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Közel hat kilométernyi új út épül
Harminckilenc földutat aszfaltoznak le a közeljövőben a kerületben a Budapesti Útépítési Programnak köszönhetően. Továbbfejlesztik az M0-s autóutat
Budapesti Útépítési Programnak

A program fővárosi polgármesterek
kezdeményezésére indult, első fázisában
13 kerületi önkormányzat kapott támogatást.
Újabb szakaszához érkezett az M0-s
autóút déli szektorának fejlesztése is. Az
M1-es autópálya irányába haladó oldalon, a 23–17. kilométerszelvények között megkezdődik az új betonpálya kialakítása. A munkálatok miatt 2019. március
9-től forgalomkorlátozásra számíthatnak
a közlekedők – tudatta a NIF Zrt.
A beruházás következő fázisaiban az
M0-s Csepel-szigeti szakaszán is megkezdődik a fejlesztés. A munkálatok
során a kivitelező az aszfaltburkolatot
betonburkolatra cseréli az M1-es autópálya felé vezető oldalon, illetve a szakaszon található hidak új szigetelést,
szegélyt és korlátot kapnak. Sor kerül a
megfelelő zajvédelem kiépítésére, illetve a tájékoztató rendszer kiegészítésére
is. Az új pálya kialakítása a teljes meglévő aszfaltburkolat elbontásával indul,
melynek helyére új pályaszerkezeti rétegeket épít a kivitelező. A betonburkolat néhány hetes szilárdulás után éri el
a maximális terhelhetőségét, így ebben
az időszakban nem folyik majd látható munkavégzés az érintett területeken.

Aköszönhetően felgyorsul a fővárosi

földutak szilárd burkolattal való ellátásának folyamata – mondta Karsay
Ferenc polgármester március 5-én a
Pécsi utcában tartott sajtótájékoztatóján. Elmondta, a kormányzati támogatásból megvalósuló programnak köszönhetően 5,7 kilométernyi földút,
39 utca kap aszfaltburkolatot a program első fázisában Budafok-Tétényben. Így a kerületi belterületi földutak mintegy 40 százalékát szilárd
burkolattal látják el. A polgármester
elmondta, a XXII. kerület a főváros
egyik legdinamikusabban fejlődő városrésze, egyre többen választják otthonuknak, ezért fontos, hogy folyamatos munkával az újabb és újabb
igényeknek is megfeleljenek.
„Együtt csodákra vagyunk képesek” –
mondta Németh Zsolt országgyűlési képviselő a főváros, a kormányzat és a kerületi önkormányzatok együttműködésére
utalva. Elmondta, a négyéves Budapesti
Útépítési Program célja, hogy annak végére minden belterületi földút szilárd burkolatot kapjon a fővárosban. Első fázisában 181, összesen 41 kilométer hosszú
földutat aszfaltoznak le, 8,3 milliárd forintos támogatással.

A kerületi belterületi földutak mintegy negyven nszázalékát szilárd burkolattal látják el

Virágeső a nőnapon

(Folytatás a 2. oldalon) 

Újra dübörög a Budafoki Pincejárat
A programokról már új honlapon, a Bornegyed.hu oldalon is tájékozódhatunk
Az Európában egyedülálló pincevilág
2019 márciusától ismét megnyitotta kapuit minden hónap első szombatján, hogy
az idelátogatók megkóstolhassák a legízletesebb, Budafokon palackozott borokat,
pezsgőket, élvezhessék a minőségi gasztronómia és kultúra időtlen varázsát.

Több nyugdíjasklubban is felköszöntötték a hölgyeket az önkormányzat elöljárói, köztük Karsay Ferenc polgármester. (Továbbiak a 9. oldalon) 

„A három éve indult Budafoki Pincejárat program nagy népszerűségnek örvend mind a helyi lakosság, mind a turisták körében, ezért nem volt kérdés,
hogy 2019-ben is folytatni fogjuk, megújult arculattal, gazdag programkínálattal” – mondta Deutsch Anita művészeti
vezető a március 2-i sajtótájékoztatón a
Lics Pincészetben. A következő Pincejárat április 6-án, szombaton indul, a programok középpontjában a swing áll majd.
(Továbbiak a 8. és a 9. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Betegjelentkezés interneten
Online is lehet majd időpontot foglalni a szakrendelőbe
A betegellátás kényelmesebbé tétele
érdekében várhatóan március 20-tól
már interneten keresztül is lehet időpontot foglalni a Káldor Adolf Szakrendelő egyes rendeléseire.
z új előjegyzési rendszer bevezeté-

Asének célja, hogy a nap 24 órájában,

xxxxxx

Fotó: Czunderlik Robin

Közel hat kilométernyi új út
épül Budafok-Tétényben

bárhonnan kényelmesen, várakozás
nélkül lehessen időpontot foglalni a
rendelőintézetbe. A www.egeszseg22.
hu oldalon elérhető új rendszer eredményeként átláthatóvá válik a szakrendelő leterheltsége, ami alapján a
személyes igényeknek megfelelően,
nyomon követhetően tudunk időpontot előjegyezni. A felületre nevünk,
születési adataink, lakcímünk, TAJszámunk, telefonszámunk és e-mailcímünk megadásával regisztrálhatunk
majd, amely után ráláthatunk az előjegyzési naptárakra, és választhatunk a
szabad időpontokból.
A honlapon nemcsak időpontot foglalhatunk: a vizsgálatok után kiállított
orvosi leleteket is elérhetjük, lementhetjük, kinyomtathatjuk innen. Ezeket
a rendszer tárolja, így kényelmesen,

egy helyről érhetők el a továbbiakban
is. (A személyes adatok védelme érdekében természetesen mindenki csak a
saját leleteit érheti el.) Az előjegyzési rendszerrel egyidejűleg a betegirányítási folyamat is megújul a Káldor
Adolf Szakrendelőben. Az előjegyzéssel rendelkező páciensek így nemcsak a betegirányításon dolgozó kollégánál, hanem a II. emeleten elhelyezett
új automatánál is regisztrálhatnak TAJszámuk megadásával, így kerülve el a
sorban állást. A laboratóriumba, vérvételre érkező páciensek még a megszokott módon, a földszinten, a lépcső
mellett elhelyezett automatából tudnak
sorszámot igényelni.
Fontos változás, hogy 2019. június
17-től az intézeti laboratórium is előjegyzés alapján fogadja majd a betegeket. A laborba a hét első napjain akár
több százan is várakoznak, míg a hét
második felében jelentősen csökken a
vizsgálatra érkezők száma. A helyzet
kiegyensúlyozása érdekében szükséges az előjegyzés bevezetése. További információk: http://egeszseg22.hu/
tajekoztato. n (VH)

Harminckilenc földutat aszfaltoznak le a közeljövőben a kerületben
(Folytatás az 1. oldalról) 

A biztonságos munkavégzés és a 2×2
sávos közlekedés fenntartása érdekében újabb, jelentős terelésátépítési
munkákat végeznek majd el a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. szigetszentmiklósi mérnökségének szakemberei.
A terelés kiépítése az M5-ös autópálya felé vezető oldalon 2018. március 9-én, szombaton kezdődött a szükséges burkolati jelek felfestésével,
mellyel a forgalmat a leálló- és külső
sávra terelik. A halásztelki és szigetszentmiklósi csomópontokban ezzel
együtt szűkített lassító- és gyorsítósávokat alakítanak ki. Ezen a pályaoldalon valamennyi csomóponti ág használható lesz a forgalomterelés ideje
alatt. Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon lezárják a két belső forgalmi sávot, az M1-es autópálya felé vezető oldalon pedig a legbelső forgalmi
sávot. A munkálatok során 6 kilométer hosszban, mintegy 2500 négyzet-

méternyi sárga burkolati jelet festenek
fel, és megközelítőleg 400 sávos terelőtáblát helyeznek ki. A burkolati jelek
festésének idejére az M5-ös autópálya
felé vezető oldalon egy sáv lesz járható, aki teheti, ezen időszak alatt kerülje
el az M0-s autóút ezen szakaszát.
A beton terelőfalak elhelyezését követően az M1-es autópálya felé tartó forgalmat a teljes rekonstrukcióval
érintett szakaszon átterelik az ellenkező pályaoldalra.
Az M1-es autópálya irányába haladó pályát áprilisban tervezik lezárni,
május közepéig a leállósávon keresztül
lehet majd lehajtani Szigetszentmiklós
irányába. A szigetszentmiklósi lehajtó teljes lezárására tervezetten 2019.
május közepén kerülhet sor. Az érintett szakasz bontási és építési munkái
nagyságrendileg 6 hetet vesznek majd
igénybe, ez idő alatt Szigetszentmiklós irányába a halásztelki csomóponton keresztül lehet majd lehajtani. Az

új betonburkolat szilárdulását követően egy sávon ideiglenesen újra áthaladhat majd a forgalom a munkaterületen, így a szigetszentmiklósi lehajtó
újra használható lesz.
Az M1-es autópálya felé történő
felhajtás azonban nem lesz lehetséges a szigetszentmiklósi csomópontban az áprilisban kezdődő pályazár
ideje alatt. Az erre közlekedőknek a
terelőutakat sárga táblák jelzik majd. A
halásztelki csomópontban a le- és felhajtás továbbra is biztosított lesz, illetve megmarad a 2018 szeptemberében
kialakított új gyűjtő-elosztó sáv Halásztelek felől a 6-os főút csomópontjáig. A 6-os főútról az M1-es autópálya
felé továbbra sem lehet majd felhajtani. Az M6-os autópálya-csomópont ez
idő alatt is használható marad.
A 2019 áprilisában lezárt, közel hat
kilométer hosszú útszakaszt augusztus
első felétől három ütemben adják majd
vissza a forgalomnak. n (VH)

Párhuzamos lezárás Nagytétény határán
Karsay Ferenc elfogadhatatlannak nevezte az eljárást, és közölte:
minden fórumon igyekszik megvédeni a kerületiek érdekeit

Magyarországon az erdőtüzek 99 százalékát
emberi mulasztás okozza
Magyarország teljes területére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat,
ennek értelmében még a kijelölt
tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet
gyújtani a tilalom visszavonásáig.
tűzgyújtási tilalmat fokozott tűz-

Aveszély esetén az erdészeti ható-

Egyszerre zárnak le április elsejétől
két kereszteződést is a nagytétényi sorompónál, miközben a forgalmat a Dózsa György úti körforgalom felé terelik,
nagy dugókat okozva a városrészben.
Karsay Ferenc polgármester közölte:
elfogadhatatlannak tartja az eljárást,
és mindent megtesz, hogy képviselje a
lakosság érdekeit.

ság, illetve az erdőgazdálkodásért felelős miniszter rendelheti el, például a
katasztrófavédelem kezdeményezésére. Az elmúlt időszak átlagosnál melegebb, valamint csapadékmentes, szeles
időjárása miatt fokozott tűzveszély alakult ki az ország teljes területén. Az elmúlt héten az ország keleti részén rendeltek el tűzgyújtási tilalmat, melyet
március 6-án az ország teljes területére kiterjesztettek.

úlyos közlekedési gondokat okoz az

Selkövetkezendő hetekben, hogy a be-

ruházó és a neki dolgozó kivitelezők
sem veszik figyelembe a kerületi lakosság érdekeit – jelentette ki lapunknak
Karsay Ferenc polgármester a nagytétényi sorompó és a nem szintbeli, Növény utcai átjáró együttes lezárásáról. A
vasúti beruházók tervei szerint úgy volt,
hogy a szintbeni kereszteződés (a nagytétényi sorompós átjáró) meg fog szűnni, mert ezzel párhuzamosan kiépül a
Növény utca irányában egy nem szintbeli kereszteződés, vagyis a forgalmat a
vasútvonal alatt fogják átvezetni – számolt be a fejleményekről a polgármester. Mint mondta, a sorompót ugyan elbontották, de az aluljáró nem készült el
időre. Az ebből adódó gondokat pedig
úgy akarják megoldani, hogy egyszerűen lezárják az átjárást, és a teljes Nagytétényi úti forgalmat elterelik a Dózsa György úti körforgalmú csomópont
felé, ami óriási dugókat okoz. Mindez

Tilos a tűzgyújtás!

úgy történik, hogy a Duna-telepen élőknek már eddig is 1-2 órát kellett állniuk
a dugóban, hogy haza tudjanak menni –
emlékeztetett Karsay Ferenc, aki ezt elfogadhatatlannak tartja.
– A legbosszantóbb az, hogy ennek
főként adminisztratív okai vannak –
mondta a polgármester. A kivitelező és a
beruházó ugyanis arra hivatkozik, hogy
nincs, aki átvegye tőlük a csapadékvízrendszert. A nem szintbeli kereszteződés
a tervek szerint május közepére készül
el, addig a nagytétényi sorompót fogják

majd megnyitni újra, de csak egy próbaüzemet követően – tájékoztatott a polgármester. Elmondta: ez a próbaüzem a beruházó ígérete szerint várhatóan 15 nap,
de korábban terveztek két hónapot is, az
önkormányzatnak sikerült elérni, hogy
ne így legyen. Az autók tehát még egy
darabig nem mehetnek majd át a kereszteződésen annak ellenére, hogy a sorompó látszólag működik. – Ez egy lehetetlen helyzet, de mindent meg fogok tenni,
hogy képviseljem a kerületiek érdekeit –
szögezte le Karsay Ferenc. n (VH)

A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon
fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, ideértve a térképen jelölt területeken található tűzrakóhelyeket, a vasút és közút
menti fásításokat, valamint a parlag- és
gazégetést is.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága felhívja a lakosság figyelmét, hogy
legyenek fokozottan körültekintőek, Magyarországon ugyanis az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás
okozza. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu és a www.
katasztrofavedelem.hu honlapon elérhető, automatikusan frissülő térkép segítségével lehet tájékozódni. n (VH)

Városházi Híradó
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Álláspont

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

1848–49-es forradalom
és szabadságharc
hősei tiszteletére
2019. március 15-én (pénteken) 10 órakor
a nagytétényi Honvéd emlékműnél (Budapest XXII. kerület, Kastélypark u.)
Köszöntőt mond: Karsay Ferenc polgármester
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!

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

A budafok-tétényi önkormányzat mindig szívén viselte az elszakított nemzetrészek sorsát. Emlékezetes, hogy 2013ban első magyar településként tűztük ki
a Városházára a székely zászlót, így tiltakozva a magyar szimbólumok romániai betiltása ellen, és kiállva a székely
autonómiatörekvések mellett. Azóta is
minden évben részt veszünk a székely
őrlángok országhatárokon túlnyúló mozgalmában, ami a nemzetközi közvélemény ébren tartását, a szolidaritás kinyilvánítását szolgálja.
Március 10-én, a székely szabadság
napján az ellenzékieknek más jutott az

BODROG Zoltán
lmp-s
önkormányzati képviselő

Öröm és üröm
A Városházi Híradó előző számának harmadik oldaláról van még egy jó és egy
rossz hírem. Kezdem a rosszal. Sebes Gábor képviselőtársam beszámol vitézkedéséről a pénzügyi bizottság ülésén; elmondja, hogy – a többször is bizonyítottan

Dankóné Hegedűs Jolán
MSZP-s
önkormányzati képviselő

A Városházi Híradó rendszeres olvasója
nyilván tisztában van azzal, hogy a kerületet vezető Fidesz korlátlanul megnyilvánulhat a lap hasábjain. A fideszes városvezetés propagandalapnak használja a kerületi

eszébe: Szél Bernadett független országgyűlési képviselő „Free Tibet!” jelszót rajzolt a járdára a kínai nagykövetség elé.
Tordai Bence, a szabad szemmel nem
látható mikropárt, a Párbeszéd politikusa is támogatta ebben a nagyszerű cselekedetben. Nyilván a magyarokat akarták megszólítani ezzel a jelszóval, és nem
a külföldi sajtónak szólt a performansz.
Az Európai Parlament soha nem foglalkozott az őshonos kisebbségek problémáival. Bár több mint egymillióan aláírták az
Európai Kisebbségvédelmi Kezdeményezést, a brüsszeli bürokraták erről nem nagyon akarnak tudomást venni. Az Európai
Bizottság (EB) elnökéhez intézett nyílt levélben fejezték ki csalódottságukat Kárpátmedencei magyar európai parlamenti (EP)
képviselők, hogy évértékelő beszédében
Jean-Claude Juncker ezúttal sem tett említést az őshonos nemzeti kisebbségekről és
nyelvi közösségekről. Winkler Gyula és Só-

gor Csaba erdélyi, illetve Csáky Pál felvidéki EP-képviselő elítélik, hogy az EB intézményrendszere nem foglalkozik a Minority
SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezésben megfogalmazott javaslatokkal.
„Ezek a javaslatok az őshonos, történelmi nemzeti kisebbségek kulturális identitásának megőrzésére, az
anyanyelv-használati problémákra, az
oktatáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos gondokra vonatkoznak, a hátrányos
megkülönböztetésre, amelyet az őshonos, történelmi nemzeti kisebbségek és
nyelvi kisebbségek nap mint nap éreznek” – mutatnak rá az EB elnökének küldött nyílt levélben.
Talán egyszer megérjük, hogy az ellenzék sem csak a távoli országokban
élők, hanem a határon túli magyarok jogainak megsértése miatt emeli fel a szavát, és az Európai Parlamentbe nem csak
árulkodni járnak. n

– irreleváns részleteket firtató számonkérésére az ellenzékiek csak „hebegtek-habogtak”; míg arról hallgat, hogy ő bizottsági tagként igyekezett eljárni az ülésen,
miközben nem az. Ilyen egy igazi elvhű
ember: a valóság nevű mellékes körülmény sosem befolyásolja az álláspontját.
S a jó. Zugmann Péter alpolgármester úr ugyanitt írja, hogy ingyenes ágdarálás indul a kerületben. Köszönöm
neki, a polgármester úrnak, Szepesfalvy
Anna alpolgármesternek, és különösen
dr. Szántó János jegyző úrnak, hogy ezt
a kezdeményezést célba juttatták. Szó
esik az ismertetőben az ún. „zöldjáratok-

ról” is, de azok annyira nem zöldek: talán még most sincs késő visszavinni a
kapu elől a zsákokba pakolt ágakat is, és
regisztálni a tavaszi ágdarálásra a komposztmester.hu oldalán. A kerti hulladék
legjobb helye a komposztban van!
A Sétáló Budapesten (setalobudapest.
hu) minden kerületben lesz ágdarálás,
komposztprogram és együttműködés az
ellenzékkel. Erről is beszélgetünk 14-én,
csütörtök este hatkor az Ipartestület házában (Mária Terézia u. 60.) Puzsér Róbert
főpolgármester-jelölttel és Pitz Dániellel,
az LMP ifjúsági szervezetének elnökével.
Mindenkit szeretettel várunk! n

újságot, és szinte minden oldalán, „kivéve
a hirdetéseket”, csak ők szerepelnek. Az ellenzék számára nem nyílik lehetőség arra,
hogy az egyes témákban bővebben kifejthessék véleményüket. Mindössze 1200 karakterből álló cikk jelenhet meg (például ez
a cikk is). Ami persze semmire nem elegendő. Azonban úgy gondolják, hogy nekünk
ez is sok, és írásaikban igyekeznek lejáratni bennünket. Ha máshogy nem sikerül, hát
azzal, hogy megvádolnak minket, hogy valótlanságokat írunk és állítunk, vagy mint a

legutóbbi testületi ülésen elhangzott: nincs
erkölcsi alapunk szóvá tenni a törvénytelenségeket. Már előre tudják, hogy mit fogunk írni és még ugyanabban a lapszámban reagálnak is. Gyakran arra ragadtatják
magukat, hogy becsméreljék, kioktassák a
kerület ellenzéki képviselőit, ha azok olyan
témákat feszegetnek, melyek kellemetlenek számukra, ám az igazságot közlik. Politikai kultúrájuk részévé vált, hogy elhallgattassanak minden olyan véleményt, ami
nem azonos az övékével. n

Karsay Ferenc polgármester

Újabb káosz
a vasútfelújítás miatt
Bzajlottak. Az állami közút-, vasút- és közműfejlesztések lettek a kerület
udafok-Tétényben az elmúlt években jelentős infrastruktúra-fejlesztések

dinamikus fejlődésének nélkülözhetetlen alapkövei.
Korábbi versenyhátrányunk ezáltal csökkent más fővárosi kerületekhez képest, de mindenképpen le kell szögeznünk: AZ ORSZÁGOS, TÉRSÉGI ÉS HELYI ÉRDEKEK EGYÜTT SEM TEHETIK TÖNKRE AZ ITT
lakóK ÉLETÉT!
Az országos jelentőségű beruházások esetén a helyi önkormányzatnak
nincs beleszólása a munkaszervezésbe.
Ettől függetlenül az építkezések során felmerülő negatív hatásokat önkormányzatunk megpróbálja ellensúlyozni. Ahogy a helyi lakosok rövid távú
kényelme nem teheti lehetetlenné egy magasabb szintű közérdek érvényesülését, úgy nincs semmilyen elfogadható magyarázat arra sem, amikor a beruházó, kivitelező semmibe veszi a helyiek érdekeit és ok nélkül kavarja fel
napi életüket.
Erre példa a Vágóhíd utcai aluljáró átépítése. Az átadás hónapokat késett,
mégsem segítettek az érintetteknek, annak ellenére, hogy önkormányzatunk
több javaslatot is tett ennek módjára.
A vasúti pályaépítési munkák teljes vágányzár mellett készültek, 2019.
április 1-től azonban megindul a vasúti forgalom. Erre az időpontra már
működőképesnek kellene lennie a Nagytétényi út forgalmát Nagytétény felé
elvezető Növény utcai aluljárónak. Azonban itt is jelentős csúszásban van a
beruházás.
A helyzetet bonyolítja, hogy április 1-től a vasúti forgalom megindulásával
az eddig Nagytétényi úti vasúti átjárót megszüntetik, pedig az aluljáró még
nincsen kész. EZ AZT JELENTI, HOGY A NAGYTÉTÉNYI ÚT TELJES
FORGALMA A DÓZSA GYÖRGY ÚTI ÁTJÁRÓN ÉS KÖRFORGALMON
KERESZTÜL ZAJLIK MAJD.
Ez már önmagában is végeláthatatlan dugókat eredményezne, de ehhez
még hozzá kell adni az M0-s felújítása által generált forgalmat is! Az elfogadhatatlan terv miatt többször egyeztettem a kivitelezővel és a MÁV-val, kértem,
hogy a régi átjárót helyezzék üzembe. Azt az ígéretet kaptam, hogy ideiglenes
rendszert építenek ki. Működni fognak a jelzőlámpák és a sorompók, de egy
ideig, az előírt próbaüzem alatt, betonelemekkel zárják le az átjárót. A vasút
és közút teljes biztonsága érdekében általában 30 napos próbaüzemet kell tartani. A próbaüzem idején nem lehet megnyitni az átjárót. Tehát időlegesen muszáj a Nagytétényi út forgalmát a Minta utca - Dózsa György út kereszteződésében lévő kis körforgalmon keresztül bonyolítani.
Többszöri újabb egyeztetést követően sikerült elérnem, hogy a Nagytétényi
úti átjáró lezárási idejét 15 napra csökkentik. A próbaüzem április 15-ig tart,
így várhatóan április 16-án megindulhat a közlekedés az átjáróban.
Kérem, legyenek türelmesek a kellemetlenségek miatt, továbbra is minden
tőlem telhetőt megteszek azért, hogy képviseljem az itt élők érdekeit! n
civil szemmel

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

Partnert keresünk
portegyesületünk életében felelősséggel kijelenthető, hogy ma már a labda-

Srúgás mellett tudatosan sikerült felépíteni más sportágakat is oly módon,

hogy azok nemcsak az egyesület, hanem a tágabb környezet és a hazai sportvezetés számára is figyelemre méltóvá váltak. Ma főként arra szeretném felhívni
a figyelmet, hogy a néhány év múlva Budapesten megrendezésre kerülő atlétikai világbajnokságon a BMTE sportolói szép számmal képviselhetik az országot, sőt reméljük, hogy a tokiói olimpián is lesz már versenyzőnk.
A teljesség igénye nélkül szeretném kiemelni Molnár Janka, Kulcsár Panka,
Kőszegi Míra, Wahl Zoltán, Bartha Előd sportolóinkat, akik az ifjúsági olimpián, az országos felnőtt bajnokságon, az ifjúsági Európa-bajnokságon figyelemre
méltó eredményeket érnek el. Ezek az eredmények nemcsak a sportolóink, hanem az egyesület életében is új szakaszt jelentenek, és semmiképpen nem szeretnénk, ha a hosszú évek munkájával felépített sportolóinkat anyagi támogatás hiányában elvesztenénk. A jó példa előállt, miszerint a Bakosfa Kft. képviseletében
Bakos Miklós felvállalta Molnár Janka támogatását, aki az országos bajnokságon a legkegyetlenebb futásnemben, 400 méteren magyar bajnok lett.
A BMTE atlétikai szakosztálya, ami eddig nevelő egyesületként működött,
életének új szakaszába került, hiszen az itt folyó munka eredményeként ma
már jól láthatóan létrejött egy olyan műhely, amelyben a következő évek válogatott atlétái egyre jobb eredményeket elérve fejlődnek. Egyesületünk a látványos fejlesztések mellett továbbra is csak az önkormányzat támogatását élvezi
az infrastrukturális költségek támogatásának felvállalásával, de ezen túlmenően nagyon szerény keretek között képes a személyi jövedelemhez kapcsolódó
költségeket megteremteni. Annak érdekében, hogy az elért eredmények Budafokon maradjanak, keressük a példamutató Bakosfa Kft. mellé azokat a partnereket, akik vállalják a nemes szponzorációt, melyből saját maguk számára
is a közeljövőben ma még fel nem mérhető reklámérték keletkezik akkor, ha
sportolóink – és ebben mi erősen hiszünk – újabb bajnokságokat nyernek, és
a válogatott keret tagjaiként az olimpiai játékok és a hazai rendezésű világbajnokság szereplőivé válnak. A sport világában ma már a reklámérték hallatlanul nagy, és azok járnak jól, akik időben felfedezik azokat a tehetségeket, akik
a kezdeti ráfordításoknál néhány év távlatában sokkal nagyobb értéket képeznek annál, mint amekkora támogatással részt vesznek a helyi sportegyesület
szakmai munkájának fejlesztésében.
Kérjük, hogy egyesületünk vezetésénél jelentkezzenek azok a vállalkozások, akik szeretnék megismerni a most felkínált lehetőséget, mert számukra egy
workshop keretében szeretnénk bemutatni az egyesület munkáját, az atlétikai
szakosztály tevékenységét, eredményeit, szellemiségét, és természetesen biztosítani kívánjuk azt, hogy a támogatandó sportolóinkat személyesen megismerjék,
és közvetlen kapcsolat alakuljon ki a támogató és a támogatott között. n
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

állás (www.budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok)

program

Baross Gábor-telepi
Polgári Kör márciusi
programja

BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki

családsegítő
munkakör betöltésére.

Pelikán Imre Közösségi Ház,
1224 Bp., XVI. utca 22.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. április 15. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy
postai címre: gyjolet@hawk.hu vagy Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti
Központ, 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.
BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki

esetmenedzser
munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. április 15. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy
postai címre: gyjolet@hawk.hu vagy Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti
Központ, 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.
BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki

óvodai és iskolai
szociális segítő
munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. április 15. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy
postai címre: gyjolet@hawk.hu vagy Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti
Központ, 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.
BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki

szociális asszisztens
munkakör betöltésére.

Meghívó

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

A Budafoki Mozart Ifjúsági Zenekar szeretettel meghívja Önt és kedves családját

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

dajka,
gyógypedagógiai asszisztens,
konyhai dolgozó,
óvodapedagógus,
pedagógiai asszisztens
munkakörök betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt 2019. április 05.-ig. A kiíró a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja!
A pályázatokat 2019. március 29-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
vezeto@ovoda.hawk.hu
Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.

Erdélyi szászok - Bachok című hangversenyére!
Helyszín: Rózsavölgyi Közösségi Ház (1221 Budapest, Ady Endre út 25.)
Időpont: 2019. március 9., szombat, 18.00. Műsoron elhangzanak: Johann Sebastian Bach, Johann Bernhard Bach és Johann Christian Bach műveiből részletek. Közreműködik: Budafoki Református Kórus /műv. vezető Ábrahám Edit
Vezényel: Horti Gábor. A belépés díjtalan!
Meghívó
A XXII.kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálatának Levendula Idősek Klubja

DEMENS hozzátartozói csoportot

indít.
Helyszín: 1224 Bp., XVI. utca 22. Időpont: 2019. március 19., 17.30
Olyan kerületi lakosokat várunk, akik demenciában vagy Alzheimmer-kórban szenvedő beteget ápolnak, gondoznak. Ha még nem diagnosztizálták a betegséget, de
észrevette a következőket ismerősén, rokonán, akkor Ön is érintett lehet a témában:
feledékenysége szembeötlő, elmegy otthonról, de hazaérkezés után nem tudja elmondani, hol járt, megszokott környezetében is eltéved, tárgyakat szokatlan helyre
teszi, beszéde zavarossá válik, az addig szeretett szomszédot megvádolja lopással.
A fentiek felsorolása töredéke a tüneteknek, amik jelzik, probléma van hozzátartozójával.
Szeretnénk negyedéves rendszerességgel megtartani a csoport-összejöveteleket,
ahol családias légkörben, kötöttségek és tabuk nélkül oszthatják meg tapasztalataikat, és beszélhetik ki magukból a nehézségeket, problémáikat. Előzetes bejelentkezés szükséges a következő elérhetőségeken:
Munkácsiné Németh Magdolna csoportvezető
levendula.idosklub@szocszolg22.hu, 06-20/243-9792

13., szerda, 11-13 óra: XII. utcai lélekvédő
klub eü. tornája. Vezeti: Halászné Furka Éva
klubvezető
13., szerda, 15 óra: 3-1-2. Meridián torna.
Vezeti: Pálinkás Gyöngyi. A foglalkozások ingyenesek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
14., csütörtök, 16 óra: Nyugdíjasok kártyadélutánja, vezeti: Balázs Jánosné
14., csütörtök, 17 óra: Fotóklub. Vezeti:
Czettele Győző
14., csütörtök, 18 óra: Ki Mit Gyűjt? Klub, Vezeti: Rácz István vezetőségi tag
15., péntek, 10 óra: Részt veszünk és koszorúzunk a központi megemlékezésen. A központi ünnepség után a polgári kör küldöttsége a Donát-hegyen is megkoszorúzza a
hősök emlékművét.
19., kedd, 15-16-ig s 18-19-ig:
Kézimunkaszakkőr. Vezeti Kutasné Bálint Katalin és Szabó Györgyné Lenke. Érdekődni lehet a 06-20/437-4987-es telefonon Kutasné Katinál
19., kedd, 16 óra: Nyugdíjasklub. Vezeti: Balázs Jánosné. Egészségügyi tornát tartja:
Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelő
19., kedd, 17.30-18.30: Zenés családi-női
kondicionáló torna. Vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelő
20., szerda, 11-13 óra: XII. utcai lélekvédő
klub eü. tornája. Vezeti: Halászné Furka Éva
klubvezető
20., szerda, 15 óra: 3-1-2. Meridián torna. Vezeti: Pálinkás Gyöngyi. A foglalkozások ingyenesek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
21., csütörtök, 16 óra: Új! Számítógépes
tanfolyam időskorúaknak és ifjaknak alakuló megbeszélés. Vezeti Szőke Erzsébet.
Ha valakinek van laptopja, feltétlenül hozza magával.
22., péntek, 17.30-18.30: Zenés családi-női
kondicionáló torna. Vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelő
25., hétfő, 17 óra: Gyakoroljuk a német nyelvet! Vezeti: Kutas Endre alelnök
26., kedd, 16 óra: Nyugdíjasklub. Vezeti: Balázs Jánosné. Egészségügyi tornát tartja:
Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelő
27., kedd, 17.30-18.30: Zenés családi-női
kondicionáló torna. Vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelő
28., szerda, 11-13 óra: XII. utcai lélekvédő
klub eü. tornája. Vezeti: Halászné Furka Éva
klubvezető
28., szerda, 15 óra: 3-1-2. Meridián torna. Vezeti: Pálinkás Gyöngyi. A foglalkozások ingyenesek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
29., péntek, 19 óra: Iparosklub. Vezeti:
Ipolyvölgyi János

pályázat

felhívás

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület

2019. évi nyílt napok a XXII. kerületi
Egyesített Óvoda tagóvodáiban

2019. évi Építészeti Nívódíj
– Ray Rezső Vilmos-díj – pályázata
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának képviselő-testülete a 8/2016. (IV. 04.)
önkormányzati rendeletével megalapította Budafok-Tétény Budapest XXII. keület Építészeti Nívódíját
Ray Rezső Vilmos-díj elnevezéssel. Az elismerés azoknak a tervezőknek vagy építtetőknek adományozható,
akik városépítészeti alkotásukkal közreműködnek a kerületi épített környezet minőségének jelentős
javításában, hozzájárulnak a kerületben létesült épületek építészeti színvonalának emeléséhez.
Az építészeti nívódíj pályázat célja, hogy segítségével feltárjuk, értékeljük és közzétegyük
a jelentős helyi városépítészeti alkotásokat, kiemelkedő építészeti és mérnöki teljesítményeket. További célja
a pályázatnak, hogy széles körben hasznosítható javaslatokat adjon az egyedi tájérték, a településkép,
a településkarakter, az értékes épületegyüttes, épület, képzőművészeti alkotás stb. szakszerű megőrzéséhez.
A nívódíj az elmúlt öt év során megvalósult alkotások díjazására szolgál.
A díj elnyerésére – a 8/2016. (IV. 04.) önkormányzati rendelet 6. § (1) pontja szerint – a pályázat
megnevezésével ellátott zárt borítékban leadott pályázati anyag benyújtásával lehet pályázni,
mellékelve a szükséges – az 1. számú melléklet szerinti – jelentkezési lapot és nyilatkozatot
(letölthető: www.budafokteteny.hu honlapról). A díjra a pályázatot 2019. március 31-ig
– a polgármesterhez címezve – lehet benyújtani.
A díj adományozásáról a bírálóbizottság szakmai ajánlása alapján a képviselő-testület dönt. A díjat
a polgármester a Kerület napja alkalmából rendezett ünnepségen (június 21-én) adja át. A díjjal oklevél,
az épület falára helyezhető, elismerést feltüntető tábla és pénzjutalom jár.
A pályázattal kapcsolatos formai és tartalmi követelmények a rendeletben szerepelnek, amely
az önkormányzati rendelettárban, az alábbi néven és helyen érhető el: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület
Önkormányzata képviselő-testületének 8/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelete a Budafok-Tétény
Budapest XXII. kerületi Építészeti Nívódíj alapításáról és adományozásának rendjéről.
http://budafokteteny.hu/uploads/files/1517233114.pdf
További információ: Dévai Zoltán, városrendezési csoportvezető
1221 Budapest, Városház tér 11. Tel: 229-2611/213, e-mail: foepir@bp22.hu

Sok szeretettel meghívunk minden kedves szülőt, érdeklődőt a nyílt napjainkra, melyek keretében már
az óvodai beiratkozás előtt megismerkedhetnek a tagintézmények vezetőivel, tájékoztatást kaphatnak
tőlük a tagóvodák pedagógiai programjairól. De megismerhetik az óvoda adottságait, jellegzetességeit, a
csoportszobákat, az óvodai környezetet is.
A nyílt napok 16.30 órakor kezdődnek!
Szeretettel várjuk Önöket!

Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető
Nyílt napok időpontjai
Tagóvoda neve:	Tagóvodák címei:	A 2019. évi nyílt napok időpontjai:
Árnyas kert tagóvoda
Bartók tagóvoda
Csemetekert tagóvoda
Csicsergő tagóvoda
Ficánka tagóvoda
Huncutka tagóvoda
Leányka tagóvoda
Maci tagóvoda
Napocska tagóvoda
Rózsakert tagóvoda
Szivárvány tagóvoda
Tündérkert tagóvoda
Varázskastély tagóvoda
Zöldecske tagóvoda

1222 Bp., Kisfaludy u. 15.
1225 Bp., Bartók B. u. 4.
1224 Bp., VII. u. 15.
1222 Bp., Vöröskereszt u. 13.
1222 Bp., Árpád u. 61.
1223 Bp., Rákóczi u. 2.
1221 Bp., Leányka u. 40.
1222 Bp., Kereszt u.2- 4.
1225 Bp., Napközi u. 2.
1223 Bp., Rózsakert u. 31.
1222 Bp., Mező u. 33.
1221 Bp., Anna u. 9-11.
1223 Bp., Erzsébet királyné u. 9.
1221 Bp., Ják u. 44-46.

április 02., április 08.
április 02., április 05.
április 02., április 09.
április 10., április 11.
április 08., április 09.
április 03., április 10.
április 01., április 09.
április 03., április 04.
április 03., április 09.
április 10., április 11.
április 02., április 03.
április 04., április 08.
április 01., április 02.
április 09., április 10.

Városházi Híradó



INTERJÚ



5

Tétényi zenész
a Sportarénában
A Karthago előtt léphet fel a nagytétényi Kulbert Attila
Kulbert Attilát, Nagytétény szülöttjét érte
az a megtiszteltetés, hogy zenekarával
felléphet a Papp László Sportarénában
április 13-án a Karthago jubileumi koncertjén, előzenekarként. Az AnimuS zenekar énekesét, frontemberét kérdeztük
arról, hogy most, egy hónappal a fellépés előtt mekkora a nyomás rajtuk, és
hogy mennyit gyakorolnak.

Bonyolult, de örömteli munka
Új főépítésze lett a kerületnek Hurták Gabriella személyében
Az új főépítész, Hurták Gabriella csak
néhány hete dolgozik a Városházán,
ezért először arra voltunk kíváncsiak,
mi vonzotta ide, Budafok-Téténybe.
z építészmérnök elmondta, hogy műkerült először
kapcsolatba ezzel a számára építészetileg
érdekes kerülettel, és már akkor nagyon
megkedvelte a sokszínű, barátságos, emberi léptékű városrészt. Az ókortól mostanáig nagyon sok építészeti kultúrát
őrző Budafok-Tétényt változatos domborzatával, a Duna-parttal, kedves utcácskáival, ipari épületeivel együtt hihetetlenül összetettnek látja. Találkozott
a hely marketingjével is, és izgalmasnak
találja a bor és a kultúra összekapcsolását, a borkultúra fejlesztésének módját,
tehát minden szempontból nagyon inspirálónak érzi a XXII. kerületet.
A főépítész kérdésünkre válaszolva
elmesélte, hogy gyerekként ének-zene

Aemlék-felügyelőként

tagozatra járt, zongorázott és fuvolázott,
közben pedig Szendrey Janka kórusvezető irányításával egy templomi kórusban énekelt. Értékrendjét nagyon meghatározta, hogy Krisztinavárosi Havas
Boldogasszony templom közösségéhez
kötődött és kötődik ma is. A középiskolában emelt szinten tanult matematikát
és biológiát, így többek között a humán
és reál irányú érdeklődése ötvözéseként
jelentkezett a BME Építészmérnöki Karára. A középület-tervezési tanszéken
szerzett diplomát Balázs Mihálynál, aki
később is ösztönzőleg hatott rá.
Kiemelte: az egyetem befejezése után ösztöndíjas foglalkoztatás keretében a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatalhoz került, ahol nagyon sokféle üggyel foglalkozott, és egy év elteltével több kerületnek, így Budafok-Téténynek is műemlék-felügyelője lett.
Ott állandó volt a pörgés, mégis nagyon emberi, kollegiális közösségben

A klarinét nagymestere

Klarinét, szaxofon és tárogató, műfaji kötöttség nélkül
A klarinét fénykorát idézte fel Balogh
József, a klarinét nagymestere és a
Budafok Big Band február 15-én a
Klauzál Házban. Kitűnő muzsikával és
remek hangulattal emlékeztek és emlékeztettek a swing korszak nagy klarinétosaira, a big bandek meghatározó vezetőire, Benny Goodmanre, Artie
Shaw-ra és Woody Hermannra.
alogh József klarinét- és szaxo-

Bfonművész Kovács Béla tanítvá-

nyaként sorra nyerte a nemzetközi
versenyeket, majd évekig tanított a
Zeneakadémián, valamint több amerikai egyetemen, és szólóklarinétosa
volt a Magyar Állami Operaház és a
Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának.
A zene szinte valamennyi stílusában
otthonosan mozgó, Bartók Béla–Pásztory
Ditta-díjas és nívódíjas muzsikus a Budafok Big Band meghívására jött haza Németországból, hogy közös zenélésükkel
örömet szerezzenek maguknak és a közönségnek.
– Magyarországon elsőként játszott
Hammerschmidt klarinéton. A koncerten
is ezen muzsikált?
– A klarinét majdnem minden valamirevaló stílusba belesimul, lehet játszani
rajta klezmert, jazzt, népzenét, cigányzenét és a hegedűket is pótolja, de a sokféle szerep miatt rengeteg feladatnak kell
megfelelnie. A Frank Hammerschmidt
klarinét igazi zenekari hangszer, klas�szikus zenéhez kitűnő, a rádió zenekarában is azt használtam, de most egy egyedi mesterhangszeren játszottam. Ez a
francia rendszerű, modern mechanikájú
klarinét különleges furattal rendelkezik,
ezáltal sokkal többféle zenélési módra
adódik lehetőségem, és jobb az improvizáláshoz.

– Mindenhol klarinétművészként szerepel, kivéve a Klauzál Házat, ahol a klarinét nagymestereként lépett színpadra.
– Zenészcsaládban nevelkedtem Pécsett. Édesapám hivatásos katonazenész
volt, majd leszerelése után a bányában
dolgozott, csakúgy, mint a nagypapám,
aki szintén mestere volt a hangszerének.
Nagypapám volt az első „óvó nénim”, aki
megmutatta nekem a szaxofont. A művész szó mostanra leértékelődött, ma már
iskola és tudás nélkül is mindenki előadóművész, ezért nekem – bár nem én találtam ki – jobban tetszik a mester elnevezés,
amely régen is komoly rangot jelentett.
– A szaxofon és a tárogató is szóba jön
még?
– Nemrég kezdtem új életet, és ebben
talán a szaxofonnak is lesz szerepe, a tárogatót pedig most tervezem újra elővenni, mert Lübeckben, ahol néhány hónapja
lakom, sok gyönyörű templom van, nagyon híres orgonákkal. Mindegyikben remek barokk koncertet lehetne adni, és ehhez nagy kedvet érzek. n (Tamás Angéla)

zajlott a munka. A főépítész kitért arra,
hogy a gyakorlati munkával párhuzamosan építésztervező szakmérnöki
diplomát szerzett, majd elkezdte tanulmányait az Építőművészeti Doktori Iskolában. Témavezetője, Vasáros Zsolt
folyamatos inspirációja mellett jelenleg a fokozatszerzési eljárás megindítása előtt áll.
Kiemelte: nem véletlen, hogy dis�szertációjának témája a fenntartható(bb)
örökségvédelem, hiszen néhány volt kollégájával létrehozták az Örökségközösség Alapítványt, amely a közigazgatástól függetlenül keresi a megoldásokat
az örökségvédelem területén tapasztalható problémákra. Hozzátette: dolgozott
tervezőirodában, a IX. kerületi főépítészi irodán és a FEV IX Zrt.-ben városfejlesztési menedzserként, mégis most
érzi úgy, hogy amit eddig tanult, azt igazán komplex módon hasznosítani tudja,
„megérkezett”. n (Tamás Angéla)

– Igazán nagy elismerés számomra, hisz
már Nagybörzsönyben lakom ugyan, de
a mai napig büszkén mondom magam
nagytétényi gyereknek. Egy ilyen lehetőség nyilván nagy nyomást generál, de azt
gondolom, aki valaha zenélésbe kezd,
annak valami ilyesmi a legnagyobb vágya és célja, így ezt a helyzetet tudni kell
kezelni. A próbákat igyekszünk a lehető
leghatékonyabban megoldani. Március
hónap közepétől már színpadi próbákat
is tartunk, melyhez a lehetőséget a Nagytétényi Polgári Kör adta a Szelmann Ház
nagytermében.
– 40 éves jubileumi koncertre készül a Karthago zenekar, honnan az ismeretség és a felkérés?
– Abban a kegyes helyzetben vagyok, hogy többéves ismeretség –
és talán mondhatom, barátság – fűz
Gidófalvy Attilához, a zenekar billentyűséhez még egy régebbi érdi
rockrádió kapcsán. A felkérésnek volt
egy előeseménye. Ez a Fáraó – Attila
másik együttese – és az AnimuS közös
koncertje volt. A koncerten részt vett
nézőként Szigeti Ferenc, a Karthago
vezetője, gitárosa. Ők a koncert után
összedugták a fejüket, majd egy héttel
később megcsörrent a telefonom, Attila volt a vonal másik végén... Először
kinevettem, mert nem tudtam komolyan venni a megkeresést, de mikor tudatosult bennem, hogy nem viccel, az
valami leírhatatlan érzés volt!
– Az AnimuS zenekar mikor alakult,
kik a tagjai, és milyen sikereitek voltak
már eddig?

– A zenekar 2015 végén alakult. Az
akkori felállást Feldmann Gábor, Bereczki József, Bodnár Gábor, Maros Richárd
és jómagam alkottuk. Az elmúlt alig több
mint három évben több igazán elismert
fellépővel koncertezhettünk együtt: Kalapács József, Deák Bill Gyula, Akela, P.
Box. Persze rengeteg nagyon tehetséges,
kevésbé ismert zenekarral is léptünk fel.
Sikerült több fesztiválon is letenni a névjegyünket.
– A szabadság ára című dalotok
most a legfrissebb. Még milyen számokkal léptek fel a nagy napon?
– Természetesen az új dal is el fog
hangzani, de abban maradtunk a zenekarral, hogy nem ez lesz az a koncert, ahol
sok új dallal debütálnánk. Nyilván elhangzik majd a zenekar himnusza, a Harc!, és
az én személyes kedvencem, Az út végén.
– Mik a jövőbeli terveitek, hiszen a
koncert után biztos az egész ország ismerni fogja a zenekart?
– Az Aréna előtt tartunk egy „főpróbát” április 5-én a komarnói sportcsarnokban, ugyancsak az „elefántokkal”,
valamint van még egy lekötött közös
bulink június 15-én Szabadhídvégen.
Ezeket a fellépéseket is nagyon várjuk
már. A távlati tervekkel jelenleg nem
foglalkozunk görcsösen, szeretnénk
megélni és élvezni minden pillanatát
ennek az egész csodának. Aztán meglátjuk, mit hoz a sors, aminek természetesen segítünk majd kicsit, hogy kegyes
legyen hozzánk! n (Viszkocsil Dóra)

Tavasz a Radóczy-galériában
A Tavasz Hírnökei címmel rendeztek kiállítást Budatétényben
Kiskamasz alkotók, tavaszváró festmények, könnyekig meghatódott közönségdíjas festőnő – ezek jellemezték a
március 9-én tető alá hozott pincekiállítás megnyitóját a Radóczy Mária Galériában. A Dézsmaház utcai alkotóparadicsomban szombaton megnyílt tárlat
„A Tavasz Hírnökei” címet viseli, a házigazda tűzzománcművész, Radóczy Mária pedig ismét elismerésre méltó alkotók képeit tárta a nézők elé.
Pest Megyei Képzőművészeti Al-

Akotóház művészeinek majdnem két

tucat festményét akasztották a falakra a megnyitóra, ahol köszöntőt mondott Szepesfalvy Anna alpolgármester, a festőcsoportot pedig Újlengyel
(ahonnan szintén érkeztek vendégek)
polgármestere, Petrányi József mutatta be. Aki járt már a Radóczy Galériában, azt nem érhette meglepetésként az
a vidámság és vendégszeretet, amely
leginkább jellemzi ezt a helyet. A zenei aláfestésről Radóczy József harmonikaszólója gondoskodott, fokozva a
hangulatot és a családias légkört.
A kiállítóterembe belépve már csak
a vízcsobogás és a madárcsicsergés hiányzott, hiszen a színes festmények
többsége tavaszi atmoszférát árasztott.
Ez persze nem véletlen, hiszen a kikelet szerepelt is témaként az előírásban.
Az alkotók között három tizenéves
gyerek munkái is emelték a színvonalat és csökkentette a szerzői átlagéletkort, felnőtteket megszégyenítő nívójú képekkel.
Közismert mondás, hogy a tehetség
nem ismer határokat, nos, ez ebben az
esetben sem volt máshogyan. De nemcsak festmények, hanem vászonra nyomott fényképek vagy kavicsokkal dú-

Radóczy Mária és Szepesfalvy Anna a megnyitón

Fotó: Horváth Tamás

sított mozaik alkotások, kollázsok is
megtekinthetők voltak, hiszen fő a változatosság!
A közönség tagjai szavazhattak a
kedvenc képükre, a végeredmény pedig igencsak meghatóvá sikeredett, az
elismert művész számára legalábbis
biztosan. A győztes kép Virágh Alíz A
nyár utolsó sugarai című olajfestmény
lett. A festőnő el is érzékenyült, amikor
kihirdették a győztes sorszámát.

A budatétényi galéria már hos�szú évek óta üde színfoltja a kerületi
művészéletnek, a tűzzománcművész
Mária pincetermében szinte soha
nincs üres falfelület, annyi kiállításnak adott már otthont az idők során. Belépni ebbe a „világba” olyan,
mint egy mesekönyvet lapozgatni, minden színes és kedves, akárcsak az itt alkotó művésznő és
barátai. n (Gáll Anna)
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MEGHÍVÓ

Meghívó

Kedves Barátunk!
Szeretettel várunk a Rózsavölgyi Esték előadására.
Időpont: 2019.

március 23. szombat 18 óra
Előadó: Szakács Árpád újságíró

Kinek a kulturális diktatúrája?

Előadás címe:
Helyszín: Rózsavölgyi Közösségi Ház, 1221 Budapest Ady Endre út 25.
Belépő: 800 Ft/fő, diákoknak 500 Ft/fő
Tel/Fax: 1/226-85-53, web: www.rozsavolgyegyesulet.hu,
email: info@rozsavolgyegyesulet.hu
https://www.facebook.com/rozsavolgyegyesulet

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

Városházi Híradó
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Hamisítatlan komédia
Kárpátaljáról
A Chioggiai csetepaté kárpátaljai színészekkel
Hamisítatlan komédiára számíthat, aki
március 20-án este ellátogat a Cziffra
Központba, hogy a Kárpátaljai Megyei
Magyar Drámai Színház előadásában
megnézze Carlo Goldoni Chioggiai csetepaté című darabját.
beregszászi színház társulata a Ma-

Agyar Drámák Színháza meghívá-

Élő legenda a Klauzál Házban
Révész Sándor és a „Rock and roll közlegények” Budatétényben
Hat évvel ezelőtt, többévnyi hallgatás
után lépett újra színpadra Révész Sándor EMeRTon-díjas énekes, akit vis�szatérésekor változatlan szeretettel fogadott a közönség. A Generál, illetve a
Piramis együttes egykori frontembere nagyon megtisztelőnek tartja, hogy
a „Rock and roll közlegények” március 24-i koncertjét annak ellenére telt
házzal (egy hete minden jegy elkelt – a
szerk.) várja a Klauzál Ház, hogy az októberben elmaradt fellépésükkel csalódást okoztak rajongóiknak.
– Megteheti egy rocklegenda, hogy
éveken át nem hallat magáról?
– Kockázatos volt, hogy elcsöndesedtem, de nem volt zenei mondanivalóm. A Jóisten segítségével azonban
működik ez a fajta ciklikusság, a közönség felkapja a fejét, ha valami történik körülöttem. Egyébként meg világ-

életemben szerényen éltem. Soha nem
volt költséges mániám, megbecsültem
a javaimat és igyekeztem azokkal jól
sáfárkodni. Tizenöt évig egy alföldi tanya volt az otthonom, és most is gyönyörű természeti környezet vesz körül.
Így, hatvanöt év fölött pedig megpróbálok jól gazdálkodni azzal a talentummal, amelyet kaptam.
– Néhány éve akusztikus gitáron játszott a budatétényi színpadon. Kísérletnek szánta?
– A mindennapokban több mint harminc éve társam és jó barátom a gitárom. Néha naponta többször is megpendül egy a-moll és elkezdődik a saját
énekórám, de a dalok írásánál is ezt a
hangszert használom. Egy-egy akusztikus kirándulás hihetetlen élményt
nyújt számomra.
– Mit jelentett önnek a Generál, illetve a Piramis együttes?

– A pályakezdő évek a zene iránti alázatról, az együtt zenélés öröméről és a
harmóniák kereséséről szóltak. Az akkori, nagyon gazdag zenei világot Várkonyi
Mátyás és Novai Gábor garantálta, tőlük
komoly zenei útmutatást kaptunk. A Piramisban nagyszerű társakkal óriási sikereket értünk el. Minden poszton izgalmas, remek emberekkel dolgozhattam
együtt, sok szeretetre méltó emléket őrzök ebből az időből. Závodi Janóval (Závodi János – a szerk.) például mind a mai
napig közösen zenélünk a Piramis évek
nevű formációban. A zene nyelvén emlékezünk a múltra, felidézzük az akkori
nagy sikerű dalokat. Ebben a felállásban
Janón és rajtam kívül a nagyszerű bas�szusgitáros, Megyaszay István, a briliáns
dobos, Delov Jávor játszik és a „Rock and
roll közlegények” két kivételes tehetségű „közlegénye”, Horváth Ákos és Nagy
Gergő gitáros. n (Tamás Angéla)

A kép születése a kiállítóteremben
Nézők jelenlétében festette meg Petőfit Csobán András

ivételes kiállításmegnyitót tartottak

Ka Klauzál Ház Vén Emil Galériájá-

ban március 7-én. Csobán András képzőművész az érdeklődők jelenlétében –
esetenként közreműködésével – festette
meg Petőfi Sándor nagyméretű portréját.
Horváth Ildikó köszöntő szavait és Haszon Ákos grafikusművész megnyitóbeszédét követően Csobán András a festőállványra kifeszített, szinte teljesen üres
vászon elé állt, és rögtönzött műtermében hozzálátott a festmény elkészítéséhez. A vászonra egyre több ecsetvonás
került, és a vendégek szeme láttára, lépésről lépésre kibontakozott a költő arcképe. Volt, aki a művész engedélyével és
invitálására ecsetet ragadott és bekapcsolódott az alkotási folyamatba, néhányan
ötletekkel „segítették” a képzőművészt,
a többség azonban a Trio Kolta kellemes

jazzmuzsikáját hallgatva, ámulva nézte,
hogyan készül el a kép.
A rendkívül sokoldalú Csobán András
csak úgy emlegeti magát, hogy „csináló
ember”. Szegeden szobrászatot tanult, és
művészeti tevékenysége mellett a középiskolásoknak rajzot, valamint művészettörténetet tanított, Budapesten festő szakon
végzett, közben restaurálási munkákban és
műemlék épületek rendbehozatalában segédkezett, dolgozott a reklámiparban, és
néha filmes munkákban is részt vett, így
túlzás nélkül mondhatjuk, hogy tevékenysége szerteágazó.
Tizenhat éve lakik kerületünkben, mégsem meglepő, hogy abszolút budafoktétényinek érzi magát, hiszen a piactéri
„A szőlőfürt meg a többiek” az ő alkotása.
2017 júniusában díjnyertes munkája elismeréseképpen a hónap művészévé válasz-

tották. Képzőművészeti alkotásait második
alkalommal láthatja a közönség a Klauzál
Házban (első kiállítása 2007-ben volt – a
szerk.), de a kerületben találkozhattunk már
munkáival a Szelmann Házban és a Pezsgő- és Borfesztivál alkalmával is.
– András nem a felszínt, a valódival látszatra megegyező maszkot cuppantja rá a
vászonra, mint a műtermi portréfotós, aki
ránk szól, hogy mosolyogjunk, mert repül
a kismadár, és aki, ha kell, az esetleges hibákat is kiretusálja, nehogy elégedetlen
legyen a megrendelő. Nem utazások élménytájképeit tolja az orrunk elé, mint egy
büszke Facebook-ismerős, hanem az igazat keresi, amiben élne, élhetne, élhetnénk
– mondta megnyitóbeszédében Haszon
Ákos az április 14-ig látható, „Látótávolságon belül” címmel megrendezett kiállításon. n (Tamás Angéla)

sára érkezik Nagytéténybe, hogy bemutassa ezt az emberi kapcsolatokról
szóló művet, amelyet vérbő helyzetés jellemkomikum itat át, a szerelmi
csatározások közepette pedig nem hiányoznak a történetből a pletykák, viták és a kupán verések sem.
A történet szerint az olasz kis halászfalut behálózza a kibogozhatatlannak
tűnő jogi és szerelmi perpatvar: csipkeverő lányok, asszonyok perlekednek
és ugranak egymásnak, és a halászatból hazatérő férfiak is bekapcsolódnak
a mindent és mindenkit elsöprő csetepatéba.
Carlo Goldoni a legtöbbet játszott
színpadi szerzők egyike, a komédia
megújítója. Százötvennél több színdarabot írt, és kétszáz éve nevetünk
mesteri, komikus fordulatain. Az író,
rendező, színházigazgató, ügyvéd Goldoni Chioggiában is jogászkodott, és
semmi nem érdekelte jobban, mint az
emberi szív, így nem csoda, hogy személyes élményeit felhasználva ebben a
történetben is csúcsra járatja a komédia gépezetét.

A beregszászi színház társulata nem
először jár kerületünkben, hiszen tavaly Móricz Zsigmond egyik legismertebb művét, a Nem élhetek muzsikaszó
nélkül című darabot mutatta be a Klauzál Házban. A Magyar Drámák Színháza igazgatója, Benedek Gyula színész
elmondta lapunknak: évek óta szoros
kapcsolatot ápolnak a kárpátaljai teátrummal, a beregszászi társulat néhány
színésze, így Ferenci Attila, Ivaskovics
Viktor, Tarpai Viktória, valamint a színház jelenlegi igazgatója, Kacsur András
is több, általuk színpadra állított drámának szereplője. Tóth-Máthé Miklós A
nagyrahivatott című művének színpadi
változatában például mind a négyen játszanak, míg a kárpátaljai irodalom legjelentősebb alkotásának számító A sátán
fattya című darabban, sőt az ebből készült filmben is Tarpai Viktóriát láthatjuk a főszerepben. n (Tamás Angéla)

Zenész, zeneszerző,
szövegíró és producer
Március hónap művésze a Karthago alapítója, Szigeti Ferenc
Szigeti Ferenc Budapesten született.
Nyolcévesen kezdett zongorázni, majd 14
évesen énekes-gitárosként megnyerte a
Ki Mit Tud? kőbányai elődöntőjét. 17 éves
volt, amikor első kislemeze megjelent a
Sigma együttessel. 1970–78 között a Corvina együttes zeneszerzője és szólógitárosa volt. Szigeti Ferenc a Corvina mellett
olyan előadóknak írt táncdalfesztivál-díjas
dalokat, mint Szécsi Pál, Aradszky László,
Karda Beáta és Máté Péter.
1979-ben megalapította a Karthago együttest, amely a mai napig aktív produkció. A
zenekar számtalan külföldi turnén öregbítette a magyar rockzene jó hírét az elmúlt
40 évben, többek között a szomszédos országokban, valamint Lengyelországban,
Németországban és Kubában is.
Szigeti Ferenc zeneszerzői és szövegírói életművét olyan dalok fémjelzik, mint
az Apáink útján, a Keleti éj, a Lépd át a
múltat és a Requiem, melyek mind mondanivalójukban, mind pedig zeneiségükben a mai napig örökérvényű témákat
hordoznak.
A Requiem című dallal kiadott kislemez itthon rövid időn belül aranylemez lett, és később óriási nemzetközi sikert hozott a zenekarnak. 1983-ban a dal
angol nyelvű változatával megnyerték
a Nemzetközi Dalfesztivál nagydíját az
ausztriai Villachban. A fesztiváldíjas kislemez, és az azt követő első angol nyel-

vű KARTHAGO nagylemez is aranylemez lett. Második angol nyelvű lemezük,
az Oriental dream Ausztriában, Svájcban,
Németországban és a Benelux államokban aratott nagy sikert.
Szigeti Ferenc zenészi pályája mellett kiemelkedő munkát végzett a zenei
szakma más területein is. 26 évig sikeres
hanglemezkiadó-igazgatóként dolgozott,
olyan világcégeknél, mint a PolyGram,
a Universal, valamint a Hungaroton Records. 31 aranylemez és 12 platinalemez
bizonyítja zenei kiadói és produceri munkásságának kiválóságát.
Nevéhez fűződik a Tokaji Rock Gyermekei Tábor megszervezése, ahol 9 éven
keresztül zenész-tanártársaival oktatta nyaranta az új generáció muzsikusait, akikből
sokan mára elismert zenészek lettek.
Szigeti Ferenc kiemelkedő művészi
pályájának elismeréseként 2015-ben Áder
János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta részére.
A médiában szerzett sikerei mellett, elismerésre méltó az az elhivatottság emberi
és zenészi hozzáállás, mellyel a fennállásának 40. évfordulóját ünneplő Karthago
együttest vezeti.
2019 februárjában a zenekarral tíz év
után új albummal jelentkeztek, tíz vadonatúj dallal. Az új lemez címe, melyet idén április 13-án jubileumi koncerten mutatnak be
a Sportarénában: „Együtt 40 éve”. n (VH)
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Európai parlamenti képviselők választása 2019
Az Európai Parlament tagjainak magyarországi választására
2019. május 26. napján kerül sor.
A választáson az Európai Parlamentben Magyarország számára fenntartott 21 képviselői helyre
szavazunk. Az Európai Parlament tagjainak választásán választásra jogosult:
Minden magyar állampolgár, ha
- Magyarországon él és magyarországi lakcímmel rendelkezik,
- Magyarországon él, de bejelentett magyarországi lakcímmel nem rendelkezik, viszont regisztrációs kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben,
- külföldön él, az Európai Unió területén kívüli lakóhellyel rendelkezik, és regisztrációs kérelme
alapján szerepel a központi névjegyzékben.
Az Európai Unió más tagállamának állampolgára, ha
- Magyarországon él, magyarországi lakcímmel rendelkezik, és kérelme alapján szerepel a névjegyzékben az Európai Parlament tagjainak választásán.
A választójogát mindenki csak egy európai uniós országban gyakorolhatja.
Az EU más tagállamának állampolgára kérelme alapján a magyarországi választáson induló listák valamelyikére szavazhat, ezzel egyidejűleg az állampolgársága szerinti EU-tagállamban törlik a választói névjegyzékből.
Kérelmek, határidők:
1. A Magyarországon élő, érvényes magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár regisztrációs kérelmet nyújthat be, és kérheti a központi névjegyzékbe való felvételét.
A külföldön élő, Európai Unió területén kívüli lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár a
2019. évi EP-választáson abban az esetben szerepelhet a levélben szavazók névjegyzékén, ha
regisztrációs kérelmet nyújt be, és kéri a központi névjegyzékbe való felvételét.
Mindkét esetben a kérelem benyújtásának határideje: a szavazást megelőző 25. nap, azaz
2019. május 2.
2. Az Európai Unió tagállamának Magyarországon élő, érvényes magyarországi lakcímmel
rendelkező állampolgára a 2019. évi EP-választáson abban az esetben szerepelhet választásra
jogosultként a magyar névjegyzékben, ha a lakcíme szerinti helyi választási irodától kérelmezi
a névjegyzékbe vételét. Kérelmének legkésőbb a szavazást megelőző 16. napig (2019. május 10.
napjáig) be kell érkeznie.
Amennyiben korábban már kérte névjegyzékbe vételét az EP-választásra, úgy nincs más teendője.
A regisztrációs és névjegyzékbe vételi kérelemhez a nyomtatványok a http://www.valasztas.
hu/ep2019 oldalon online kitölthetők, továbbá a papíralapú postai benyújtáshoz letölthetők.
A választásra jogosultakról, a benyújtható névjegyzékbe vételi kérelmekről és határidőkről
továbbra is folyamatosan tájékoztatást adunk.
Minden további, fontos információ megtalálható a http://www.valasztas.hu, illetve a www.
budafokteteny.hu oldalon is.
A választópolgárok kérelmeivel kapcsolatos ügyintézés a helyi választási irodában lehetséges.
A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi 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
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Pincejárat a swing jegyében

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 (inter
neten: 1000 Ft, Pincejárat buszon: 1200 Ft) és kerületi lakcímkártyával kedvezmények az alábbi programokra:
Seybold - Garab Pince
(1221 Bp., Péter Pál u. 39.)
Nyitva: 15.00–20.00
Belépőjegy: nincs

15.00-20.00 Zsemlye Veronika duó
Zene és gasztronómia találkozása a többszázéves pincében.
A menü: 3 tételes borkóstoló, kemencében sült kacsacomb, párolt kápo
sztával és pirított burgonyával. A csomag ára: 3500 Ft. Előzetes regisztrácó
hoz kötött: +36 70 3132978 telefonszámon vagy orszagcimer@gmail.com
16.00 A Törley Mauzóleum rejtélyei  Tematikus séta Garbóci László
helytörténésszel. (A program ára tartalmazza a 2 tételes borkóstolót és
frissensült sörperec a SeyboldGarab Pincében, valamint egy Pincejárat
jegyet ) ára: 2200 Ft. Információk és regisztráció:
http://cityandwine.hu/hu/programajanlatok/pincejarat/

Záborszky Pince – Borváros
(1222 Bp., Nagytétényi út 2426.)
Nyitva: 14.00–19.00
Belépőjegy: 1500 Ft

16.00 – Gasztro-talkshow: “Gasztroswing”
Kóstolóval egybekötött pódiumbeszélgetés résztvevői: Viszkocsil Dóra a
Promontor Tv szerkesztője és Berdisz Tamás, Arany Dobverő díjas zenész.
Kóstoló a swing aranykorából ihletve.
Sztrakay Orsolya textiltervező művész kiállítása

Várszegi Pincészet
(1222 Bp., Nagytétényi út 70)
Nyitva: 15.00–22.00
Belépőjegy: 1500 Ft

20.00 Titi - Voice & Piano koncert
Pinceséta, 3 bor kóstolása Pincejárat jeggyel 1500 Ft. helyett 1000 Ft.
Ételek: „Tavaszi zsenge fogások”.

Borköltők Társasága
Étterem
(1223 Bp., Jókai Mór u. 26.)
Nyitva: 12.00–22.00
Belépőjegy: nincs

19.00 Vacsora és Pincekvíz – játékos kvíz vetélkedő 26 fős társaságoknak,
győztes csapat 4 darab VIP pincejárat jegyet nyerhet. A menü: Csülök Pékné
módra. A csomag ára: 2990 Ft. B menü: Roston sült csirkemell almás
majonézes füstöltsajtos kevert salátával. A csomag ára: 2800 Ft.
Regisztrációhoz kötött a: (1) 424 5115 telefonszámon.

Lics Pincészet
(1221 Bp., Kossuth L. u. 44.)
Nyitva: 17.00
Belépőjegy: 3200 Ft

17.00 Savoyai Jenő herceg egykori pincéjének titkai technológiai pince
sétával, 3 tételes borkóstolóval és borkorcsolyával. „Promontoron át
Budafokig” címmel helytörténeti előadás Bartos Mihály helytörténésztől.
3200, Ft/fő  a belépés regisztrációhoz kötött:
http://cityandwine.hu/hu/programajanlatok/pincejarat/

Soós István Borászati
Szakiskola Tangazdasága
(1221 Bp., Jósika u. 228.)
Nyitva: 15.0020.00
Belépőjegy: 1200 Ft

15.00-18.00 Gál Csaba Boogie & The Gadjo Swingers koncert
15.00-20.00 Betekintés a borászkodás rejtelmeibe a vezetett pinceséta
alatt. Borkóstoló és borkorcsolya. Bor-totó ajándék kóstolóval
18.00 I love swing Iván Szandrával és Jász Andrissal
A program tartalmazza: a pincesétát, 2 fajta bor kóstolását, a műsor belépőjét
és finom vacsorát  ára: 3900 Ft. A program tartalmazza: a pincesétát, 2 fajta
bor kóstolását és a műsor belépőjét  ára 2500 Ft. Jegyvásárlás a helyszínen
2019 04.06án 1016 óráig a helyszínen, ill. munkanapokon 8.0015.00.

Barlanglakás Emlékmúzeum
(1221 Bp., Veréb u. 4.)
Nyitva: 14.0019.00
Belépőjegy: nincs

14.00-19.00 Berendi Nándor harmonikajáték
A látogatás folyamán a látogatók betekintést nyerhetnek a barlanglakások
kialakulásának folyamatába, a barlanglakók mindennapi életébe.

Törley Pezsgőmanufaktúra
(1221 Bp., Anna u. 7.)
Nyitva: 13.30–20.30
Belépőjegy: 1200 Ft

13.30-19.30 Múzeumlátogatás és vezetett pinceséta.

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% kedvezményt biztosít a Pincejárat napijeggyel és a kerületi lakcímkártyával érkező vendégeknek.

www.bornegyed.hu/pincejarat

•

www.pincejarat.hu

Városházi Híradó
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Virágot minden hölgynek!
Karsay Ferenc polgármester nyugdíjas
hölgyeket köszöntött nőnap alkalmából
A nemzetközi nőnap alkalmából az
urak színpompás tavaszi virágokkal
lepték meg a hölgyeket, lányokat és
asszonyokat. Karsay Ferenc polgármester két civil szervezethez is ellátogatott, hogy tulipánnal köszöntse fel a
szépkorú hölgyeket.
Nagytétényi Nyugdíjasklub min-

Aden hónap első hétfőjén tartja ze-

xxxxxx

Fotó: Horváth Tamás

Újra dübörög a Pincejárat

A programokról már új honlapon, a Bornegyed.hu oldalon is tájékozódhatunk
(Folytatás az 1. oldalról) 

Hogy miért is nevezhetjük Budafok-Tétényt Budapest Bornegyedének? Közel
100 kilométer hosszú, Európában egyedülálló pincerendszerével az egykori
Osztrák–Magyar Monarchia borkereskedelmi központja. Minden hazai bortermelő vidék borát palackozzák itt. A
„Szőlő és Bor Városa” nemzetközi cím
tulajdonosa is kerületünk, ahol az ország
első borászati szakközépiskolája is található.
„A pincészetek mellett több étterem
is csatlakozott a programhoz, ahol egy
olyan egyedi borlapról is lehet válogatni,
amelyen kizárólag Budafokon palackozott minőségi borok és pezsgők szerepelnek. Áprilistól a látogatók kedvenc helyszíne, a Barlanglakás Emlékmúzeum
ismét látogatható lesz, újraindulnak tematikus helytörténeti sétáink, közkedvelt
műveltségi vetélkedőnk: a Pincekvíz, a
borkóstolóval egybekötött színházi előadások, valamint idén is megrendezzük
a nagy népszerűségnek örvendő zenei
tehetségkutató versenyünket, amelynek
nyertese a most 30 éves Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon kap fellépési lehe-

tőséget” – emelte ki Salamon Judit projektmenedzser.
A Budapest Bornegyede projekt
2019-es nagykövete Micheller Myrtill,
aki nemcsak Magyarország egyik legismertebb jazz- és swingénekesnője, hanem pezsgőlovag, és nem utolsósorban
gyerekkora óta budafoki lakos is. „Megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek a Bornegyed projekt népszerűsítésében, hiszen fellépéseimmel jómagam is
az igényes zene és kultúra elterjesztésén
dolgozom, amelyhez a minőségi pezsgőés borfogyasztás tökéletes kiegészítő” –
hangsúlyozta az énekesnő.
Az évadnyitó Pincejárat napon színes
programkínálat várta a látogatókat. Sokakat vonzott a Törley pincesétája, ahol a
közel másfél évszázados pezsgőkészítési
múlt megismerése után kóstolhattunk is az
itt készülő italokból. Idén is folytatódnak
a nagy sikerű gasztrotalkshow-k: a Borvárosban ez alkalommal Opóczky István
mesterszakács volt Révész József vendége, akikkel Viszkocsil Dóra, a Promontor
TV szerkesztője beszélgetett. A díjnyertes
séfek nemcsak különböző konyhai fortélyokra tanították meg a megjelenteket,

hanem be is vonták őket az étel készítésébe. Így igazi csapatmunkában készült
el a kapros juhtúróval töltött csirkemell
szezámmagos bundában, friss salátával,
amelyből természetesen mindenkinek jutott egy kis kóstoló. A Borköltők Társasága Étteremben pincekvíz, a Katona Borházban pedig Badár Sándor standup estje
várta a látogatókat, ahol nemcsak a Katona pince tételeiből, hanem a humorista saját készítésű borából is kóstolhattunk.
Márciustól decemberig minden hónap
első szombatján 13.30-tól 21 óráig 40
percenként közlekednek a különbuszok
a Bálna parkolójából a Budafoki Pincevilágba. A napijegy ára online 1000
Ft, a buszon 1200 Ft, ami korlátlan számú utazásra jogosít a belváros és Budafok között közlekedő körjáraton, és kedvezményes belépést biztosít az egyes
helyszínekre. A kedvezményeket a kerületiek és a környező településekről érkezők lakcímkártya bemutatásával idén
is igénybe vehetik.
A következő pincejárat április 6-án,
szombaton indul, a programok középpontjában a swing áll majd. n
(www.bornegyed.hu)

nés klubnapját, melyen most a férfiak köszöntötték a szépkorú hölgyeket.
Több mint nyolcvan szál tulipánt
adott át Karsay Ferenc polgármester
és Pincz József, a Nagytétényi Polgári Kör elnökségi tagja. Kovacsics
Lászlóné, a nyugdíjasklub vezetője
és Lászlóné Varga Éva, a Nagytétényi Polgári Kör elnöke köszöntötte a
megjelent ünneplőket.
Karsay Ferenc polgármester rövid
beszédében a család összetartó erejére hívta fel a figyelmet, melynek a szíve-lelke a nő. Nagy örömmel fogadták
a gyönyörű virágokat a hölgyek. A köszöntő után a Kristály Duó Zenekar ját-
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Nyílt napot tartanak a Levendula Idősek Klubjában március 19-én
A Szociális Szolgálat Levendula Idősek Klubjában március 19-én 17.30kor nyílt napot tartanak, melyre
olyan kerületi lakosokat várnak, akik
demenciában vagy Alzheimer-kórban
szenvedő beteget gondoznak. Munkácsiné Németh Magdolna csoportvezetőt kérdeztük a betegségről és a nyílt
nap részleteiről.
– Mik a tünetei a demenciának és az
Alzheimer-kórnak, hogy tudják a családtagok vagy ismerősök felismerni?
– A demencia kifejezés nem önálló betegséget jelöl, hanem összefoglaló névként használjuk, minden olyan
esetben, amikor az idegsejtek pusztulása vagy működési zavara miatt a szellemi képességek hanyatlani kezdenek.
Az Alzheimer-kór a demenciás tünetek
kétharmadát teszi ki, egyharmadát pedig az agy vérellátási zavarai. Ezekre
az állapotokra jellemző tünetek a feledékenység, a gondolkodás- és beszédzavar, a viselkedés megváltozása, pl.
feledésbe merülnek a friss beszélgetések és az események részletei, nehezen
vagy egyáltalán nem jut eszébe a családtagok neve, beszéd közben gyakran
és hosszú szüneteket tart, így keresi a
megfelelő kifejezést, ismert környezetében is eltéved, tárgyakat helyez szokatlan helyekre. Számos más tünetet
lehetne felsorolni, de ezek a legszembeötlőbbek. Fontos, hogy ezeknek a tüneteknek a felismerése után vigyük el
hozzátartozónkat orvoshoz, mert lehet

más probléma is, ami okozhat hasonló
tüneteket, ilyen pl egy kiszáradás.
– Milyen korosztályt érintenek ezek
a betegségek?
– A demencia 60 év alatt nagyon
ritka, 75 éveseknél 5%, 85 éveseknél
20% érintett, 90 éves kor felett minden
3. embert érint a betegség.
– Van valami terápia, ami a betegség folyamatát lelassítja? Hogyan lehet segíteni, és hogy viselkedjenek a
családtagok a beteg rokonukkal?
– Sajnos ma még nem gyógyítható,
gyógyszeresen azonban enyhíthetők a
tünetek, és a betegség lefolyása lassítható, de nem minden esetben. A családtagok viselkedése nagyon fontos a
beteg mindennapjainak megélésében.
Soha ne konfrontáljuk deficitjeivel, ne

akarjuk saját, egészséges valóságunkat
rákényszeríteni a betegre.
– Miért gondoltak arra, hogy megrendezik ezt a találkozót, és mire számíthatnak az érdeklődők?
– Szeretnénk ezeket a találkozásokat negyedévente megtartani. Nagyon
sok hozzátartozó jön hozzánk nap mint
nap a következő kérdéssel: „Mit csináljak, amikor…” Innen jött az ötlet,
hogy üljünk le közösen és mondja ki
mindenki tabuk nélkül problémáját,
nehézségeit. Sajnos megoldást mi sem
tudunk, de bevált technikákat, amik
esetleg segítenek bizonyos szituációkban, meg tudunk osztani, illetve a hozzátartozók is el tudják mondani, náluk
mi az, ami segít a beteg komfortérzetének javításában. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Czunderlik Robin

Az Ipartestület helyreigazítása
Időbeli és jogi félreértéseket kifogásol,
tart sérelmesnek a szervezet
lőző lapszámunkban elindítottunk

Együttélés a demenciával

szott, a nyugdíjasok táncra perdültek és
este nyolcig mulattak. Az asztalokon
házi sütemények és finom zsíros deszkák voltak. Március 5-én a BudafokTétény Baráti Körök Egyesületében tartottak nőnapi délutánt, ahol Komáromi
István, kerületünk volt rendőrkapitánya, jelenleg nyugalmazott tábornok,
pop-rock szerző és előadóművész lépett
színpadra és énekelt saját szerzeményeket, valamint világhírű slágereket magyarul. A fergeteges műsor előtt Vizi
Sándor, az egyesület elnöke köszöntötte a hölgyeket szívhez szóló idézetekkel, majd Karsay Ferenc polgármester
mondott egy rövid beszédet. „Egy otthon a hölgyektől lesz igazi otthon, ők
azok, akik melegséget és nyugalmat varázsolnak a családi fészekbe” – mondta a polgármester. A székházban minden
hölgy kapott egy szál tulipánt a férfiaktól, aminek nagyon örültek. Az önfeledt, vidám hangulatról Komáromi Pisti
gondoskodott fülbemászó dallamokkal,
melyeket a közönség együtt énekelt az
előadóművésszel. n (Viszkocsil Dóra)

Eegy cikksorozatot az Ipartestület in-

gatlanainak zűrzavaros történetéről.
Közöltük: évek óta zajlik a pereskedés
a helyi Ipartestület és az önkormányzat között a szervezet Mária Terézia úti
és Kossuth Lajos utcai ingatlanai miatt. A cikkünkben leírtuk, hogy 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. Jurás László az utolsó, októberi válaszlevelében az intézkedéseikkel kapcsolatos kérdéseinkre a következő választ küldte: „Ezúton
köszönjük újabb kérdéseit. Örömmel
tapasztaljuk, hogy az Ipartestület ügye
milyen nagymértékben foglalkoztatja a helyi önkormányzat lapjának szerkesztőjét. Mivel válaszainkat az előző
kérdéseire megküldtük, részünkről lezártnak tekintjük a további információ
átadást, mivel az újonnan feltett kérdéseinek válaszai az Ipartestület belső
ügyeinek tekinthető.”
Az Ipartestület ugyanakkor helyreigazítási kérelmet nyújtott be lapunknak, amelyben kijelentette: „a valós
tény az, hogy nem volt újonnan feltett
kérdés, a feltett kérdéseinkre pedig már
2018 október 17. napján az Ipartestülettől válasz érkezett.”
Az Ipartestület helyreigazítási kérelmében az is szerepel: valótlanul állítottuk, hogy igencsak kétséges az a szerződés, amely alapján az Ipartestület
használhatja a székházat és a közelében
lévő telket. A valós tény szerintük ezzel
szemben az, hogy a szerződéssel kapcsolatban már a Kúria is jogerős és végrehajtható ítéletet hozott, amelyben az
Ipartestület szerződésszerű és jogszerű
magatartását állította.

Ehhez hozzá kell tennünk, hogy a
„kétséges a szerződés” kifejezésünk inkább vélemény, mint tényállítás. Az ajándékozási szerződés tekintetében korábban tényleg volt egy peres eljárás, amely
során az önkormányzat érvénytelenségére irányuló keresetét jogerősen elutasították, és a Kúria a jogerős ítéletet helybenhagyta. Az Ipartestület jogszerű és
szerződésszerű magatartását viszont nem
vizsgálta, így nem is állapította meg.
Az Ipartestület helyreigazítási kérelme szerint „valótlanul állítottuk azt is,
hogy a szerződésnek a feltételeit az Ipartestület a hivatalos iratok szerint nem teljesítette. Ezzel szemben a valós tény az,
hogy ezeket az Ipartestület maradéktalanul teljesítette, amit a Kúria jogerős felülvizsgálati ítéletével kimondott.”
A lapunk által közölt információk
ugyanakkor a kilencvenes években kialakult állapotokról szóltak, amikor a bíróság is úgy ítélte meg, hogy az ajándékozás
feltételei nem teljesültek maradéktalanul.
Ezért egy időre az ipartestületi ingatlanok
vissza is kerültek az önkormányzathoz.
Ugyanakkor az előzőekhez hasonlóan később a Kúria a szerződés maradéktalan
teljesítését nem mondta ki, mint ahogy ezt
nem is vizsgálta, nem is állapította meg.
Az Ipartestület szerint valótlanul közöltük azt is, hogy „úgy tevékenykednek
a területen, mintha birtokon belül lennének tulajdonosként”. Szerintük „a valós
tény az, hogy az Ipartestület birtokon belül van és ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa a területnek, így erre
minden joga megvan.”
Cikkünk ezen része azonban az elsőfokú ítélet utáni időszakra utalt, amely
megállapította a szerződés érvénytelenségét. A jogerős ítéletig ugyanakkor valóban az Ipartestület minősül az ingatlan
tulajdonosának, és azt jogszerűen tartja
birtokában. n (VH)
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RIPORT, HAGYOMÁNY, SEGÍTŐ KEZEK

 Városházi Híradó

Romhányi, a rímhányó
Versmondó versennyel és koszorúzással emlékeztek a költőre
A Nagytétényben 1921. március 8-án
született Romhányi József író, költő, műfordító, érdemes művészről a Szelmann
Házban versmondó versennyel, a nevét
viselő utcában álló szülőházánál pedig
koszorúzással emlékeztek meg tisztelői.
kerület iskoláiból érkezett gyereke-

Aket, szülőket, pedagógusokat és nem
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Fotó: Czimbal Gyula

Bíboros-érsek Barosson

Erdő Péter katolikus bíboros-érsek tartott szentmisét a Jézus szíve templomban
Erdő Péter bíboros minden hónap első
szombatján a magyar ifjúságért és családokért tart szentmisét a főegyházmegye
különböző templomaiban. Március 2-án
a Baross Gábor-telepi Jézus szíve templomba látogatott.
templom megtelt idősekkel, kisgyer-

Amekes családokkal és fiatalokkal, so-

kan voltak kíváncsiak Erdő Péter bíborost szentmiséjére. „Isten azt akarja, hogy
felismerjük a különbséget a jó és a rossz
között, majd a jót válasszuk” – hangzott

el a szentmisében. Zugmann Péter alpolgármester és Kállai Tamás önkormányzati képviselő is részt vett az eseményen.
A szentmise végén ajándékkal köszönték
meg a bíborosnak, hogy ellátogatott a kerületbe. Erdő Péter nagy örömmel vette
kezébe Budafok-Tétény új helytörténeti
könyvét és emlékezett vissza fiatalkorára,
amikor sokszor ellátogatott a Baross Gábor-telepre. „A liturgikus tér is szép, igaz,
ma már nem nagyon formabontó. Emlékszem, még amikor papnövendék korunkban kijártunk ide Arató Miklós atyához,

aki a liturgikus megújulásnak, Magyarországon az egyik úttörője volt” – mondta Erdő Péter bíboros. Hozzátette: nagy
örömmel imádkoztam itt együtt a barossi közösséggel. Jó látni, hogy milyen ös�szetartó közösség van, melyben sok a fiatal. „A keresztény erkölcs nem arról szól,
hogy az egyház megenged vagy megtilt
valamit, hanem arról, hogy közösen igyekezzünk megismerni Krisztust, az ő akaratát, az ő tanítását!” – ezzel a gondolattal
engedte útjára a híveket a bíboros szombat
este. n (Viszkocsil Dóra)

utolsósorban a zsűri tagjait a Nagytétényi Polgári Kör nevében Lászlóné Varga
Éva köszöntötte.
– Nagyon-nagyon büszkék vagyunk
Romhányi Józsefre, aki nemcsak játékos, humoros állatverseivel és a ma is
népszerű animációs filmek szövegeivel a Mézga család, a Dr. Bubó vagy a Frédi
és Béni – vívta ki az országos elismertséget, hanem kabaréműsorok, reklámszlogenek, sőt operák, operettek szövegeivel
is – beszélt pár szóban a „rímhányóról” a
civil szervezet elnöke.
A zsűrit bemutatva külön köszöntötte
a zseniális költő lányát, a Nádasdy Kálmán-díjas Romhányi Ágnest, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adjunktusát, aki közel harminc éve a Magyar
Állami Operaház dramaturgja.
A szavalóversenyt a polgári körrel
karöltve minden évben a Baross Gábor
Általános Iskola hirdeti meg a kerületi
iskolások számára. A gyerekek egy-egy
Romhányi-verssel, illetve ebben az évben először egy három percet meg nem
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haladó, humoros, más szerző tollából
született szöveggel nevezhettek be a három korcsoportban zajló versenyre.
A vidám hangulatú délutánon, ahogy
minden évben, nagy népszerűségnek örvendtek a versenyzők körében a Marhalevél, A bölcs bagoly, a Teve fohásza,
az Egy szú végrendelete és az Interjú a
farkassal, aki állítólag megette Piroskát
című Romhányi-versek, de nem kis derültséget keltettek Nógrádi Gábor, illetve
Janikovszky Éva szövegei is.
A 3–4. korosztályban Szabó Máté I.
(Baross), Kőváry Jázmin II. (Kossuth)
és László Eszter III. (Bartók) helyezettek lettek. Az 5–6. osztályosok közül
Minyó Márk I. (Kossuth), Tenki Bianka
II. (Kossuth) és Kacsó Levente III. (Rózsakert) helyezést kapott. A 7–8. évfolyam legjobbjainak Kálóczy Zitát (I. –
BNAG), Ladányi Bálintot (II. – Herman)
és Vizeli Petrát (III. – Kossuth) tartották
az ítészek, míg a verseny többi résztvevőjét egy-egy emléklappal jutalmazták.
A zsűri elnöki tisztét Romhányi Ágnes látta el, de a rangsor kialakításában
Németh Zoltán alpolgármester, Csiszár
Zsuzsa önkormányzati képviselő, Juhász
Károly színész, a Nagytétényi Kastélymúzeum igazgatója és Kludák Erzsébet, a
Nagytétényi Helytörténeti Kör vezetője is
részt vett. A versenyt Kisbenedek Katalin,
a Baross Gábor Általános Iskola igazgatóhelyettese vezette le. n (Tamás Angéla)

Fotó: Horváth Tamás

Távol-keleti hangulat
a sportcsarnokunkban
Farsangi váltóversenyt rendeztek a kerületi iskoláknak
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Fotó: Horváth Tamás

Ötven év a logopédia szolgálatában
Nyolcadik alkalommal találkoztak a logopédusok Budatétényben
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXII.
kerületi tagintézménye immár nyolcadik
alkalommal rendezte meg a „Nyitott kapuk a logopédián” című rendezvényét a
Klauzál Házban. Az Európai Unió Logopédusai Állandó Bizottságának kezdeményezése alapján március 6. 2004 óta
a Logopédia európai napja. Az idei rendezvény azért különleges, mert 50 évvel
ezelőtt kezdődött el a logopédiai ellátás
megszervezése Budafok-Tétényben.
asné Szűcs Emese, a szakszolgálat ve-

Szetője nyitotta meg ünnepi beszédével

a rendezvényt.
– Az ország több pontjáról közel háromszázan regisztráltak előzetesen a konferenciára, ami nagy megtiszteltetés és
öröm számunkra – mondta az új igazgató. Hozzátette, hogy a rendezvény a tudásmegosztás mellett egyben lehetőséget biztosít a közös szakmai beszélgetésre is. A
köszöntőt követően Oláhné Kovács Éva
okleveles gyógypedagógus, a logopédiai munkaközösség korábbi vezetője egy
prezentáció segítségével idézte fel az el-

múlt ötven év legfontosabb mérföldköveit
a kerületben, melyet az egykori kollégák
mosolyogva és nosztalgikus hangulatban
hallgattak végig. Az elmúlt fél évszázad
alatt ezen a területen, Budafok-Tétényben dolgozó logopédusok emléklapot vehettek át a színpadon. Az ünnepségen Kovács Nóra, a Gádor általános iskola egyik
tanulója mondott verset. Hat évvel ezelőtt
a szakszolgálat megalapította az Ajtony
Péter-díjat, melyet idén Oláhné Kovács
Éva vehetett át. A díjat minden évben az
a logopédus kapja meg, aki az adott évben a legkiemelkedőbb munkát végezte,
de idén a jubileum miatt rendhagyó módon választották ki a díjazottat. „Annak a
logopédus kollégának ítéltük oda ebben
az évben a díjat, aki az elmúlt 50 év távlatában nagyon sokat tett kerületünkben a
logopédiai ellátás kialakításáért, megalapozva azt a szakmai színvonalat, amely
munkánkat a mai napig jellemzi” – így
hangzott a méltatás. Egri Tímea, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének
jegyzője emléklapot és virágcsokrot adott
át a díjazottnak az egyesület nevében.

A díjak átadása azonban ezzel még
nem ért véget. Az Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület
nevében Fehérné Kovács Zsuzsanna
elnök asszony díszoklevelet adományozott a XXII. kerületi Logopédiai Munkacsoportnak munkájuk magas szintű elismeréseként. A díjak átadása után
előadásokat hallgathattak meg a színházteremben a logopédusok. Az idei
téma az autizmus spektrumzavar volt,
így a szakemberek e köré fűzött gondolatokat, tanulmányokat és módszereket ismertettek a hallgatósággal. Emellett számos más témában is hangoztak
el prezentációk, mint a hangtani tudatosság, a nyelvi késés, a kötélugrás szerepe a részképességek fejlesztésében, a
szenzoros integrációs terápiák. Emellett
Tölgyesi Lívia írónő is bemutatta könyveit. A szünetekben a folyosón különböző szakirodalmakat vásárolhattak a
pedagógusok. A műhelymunkák során
kisebb csoportokban beszélgethettek az
adott témáról az érdeklődők a szakemberekkel. n (Viszkocsil Dóra)

A tokiói 2020-as nyári olimpia hangulata
elevenedett meg március 7-én a BMTEcsarnokban, a kerületi általános iskolások farsangi váltóversenyén. A Kolonics
György Általános Iskola és Köznevelési
Sportiskola már 21. alkalommal rendezi
meg ezt a vicces, jelmezes sorversenyt,
melyre idén öt iskola nevezett be. Minden évben Huberné Meggyes Márta varrja meg a színes jelmezeket és készíti el a
kiegészítő eszközöket, valamint írja meg
a történetet.
rengeteg játék közben sokat tanulhat-

Atak a gyerekek, például megtudták,
hogy Japán a Felkelő nap országa, 6852
szigetből áll, és hogy a technika fejlettsége kulcsfontosságú az ország számára. Ehhez kapcsolódott az első feladat
is, amiben egy robotfejjel kellett minél
gyorsabban megszerezni egy színes kendőt. Japánban évente több száz földrengés van, amit egy ledőlt torony felépítésével illusztráltak a versenyen, ezt kellett
ügyesen helyreállítani. A játék során elő-

került például az evőpálca, a cseresznyevirág és az olimpia kabalafigurája darabkái, a Miraitov, amit ki kellett rakni.
A gyerekek belebújhattak az 580 km/h
sebességgel közlekedő mágnesvasút
jelmezébe, és repülhettek a tornacsarnokban. A versenyzők nagyon lelkesen mentették meg a Fudzsi vulkántól a
bonsai fácskákat. A nyolcadik feladatban
minden diáknak fel kellett vennie a japánok nemzeti viseletét, és úgy kellett egy
tiszteletkört tenniük a „városban”. A versenyzőknek nagy kihívás volt a hatalmas
szumós ruhában menni, nemhogy gyorsan futni. A csapatok nagyon élvezték az
ügyességi feladatokat, amit a kolonicsos
tanárok találtak ki. A verseny végeredménye a következőképpen alakult: első
a Baross Gábor Általános Iskola, második a Kossuth Lajos Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, harmadik a Rózsakerti Demjén István
Református Általános Iskola, negyedik
a Gádor Általános Iskola és ötödik lett
a házigazda. n (Viszkocsil Dóra)

Városházi Híradó

Hirdetésfelvétel
Médiapartner: Sales Bt.

KÁRPITOSMESTER
MAJOR DEMETER

Mobil: 06 30 932-9831

Megjelenési lehetőségekkel
kapcsolatban kérje tanácsadó
kollégáink segítségét!

Kápritozott bútorok javítása,
áthúzása közülereknek is!

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

Telefon: 06-20/9589-700,
e-mail: office@keruletilapok.hu

1224 Bp, Dózsa Gy. út 79.
(bejárat a XII. u. felől)
Tel: 362-1889, 0620/422-0131

*/("5-"/,;7&55æ
A 22. KERÜLETBEN

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

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

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

Budafoki Tangazdaság

1l i te r t
,-F
700

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

ÜVEGEZÉS
NAPELLENZŐ



A BUDAFOK-TÉTÉNY
ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET
AJÁNL MEGBÍZHATÓ
KERÜLETI VÁLLALKOZÓKAT
Mostantól új telefonszámon
érhető el a piacfelügyelő
A Szomszédok Piacának
piacfelügyelőjét a 20/224 36 57-es
telefonszámon lehet elérni.

Apróhirdetés
Appróhirdetés-felvétel:

- teljes körű építőipari kivitelezésre,
kicsitől a nagyokig
- víz-, gázszerelés
- villanyszerelés
- bádogos munkák
- festés-mázolás
Valamint:
- könyvelés
- hitelügyintézés
- tanácsadás
- Széchenyi kártya

TELEFON: 0630/9820-723

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

Családi és társasházak homlokzati hőszigetelése állványozással is, homlokzat díszítés,
festés, szoba festés mázolás, tapétázás. Minőség - garancia, Kiss István
Tel: 06-20/3334-489,
www.focusz.hu, deltabau54@gmail.com

eladó 
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: 061/207-5389 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, keríRendszergazda szolgáltatás, informati- tésépítés, tereprendezés, egyéb kertészeti és
kai hálózat üzemeltetése kedvező áron. kőműves munkák reális áron.
Érd.: 06305754831. További informáci- www.telekrendezes.hu,
telefon:
06-1/781-4021
ók:
szamitogephiba.hu
BudayZsolt_minta_110x87
07/03/2019 17:10
Page06-20/259-6319,
1

NÉZZE ÁT BIZTOSÍTÁSÁT!
DRÁGÁNAK TARTJA lakás
vagy egyéb biztosítását?
Telefonon tájékoztatást tudok adni 5-10 percben, hogy meglévő biztosítása tartalmilag
megfelelő-e, illetve a díja reális-e!!! …és
elmondom a kisbetűs részeket, melyekről nem
mindig kap tájékoztatást!
A tájékoztatás ingyenes. Visszahívom, ha igényli!

Buday Zsolt biztosítás szakértő
06 20 326 81 98
budayzsoltistvan@gmail.com
13 biztosító ajánlata közül választhat!

12



SPORT, IFJÚSÁG

 Városházi Híradó

Egy sima, egy fordított
Egy győzelem és egy vereség a BMTE heti mérlege az NB II-ben
Egy parádés győzelemmel és egy sokak
szerint bírói hiba miatt elszenvedett vereséggel abszolválta az elmúlt hetet a
BMTE labdarúgócsapata az NB II-ben.
Nagy baj így sincs, hat pont választja
el Csizmadia Csaba együttesét a kieső
helytől, amíg ilyen biztosan a vonal fölött
állunk, addig nincs ok a kétségbeesésre.
elborult a papírforma múlt szerdán a

FPromontor utcában. A mindentudók ál-

tal esélyesebbnek tartott, négyes győzelmi sorozattal érkező ETO FC Győr falba
ütközött a BMTE-stadionban, nem bírt a
mieink szervezett védekezésével, és 2-1es vereséggel volt kénytelen hazakullogni.
Csizmadia Csaba vezetőedző a nagybetűs CSAPATRÓL beszélt, amikor méltatta a sikert, amellyel a „Csizi-korszak”
mérlege ötvenszázalékosra javult. Hat
vereség mellett ugyanannyi győzelem és
egy döntetlen!
– Le a kalappal a srácok előtt, mert
bár látszólag tartalékosok voltunk, ismét
bebizonyosodott: nem tizenegy, hanem
legalább húsz játékosból áll egy keret –

mondta örömtől sugárzó arccal a szakember. – Itt van például a 19 éves Kirják
Henrik, a szombathelyi Illés Akadémia
növendéke, aki tavasszal eddig még egy
percet sem játszott, szerdán azonban kifulladásig küzdött, és góljával igazolta,
hogy mindig lehet számítani rá. (A másik
gólunkat legeredményesebb játékosunk,
Kovács Dávid szerezte – a szerk.)
– Tavasszal valamennyi mérkőzésünkön megvolt az esélyünk a győzelemre,
más kérdés, hogy ezzel az eséllyel nem
mindig tudtunk élni. Az a dolgunk, hogy
a jövőben megragadjuk a kínálkozó esélyeket – vonta le a tanulságot az edző.
Nos, vasárnap Putnokon is megvolt
a sanszunk a győzelemre a Kazincbarcika ellen, de ezúttal a külső körülmények
nem engedték, hogy három ponttal térjen
haza a csapat az északi határszélről, és
2-1-es vereség lett a dolog vége. A baj az,
hogy ezt a külső körülményt nevén is nevezte edzőnk, és ennek alighanem anyagi következményei is lesznek rá nézve.
– Sajnálom a játékosaimat, akik mindent megtettek a győzelemért, de a bíró

olyan büntetőt ítélt ellenünk, amely nem
volt indokolt – kesergett Csizi.
Pikáns volt a meccs azért is, mert korábbi szakvezetőnk, Gálhidi György irányítja a Kazincbarcika csapatát. Putnokon, a Várady Béla Sportközpontban
játssza hazai meccseit a Barcika, abban a
városban, ahol a Vasas egykori ballábas
bombázója született.
Putnokon is azzal a kezdőcsapattal
vettük fel a küzdelmet, mint szerdán, a
Győr elleni hazai győzelem alkalmával,
és a 65. percig 1-1-re álltunk, amikor jött
az az ominózus tizenegyes, amit befújt
Horváth Tibor játékvezető, és amit Csizi
nagyon nehezményezett.
Mindenesetre Fótyik értékesítette a
büntetőt, és ezzel 2-1-re győzött a Barcika.
– Jól játszott a Budafok, nem lesznek
kiesési gondjai a csapatnak. Ma délután
talán hajszállal jobbak voltunk, s ha szűken is, de megérdemeltük a győzelmet –
értékelt Gálhidi.
A lényeg, hogy a BMTE hat ponttal a
vonal fölött van, azaz tényleg nem fenyegeti a kiesés veszélye. n (Ch. Gáll András)

Búcsú Schneider
Sándortól
Több százan vettek végső búcsút a BMTE technikai vezetőjétől
Pénteken délután nagy részvét mellett kísérték utolsó útjára Schneider Sándort
a Budafoki temetőben. Több százan vettek végső búcsút a BMTE legendás technikai vezetőjétől. A gyászszertartáson családja mellett barátai, kollégái, tisztelői,
több hazai labdarúgóklub és a Magyar Labdarúgó Szövetség képviselői, valamint
a Budafoki MTE vezetői – Jakab János tiszteletbeli elnök és Vizi Sándor ügyvezető elnök –, szakmai stábja, jelenlegi és korábbi játékosai – többek között Kapitány
Sándor – vettek részt.
z MTK részéről – ahol több mint

Ahúsz évet töltött el technikai ve-

zetőként – is számos korábbi játékos,
szurkoló volt ott a sír mellett, így Gáspár József korábbi kapus, majd kapusedző vagy Fränk Sándor vezérszurkoló. Az elhunyt ugyanúgy beírta nevét
a kék-fehérek történelemkönyvébe,
mint a BMTE-ébe, de nemcsak a lab-

darúgó-, hanem a sportújságíró-társadalom idősebb képviselői is gyászolják
Schneider Sanyit, aki mindig a barátok
segítségére sietett a mérkőzések utáni
interjúk megszervezésekor.
„Sneci” – ahogy mindenki ismerte futballberkeken belül – türelemmel
viselt betegség után, február 23-án, 66
éves korában hunyt el. n (Ch. Gáll)

Kosaras a legjobbak között
Budafoki öröm: Lados Erik válogatott kerettag lett

xxxxxx

Fotó: Budafokimte.hu

Barátok sportpisztollyal
Lövészversenyt rendezett a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete
Idén is a sportlövészettel ért véget a
Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesületének kupasorozata, amit február 23án a Kossuth Lajos 60. szám alatti lőtéren rendeztek meg. Egy év híján húsz
esztendeje vállalja az MCM sportpisztoly-lövészverseny lebonyolítását a Tétény Promontor Polgári Lövész Egylet.
ilenc

csapat

nevezett be a
melyet több
gyakorlás előzött meg. Az indulók így
a megmérettetés napján már tudták, hogyan kell viselkedni a lőtéren és hogyan
kell helyesen célozni. A csapatok különkülön négyes bontásban léptek a lőtér
területére, ahol rövid eligazítást tartottak az egylet munkatársai, ezután következhetett az öt bemelegítő lövés. A versenyen a 25 méter távolságra elhelyezett
céltáblát nagyon sokan eltalálták. A lőállásba tett távcső segítségével bármikor
ellenőrizhették a versenyzők a lövések
pontosságát, így menet közben tudtak
korrigálni. A cél az volt, hogy húsz értékelt lövésből minél több köregység gyűljön össze. Nemcsak a csapatok, hanem a
versenyzők is külön-külön küzdöttek a
legjobb eredményért. Miután mindenki

Ksportlövészversenyre,

végzett a lövéssel, a zsűri összeszámolta
a köregységeket és eredményt hirdetett.
Szabó Imre, a Tétény Promontor
Polgári Lövész Egylet elnöke egyenként olvasta fel a lőtt eredményeket.
Első lett az Ivanics I. csapata, második a
Süni és Fia Bt. csapata, és harmadik helyezést ért el a RI-CAR. Női egyéni versenyben a következő eredmények születtek: első lett Hajdú Gréta, második

Városházi Híradó
budafok-tétény

Virányi Andrea, harmadik Nyéki Zsuzsanna. A férfiaknál aranyérmet kapott
Pekszi Balázs, ezüstöt Pahocsa László, bronzéremben Fülstál Mihály részesült. A Budafok-Tétény Baráti Körök
Egyesülete idén először egy vándorkupát is szeretne átadni annak a csapatnak,
amely a legtöbb győzelmet aratta a versenysorozat alatt, a díjátadásra később
kerül sor. n (Viszkocsil Dóra)

A cikkben szereplő játékos éppen Békéscsabára utazik a csapatával, az interjút el kell napolni. Nem olyan egyszerű egy sportoló napirendjébe
belezsúfolni egy beszélgetést, mint
amennyire azt az olvasó gondolná, de
a fiatalember végül mégiscsak szakít
néhány percet erre is. Még szerencse,
hogy mára nincsen több mérkőzése...
ados Erik éppen csak felnőttkorba

Llépve, tizennyolc éves korára már

beleírta a nevét a budafoki kosárlabda képzeletbeli aranykönyvébe, most
pedig azon dolgozik, hogy válogatott szinten is bizonyítsa képességeit. A fiatal tehetség 2005-ben, alig ötéves korában került először a pálya
közelébe, nagytétényi lakoshoz illően
a Baross Gábor Általános Iskola tornatermében, Balogh István mester kosárlabda-előkészítő foglalkozásain. De
ugorjunk egy nagyot a jelenbe, amikor
Károly Máté vezetőedző budafoki csapatát erősíti! S a fiatalember ma már
az U20-as válogatott keretbe is meghívót kapott, ahol a szolnoki felnőtteket
többször is országos bajnoki címre vezető Poór Péter edző keze alatt kosárlabdázik.
– Nagyon meglepett, hogy beválogattak a korosztályom legjobbjai közé,
de természetesen ugyanannyira örültem is neki. Kisgyermekkorom óta szerettem volna bekerülni a válogatottba,
óriási megtiszteltetésnek veszem, hogy
ilyen nagyszerű edzők láttak bennem
fantáziát – mesél Erik az őt ért váratlan örömről.
A 185 centi magas kosaras irányító vagy bedobó poszton játszik. Leginkább a gyors, pörgős kosárlabdát szereti. Nagyon fontosnak tartja a
sportszerű játékot, de a kosárlabdában
sokszor azért keménynek is kell lennie.

És habár a tehetség meg a szorgalom
egy bizonyos szintig elegendő, azért
nehezen találni élsportolót a megfelelő
háttértámogatás nélkül. Nincs ez másképp Erik esetében sem.
– A családom mindenben támogat,
például segítenek odafigyelni a helyes
étkezésre. Kijönnek a meccseimre, és
mindig építő jellegű kritikákkal illetnek, elmondják, hogy mit kellett volna
másképpen csinálnom a pályán. Ami a
tanulást illeti, a Széchenyi István Gimnáziumba járok, ahol szintén rengeteget segítenek a tanárok abban, hogy
minél jobban fel tudjak készülni a tananyagból – mondja.
Hetente kilenc alkalommal edz, a
hét labdás tréninget két konditermi
edzés egészíti ki. Hétvégeken jórészt
bajnoki meccsek vannak, de ha nem,
akkor azért jut egy kis idő a megérdemelt pihenésre. n (Gáll Anna)
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