus. Janka tavaly is hazavihette már ezt
a díjat, így idén nem is számított rá, hogy ő
nyerheti meg. A legjobb eredménye eddig
az Ifjúsági Olimpián szerzett 7. hely 400

Egy ponton múlott…
BUDAFOK–PVSK-Kronosz Kiadó 80-81

Vesztett kosárlabdacsapatunk, pedig a
végjátékban a győzelemért támadhattunk, de két dobásunk is kimaradt. A vereséget viszont másnak tudhatjuk be:
húsz eladott és mindössze két szerzett
labdánk volt a meccsen.
mérkőzés elején sem volt mellettünk

Aa szerencse, az első négy-öt dobá-

sunk közül több is gyakorlatilag a gyűrűből pördült ki, és később sem dobtunk
kifejezetten eredményesen – de a kihagyott helyzeteket követő támadópatta-

nókból többször is kosarat szereztünk.
A negyed második felében is inkább
közelről veszélyeztettünk, Horváth és
Varga pozíciójátékával és egymás közti összjátékával sokszor nem tudott mit
kezdeni az ellenfél, amely 19-14-es hátrányban zárta a negyedet.
A második negyedet ismét pontatlanul kezdtük, fel is zárkózott az Pécs,
sőt, Varga Dani pontjai ellenére a játékrész felénél előbb kiegyenlítettek, majd
a vezetést is megszerezték a fekete mezesek. Egy ideig fej fej mellett haladt a

Városházi Híradó
budafok-tétény

méteren, de nem erre a legbüszkébb, hanem a felnőtt magyar bajnoki címére. „Nekem az atlétika a mindenem, nem is tudnám elképzelni az életemet nélküle. Még
ha fáradt is vagyok az iskola után, akkor
is nagy örömmel megyek le edzeni az ország legjobb edzőjéhez, Bartha Attilához.
A BMTE-pályán futni, jó közösséghez tartozni fantasztikus érzés.” Február közepén
már rajthoz áll a felnőtt magyar bajnokságon, majd nyáron a junior Európa-bajnokságon. 2024-ben pedig az olimpián szeretne elindulni. Vass Zoltán a Lágymányosi
Spari VDSZE színeiben kenuzik, az eddigi legjobb eredménye a Metkowice Ebmaraton I. helye C2. Zoltán hatéves kora
óta kenuzik, mindennap iskola után többórás edzésekre jár. „Nagyon fontos számomra a sport, idén felkerültem az ifik
közé, így most már ki tudok jutni Európaés világbajnokságokra is.” Az álmai között
szerepel neki is az olimpia, de edzőjével
mindig csak az aktuális versenyeket tartják
szem előtt. n (Viszkocsil Dóra)

két együttes, majd az első félidőt 42-34es előnyben zárták a vendégek.
A jó kezdés a második félidőben sem
jött össze, a pécsiek egy 8-2-es rohammal három perc után már 14 ponttal vezettek (36-50, a negyed végén azonban
Mészáros triplájával és büntetőjével átvettük a vezetést (57-56).
Sajnos a negyedik felvonás elején is
összeestünk, az első közel öt percben
öt eladott labdáig, négy kihagyott dobásig és nulla dobott pontig jutottunk –
miközben az ellenfelünk egyre magabiztosabban kosárlabdázva egy 11-0-s
futást produkált. A jeget végül Tursics
triplája törte meg, amely után újra elkezdtük a felzárkózás fárasztó procedúráját. Öt pontnál közelebb viszont
egészen az utolsó perc kezdetéig nem
tudtunk férkőzni, ekkor Mészáros 2+1es akciója után négy, majd Tursics ziccerét követően már csak két pont volt
a Pécs előnye. Rögtön ezután, nagyjából fél perccel a vége előtt Kiss egy
csapdázás közben a játékvezetők szerint csúnyán lefejelte Dragesevic könyökét, amiért a mi játékosunk ötödik faultját kapta, a pécsi pedig két
büntetőt dobhatott – melyeket értékesített is. Tursics villámgyors triplájával egy pontra zárkóztunk fel, majd
Dragesevic az újabb könyökösét már
nem úszta meg, ezzel 17 másodperccel a vége előtt megkaptuk a labdát és
támadhattunk a győzelemért. Sajnos a
végén előbb Puszta, majd Tursics dobása is kimaradt, így elvesztettük az ös�szecsapást. n (VH–Budafokbasket.hu)

utcai pályáról a Siófok elleni kiesési
rangadó befejeztével. Magasföldi József, a Slovan Liberecet, a Sopron NB
I-es csapatát és az U21-es válogatottat is megjárt 35 éves, tapasztalt középpályás szabadrúgásból a 34. percben
megszerezte a vezetést a vendégeknek, még szerencse, hogy Kovács Dávid öt perccel később ügyes perdítéssel
egyenlített. Ez volt sorozatban a hetedik bajnoki mérkőzés, hogy csapatkapitányunk legalább egy gólt szerzett!
A második félidőben feltörte a háló a
siófokiak hátát, de a 82. percig kellett várni a győztes gólra. A nem sokkal korábban
beállt Pölöskey Pétert Lorentz lerántotta a
siófoki ötösön, Szilasi játékvezető tizenegyest ítélt, és halmazati büntetésül sárga
lapot adott a „bűnösnek”, aki mehetett is
zuhanyozni, mivel ez már a második lapja volt. A tizenegyest Kovács értékesítette,
így már tizenegy gólos a bajnokságban. A

xxxx

végén még Kiss Balázst is kiállították egy
banális hiba miatt – engedély nélkül tért
vissza a pályára ápolása után, s ezért ő is
megkapta második sárgáját –, így kilenc
emberrel fejezte be a mérkőzést a Balaton-parti gárda.
A győzelemnek a három ponton túl
az is hozadéka volt, hogy megelőztük
a Siófokot, és már a 15. helyen állunk,
igaz, csak egy pontnyira a kiesőhelytől.
– Nem is tudom, minek köszönhető,
hogy elkezdtem termelni a gólokat, talán a szerencsés csillagállásnak, de inkább annak, hogy nagyon jól sikerült
már a nyári, s most még jobban a téli
felkészülésünk – mondta Kovács Dávid, akinek egyre karakteresebb a szakálla. – Sokkal szabadabban játszom,
mint korábban, centerposzton közelebb vagyok a kapuhoz, ha pedig Pölö
(Pölöskey Péter – a szerk.) beáll, akkor
mögötte irányítok. Persze a legtöbbet a
csapattársaknak köszönhetem. Remélem, ez a győzelem fordulópontot jelent a tavaszi szereplésünkben.
Csizmadia Csaba vezetőedző nem
tekint hátra, csak előre:
– Végig mi akartunk érvényesülni,
de egy szabadrúgásból az ellenfél szerzett vezetést. Utána felbillent a pálya,
megmutattuk, milyen erős tartása van
a csapatunknak, ha nem véd ilyen jól a
Siófok kapusa, már korábban megtörhettük volna őket. Le a kalappal a fiúk
előtt, mi több, megelőztük a Siófokot
is! Nem szeretek hátrafelé tekingetni a
tabellán, az már kicsit unalmas, inkább
előre nézek! n (Ch. Gáll András)

Fotó: Budafokimte.hu

Valentin-napi korizás
Bálint-napon is ingyen korcsolyázhatnak a kerületiek. Február 14-én tartják a következő önkormányzati napot, melyen a kerületben élők ingyenesen használhatják a budafoki jégkorcsolyapályát.
December 1-jén nyílt meg a kerületi jégpálya a Szieszta ponton, mely várhatóan
február végéig várja a téli sportot kedvelőket.
Budafok-Tétény önkormányzata az idei évben is havi egy ,,önkormányzati napot”
biztosít, melyeken a kerületben élők ingyen léphetnek jégre. A következő ingyenes
napot február 14-én, csütörtökön tartják a piac melletti korcsolyapályán, mely a szezon utolsó ingyenes korcsolyázási lehetősége lesz.

A korcsolyapálya nyitva tartása:
A hét minden napján 8:00–14:00 óráig, valamint 15:00–20:00 óráig.
Árak: belépőjegy/alkalom: 600 forint (február 14-én ingyenes!) Kölcsönzés/alkalom: 1000 forint. Élezés/pár: 1500 forint
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