Sikeres program fiataloknak Liszt-díjas énekesnő

Gabi és Iván Tétényben

Győzőtt a BMTE

Hároméves program zárul májusban. A YouInHerit
nevű projekt egyik célja a fiatalok bevonása
tradicionális szakmák megőrzésébe. (10. oldal) 

Két karakteres énekes, Tóth Gabi és Vitáris
Iván ad különleges koncertet a Budapest Jazz
Orchestrával a Klauzál Házban. (7. oldal) 

Legyőzte a BMTE a nagy múltú Békéscsabát
a Promontor utcában, ezzel tovább távolodott
a csapat a kiesőzónától. (12. oldal) 

Liszt Ferenc-díjjal ismerték el Létay Kiss Gabriella kiemelkedő zenei és előadó-művészeti
tevékenységét március 15-én. (7. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Budafoki
öröm
a Groupama
Arénában
A budafoki kötődésű
Lovrencsics a horvátok
ellen is brillírozott

(12. oldal) 

XXVII. évf. 6. szám 2019. március 27.

Emlékezés a forradalomra és szabadságharcra
Március 15-én Budafok-Tétény önkormányzatának szervezésében tartottak ünnepi megemlékezést az 1848–49-es hősök tiszteletére
Az önkormányzat központi megemlékezését a nagytétényi Honvéd emlékműnél tartották, ahol Karsay Ferenc
polgármester és Pelyach István történész mondott beszédet, majd a Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tanulói adtak ünnepi műsort.
„Amikor feltűzzük a kokárdát, akkor
ezt büszkeséggel tesszük. Nem magunkra vagyunk büszkék, hanem magyarságunkra, hazaszeretetünkre és
azokra az őseinkre, akik szembe mertek szállni az elnyomó rendszerrel,
akkor és ott, abban a reménytelennek
tűnő helyzetben” – mondta Karsay
Ferenc. „A márciusi ifjak hittek abban, hogy a magyaroknak joguk van
a nemzeti függetlenséghez, az önállósághoz, a szabadsághoz. Ezek ma is
aktuális elvárások. Továbbra sem engedünk ’48-ból, nem hagyjuk, hogy
nemzetünk érdekeit mások fogalmazzák meg helyettünk!” – hangsúlyozta
a polgármester.
Beszéde után a Budafoki Herman
Ottó Általános Iskola 4. a és 4.b osztályos tanulói idézték fel a forradalom és szabadságharc történéseit színvonalas műsorukban, majd Pelyach
István gondolatait hallgatták meg a
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Swing a budafoki pincékben

Fotó: Horváth Tamás

résztvevők. „A szabadság érzése az,
ami az embereket fogékonnyá teszi,
elkötelezi és lekötelezi az ügy mellett.
1848 ezzel kezdődik” – mondta a történész, aki az 1848–49-es időszakot a
csodák évének nevezte. Pelyach István szerint az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc elsődleges üzenete,
hogy Magyarországnak van történelme, olyan dicső múltja, melyet meg
kell őriznünk.
A megemlékezés koszorúzási ünnepséggel zárult, ahol a kerület önkormányzati vezetői, az egyházi és civil
szervezetek, valamint az állami intézmények és a pártok helyi képviselői
közösen helyezték el az emlékezés koszorúját.
Az önkormányzati ünnepséget
megelőzően, a Nagytétényi Polgári Kör szervezésében a nagytétényi
Zámbelli-táblánál emlékeztek meg
a forradalomról és szabadságharcról, valamint Zámbelli Lajos huszár
ezredesről. Monostoriné Szeleczky
Gabriella ünnepi beszédében ismertette a honvéd ezredes életúját,
valamint Nagytétényhez való kötődését. Beszédét követően a megjelentek közösen koszorúzták meg
az emléktáblát. n (VH)

Bombákat találtak a Dunában Budafoknál
Robbanóanyag-mentesítés miatt zárták le a Duna-partot és környékét
Második világháborús bombákat emeltek ki a Dunából a hét végén Budafoknál. A hatástalanítás idejére egy kilométeres sugarú körben kitelepítettek
közel 4000 embert és a közúti, valamint a vasúti forgalmat is leállították a
rendőrök.
avaly ősszel a Duna szokatlanul
vízállásnak köszönhetően került elő két egyenként egy tonnás
második világháborús amerikai romboló bomba Budafok partjához közel. A bombákat azért nem lehetett korábban kiemelni, mert ehhez nem volt
elég magas a vízállás. A Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred katonái március 23-án két
aknamentesítő hajóval emelték ki robbanótesteket. (Továbbiak a 9. oldalon) 

Talacsony
Számos kulturális és gasztronómiai programmal várják a budafoki pincék ismét a látogatókat április első szombatján. Az április 6-i Pincejáraton a swing-muzsikáé lesz a
főszerep. (Továbbiak a 2., 4. és 8. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Swing, pezsgő és bor

Megkezdődött a Klauzál Gábor
utca helyreállítása

A Budafoki Pincejárat ismét kulturális programokkal várja a vendégeket
zámos kulturális és gasztronómi-

Sai programmal várják a budafoki

pincék ismét a látogatókat április első
szombatján. A Seybold-Garab Pincében (1221 Bp., Péter-Pál u. 39.) például
Zsemlye Veronika énekesnő lép fel. A
történelmi múltú Seybold-Garab Pincétől pár percnyi sétára található az 1882ben Promontoron pezsgőgyárat alapító
Törley József síremléke. Magyarország
legismertebb pezsgőgyárosának kápolnája a mai romos állapotában is egyik
legnagyszerűbb szecessziós emléke Budafoknak. A család és a pezsgőgyártás múltjáról, a kripta történetéről és az
odavezető útról oszt meg érdekesebbnél
érdekesebb igaz történeteket Budafok
díszpolgára, a méltán népszerű helytörténész, Garbóci László.

Az áprilisi Pincejárat egyik központ helyszíne a Soós István Borászati Szakiskola Tangazdasága lesz (1221
Bp., Jósika u. 2–28.), ahol a vendégek egyrészt betekintést nyerhetnek a
borászkodás és a borászati oktatás rejtelmeibe, másrészt kiváló koncerteket hallgathatnak meg, és többmenüs
vacsorára is jelentkezhetnek. A tangazdaságban fellép Gál Csaba Boogie
és a The Gadjo Swingers, illetve egy
swingest is lesz I love swing címmel
Iván Szandrával és Jász Andrissal. Az
idei A Dalban is ismertté vált Ruby
Harlem énekesnőjének célja, hogy a
magyar közönséghez egy új köntösben juttasson el méltán népszerű amerikai jazzslágereket, egyedi zongora-ének, szaxofon felállásban, sokkal

inkább követve a Tony Bennett, Ella
Fitzgerald, Dinah Washington, Billie
Holiday-féle populàrisabb jazzvonalat, ami egy életérzést közvetít, kiragad
a hétköznapokból, megidézi a 40-es
évek New York-i forgatagát, és persze
a műfajhoz hűen szakmai virtuozitásával is lenyűgözi a hallgatót.
A kiemelt ajánlatra 2019. április
2-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen
és 1221 Bp., Kossuth Lajos u. 83. sz.
alatt, munkanapokon 8–15 óra között.
Különleges gasztronómiai séta lesz
a Pincejáraton a Záborszky Pince –
Borvárosban is (1222 Bp., Nagytétényi út 24–26.). A vendégek kóstolóval
egybekötött pódiumbeszélgetést hallgathatnak meg Berdisz Tamás Arany
Dobverő-díjas zenésszel. n (VH)

Megkezdték a tavaly év végén csőtörés következtében életveszélyessé vált útszakasz
helyreállítását, így hamarosan visszaállhat a térségben a közlekedési rend. A Klauzál
Gábor utca fővárosi kezelésben van, így a Budapest Közút Zrt. végzi a helyreállító munkát, amelyet a napokban megkezdtek. Tájékoztatásuk szerint hamarosan – várhatóan
április folyamán – visszaadják a szakaszt a forgalomnak. A Klauzál Gábor utca ezen részén (Aszály utca és Budai Nagy Antal utca között) a munkák befejeztéig továbbra is teljes útzár van érvényben. A 101B, a 101E, a 150-es jelzésű autóbuszok, valamint a 941es éjszakai járat visszavonásig továbbra is terelve közlekedik.

Ellenőrzött lomtalanítás

xxxxxx

Fotó: Horváth Tamás

Fáklyás megemlékezés a hősökről

A Klauzál Gábor Társaság ismét emlékmenettel tisztelgett az 1848–49-es hősök előtt
Tavaszi fényhozó fáklyás emlékmenettel és ünnepélyes koszorúzással emlékezett a Klauzál Gábor Társaság az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc hőseire március 14-én
Budatétényben.

Az önkormányzat közterület-felügyeleti csoportja, a kerületi rendőrkapitányság járőrei,
valamint a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság segítségével ellenőrizték idén a lomtalanítást. Az ellenőrzéseket a nap 24 órájában közös járőrözéssel, valamint a térfigyelő kamerarendszer működtetésével végezték. A kerületi közterület-felügyelet munkatársai
az idei lomtalanítás során 135 esetben figyelmeztettek, három esetben pedig eljárást is
indítottak a lomtalanítás szabályait megszegőkkel szemben. Az illetékesek kilenc esetben szabtak ki bírságot a szabályok be nem tartása miatt, összesen 95 000 forint értékben. Ez az összeg a tavalyi büntetésekhez képest több mint a felére csökkent a lakosság pozitív hozzáállásának köszönhetően. Az FKF Zrt. szakszerű együttműködésének
köszönhetően utólagos lomtalanításra nem volt szükség,

lauzál Gábor villája előtt gyülekeztek

Ka megemlékezők, majd indulás előtt

meggyújtották a fáklyákat, amelyekkel végigsétáltak a budatétényi utcákon,
egészen a Klauzál-szoborig. Útközben
sokan csatlakoztak a megemlékezőkhöz,
miközben Kossuth-dalokat énekeltek a
két kilométer hosszú útszakaszon. A szoborhoz érve Hódi Szabolcs, a társaság titkára köszöntötte az ünneplőket. A beszéd
előtt Ambrus Károly tárogatón játszott
katonanótákat, majd Kincses Katalin, a
Klauzál Gábor Társaság tagja idézte fel a
forradalom eseményeit és Klauzál szerepét a történésekben.
„A pesti forradalom során két eseményben is vezető szerepet játszott Klauzál Gábor. Pest város tanácsa megalakította a rend fenntartása érdekében a Pest
városi Rendre Ügyelő Választmányt, ismertebb nevén a Közcsendi Bizottmányt,
melynek tagja volt Klauzál Gábor. Ő vezette a küldöttséget délután Budára, és ő
tárgyalt a Helytartótanács tagjaival a 12
pont elfogadásáról. A Társalkodó című
lapban Birányi Ákos így tudósított az
eseményről: „Végre hazafiúi kötelességünknek tartjuk kijelenteni, miképp ez
egész békés mozgalomnak egyik legfőbb
vezér hőse Klauzál Gábor szeretett honfitársunk volt... utána következik érdemben Nyáry Pál.” (…) Klauzál Táncsics
kiszabadításában is jelentős szerepet játszott. A fiatalok lendülete, tenni akarása szerencsésen találkozott a liberális nemesség politikai tapasztalataival. A józan
megfontoltsággal gondolkodó Nyáry Pál,

Ünnepélyes állampolgári
eskütétel a Városházán

xxxxxx

Rottenbiller Lipót, Klauzál Gábor a forradalom eseményeit úgy tudták befolyásolni, hogy az atrocitások nélkül zajlott le.
A mai fiatalok és idősebbek is követendő
példaként értékelhetik a forradalmárok
józan gondolkodását.” A Batthyány-kormány tagjait, köztük a társaság névadóját
így méltatta: „Életútjuk, tevékenységük,
a magyar hazáért hozott áldozataik, alkotásaik, önzetlenségük, nagyszerű tudásuk
és jellemük a mai modern társadalomban

Fotó: Horváth Tamás

élőknek is követendő példaként szolgálhat. Kívánom, hogy a XXI. században is
találjunk olyan közéleti embereket, akik
tetteikkel és szellemi alkotásaikkal méltó
utódai a XIX. századi elődöknek.”
Az ünnepség végén a megjelentek elhelyezték az emlékezés koszorúit Klauzál Gábor szobra előtt: elsőként
a társaság tagjai, majd Karsay Ferenc
polgármester, a civil szervezetek és a
megemlékezők. n (Viszkocsil Dóra)

Huszonnyolcan vehették át március 7-én Budafok-Tétény Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében állampolgársági okmányukat, miután Magyarország köztársasági
elnöke kérelmükre engedélyezte honosításukat. Az eseményt Kémenes Őrs – aki maga is
az eskütevők között volt – szavalata tette ünnepibbé. A Hugonnai Vilma Általános Iskola diákja a kifejezetten erre az alkalomra írt, Szívhely című saját versét adta elő. Karsay Ferenc
polgármester az eskütevőkhöz szólva kiemelte, Magyarország mindig olyan hely lesz, ahol
magyarként és keresztényként élhetnek. n

Városházi Híradó

Európai parlamenti
választás indul



képviselet
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Álláspont

Szepesfalvy Anna alpolgármester

A posta a napokban küldi ki az értesítéseket a szavazásról

Segíteni jó

urópai parlamenti választásokat tar-

Etanak május 26-án Magyarországon.

Erről már ki is küldte, vagy a napokban
küldi ki a posta az értesítéseket. A szavazást 2019-ben – az Európai Tanács döntésének értelmében – 2019. május 23. és
26. között kell megtartani, de a pontos
dátumot (az eltérő hagyományok és jogi
rendelkezések miatt) a tagállamok maguk dönthetik el. Mivel a választási eljárásról szóló törvény értelmében Magyar-

országon csak vasárnap lehet választást
tartani, a voksolás egyetlen lehetséges
időpontja 2019. május 26. Ezt a napot ki
is tűzte Áder János köztársasági elnök.
A választás egyfordulós, listás szavazás, amin Magyarországon csak pártok
indulhatnak. Az ország az EP javaslata alapján a 2019-es választásokon is 21
képviselőt küldhet majd az Európai Parlamentbe. Az a párt állíthat listát, amely
legalább 20 000 választópolgár aláírását

össze tudja gyűjteni. A voksoláskor az
egész ország egyetlen választókerületet
alkot. Mandátumot csak az a lista szerezhet, amely megkapta az érvényes szavazatok legalább 5 százalékát. A képviselői helyeket az ún. d’Hondt-módszerrel
osztják el. Az egyes listákról a jelöltek
a pártok által eredetileg bejelentett sorrendben jutnak mandátumhoz. A kerületi
választásról részleteket lapunk 8. oldalán
olvashatnak. n (VH)

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

Budafok a legjobb arcát mutatta
a bombariadó alatt
Mintegy 3000 ember lakik azon a területen, amit az amerikai bombák március
23-ra ütemezett kiemelése és hatástalanítása miatt el kellett hagyni. A legtöbben
programot szerveztek maguknak erre az
időre, nem vették igénybe az önkormányzat által felajánlott elhelyezési lehetőséget. Azokról az emberekről, akik csak segítséggel tudták elhagyni az otthonukat,
kivétel nélkül tudott a szociális szolgálatunk! Volt, ahol a rendőrség nem tudta rábeszélni az idős lakókat az otthonuk
elhagyására, ezért a szociális gondozó a
kerítésen átmászva jutott be hozzájuk, és
bírta őket jobb belátásra, Ebben a már
korábban kialakult bizalomnak volt döntő szerepe.

Megnyilvánult a helyiek közötti szolidaritás is: a Facebookon többen felajánlották kertjüket az ideiglenesen otthon
nélkül maradt állatok elhelyezésére, illetve a Tomori főiskola is felajánlotta az
udvarát. A hivatalosan kijelölt helyekre
ugyanis állatokat érthető módon nem lehetett bevinni.
Több cukrászda vendégségbe hívta a
kitelepítetteket, a Spíler cukrászda egyenesen kókuszbomba-robbanással csalogatta őket.
A magatehetetlen betegeknek a Szt.
Imre kórház ajánlott fel 20 ágyat, ebből csak kilencet kellett igénybe venni.
Az önkormányzat szociális szolgálatának
gondozónői mentek velük, hogy ne terheljék a kórházi személyzetet.
Az önkormányzat által kijelölt helyeken
filmvetítésekkel, társasjátékokkal, programokkal szórakoztatták az ott menedéket
keresőket. Papp Liza, a Polgármesteri Kabinet munkatársa – aki „civilben” jó nevű
énekesnő – zenekarával koncertet adott a
gyerekeknek a Klauzál Házban.
A Kolonics iskolában szakápoló és a
Vöröskereszt elsősegélynyújtói gondos-

kodtak azokról, akik csak segítséggel
voltak képesek ellátni magukat.
A Kossuth iskola és a Pannónia utcai iskola voltak még kijelölve. Az ellátottak nagyon jól érezték magukat, némelyik idős, magányos ember megjegyezte,
hogy többször lehetne ilyen…
Egyetlen rossz izű esemény történt:
egy nem lajstromozott drón berepült a
műveleti terület fölé, ami hátráltatta a
munkát, meg kellett szakítani a kiemelést.
Ez nagyon veszélyes és felelőtlen magatartás, nem is értem, hogyan juthatott valakinek az eszébe! A lezárás komoly dolog,
és a légtérre is kiterjed! Annyira komoly,
hogy ha repülőgép szállt volna a terület
fölé, a Gripeneket riasztották volna.
820 rendőr, 80 polgárőr és a fővárosi
rendészeti igazgatóság dolgozói biztosították a rendet. Az önkormányzat közterület-felügyelői rendőri igazgatás alatt az
esküvőket biztosították. Délelőtt és délután megtartották a 4-4 esküvőt a Városházán, mert az élet azért nem állt meg.
Olyan hatalmas csend volt a máskor
forgalmas Duna-parton, hogy 6-8 féle vízimadár hangját lehetett hallani. n

„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót
tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé” – mondta Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, és azt gondolom, az élet igazolja, hogy igaza van. Aki
nem hisz már az emberekben, mutasson jó példát, majd nézze meg, hányan
követik!
Példamutatásban szerencsére sokan jeleskednek a kerületben – jól
mutatja ezt, hogy az elmúlt időszakban olyan sok adomány érkezett a
Család- és Gyermekjóléti Központhoz, hogy új helyiségre volt szükségük
azok tárolásához és szétosztásához. Így nagy örömmel nyitottuk meg a
Nagytétényi út 68. szám alatt az új telephelyüket, ahol élelmiszerhez, ruhához vagy akár bútorokhoz is juthatnak azok, akiknek egyébként nélkülözniük kellene ezeket.
Nekünk is módunkban áll segíteni! Előzetes egyeztetés után mi magunk is leadhatjuk már nem használt, de még jó állapotban lévő bútorainkat, kinőtt ruháinkat vagy a megunt játékokat. Kérem azonban, hogy
ezeket ajándéknak és ne könyöradománynak tekintsük, és csak jó állapotban lévő, más által még szerethető, jól használható dolgokat vigyünk
a központnak.
Szerencsére nem vagyunk egyedül, ha segíteni kell. A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel kötött megállapodás értelmében naponta több száz kilogramm pékáru, fagyasztott készétel és gyümölcs érkezik az új központba,
hogy végül nélkülöző családok asztalára kerüljön. Olyan nagy cégek álltak
az akció mellé, mint a KFC, az Aldi vagy a Tesco. A tőlük érkező nagy men�nyiségű élelmiszer napi segítséget nyújt az ellátottaknak, a kiszámítható adományok pedig biztonságot adnak, így az életminőség javulását is eredményezhetik.
Nagyon köszönöm azoknak, akik gondolnak nélkülöző társaikra,
és önzetlenül segítik őket! Hiszek az egyéni akciókban, abban, hogy a
minket körülvevő emberek hozzáállásán múlik, milyen érzés budafoktétényinek lenni. Viszont azt is tudom, hogy a kerület működésének egyik
legfontosabb alapfeltétele a megfelelő, biztonságot nyújtó szociális háló,
amelyet jól képzett szakemberek tudnak csak megteremteni. Azért dolgozunk, hogy a kerületi ellátórendszer jól betöltse a szerepét, megadja
mindenkinek a biztonság nyugalmát, hogy minden kerületben élő aggodalmak nélkül várhassa a holnapot. Ebben nagy szerepe van a most nyílt
adományosztó központnak is. Hiszen az itt dolgozók szaktudásuknak köszönhetően a tüneti kezelésen túl rendszerben látják a rászorulók élethelyzetét.
Így nemcsak ételt tesznek az asztalra, hanem átfogóan kezelik a problémákat, személyes ismeretséget kötnek az érkezőkkel, figyelnek rájuk és
számon tartják őket. És azt gondolom, hosszabb távon csak ez mutathat
igazi kiutat a nehéz helyzetből. n
civil szemmel

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

Kinek az ünnepe?
mostani március 15-e számomra váratlanul és egész mélyen bizonyos

dr. Staudt Máté
jobbikos
önkormányzati képviselő

A Jobbik részvételével folyamatban van
egy, az uniós forrásokkal való visszaélés
és csalások megszüntetését célzó európai
polgári kezdeményezés. A kampány célja, hogy a döntések és azok végrehajtásának nagyobb ellenőrzése által, különböző
szankciók alkalmazásával vissza lehes-

Perlai Zoltán
DK-s
önkormányzati képviselő

Két választás is lesz idén Budafok-Tétényben. Látványos fejlesztések és átadó ünnepségek sora várható. Jó példa erre a nagy
hírverés mellett bejelentett régóta időszerű
kerületi útépítési program, melyet a Miniszterelnökség – hónapokkal a választások
előtt - folyóméterenként 200 000 ft vis�-

sen szorítani a visszaéléseket. Az aláírások
gyűjtésével el akarjuk érni, hogy az EU-s
források elnyerését olyan módon lehessen ellenőrizni, hogy biztosítva legyen azok
megfelelő felhasználása. A kezdeményezés
olyan szabályrendszer kiépítését javasolja,
melyet valamennyi uniós álamnak kötelező lenne alkalmaznia, és amelyhez a csatlakozás egyúttal nem kormányzati döntés
lenne. Pártunk minden követ meg fog mozgatni, hogy minél több támogató aláírás
gyűljön össze, hiszen ezeknek a forrásoknak az ország gazdasági fellendítését és
a versenyképességünk növelését kellene

hogy szolgálják, nem pedig egy maffiahálózat kiépítését. Elfogadhatatlannak tartjuk
azt a rendszerszintű álalános gyakorlatot,
hogy a nem megfelelő célú felhasználással és a túlárazásokkal ellopják a közpénzeket. Mindennapos dolog, hogy a közbeszerzések nem olcsóbbá, hanem drágábbá
teszik a beruházásokat, és az sem egyedi
eset, hogy a haverokon kívül már el sem
indul más, hiszen úgyis megtalálja a hatalom annak a lehetőségét, hogy kivételezzen
a kiválasztás során. A végeredmény pedig
nem más, mint a magyar és EU-s adófizetői
pénzek elherdálása és ellopása! n

sza nem térítendő támogatásban részesít.
39 utca kap így 5,7 km szilárd útburkolatot. A híradásokból viszont kimarad, hogy az
önkormányzat által egyhangúlag támogatott novemberi 135 milliós önrész összege
márciusra 570 millióra emelkedett, ugyanis
a lefolytatatott közbeszerzési eljárás során
kiválasztott vállalkozó a tervezetthez képest
30%-al magasabb árat adott. Az eljárásról az ellenzéki képviselők nem kaphatnak tájékoztatást, a polgármester által kijelölt döntéshozókat ugyanis köti a titoktartás.
A pénz megszavazása után majd megtudhatjuk, hogy ki lett a szerencsés nyertes, aki

immár 300 000 forintért építhet utat folyóméterenként. Kétségünk ne legyen, lesz itt
rohamtempó, októberig el kell készülni. Az
ésszerű tervezést hiába kérjük számon, miközben naponta a kerületből elindulni és
hazatérni már kisebb hadgyakorlattal ér
fel. A Balatoni út körforgalmának építése a
„hideg tél miatt” hónapokra leáll, Nagytétény szinte megközelíthetetlen az egymással párhuzamos útszakaszok lezárásával, a
balesetveszélyessé vált útszakaszok felújítására hónapokat kell várni. Felelős nincs. A
pénz nem számít, csak a szavazat. Kéretik
örülni a fejlődésnek. Bármi áron. n

Aértelemben felkavaró lett amiatt, hogy kerestem a gyerekkoromban

átélt március tizenötödikék felzászlózott ünnepi hangulatát. Jó ideje sajnálatosan olyan érzéssel vagyok tele, hogy a környezetem jelentős részének egy egyébként fontosnak tűnő állami ünnep csak extra szabadnapot jelent, jobb esetben egy hosszú hétvégét, amikor mindenről szó van,
csak az ünnepi hangulat nincs figyelembe véve a wellnesshétvége szervezése során..
Persze én is foglalkozhatnék azzal, hogy csak a családi rendezvényeket keresem fel, és megtalálom ott a magam örömét, vigaszságát, és nem
figyelek másra, sem a politikára, sem a barátok közötti politikai vitákra. Lehet, hogy betegesen csendben azt szeretném, ha egy ilyen ünnepen
civilként fejet hajthatnék a múlt előtt, és némi ünnepi hangulatot tudnék társítani nemcsak a magam, hanem a közvetlen környezetemben is.
A közvetlen környezet alatt esetemben Budafokot, azon belül a pálya körüli térséget, az ott lakókat, az embereket, a barátaimat értem. Nem tudom elfogadni azt, hogy kiveszett a gyerekkorom március tizenötödikéje,
amikor jó idő esetén már rövid nadrágban mentünk Petőfi-szobrot koszorúzni, és útközben mindenütt felzászlózták az utcákat, aminek ma a
nyomát sem láttam, találtam. Azt is nehezen értem, hogy az ünnepen miért nem a dicső hősökkel, azok tetteivel foglalkozunk, miért nem tudunk
az ő példájukon, Széchenyin, Kossuthon megfelelő önazonosulást találni
felemelő gondolatokkal.
Hogy fog felnőni az a nemzedék, amelyik életéből kimarad az az öröm,
amit az én időmben egy-egy nemzeti ünnep jelentett? Miért van az, hogy
akkor is és most is a március 15-i kokárda kitűzése egyfajta hovatartozást közölt azzal, akin nem volt, és azzal is, aki feltűzte. Miért kell az
ünnepet úgy ünnepelni, hogy azt higgyük róla, hogy csak az a formája
jó, amelyik a máról szól. Az ünnep a máról csak annyiban szólhat, hogy
amit ünnepelünk, amögött voltak olyan személyek, események, amelyek
éppen példamutatásuk kapcsán befolyásolhatják a jövőt, vagyis a múlt
pozitív dolgain kellene pozitív jövőt építeni. Nekem hiányoznak a zászlók, és hiányozni is fognak mindaddig, amíg azok felvállalása a civil gondolkodásmód központi részeként egyfajta társadalomazonosulás szinonimájaként mindenféle befolyásolás nélkül válik olyan igénnyé, amit a
társadalmi béke teljeskörűen szükségesnek tart és igényel. n
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

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

felhívás

BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
pályázatot ír ki

Már lehet jelentkezni
az idei virágosztásra

családsegítő

Az önkormányzat idén is egynyári
és balkonvirágok felajánlásával járul
hozzá, hogy minél virágosabb legyen
Budafok-Tétény. Intézmények és magánszemélyek jelentkezését is várják.

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.

2019. április 28-ig jelentkezhetnek a
programra azok, akik virágok ültetésével
szeretnék szebbé tenni környezetüket. Virágágyások beültetésére lakcímenként maximum 50 db egynyári növényt, utcafrontra
néző balkonok díszítésére pedig lakásonként
maximum 10 db növényt ajánl fel az önkormányzat vegyesen. A neveléshez szükséges ládákat, virágföldet és a gondoskodást
a jelentkezőknek kell biztosítaniuk. A virágágyások esetében a növényeket közterületi részekre, főként főútvonalak és gyűjtőutak
mentén, az úttest és a járda közötti zöldfelületi sávba kérjük beültetni, vagy ahol erre
nem alkalmas a terület, a kerítések előtti
közterületi zöldsávba, esetleg megfelelő tartóba, edénybe.
A növényeket várhatóan idén is május
végén vehetik át a jelentkezők. A pontos időpontokat május közepéig tesszük közzé a
Budafokteteny.hu honlapon és a Városházi
Híradóban. A jelentkezési lapok letölthetők a
Budafokteteny.hu oldalról. A kitöltött lapok a
Camponában található Kormányablak önkormányzati ügyfélszolgálati pultjánál és a Városháza portáján adhatók le, vagy elküldhetik
e-mailben is a viragositas@bp22.hu címre.

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

program

Eötvös cirkusz 2019! – Új szuper produkció!

munkakör betöltésére.

MOSZKVA CIRKUSZ gálaműsor – Eötvös Cirkusz a manézs örök csodája minden nemzedéknek!

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.

BUDAPEST XXII., BUDAFOK, A CAMPONA TESCO MELLETT
ápr. 11-től ápr. 14-ig
Az Eötvös Cirkusz 2019. évi műsorában igazi csemegét
mutat be. Magyarországon utazó cirkuszban először láthatja a kedves közönség a Moszkva Cirkusz sztárjait felsorakoztató szuper produkciót! Ez egy vadonatúj kezdeményezés! A lélegzetelállító artistaprodukciók, gyönyörű nemzeti
kosztümök és koreográfiák garantáltan emlékezetes élményt nyújtanak minden korosztálynak! Természetesen a
hagyományos műsorunkban sok új műsorszámot is láthat a
kedves közönség.
Az igazi cirkuszműsorból nem maradhat ki az idomított
állatok sokasága: tigrisek, tevék, zebrák, watussik, lámák,
lovak, kutyák, macskák stb. Így műsorunk, az Eötvös Cirkusz garantált színvonalával kerül bemutatásra!
Ne hagyja ki, ezt valóban látni kell, ha nem hisz a fülének, higgyen a szemének! Felejthetetlen élményt nyújtunk
önöknek! A szórakozás garantált! Minket a név kötelez!

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzat Jegyzője
pályázatot ír ki

VÁROSÉPÍTÉSI ÜGYINTÉZŐ
munkakörök betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. április 15-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „városépítési ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu

Ne feledjék, cirkuszból sok van a világon,
de Eötvös Cirkusz csak egy van!
ELŐADÁSOK:
csütörtökön és pénteken: 18.00 órakor
szombaton: 15.00 és 18.00 órakor
Vasárnap: 11.00 és 15.00 órakor
Csütörtök akciós nap: 2-t fizet, 4-et kap. Csak a B szektorba érvényes, a szórólap felmutatása esetén.
Infóvonal: 06-70/611 7777, www.eotvoscirkusz.com,
Facebook: Cirkusz Eötvös
Cirkuszpénztár nyitva: 10–18 óráig
Keressen minket a FACEBOOKON, ismerje meg a művészek
mindennapjait. Betekintést nyerhet a kulisszák mögé, tudja
meg a legfrissebb híreket a 50 fős társulat életéről! Legyen
tagja Ön is rajongótáborunknak!
FŰTÖTT SÁTOR! FŰTÖTT NÉZŐTÉR!

felhívás

felhívás

Szeretnél zenekaroddal a 30. Budafoki Pezsgőés Borfesztivál fellépői között lenni?

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

Az elmúlt évek nagy sikerű zenei tehetségkutató versenyét idén is megrendezzük, hogy lehetőséget adjunk új együttesek, muzsikusok bemutatkozásának. Biztosítsd a helyed már most az előadók között, vegyél részt tehetségkutató
versenyünkön 2019. június 1-jén.
Budapest Bornegyedében, Budafok-Tétényben a bor és a kultúra kéz a kézben jár. A két éve indult Budafoki Pincejárat projekt keretében
lehetőséget kívánunk teremteni olyan fiatal zenészeknek, zenekaroknak, akik szívesen kipróbálnák, milyen nagyközönség előtt játszani.
Ha Te vagy zenekarod készen áll min. 30, maximum 60 perces élő koncertet adni 2019. június 1-jén, szombaton 14 és 22 óra között a Budafoki Pincejárat projekt számodra kijelölt helyszínén (a zene stílusától függően valamelyik pincészet), akkor küldd el a
jelentkezésedet a bornegyed.hu/regisztracio oldalon az alábbi információk megadásával:
• Zenekar/fellépő neve • Zenei stílusa • A fellépéshez szükséges technikai rider megadása • Online bemutatkozó anyag
(youtube vagy vimeo link), amely tartalmaz egy min. 3, legfeljebb 5 perces zenei produkciót • Rövid, magyar nyelvű szöveges leírás a zenekarról/fellépőről és a bemutatandó produkcióról • 1 db nyomdai minőségű fotó a zenekarról/fellépőről • E-mail cím • Telefonszám
A hangszerek szállítását minden fellépőnek magának kell megszerveznie. A versenyre jelentkezők vállalják, hogy a szervezők által
kijelölt fellépési időpont előtt legalább 60 perccel megjelennek és a kezdési időpontra behangolják a hangszereket, valamint hogy
a szervezők által meghatározott időtartamban (min. 30, maximum 60 perc) és helyszínen élő koncertet adnak. A fellépőket szakmai zsűri értékeli. A nyertes zenekar/előadó fellépési lehetőséget kap a 30. Budafoki Pezsgő-és Borfesztivál (2019. augusztus 31.–
szeptember 1.) egyik zenei színpadán (stílustól függően a szervezők határozzák meg a helyszínt), a különdíjas pedig a kerület valamely kulturális programján. A fellépési lehetőséggel kapcsolatos további tudnivalókat a versenyszabályzat tartalmazza.*
Jelentkezési határidő: 2019. május 5., éjfél.
A beérkezett jelentkezések között a szervezők előválogatást végeznek, május 20-ig értesítik a fellépőket a verseny pontos helyszínéről és a fellépés idejéről. Várjuk a jelentkezéseteket!
*Versenyszabályzat: A nyertes zenekar/fellépő legfeljebb 200 000 Ft hozzájárulást kap a borfesztiválon való megjelenéshez, a különdíjas zenekar/fellépő pedig legfeljebb 100 000 Ft hozzájárulást kap a kerület valamely kulturális programján való megjelenéshez,
amit minden esetben számlával kell igazolni. A kiállított számla előadó-művészeti tevékenységről vagy szállítási költségről szólhat.
A zenei tehetségkutató verseny szervezője a Pincejárat projekt, azonban a fesztiválon, illetve a kerületi kulturális eseményen való
fellépést az adott esemény szervezőjével kell lebonyolítani (szerződéskötés, kapcsolattartás).

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:

Árnyas kert tagóvoda

1222 Bp., Kisfaludy u. 15.

április 02., április 08.

Bartók tagóvoda

1225 Bp., Bartók B. u. 4.

április 02., április 05.

Csemetekert tagóvoda

1224 Bp., VII. u. 15.

április 02., április 09.

Csicsergő tagóvoda

1222 Bp., Vöröskereszt u. 13.

április 10., április 11.

Ficánka tagóvoda

1222 Bp., Árpád u. 61.

április 08., április 09.

Huncutka tagóvoda

1223 Bp., Rákóczi u. 2.

április 03., április 10.

Leányka tagóvoda

1221 Bp., Leányka u. 40.

április 01., április 09.

Maci tagóvoda

1222 Bp., Kereszt u.2- 4.

április 03., április 04.

Napocska tagóvoda

1225 Bp., Napközi u. 2.

április 03., április 09.

Rózsakert tagóvoda

1223 Bp., Rózsakert u. 31.

április 10., április 11.

Szivárvány tagóvoda

1222 Bp., Mező u. 33.

április 02., április 03.

Tündérkert tagóvoda

1221 Bp., Anna u. 9-11.

április 04., április 08.

Varázskastély tagóvoda

1223 Bp., Erzsébet királyné u. 9. április 01., április 02.

Zöldecske tagóvoda

1221 Bp., Ják u. 44-46.

április 09., április 10.

Városházi Híradó
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Látogatás a moldvai
csángóknál
A Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola diákjai Erdélyben
A Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola népi
énekesei a bákói bálon a moldvai csángó
falvakból érkezett hagyományőrző asszonyokkal járták a körtáncot, Pusztinában
pedig a helyiektől tanulták a hagyományos csángói galuska készítését. Igazi
időutazáson vettek részt, amikor március
első hetében tett kirándulásuk alkalmával
együtt énekelhettek Vaszi Leventével és a
gyimesi csángó gyerekekkel Kosteleken.
művészeti iskolában népi éneket és

Anépi furulyát tanító Kerekes Enixxxxxx

Fotó: Horváth Tamás

Egy kávé Micivel

A szóvivőkről írt kiváló könyvet a több évtizede Budafokon élő Szabó Gabi
Méltatlanul keveset hallunk a szóvivőkről – vélte Szabó Gabi, a Rádió Bézs
szerkesztő-műsorvezetője, akinek Egy
kávé Micivel című műsorában a nagy
szóvivő-generáció számos jeles képviselője is megfordult már az utóbbi négy
évben. A Szóvivők Sajtódíjával kitüntetett újságíró ezért az utóbbi harminc
év szószólóiból tizenegyet kiválasztva
megírta a szavak bajnokait bemutató
könyvét, amelyet országos roadshow
keretében népszerűsítenek.
több évtizede Budafokon élő Sza-

Abó Gabi érdeklődésünkre elmond-

ta, hogy április 10-én délután hat órakor Sipos Jenő, Hardy Mihály, Borbély
Zoltán, Sógor Zsolt, Győrfi Pál és Hanga Zoltán társaságában várja az érdeklődőket a roadshow harmadik állomásán, a Seybold-Garab pincében.
– Évekig a Harlekin Gyermekszínház
tagja volt, versmondó versenyeket nyert,
így környezetében sokan azt gondolták,
színésznek készül. Milyen út vezetett a
Szóvivők című könyv megírásához?

– A Gádor iskola után a BNAGba jártam, ahol a színjátszókör mellett négy éven át minden szünetben
rohantam a stúdióba, hogy az otthon összeállított műsoraimat leadhassam az iskolarádióban. Gór Nagy Mária Színitanodájában tanultam, ezalatt
a Madách Színházban játszottam, de
nem hagyott nyugodni az újságírói
munka sem, ezért több magazinba írtam, majd elvégeztem a kommunikáció szakot a Szegedi Tudományegyetemen. Elsőéves voltam, amikor a
Riporter kerestetik című műsorban
harmadik helyezést értem el, és dolgozni kezdtem a Magyar Televízió
szerkesztő-műsorvezetőjeként. Négy
éve a Rádió Bézsben „beszélgetek”,
többek között szóvivőkkel is.
– A rengeteg ismert interjúalany közül miért ők lettek a kiválasztottak?
– A médiának köszönhetően mindenki ismer szóvivőket, de az emberek többsége szigorúan csak annyit tud róluk,
amennyit szervezetük kapcsán tájékoztatásul elmondanak. Egyéniségükről, szak-

mai hozzáértésükről, hátterükről szinte
semmi információnk nincs, ezért gondoltam, hogy az interjúkötet segítségével
bemutatom a „nagy generációt”.
– Nemcsak a Magyarországi Szóvivők Országos Egyesületének elnökségi
tagjaként, de magánemberként is a jótékony célok mellé áll.
– A diszlexiám (olvasási nehézség
– a szerk.) miatt nem tudtam nyelvvizsgát tenni, ezért csak három éve,
számos orvosi igazolás bemutatása
után jutottam hozzá a 2001-ben megszerzett diplomámhoz. Ez kényszerített arra, hogy magam találjam ki magamnak az érvényesülés útját. Ezért is
hoztuk létre a „láthatatlan zavaruk ellenére” szakmájukat magas szinten
művelők számára az Atipikus Tehetség Vándordíjat. Felényi Péter képzőművész a kicsit szabálytalan, ám mégis csillogó tehetséget szimbolizáló
fémplasztikáját elsőként Keresztes Tamás Jászai Mari-díjas színművész vehette át februárban, a XV. Szóvivők
Bálján. n (Tamás Angéla)

kő szívügye a moldvai népzene megismertetése, ezért tanítása során nagy
hangsúlyt helyez arra, hogy növendékei minél jobban megismerhessék ezt
a kultúrát, az ott élők népzenekincsét.
A zenepedagógus elmondta: régóta
kereste a lehetőséget, hogy a gyerekeknek autentikus környezetben is megmutathassa a moldvai csángók életét, zenei
kultúráját, hagyományait, ezért nagyon
örült, amikor az Emminél elnyert támogatással és a Budafok-Tétény önkormányzata által nyújtott anyagi segítséggel elvihette növendékeit erre a
különleges tanulmányútra.
– Kirándulásunkat a Moldvai
Csángómagyarok Szövetsége által rendezett, a tél elűzését jelképező Csontkirály és Babkirály csángótalálkozó köré
szerveztem. A gyerekek nagyon élvez-

ték, hogy részt vehettek ezen a hagyományőrző bálon. Hatalmas élményt
jelentett nekik, hogy a különböző falvakból érkezett csoportok műsora után
együtt énekelhettek és táncolhattak a
népviseletbe öltözött hagyományőrzőkkel – mesélte Kerekes Enikő, aki további élményeit is megosztotta lapunkkal.
Elmesélte, hogy a moldvai Pusztinában egy ott lakó hölgy, a világot látott Nyisztor Tinka várta őket. A csángó
gasztronómiából doktorált vendéglátó nemcsak a szokásokról és sajátosságokról beszélt a gyerekeknek, de azt is
megmutatta, hogyan készül a hamisítatlan csángó galuska. Hozzátette: a közel húsz diák Kosteleken is járt, ahol a
Fölszállott a páva című tehetségkutató
műsor versenyzőjével, a gyimesi csángó tanárral, Vaszi Leventével és tanítványaival is találkozott, majd kiemelte,
milyen nagy boldogság számára, hogy a
támogatás összegéből hat csángó népviseletet is be tudtak szerezni.
Az iskolában hat éve tanító pedagógus kérdésünkre válaszolva elmondta: élményszerző útjuk után a fellépésekre koncentrálnak. Részt vesznek
a Cziffra György Tanulmányi Versenyen, és ahogy minden évben, úgy az
idén is indulnak a Tököli Pünkösdi
„Szárnyaló” Népdalünnep és Népzenei
Versenyen. n (Tamás Angéla)

Együttműködés a légi zaj ellen
A légi közlekedés zajártalmának csökkentéséről kötött megállapodást a főváros és az ITM
A Budapestet érintő éjszakai zajártalmak csökkentéséről és a repülés által
érintett lakossági csoportok életminőségének javításáról írt alá együttműködési megállapodást Tarlós István
főpolgármester és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.
Budapesti Liszt Ferenc Nemzetkö-

Azi Repülőtér kiemelt jelentőségét

„Milyen az ősz
maguknál, édes?”

figyelembe véve, annak biztonságát
megőrizve, közösen tesznek lépéseket annak érdekében, hogy a Budapest feletti repüléseket megszüntessék
a mélyalvás időszakában.

A megnövekedett légi forgalom egyre több ember életminőségére van kihatással, a főváros és a minisztérium pedig együttműködési megállapodásában
rögzíti a Budapestet érintő légi közlekedési zajterhelésre vonatkozó szabályok
szigorításának tervét, melyet közösen
dolgoznak majd ki, folyamatosan figyelemmel kísérve a közlekedési rendszer
infrastrukturális és technológiai adottságait és lehetőségeit. Ahhoz, hogy a megoldás még hatékonyabb legyen, a felek
megállapodtak abban is, hogy a reptér
mérési rendszerétől független, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

által végzett rendszeres zajszintmérést
is igénybe fognak venni.
Ugyancsak egyetértés volt abban,
hogy a légi közlekedés biztonságának
fokozása, a közlekedési kultúra növelése, a kapcsolódó szabályok és előírások megismerése és alkalmazása,
továbbá a szemlélet formálás érdekében felvilágosító, tájékoztató, tudatosító és oktató tevékenységet végeznek
a Közlekedéstudományi Intézet koordinálásával. A felek ezen kívül legalább negyedévente egyeztetést tartanak, és a felmerülő kérdéseket is
megvitatják. n (VH)

Ismét indul a Szent Mihály-napok programsorozat
Idén 17. alkalommal hirdeti meg a
Budatétényi Polgári Kör Közhasznú
Egyesület a Radóczy Mária Galériával
közös képzőművészeti pályázatát. Az
idei pályázat apropóját Ady Endre halálának 100. évfordulója adta. Hosszas
gondolkodás után egy gyönyörű Adyversrészletet találtak a szervezők, így
ez lesz az idei pályázat mottója:
„Milyen az ősz maguknál, édes?
A nap még mindig úgy ragyog?”
rendezvény a Budatétényi Polgári

AKör által szintén XVII. alkalommal

megrendezett őszi Szent Mihály-napok
egyik fő eseménye. A többnapos programsorozat keretében többek között
sportverseny, rajzverseny, komolyzenei
koncert, sváb búcsú, nemzetiségi főzőverseny lesz – mondta Tóth Melinda, a
kör elnöke (képünkön). A programot a
tervek szerint a budatétényi Szent Mi-

hály-kápolnában megtartandó búcsúmisével zárják. Az eddigiekben nagy sikerrel megrendezett képzőművészeti
pályázat, az ünnepélyes díjátadó, majd
az ezt követő kiállítás minden alkalommal sok érdeklődőt vonzott. A pályázat
olyan egyedülálló képzőművészeti esemény, ami kimondottan a kerületben
élő művészek számára szól. A pályázat különlegessége még, hogy a művészek tetszőleges technikával készült alkotásokkal nevezhetnek, így a látogatók
sokszínű kiállítást tekinthetnek meg. A
művészeti alkotásokat a Radóczy Mária
Galériában lehet majd szeptember 25én lehet leadni, ahol az erre az alkalomra felkért szakértő zsűri dönt a pályaművek elbírálásáról. A pályázat technikai
részleteit a Városházi Híradó következő számában közöljük.
Nagy érdeklődéssel várjuk a művészek jelentkezését! n (Viszkocsil Dóra)

xxxxxx

Fotó: Horváth Tamás
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 Városházi Híradó

felhívás

Bírósági ülnökválasztás 2019.

A köztársasági elnök a bírósági ülnökök választását 2019. március 7. és 2019. április 30. napja közé eső időtartamban tűzte ki.
Magyarország alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében
a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák – ülnökök –
is részt vesznek az ítélkezésben.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 216. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ülnökök megbízása 4 évre
szól. Ennek megfelelően a 2015-ben választott ülnökök megbízatása 2019-ben, az
új ülnökök megválasztástól számított 30 nap elteltével lejár. A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 10. pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre a bíróságok ülnökeinek megválasztása.
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 20.SZ/2019. (II. 21.) OBHE-határozata alapján Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a Budai Központi Kerületi
Bírósághoz választhat ülnököket a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró tanácshoz.
Bíróságiülnök-jelölt lehet:
A Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30.
évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet
érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen
előéletű, és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.
Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.
A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét, továbbá azon feltételt, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet. Az ülnök megbízatása megszűnik a 70. év betöltésével.

A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökként a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint kizárólag pedagógus, pszichológus és a gyermekvédelmi ellátórendszerben meghatározott, felsőfokú végzettséghez kötött munkakörben dolgozó
vagy korábban ilyen munkakörben dolgozó személy vehet részt.
A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények
tantestületei jelölik.
A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek, a foglalkozásuk szerinti érdekképviseleti szervek, valamint a Be. 680. § (5)
bek. c) pontja szerinti, a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi
igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését,
ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztató vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.
Felkérem a fent leírt feltételeknek megfelelő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményeket, egyesületeket, a gyermekvédelmi ellátórendszerben foglalkoztató szervezeteket, érdekképviseleti szerveket, hogy
jelöljenek bírósági ülnöknek választható személyeket, akik az ismertetett feltételeknek megfelelnek!
A jelöléseket 2019. április 10. napján (szerda) 18.00 óráig lehet benyújtani a
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet I. emelet 41. sz. irodájában.

A jelöléshez szükséges dokumentumok:
1. Nyomtatvány Bjt. 213. § (2) bek. alapján a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró
bíróság ülnökének jelöléséhez.
2. Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról.
3. Hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint
hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt (ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni a jelöléshez).
4. Nem pedagógus ülnökjelöltnek igazolnia kell továbbá a megválasztásához a Be.
680. § (5) bekezdésének megfelelő, szükséges adatokat és tényeket, ezért – a fentieken túl – mellékelnie kell a tényeket tartalmazó dokumentumokat (pedagógus-,
pszichológus-, egyéb alkalmazási feltételeket igazoló diploma másolata, a Be. 680.
(5) bek. c) pontja szerinti munkáltatói igazolás).
Az 1. és 2. pontban jelzett nyomtatványok az önkormányzat honlapjáról – www.
budafokteteny.hu – letölthetők, vagy a Polgármesteri Hivatal portáján a hivatal nyitvatartási idejében elvihetők.
További felvilágosítás a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatalban kérhető.
Elérhetőségek:
Cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.
Telefonszám: 06-1/229-2611/188-as mellék
Email: jegyzoikabinet@bp22.hu
Karsay Ferenc
polgármester

Városházi Híradó
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Liszt-díjat kapott
Létay Kiss Gabriella
„Bizonyos szerepekre meg kell érnie az embernek”
Létay Kiss Gabriella operaénekes kiemelkedő zenei és előadó-művészeti tevékenységét Liszt Ferenc-díjjal ismerték el
március 15-én.
két évvel ezelőtt a Magyar Érdemrend

ALovagkeresztjével kitüntetett énekmű-

Elvis-dalok Gabival és Ivánnal
Vitáris Ivánt és Tóth Gabit kíséri a Budapest Jazz Orchestra
Két karakteres énekes szólista és a Budapest Jazz Orchestra ad különleges
egész estés koncertet a Klauzál Ház
színpadán. A Budapest Jazz Orchestra,
vagyis Magyarország legnépszerűbb
big bandje kíséri a kiváló énekeseket.
Elvis Presley világhírű dalai csendülnek fel a színpadon.
itáris Iván az Ivan & The Parazol

Vnevű magyar alternatív rockbanda

énekes tagja. Az együttes 2010-ben
alakult Budapesten. Eddig három le-

mezzel rendelkeznek: Mama, don’t
you recognize Ivan & The Parazol?,
Mode Bizarre, The All Right Nows.
Legsikeresebb daluk a Take My
Hand.
Tóth Gabi a 2005-ös Megasztár
résztvevője, a 2012-es Dal döntőse,
2013-tól 2016-ig az X-Faktor egyik
mentora, a 2017-es A Dal résztvevője. Testvére, Tóth Vera szintén magyar énekesnő, a 2003/2004es Megasztár győztese. A Duna TV
eurovíziós dalválasztó műsorába be-

jutott a Hosszú idők című dala, melyet Freddie Shumannal és Lotfi
Begivel közösen adott elő. Először
2017 februárjában, a nemzeti dalválasztó harmadik válogatójában léptek színpadra, ahol a zsűri és a nézők
szavazatai alapján holtversenyben a
második helyen végeztek, és továbbjutottak az elődöntőbe. A Dal második elődöntőjéből a zsűri és a nézők
szavazatai alapján 44 ponttal az első
helyen végeztek, és továbbjutottak a
műsor döntőjébe. n (VH)

vész eddigi pályafutása során az operairodalom legszebb szoprán szerepeit tolmácsolta a színpadon. Megformálta többek
között A trubadúrból Leonórát, a Triptichonból Angelica nővért, a Turandotból
Liút, valamint a Faustból Margitot. Pályafutása során több olyan operahős bőrébe is belebújt, amelyre nagyon vágyott,
ezek egyike Puccini Pillangókisasszonya,
és most ismét olyan szerep eljátszására készül, amely álmaiban szerepelt. Május 18án mutatja be az Operaház Puccini Manon
Lescaut című négyfelvonásos operáját,
amelynek címszereplőjét alakítja.
– Nagyon megtisztelő számomra ez a
szakmai díj, mert ezt az elismerést kizárólag zenészek kaphatják meg. A zenei életben a Liszt Ferenc-díj a legrangosabb kitüntetés – mondta lapunknak a budafoki
operaénekes, akit feladatairól és szerepeiről kérdeztünk.
– Nagyon elfoglalt volt az utóbbi időben. Mivel töltötte az idejét?
– Hálás vidéki közönség előtt játszottam Mimit a Bohéméletben az „Operát az Operából” országos turnén, majd
a tavaly bemutatott Porgy és Bess című

Gershwin-operát próbáltuk, amelyben a
női főszereplőt alakítom. Lassan a Bajazzók próbái is elkezdődnek, és Puccini
négyfelvonásos operája, a Manon Lescaut
premierjére is készülünk.
– Megtalálják a nem mindennapi feladatok is?
– Tizennyolc éve otthonom az Operaház, ahol az első néhány évben mezzoszoprán, majd a hangfekvés-váltást
követően szoprán főszerepeket énekelek. Olyan lehetőségeket kaptam, amelyekre minden operaénekes vágyik. Ilyen
volt a remek rendezésű Mefistofele is,
amely nem tartozik a gyakran játszott
operák közé, vagy a kis hableány történetéből készült Dvořák-opera, amelyben
a vízitündért alakíthattam. A Ruszalkát
az operaházak nem nagyon tűzik műsorra, bemutatása ritkaságszámba megy. Játszottuk és jövőre ismét játsszuk a szép és
különleges Kármelitákat.
– A Liszt-díjon kívül is érte öröm az
utóbbi időben?
– Régóta szerettem volna elénekelni Manon Lescaut szerepét, de korábban,
amikor megkerestek az ajánlattal, a tudásomhoz és koromhoz képest egy kissé súlyos lett volna. Bizonyos szerepekre meg
kell érnie az embernek, és úgy érzem, erre
a szerepre most vagyok alkalmas. Nagyon
szeretem ezt a darabot, szenvedélyes és
szép zene. Izgalmas feladat, amely elé várakozással nézek. n (Tamás Angéla)

Bársonyos hang, virtuóz zongorajáték
Iván Szandra zongorista, énekesnő és dalszerző lesz a Pincejárat vendége

Fiatalon tart az énekszó
Huszadik évfordulóját ünnepelte
a Nagytétényi Nyugdíjasklub Dalköre
Nagyszabású rendezvénnyel ünnepelte meg huszadik születésnapját a Nagytétényi Nyugdíjasklub Dalköre március
23-án a Szelmann Házban. A programon
részt vett a házigazda mellett a kajászói, a
baracskai és a törökbálinti dalkör is, akik
énekszóval köszöntötték fel az ünnepelő dalkört.
Szelmann Ház nagyterme megtelt ün-

Aneplő kórustagokkal, akiket Németh
Iván Szandra és Jász Andris lép fel a tangazdaságban a Budafoki Pincejáraton

Iván Szandra zongorista, énekesnő és
dalszerző, akit kerületünkben tavaly
a budafoki tehetségkutató verseny
győztes zenekara, a Ruby Harlem vezetőjeként ismerhettünk meg, és akivel a borfesztivál nagy sikert arató előadói között is találkozhattunk, április
6-án Jász Andrissal, a Ghymes együttes szaxofonosával koncertezik a Soós
István Borászati Szakiskola Tangazdaságában.
két remek előadó a jazz világából

Aérkezve talált egymásra és kezdett

el duóban muzsikálni. A hat éve működő páros Budapestről szeretettel című
első közös produkciója Hanoiban debütált, ezt követte a vendégelőadókkal
színesített I heart Karácsony című „lakáslemezük”, most pedig csak hetek
kérdése és megjelenik első igazi, közös
albumuk, az IªSwing.

– Milyen műsorral készülnek?
– Egy „budapesti swingest”-re várjuk a közönséget amerikai jazzslágerekkel és magyar örökzöldekkel. Elhangzik majd többek között Billie
Holiday, Ella Fitzgerald, illetve Tony
Bennett egy-egy populárisabb dala is,
természetesen, ahogy ez a műfaj megkívánja, sok-sok improvizációval.
– Duójuk eleinte a fekete-fehér filmekből ismert slágereket elevenítette
fel. Közel áll önhöz a Meseautó, a Gyönyörű így este Budapest vagy a Különös éjszaka volt?
– Azonnal beleszerettem a századforduló és az azt követő évtizedek szivarfüstös, kávéházi hangulatába. A dalszövegek mondanivalója 2019-ben is helytálló,
ugyanazok az érzések, gondolatok foglalkoztatnak bennünket, mint anno a Karádyt
hallgató, ábrándozó fiatalságot. Így kön�nyű azonosulni ezzel a zenével.

Fotó: Horváth Tamás

– A 2017-ben alakult Ruby Harlem
zenekar körül is pezseg az élet: a Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló programján elnyert összeg segítségével az
együttes lemezt, valamint videoklipet
készít, ezenkívül bekerült A Dal című
show-műsorba is, ahol eljutott a második elődöntőig. Elégedett?
– A lehető legjobb időpontban érkezett az anyagi segítség, mert a dalok elkészültek, és minden adott ahhoz, hogy
felvegyük és rögzítsük azokat. A lemez
zenei producere Heilig Tomi, akivel
együtt készítettük a Forró című dalunkat. A Dalt egy váratlan lehetőségként
éltük meg, amivel adhattunk magunknak egy esélyt arra, hogy szélesebb
körben ismertté válhassunk. Meglepetésünkre a „Forró”-t nemcsak beválogatták a harminc legjobb dal közé, de
az elődöntőbe is továbbjutottunk, ami
újabb ajándék volt. n (Tamás Angéla)

Zoltán alpolgármester köszöntött a színpadon. „A Nagytétényi Nyugdíjasklub
Dalköre olyan szorgalmas és összetartó
közösség, amit sokan megirigyelhetnének” – mondta Németh Zoltán. A köszöntő után ajándékcsomagokat adott át az alpolgármester a dalkör egykori vezetőinek,
Beszteri Lászlónénak és Kludák Erzsébetnek, valamint a jelenlegi vezetőnek,
Orbánné Pataki Évának. Ajándékcsomagot vehetett át még a Nagytétényi Nyugdíjasklub elnöke, Kovacsics Eta és a kör
elnöke, Lászlóné Varga Éva. Az ünnepi

megemlékezés alkalmából Kovacsics Eta
felelevenítette az elmúlt húsz év legfontosabb eseményeit, történéseit. 1999 nyarán
úgy gondolták a mostani tagok, hogy miután minden klubnapon énekelni szoktak,
megalapítják a dalkört. Beszteri Lászlóné Rózsika maga köré gyűjtötte azt a 18
nótás kedvű hölgyet, akik közül ma már
csak öten élnek. Az első években sorra tanulták a tagok az énekeket, majd 2001 tavaszán megrendezték az első Dalos Találkozót, ahova meghívták a kajászói
citerazenekart és a dalkörüket is. A nagytétényi dalkör repertoárja tovább bővül,
ezúttal katonadalokat tanultak meg, melyeket a Hősök vasárnapja rendezvényen
elő is adtak. A nagytétényi dalkör elénekelte a színpadon a neki írt Budafok-Tétény című dalt, melyet Pálkerti Zsuzsanna
szerzett. A vidám műsor után dallal készült a kajászói, a baracskai és a törökbálinti dalkör is, így fokozva az amúgy is remek hangulatot. Este a Kristály Duó zenélt
a vendégeknek. n (Viszkocsil Dóra)
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HIRDETMÉNYEK

 Városházi Híradó

Európai Parlamenti képviselők választása 2019
Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete

Amatôr Senior Táncversenyt

rendez.

Az Európai Parlament tagjainak magyarországi választására
2019. május 26. napján kerül sor. A választáson az Európai Parlamentben Magyarország
számára fenntartott 21 képviselői helyre szavazunk.
Aktuális határidők:
1. Választási értesítő
A névjegyzékbe vételről a Nemzeti Választási Iroda választási értesítő megküldésével értesíti a választópolgárokat. Az értesítők kézbesítése a Ve. 115. § alapján a szavazást megelőző 67. és 51. nap között történik. Azok a választópolgárok, akik a
szavazást megelőző 67. nap után kerültek a szavazóköri névjegyzékbe, a helyi választási irodától kapják meg az értesítőt.
Aki 2019. március 20 - április 5. között nem kapja meg az értesítőjét, haladéktalanul keresse fel a helyi választási irodát annak érdekében, hogy megtudja, szerepel-e a választók névjegyzékében.
Ehhez hozza magával személyazonosságot igazoló hatósági igazolványát, vagyis magyar hatóság által kiállított, érvényes
személyazonosító igazolványt, útlevelet, vezetői engedélyt, továbbá akinek magyarországi lakcíme van, lakcím-kártyáját is.
Kérjük, ügyintézés előtt minden esetben ellenőrizze okmányai érvényességét!
Lejárt, elveszett személyi okmányait pótolhatja a Kossuth Lajos utca 25-29. szám alatt található Kormányablakban.
(Promontor Udvar a Városház térnél)
2. Átjelentkezés, külképviseleten történő szavazás, mozgóurna iránti kérelem
Ezeket a kérelmeket elektronikus úton – ügyfékapus azonosítással vagy anélkül, levélben, valamint személyesen
és meghatalmazott útján lehet benyújtani.
Aki a szavazás napján nem tud a lakcíme szerinti szavazókörben megjelenni, de mindenképpen szeretne szavazni,
átjelentkezési kérelmet nyújthat be: március 21. és május 17. között.
Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleten történő szavazáshoz nyújthat be kérelmet: március 21. és május 22. között.
Mozgóurna iránti kérelmet szintén március 21-től lehet benyújtani. Fontos változás azonban a mozgóurna-kérelmekkel kapcsolatban, hogy a benyújtás különböző módjaihoz más-más határidők tartoznak, amelyekről az aktuális lapszámban adunk tájékoztatást.

Korosztályok:
a pár fiatalabb tagja 35 év felett, vagy 45 év felett, vagy 55 év felett, vagy 65 év felett.
Megrendezésre kerülő versenyek:
Standard táncok
Kezdő: angolkeringő, tangó
Középhaladó: angolkeringő, tangó, bécsi keringő
Haladó: angolkeringő, tangó, bécsi keringő, quickstep
Latin-amerikai táncok
Kezdő: cha-cha-cha, jive
Középhaladó: cha-cha-cha, jive, rumba
Haladó: cha-cha-cha, jive, rumba, samba
Szóló táncok mindkét táncágban valamennyi táncból.

További kérelmek-határidők:
1. A Magyarországon élő, érvényes magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár a szavazást megelőző 25. napig (2019. május 2. napjáig) regisztrációs kérelmet nyújthat be és kérheti a központi
névjegyzékbe való felvételét.
2. Az Európai Unió tagállamának Magyarországon élő, érvényes magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgára a 2019. évi EP választáson abban az esetben szerepelhet választójogosultként 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.
Valamennyi kérelemhez a nyomtatványok a http://www.valasztas.hu/ep2019 oldalon online kitölthetők, továbbá a papíralapú postai benyújtáshoz letölthetők.

Helyszín: 1222 Budapest, Tóth József u. 45.,
Időpont: 2019. május 18. (szombat)
Nevezési díj: 1000 Ft/fő/tánc
Nevezési határidő: 2019. május 5. (vasárnap) éjfél

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.

Az egyesület előzetes gyakorló napokat biztosít: 2019. március 10, április 7, május 5.
Részvételi díj: 1000 Ft/fő A foglalkozást vezeti: Závodszky Zsuzsa tánctanár
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Závodszky Zsuzsa +3630/403-2032, Horváth Józsefné +3630/367-5067
Az egyesület e-mail címén: vghbzs@freemail.hu vagy honlapján: http/budafok-teteny-barati-korok.webnode.hu

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

án
Április 6- n
o
t
a
szomb

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:

Szállj fel 2019-ben is a Pincejáratra!
Minden hónap első szombatján
40 PERCENKÉNT INDULÓ
JÁRATOK A BELVÁROSBÓL,
A BÁLNA PARKOLÓJÁBÓL
BUDAPEST BORNEGYEDÉBE!
• 100 km pincerendszer
• gazdag kulturális programok
• gasztronómiai élmények
• tökéletes randihelyszín
Első járat 13:30, utolsó 20:30!
Buszjegy ára elővételben 1000 Ft,
a buszon 1200 Ft!
Korlátlan le és felszállással a helyszínek között.

Budafoki Pincejárat Program terv (*)
márc. 2.

Szezonnyitó

ápr. 6.

Swing

máj. 4.

Operett

jún. 1.

Zenei Tehetségkutatóverseny

júl. 6.

Utcazenész fesztivál

aug. 3.

Country

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

Bordalok- Újbor Ünnepe

dec. 7.

Advent
(*) a programváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.bornegyed.hu/pincejarat

•

www.pincejarat.hu

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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Adományosztó pont
lett a Lépcsősből

Budafokon is gyűjtik az élelmiszert, ruhát, játékot,
könyvet és háztartási eszközöket
Márciustól nemcsak Nagytétényben, hanem Budafokon is várják a rászoruló családokat a Nagytétényi út 68. szám alatt
kialakított adományosztó ponton. Az önkormányzat által biztosított helyiségben
élelmiszert, ruhát, játékot, könyvet és
háztartási eszközöket vehetnek át ingyen
a nehéz sorsú kerületi lakosok.
sokak által csak Lépcsős kocsmaként

Aismert hely mostantól kerületi rászo-

xxxxxx

Bombákat találtak
a Dunában Budafoknál

Fotó: Horváth Tamás

Robbanóanyag-mentesítés miatt zárták le a Duna-partot és környékét
(Folytatás az 1. oldalról) 

A művelet ideje alatt a rendőrség egy
kilométeres sugarú körben kiürítést és
zárást rendelt el. A kiürítés reggel 7
órakor kezdődőt és 11 órára mindenki elhagyta otthonát, így a tűzszerészek elkezdhették a kiemelést. Ez idő
alatt megállt a forgalom a 6-os számú főúton a Savoya Park és a budafoki lehajtó közötti szakaszon, valamint
a MÁV Kelenföld és Érd-alsó közötti vonalszakaszán sem jártak a szerelvények. A vezetési ponton monitorokon figyelték a katonák és a rendőrök
a kiemelést és a lezárt területet. A tervek szerint elsőként a parthoz közelebb
elő bombát emelték ki a búvárok, majd
a tőle 200 méterre lévőt, ami beljebb
volt a vízben. A nehézséget a magas
vízállás és az erős sodrás jelentette, valamint az hogy gyakorlatilag nem volt
látástávolság. A hetven éve víz alatt pihenő bombák külseje korrodálódott, de
a gyújtószerkezetek még mindig szinte
gyári állapotban voltak, így akár működésbe is léphettek volna a robbanótestek.. A rendkívül veszélyes és összetett művelet idejére Budafok-Tétény
önkormányzata négy befogadóhelyet
nyitott, amelyeket előzetes jelentkezés

nélkül is igénybe vehetett a lakosság.
A Kolonics iskolában a Szociális Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt nyújtott segítséget és biztosított programokat a mozgásukban korlátozott idős
emberek számára. A térségben elrendelt kiürítést és rendőrségi zárást
16.20-kor, a bombák sikeres kiemelése
és hatástalanítása után feloldották, így
a lakosok visszatérhettek otthonukba.
A műveletben több mint 800-an vettek részt, melyet a Budapest Főváros
Védelmi Bizottsága koordinált, szoros együttműködésben a honvédséggel, a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a mentőkkel, Budafok-Tétény
Önkormányzatával és számos közüzemi szolgáltatóval. A hatástalanított
bombákat a Magyar Honvédség Hadikikötőjébe szállították és onnan viszik
majd a megsemmisítés helyszínére.
Karsay Ferenc az események után úgy
fogalmazott: két dolog jutott eszébe a
szombati napról. Az egyik az Otthonunk
Budafok-Tétény jelmondat, amelynek tartalma most is beigazolódott, hiszen mindenki összefogott és segített, hogy a profi szakemberek végezzék a dolgukat. A
másik egy régebbi szlogenünk, a Kisváros a nagyvárosban, hiszen az itt élők se-

xxxxxx

Fotó: Instagram.com/budafokteteny

gítették egymást is ebben az időszakban,
fegyelmezetten elhagyták a lezárt területeket. Volt olyan család, amely befogadta más családok állatait, hogy azok ne maradjanak magukra, volt vállalkozó, aki
„kókuszbombariadót” hirdetett, vagyis ingyen osztott kókusz golyót a gyerekeknek.
Mások teával, kávéval, aprósüteménnyel
kedveskedtek az ideiglenesen kitelepített lakosoknak. Ennek köszönhető, hogy
a hatástalanítás a lehető legkevesebb feszültséggel zajlott, ezért a köszönetemet
szeretném kifejezni mindenkinek – mondta a polgármester. n (Viszkocsil Dóra)

Budafok-Tétényben is sokan csatlakoztak a TeSzedd! akcióhoz
Nyolcadik alkalommal húztak kesztyűt
az aktivisták, hogy a Te szedd! mozgalom részeként szemetet szedjenek országszerte. Magyarország legtöbb önkéntest mozgósító környezetvédelmi
akcióját 2019. március 18–24. között
rendezték meg, mely idén a Fenntarthatósági Témahét köré szerveződik.
z akcióhoz Budafok-Tétényben is

Arengetegen csatlakoztak és számos

xxxxxx

évről évre, mutassuk meg, hogy fontos számunkra a szép, tiszta környezet
és hajlandók is vagyunk tenni ezért!” –
mondták a program főszervezői. Csiszár Zsuzsa önkormányzati képviselő a
Duna-part nagytétényi szakaszára szervezett szemétszedő csapatot, mert ezen
a területen minden évben van mit összeszedni. Ez idén sem volt másként. Családok érkeztek gyerekekkel, akik nagy

xxxxxx

Fotó: Horváth Tamás

Kiadvány készült
természetfürkészeknek

Önkéntes szemétszedés a kerületben

helyen összeszedték a lakók a mások
által eldobott szemetet. A mozgalomban részt vevőknek előzetesen regisztrálniuk kellett, hogy melyik területet
szeretnék megtisztítani. Sokan választották a Duna-part budafoki szakaszát,
ahova a szemétszedő csapatot Scheer
Balázs szervezte. A helyszínen a Herman Ottó Intézet munkatársai is aktívan gyűjtötték a különféle hulladékokat. Volt például háztartási szemét,
veszélyes hulladék és különféle ruhadarabok. A megtelt zsákokat az út szélén egy kupacba rakták az önkéntes
szemétszedők, melyeket a napokban
el is szállítottak. „A környezetünkre
való odafigyelés, összességében a felelős környezettudatos gondolkodás ma
már mindannyiunktól elvárható. Ezért
is szervezzük meg a TeSzedd! akciót

rulók számára nyújt segítséget. A Család- és Gyermekjóléti Központ ebben az
évben összesen 63 ezer kilogramm élelmiszert osztott ki rászoruló családoknak,
melynek értéke eléri a 36 millió forintot.
A szolgálat évekkel ezelőtt együttműködési megállapodást kötött a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, így ennek köszönhetően valósulhat meg évről évre ez
a nagymértékű segítségnyújtás.
Daróczi Csilla, a központ vezetője elmondta, hogy az élelmiszerbankon keresztül állnak kapcsolatban a kerületi Tesco
áruházzal, az Aldival, és most új partnerként a KFC-vel is. Ezeknek a cégeknek
köszönhetően folyamatos az élelmiszeradományok beérkezése, így mindennap
új termékek széles választéka várja a rászorulókat az átadópontok polcain. Külön helyiségben zöldségek, gyümölcsök
és pékáruk közül válogathatnak a kliensek.
Időnként nagy mennyiségben fagyasztott áru is érkezik, ami mindig gyorsan el

is fogy. Szepesfalvy Anna alpolgármester
az új helyiség átadásának napján örömmel
látta, hogy az ott dolgozók nagyon figyelnek arra, hogy az adományokat úgy tegyék
ki, hogy kedve legyen az embereknek válogatni közülük. Például a különböző ruhadarabokat ízlésesen összekombinálva
akasztják ki a szolgálat dolgozói, ezzel is
segítve a divatos öltözködést. Naponta átlagosan ötven család érkezik valamilyen
adományért az új helyre. A Nagytétényi
út 68. szám alatt található pontra hétköznap reggel 8 órától délután négy óráig lehet
adományokat leadni. Nagyon sokan gondolják úgy, hogy a már megunt, de még
használható ruhákat, játékokat, használati tárgyakat szívesen adnák olyan embereknek, akik nem tudnak újat vásárolni. Az
adományokat hétköznapokon 10 órától 16
óráig lehet átvenni. n (Viszkocsil Dóra)

Háromkötetes környezeti nevelési kiadvány készült
az önkormányzat támogatásával
Többévnyi szakmai munka eredménye
a budafok-tétényi önkormányzat kiadásában megjelent Természetfürkész a Tétényi-fennsíkon című háromkötetes környezeti nevelési kiadvány. Az egyedülálló
oktatóanyag első példányait a Víz világnapján, március 22-én adta át Zugmann
Péter alpolgármester a kerületi általános
iskolák és óvodák részére.
legelső munkafüzeteket a Gádor álta-

Alános iskola diákjai vehették a kezük-

be, akik már többször kirándultak a fővárosi védelem alatt álló Tétényi-fennsík
tanösvényén. Az önkormányzat által finanszírozott komplex környezeti nevelési program három pilléren nyugszik –
mondta el lapunknak Végvári Ágnes, az
önkormányzat környezetvédelmi referense, a sorozat ötletgazdája. Az egyik a
kiadványok, a másik a pedagógusok részére megtartott képzések és a harmadik a tanösvény korszerűsítése, valamint
meghosszabbítása a Kamaraerdei tanösvényig. „A komplex programmal azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekek játékos
feladatokon keresztül ismerjék és szeressék meg a természetet és a Tétényi-fennsíkot” – mondta Végvári Ágnes. 1200
munkafüzetet kaptak ingyenesen a kerületi iskolák és óvodák, melyek mellé 200
módszertani segédlet és 200 szakmai segédlet is tartozik, ami a pedagógusok

munkáját segíti. Összesen 16 órányi képzésen vettek részt a tanárok, tanítók, óvodapedagógusok, mely elméleti és terepen
végzett gyakorlati órákból állt.
Victor András, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület tiszteletbeli elnöke
dolgozta ki a továbbképzés tematikáját
és vezette a több szakmai előadóval tartott képzéseket. Eddig ötvenöten vehették kézbe az ezt igazoló tanúsítványt. A
képzés januárban újra elindult, melyhez a
kerületi cserkészvezetők is csatlakoztak.
A korábban meglévő tanösvény mellé a
Magyar Madártani Egyesület a fővárosi
önkormányzat pályázati támogatásával a
munkafüzet feladatait is tartalmazó, egységes arculatú ismeretterjesztő táblákat
készített, magasabb szintre emelve ezzel a természeti kincsekben gazdag területre vonatkozó információnyújtást.
„Nincs még egy olyan település Magyarországon, ahol a gyerekek a környezetismeretet, illetve a biológia alapjait a
lakóhelyükhöz közvetlen közeli természetvédelmi területen tudják megtanulni, amihez az önkormányzat tankönyvet
is biztosít” – mondta Zugmann Péter alpolgármester. A munkafüzetben a fennsík
állat- és növényvilága képekben is megjelenik. A feladatok mellett QR kódok
segítségével további háttéranyagok és
tanulmányok állnak az érdeklődők rendelkezésére. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Horváth Tamás

erőkkel tépték ki a földből a vászonzsákokat. Horváth András szerint szuper ez
az akció, hogy mindenki a lakóhelyén
szedheti a szemetet, teheti azt szebbé.
Hozzátette: csak egy baj van, hogy évről évre egyre több hulladékot találnak
Tétényben. A XXII. kerület több pontján regisztráció nélkül is sokan zsákot
fogtak és összeszedték az utcán található szemetet. n (Viszkocsil Dóra)

xxxxxx

Fotó: Horváth Tamás
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RIPORT, HAGYOMÁNY, SEGÍTŐ KEZEK

 Városházi Híradó

Művészpalánták
alkotásai a könyvtárban
A Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola diákjainak tárlata
Budafoki Könyvtárba belépve azon-

Anal szembetűnik a bejárattal szem-

Szepesfalvy Anna alpolgármester a programsorozat egyik előadásán

Fotó: Kocsis Zoltán

Sikeres a YouInHerit projekt
A Lics, a Katona és a Törley pincészet is segített a programok megvalósításában
Hároméves program zárul májusban.
A YouInHerit nevű projektet – melynek
célja többek között fiatalok bevonása
tradicionális szakmák megőrzésébe –
sikeresnek tartják a szakemberek.
projektben hazánkon kívül Szlo-

Avénia, Horvátország, Olaszország

és Lengyelország vesz részt, Budafok-Tétény Önkormányzata vezető
partnerként koordinálja az együttműködést Szepesfalvy Anna alpolgármester vezetésével. Mielőtt értékelné az eltelt majd három év munkáját,
lapunknak elmondta, hogy a projekt
2016. június 1-től 2019. május 31-ig
tart, s az Európai Unió társfinanszírozásával, a Közép-európai Transznacionális Együttműködési program keretében valósul meg.
– Mi a célja az éveket átívelő nemzetközi programnak?
– A YouInHerit projekt célja olyan
innovatív módszerek és eszközök ki-

dolgozása, melyek lehetővé teszik a fiatalok bevonását az olyan tradicionális
szakmák megőrzésébe, mint például a
borászat és a szőlészet – válaszolta. –
Fontos cél, hogy szakmai segítséggel
és a fiatalok bevonásával, innovatív
és kreatív ötleteikkel növelni tudjuk a
projektben részt vevő régiók versenyképességét. A projekt lényege a tapasztalatcsere, az együtt gondolkodás, a
meglévő módszerek átvétele különféle partnerségi eseményeken keresztül.
– Hogyan összegezné az eltelt időszak eredményeit?
– Mindenképp sikeres, hiszen a
programunkba mintegy háromszáz fiatal kapcsolódott be és igazán innovatívak voltak. Hasznos ötleteikkel,
javaslataikkal hívták fel magukra a
figyelmet, különösen a szőlészet-borászat területén. Ezekre az ötletekre
építve egy regionális akciótervet dolgoztunk ki, amihez kapcsolódott egy
„tesztprogram” is, amely többek kö-

zött tartalmazott egy képzési programot is. Ez a Soós István Borászati
és Élelmiszeripari Szakgimnáziummal és Szakközépiskolával közösen
jött létre, a YouInHerit projekt partnereként. A képzés a Borturisztikai as�szisztens, illetve menedzserképzés
nevet kapta, és a hallgatók olyan ismeretekre tettek szert, amelyek megfelelő alapot nyújtottak ahhoz, hogy
a borászathoz kapcsolódó különböző
területeken sikeresen eligazodjanak, s
megismerhették a borturizmus, a borászat, a rendezvényszervezés és az
üzleti tervezés alapjait. Ehhez sok segítséget nyújtottak a Lics, a Katona és
a Törley pincészet vezetői is.
- A pincészetek is hasznosítják a
képzésen részt vett fiatalok munkáját?
- A helyi borászok örömmel fogadták őket, egy-két kreatív, innovatív fiatalt azóta már alkalmaznak is!
A projekt májusban konferenciával
és kiállítással zárul. n (Temesi László)

közti fal színes vidámsága. A gyermekkönyvtári
részleghez
sétálva
képzőművészeti kiállításra bukkanunk,
amelynek képeit gyermekkezek alkották. A szépen paszpartuzott, különböző
technikával készült alkotások a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskolában készültek Kaszás Réka festőművész irányításával. A festőművész, festészet, illetve
grafika szakon tanuló gyerekek a több
mint negyven kiállított munkához elsősorban grafitot, színes ceruzát és pasztellkrétát használtak, de több akvarell is
helyet kapott az újdonsült kiállítótérben.
Kaszás Réka növendékei tárgyakat, állatokat és növényeket jelenítettek meg,
tanulmányt és csendéletet készítettek. A
több mint húsz kiállító között a harmadik osztályostól a gimnazistáig mindenféle korosztály megtalálható.
Ez nyilván abból is adódhat – mint
azt a rajzok alatti tájékoztatóból megtudtuk –, hogy a gyerekek a képzőművészeti
előképző (1–3. osztály) után is rendkívül
kedvező térítési díjért vehetik igénybe
ezt az iskolarendszerű képzést egészen
tizennyolc éves korukig.

A gyerekkönyvtár vezetője, Borbély
Dóra elmondta lapunknak: örült, amikor
Kaszás Réka decemberben megkereste a
kiállítás ötletével. Ezzel a tárlattal ugyanis
egyidejűleg több cél is megvalósul, hiszen
a könyvtár látogatói, a gyerekek és felnőttek egyaránt képet alkothatnak a Nádasdy iskolában folyó képzőművészeti munkáról, a képek készítői szélesebb körben
bemutathatják műveiket, és a dekoratív
paszpartukat kapott rajzok, festmények
a gyermekkönyvtár helyiségét is díszítik.
Hozzátette: reméli, lesz folytatása ennek
a kezdeményezésnek, a gyermekkönyvtár
és az iskola között elindul egy közös munka, egyfajta együtt gondolkodás.
A kiállítás március 6-án nyílt meg, és
ahogy az egy igazi felnőtt-tárlatnál természetes, volt megnyitóbeszéd, fuvolaszóló és állófogadás is.
A gyerekek alkotásait április 14-ig lehet megtekinteni a könyvtár nyitvatartási idejében.
Aki a kiállítást látva kedvet kap ahhoz, hogy gyermekét beírassa a művészeti iskolába a 2019/2020-as tanévre,
az május elején nézze meg az intézmény
honlapját http://nadasdy.suli.hu/ a bővebb információért. n (Tamás Angéla)
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Fotó: Horváth Tamás

Az életet jelentő anyag
A Víz világnapja alkalmából készítettek
projekteket a Gádor iskolában
Március 22. a Víz világnapja. Az idei évben az eseménysorozat szlogenje: Vizet
mindenkinek! Ez a jelszó pontosan érzékelteti, milyen nagy kihívás ma a világban, hogy minden ember számára elérhető legyen a víz. A Föld lakóinak ötöde
él vízhiányos területeken, itt az emberek,
állatok, növények sem jutnak elegendő
vízhez. Az aszály és a vízhiány egymással
összefüggő jelenségek, amelyek gyakran
súlyosbítják egymás hatásait.
Gádor általános iskola összes tanuló-

Aja környezettudatosan éli mindennap-

Japán módszer a Budaiban
Különleges delegáció látogatta meg a Budai Nagy Antal Gimnáziumot
A Testnevelési Egyetem, az International Budo University és a Magyar Karate Szakszövetség együttműködésével
március 6-án japán delegáció érkezett
hazánkba Takamasa Arakawa profes�szor vezetésével. A delegációt Tetsushi
Abe hétdanos kendomester kísérte,
a Magyar Kendo Szövetség technikai
igazgatója, aki az IBU megbízásából a
japán–magyar kapcsolatokért felelős.
vendégek

a

látogatás

alatt

Aküzdősportórákat néztek meg a Test-

nevelési Egyetemen, és találkoztak Mocsai Lajossal, a Testnevelési Egyetem
rektorával, valamint Mészáros Jánossal,
a Magyar Karate Szakszövetség elnökével. A japán vendégek egyik kiemelt
feladata volt, hogy megismerkedjenek
a karate iskolai kereteken belüli oktatásával, mely program három évvel ezelőtt indult Magyarországon. Ennek so-

rán a testnevelésórák részeként karatét
tanulnak az általános és középiskolás
diákok. E program referenciaiskolája a
Budai Nagy Antal Gimnázium, a program vezetője pedig Csákvári László, aki
egyben a Testnevelési Egyetem küzdősportok tanszékének tanára és az országos program vezetője.
A japán delegáció március 7-én látogatott a kerületi gimnáziumba, ahol
Baranyó Andrea intézményvezető-helyettes fogadta a vendégeket és mutatta
be az iskolát. A vendégek egy karateórán
vettek részt, majd rövid megbeszélés
következett. „A program legfontosabb
célja a diákok neveltségi szintjének
emelése, a koncentráció, önismeret és
önbecsülés fejlesztése, az egymás iránti
tolerancia erősítése” – mondta Csákvári László a látogatóknak. A tornaterem
fő helyére (japánul: somen) kihelyezett
táblán a jellem, becsület, akarat, önura-

lom és tisztelet szavak olvashatók. A
vendégek, diákok és tanárok meghajlással fejezték ki tiszteletüket a karate
vezérelvei iránt. Mind az IBU, mind a
japán kormány részéről komoly érdeklődés mutatkozik e programra, mely a
nevelést a karatén és a budo kultúrán
keresztül valósítja meg. Arakawa professzor, hatdanos karatemester elmondta, hogy számukra ez azért olyan fontos, mert Japánon kívül sehol a világon
nem létezik hasonló. Nagyra értékelte,
hogy Csákvári tanár úr, aki az A.J.K.A
– Intenational Karate Association egyik
vezető instruktora, hétdanos mester, hasonló módszert alkalmaz, mint ahogyan ők építkeznek a japán iskolai oktatásban. Ennek demonstrációjaként és
a magyar gyerekek nagy örömére a vendégek beálltak közéjük a tanóra végén,
és közösen végezték a záró gyakorlatsort. n (Viszkocsil Dóra)

jait. Az ökoiskola arra tanítja a gyerekeket, hogy a maguk szintjén maximálisan
figyeljenek oda a természet védelmére. A
Víz világnapja alkalmából az összes tanuló valamilyen vízzel kapcsolatos projekten dolgozott – mondta lapunknak
Bukniczné Hajzer Katalin, a Napközis
Munkacsoport pedagógusa. Az első évfolyam papírból készített akváriumot,
hallal kapcsolatos dalokat és mozgásos
feladatokat tanult meg. A másodikosok

bábokat készítettek, amik segítségével
egy vizzzel kapcsolatos történetet találtak
ki és játszottak el. A harmadik évfolyamon a víz útját követték végig a diákok,
majd modellezték le. A negyedikesek háromdimenziós akváriumokat készítettek,
rejtvényeket fejtettek meg és dramatikus
foglalkozáson vettek részt. A tantermi
foglalkozások után az udvaron folytatódtak a programok. Az ügyességi játékokat
nagyon élvezték a kisebbek. Egy hosszú
asztalnál különböző vizeket lehetett megkóstolni. Sok diák azt mesélte, hogy náluk otthon víztisztító berendezés van felszerelve a csapra, és ők azt a vizet isszák.
Szó esett még arról, hogy inkább zuhanyoznak, mert az nem fogyaszt annyi vizet, és a bőrnek is sokkal jobb.
Tevan Zsolt kémiatanár vízzel kapcsolatos érdekes kísérleteket mutatott
be a természettudományi kabinetben. A
nap végén a diákok kék pólóban összeálltak az udvaron és a VÍZ szót rajzolták
ki, amit az iskola tetejéről le is fotóztak
a pedagógusok. n (Viszkocsil Dóra)

Zugmann Péter alpolgármester a Gádor Általános Iskolában

Fotó: Horváth Tamás

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.

SZÚNYOGHÁLÓ

NAPELLENZŐ

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
REDŐNY



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

GYORSNYOMDA,
PROMONTOR UDVAR
1221 Budapest,
Kossuth. L. u. 25–29.
szolgáltatás 

NAGYTÉTÉNYI SPORTEGYESÜLET
– KOHÁSZ SÖRÖZŐ –
SZERETETTEL VÁRJA VENDÉGEIT

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

A BUDAFOK-TÉTÉNY
ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET
AJÁNL MEGBÍZHATÓ
KERÜLETI VÁLLALKOZÓKAT
- könyvelés
- hitelügyintézés
- tanácsadás
- Széchenyi kártya

TELEFON: 0630/227-7089
- teljes körű építőipari kivitelezésre,
kicsitől a nagyokig
- víz-, gázszerelés
- villanyszerelés
- bádogos munkák
- festés-mázolás

TELEFON: 0630/982-0723

állás 

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

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

Duguláselhárítás, csőkamerázás.
Tel: 06-70/575-2972 Kovács Pál

KERT 

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

Kertrendezést, metszést és teljeskörű
kertészeti munkákat vállalok. Füvesítés,
növényültetésések, „problémamegoldások”.
Egyedi elképzelésű famunkák kivitelezése.
Tel: 06-20/918-0945
Kertépítés-telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés, tereprendezés, egyéb kertészeti és
kőműves munkák reális áron.
www.telekrendezes.hu,
telefon: 06-20/259-6319, 06-1/781-4021
Fakivágás, sövénynyírás, fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás. Veszélyes fák kivágása
alpintechnikával is. Tel.: 06-30/994-2431

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK

ESKÜVŐK MEGTARTÁSÁRA,
ÉVZÁRÓK, SZÜLETÉSNAPOK, BANKETTEK, BÁLOK, BARÁTI
ÖSSZEJÖVETELEKRE, RETRO BULIK, KAREOKI PARTYK S EGYÉB RENDEZVÉNYEK
MEGTARTÁSÁRA ALKALMAS
KELLEMES, HANGULATOS, HELYISÉG BÉRELHETŐ
VALAMINT FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ SZERVEZETT KONCERT, SPORT ESEMÉNY,- ÉS VERSENY
PROGRAMJAINKRA IS LÁTOGASSANAK EL HOZZÁNK:
2019.03.30. BLUES COMPANY
TOVÁBBI AKTUÁLIS PROGRAMJAINKAT A VÁROSHÁZI HÍRADÓ című lapban megtalálja.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! CÍM: 1225 BUDAPEST, ANGELI ÚT 64. (bejárat a Fáy utca felől)

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

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

„Budafok örökre a szívemben lesz!”

A budafoki kötődésű Lovrencsics a horvátok ellen is brillírozott. A magyar válogatott szenzációs győzelmet aratott a világbajnoki ezüstérmes ellen
Lovrencsics Gergő, a vasárnap esti, Horvátország elleni feledhetetlen 2-1-es győzelem egyik hőse sokak szerint a mezőny legjobbja volt az Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen a Groupama Arénában. A Ferencváros 30 éves jobbhátvédje olvasóinknak is üzent a Városházi Híradónak adott exkluzív interjújában.
ovrencsics vasárnap harmincadik al-

Lkalommal szerepelt a nemzeti együt-

tesben, szinte kihagyhatatlan alapembere Marco Rossi válogatottjának. Az
olasz maestrónak a horvátok elleni a
nyolcadik meccse volt válogatottunk
élén, ebből a nyolcból Lovrencsics hatszor lépett pályára, s mindig az együttes
legjobbjai között volt. Ahogy most is.
– Van egy kisebb sérülésem, de az
egyáltalán nem vészes. Most ugyan egy
kicsit húzom a lábamat, gondolom, ez
látszik is, de ennek egyetlen oka van:
talán életemben nem fáradtam el en�nyire, mint most, a farizmom beállt,
görcsöt kapott, ezért mozgok nehezebben – mondta Gergő a mérkőzés után a
Groupama Aréna vegyes zónájában.
Lovrencsicsről tudni kell, hogy pályafutását a Szent István Szakközépiskola, a legendás Mester utcai oktatási
intézmény csapatában kezdte Patonyi
László tanár úr keze alatt, abban az
iskolában, ahol olyan válogatott labdarúgók karrierje indult, mint Lisztes Krisztián, Vincze Ottó, Hrutka János, Sebők Vilmos, Gyömbér Gábor,
vagy a jelenkor játékosai közül Nagy
Ádám, Gohér Gergő és Lovrencsics
Gergő. Gohér jelenleg is klubunk játékosa, Lovrencsics pedig 2006 és 2008

között, 18-tól 20 éves koráig volt a labdarúgónk.
– Belül nagyon boldog vagyok, még
ha ez az arcomon nem is látszik, ez az
este még nem ért véget sem nekünk,
sem a szurkolóknak, nagyon sok ilyen
estét szeretnék még megérni – folytatta a csupaszív játékos, aki akkorát hajtott vasárnap, hogy még olyan akció is
akadt, amelynek során kétszer (!) tisztázott a horvát balszélső elől. – Nem akarok elkiabálni semmit, nagyon mes�sze van még a továbbjutás, hiszen hat
mérkőzésünk hátravan a selejtezőkből,
a földön kell maradnunk, és dolgoznunk
kell keményen tovább!
Marco Rossi szombaton egy edzést
elengedett a válogatott keret tagjainak,
gondolván, hogy egy kis lazítás jól jöhet a szlovákoktól elszenvedett letaglózó nagyszombati 2-0-s vereség után.
– Igen, könnyen lehet, hogy ez is segített. Szombatra papíron két edzés volt
előírva, de mivel nagyon kemény meccs
volt a szlovákok elleni, csak egyet tartott a mester. Háromórás buszozás volt
Nagyszombattól Telkiig, nem regenerálódtunk kellőképpen, ezért volt szükség egy kis lazításra. Ez kellett ahhoz,
hogy egy kicsit felfrissüljünk. Látszott
is, hogy valamennyien frissebbek vol-

Lovrencsics Gergő (középen) pályafutása három legfontosabb sikere közé sorolja a vasárnapi diadalt

tunk, azok is, akik játszottak a szlovákok ellen, és azok is, akik most szálltak
be. Ennek is lett az eredménye a ma esti
győzelem – mondta Gergő.
A játékos a fáradtságtól elgyötört arca
ellenére sem titkolta, mennyire örül.
– Nagyon boldog vagyok, nem mindennapi élményben volt részem, de remélem, hogy nemcsak nekem, hanem a
szurkolóinknak is. Úgyhogy mennünk
kell tovább, mert az a célunk, hogy

2020-ban a megépülő új Puskás Ferenc
Stadionban Magyarország is játsszon
mérkőzéseket az Európa-bajnokságon!
Ezt a mai győzelmet a pályafutásom három legfontosabb sikere közé sorolom:
az egyik ugyan nem győzelem volt, hanem a portugálok elleni 3-3 a franciaországi Eb-n, a másik, amikor lengyel
bajnokságot nyertünk a Lech Poznan
csapatával, és a harmadik a vb-ezüstérmes horvátok mostani legyőzése. Ki-

Fotó: Budafokimte.hu

tettem a szívemet, lelkemet a pályára,
nagyon elfáradtam, de ha kell, ott maradok a pályán a győzelemért.
Végezetül megkérdeztük a csodás
diadal hősét, mit üzen Budafoknak.
– A szívemben van mindig a BMTE,
hiszen onnan indult el a profi pályafutásom, úgyhogy sohasem felejtem el őket!
Mi sem Gergőt, az ilyen csodás estée után hogyan is tehetnénk! n (Ch. Gáll András)

Távolodik a BMTE a veszélyzónától
A budafoki labdarúgócsapat legyőzte a Békéscsabát, majd Szerdahelyen járt
Március 17-én 2-1-re legyőzte a BMTE
a nagy múltú Békéscsabát, és ezzel tovább távolodott a csapat a kiesőzónától.
A roppant értékes siker utáni szünetet
pedig egy dunaszerdahelyi edzőmec�csel fűszerezte Csizmadia Csaba vezetőedző. A felvidéki kirándulás a vereség
ellenére hasznos volt, de hát a szlovák
bajnokság egyik élcsapata ellen nem is
remélhettünk győzelmet.
a léteznek baljós előjelek, akkor az

HNB II 29. fordulójában lejátszott,

a Békéscsaba elleni meccsünket ilyen
ómen előzte meg. Remek formába lendült házi gólkirályunk, Kovács Dávid és
a középpálya dinamója, Oláh Bálint ötödik sárga lapja miatt el volt tiltva. Gohér
Gergő, Micsinai Miklós és Filkor Atti-

la sérülés miatt nem állt rendelkezésre,
és akkor a hosszabb ideje hiányzó IhrigFarkas Sebestyénről és Gubacsi Zoltánról, továbbá a rehabilitációs munkát végző Mervó Bencéről még nem is szóltunk.
De a BMTE már hozzászokott ebben
a bajnokságban, hogy olykor szinte tartalékcsapattal áll ki a rengeteg sérülés
miatt. Csizmadia Csaba vezetőedző alakulata dacol a sorscsapásokkal, és rendíthetetlenül halad előre.
A 27. percben Kulcsár Kornél szabadrúgásból megszerezte a vezetést a BMTEnek, s Vankó Imre majdnem rátett még egy
lapáttal, de Ribánszki, a csabaiak kapusa védett. Boér Gábor, a vendégek edzője
a szünetben kettőt cserélt, és az egyik pályára lépő, Hursán az 53. percben egyenlített. Az utolsó szót azonban Pölöskei Péter

mondta ki a 87. percben, és ezzel 2-1-re
megnyertük az oly fontos mérkőzést.
Ezzel kilenc pontra eltávolodtunk a
kiesőzónától, egészen a 14. helyig. Legközelebb március 31-én Mosonmagyaróváron lépnek pályára Gohér Gergőék.
A vasárnapi Magyarország–Horvátország Európa-bajnoki selejtező miatti szünetet dunaszerdahelyi edzőmérkőzésre
használta fel csapatunk. Ugyan 4-1-re győzött a legutóbbi szlovák bajnokság bronzérmese – gólunkat Pölöskei Péter szerezte –, de ezen a meccsen nem az eredmény
volt a fontos, hanem a gyakorlás. No és az,
hogy megszemlélhettük Európa egyik legcsodálatosabb futballakadémiáját, a magyar kormányzati támogatással felépült
dunaszerdahelyi utánpótláscentrumot, a
MOL-akadémiát. n (Ch. Gáll András)

Kikaptak a kosarasok
a Veszprémtől
Budafok–HOYA-Pannon Egyetem Veszprém 81-90
apkodva, sokat hibázva kezdte a mér-

Kkőzést mindkét csapat, melynek ered-

ményeképp az első öt percben mindössze
nyolc pont született (2-6). Sajnos a vendégek higgadtak le hamarabb, a negyed második felében szép lassan elléptek tőlünk,
és az első tíz perc végére tízpontos előnyt
építettek ki maguknak (11-21). A második
negyedben félő volt, hogy a Veszprém hamar eldönti a találkozót, hiszen egy 11-3as rohammal nyitottak, amire aztán még
rá is tettek egy lapáttal, így 25 perc játékot követően már 20 ponttal is vezettek
az egyetemiek (16-36). Azonban a mieink
nem adták fel: védekezésben váltottunk
1-3-1-es zónára, amivel rendesen megzavartuk ellenfelünket, támadásban pedig a
félelmetes hatékonysággal dobó Jilling és
a bravúrkosarakat szerző Puszta vezetésével őrületes feltámadásba kezdtünk – és
bár Mészáros dudaszó pillanatában elengedett dobása lejött a gyűrűről, a félidőre így is sikerült visszajönnünk két pontra (43-45).
A fordulás után Puszta ziccerével rögtön kiegyenlítettünk, és ugyan a vezetést

Városházi Híradó
budafok-tétény

nem sikerült azonnal átvennünk, ami késett, nem múlt: a negyed közepén ismét
Puszta közeli kosarával már nálunk volt
az előny (58-56), amit egy-egy rövidebb
periódust leszámítva a játékrész végéig
őrizni is tudtunk, így az utolsó felvonást
is mi várhattuk jobb helyzetből (66-65).
A zárónegyed két és fél perc „gólcsenddel” indult, egyik csapat sem tudta a kosárba juttatni a labdát – ez végül sajnos
nemcsak, hogy a Veszprémnek sikerült
először, de a mi első negyedbeli pontjainkra további három percet (!) kellett várni Károly Máté két időkérése ellenére is.
Ezzel együtt a hozzánk hasonlóan sokat hibázó veszprémiek nem tudták teljesen kihasználni a nem is olyan rövid rövidzárlatunkat, így az utolsó öt percre bár
hátránnyal, de korántsem vert helyzetből
fordultunk rá (68-72). Körtélyesi triplája után azonban már egyszer sem kerültünk öt pontnál közelebb ellenfelünkhöz a
végjátékban, amely ezzel a két csapat korábbi két összecsapásához hasonlóan ezúttal is az utolsó negyedben nyerte meg
a meccset. n (budafokbasket.hu)
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