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posztjára Novák Péter. (7. oldal) 

Tizenkilenc produkció nevezett be
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A kommunizmus áldozataira emlékeztünk
Balog Zoltán: Amikor közel engedjük az áldozatokat a szívünkhöz, részévé válnak az életünknek, közösség jön létre
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából tartottak megemlékezést február 24-én, Budafok-Tétény önkormányzatának szervezésében a Városháza
dísztermében.
arsay Ferenc, Budafok-Tétény polgár-

Kmestere köszöntötte a megjelent vendé-

geket, önkormányzati képviselőket, a kerület díszpolgárait.
Külön köszöntötte Balog Zoltán miniszterelnöki biztost, aki ünnepi beszédében hangsúlyozta: ,,Amikor közel engedjük az áldozatokat a szívünkhöz, a
lelkünkhöz, akkor részévé válnak az életünknek, közösség jön létre.”
A miniszerelnöki biztos a mai meg nem
értés okairól, valamint a kommunizmus
borzalmainak felelőseiről beszélt: ,,NyugatEurópa döntéshozóira azt mondhatnánk,
hogy Nyugat-Európa kulturális elitje nem
érdekelt abban, hogy feltárja a kommunista diktatúra borzalmait. (…) Nemcsak áldozatok és tettesek vannak még közöttünk,
hanem azok a társutasok, akik NyugatEurópában igazolták a kommunista rendszereket és azok bűneit. Mintha egyedül
hagytak volna bennünket ezzel a teherrel,
és ezért azt sem értik, amikor a szuverenitásunkért, a szabadságunkért, saját életünkért
aggódunk. Éppen ezért elutasítjuk az úgy-

Zugmann Péter alpolgármester és Németh Zoltán alpolgármester koszorút helyeznek el az 1956-os emlékműnél

Ismét elindul a Budafoki Pincejárat

Fotó: Kocsis Zoltán

nevezett nyitott társadalmat, amely nevében tömegével akarnak beengedni olyanokat, akiknek más a kultúrájuk, és mégis
nálunk remélnek jobb életet.”
Az ünnepségen Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a kommunizmus a mai napig szedi áldozatait.
Beszédében a kommunizmust egy olyan
messianizmushoz hasonlította, melynek fő
jellemzője az erőszak. „Az egyik legsúlyosabb csapdája ma az európai és a nyugati gondolkodásnak, amikor bocsánatosnak
akarja minősíteni az egyik totalitarizmus,
az egyik messianizmus bűneit a másikkal
szemben. Az erőszak és erőszak közötti
ilyenfajta különbségtétel elfogadhatatlan.”
Kiemelte, az emlékezetpolitika nem a
múltról szól, hanem a jövőről.
Szász Lajos, a Budafoki Református
Egyházközség lelkésze dr. Takács Pál, a
kerület orvosa és ’56-os hőse életútját bemutatva tárta fel a kommunisták kegyetlen
vétkeit.
Az ünnepség befejezéseképp a meghívott díszvendégek, az önkormányzati vezetők, állami, egyházi és civil szervezetek
képviselői, valamint a pártok kerületi képviselői megkoszorúzták a Városház téri
’56-os emlékművet és dr. Takács Pál emléktábláját. (Továbbiak a 2. oldalon) 

Újra járható a Dózsa György út
Az útépítési munkálatok befejeződtek, ismét használható az átjáró
A Kelenföld–Százhalombatta vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése projekt a
Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.
beruházásában valósul meg.
fejlesztés részeként 20,5 km hos�-

Aszan a vasúti pálya teljes átépítése,

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. (Továbbiak a 2. és a 8. oldalon) 

korszerűsítése történik. A pálya nagyrészt 120 km/h pályasebességgel lesz
járható. Az állomásokon és megállóhelyeken 55 cm magas peronok, továbbá peronaluljárók, rámpák, liftek, perontetők épülnek korszerű térvilágítási
rendszerrel. A felsővezeték-rendszer
teljes hosszban átépül.
A vasútipálya-szivárgó építése és a
végleges útépítés megvalósításához a
Dózsa György úti szintbeli útátjáró ideiglenes lezárása volt szükséges. n (VH)

2



Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Látogatás a Nemzeti
Gyászparkban
A 301-es parcellánál jártak a kerület végzős diákjai
A Kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából Budafok-Tétény önkormányzata ingyenes tanulmányi kirándulást szervezett a kerület végzős
középiskolásai részére.
lsőként a Kempelen Farkas Gimná-

Ezium diákjai vehettek részt a prog-

ramban. Az önkormányzat különjáratot
indított a diákok számára, akik először
a Kisfogházba látogattak el. A fiatalok
idegenvezető közreműködésével ismerhették meg az 1956-os forradalom
leverését követően a népbíróságok által börtönbüntetésre vagy halálra ítélt

xxxx

rabok mindennapjait. Itt végezték ki
többek között Nagy Imre miniszterelnököt, Maléter Pál honvédelmi minisztert, Szabó Jánost, a Széna tér és Iván
Kovács Lászlót, a Corvin köz parancsnokát.
A Kisfogházból a 301-es parcellához látogattak el a diákok, ahol a
Gyászpark melletti előadóteremben
bemutatott kisfilmben tárult fel előttük
az 50-es évek valósága.
A film megtekintése után idegenvezető kíséretében járták körbe a megtorlás áldozatainak sírját és ismerhették
meg a 301-es parcella történetét. n (VH)

Fotó: Kocsis Zoltán

Történelmi thriller a Klauzálban
Rendhagyó történelemórát tartottak a középiskolásoknak
mmár hagyomány, hogy rendhagyó
filmvetítéssel emlékeznek a kerületi középiskolások
a kommunizmus áldozataira a Klauzál Házban. A rendezvényen a Trezor
című történelmi thrillert vetítették le. A
vetítés előtt a diákokat Karsay Ferenc
polgármester köszöntötte. A rendhagyó
történelemórán részt vett Németh Zoltán alpolgármester is. A Trezor című
történelmi thriller – amelyet megtörtént események ihlettek – 1956 nov-

Itörténelemórán,

emberében, napokkal a szabadságharc
bukása után játszódik a belügyminisztérium földalatti trezorjában. Az alaphelyzet hihetetlen, de igaz: a szabadságharcot vérbe fojtó, újraszerveződő
belügyesek ’56 novemberében azzal
a kínos helyzettel szembesülnek, hogy
képtelenek behatolni saját trezorjukba, ahol a bizalmas, személyes anyagokat őrzik. A speciális trezorkulcsok
a forradalom zűrzavarában elvesztek, a
trezorajtó pedig olyannyira bombabiz-

tos, hogy a kézigránátnak sem engedne. Pedig az épületet felügyelő orosz
katonák sok mindennel próbálkoznak. Végül rendőrök kihoznak a börtönből egy hajdani bankrablót, akinek
egyszer már sikerült feltörnie ezt a trezort. A fegyenc azonban egész mást talál a feltáruló trezorajtó mögött, mint
amire számított, és onnantól egy izgalmas, fordulatos játszma veszi kezdetét, ahol senki és semmi nem az,
aminek látszik. n (VH)
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A humor nagyágyúja Budafokon
Badár Sándor a Katona Borházban lép fel
műsorait

Újra elindul a Pincejárat
Számos kulturális és gasztronómiai programmal várják a vendégeket

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

Aés Horváth Levente jazzduóját hall-

gathatják, miközben különböző tavaszi ételvariációkat kóstolhatnak a remek
borok mellé. A több száz éves SeyboldGarab 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 (70/313 2978) előzetesen bejelentkeznek. A Törley Pezsgőmanufaktúra a
múzeumi és vezetett pinceséta végén egy
pohár pezsgővel várja vendégeit.

A Borvárosban Pető Márk kerületi
festőművész kiállítását tekinthetik meg
a pince megismerése után. 16 órakor
a Gasztrotalkshow-ban Révész József
és Opoczky István mesterszakácsokkal találkozhatunk. A trükkök és fortélyok mellett a díjnyertes séfek 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 technológiai
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 Borköltők Pince Étteremben a már
hagyományosnak számító Pincekvíz

idén sem maradhat el, 19 órától. 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 standup-műsorára már kaphatók jegyek a Jegy.hu-n vagy a Klauzál
Házban. A híres humorista a saját borát
is bemutatja: az előadás alatt 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 különjáratra. n
További információk: Bornegyed.hu

Fotó: Kocsis Zoltán

improvizációkra

építő

ABadár Sándor utazásai spontán öt-

lettől vezérelve valósulnak meg: csak
azok az úti célok érdeklik, amelyek kihívást jelentenek a számára. A Karinthy-gyűrűs humorista (színész, előadóművész) szó nélkül becsomagolna és
indulna, ha valaki Tanganyikába hívná, ahogy a Budapest–Bamako-ralin
is végigautózott kéthavi rákészüléssel, miközben társaival (Kőváry Barna
és Pataki Ádám) hét kamerát használva filmet forgatott az útról. Több ízben járt Japánban, ahol remekül megértette magát az ELTE japán szakán
szerzett két és fél évnyi tudás birtokában, és a Jappán című, Horváth Jánossal közösen írt útikaland-könyvéről az egyik tévériportból megtudtuk,
hogy a cím azért két p, mert múlt idő.
Keresztül-kasul járja a világot, egzotikus élményeket gyűjt, keresi a különlegességeket, így nem meglepő, hogy
az Everest-expedíció csapatának is tagja volt, és most sem lehet elérni, mert
már egy ideje Ázsiában barangol.
A jászberényi humorista a szentesi Horváth Mihály Gimnázium dráma
tagozatán ismerkedett meg a színpaddal. Érettségi után, hogy a közveszélyes munkakerülő státust elkerülje, be-

állt a vasúthoz dolgozni. Az ideiglenes,
egy évre tervezett munkahelyen eltöltött, élményekben gazdag tizenkét év
alatt kezdett el filmezni (Roncsfilm),
és azóta több tucat kortárs magyar film
szereplője, így a nemrég a televízióban
vetített Kontroll című filmnek is.
Péntekenként a Hunnia moziban
tartott egyórás, akkor még ismeretlennek számító „stand-up” esteket, 2003tól pedig a Dumaszínház állandó fellépője, és néhány éve bűvész fiával,
Badár Tamással is szerepel közös műsorban Badár&Badár néven.
A stand-up comedy művelője folyamatosan improvizál, és ahogy korábbi
interjúnkban fogalmazott: „körülnézek,
gyorsan felmérem a helyzet adta lehetőségeket, megkérdezem, mi az apropó,
és próbálom összeállítani a fejemben az
arra az estére való programot.”
Igaz vagy nem, de az a hír járja róla,
hogy egyszer a Szegedi Ifjúsági Napokon egyfolytában hét és fél órán keresztül beszélt a közönséghez, ezzel
felállítva a nem hivatalos rekordot.
A Katona Borházban március 2-án
este fél nyolckor színpadra álló Badár
Sándor estjeit jellegzetes figurája, sajátos humora és érdekes történetei teszik
felejthetetlenné. n (Tamás Angéla)

Városházi Híradó

Ez történt a testületi ülésen
Az év első rendes testületi ülését február 21-én tartották, ahol a képviselők elfogadták az önkormányzat 2019-es költségvetéséről szóló rendeletet, szavaztak több
helyi támogatás emeléséről, valamint a
kerületi civil szervezetek támogatásáról is
döntöttek.
testületi ülés előtt 80. születésnapja al-

Akalmából és munkássága elismerése-

képpen köszöntötték Kubászova Tamarát, akit a hónap művészének választottak.
Az orvostudomány elismert kandidátusa, szobrászművész 49 éve hűséges lakója Budafoknak. Több mint 150 csoportos
és közel 50 egyéni, hazai és külföldi kiállításon vett részt, köztéri alkotásai 14 helyen láthatók országszerte.
Köszöntötték Jakab Jánost, a Budafoki
MTE tiszteletbeli elnökét, Esterházy Miksa-díjas sportszakembert, labdarúgóedzőt,
aki tavaly novemberben Papp László Budapest Sportdíjat vehetett át Tarlós Istvántól a Főváros napja alkalmából. Most
Budafok-Tétényért-emlékéremmel ismerték el a kerületi sportéletben elért sikereit.
A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2019-es költségvetésről szóló rendeletet, amely az önkormányzat
bevételeit és kiadásait tartalmazza. A dokumentum irányt ad az éves működésnek,
részletesen leírja többek között, mekkora
összeget fordítanak az évben zöldterületek fejlesztésére, utak építésére és felújítására, vagy éppen szociális feladatokra.
A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel
kötött megállapodás szerint naponta több
száz kilogramm, Aldiból és Tescóból származó élelmiszert oszthat szét a Budafok-

tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ.
Márciustól tovább gyarapodik az adományok mennyisége, amely az elosztásra kijelölt helyek növelését kívánta meg. Így
márciustól a Nagytétényi út 68. szám alatti épülettel bővült a Család- és Gyermekjóléti Központ, ennek értelmében az alapító
okirat módosításáról döntöttek.
A képviselők döntése alapján idén sem
emelkednek a bölcsődei, óvodai és étkezési térítési díjak, annak ellenére, hogy
az önkormányzat által fizetett önköltség
nőtt az elmúlt időszakhoz képest. A testület szavazott a nem csak rászorultsági alapon adható helyi támogatások emeléséről
is. 2018-ban sajnos több tűzeset is történt
a kerületben, viszont az önkormányzat által adható gyorssegély nem tudott érdemi
segítséget nyújtani. Most, az erre vonatkozó rendelet módosításával a rendkívüli
esemény (pl. tűzeset) miatt krízishelyzetbe jutottak személyenként 50 ezer forintos azonnali segélyben részesülhetnek.
Növelték a tüzelőtámogatást is, ami kétszeresére emelkedett.
Az önkormányzat továbbra is együttműködik a közművelődési feladatokat is ellátó
civil szervezetekkel, akiknek támogatásáról döntöttek. Az előző évekhez hasonlóan
2019-ben is segítik a Baross Gábor-telepi
Polgári Kör, a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete, a Budafoki Péter-Pál Utca
és Környéke Polgári Kör, a Budatétényi
Polgári Kör, a Nagytétényi Polgári Kör, a
Promontorium Borlovagrend és a Rózsavölgy Egyesület működését.
A képviselők hosszabban időztek a túlóratörvény kerületi alkalmazásával kapcsolatos előterjesztésnél. Az ellenzéki

képviselők által a témával kapcsolatban
benyújtott indítványt az Önkormányzat
Pénzügyi Bizottsága és a Gazdasági, Vállalkozás- és Turizmusfejlesztési Bizottsága is tárgyalta előzetesen, ám a kerület
stratégiai partnereivel történt konzultáció
és a jogszabályok alapján nem javasolták
az előterjesztés testületi ülésen való megvitatását, mivel az nem érinti hátrányosan
a kerület munkavállalóinak helyzetét. A
testületi ülésen az ellenzéki javaslattevők
kérték a saját előterjesztésük egy részének
törlését, mert nem tudtak válaszolni arra
a korábban feltett kérdésre, hogy honnan
származnak az ott szereplő adatok. A kormánypárti képviselők számos kérdést tettek fel az ellenzéki előterjesztőknek. Mivel a kérdezők szerint érdemi válaszokat
nem kaptak, illetve az előterjesztők nem
hoztak új érvet a bizottsági üléseken elhangzottakhoz képest, így a képviselők
többségének szavazatával levették a témát a napirendről. n (budafokteteny.hu)

Kubászova Tamara

Fotó: Kocsis Zoltán

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

Az önkormányzat pénzügyi bizottsága megtárgyalta az ellenzéki képviselők indítványát
a túlóratörvény kerületi alkalmazásával kapcsolatban. A bizottság kifogásolta, hogy az
ellenzéki képviselők el akarják vonni a gazdasági társaságok vezetőinek munkáltatói
jogosítványát, konfliktust akarnak szítani a
társaságokon belül. Sem a társaságok vezetőit, sem dolgozóikat nem kérdezték meg a
törvény alkalmazásáról. Ugyanis akkor tudták volna, hogy az önkormányzatnál jellemzően nincs túlóra. Kivétel a szakrendelőben
a betegellátás folyamatossága érdekében, a

dr. Staudt Máté
jobbikos
önkormányzati képviselő

A kerületi munkavállalók érdekében és
védelmében nyújtottunk be ellenzéki
képviselőtársaimmal közösen egy előterjesztést, amely a munka törvénykönyve rendkívüli munkavégzés és munkaidőkeret megemelését orvosolta volna a

Perlai Zoltán
DK-s
önkormányzati képviselő

Pártkatonák szolgálatban
Vezetői válság feloldása a Budai Nagy Antal
Gimnáziumban, népszavazás kiírása az olimpia rendezéséről, iskoláink önkormányzati
kézben tartása, köztisztviselőink 30%-os bérfejlesztése és a rabszolgatörvény visszavoná-

felújítás miatt elrendelt, csekély számú túlóra (68 óra néhány takarítónál). Megkérdeztük az önkormányzat kerületi stratégiai partnereit, mintegy 50 céget is, ők sem akarnak
élni az új lehetőségekkel.
Az ellenzék politikai nyomást akar gyakorolni a kerületi gazdasági társaságok vezetőire, és azokban is konfliktust akar generálni.
A fentiek miatt a bizottság a határozati javaslat megtárgyalását nem javasolta a képviselő-testületnek.
Az önkormányzat gazdasági, vállalkozás- és turizmusfejlesztési bizottsága ülésén Perlai (DK) és Staudt (Jobbik) képviselők
csak hebegni-habogni tudtak arra a kérdésre, hogy honnan vették az adatokat az előterjesztésükhöz. Nyilvánvalóvá vált, hogy fogalmuk sincs, mit írtak alá, nem tudni, honnan
kapták a szöveget. Arra tettek ígéretet, hogy
a csütörtöki testületi ülésen megmondják,

honnan származnak az adataik, de ez sem
történt meg. Ez a bizottság sem javasolta az
előterjesztés megtárgyalását.
Elérkezett 2019. február 21., a testületi ülés napja. Karsay Ferenc polgármester
síri hangon bejelentette, hogy van egy előterjesztés, amit nem szeretne tárgyalni, nem
érzi időszerűnek és helyesnek, hogy ez most
elénk kerüljön, javasolja a levételét a napirendről. Az ellenzék által odacsődített „aktivisták” kipirult arccal sorakoztak fel transzparenseikkel, érezvén, hogy most jött el
életük nagy pillanata. Aztán kulloghattak
vissza a helyükre, mert kiderült, hogy a karácsony és újév közötti szabadságolásokra
gondolt a polgármester. Karsay polgármester kiváló humorérzéke újra igazolódott…
A vitában új érv nem merült fel, ezért a
képviselő-testület egy óra kínos huzavona
után levette a témát a napirendről. n

XXII. kerületi munkavállalók tekintetében.
Javaslatunk szerint a korábbi munkajogi szabályzásnak megfelelő alacsonyabb
rendkívüli munkavégzésre és munkaidőkeretre vonatkozó szabályokat alkalmaztuk volna az önkormányzati tulajdonban
lévő gazdasági társaságoknál, illetve azonos tartalommal ajánlást tettünk volna a
kerületben munkáltatóként jelen lévő cégek felé is. Sajnos a kerületi fideszes
többség leszavazta a napirendről az előterjesztést, ezzel szabad utat hagyva kerületünkben is az akár három év utáni

túlóra-kifizetések, és az éves szinten heti
6 napos munkahétlehetőségének, vagy
akár az évi 400 órás rendkívüli munkavégzés kikényszerítésének. A leghatározottabban tiltakozunk, és tiltakozni is fogunk ez
ellen a kerületi munkavállalók kizsigerelését lehetővé tevő magatartás ellen. A Fidesz
szerint az érdemi és javító szándékú javaslatunkkal mi uszítunk, és mi akarunk konfliktust szítani. Több mint érdekes ez egy
olyan párttól, amely a zsigeri gyűlöletkeltésre alapozó plakátkampányt folytat sokadszorra az adófizetők pénzéből. n

sa. Öt kerületi ügy, amelyben az ellenzéki képviselők közösen léptek fel az elmúlt 4 évben.
A BNAG és az olimpia kérdését azonnal vis�szautasította a helyi Fidesz, de így járt most a
DK által kezdeményezett közös fellépést követően a rabszolgatörvény is. Marad úgy, ahogy
a pártközpontban kitalálták, ne okoskodjon itt
senki, főleg, ha ellenzéki. Az iskolák államosítása és a bérfejlesztés ügyéhez névleg csatlakoztak ugyan, de aztán a parlamenti pártkatonák Németh Zsolttal és Szabolcs Attilával a
soraikban simán leszavazták a kezdeményezést. Rend a lelke mindennek. Egy esetben viszont, amikor a teljes Fidesz-frakció volt a kez-

deményező, váratlan siker született. Igaz, itt
nem egy döntés ellen, hanem egy kormányzati döntés mellett kellett kiállniuk. Éppen három
éve utasították el, hogy „az ország és azon belül a kerület területére a világ bármely részéről
betelepítéseket hajtsanak végre”. Az élet enyhén szólva nem őket igazolta. A helyi fideszes
pártkatonák a tavalyi, számukra kudarcos választási hajrában már a Hunyadi laktanya előtt
is migránstömegeket vizionáltak. A kerületünket most elárasztó plakátokból pedig látjuk,
hogy a parancs továbbra is érvényben van.
Mindegy, hogy a kerületi emberek nem erre
kíváncsiak, a parancs az parancs. n
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Álláspont

Zugmann Péter alpolgármester

Újabb lépések a zöld
Budafok-Tétényért
erületünknek minden adottsága megvan ahhoz, hogy mi lehessünk Buda-

Kpest legzöldebb kerülete. Ehhez azonban mindannyiunk munkájára szük-

ség van, az önkormányzati példamutatásra ugyanúgy, mint a kerület lakóinak elhivatottságára, az itt működő cégek szerepvállalására.
Idén tavasszal több projektet is indítunk, amelyek lehetőséget adnak
azoknak, akik tenni akarnak környezetünkért. Március 4-től lehet jelentkezni az ingyenes, házhoz menő ágdarálási programra, amely például a metszés
során keletkezett zöld hulladék újrahasznosítását szolgálja. Az apróra vágott gallyak kitűnően használhatók talajtakarásra. Nemcsak a gyomtól védik meg kertünket, de a föld nedvességét is visszatartják, így az öntözéssel is
ritkábban kell foglalkoznunk.
Az aprított fa lebomlás után a talajt is gazdagítja, így a hamarosan induló
komposztálási programban is nagy hasznát vehetjük. A program keretében
komposztládák lesznek igényelhetők, melyek segítségével a háztartásban keletkező szerves hulladékot újra visszajuttathatjuk a természet körforgásába,
ami javítja a talaj minőségét. Fontos tudni, hogy a mindennapokban keletkező hulladék legalább 30 százaléka szerves, komposztálható anyag. A komposztálást bárki megtanulhatja, hiszen a láda mellé a szükséges tudnivalókat
is minden érdeklődő megkapja.
Továbbra is jár a zöldjárat, így annak sem kell lemondani a környezetvédelemről, aki nem a saját háztartásában hasznosítaná a hulladékot.
Figyeljünk rá azonban, hogy az eddigiektől eltérően szerdánként szállítják majd el a kikészített zöldzsákokat! Ehhez kapcsolódó jó hír, hogy a
gyűjtéshez szükséges zsákokat ismét megvásárolhatjuk a Városháza portáján is.
Faültetési programunkat tavasszal is folytatjuk! Az ősszel elültetett 205
fa után márciusban ismét több mint 200 facsemetével gyarapszik BudafokTétény, amelyek tisztábbá teszik a levegőt, élhetőbbé környezetünket. Ezzel
idén eléri a kétezret a kerületünkben ebben a ciklusban telepített facsemeték száma.
Folyamatosan zajlik kerületünkben a környezeti nevelési projekt. A közelmúltban megjelent a Természetfürkészet a Tétényi-fennsíkon című munkafüzet és módszertani segédlet korszerűsített változata, amely segít, hogy a
környezettudatos szemléletet már gyerekkorban átadhassuk.
Csatlakozzunk a kezdeményezésekhez! Indítsunk mi magunk is újakat, és
vonjuk be a szomszédainkat is. Találjuk meg, hogyan lehet zöldebb a háztartásunk, ami jellemzően nemcsak a Földnek, de a pénztárcánknak is jót tesz.
Kis erőfeszítéssel személyesen is sokat tehetünk azért, hogy zöldebb legyen
az otthonunk, és ha a jó példa ragadós lesz, nemcsak szűkebb környezetünkre lehetünk jó hatással, hanem együtt a Földet is megvédhetjük. n
civil szemmel

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

Ha Ti nem lennétek!
sten bizonyára zavarban volt, amikor megteremtette Ádámot és rájött

Iarra, hogy a teremtmény egyrészt nem tökéletes, másrészt kell hozzá még
valami, amitől jobbá, teljesebbé, egészebbé válik. Aztán arra is rájött, hogy
ha az Ádámokból többet szeretne, akkor ezt a szándékát csak Éva megteremtése után, Évával tudja megtenni. Miután a világ megteremtése néhány
napot vett igénybe, a nők ünneplése már egy hosszabb folyamat eredménye
lett. A 19. század közepén az újvilági hölgyek a rossz munkakörülményeik és
az alacsony fizetések ellen tiltakozva ezen a napon, március 8-án indították
útra a nőmozgalmat.
Március eleje hosszabb vagy rövidebb telek után mindig a tavasz kezdetét
jelzi, s ebben az értelemben a férfiak számára a nők is egyfajta tavaszt jelentenek, vagy úgy, hogy elgondolkoznak azon, hogy ők maguk sem léteznének
a nők nélkül, vagy úgy, hogy rájönnek, hogy az életük nem lenne teljes a nők
támogatása nélkül. De visszatérve a nőmozgalomhoz, hazánkban is évtizedekig a nőnap egyfajta túlpolitizált tartalommal bírt, és csak az utóbbi évek letisztult világában alakult át a nők megbecsülésének, elismertségének kifejezéseként, és a segítő munkájuk köszöneteként.
Mindannyian családban nőttünk fel, és már gyerekként is a család nőtagjai gondoskodtak rólunk, majd iskolába kerülve legtöbbször a tanító néni
mutatta meg a tudáshoz és a közösségi életbe kerüléshez fontos ismereteket.
A fiúk, ahogy kezdenek felnőtté válni, egyre inkább érdeklődnek a lányok
iránt, aztán egyre többször döbbennek rá arra, hogy az ifjúság, majd később
a felnőttkor sem létezhet nők nélkül. Ha kell, a nő a férfi mellett áll, segíti, támogatja, erősíti, megbízhat benne, és ennek okán nekünk is becsülnünk kell
őket, és elfogadni mindazt, amit értünk tesznek.
A köszönetnek a legjobb módja az, ha az év egy napján a nőnapon mindannyian átgondoljuk azt, hogy a nő jelenti számunkra a múltat, a jelent és a
jövőt, hiszen ő viszi tovább mindazt, aminek a közös neve az emberiség, hiszen nélkülük ez nem létezne.
Az emberiség történetében sok évszázadon keresztül a nőket nem becsülték meg, rosszul bántak velük, nem ismerték el teljesítményüket, és csak a
20. század elején sikerült egy-két nőnek olyat alkotni, ami az adott ügyben
több volt, mint amit férfitársaik elértek. A Földön még ma is van néhány ország, ahol a nők csak most kezdik feszegetni azokat a jogokat, amelyekkel a
férfiakkal azonos elbírálás alá esnek. Eközben a világ sok országában női politikusok miniszterelnökök, vezetik saját népüket, és egyre inkább egyfajta
országminősítéssé válik az, hogy milyen a férfiak és a nők aránya a munkában, a gazdaságban és a politikában. Nem érdemes ezzel a kérdéssel túl sokat foglalkozni, és biztos vagyok abban, hogy az ezzel kapcsolatos jövőkép
alapvetően már nem tud megváltozni, és a nők egyenjogúsága, megbecsülése nem kérdőjeleződik meg. Bízom abban, hogy március 8-án nemcsak a virág, hanem a virág által megtestesített gondolat is a megbecsülésről, a köszönetről és a szeretetről szól. n
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
hagyományainak megfelelően koszorúzási ünnepséget
és megemlékezést tart az

1848-49-es forradalom
és szabadságharc
hősei tiszteletére

Meghívó

Tavaszi fényhozó

A Nagytétényi Polgári Kör hagyományainak
megfelelően koszorúzási ünnepséget tart
az 1948-49-es forradalom és szabadságharc
hősei tiszteletére.

fáklyás emlékmenet
és ünnepi megemlékezés
Klauzál Gábor
és az 1848. március 15-i
forradalom emlékére
Szeretettel meghívjuk Önt és családját
a Klauzál Gábor Társaság nevében
nemzeti ünnepünk alkalmából tartandó rendezvényünkre:

2019. március 15-én (pénteken) 10 órakor
a nagytétényi honvéd emlékműnél
(Budapest XXII. kerület, Kastélypark u.)

Időpont: 2019. március 15. 9.00 órakor
Helyszín: 1225 Budapest Zambelli Lajos utca, az emléktábla előtti terület
Szeretettel várjuk a civil szervezetek, pártok képviselőit és
valamennyi kerületi lakost.
László Istvánné elnök, Nagytétényi Polgári Kör

2019. március 14. csütörtök
Klauzál-villa (1223 Budapest, Klauzál Gábor utca 6/A)
17:30 Gyülekezés
17:45 Fáklyás emlékmenet indulása
Útvonal: Klauzál Gábor utca - Park utca - Nagytétényi út – Klauzál Ház (kb. 2 km / 40 perc)

Ünnepi beszédet mond: Pelyach István
történész, a Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi
Karának tudományos munkatársa
A műsorban közreműködnek:
a Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tanulói
és a Budafoki Fúvósegylet
A rendezvényen számítunk az egyházak, pártok, társadalmi szervezetek, intézmények, magánszemélyek részvételére.
Mindenkit szeretettel várunk!


meghívó

Karsay Ferenc polgármester

Klauzál-szobor (1222 Budapest, Nagytétényi út 31.)
18:30 Üdvözlés:
Glattfelder Tamás, a Klauzál Gábor Társaság elnöke
18:35 1848-as katonanóták tárogatóval:
Ambrus Károly, a Klauzál Gábor Társaság tagja
18:45 Emlékező beszéd:
Kincses Katalin
a Klauzál Gábor Társaság tagja
18:55 Koszorúzás a szobornál
Klauzál Gábor egész alakos
bronzszobrát közadakozásból
állíttatta 2012 áprilisában
a Klauzál Gábor Társaság

állás (www.budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok)
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki

informatikus

munkakör betöltésére.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. március 31-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai
Csoportjához „informatikus” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
palyazat@bp22.hu
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki

IRATKEZELÉSI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. március 15-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoporthoz „iratkezelési ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
e-mail cím: palyazat@bp22.hu
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testülete
az Intézmények Gazdasági Irodája

irodavezető

álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal
Közigazgatás-fejlesztési és Szervezési Iroda Humánpolitikai Csoportjához „Intézmények Gazdasági Irodája irodavezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail
címre: e-mail: palyazat@bp22.hu
A pályázat szakmai tartalmával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Baranyiné Döme Gyöngyi irodavezetőtől (telefon: 06-1-229-2611/165 mellék).

felhívás

Adózási információk
Hamarosan a postaládákba kerülnek a helyi adók és a gépjárműadó megfizetéséről szóló küldemények. Fontos tudni, hogy adóügyeink nagy részét már online is intézhetjük. Az önkormányzat
adóhatóságának tájékoztatója.
Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy február végén, március elején postaládáikba kerülnek a helyi adók és a gépjárműadó megfizetéséről szóló küldemények. Az adószámla-kivonatból
részletesen tájékozódhatnak az önkormányzatnak megfizetendő
2019. évi adóelőírásaikról és esetleges hátralékukról.
A küldemény tartalmazza az adónemenkénti egyenlegeket, továbbá az
esedékes adók megfizetéséhez szükséges készpénz-átutalási megbízásokat (csekkeket). A küldemény egyes adózóknál gépjárműadó
adónemben határozato(ka)t is tartalmaz (adókötelezettség keletkezése vagy az adókötelezettségben történt változás miatt). Az adófizetés
2019. I. féléves határideje a helyi adók és a gépjárműadó esetében:
2019. március 18.

Ingatlan-tulajdonosok figyelmébe:
Önkormányzatunk illetékességi területén a következő helyi adók vannak:
A lakástulajdonok, lakásbérlemények után a magánszemélyek kommunális adója
A nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (pl.garázs) után, valamint a cégek által tulajdonolt lakás után építményadó,
A telkek után telekadó, mely alól a magánszemély külterületen elhelyezkedő, üzleti célt nem szolgáló telke adómentes.
Az adó alanya az, aki az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan bejegyzett tulajdonosa (vagyoni értékű jog jogosítottja) az adóév első napján.
A helyiadó-kötelezettséget érintő változást 15 napon belül az adóalanynak adatbejelentés (korábbi nevén: adóbevallás) benyújtásával
kell jeleznie.

Az adóbefizetések teljesíthetők a mellékelt csekk(ek)en, átutalással,
QR-kód segítségével az iCsekk telefonos alkalmazáson keresztül vagy
az https://budafokteteny.eado.hu oldalon, bankkártyás fizetéssel.

Amennyiben az adóztatott adótárgyat időközben eladták, és ezt korábban még nem jelentették be, kérjük, mielőbb tegyék meg az adókötelezettség megszüntetése érdekében!

Az elmaradt adófizetés nem csak késedelmi pótlékot, hanem adóvégrehajtást is vonhat maga után!

Valamennyi eljárás kezdeményezhető elektronikus úton (pl. ingatlan
vásárlásának vagy eladásának bejelentése), így kényelmesen, bármikor és sorban állás nélkül intézheti adóügyeit!

Az előző évhez hasonlóan már nem postázunk értesítőt a gazdálkodó
szervezeteknek, mivel nekik a cégkapus tárhelyüket kell használni. Részükre elektronikus úton küldjük meg az adószámla-kivonatot.

A talajterhelési díj azt a kibocsátót terheli, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá, és egyedi szennyvízelhelyezést (ideértve az

egyedi zárt szennyvíztározót is) alkalmaz. A díj önbevalláson alapul, a
2018. évi talajterhelési díjról szóló bevallás és a befizetés határideje
2019. április 1. A bevallás elmaradása esetén az adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki, továbbá adóellenőrzési eljárást folytathat le.
2018-tól a https://budafokteteny.eado.hu oldalon ügyfélkapus bejelentkezés nélkül elérhető az eseti befizetés, a kiküldött csekk(ek) adatai segítségével. Az ügyfélkapus bejelentkezést követő regisztrációval,
majd a meghatalmazás kiválasztásával (pl. az adózó magánszemély
saját nevében kíván eljárni) egyéb funkciók is elérhetővé válnak, így a
számlaegyenlegek és a korábbi bevallások, adatbejelentések adattartalmát is nyomon lehet követni. Az internetes felület 2019. április végétől megújul, az elektronikus felületre bejelentkezett adózókat erről külön értesíteni fogjuk.
A kerület honlapján (http://budafokteteny.hu/ugyintezes/adougyi-iroda)
a fenti ügyekről részletesebb tájékoztatást nyújtunk, továbbá megtalálhatóak a bevallásokhoz, adatbejelentésekhez, kérelmekhez szükséges
nyomtatványok, tájékoztatók is.
További információkhoz a 06-1/229-2611 központi számon a 150,
184, 185, 209 mellékeken, illetőleg az adougyiiroda@bp22.hu e-mail
címen juthat, a változás-bejelentését ezen felül a https://epapir.gov.hu
vagy a https://budafokteteny.eado.hu oldalakon keresztül is megteheti.
Budafok -Tétény Budapest XXII. kerületi
Önkormányzat Adóhatósága

Városházi Híradó
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Új vezető, új programok

A Budatétényi Polgári Kör új vezetőjét, Tóth Melindát
kérdeztük a szervezet programjairól

xxxx

Húsz év Budafok
legrégebbi utcájában

Fotó: Vankó András

A Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör elnökét, Vankó Andrást kérdeztük
– Az 1999-ben alapított Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör
idén ünnepli 20. születésnapját. Lesz-e
ehhez kapcsolódóan esemény?
– Igen, 2019-ben lesz a polgári kör
20 esztendős. Terveink száma végtelen
az ünneplést illetően, a megvalósíthatóságot az anyagi háttér fogja korlátozni. A szokásos programjaink mindenképpen ennek fényében szerveződnek,
így a Péter-Pál-napok művészeti kiállítása, az esetleges fotókiállítás is mindezt fogja bemutatni, szemléltetni. Polgári körünk korábbi elnöke, jelenlegi
alelnöke, Szigeti Zoltán lényegében elkészült a Péter-Pál utca története című,
10 esztendővel ezelőtt megjelent, Joó
Ernő által elkészített kiadvány átdolgozásával és aktualizálásával, azaz az
elmúlt tíz esztendőben történtek rögzítésével. Ezt a kiadványt mindenképpen szeretnénk megjelentetni. Tervben
van a polgári körünk 20 esztendejének bemutatását szolgáló fotóalbum
megjelentetése is, de ennek a financiá-

lis háttere momentán nem tűnik biztosítottnak. A polgári kör tényleges alapítása 1999 decemberében történt, így
az idei Adventi Estünk ennek fényében
fog zajlani, műsorokkal színesített vacsora keretében.
– Melyek voltak a legfontosabb események, programok a tavalyi évben?
– A tavaszi kirándulásunkat Székesfehérvárra irányítottuk, és ott egy
olyan nevezetességet látogattunk meg,
ami a világon egyedülálló: az egy ember által épített legnagyobb épületet, a
Bory-várat. A Péter-Pál-napok háromnapos ünnepségsorozata is a szokásos
mederben zajlott, pénteken felavattuk
elhunyt barátunk, a polgári körünk
alapító tagja, kerületünk díszpolgára, Joó Ernő emléktábláját az utcánkban lévő épület falán. Utána a szokásos művészeti kiállítást nyitottuk
meg, Kungl György Munkácsy-díjas
szobrászművész tárlatát. Szombaton
a Pénzügyőr fúvószenekar ébresztette az utcánk lakóit, és invitálta őket a

Péter-Pál-kápolnába ökumenikus istentiszteletre és a Capo di Tutti i Capi
Kamarakórus előadására. A programok innentől a Seybold-Garab pincében folytatódtak. A gyerekek kreatív
foglalkozását a Tápióbicskei Harmónia Kórus előadása szakította félbe,
ami hatalmas sikert aratott. Este a Budafoki fotóklub kiállítása nyílt meg a
Borkuckóban. Vasárnap délelőtt gyerekprogramok voltak. A Péter-Pál-napok zárórendezvénye a Stáció Parkban megrendezett koncert volt, ahol
a Budafoki Fúvósegylet fergeteges
hangversenyét hallgathatta meg a közönség. A Gesztenye Fesztiválra most
is rengeteg család érkezett kerületünk
minden részéből, sőt még más kerületből is. A szokásos évzárás, az Adventi Est ismét meghitt, családias, baráti légkörben és a karácsony, a kis
Jézus eljövetelének fényében zajlott .
Ebben az esztendőben is ajándékcsomaggal kedveskedtünk a rászorultaknak. n (Viszkocsil Dóra)

– A Budatétényi Polgári Kör 2018-as
éve rögtön egy vezetőváltással kezdődött. Miért történt, és miért önre esett
a választás?
– A korábbi elnök tíz év után leköszönt, családi okokra hivatkozva. Én
már korábban is segítettem néhány
dologban a Budatétényi Polgári Kör
munkáját, többek között ezért, illetve a
kulturális területen körülbelül húsz éve
végzett gyakorlatom miatt kaptam meg
a felkérést.
– Hogy értékelné az elmúlt egy évet,
sikerült a terveket valóra váltani?
– A 2018-as év számomra tanulás
volt, a kitűzött terveket sikerült megvalósítani. Sok segítséget kaptam a korábbi elnöktől, Kolláthné Hollósy Ritától.
– A kör egyik legnagyobb rendezvénye a Szent Mihály-napok, melyen
a sport, a kultúra és a hagyományőrzés is megjelenik. Volt újdonság tavaly,
hogy sikerültek a rendezvények?
– A Szent Mihály-napok a tervek
szerint nagyon jól sikerült. A hagyományos focikupa, iskolai vásár, képzőművészeti pályázat rendben lezajlott. Újdonság volt a sváb főzőverseny,
az élő sramlizene a Südoffener
Blaskapelléval. Hat csapat vett
részt, nagyon jó hangulatban telt. A
zsűrielnök Szirtes Edit, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke volt. A
főzőverseny után nyárbúcsúztató misét
tartottunk a Szent Mihály-kápolnában,
majd körmenetet a Kápolna utcai kőkereszthez.
– Milyen új rendezvény színesítette a budatétényiek életét tavaly, és mik
várhatók idén?
– Új rendezvény volt a karácsonyi borkóstoló, ami a Várszegi pincében történt. A Budatétényi Polgári Kör
célja, hogy a kerületi fiatal vállalkozókat bemutassuk a tagságnak. A rendezvényen szó esett a borászat szakmai
hátteréről, bemutatták vezető boraikat, valamint a Várszegi családot. Jó
hangulatú rendezvény volt, körülbelül
negyven résztvevővel.
– A kör felhívása kapcsán a tavalyi
évben sokan érezték úgy, hogy szeretnének segíteni a kárpátaljai embereknek. Miket gyűjtöttek össze, kik kapták
a felajánlásokat, és lesz-e folytatás?

– A budatétényi katolikus közösség elkezdett egy gyűjtést, amibe belecsöppentem. Saját kárpátaljai kapcsolatom révén Nagygejőc falu református
közössége fogadta az adományt, melyben ruhaneműk, játékok, könyvek és
gyógyszerek voltak. A szállításban Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi
bizottságának elnöke segített. Az általunk küldött könyvekből megalapozták
a közösség magyar nyelvű könyvtárát,
amit majd később szeretnénk bővíteni.
– Ötévnyi várakozás után megjelenhetett a Budatétényi Polgári Kör első
könyve, miről szól és miért fontos ez az
önök számára?
– A Budatétényi Temető részletes
helytörténeti munka, ami Sarnóczay
György helytörténész több éven át
folytatott kutatásának eredménye. A
könyv anyagi források hiányában öt
év után tudott csak megjelenni, de
most már nyomtatott formában bárki
a kezébe veheti. Nagy megtiszteltetés,
hogy az én elnökségem alatt jelenhetett meg a könyv. A bemutatót novemberben Halottak napjához kötöttük,
amit a Klauzál Gábor Társaság által
szervezett Ősök napja rendezvény követett a Terv utcában lévő Wolf-kriptában. n (Viszkocsil Dóra)

Klauzál Gábor emlékének őrzői
Hódi Szabolcsot, a társaság titkárát kérdeztük a 2018-as év történéseiről és az idei esztendő terveiről
A 15 évvel ezelőtt alapított Klauzál Gábor Társaság fő célja az volt, hogy az első
független magyar kormány mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi miniszterének
szellemiségét megőrizze és megismertesse minél több emberrel. Hódi Szabolcsot,
a társaság titkárát kérdeztük a 2018-as év
történéseiről és az idei esztendő terveiről.

Gyűjtés
a templomra
Ragyogjon újra eredeti
fényében a nagytétényi
templom!

pró lépésekben szépül a BudapestNagyboldogasszonyplébánia belseje. A teljes felújításhoz
szükséges összeg zöme már rendelkezésre áll, 5 millió forint hiányzik még.
Ezt az összeget egyrészt a templomba járók segítségével szeretnék ös�szegyűjteni, ugyanakkor számítanak a
tágabb közösség, Budafok-Tétény lakóira, vállalkozóira is.
Adományokat a Nagytétényi Rk
Plébánia CIB 11100104-1981951437000004 számlaszámára várnak, illetve személyesen a plébánián. n (VH)

Anagytétényi

– A társaság évek óta végzett munkájának
köszönhetően nagyon sokan megismerhették már Klauzál Gábor életútját, de ha esetleg van még, aki nem hallott róla, mi a legfontosabb, ami a nevéhez fűződik?
– Mint politikus: a magyar történelem
(államalapításunkat követő) második legsikeresebb korszakának, a XIX. századnak egyik kiemelkedő alakja: a reformkortól a ’48-as Batthyány-kormányig, majd
szabadságharcunk bukása után a kiegyezéshez vezető küzdelmekig mindvégig az
események fősodrában vezérszerepet vitt.
Nem sok település – esetünkben kerületünk egyik városrésze: Budatétény (akkori nevén még Kistétény) – mondhatja el azt
magáról, hogy neve egybeforr egy ilyen sikeres korszakot meghatározó jeles alakkal.
1849 után Klauzál Gábor kistétényi birtokára vonult vissza, ahol a gazdálkodásnak
élve, szintén maradandót tudott alkotni.
Személyében a szőlészet és borászat helyi
megújítóját, mintakertészetében a csonthéjasok előtérbe helyezését és a rózsakultúra kistétényi meghonosítóját tisztelhetjük.
Nem utolsósorban pedig – özvegységét levetve – helyben kötött házassága és családalapítása (három gyermeke nevelése) emléke is településünkhöz köti.

– A tavalyi évben melyek voltak a legfontosabb programok, amiket szerveztek a
kerületieknek?
– Visszatérő állandó rendezvényeinken minden évünket igyekszünk egy névadónkhoz köthető évfordulóra felfűzni. A
múlt évben két szálon is futottak programjaink: az év nagyobbik részében a 175 évvel ezelőtti, 1843/44. évi országgyűlésen: a
magyar nyelv hivatalossá tételéért folytatott küzdelmekre s Klauzál Gábornak ebben vállalt vezérszerepére emlékeztünk hagyományos kerületi helyszíneinken, míg az
év végén a pesti Piarista Gimnáziumban állítottunk közadakozásból emléktáblát a 200
éve „primus eminens” végbizonyítvánnyal,
vagyis kitűnők közül elsőként végzett diák
Klauzálnak.
– Hagyományos rendezvényeinken kívül minden évben igyekszünk valami rendhagyó programmal vagy helyszínnel még
színesebbé tenni a Klauzálhoz köthető korszak és emlékek megismerését. Múlt évben izgalmas időutazáson vettünk részt az
1866-ban – Klauzál Gábor halála után 6
nappal – megnyílt Fővárosi Állat- és Növénykertben. Látogatásunk különös apropója az állatkert legújabb jövevénye: egy
barnamedve egyesületi örökbefogadása
volt, mellyel a 150 évvel ezelőtti első látogatók legjelesebbjére: Deák Ferencre és az
általa legjobban kedvelt Kristóf nevű barnamedvére is emlékeztünk.
– Idén 15 éves a társaság, lesznek ehhez kapcsolódóan ünnepi megemlékezések
vagy kiadvány az eddigi munkákról?
– Klauzál Gábor születése bicentenáriumán, 2004-ben alakultunk 21 taggal.

Az alapító tagok túlnyomó többsége ma
is aktív résztvevője egyesületünknek. Jelenleg több mint 50 fő alkotja a Klauzál
Gábor Társaságot. Alakulásunkkor tett
vállalásunkat sok tervünk sikeres megvalósítása tükrözi, hogy csak a legjelentősebbeket említsem: közadakozásokból
emléktáblákat állítottunk helyben, Szegeden és a fővárosban, egész alakos bronzszobrot a – kezdeményesésünkre Klauzál
Gáborról elnevezett – kerületi művelődési ház előtt. Alakulásunk kezdete
óta minden évben visszatérő rendezvénysorozatokkal jelentkezünk: áprilisban kétnapos Klauzál-napok Tétényben,
októberben történelmi szalonest, novemberben Ősök napja, és az általunk megfaragtatott Klauzál-díszhordónál megünnepelt novemberi születésnap. Mindezek
mellett újabb hagyományteremtő prog-

ramjaink születtek: így a Klauzál-villánál
hagyományos március 15-i megemlékezésünket bővítendő, idén már 7. alkalommal tartunk ’48-as nótáktól hangos
fáklyás emlékmenetet a Klauzál-szoborhoz, ahol ünnepi megemlékezéssel tisztelgünk március idusa előestéjén. Vis�szatérve az eredeti kérdéshez, azt kell
mondanom, nincs időnk az elmúlt 15
éven merengeni. Többségében még aktív korú, családos emberként: a közéletre fordítható „szabad” energiáinkat teljesen lekötik rendszeres programjaink
„életben tartása”, melyhez némi pluszként időnként bevállalunk még valami
rendhagyót...
– Milyen új tervek, programok várhatók 2019-ben?
– Minden évben igyekszünk Klauzál
Gábor valamely neves kortársára is fókuszálni. Idén a 220 éve született s méltatlanul elfeledett Klauzál Imrét szeretnénk
reflektorfénybe állítani. Kora reformer
gazdasági újítójaként – korai halála ellenére – maradandót alkotott, a testvérbáty
növénynemesítési sikereit Klauzál Gábor
kistétényi mintakertjén keresztül a helyi
gyümölcsfakultúra meghonosításában követhetjük a mai napig nyomon. Idei rendhagyó programunk: az augusztusi hagyományos Kalocsa–Szeged látogatásunk ezúttal
kerékpárral tervezett letekerése lesz, stílusos folytatásaként a 2016-os evezős emléktúránknak. Félünk is egy kicsit, hogy a vízi
és a szárazföldi megközelítés után megmaradt harmadik alternatíva milyen megvalósítható légi útjával áll majd elő valamelyik
tagtársunk. n (Viszkocsil Dóra )
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HAGYOMÁNY, SEGÍTÓ EZEK

 Városházi Híradó

Csángó Bál a Millenárison
Németh Zsolt, a külügyi bizottság elnöke nyitotta meg a rendezvényt
A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, a Moldvai Magyarok a Moldvai Magyarokért Szövetség és a Válaszút
Alapítvány 2019. február 23-án huszonharmadik alkalommal rendezte meg a
Csángó Bált a budapesti Millenáris Parkban. A XXIII. Csángó Bál fővédnöke Áder
János köztársasági elnök volt. Az idei
Csángó Bált Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke nyitotta meg. A rendezvényen idén is részt vett
Karsay Ferenc, kerületünk polgármestere.
2017-ben elkezdett naptári jeles napo-

Akat bemutató hagyományt folytatva a
XXIII. Csángó Bál 19 órakor kezdődő
színpadi műsora a nyári időszakot mutat-

ta be. A nyár a mezőgazdasági munkák
ideje, az emberek a földeken dolgoznak,
kevesebb idő jut a mulatozásra. A nyári
búcsújárások – mások mellett Szent Antal Forrófalván, Péter Pál Bákóban vagy
Mária Magdolna Csíkfaluban – alkalmával a csángók felkerekednek, hogy a
szomszédos falvakba zarándokolva felkeressék barátaikat, rokonaikat, ismerőseiket. Miután búcsút nyernek a szentmisén, vendégjárásba indulnak, ahol
megbeszélik ügyes-bajos dolgaikat. Előkerülnek a finom enni- és innivalók, és
hamarosan elkezdődik a hajnalig tartó
mulatság. A színpadi gálaműsorban közreműködtek idős hagyományőrzők, fiatalok és gyerekek Dumbravényből, Klé-

zséről, Külsőrekecsinből, Lábnyikból,
Pusztinából, Somoskáról, a Gyimesekből, Antal Tibor, Bálint Erzse, Benke Félix, Benke Róbert, Fekete Bori, Hodorog
András, Legedi László István, Nyisztor
Ilona és tanítványai, Tankó Fintu Dezső.
Műsorunkban fellép Petrás Mária, valamint a csángó muzsikát játszó magyarországi kiváló zenekarok közül a Berka
Együttes, a Csángálló Zenekar, a Somos
Együttes és a Lippentő Táncegyüttes. A
műsor rendezője és szerkesztője Diószegi László, a műsor szerkesztője Benke
Grátzy volt. A műsort követő, hajnalig
tartó táncházban a nézőközönség is tevékeny részesévé válhatott a csángó magyar kultúrának. n (VH)



Fotó: Kocsis Zoltán

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.

Budafok-Tétény
önkormányzata
nászajándékként ingyenesen biztosítja a Városháza Dísztermében tartandó szertartást, melyet a polgármester
vagy az 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)

Rezső bácsi és Laci bácsi
Ismét szépkorúakat köszöntöttek a kerület elöljárói, Zugmann Péter alpolgármester, Szántó János jegyző és Répás Judit aljegyző a 90. születésnapjuk alkalmából

Télűzők és garabonciások
Családi farsangi karnevált rendeztek Nagytétényben
A Langaléta Garabonciások hangos
énekszóval és boszorkányégetéssel
űzték el a telet idén a Tétényi Karnevál
rendezvényén a Cziffra Központban. A
program a farsang jegyében arcfestéssel kezdődött február 16-án.
családi napra érkezők Gulyás Lász-

Aló vándormuzsikus vezetésével is-

merhették meg a farsangi időszakra jellemző népi játékokat, tréfákat és
meséket. A gyerekek nagy örömmel
vettek részt a vicces jelenetekben. A
farsangok helyszíne régen a fonóházban volt, ahol a lányok dolgoztak, és
a legények megtréfálták a lányokat –

mondta Gulyás László. Ezt a hangulatot varázsolta a Cziffra Központba a
mesemondó, és a közönség bevonásával elő is adta. A szép történet után az
épület előtt folytatódott a program. A
Langaléta Garabonciások íjászbemutatót tartottak Marci bevonásával, aki
bátran vállalta, hogy a fejére tehetik az
almát, amit lelőttek egy íjjal. Az időközben elkészített télbanyát kivitték az
udvarra, és mindenki ráakasztott egyegy papírcetlit. Sokan betegségeket és
rossz élményeket írtak rá, hogy az égetéssel ezek eltűnjenek. A gólyalábon
sétáló garabonciások végigkísérték Tétény belvárosán a boszorkányt, és a

központ udvarán tűzre dobták, miközben a következőt kántálták: Kivisszük
a betegséget, behozzuk az egészséget!
A Tétényi Karnevál a téli ünnepkörhöz és a farsangi szokásokhoz kapcsolódóan Zsuzsanna-napi bállal folytatódott este hétkor a központban, ahol
önfeledt táncra perdülhettek a mulatozók. Moldován „Ilka” György és zenekara az Erdélyi Mezőségről, Székről hozták el a szokásaikat és táncaikat.
A színházterem falain Henics Tamás
fotóit tekinthették meg az érdeklődők, melyek ezen a területen készültek. A kiállítást március 9-ig lehet
megnézni. n (Viszkocsil Dóra)

Gröschl Rezső Rezső bácsi szerkezetlakatosként dolgozott, de sok mindenhez ért.
Édesapja mellett a kádármesterséget is kitanulta, de szabadidejében szívesen csinált vasmunkákat, például kerítéseket is. Feleségével tavaly ünnepelték 50. házassági évfordulójukat. Egy fiú- és egy lánygyermekük, valamint egy fiú- és egy lányunokájuk van. Rezső
bácsi a mai napig nagyon aktív, tavaly ősszel még körtefát ültetett. 90. születésnapja alkalmából Zugmann Péter alpolgármester és Szántó János jegyző köszöntötte őt.

Hering László Laci bácsi fiatalkorában hegesztőként dolgozott, műhelyvezető volt.
Boldogsáságra egy lánya, három unokája és már két dédunokája van. 90. születésnapi köszöntése igazi meglepetés volt számára, ahol szinte minden rokona megjelent, hogy
köszönthesse őt. Az önkormányzat nevében Zugmann Péter alpolgármester és Répás Judit aljegyző kívánt boldog születésnapot és jó egészséget neki. n

Városházi Híradó
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Az elegáns szabadúszó

„A szakmát úgy lehet megtanulni, hogy az ember szerepeket játszik…”
A Heisenberg című darab férfi szereplője a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Benedek Miklós, akinek neve hallatán az érdemes és kiváló művész
eleganciája, kifinomult stílusa, fanyar humora mellett ikonikus szerepei és rendezései – mint a Hippolyt,
Al Lewis a Napsugár fiúkból, vagy a
négyszáz alkalommal előadott, kultikussá vált Budapest Orfeum is mind
eszünkbe jutnak.
színművész 2009-ig – ahogy egy
interjúnkban fogalmazott
– a kezdetektől a Nemzeti Színház része volt. A teátrumtól való távozása
után a szabadúszó lét mellett döntött,
a feladatok azonban azóta is megtalálják: játszik a Vígszínházban a tíz éve
telt házzal futó Játék a kastélyban című
anekdotában, a Játékszín darabjaiban
és több Orlai-produkcióban, így az eddig közel negyven előadást megélt,
pont egy éve bemutatott Heisenbergben is.

Arégebbi

– Pályája során állt már együtt színpadon a darab női szereplőjével, Ullmann Mónikával?
– Első alkalom, hogy együtt játszunk. A Színház- és Filmművészeti
Főiskolán tanítottam, amikor főiskolás
volt, ott ismertem meg. 1995-ben rendeztem már Mónit a József Attila Színházban, a Black Comedyben, és rövidesen ismét közös munka vár ránk,
mert az Orlai-produkció színpadra állítja a Riviera című darabot, amelyben
Móni szerepel, én pedig rendezem.
– Milyen várakozással tekint az új
feladat elé?
– Bízom abban, hogy talán még érdekli az embereket egy olyan mese, egy
olyan történet, amelyik valahonnan elindul és tart valahová. Lehet, hogy kíváncsiak, milyen érzelmek, milyen drámák,
milyen humor van egy Molnár Ferencírásban. Ez kevésbé ismert Molnár-darab,
amelyet az író maga is újításnak fogott fel.
Szürreális, bár a molnári technika megvan
benne. A tartalmát röviden összefoglalva

a pénzről szól, arról, hogy a szegény mindig szegény marad, a gazdag meg gazdag.
Csupa fiatal játszik benne, és legtöbbjük
még soha nem játszott Molnár-darabot.
Nem tudom, mennyire fogékonyak erre,
hogy érdekli-e őket. Sajnos azt látom,
hogy a fiatal színészek között előfordulnak olyanok is, akik érdektelenek, egyformák, egyarcúak és egy dolgot tudók, ők
átiratokon, adaptált műveken, televíziós
sorozatokon nőnek fel, ezért nehezen tudnak színdarabot játszani, pedig a szakmát
úgy lehet megtanulni, hogy az ember szerepeket játszik, például olyanokat, amilyeneket Molnár írt.
– Nemrég ismét felkérték önt a nyár
végi Vidor fesztivál zsűrielnöki tisztére.
Szívesen vállalta?
– Örömmel megyek, hiszen sok darabot nem tudok megnézni év közben, és
azokat itt egyben láthatom. A nyíregyháziak minden évben szórakoztató, minőségi színházi produkciókat hívnak meg,
idén az eddigi tizennyolc előadás helyett
húsznál is többet. n (Tamás Angéla)

Kortalan szerelem

Nagy sikerű színházi előadással zárult a Kultúrházak
éjjel-nappal című háromnapos rendezvénysorozat
Szabó Máté rendezésében, két remek színész, Ullmann Mónika és Benedek Miklós
alakításában láthattuk Simon Stephens
Heisenberg című kétszereplős darabját a
Klauzál Házban.
tavaly januárban bemutatott, egyré-

Aszes előadás két ember találkozásáról

és fura egymásra találásáról szól. Egy különös emberi történet, amelyben a férfi és
a nő egy bizonyos élethelyzetben egymás
felé fordul. A hat jelenetből álló darab a
hetvenöt éves hentes, a gátlásos, szűkszavú és szinte mindig is egyedül élő Alex
Priest (Benedek Miklós) és a nála egy generációval fiatalabb, egyfolytában beszélő, negyvenes éveiben járó iskolatitkár,
Georgie Burns (Ullmann Mónika) különös megismerkedését, egymáshoz való
közeledését és a köztük kialakult erős
vonzalmat mutatja be – néha humorral,
néha keserűséggel.
A két, korban, nemben és vitalitásában is eltérő ember találkozása alapjaiban
forgatja fel mindkettőjük életét, így végül
egy nagy utazásra is vállalkoznak, hogy
utolérjék életük elmulasztott lehetőségeit.

Különleges élmény nyolcvan percen
át látni és nézni, ahogy az arisztokratikus
megjelenéséről közismert, Kossuth- és
Jászai Mari-díjas Benedek Miklós a kevés beszéd mellett mozdulataival, gesztusaival és hanghordozásával tökéletesen
megformálja az esetlen, merev, végletekig
zárkózott hentes figuráját, aki foglalkozása ellenére igazi művelt úriember, és a lelke mélyén tele van kalandvággyal, lelkesedéssel.
Partnere, Ullmann Mónika Georgie
személyében teljesen más karaktert testesít meg: az ismerkedést a pályaudvaron
csókkal indító fiatal nőt, aki örökös pezsgésével, szertelen, vibráló lényével együtt
is bizonytalan és végtelenül magányos.
Simon Stephens Nagy-Britannia egyik
legnépszerűbb kortárs drámaírója, akinek ezt a művét az Orlai Produkciós Iroda állította színpadra. A szöveget Zöldi
Gergő fordította, a díszletként szolgáló
többfunkciós bútordarab Czieger Balázs
munkáját dicséri, a cím pedig a német Nobel-díjas fizikus, Heisenberg határozatlansági relációjára tesz utalást – érzelmi
síkon. n (Tamás Angéla)

Kultúra minden téren
Ismét felkérést kapott a Kultúrházak éjjel-nappal
rendezvénysorozat védnöki posztjára Novák Péter
Novák Péter tevékenysége annyira szerteágazó, hogy igazából nem is
tudjuk őt sehová sem besorolni. A színész és rendező, zeneszerző, szövegíró
és műsorvezető 2007 óta a Kultúrpart
kulturális portál kreatív igazgatója és a
Duna Televízióban tavaly sugárzott, tizenöt részes Partitúra című kulturális
felfedező sorozat rendezője.

hetik az ország különböző helyszíneit
és azok kulturális csemegéit.
További teendőiről beszélgetve kiemelte, hogy szívének a színpad a
legkedvesebb, így televíziós munkái
mellett előadásokat hoz létre, jelenleg azonban a legfontosabb számára
a legendás Vízöntő és Kolinda együttesek repertoárját feldolgozó, világ-

zenei produkciót bemutató Etnofon
Zenei Társulat, mert úgy érzi, ez az az
összművészeti, összkulturális közeg,
amelyben legjobban érvényre juthatnak azok a gondolatok, amelyek gyerekkora óta foglalkoztatják. Hozzátette: természetesen új dalok is születnek,
de most már elsősorban azok irodalmi
értékét keresi. n (Tamás Angéla)

ovák Péterrel az Kultúrházak éjjel-

Nnappal sajtótájékoztatója után be-

szélgettünk a Klauzál Házban, ahol a
védnöki tisztségről elmondta: ez számára nagyon megtisztelő státusz, egyfajta rang. Bár a védnökséget a minőségbiztosításhoz érzi hasonlónak,
reméli, hogy ő jóbarátként jelenik meg
az eseményeken. Ahogy az előző két
évben, úgy az idén is meglátogatja az
ország különböző helyszíneit és részt
vesz a helyi szervezésű programokon,
mert nagyon fontosnak tartja a művelődési házak szerepét. Kérdésünkre válaszolva kiemelte: a (előadó)művész
„foglalkozása”, hogy találkozzon a közönséggel, de ha nem jönnek létre mikroközösségek, nincsenek közösségeket
összehozó terek, vagyis kultúrházak,
akkor nincs lehetősége arra, hogy mondanivalóját megossza az emberekkel.
Novák Péter jelenleg sokat televíziózik, mert az április 24-től a Duna Televízióban látható, tizenöt részes, országjáró sorozatnak ő a rendezője.
Érdeklődésünkre válaszolva elmondta:
a Partitúra zenés ismeretterjesztő műsor, amelyben a nézők Miklósa Erika
operaénekesnő és Batta András zenetörténész idegenvezetésével megismer-

Halász Emese írónő a budafoki könyvtárban

Fotó: Kocsis Zoltán

Mosolyra fel!

Három könyv és harmincöt fotó bemutatója
boldogság és a mosoly jegyében

Aszervezett könyvbemutatóval egy-



Fotó: Kocsis Zoltán

bekötött fotókiállítást Varga Mónika, a
Budafoki Könyvtár vezetője. A második emeleti galériában A mosolyra fel!
címet viselő tárlaton harminchat örömöt
sugárzó kép fogadja március 14-ig az
érdeklődőket. Az egyik falon Hell Ferenc fekete-fehér portréi, Kugler Ferenc
erős érzelmeket sugárzó fotói és a színház világát bemutató Németh Gyula-képek vonzzák magukhoz a tekinteteket,
a másik falon színes, vidámságról árulkodó fotográfiák sorakoznak. Pató Ferenc alkotásai a játék örömét állítják a
középpontba, Vankó András a gyermeki lét boldog, önfeledt pillanatait örökítette meg, Zács Ágoston munkái pedig a
mosoly ezer arcáról árulkodnak.
A kiállítás megnyitóján részt vett
Halász Emese írónő is, aki a kiállítás
témájához illeszkedve eddig megjelent

három könyvét, A Boldogság Benned
Van – 50 lépés a boldogság felé és a
Spiritualitás I., II. című köteteket mutatta be.
Halász Emese a könyvek születése
kapcsán elmondta: könyveiben új gondolatokra buzdít és egy olyan utat mutat, amely járható a hétköznapokban is.
Segít megtalálni a választ a miértekre,
és így a boldogság felé vezeti olvasóit. Kiemelte: munkáinak legnagyobb
pozitívuma, hogy az elméleti ismeretek helyett olyan gyakorlatokat nyújt
át, amelyek segítségével mindenki számára felépíthető a boldogság.
A fotókiállítást a tízmilliószoros napon (a tibeti buddhista naptárban a nagy
Buddha-napok egyike, amelyen minden
energia tízmilliószorosára erősödik fel –
a szerk.) a dedikálással záródó könyvbemutató moderátora, Magyar Zoltán
nyitotta meg. n (Tamás Angéla)
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HIRDETMÉNYEK

 Városházi Híradó

Európai parlamenti képviselők választása 2019
Az Európai Parlament tagjainak választására az Európai Unió tagállamaiban 2019. május 23-26.
között kerül sor. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 6. §
(2) bekezdés rendelkezése értelmében hazánkban minden szavazást vasárnap kell megtartani.
A választást a köztársasági elnök tűzi ki, de figyelemmel az előzőekben ismertetett szabályra, a
Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) megjelent közlemény alapján
az Európai Parlament tagjainak magyarországi választására
2019. május 26. napján kerül sor.
Magyarországról 21 képviselő jut mandátumhoz az Európai Parlamentben.
A mandátumuk 5 évre, 2024-ig szól.
A választásra jogosultakról, a benyújtható névjegyzékbe vételi kérelmekről és határidőkről folyamatosan tájékoztatást adunk.
Minden további fontos információ megtalálható a www.valasztas.hu, illetve a www.
budafokteteny.hu oldalon is.
Fontos tudnivaló, hogy az Európai Parlament tagjainak választásán a Ve. 333. §-a alapján Nemzeti Választási Bizottság és Területi Választási Bizottság működik, illetve a szavazás napján a
szavazatszámláló bizottságok működnek.
A választópolgárok kérelmeivel kapcsolatos ügyintézés a helyi választási irodában lehetséges.
A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
Cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.
Telefonszám: 06-1/229-2611/188-as mellék
E-mail cím: valasztas@bp22.hu. Faxszám: 06-1/229-2611/260

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

Szállj fel 2019-ben is a Pincejáratra!
Minden hónap első szombatján

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

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

Budafoki Pincejárat Program terv (*)

• 100 km pincerendszer
• gazdag kulturális programok
• gasztronómiai élmények
• tökéletes randihelyszín
Első járat 13:30, utolsó 20:30!
Buszjegy ára elővételben 1000 Ft,
a buszon 1200 Ft!
Korlátlan le és felszállással a helyszínek között.

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

márc. 2.

Szezonnyitó

ápr. 6.

Swing

máj. 4.

Operett

jún. 1.

Zenei Tehetségkutatóverseny

júl. 6.

Utcazenész fesztivál

aug. 3.

Country

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

(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

Városházi Híradó
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Drogfogás után,
pereskedés
közben
Fejezetek az Ipartestület ingatlanainak
zűrzavaros történetéből
Évek óta zajlik a pereskedés a helyi
Ipartestület és az önkormányzat között
a szervezet Mária Terézia úti és Kossuth
Lajos utcai ingatlanai miatt. De hogy mi
lehet az ingatlanok rendszerváltás utáni
története? Ennek próbáltunk utánajárni
hivatalos dokumentumok segítségével.
egtették az első vádemelési javas-

Mlatokat a fogyasztók és a birtoklók

esetében a budafoki drogfogás ügyében – értesült lapunk. Mint ismert, az
Ipartestület Mária Terézia úti székházában tavaly drogterjesztőket vettek őrizetbe és lefoglaltak kábítószereket is
egy nyomozás eredményeként egy zenés rendezvényen, amelyre bérbe adták az egyik helyiséget. Mivel a közelben iskolák vannak, és a térségben lévő
lakótelepen is sok fiatalkorú él, kíváncsiak lettünk volna arra, hogy az Ipartestület a korábbi ígéretének megfelelően felvette-e már a kapcsolatot a
XXII. kerületi rendőrséggel és a polgárőrséggel, illetve kérte-e a fokozott
járőrszolgálatot és ellenőrzést a zenés
rendezvények alkalmával. Sikerült-e
megállapodniuk ezekkel a szervekkel,
és milyen megállapodás született? Felszerelték-e már az Ipartestület épületében a szintén megígért biztonsági kamerákat? Mivel korábban közölték azt
is, a rendezvényterem bérbevevőjét kötelezik, hogy megfelelő biztonsági személyzetről gondoskodjon, kíváncsiak

lettünk volna arra is, ez érinti-e a már
megkötött szerződéseket. Ha igen, változtatnak-e a bérleti feltételeken a megállapodásokban? Mivel bejelentették,
hogy az elnökség tagjai személyesen
(szúrópróbaszerűen) ellenőrzik majd a
rendezvényeket, rákérdeztünk arra is,
ezt kik fogják végrehajtani, hogyan választják ki a felügyeletet végrehajtó személyeket.
Jurás László, az Ipartestület elnöke
azonban az újonnan feltett kérdéseinkre nem adott választ. Az általunk kért
információkat „belső ügynek” nevezte, és azt javasolta, hogy inkább foglalkozzunk azzal, hogy az önkormányzat miért pereskedik az Ipartestülettel
az ingatlanaiért. Lapunk az elnök úr
javaslatára utánanézett az Ipartestület székháza és telke történetének, és
meglehetősen bonyolult, megdöbbentő
eseménysorra talált. Az általunk megtalált dokumentumok tanúsága szerint
igencsak kétséges például az a szerződés, amely alapján az Ipartestület
használhatja a székházát és a közelében lévő telket. Legutóbb a Fővárosi
Törvényszék hozott ítéletet a megállapodás ügyében, és ebben részben
helyt is adott az önkormányzat kereseti kérelmének, amely arról szólt, hogy
nyilvánítsák semmisnek az ingatlanok
használatáról, illetve átadásáról szóló
megállapodást. A székház és a közelében lévő telek használati és tulajdon-

xxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

joga azért is fontos kérdés, mert már
egy 2010-es értékbecslés szerint közel
százmillió forintot értek ezek az ingatlanok, ma pedig ennek a többszörösére
értékelhetők.
De hogyan is került a székház és
a telek az Ipartestülethez? A történet
nem egyszerű. A mintegy 450 négyzetméternyi telekingatlan (a mai budafoki könyvtár telke) kezelői jogát
még a nyolcvanas évek végén szerezte
meg a Kisiparosok Országos Szervezete (KIOSZ) a magyar államtól. Pontosabban az ingatlant ideiglenes használatba adták, hogy a cégbejegyzés után a
szervezet kezelésébe kerülhessen. Ezt
követően bejelentették, hogy a KIOSZ
Budafok-Tétény Általános Ipartestületként kíván működni a továbbiakban.

Ez a szervezet azonban nem volt tekinthető a KIOSZ jogutódának, hiszen
nem érdekvédelmi szervezet volt, hanem egy egyesület. Az Ipartestület azzal a szándékkal kezdte el használni a
telket, hogy oda majd székházat épít
a szervezet számára. Addig azonban
használatba kapta a telek közelében
lévő MSZP- (volt MSZMP-) székházat is, ami egykor, még 1945 előtt a helyi ipartestület központja volt. A telken
azonban senki sem kezdett el építkezni, és a területet elhanyagolták, elgazosodott. Mivel nyoma sem volt székházépítési szándéknak, hiszen az a volt
pártház átadása után okafogyottá vált,
1990-ben a kerületi tanács elnöke kérte a telek és a kezelői joga visszaadását. Egy év múlva a jogutód tulajdonos

MSZP megállapodást írt alá a székház
és a telek használói kezelői és tulajdonjogának átadásáról a kerületi önkormányzatnak. Ezt követően azonban olyan esemény történt, amely a korábbiak tükrében
sokakat megdöbbentett. Alig telt el két év,
és az önkormányzat újra átadta az ingatlanokat az Ipartestületnek, méghozzá ingyen. Ennek azonban feltételei voltak,
amit az Ipartestület a hivatalos iratok szerint nem teljesített. Az Ipartestület mindenesetre a mai napig úgy tevékenykedik
a területen, mintha birtokon belül lenne,
tulajdonosként. Hogy milyen feltételeket kellett volna teljesíteni az ingatlanok
megszerzéséhez, és hogy milyen jogvita
zajlik azóta is az ügyben, arról lapunk
következő számában olvashatnak.
(folytatjuk) n (VH)

Zöldjárat, ágdarálás

Új időpontban jár a zöldjárat,
ismét kaphatók a zöldzsákok a Városházán
A kerti zöldhulladék járatszerű begyűjtése 2019. március 4-től november 29-ig tart, kerületünkbe
szerdánként érkezik majd a zöldjárat. A gyűjtéshez szükséges zsákok
ismét megvásárolhatók a Városháza
portáján.
lehullott falevelek, ágak összegyűj-

Atésekor, fűnyíráskor is fontos, hogy

odafigyeljünk a környezettudatosságra, és a zöldhulladék-gyűjtést válas�szuk. Ugyanis az így begyűjtésre kerülő zöld hulladék (fa- és bokornyesedék,
nyírt fű, gyom), ahelyett, hogy elégetnék vagy lerakóra kerülne, komposztálás után újra visszakerül a természetes
körforgásba.

xxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Márciusban elviszik a lomokat
Idén sem marad el a lomtalanítás a kerületünkben
Az évenkénti egyszeri, díjmentes lomtalanítás március 3-án kezdődik és 12-én
fejeződik be, és az előző évhez hasonlóan mindennap más körzet kerül sorra.
Az FKF Zrt. értesítőlevélben, társasházak esetében kifüggesztett plakátokon
tájékoztat a kihelyezési időpontokról.
ontos, hogy a lakosság csak a számuk-

Fra megjelölt napokon helyezze ki a lo-

mokat 18 óra után a ház elé úgy, hogy
a közterület-fenntartók könnyen megközelíthessék. A lomokat a megjelölt napok
előtt kihelyezni tilos. A kihelyezett lomok elszállítása után az FKF Zrt. munkatársai letakarítják az utat, a járda megtisztítása azonban a ház tulajdonosának
vagy üzemeltetőjének a feladata.

A nagyobb méretű hulladékok ingyenes elszállítása nagy segítség, de
néhány dologra figyelnünk kell, hogy
megőrizhessük a közterek tisztaságát,
rendezettségét és ne akadályozzuk a
közlekedést sem.
Az FKF Zrt. arra kéri a lakosságot,
hogy a lomtalanítás során NE helyezzenek ki: a háztartásokban naponta
képződő hulladékot, ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett hulladékot, veszélyes hulladékot, építési törmeléket,
gumiabroncsot, zöldhulladékot (ág,
nyesedék, lomb, fű), szénport, hamut,
földet, elkülönítetten gyűjtött üveg, papír-, műanyag és fémhulladékot,
gépjárműroncsot.

A veszélyes hulladékoktól is megszabadulhatunk az ideiglenes gyűjtőpontokon, amelynek helyszínéről a
lomok kihelyezésének időpontját tartalmazó levélben tájékoztatják a lakosságot.
Mindannyiunk közös érdeke,
hogy a lomtalanítás ne okozzon
fennakadást kerületünkben, ezért a
szabályok betartását közterület-felügyelőink fokozottan ellenőrzik,
valamint az előző évekhez hasonlóan mobil térfigyelő kamerák is felügyelik.
További információk a Fővárosi
Közterület-fenntartó Zrt. honlapján
érhetők el: www.fkf.hu/tajekoztato2019-evi-lomtalanitasrol n (VH)

Kerületünkbe március 4-től szerdánként érkezik a járat, amely a térképen feltüntetett szolgáltatási körzetben gyűjti be a zöldhulladékot,
amelyet kizárólag az FKF Nonprofit
Zrt. logójával ellátott KERTI ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTŐ ZSÁK feliratú, biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákokban szállít el.
Zöldhulladék- gyűjtő zsákot vásárolni a kerületben a következő helyeken lehet 235 forint/darab áron:
- a Városháza portája
- a Budafoki Szomszédok Piaca, piacfelügyelőség irodája
- a Nagytétényi hulladékudvar
Továbbiak: www.fkf.hu/kerti-zoldhulladek-gyujtes n (VH)

Helyben hasznosítható
az értékes zöld hulladék
Idén először hirdeti meg az önkormányzat az ingyenes házhoz menő ágdarálási programját, amely nagy segítség azoknak, akik szeretnék környezettudatosan
gondozni kertjüket.
Minden budafok-tétényi, kertvárosi lakos jelentkezhet kerti gallyak (1 évnél idősebb fásszárú növények) helyben történő aprítására, amit az önkormányzat térítésmentesen biztosít a tavaszi szezonban. Az akcióra jelentkezni a Komposztmester.hu/
budafoki-agapritasi-regisztracio-2019-tavasz címen március 4-től lehet, ahol megadott napokra regisztrálhatnak a lakosok. Egy lakcímen szezononként egy alkalommal, maximum öt köbméter gally aprítására van lehetőség az akció keretében. n
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Szavazzunk
gyermekorvosunkra!
Siposné Tóth Márta versenyben a Szent-Györgyi-díjért
Két évvel ezelőtt, a nyolcvanadik évforduló alkalmából a Goodwill Pharma az
Egészségért Alapítvány hagyományteremtő szándékkal létrehozta a SzentGyörgyi Albert Orvosi Díjat, amelyet minden évben munkájuk elismeréseként
olyan orvosoknak szeretne adományozni, akiket a szakmai zsűri és a páciensek
is érdemesnek tartanak arra.
díjra olyan szakembereket lehet jeakik cselekedetükkel megmentették betegük életét, vagy akár a
mindennapi orvosi munkájuk során

Alölni,

xxxx

olyan elhivatottsággal praktizálnak,
melyben rendkívüli odaadással, tudományos igényességgel és humanitárius
szemlélettel segítenek a hozzájuk fordulókon. Budafok-Tétényből idén jelölték Siposné Tóth Márta gyermekorvost, aki igen előkelő helyen áll az
eddigi szavazáson a Közép-Magyarország régióban.
Szavaztukkal támogassák önök is
Siposné Tóth Márta gyermekorvost!
Szavazni március 16-ig lehet a
http://szentgyorgyialbertorvosidij.hu/
szavazas-2019/ linken. n (VH)

Fotó: Kocsis Zoltán

A gyerekeké volt a színpad
Nagy sikert aratott az első Ki mit tud? vetélkedő a Cziffra Központban
Több mint ötven diák, négy kategória,
neves zsűri, érmek, közönség kedvence szavazat és a rendezvény házigazdája Koller László, ismertebb nevén
Qka MC, az Animal Cannibals egyik
énekese. Horváth B. Barbara tánctanár
és Balogh Zsuzsa csoportvezető közösen álmodták meg a „Tiéd a színpad!”
Ki Mit Tud? tehetségkutató vetélkedőt,
melyet a Cziffra Központ munkatársainak segítségével bonyolítottak le február 23-án.
izenkilenc produkció nevezett be az

Telső „Tiéd a színpad” megmérettetés-

re, volt ének, tánc, vers- és prózamondás. A négytagú zsűriben helyet foglalt Fásy Ildikó nívódíjas táncművész,
Szilágyi Erzsébet, a Nádasdy Kálmán
Alapfokú Művészeti és Általános Is-

kola énektanára, Tóthné Matula Márta, a Herman Ottó Általános Iskola pedagógusa és Gazdik István, a Klauzál
Ház igazgatója. A versenyzőket Qka
MC egyenként szólította a színpadra, és röviden bemutatta az előadót és
a produkciót. – Azért nagyon jók ezek
a tehetségkutatók, mert itt találkozhatnak a különböző műfaj képviselői, és
nemcsak megismerhetik, hogy a másik miben jó, hanem kooperálhatnak is
– mondta a rapper. Rendkívül sok csoportos és egyéni táncos produkciót láthatott a közönség, de volt saját költemény és koreográfia, valamint rapzene
és népdal is. A fantasztikus produkciókat a zsűri egyenként értékelte, majd
visszavonult és összegzett. Vers és próza kategóriában Kálóczy Zita lett az
első, aki Karinthy Frigyes Gőgicse

című darabját adta elő. Egyéni tánc kategóriában a zsűri aranyéremmel díjazta Sales-Vasadi Tamarát, aki Egy baba
álma című produkciójával lépett színpadra. A Dance is My Life Táncsoport
Árnyak koreográfiája nyerte el az első
helyezést a csoportos táncos kategóriában. A Fuksz Music rapzenekar Kebab
című saját száma vitte el az elsöprő első
helyezést ének kategóriában. A tehetségkutatón részt vevő összes versenyző ajándékot és emléklapot vehetett át a
zsűritagoktól. A közönség mint negyedik zsűritag is szavazhatott, az ő egyöntetű döntése alapján a Pitypangok
tánccsoport vihette haza az első helyezettnek járó kupát. Az első alkalommal
megrendezett Ki Mit Tud? akkora sikert
aratott, hogy a szervezők szerint biztosan lesz folytatása. n (Viszkocsil Dóra)

Indul a Romhányi
versmondó verseny

A híres Rímhányóra emlékeznek ismét a kerületben
Nagytétényi Polgári Kör és a Baross

AGábor Általános Iskola ismét kiírta a

Romhányi versmondó versenyt a kerületi iskoláknak. Romhányi “Rímhányó”
József 1921. március 8-án született
Nagytétényben. Ebből az alkalomból a
Nagytétényi Polgári Kör a Baross Gábor Általános Iskola szervezésében XV.
Romhányi versmondó versenyt hirdet a
kerületi iskoláknak. Nevezni lehet isko-

xxxx

Bálozók ökojelmezben

Fotó: Kocsis Zoltán

Újrahasznosított anyagokból készítettek jelmezt a hermanosok
Kreatív szülők fantasztikus jelmezeket
készítettek gyermekeik segítségével az
idei mulatságra a Herman Ottó Általános Iskolában: újrahasznosított anyagokból, mint például kartonból, régi ruhákból
vagy éppen építkezésről megmaradt hulladékokból. Ökoiskola lévén most először
hirdették meg az ökojelmez-versenyt,
melyre rengeteg ötletes alkotás érkezett.
gyerekek egyik legkedveltebb ünne-

Ape a farsang, hiszen ilyenkor bármi-

nek vagy bárkinek beöltözhetnek, annyi
édességet ehetnek, amennyit csak akarnak, és minden a vidámságról, az önfeledt játékról szól. Február 21-én az ös�szes diák már reggel jelmezben érkezett

az iskolába. Minden osztály kitalált magának egy saját témát, így volt tűz-víz,
cowboy-, pizsama-, kalóz- vagy éppen
cicaosztály. A délelőtti tanórák ebben a
mókás hangulatban teltek, majd a nagyszünetben kihirdették az álarcverseny
nyerteseit. A gyerekek készíthettek otthon egy álarcot, amit a szülők értékeltek, és a legjobbakat ki is állították az
iskola folyosóján. A finom ebédet követően mindenki a tornaterembe vonult,
és kezdetét vette a várva várt jelmezverseny és a „Hermansztár” tehetségkutató
verseny. A diákok saját maguk által kitalált produkciókat adtak elő, amit a zsűri pontozott. Volt rengeteg tánc, ének és
elképesztő bűvésztrükkök. A beöltözött

gyerekek egyenként mutatták be jelmezeiket a közönségnek. Az ökojelmezek
között volt például robot, lovag, virágcserép, pillangó, cápa, sas, tündér vagy
éppen csillámpóni.
Sokszor a jelmez ötlete a gyermektől
származott, a kivitelezés pedig a szülőkre maradt. Azokban a családokban, ahol
ezek a jelmezek készültek, nagyon fontos a környezetvédelem, mint ahogyan
az iskolában is. A gyerekek tudják, hogy
milyen fontos a Föld védelme, és ezért
tesznek is. A nap zárásaként az osztálytermekben más és más farsangi játékokat próbálhattak ki a diákok. A legnépszerűbb a fánkevő verseny és a seprűtánc
volt. n (Viszkocsol Dóra)

lánként: 3–4. évfolyam 2 fő, 5–6. évfolyam 2 fő, 7–8. évfolyam 2 fő.
A verseny anyaga: 3 percnél nem
hosszabb Romhányi-, vagy más vidám
vers, vagy próza. A verseny időpontja:
2019. március 5. (kedd), 14 óra. A verseny helyszíne: Nagytétény, Szelmann
Ház. A nevezéseket a Baross Gábor Általános Iskolába kérik eljuttatni 2019.
március 4-ig! n (VH)

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

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

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

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.

REDŐNY

SZÚNYOGHÁLÓ
NYÍLÁSZÁRÓ

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

HIRDETÉS
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ZUMBA

EGY KICSIT MÁSKÉPP
Mi a célja? ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Az izületkímélés mellett egy kellemes
táncos óra az idősebb korosztálynak és
mindazoknak, akik finomabb ritmusban
is élvezik a mozgást.
06-30/632-0917
Testkultúra Egészségház
Budapest, Nagytétényi út 66
Minden hétfő: 13:00-14:00, kedd: 18:00-19:00,
szerdán és pénteken 13:00-14:00

eladó 

ÜVEGEZÉS
NAPELLENZŐ



Apróhirdetés
Appróhirdetés-felvétel:
Mostantól új telefonszámon
érhető el a piacfelügyelő
A Szomszédok Piacának
piacfelügyelőjét a 20/224 36 57-es
telefonszámon lehet elérni.

GYORSNYOMDA,
PROMONTOR UDVAR
1221 Budapest,
Kossuth. L. u. 25–29.
szolgáltatás 
Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves korig. Kérésére házhoz
megyünk. Tel: 06-30/6821-390, www.a111auto.hu
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
Kalodás tüzifa, szén, brikett, hőszigetelő anyagok
és gipszkarton kiegészítőkkel vásárolható házhozszállítással is. 1116 Bp., Fehérvári út 202., Tel:
06-30/9516-583, 06-30/650-3512
Duguláselhárítás, csőkamerázás.
Tel: 06-70/575-2972 Kovács Pál
Szobafestést, mázolást, csempézést, kőműves
munkát, kisebb javításokat is rövid határidőre
vállalok. Tel: 06-30/9750-053

Építkezésre, üdülésre alkalmas telek eladó
Horgásztelepen. Lakáscsere is érdekel. Víz, gáz,
csatorna, villany van. Tel: 06-70/344-1760

állás 
Műanyag feldolgozó üzembe férfi fémipari
szakmunkást és gépkezelőt felveszünk, kimagasló
kereseti lehetőségek. Tel: 06-1/207-5389 XXII. ker.
Ipari park, e-mail: recyclen@recyclen.hu

KERT 
Kertrendezést, metszést és teljeskörű kertészeti
munkákat vállalok. Füvesítés, növényültetésések,
„problémamegoldások”. Egyedi elképzelésű
famunkák kivitelezése. Tel: 06-20/918-0945
Kertépítés-telekrendezés! Metszés, permetezés,
favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés,
tereprendezés, egyéb kertészeti és kőműves munkák reális áron. www.telekrendezes.hu, telefon:
06-20/259-6319, 06-1/781-4021
Szőlő, gyümölcsfa metszést, kertgondozást,
füvesítést vállalok, vidéken is. (Balaton, Velence) Tel:
06-30/682-4431

A BUDAFOK-TÉTÉNY
ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET
AJÁNL MEGBÍZHATÓ
KERÜLETI VÁLLALKOZÓKAT
- teljes körű építőipari kivitelezésre,
kicsitől a nagyokig
- víz-, gázszerelés
- villanyszerelés
- bádogos munkák
- festés-mázolás
Valamint:
- könyvelés
- hitelügyintézés
- tanácsadás
- Széchenyi kártya

TELEFON: 0630/9820-723

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.

12



SPORT, IFJÚSÁG

 Városházi Híradó

Van tartása a csapatnak
0-2-ről egyenlített a BMTE a jó képességű Csákvár ellen
Kulcsár Kornél és a 17 éves Farkas Bálint góljával 0-2-ről mentett döntetlent
a BMTE a Csákvár ellen. Az értékes
döntetlennel – ami kis szerencsével
győzelem is lehetett volna – tovább távolodik a csapat a kieső helytől. Amihez az előző heti, soroksári bravúros
1-0-s győzelem is nagyban hozzájárult.
hét budafoki eseménye – ilyesmi is

Aritkán fordul elő – nem a hét végi baj-

noki meccs volt, hanem Mervó Bence
hétközi leigazolása. Nem csoda, hiszen
kis klubunk nem mindennap szerződtet
olyan csatárt, aki az U20-as világbajnokságon öt góljával ezüstcipős volt…
„Bence lábadozik sérüléséből, hamarosan pályára is léphet, és remélhetőleg hasznára lehet a csapatnak.

Bence nagybátyja jó barátom, ráadásul Budafok-szurkoló, így amikor az
unokaöccse felbontotta a győri szerződését, elkezdtünk tárgyalni, és meg is
egyeztünk. Jó alkatú, tehetséges, még
mindig csak 23 éves csatár, aki nálunk
újra felépítheti magát” – mondta az új
szerzeményről Jakab János tiszteletbeli
elnök, aki nem is tagadta, hogy Bélteky
Róbert tulajdonos kockázatot vállalt
egy sérülésből lábadozó labdarúgó leszerződtetésével.
De vissza a bajnoki pontvadászathoz. Február 17-én a Soroksáron, Gohér Gergő góljával aratott
1-0-s győzelem úgy kellett, mint egy
falat kenyér, ami után most vasárnap a
Promontor utcában vártuk a folytatást
a Csákvár ellen.

Erre Skribek és Baracskai góljaival
egy óra elteltével 2-0-ra vezetett a vendégcsapat…
„Rengeteg helyzetet hagytunk ki,
de kétgólos hátrányban is megmutatta a csapat, hogy van tartása – mondta Jakab János. – Előbb a 62. percben
Kulcsár Kornél szépített, majd a 73.
percben a csereként beállt 17 éves, saját nevelésű Farkas Bálint berúgta az
egy pontot érő egyenlítő gólt. Jó lett
volna nyerni, de az egy pont is eggyel
több a semminél, amivel stabilizáltuk
a helyünket, és távolodunk a kiesőzónától.”
Hogy is mondta Csizmadia Csaba
edző egy korábbi interjúban? „Hátrafelé nem akarunk tekinteni, célunk a középmezőny!” n (Ch. Gáll András)

Győzelem a Zakariás Tornán
A BMTE egyik csapata lett az első az utánpótlásversenyen
dén is megrendezték a Zakariás József

IUtánpótlás Tornát a BMTE Sportcsar-

nokában. Az első helyezést nagy örömünkre a Budafoki LC egyik csapata
nyerte meg (Budafoki LC Piros) (képünkön), a második helyen a Kápolnásnyék csapata végzett, harmadik a Tököl
VSK lett. A Zakariás József Utánpótlás
Torna gólkirálya Szakállas Imre lett, a
Tököl VSK játékosa, aki 7 gólt szerzett.

A legjobb kapusnak Tövisháti Marcell
bizonyult a Kápolnásnyék gárdájából, a
legjobb játékosnak pedig Simon Milánt
választották a Budafoki LC-ből.
A tornán a díjakat Zakariás József
gyermekei, Zakariás Ágnes és Zakariás Tamás, Jakab János, a BMTE tiszteletbeli elnöke, Vizi Sándor ügyvezető elnök és Luháj József edző, a kupa
szervezője adta át. n (VH)

gyász

Búcsú Snecitől
Hatvanhat éves korában elhunyt Schneider Sándor, a BMTE technikai vezetője

Stürelemmel viselt betegség után el-

zombaton, 66 éves korában, hosszú,

xxxx

Fotó: Budafokimte.hu

Már csúcstartó is a sporthős
Molnár Janka a felnőttek között is letette a névjegyét
Molnár Janka – kerületünk kétszeres
sporthőse – alig tizennyolc évesen immár felnőtt országos csúcstartó! A Kempelen Farkas Gimnázium végzős hallgatója két hete Ostravában egy nemzetközi
atlétikai versenyen – három társnőjével
– megjavította a 4x400 méteres síkfutó váltó magyar rekordját. És talán az
sem mellékes, hogy a minap 2018 után
a 2019-es kerületi sportfórumon is titkos szavazással megválasztották Budafok és Tétény sporthősének.
– Az 1995-ös születésű Nádházy Evelint leszámítva csupa ifjúsági korú futóból áll a váltónk, rajtam kívül az egyaránt 2002-es születésű Simon Virág
és Kőszegi Mira alkotja a kvartettet, és
büszkén mondhatom, hogy Mira is budafoki, a klubtársam – újságolta Janka.
Az új országos csúcs 3:38,30 perc,
öt másodpercet javítottak Jankáék a
3:42,51-es régi rekordon, ami káprázatos teljesítmény.
– Az ostravai versenyen, amelynek
Czech Indoor Gala, vagyis Cseh Fedett
Pályás Gála volt az elnevezése, a csehek
váltójával versenyeztünk, számukra a
fedett pályás Eb-szint elérése volt a cél,
és bár legyőztek bennünket, nem sikerült nekik – mondta Janka. – Én harmadikként futottam, körülbelül 53,8 másodperc lehetett az időm, ezt a váltóban
nem lehet hajszálpontosan mérni. Evelin után én vagyok a váltó második leggyorsabb tagja, síkon, egyéniben 53,98
a csúcsom, szerintem ezt most nagyjából megfutottam a stafétában. Egyéb-

ként komoly viadal volt az ostravai, az
Egyesült Államokból, Kanadából, Lengyelországból is érkeztek atléták. Nagyon örültünk az eredményünknek,
nem számítottunk ilyen jó időre. Én
egyébként két méter előnnyel adtam
át a váltóbotot a befutó emberünknek,
Mirának, de hát a csehek hajráembere
sokkal jobb, tapasztaltabb futó, és lehajrázta. De így sem szomorkodtunk.
A fedett pálya kissé furcsa lehet
Jankáéknak, hiszen itt két kört kell futniuk, míg a szabadban csak egyet.
– Nekem nincs semmi bajom a fedett pályával, hacsak az nem, hogy a
BOK-csarnok döntött rekortánján, ahol
edzünk, rendszeresen megfájdul a lá-

Városházi Híradó
budafok-tétény

bam. De így is egyéni csúcsot futottam
az idén, 53,98-at, ami egy századdal jobb
a szabadtéri csúcsomnál, az 53,99-nél!
Úgy érzem, töretlen a fejlődésem, szeptemberben kint lehettem Buenos Airesben, az ifjúsági olimpián, ami hatalmas
élmény volt. Idén a junior Európa-bajnokság van a célkeresztben, amit a svédországi Borasban rendeznek, még nem
tudom, a síkon vagy a gáton indulok. A
felnőtt magyar bajnokság és az Európa-játékok is ott van a programban, de
utóbbi csak az álmok szintjén. És még
az U23-as Eb sem reménytelen. No és
persze mindenekelőtt az érettségi, ahol –
sportnyelven szólva – szintén jók az esélyeim. n (Ch. Gáll András)

hunyt Schneider Sándor, a legendás
Sneci, a Budafoki MTE technikai vezetője. Halálával a klasszikus intézők
egyik utolsó képviselője távozott örökre a magyar labdarúgásból. Schneider
Sándort a BMTE saját halottjának tekinti.
Már a szombati edzésen, majd a vasárnapi, Csákvár elleni bajnoki mérkőzésen is mécses és koszorú emlékeztetett Snecire a kispadnál. Arra a
nagyszerű sportemberre, aki a BMTEben kezdte annak idején labdarúgópályafutását, amely idővel másik, de a
sporthoz közeli területen folytatódott,
és Sanyi évtizedeken keresztül fáradhatatlan, aranyszívű háttérmunkásként
szolgálta szeretett sportágát.
A leghosszabb ideig, húsz éven át
– 1994 és 2014 között – az MTK-nál,
ahol dicsőséges bajnoki címek részese volt. Ha gólok nem is fűződtek a nevéhez, mégis imádta őt játékos, vezető, szurkoló egyaránt. Ha valaki volt,
aki tovább vitte a legendás Blumi bácsi, azaz Bakos Antal örökségét, akkor
az Sneci volt.
Abban a húsz évben rengetegszer
tudósítottam MTK-meccsekről, olykor
Bánki Dodi barátommal, az egykori ferencvárosi kiválósággal, és ezeknek az
újságírói munkáknak a fénypontja a találkozás volt Schneider Sanyival, fél
órával az aktuális mérkőzés lefújása
után. „Gyertek, benézünk a játékvezetői öltözőbe!”, mondta ilyenkor, és karon ragadott bennünket. S odabent az
öltözőben ilyenkor a földi paradicsomba cseppentünk. Az MTK ugyanis téliszalámis, sonkás, sajtos szendvicsek
tucatjával halmozta el a bírókat, akik
természetesen a felét sem voltak képesek elfogyasztani a lucullusi lakomának.
Ilyenkor következtünk mi, Dodival,
Schneider Sanyi jóvoltából…
„Budafokon kezdtem futballozni,
ahol végigjártam az utánpótlás-korosztályokat, majd a tartalék együttesben
rúgtam a labdát – nyilatkozta korábban az MTK honlapjának. - Nem fértem
be az első csapatba, és közben a Budaörsi Repülőtéren is munkát kaptam,

így a játékos-pályafutásom egyre inkább háttérbe szorult. A futballpályáktól viszont soha nem akartam elszakadni, így játékvezetői vizsgát tettem,
és a budafoki tartalékok mellett is szívesen láttam el alkalmanként intézői
feladatokat. Szegény Kárpáti Feri bácsi
halála után nagy megtiszteltetés volt
számomra, hogy 1988-tól a Budafok
első csapatánál is számítottak rám. Itt
együtt dolgoztam Gáspár Józseffel, aki
később – 1994-ben – az MTK-ba vitt.”
Ahol, mint írtuk, lehúzott húsz évet,
aztán Sanyi nyugdíjba ment, de csak a
Hungária körúton, és 2015-ben visszatért az anyaegyesülethez, a Promontor
utcába. És ott ugyanúgy nélkülözhetetlen fogaskereke lett a gépezetnek,
ahogy korábban az MTK-nál. Snecinek
mindegy volt, hogy NB I, NB II vagy NB
III – ő egyforma hűséggel szolgálta aktuális csapatát minden szinten.
„A szertárban Sneci íróasztalára
is helyeztünk egy mécsest és egy koszorút – mondta Jakab János, a BMTE
tiszteletbeli elnöke. – Felejthetetlen
barátunk volt ő, a hetvenes évek közepén, amikor budafoki játékos voltam,
klubtársak is voltunk. Én az egyben,
Sanyi a kettőben… Klubunk természetesen saját halottjának tekinti. A MTK
is gyászolja ezt a csodálatos, melegszívű intézőt. Mert lehet, hogy a hivatalos elnevezése technikai vezető volt
az ő munkakörének, de Sneci még a
klasszikus intézők egyik utolsó mohikánja volt. És emlékeinkben örökre
az is marad. n Ch. Gáll András

A XXII. kerületi önkormányzat lapja  Megjelenik kéthetente  Felelős szerkesztő: Haraszti Gyula  Lapterv: Gremsperger Péter
 Kiadja: Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület önkormányzata  Felelős kiadó: Paál Anita  Szerkesztőség címe: 1222 Budapest, Komáromi utca 23. 
Telefon/fax: 780-4678, e-mail: varoshazihirado@bp22.hu  A lap számai olvashatók: www.budafokteteny.hu  Hirdetésfelvétel: Sales Bt. elérhetőségek: 06-20/9589-700, office@keruletilapok.hu  Apróhirdetés-felvétel: Promontor Print Nyomda: Budapest XXII., Kossuth. L. u. 25-29. (Promontor
Udvar Üzletház, földszint). Nyitva tartás munkanapokon 10-től 17 óráig. További információ: www.promontorprint.hu  Terjesztés: Magyar Posta Zrt. 
Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt.  Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető  www.pltnyomda.hu  ISSN 2063-1472 (Nyomtatott)
 ISSN 2063-1480 (Online)  www. facebook.com/VaroshaziHirado

