Megérdemelt pihenés

Kossuth-díj Balázs Jánosnak Tolcsvay László Tétényben Budafókás úszóbajnokok

Negyvennégy kerületi év után nyugdíjba vonult
az Egyesített Óvoda vezetője, Horváthné Fűkő
Zsuzsanna, kerületünk díszpolgára. (9. oldal) 

Balázs János zongoraművész, a Cziffra
Fesztivál szervezője március idusán
megkapta a Kossuth-díjat. (5. oldal) 

A beatgeneráció jeles képviselője, Tolcsvay
László muzsikált Trom Kata kiállításának
megnyitóján. (7. oldal) 

Hatan is képviselték a Budafóka SE-t
Debrecenben, a 121. országos
úszóbajnokságon. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Tóth Gabi
a Klauzál
Házban
Aretha Franklindalokat énekel
az egykori
megasztár

(7. oldal) 

XXVII. évf. 7. szám 2019. április 10.

Küzdelem a közlekedésbiztonságért
Veszélyes tehervonat, elakadt személyautó, leszakadó út egy kamion alatt – egyelőre ez a mérlege a Növény utca környékén zajló munkálatoknak
ár még csak egy hete, április 1-jén in-

Bdult el a vasúti közlekedés a Kelen-

föld–Százhalombatta vonalszakaszon, az
elmúlt pár nap nem telt eseménytelenül.
A balesetek elkerülése érdekében a NIF
Zrt. úgy tervezte, hogy betontömbökkel zárja le a rózsakerti átjárót, még mielőtt elindulnak a vonatok. Ezzel szemben március 28-án lakossági észrevételek érkeztek a Facebookra, hogy biztonsági berendezés és személyi biztosítás
nélkül haladt át egy tehervonat az átjárón. Négy nappal később a betonelemek
még nem voltak kihelyezve, így egy személyautó behajtott az átjáróba, ahol elakadt, mert a sínek közül már felszedték
az aszfaltot. A személyvonat még éppen időben meg tudott állni. Április 2-án
a Dózsa György úti átjáróra terelt teljes
közúti forgalom hatására leszakadt az út
egy kamion alatt. Karsay Ferenc polgármester folyamatosan jelezte a felmerülő
problémákat a beruházóval, és közölte:
úgy tűnik, senkit nem érdekel a lakosság
és a közlekedők biztonsága.
Kötöttpályás közlekedés 1899-től halad át a lakóhelyünkön. 111 évvel ezelőtt
építették meg az első HÉV- és vasúti megállókat a kerületünkben, ezzel téve lehetővé a távolabbi települések gyors elérését.
„Közel száz éve várjuk, hogy a nagytété-

xxxxxx

Siker a járatsűrítésben

Fotó: Horváth Tamás

Pincejárat jó hangulatban
Leánybúcsú finomságokkal, jó borokkal és jó zenével
A Budafoki Pincejárat idei második menete április 6-án a swing és a jó hangulat jegyében telt. S egy leánybúcsúval…
Az időjárás kegyes volt a vendégekhez,
akik megtöltötték a pincéket és az éttermeket ezen a szombaton.
Pincejárat változatlanul népszerű a

Abudapestiek és a vidékiek közt, de
Sok ingázó jelezte a polgármesternek, hogy a Háros és Nagytétény-Diósd állomásokon ritkán fognak megállni a vonatok. Ezért a polgármester levélben kereste meg a
MÁV vezérigazgatóját, hogy orvosolja ezt a problémát. Sikerrel járt a tárgyalás, mert
az áprilisi ideiglenes menetrendben már háromszorosára sűrítették a megálló
vonatok számát csúcsidőben. (Továbbiak a 2. oldalon) 

nyi átjáróban ne kelljen keresztezni a síneket, így sokkal biztonságosabb és gyorsabb lenne a közlekedés. Erre a Növény
utcai aluljáró lenne a megoldás, aminek az
építése még mindig tart, pedig már a tervek szerint a kivitelezőnek át kellett volna
adnia” – mondta Karsay Ferenc polgármester. Hozzátette: a legújabb információk szerint hónapokkal később fog elkészülni az új átjáró, addig a teljes közúti
közlekedési forgalmat a Dózsa György
úti átjáróra terelik, míg meg nem nyitják a rózsakerti átjárót. Itt a gyalogos és
a kerékpáros közlekedés tilos, mégis sokan inkább átmásznak az akadályokon,
hogy átjussanak a másik oldalra. A helyszínen több lakost megkérdeztünk, hogy
tudják-e, jár a vonat és ezért is balesetveszélyes bukdácsolni a sínek között. Vegyes válaszokat kaptunk. Volt, aki tudta, de nem akart kerülni, sokan azonban
nem hallottak róla, hogy bármikor jöhet
a vonat, hiszen még folyik az építkezés.
A NIF Zrt. közleményében az olvasható,
hogy a tervek szerint április 16-án reggel
9 órakor befejeződik a biztonsági rendszer tesztüzeme, így megnyitják a forgalmat a közlekedők előtt az ideiglenesen
lezárt rózsakerti átjáróban. Ha ez megtörténik, kicsit csökkenhet a dugók mértéke.

(Folytatás a 2. oldalon) 

itt-ott külföldiek is feltűnnek. A Bálna
mellől induló egyik járaton mi is utasok
voltunk. Egy kisebb vidám lánycsapat
utazott, jó kedvüket a Törley Pezsgőmanufaktúrában alapozták meg, s arról
beszéltek, milyen remek pezsgőket kóstoltak. Érdeklődésünkre elárulták, hogy
a Borköltők Társasága Étterembe mennek „búcsúvacsorára”. Hogy miért búcsú? – erre Szabó Dianától kaptuk a választ. (Továbbiak a 9. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Zűrös vasútfejlesztés

Karsay Ferenc: Elfogadhatatlan, hogy nem veszik figyelembe a helyiek érdekeit
(Folytatás az 1. oldalról) 

A 40A vasútvonal és az M0-s autóút
párhuzamosan történő felújítása sok
bosszúságot okoz a lakosság és a közlekedők számára. „Ilyen nagy léptékű beruházásoknál természetes dolog
az, hogy a nagyobb közösség érdekében tűrni kell a kisebb közösségnek,
viszont az nem elfogadható, hogy az
itt élők érdekeit semmilyen formában nem veszik figyelembe” – mondta Karsay Ferenc. Hozzátette, hogy az
emberek biztonsága a legfontosabb,
így mindent megtesz azért, hogy ez
biztosítva legyen. A Kelenföld–Százhalombatta vonalszakasz vasúti pálya

és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése projekt a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg. A fejlesztés részeként 20,5
kilométer hosszan a vasúti pálya teljes
átépítését, korszerűsítését végzik el. A
pálya nagyrészt 120 km/h pályasebességgel lesz járható. Az állomásokon
és megállóhelyeken 55 cm magas peronok, peronaluljárók, rámpák, liftek,
perontetők épülnek korszerű térvilágítási rendszerrel. A felsővezeték-rendszer teljes hosszában átépül.
Sok ingázó jelezte a polgármesternek, hogy a Háros és Nagytétény-Diósd állomásokon ritkán fognak meg-

állni a vonatok. Ezért a polgármester
levélben kereste meg a MÁV vezérigazgatóját, hogy orvosolja ezt a problémát. Sikerrel járt a tárgyalás, mert
az áprilisi ideiglenes menetrendben
már háromszorosára sűrítették a megálló vonatok számát csúcsidőben. „Az
az álmom, hogy közösen hozzunk létre egy elővárosi vasút mintaprojektet, amelynek célja, hogy minél többen
használják a vasutat a belváros elérésére. Budafok-Tétény minden adottsága megvan ehhez, de folytatni kell a
fejlesztést, elsősorban a P+R parkolók
kiépítésével” – mondta Karsay Ferenc
polgármester. n (Viszkocsil Dóra)
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Lakossági egyeztetés
indult a közlekedésről
is kitölthetik
A kérdőívet online
res oldalon.
eny.hu/autosfelme
a www.budafoktet

Az önkormányzat a lakossággal
együtt
olásávalszeretné
rdések megválasz
Köszönjük, ha a ké
átgondolni, felmérni
azánigényeket
kat!
Ön is segíti munk
A közlekedési szokások megváltozása miatt városszerte sok gondot okoz a
parkolás kérdése, ez alól sajnos Budafok-Tétény sem kivétel. Az önkormányzat a probléma megoldását az itt lakókkal együtt szeretné átgondolni, felmérni
a parkolási igényeket.
udafok-Tétény adóhatósági ügyfelei

Ba napokban kaphatják kézhez az adó-

xxxxxx

Fotó: Horváth Tamás

Helyreállítás Rózsakerten

Megkezdődtek a helyreállítási munkák a Rózsakerti lakótelepen
Karsay Ferenc tájékoztatta a lakosságot a Rózsakerti lakótelep helyreállítási
munkálatainak megkezdéséről. Jó ideje foglalkoztatja a Rózsakerti lakótelepen élőket a 2017-ben itt lezajlott közterület-felújítás.
Rózsakerti lakótelep újjáépítését

A2017. augusztus végén kellett vol-

na a munkával megbízott cégnek befejeznie, ám végül három hónapos késéssel és rengeteg kivitelezési hibával
tudta csak átadni a területet. Az önkormányzat minőségellenőre az építkezés
során folyamatosan kifogásolta a hiányosságokat, sőt, többször visszabontatta a rögtön tetten érhető kivitelezési
hibákat. Sok hibára azonban így is csak
a használat során derült fény.
„A kerület lakossága joggal várja,
hogy adóforintjait takarékosan, ésszerűen költse el az önkormányzat, csak a
legjobb minőségű munkát elfogadva. A
gyenge minőségű munka miatt a szerződéses összegből több mint 113 millió
forintot tartottam vissza, melyből a hibák kijavítását fedezni tudjuk” – jelentette be Karsay Ferenc polgármester.
Hozzátette: a kivitelező helyett is
elnézést kér a Rózsakerten élőktől az
eddigi kellemetlenségekért, a mostani munkálatokat személyesen is rendszeresen ellenőrizni fogja. Kéri, hogy
az ehhez kapcsolódó észrevételeikkel,
problémáikkal keressék Facebookoldalán!
„Remélem, hogy a végeredmény, a
valóban használható közterületek mindenkit kárpótolnak majd a kellemetlenségekért. A helyreállítás három ütemben zajlik, amelyeket igyekeztünk úgy
megszervezni, hogy a lehető legkevésbé zavarja az iskolába, bevásárolni
vagy haza indulókat” – jegyezte meg
a polgármester. n (budafokteteny.hu)

zási ügyintézések változásairól szóló tájékoztatót. A megváltozott rendszerről
szóló ismertető mellett a gépjármű-tulajdonosok a parkolási konzultációs ívet
is megkapják. A konzultáció Karsay Ferenc polgármester kezdeményezésére
indult. Az önkormányzat a kérdőív segítségével szeretné felmérni a lakosság
véleményét a kerületi közlekedéssel és
parkolással kapcsolatban.
Az utóbbi években több új parkoló is
létesült, ennek ellenére kerületünkben –
elsősorban Budafok belvárosában – sokszor még mindig gondot okoz a parkolás.
A legforgalmasabb intézmények, mint
például a Városháza, a posta, a rendőrség, a Kormányablak, a szakrendelő sok
látogatót, ügyfelet fogad, illetve sokan
innen folytatják útjukat a centrum felé, a
közösségi közlekedést használva.
Az önkormányzat már tavaly elkezdte a kerületi parkolási szokások felmé-

rését, személyes kérdőívek segítségével. A helyszínen végzett felmérés
rámutatott, hogy sokan P+R parkolóként használták a Budafoki Szomszédok Piacának parkolóját is, ezért a piac
látogatóinak sokszor nem maradt hely.
Ennek megoldására módosult a piac
parkolójának rendje. Nyitvatartási időben legfeljebb 2 órát lehet várakozni a
piac mellett.
Idén az önkormányzat folytatja a
kérdőíves lakossági felmérést, és parkolási konzultációt indított. A megváltozott adózási rendszer tájékoztatója
mellett elhelyezett kérdőív formájában
keresik meg az autósokat és mérik fel
igényeiket, szokásaikat. A levél tartalmazza az önkormányzati hivatali portál
ismertetőjét, a parkolási konzultációs
ívet, egy válaszborítékot, valamint egy
ajándék parkolóórát, melyet akár a Piactéren is lehet használni.
A válaszokat postán is el lehet juttatni a mellékelt válaszborítékban, illetve
leadható a Városházán, de a kérdőív online is kitölthető a www.budafokteteny.
hu/autosfelmeres oldalon.
Fontos, hogy minél többen töltsék
ki a konzultációs ívet, hiszen az önkormányzat ez alapján hoz további
döntéseket a kialakult helyzet megoldására. n (budafokteteny.hu)

A következő hónapokban ezek a munkák követik egymást:
1. ütem (2019. április első hete – április vége)
A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola tornaterme előtti szakaszon, a Tűzliliom utca és az iskola főbejáratához vezető lépcső között kerül
sor a térburkolat átépítésére.
Ezen a területen a munkavégzés két részletben történik, biztosítva a gyalogos átjárást az iskola főbejárata felé, valamint a SPAR üzletházhoz (1. a lépcső
és a kerengő közötti terület, 2. a kerengő és a Tűzliliom utca közötti terület).
2. ütem (2019. május első hete – 2019. június második hete)
Térkőburkolat átépítése az iskola előtti területen a padok vonalában (nem
érintve a SPAR áruház területét), a kis üzletek előtti járda felvezetésén a Rákóczi útig, valamint az iskola gazdasági bejárata előtti területen.
3. ütem (2019. június 16.–2019. július 31.)
A Rózsakert utca 29/A, 29/B, 29/C ingatlanok előtt az iskola tornaterméig, valamint a Rákóczi úti bejárattól az iskola sportpályájának vonaláig elhelyezkedő gépkocsiparkoló területe. Ezeken a területeken az aszfaltburkolatot fel fogják marni az alépítményi rétegekkel együtt. Átépítik az útszegélyt és szintbe
emelik a közműszerelvényeket. Megépítik az útpálya alépítményét, lebetonozzák az útalapot, majd lerakják az aszfalt kötő- és kopóréteget.

Ingyenes ágdarálás
Új időpontokra jelentkezhetnek
az ingyenes ágdarálást igénylők
kerti gallyak (egy évnél idősebb

Afásszárú növények) helyben történő ap-

rítására minden budafok-tétényi, kertvárosi lakos jelentkezhet, amelyet az önkormányzat térítésmentesen biztosít a tavaszi
szezonban. A kerti munkák, metszések, ifjítások során keletkező tetemes zöldhulladék talajjavító anyagként hasznosítható az
aprítás után. A keletkező apríték felhasználható talajtakarásra (a nedvesség visszatartására), illetve komposztálásra is tökéletesen alkalmas. Az akcióra jelentkezni
a https://komposztmester.hu/budafokiagapritasi-regisztracio-2019-tavasz honlapon lehet, ahol megadott napokra regisztrálhatnak a lakosok. Egy lakcímen
szezononként egy alkalommal, legfeljebb
öt köbméter gally aprítására van lehetőség. Fontos, hogy csak tiszta, szennyező-

dés- és egyéb zöldhulladék-mentes gal�lyakat tud a gép feldarabolni. Az apríték
felhasználásáról a lakosnak kell gondoskodnia. A gallyhalmot telken belül vagy
közeli közterületen kell kikészíteni úgy,
hogy a forgalmat ne akadályozza, és minimum három kocsiállás szabadon maradjon a halom közelében az adott napon.
Az önkormányzat kéri, hogy figyelmesen
olvassák el a regisztrációs honlapon található további információkat!
Az akcióra jelentkezni a https://komposztmester.hu/budafoki-agapritasiregisztracio-2019-tavasz honlapon lehet,
ahol megadott napokra regisztrálhatnak
a lakosok. Az önkormányzaton ügyfélfogadási időben személyesen is jelentkezhetnek az igénylők a Városházán, a 65ös irodában. n (VH)

Városházi Híradó

Döntöttek az útépítésekről
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

Ez történt a márciusi testületi ülésen a Városházán

Vigyázzunk magunkra
és egymásra!
Bsek zajlottak. Az állami közúti, vasúti és közműfejlesztések a kerület
udafok-Tétényben az elmúlt években jelentős infrastruktúra-fejleszté-

xxxxxx

A március 28-i testületi ülésen megszavazott pályázatnak köszönhetően folytatódhat a történelmi épületek homlokzatainak és kapuinak megújulása.
Pályázatot írnak ki az Egyesített Óvoda
és az Egyesített Bölcsőde vezetésére. A
képviselők döntöttek a belterületi földutakat szilárd burkolattal ellátó projekt
fedezetének kiegészítéséről is.
testületi ülés előtt a hagyományoknak

Amegfelelően köszöntötték a hónap

művészét, Szigeti Ferencet. A zenész,
zeneszerző, szövegíró, producer, aki a
Karthago zenekar alapító tagjaként szerzett országos ismertséget, immáron 18
éve hűséges lakója Budafok-Téténynek.
A képviselők gratuláltak Jandó Jenő
Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművésznek, Budafok-Tétény díszpolgárának,
akit idén a Cziffra György Fesztiválon
életműdíjjal tüntettek ki. Elismerésüket
fejezték ki Szabó Marcell zongoramű-

Fotó: Horváth Tamás

vésznek, a Nádasdy iskola volt diákjának, aki a februári Cziffra György Fesztiválon Tehetség-díjban részesült.
A képviselők köszönetüket fejezték ki Horváthné Fűkő Zsuzsannának, a
XXII. kerületi Egyesített Óvoda nyugdíjba vonuló vezetőjének, aki 44 évig dolgozott kerületünkben óvodapedagógusként.
2014-ben Budafok-Tétény díszpolgárává
választották, most, nyugdíjba vonulása alkalmából kerületünkben végzett munkája
elismeréseként érmet és A Köz szolgálatáért 1975–2019 aranymedált adományozott neki a kerület önkormányzata.
A képviselők nyugdíjba vonulása alkalmából megköszönték Baloghné Végvári Ágnes kerületért végzett munkáját. Végvári Ágnes 1999 óta dolgozott
a budafok-tétényi önkormányzatnál. A
környezetvédelem és a fenntartható fejlődés elkötelezettjeként, humánökológusként, aktivistaként és köztisztviselőként is kiemelkedően magas színvonalon

végezte szakmai munkáját, melyet az önkormányzat a „Köz szolgálatáért 2019”
aranymedállal ismert el.
A képviselők döntöttek arról, hogy
idén is meghirdetik a Budafok-Belváros
megújul és a Régi idők új kapui programot, amely a városképi szempontból megóvandó, építészeti értékkel bíró
homlokzatok, kapuk felújításához nyújt
anyagi segítséget. Az önkormányzat
erre a célra 20 millió forintot különített
el az éves költségvetésben.
Pályázatot írnak ki az Egyesített
Óvoda, valamint az Egyesített Bölcsőde
intézményvezetői posztjára is. Az új vezetők személyéről az e célra létrehozott
bizottság dönt majd.
A képviselők döntöttek a belterületi földutakat szilárd burkolattal ellátó projekt fedezetbiztosításának kiegészítéséről, így hamarosan elindulhat
ezen utak leaszfaltozása. n (Továbbiak a
Budafokteteny.hu oldalon)

fejlődésének nélkülözhetetlen alapkövei lesznek.
Az országos jelentőségű beruházásokra a jogszabályok szerint a helyi
önkormányzatnak nem, vagy csak igen kis mértékben van közvetlen ráhatása. Ettől függetlenül Budafok-Tétény önkormányzata mindent megtesz
annak érdekében, hogy az építkezések során felmerülő negatív hatásokat
az illetékesek a lehető leggyorsabban megszüntessék.
Április 1-től hivatalosan is elindult a vasúti közlekedés a Kelenföld–
Százhalombatta szakaszon, de ezt megelőzően, pl. március 28-án több kerületi lakótársunk is jelezte, hogy biztosítás nélkül haladt át egy tehervonat a még le nem zárt rózsakerti vasúti átjárón. Az esetről több fénykép és
videofelvétel is készült.
A beruházó NIF Zrt. ígéretet tett arra, hogy a kivitelező időben elhelyezi az utat lezáró betontömböket, de ez sem történt meg, így április 1-jén egy
autós hajtott a sínekre, és elakadt az átjáróban.
Az erre közlekedők 100 éve várnak arra, hogy a vasutat biztonságosan lehessen keresztezni. Ezért nagy eredmény a Növény utcai aluljáró megépítése. Azt gondolhatnánk, néhány hónap várakozás már nem sokat számít, de ez nem így van. Kerületünket két nagyberuházás is érinti:
az M0-s körgyűrű, valamint a 40A vasútvonal felújítása. Természetes dolog, hogy tűrni kell a nagyobb közösség érdekében a kisebb közösségnek,
vagy az egyénnek. Ez rendjén is van, hiszen egy ilyen léptékű beruházás
ezzel együtt jár.
Azonban az nem elfogadható, hogy az itt élők érdekeit az illetékesek
semmilyen formában sem veszik figyelembe! Az, hogy az új átjáró, az eredeti ütemtervtől eltérően, több hónappal később készül el, mint ahogy a
vasútközlekedés beindul, és közben lezárják a régit, teljes mértékben elfogadhatatlan! Balesetveszélyes, mert az itt élők, akár gyalog, akár biciklivel közlekednek, nehezen alkalmazkodnak a régi átjáró lezárásához.
Nem tudnak róla, vagy nem értik, miért kellett ezt megtenni, ezért továbbra is a régi átjárón próbálkoznak az átkeléssel, amivel az életüket
kockáztatják!
A helyzeten csak ront, hogy a terelőút, a Dózsa György úti körfogalom
nem alkalmas ekkora méretű forgalom lebonyolítására. Az ennek következtében kialakult károkkal senki nem törődik, azt ígérik, hogy majd utólag helyreállítják ezeket.
Személyes felelősségemnek érzem, hogy a biztonságos közlekedésért vívott harcunkat egészen addig folytassuk, ameddig az illetékesek nem tesznek megfelelő intézkedéseket a vasúti átjárónál!
A próbaüzem április 15-ig tart, így várhatóan április 16-án megindulhat a közlekedés a régi sorompónál. Az új Növény utcai aluljáró átadását pedig most éppen 2019 szeptemberére ígérik! Addig is kérem Önöket,
viseljük türelmesen a kellemetlenségeket, vigyázzunk magunkra és egymásra! n
civil szemmel

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

Szétesett az ellenzéki összefogás, mielőtt elkezdődött volna
Az MSZP–Párbeszéd, a DK és a Momentum megegyezett az őszi önkormányzati választás polgármesterjelöltjeiben,
legalábbis a budapesti kerületekben. Az
LMP-t és a Jobbikot kihagyták. Ezért ők,
valamint az üvöltözéséért közszeretetnek örvendő Puzsér főpolgármester-önjelölt árulást kiáltanak. Különösen pikáns
a Momentum csatlakozása az MSZP–
DK-hoz, mert a párt elnöke tavaly márciusban még azt festette fel egy plakátra,

BODROG Zoltán
lmp-s
önkormányzati képviselő

Ne beszélj zöldet!
Cselekedj zöldet!
Nem csak ágdarálásból áll a zöldátállás.
Márciusban adtam be az önkormányzat és intézményei műanyag hulladékát
csökkentő előterjesztést. Nem tudom, mi
lesz a sorsa, de a városvezetés pozitív re-

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

hogy MSZP = Fidesz, illetve úgy nyilatkozott, hogy az MSZP-t egyenesen a Fidesz pénzeli.
Az összefogók kerületünkben egy
méltán ismeretlen, semmilyen önkormányzati gyakorlattal nem rendelkező
momentumost szeretnének a polgármesteri székbe ültetni. Az illető saját politikusi Facebook-oldala csak február óta működik.
Mivel a baloldal sok más kerületben
ismert, rutinos politikust indít, ebből látszik, hogy Budafok-Tétényt a „futottak
még”, „külváros”, „resztli” kategóriában tartják számon, amit koncként dobhatnak oda a máshonnan kiszorított Momentumnak.
Az álomgyilkos párt budapesti programjából csak két részletet idézek:
• A Momentum Budapestjén bárhol
is laksz, 10 perc sétával, kerékpározás-

sal, esetleg autózással elérheted majd a
hozzád legközelebb eső helyi alközpontot
vagy főutcát.
• Az önvezető autók elterjedésével
ugyan akár 80-90 százalékkal is eshet a
városban tartózkodó autók száma, állami szabályozás nélkül azonban a főként
önvezető taxiként funkcionáló maradék
10-20% által generált utcai forgalom növekedni fog, ráadásul nemcsak a főutcákon, hanem a mellékutcákban is.
A Momentum szerint az autók 8090%-ától elbúcsúzhatnak a tulajdonosaik már a közeljövőben. Betiltják? Elkobozzák, ha hatalomra kerülnének? Azok
az autók fognak eltűnni, amelyekkel elérhettük volna a legközelebbi alközpontot;
azt az alközpontot, amelyet a Momentum
a jelenlegi városszerkezetbe építene tucatjával, ki tudja, miből.
Óvakodjunk a kóklerektől! n

akcióját sejteti, hogy a képviselő-testület
márciusi ülésére már csapvizes kancsókat tettek ki elénk a megszokott műanyag palackos vizek helyett. Egy apró
lépés a fenntarthatóbb világ felé, amit
bárki követhet.
S hogy miért követné bárki? Triviális,
de bámulatosan lassan tudatosul: mert
nem akarunk pár évtizeden belül világvégét. „Mindössze” ennyi érvem van a zöldülés mellett. A jó hír ehhez az, hogy ki-ki
napról napra hozzátehet a célhoz. Egy kicsit kevesebb autózás (kiállás a környékünk jobb tömegközlekedése mellett),
egy kicsit kevesebb műanyag, komposz-

tálás a kertben, nem csurig tömni minden
héten a kukát… – összességében hatalmas változás kell, de apránként, mindig
előrelépve, sose megelégedve az előző
lépéssel, sikerülhet. Amit a márciusi ülésen szintén felvetettem: közösségi minierdő-ültetési mozgalom minden, másra használhatatlan önkormányzati telken.
Hogy hangzik?
„Felülről” is el kell indítani a változásokat. Sőt, onnan kell igazán! Minden
polgárban tudatosuljon, hogy a politika most erre való! Tessék kikényszeríteni, megkövetelni, megválasztani a legzöldebb politikákat! n

Tavaszi hangulat
árcius 30-án, szombaton, egy szép tavaszi napon a Budafok-Tétény Ba-

Mráti Körök székházában barátok között töltöttünk egy órát Bognár Rita

és Tihanyi Tóth Csaba operetténekesekkel. A művészek feladata tökéletesen
sikerült, hiszen az előadás során a vendégeink rendkívül kellemesen érezték
magukat, emelkedett hangulat, együtt éneklés, sőt még kérdés-felelet is kialakult a műsor során.
A Baráti Körök programjában alapvetően az a cél szerepel, hogy a helyi közösségeket összehozzuk egymással, biztosítsunk egy fórumot, ahol
gondolatokat lehet cserélni, és erősítsük azt a közösségi szellemet, melyben a helyi érdekek érvényesülése mellett nem sérül az egyén, sőt módot
találunk arra, hogy egymás problémáját megismerve, időnként magunkon, de legtöbbször másokon segíteni tudjunk. Az ilyen előadások során
a művészek legtöbbször az operett világához nyúlnak, melynek kapcsán
általában biztosított a siker, hiszen a magyar ember lelkéhez, szívéhez
ez a műfaj nagyon közel áll, és a világ is azonosult azzal, hogy az operett, bár nem mi voltunk az elsők, de mindenki által elfogadottan ma egy
hungarikum.
Az operett világa a múlt század elején vált népszerűvé, aminek oka alapvetően az, hogy a zenéhez és a kultúrához kevésbé értő szegényebb emberek
is megtalálják a kultúrában rejlő örömöket. Az operettekben az előadás végére a dolgok mindig pozitívan alakulnak, a szerelmesek akarata győzelem
formájában érvényesül, és a mellékszereplők tánccal, egyéb komikus jelenettel megalapozzák a sikert.
A zene világának a legnagyobb értéke az, hogy függetlenül attól, hogy ki
milyen zenei ismeretekkel rendelkezik, megtalálja a hangot az egyes emberhez, és a társadalom szélesebb csoportjaihoz is. Ezen a szombat délutánon a
mi csoportunk, aki jelen volt, a zene befolyásoló hatása alá került, elfeledkezve a mindennapi gondokról, azonosult a műsor alatti szebbnél szebb ruhaköltemények által elé vetített világgal, a tavasz és a szerelem hangulatával,
mely az előadás során elhangzott számokból és nótákból szólt. Úgy gondolom, hogy a Baráti Körökben folyó munka, az összefogó erő megteremtése
nem nélkülözheti a hasonló rendezvényeket, és örömmel töltött el az a tudat,
hogy mindenki, aki jelen volt, felülemelkedett a problémákon, és a tavasz köszöntése kapcsán a műsor végén átszellemülten énekelték a „Szeressük egymást, gyerekek” dallamát.
Bízom abban, hogy ez a gondolat nemcsak ezen a szombat délutánon marad meg az egymás közötti kapcsolatokban, hanem olyankor is eszünkbe jut,
amikor arra tényleg nagy szükség van. n

4



HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

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

program

BDZ – SAROK

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Egyesített Bölcsőde

A Budafoki Dohnányi Zenekar koncertjei közül két áprilisi Müpa-hangversenyre hívjuk fel olvasóink figyelmét, a XVII. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny nyitó- és
záróhangversenyére. Mindkét koncerten
Hollerung Gábor vezényel.
NYITÓHANGVERSENY
2019. április 14., vasárnap, 19.30, Müpa
Gyöngyösi Levente: In te, Domine, speravi
Fanshawe: African Sanctus

intézményvezető álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal
Humánpolitikai Csoportjához „Egyesített Bölcsőde intézményvezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi postai vagy e-mail címre: e-mail: palyazat@bp22.hu,
postai cím: 1221 Budapest, Városház tér 11. A pályázat benyújtásának határideje:
2019. május 16. A pályázat szakmai tartalmával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető dr. Patócs Andreától /Humánszolgáltatási Iroda vezetője/ a 06-1-2292611/115. telefonszámon.

Közreműködők: Rácz Rita – szoprán, Megyesi Schwartz Lúcia – mezzoszoprán, Bakos Kornélia – alt, Balog József – zongora,
Réman Zsófia – fuvola, Kószás Ágnes – cselló, Pro Musica Leánykar (karigazgató: Szabó Dénes), Budapesti Akadémiai Kórustársaság (karigazgató: Tőri Csaba), Budapesti
Lantos Kórus (karigazgató: Gerenday Ágnes),
Pro Musica Leánykar (karigazgató: Szabó
Dénes), Budapesti Akadémiai Kórustársaság
(karigazgató: Tőri Csaba), Budapesti Lantos
Kórus (karigazgató: Gerenday Ágnes)

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete
a XXII. kerületi Egyesített Óvoda

intézményvezető álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal
Humánpolitikai Csoportjához „Egyesített Bölcsőde intézményvezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi postai vagy e-mail címre: e-mail: palyazat@bp22.hu,
postai cím: 1221 Budapest, Városház tér 11. A pályázat benyújtásának határideje:
2019. május 16. A pályázat szakmai tartalmával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető dr. Patócs Andreától /Humánszolgáltatási Iroda vezetője/ a 06-1-2292611/115. telefonszámon.

ZÁRÓHANGVERSENY
2019. április 17., szerda, 19.00, Müpa
Carl Orff: Carmina Burana
Közreműködők:
Rácz Rita – szoprán
Varga Donát – tenor
Ókovács Szilveszter – bariton
Budapesti Akadémiai Kórustársaság (karigazgató: Tőri Csaba)
További részletek: www.bdz.hu

BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki

kertész munkakör betöltésére.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. április 30. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy
postai címre: E-mail: gyjolet@hawk.hu. Postai cím: Budafok-Tétényi Család- és
Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.
BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki

takarító munkakör betöltésére.

program

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. április 30. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy
postai címre: E-mail: gyjolet@hawk.hu. Postai cím: Budafok-Tétényi Család- és
Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.

MOZDULJ, BUDAFOK-TÉTÉNY! – MOZDULJ AZ EGÉSZSÉGED FELÉ!

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

konyhai dolgozó munkakör betöltésére.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. április 30-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „óvodapedagógus” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.
hu Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

óvodapedagógusi

munkakör betöltésére.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. április 30-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „óvodapedagógus” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.
hu Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.

Keressük 2019 legfittebbjeit!
EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FITTSÉGET MÉRŐ SPORTVETÉLKEDŐ
Fővédnök: Csiszár Zsuzsanna elnök (Budafok-Tétény Szociális, Egészségügyi, Esélyegyenlőségi és Sportbizottság)
Védnök: Vizi Sándor civil tanácsnok
Szeretné megtudni, hogy az egészségközpontú fittség
szintje eléri-e a mindennapi tevékenysége hatékony elvégzéséhez szükséges szintet?
A program 8.00 órakor kezdődik, tervezett befejezés 13.00
óra
JÖJJÖN EL MÁJUS 11-ÉN A BMTE-PÁLYÁRA, ÉS VÉGEZZE
EL AZ ALÁBB FELSOROLT EGYSZERŰ PRÓBÁKAT!
Helyből távolugrás, páros lábbal. Hanyatt fekvésből felülés
térdérintéssel folyamatosan, kifáradásig. Fekvőtámaszban
karhajlítás és -nyújtás folyamatosan, kifáradásig. Hason
fekvésből törzsemelés és -leengedés folyamatosan, kifáradásig. 7 év alatt és 65 év felett 6 perc, 7–65 év között 12
perc futás/kocogás.

felhívás

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. augusz-

A csapatok családi és nyílt kategóriában életkortól és nemtől függetlenül állíthatók össze.
Nevezés: az iskolákban a testnevelő tanárnál.
A VERSENYHEZ AZOK A CSAPATOK CSATLAKOZHATNAK,
AMELYEK
A VERSENYKIÍRÁS KÖVETELMÉNYEINEK ELEGET TESZNEK.
RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ:
WWW.HUNGAROFIT.HU HONLAPON és
e-mailben: fehérne.ildiko@kgk.uni-obuda.hu
JÖJJÖN EL VERSENYEZNI VAGY SZURKOLNI!
MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK: RENDEZŐK

program

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

A VERSENYEN MAXIMÁLISAN 90 FŐT (30 X 3 FŐS) CSAPATOT TUDUNK MEGMÉRNI, EZÉRT ELŐZETES NEVEZÉS
SZÜKSÉGES!

tus 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).

Idén is lesz Kerület Napja
2019-ben harmadik alkalommal rendezik
meg a Kerület Napját, melyen versenyekkel,
gyerek- és sportprogramokkal, borkóstolóval,
koncertekkel és új helyszínekkel várják az érdeklődőket.
A Kerület Napját Budafok-Tétény önkormányzata, a kerület első polgármestere, Záborszky Nándor
tiszteletére hozta létre, így minden évben az ő születésnapján, június 21-én rendezik meg.
Tavaly második alkalommal, hat budafok-tétényi helyszínen szerveztek programokat kicsik és
nagyok számára. Uszodai programokon, geocachingen, koncerteken vehettek részt a látogatók, de
volt helytörténeti séta, a vállalkozókedvűek pedig megküzdhettek a Kerület Erős Embere címért is. A
Városház téren az önkormányzat anyagi támogatásával köthetett házasságot a Kerület Párja címet
elnyerő két ifjú pár, a Klauzál Házban pedig díjakat adtak át azoknak, akik életükkel és munkásságukkal kiemelkedőt alkotnak Budafok-Tétényben.
2019-ben ismét lesz Kerület Napja. A már ismert programok mellett új szórakozási pontok is
bekapcsolódnak az eseménybe. Új helyszín lesz a Városház tér előtti park, ahol a Pincejáratban
résztvevő pincészetek borait ismerhetjük és kóstolhatjuk meg. Bemutatkozik a Hosszúréti-patak
és a Duna folyama által határolt Hajó utcai sportközpont is, ahova a sportolni vágyókat, első sorban
a labdajátékok kedvelőit várják. A Duna-parti sétányon lesznek a focihoz, kézi- és kosárlabdához
kapcsolódó játékok, aki pedig még nem találkozott a teqball játékkal, annak most lehetősége lesz
kipróbálni. Ahogyan az előző években, úgy idén is színpadra lép a Madarak Zenekar, és házibulisslágerekkel szórakoztatja a közönséget a Piactéren.
Az idei Kerület Napja régi és új programokkal vár minden látogatót június 21-én.

Ünnepeljünk együtt!

közlemény

Adózási információk
Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy az új adónyilvántartó programra való áttérés kapcsán – mely lehetővé teszi az ügyfelek hatékonyabb és pontosabb kiszolgálását, különös
tekintettel az elektronikus ügyintézésre – a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodáján 2019.
április 15-én, 17-én és 24-én az ügyfélfogadás szünetel. A halaszthatatlan kérelmek, beadványok átvétele a Polgármesteri Hivatal portáján a szünetelő ügyfélfogadás ellenére is folyamatos lesz.
Budafok -Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Adóhatósága

Városházi Híradó
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Beiktatták Szász Lajost
Új lelkipásztor vezeti a budafoki református gyülekezetet
A budafoki református templomban
ünnepi istentiszteleten iktatták be
Szász Lajos lelkipásztort. A református
gyülekezet vezető lelkészével, a presbitérium elnökével a terveiről beszélgettünk.

Balázs János és a világhírű José Cura

„Életem egyik
legszebb
napja volt”
Balázs János zongoraművész Kossuth-díjat kapott

Februárban „fesztiválozott”, márciusban ünnepelt, áprilisban kínai turnéra
megy… Balázs János zongoraművész
számára nagyon jól kezdődött az év, hiszen a nemzetközi hírű Cziffra György
Fesztivál – amelynek alapítója, főszervezője és művészeti vezetője – idén is sikeres volt, egy hónappal később, március
idusán pedig megkapta a Kossuth-díjat!
evés ifjú művésznek adatik meg ilyen

Kvarázslatos évkezdet. Az ország egyik

legjelentősebb kitüntetése, amelyet március 15-én kapott, megkoronázta Balázs
János, Magyarország Érdemes Művésze,
Liszt- és Prima díjas zongoraművész eddigi pályáját. Közösségi oldalán ennek
így adott hangot nem sokkal a díjátadó
ünnepség után: „Életem egyik legszebb
napja a mai, rendkívüli megtiszteltetés a Kossuth-díjban részesülni. Köszönöm, hogy osztoztak örömömben” – s

egy Márai Sándor-idézetet osztott meg,
amelynek a lényege, hogy „az ünnep az
élet rangja”. Ez a díj pedig még nagyobb
rangot ad az amúgy is nemzetközi rangú
művészünknek.
– Zongoraművésznek lenni végeláthatatlan folyamat, amiben mindig lehet
és kell is továbbfejlődni – vallja Balázs
János, akitől a gratuláció után megkérdeztük, hogyan értékeli az immár világhírűvé vált Cziffra György Fesztivált,
amelyet idén februárban is sok budafoktétényi látogatott.
– A telt házak és a vastapsok azt bizonyították, hogy sikeres volt – mondta. – A klasszikus zenei koncertek mellett
könnyűzenei estek, kiállítások és mesterkurzusok is színesítették a fesztivált,
hangsúlyt kapott a régi idők kávéházi cigányzenéjének népszerűsítése is. Rendezvényünk impozáns művészekkel örvendeztette meg a közönséget, José Cura

Fotó: Horváth Tamás

sztárvendégünkkel az élen, a zeneakadémiai gálán.
– Ahol a koncert végén a világhírű
operaénekes egy meglepetéssel is szolgált, amikor a nézők soraiból a színpadhoz szólította az ön feleségét, Szilviát,
hogy átnyújtson neki egy virágcsokrot,
majd megköszönte áldozatos munkáját,
amelyet a férje és a fesztivál sikereiért
végez a háttérben.
– Nagyon jólesett a világsztártól ez
a gesztus. Szilvia valóban nagyon sokat
segít nekem a háttérben, amiért nem lehetek elég hálás neki.
– A sikeres február és március után
mit ígér az április? Hol lép fel legközelebb?
– Április közepén indulok a Nemzeti Filharmonikusokkal kínai turnéra, majd idehaza, április 23-án este fél
nyolckor a Zeneakadémia Nagytermében ZongOpera címmel, Miklósa Erika szopránénekessel lépek fel. Ezután
Baján a Beethoven-fesztiválon, majd
Moszkvában, a Csajkovszkij Konzervatóriumban koncertezem.
– Mennyit gyakorol naponta?
– Minimum négy-öt órát, egyrészt
szakmai, másrészt lelkiismereti okokból.
Nagyon elfoglalt vagyok, ezért előfordul, hogy késő este vagy éjszaka tudok
csak gyakorolni.
– Hogyan piheni ki a sok gyakorlást
és koncertezést?
– Az olvasáson kívül, amikor csak tehetjük, a feleségemmel sétálunk a természetben, erdőkben, parkokban. n (T. L.)

Műfaji sokszínűség szaxofonra
A Pincejárat áprilisi vendége Jász András jazz zenész
yerekkorában – míg a többiek fociz-

Gtak – Jász András zongorázott, kép-

regényeket rajzolt és jazzt hallgatott.
Tinédzser volt, mikor szaxofont vett a
kezébe, és azonnal érezte: ez az ő igazi hangszere. Klasszikus zenei tanulmányai után a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékén diplomázott.
Zenét szerez és tanít, 2008 óta muzsikál
a Ghymes együttesben és játszik a Kéknyúl Hammond Bandben, koncertezik a
barátaival, hat éve pedig Iván Szandrával duóban is fellép. A Pincejárat áprilisi vendégével, Jász Andrással a budafoki
koncert kapcsán beszélgettünk.
– Milyen zenét játszik a duójuk?
– Mostanában egy új angol nyelvű
anyagot mutatunk be Szandrával, a májusban megjelenő I heart Swing című lemezünkön szereplő jazz-standardeket,
jazz-örökzöldeket, régi, nagy kedvenceink dalait a zongora, a szaxofon és az
ének segítségével.
– Nemrég növendékei is ízelítőt kaptak az album anyagából.
– „Kedvcsináló” minikoncertet tartottunk a fiataloknak a munkahelyemen, a
Rácz Aladár Zeneiskolában. A hangszerek színpadi megszólaltatásán és az éneken túl fontosnak tartom, hogy olyan
generációt neveljünk ki, amely képes kiállni a színpadra és muzsikálni.
– A gyerekeket szaxofonozni tanítja,
de mire oktatja az esküvőszervezőket?

– Jogilag november elsejétől lelkipásztora a gyülekezetnek, a beiktatásával
azonban ezt ünnepélyesen is megerősítették feljebbvalói, Szabó István püspök és Illés Dávid esperes. Milyen szolgálat vár önre?
– Szeretném a keresztyénséget, azaz
Krisztus ügyét képviselni ebben a kerületben. Tervem és célom, hogy folytassam az eddigi lelki munkát, amelyet
Nagy Péter lelkipásztor mellett 2015
óta én is végeztem. Beosztottjaként
és munkatársaként is azonosulni tudtam azzal az irányvonallal, amelyet ő
jelölt ki, ezért – ha más súlypontozással is, de – az általa megkezdett úton
szeretnék haladni. Személyiségünkben
és látásmódunkban természetesen vannak különbségek, viszont mindketten
ugyanazt tartjuk szolgálatunk magjának. Küldetésünk lényege, hogy a Jézus Krisztusról szóló evangéliumról
beszéljünk. Azt mutassuk fel tetteinkkel, szavainkkal, programjainkkal, közösségünk létezésével és igehirdetéseinkkel, ami Jézus Krisztusról szól,
arról, hogy Őbenne Isten mit tervez,
mit kívánt és kíván elvégezni ebben a
világban. Abban lehet egyfajta sokszí-

Kölcsönösség és kölcsönhatás
Lélek-Tér-Képek címmel nyílt meg Trom Kata kiállítása
Lélek-Tér-Képek címmel nyílt kiállítás
a Klauzál Ház aulájában március utolsó hetében. A május 4-ig látható tárlaton Trom Kata mutatkozik be a keleti
gondolkodás köré szőtt, pozitív energiát sugárzó képeivel. Az alkotóművész
különböző kultúrák és spirituális hagyományok ötvözésével készült munkái utat nyitnak a lélek számára. Külső
és belső utazások, kalandok lenyomatai ezek, amelyek a nézők számára is
lehetőséget nyújtanak a szabad asszociációkra.
rom Kata gyerekkorától kezdve so-

Tkat utazott, négy évig Japánban élt,

és művészettörténészként egy évet
Portugáliában, több hónapot Angliában, illetve Indiában töltött. A világ
minden szegletében a szépség és a harmónia titkait keresi. Alkotásai nyugodt

– Zenész előadóként vezetek egy tanfolyamot, amelyen a zenéről, a különböző stílusokról, a zenekar kiválasztásáról
tartok előadásokat az esküvőszervezőknek. Előfordul, hogy különleges megkeresésre DJ barátaim műsorát színesítve
szaxofonozom is egy-egy házasságkötéskor. Szeptemberben például Iván Szandrával vagyunk hivatalosak egy esküvőre,
ahol a nosztalgikus filmzenei hangulatot
biztosítjuk majd az ifjú pár kérésére.
– Folyamatosan barangol a zene világában, mégis melyik stílus áll a legközelebb a szívéhez?

– Számomra talán a blues a legkedvesebb a maga egyszerűségében és komplexitásában. Nagyon izgalmasan és jól
írja le a külvilágot. Avatatlan fülek számára végtelenül unalmasnak hangozhat,
de aki benne él és szereti, annak a mindent jelenti. Nekem a szaxofon az a csatorna, amelyen keresztül eljutnak az üzeneteim a külvilághoz, közvetíti mindazt,
ami bennem van, amit szeretek. A hangszeren keresztül nyilvánul meg a világképem, ezért nem a stílus fontos, hanem
az, hogy az ember miként van jelen a zenében. n (Tamás Angéla)

nűség, hogy ez miképpen jelenik meg
és milyen módon.
– Az ünnepélyes megerősítéskor
megkapta a gyülekezet pecsétjét és átvette a templom kulcsát is. Felelős a
gyülekezetért, a templomban elhangzott minden szóért és az egyházközséghez tartozó intézményekért is.
– A gyülekezetek sok helyen tartanak
fenn intézményeket, de ennyi együtt,
mint itt, viszonylag ritka. Látszik, hogy
ez egy végiggondolt koncepció, a cél,
hogy a gyerekek az óvodától eljuthassanak az érettségiig. A Halacska óvodába
az itt lakók gyerekei járnak, a Demjén
István nevét viselő általános iskolába
viszont már jönnek az agglomerációból
is, a gimnáziumnak pedig még nagyobb
lesz a vonzáskörzete. Az iskolarendszer
létrehozása nagyon nagy lépés, amel�lyel igazából a jövőt építjük. Az ifjúsággal szeretnénk kiemelten foglalkozni,
a fiatalokba szeretnénk időt és energiát fektetni, mert bennük látjuk a jövőt.
Az iskolánkba nem csak reformátusok
járnak, mert az sem kizáró ok, ha valakinek nincs egyházhoz való kötődése,
de a belépéshez szükséges, hogy azonosulni tudjon a konzervatív értékrendünkkel, és ne forduljon azzal szembe.
Nagyon sok katolikus jár az intézményünkbe, és ha már egy hívő katolikus
gyülekezeti tag is úgy gondolja, hogy
nálunk megfelelő helyen lesz a gyermeke, az azt jelzi számunkra, hogy jó úton
járunk. n (Tamás Angéla)

xxxxxx

szemlélődésre ösztönöznek, míg 2017ben Tér-Lélek-Tan címmel megjelent
első könyvében otthonunk titkos üzenetét osztja meg olvasóival.
A különleges kiállítást Tolcsvay
László zeneszerző, előadóművész vezette be Karinthy Frigyes általa megzenésített versével, az Előszóval, amely
ráhangolta a résztvevőket Sári László
író, tibetológus megnyitóbeszédére. A
tibetológus az alkotások kapcsán ös�szehasonlította a nyugati gondolkodást
a keleti filozófiával, és kiemelte, hogy
amíg az előbbiben elsősorban az individuum, az egyéni érvényesülés áll a
középpontban, addig a régi, keleti kultúra az emberi viszonyokat helyezte
előtérbe, és ma is az együttműködés,
a kölcsönösség lehetőségeit keresi, ahogy az Trom Kata miniatúráin is
megfogalmazódik. n (Tamás Angéla)

Fotó: Horváth Tamás
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó
pályázat

Program

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata pályázatot hirdet

Őstörténeti
hamisságok

„Budafok-belváros megújul, Homlokzatok VI.
és a Régi idők új kapui V.” címmel
kerületi ingatlanok homlokzat- és kapufelújításának támogatására.
A pályázati felhívás részletes feltételei megtalálhatók
az önkormányzat honlapján (www.budafokteteny.hu).
Részletes tájékoztatás: Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.,
Zelenák Sándor ügyvezető
(1221 Bp., Nagytétényi út 280., telefon: 207-0492).

Megjelenik: minden második héten

2019

(január 1., január 30., fabruár 13., fabruár 27.,
március 13., március 27., április 10., április 24.,
május 8., május 22., június 5., június 19.,
július 10., július 31., augusztus 7., augusztus 21.,
augusztus 28., szeptember 11., szeptember 25.,
október 9., október 30., november 13.,
november 27., december 18.)
Példányszám: 22 700
Hírdetésfelvétel:
Sales Bt.
Telefon: 06-20/9589-700
E-mail: office@kerületilapok.hu

címmel Bakay Kornél
régészprofesszor előadást tart
Helyszín:
Rózsavölgyi Közösségi Ház,
1221 Budapest, Ady Endre út 25.
Időpont: 2019. április 27-én,
szombaton 18 órakor.

Városházi Híradó
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Készül az Új magyar
rapszódia muzsikája
Tolcsvay László zeneszerző Tétényben
A hatvanas évek beatgenerációjának
jeles képviselője, Tolcsvay László muzsikált Trom Kata kiállításának megnyitóján a Klauzál Házban.
z Erkel- és Magyar Örökség-díjas ze-

Aneszerző, előadóművész, aki egy év-

Missziónak tekinti az éneklést
Tóth Gabi régi slágereket énekel május 26-án a Klauzál Házban
Az elbűvölő hangú egykori megasztár,
Tóth Gabi Budafokon lép fel május 26án. A népszerű énekesnő Aretha Franklin és több múlt századi klasszikus dalait énekli el a Budapest Jazz Orchestra
kíséretében. Az esten feltűnik majd
Vitáris Iván is, aki Elvis Presley-számokat hoz a budafoki közönségnek.
óth Gabi már túl van mindenen: éne-

Tkelt pop, rock stílusban, a nagykö-

zönség a Megasztár zenei tehetségkutatóból ismerte meg, azóta szinte minden
műfajban kipróbálta magát. A sokoldalú énekesnő küldetésként tekint a zenére: meg akarja ismertetni a régi klasszikus slágereket, Aretha Franklint, a Deep
Purple-t és a Led Zeppelint a fiatalabb
nemzedékhez tartozó hallgatóságával.

„Nagyon inspirál, hogy tovább vigyem a klasszikus dalokat, megismertessem a közönséggel” – nyilatkozta a
Bornegyed magazinnak.
Tóth Gabi a jazz műfajt kedveli,
igaz, korábban ódzkodott, félt tőle.
„Sokáig sebezhetőnek éreztem magam, kicsit olyan érzésem volt, mint
a vidéki lánynak amikor felköltözik a nagyvárosba. Mára feloldódtam a műfajban, a jazz titka egyszerű: könnyen rá lehet érezni, és
könnyen meg lehet szeretni. Mindennek a jazz az alapja” – mondta a lebilincselő hangú énekesnő a budafoki Bornegyednek. Mára elmúltak a
gátlások, a Balaton-felvidéki énekesnő örömmel merítkezik meg a jazz
szépségeiben. A minden szempont-

ból izgalmasnak ígérkező koncerten
Kollman Gábor zenekara, a Budapest
Jazz Orchestra kíséri Tóth Gabit a
Klauzál Házban május 26-án.
A sokoldalú művész mellett egy
másik előadót is megcsodálhat a budafoki közönség. Az Ivan and the
Parazol frontembere, Vitáris Iván
jazz-köntösbe bújtatott Elvis Presleyslágereket énekel. A két énekes az Illés zenekar 50. születésnapja alkalmából rendezett koncerten találkozott
először a Budapest Sportarénában, azóta teljes az összhang köztük.
Kíváncsian várjuk, hogy a két izgalmas, energikus énekes – akik külön-külön már jártak nálunk – milyen estét varázsol a budafoki
hallgatóságnak. n (Szilágyi László)

Érték plusz élmény

Húsvétra készülődve

Díjat nyert a Klauzál Ház figyelemfelhívó kisfilmje

Czimbal Gyula, Farkas Balázs és Kanyó Ferenc fotói

A reklámspot pályázat idei győzteseként újabb szakmai elismerést vívott
ki a Klauzál Ház, amelynek alig egyperces, figyelemfelhívó kisfilmje – a
Magyar Népművelők Egyesülete felhívásának eleget téve – a Kultúrházak éjjel-nappal című, háromnapos helyi rendezvényt népszerűsítette.

A kereszténység legfőbb ünnepére, a húsvétra készülődve nyílt fotókiállítás a Klauzál Házban április 3-án. A Kereszténység
22 címmel megrendezett tárlat fényképein megelevenednek szűkebb környezetünk
kultikus épületei és szobrai, a fotóművészek – Czimbal Gyula, Farkas Balázs és Kanyó Ferenc – alkotásai betekintést engednek Budafok-Tétény egyházi eseményeibe
és a gyülekezetek meghitt pillanataiba.

azdik Istvánnal, a Klauzál Ház igaz-

Ggatójával az elért sikerekről és az

intézmény jelenlegi helyzetéről beszélgettünk.
– Két éve vezeti a Klauzál Házat, és
azóta három díjat is bezsebeltek. Elégedett?
– Februárban mi is csatlakoztunk a
közművelődési szakma legnagyobb szabású, Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű programsorozatához, amelyet idén tizenharmadik alkalommal rendeztek meg
országszerte azzal a céllal, hogy a társadalom egésze és az országos médiumok
részéről picit nagyobb figyelem összpontosuljon a kultúrát közvetítő helyszínekre.
Nagyon büszkék vagyunk, hogy a bírálók
2019-ben a mi programjainkat hirdető televíziós spotunkat értékelték a legjobbnak. Tavaly a szakmai zsűri grafikusunk,
Czimbal István IV. Klauzál Jam plakátját második, míg az eseményekről készült
fotósorozatot (Kocsis Zoltán, Városházi
Híradó) első hellyel jutalmazta, és talán
ennek is köszönhető, hogy idén a Klauzál
Ház adott otthont az eseményt beharangozó országos sajtótájékoztatónak.
– Néhány hónapja új színfoltként
fényreklám jelent meg a Klauzál Ház falán. Régóta vágytak rá?
– Jó ideje tervbe vettük, és örülünk,
hogy az önkormányzat segítségével megvalósulhatott. Igyekszünk a lehető legteljesebben jelen lenni a kerület életében, és

tizeden át a Fonográf együttes billentyűse, gitárosa és egyik zeneszerzője volt,
tizenhat éves kora óta ír dalokat, verseket zenésít meg, a nyolcvanas évektől kezdve pedig monumentális színpadi
műveket is komponál. Nevéhez fűződik
többek között a Madách Színházban tíz
évig nagy sikerrel játszott Doktor Herz,
az 1991 húsvétján ugyanitt bemutatott,
több nyelvre lefordított Mária evangéliuma, és közel száz nagylemezen számtalan Koncz Zsuzsa-, Halász Judit-, valamint Fonográf-dal – legtöbbjük Bródy
János szövegeivel.
– Hosszú pályafutása alatt számos
sikert könyvelhet el. A közelmúlt eseményei közül melyeket emelné ki?
– 2018 karácsonyán a Budapesti Operettszínház művészei egy jótékonysági előadáson tizenkétezer embernek, köztük nyolcezer nehéz sorsú,
hátrányos helyzetű gyereknek mutatták be az Arénában a huszonnégy évvel ezelőtt debütált Isten pénze című
musicalt, amely Dickens Karácsonyi
ének című meséjéből készült. A színpadi adaptáció Müller Péter műve, a

Gazdik István, a Klauzál Ház igazgatója

törekszünk arra is, hogy minél szélesebb
körben megismertessük programkínálatunkat, ezért egyre több csatornát használunk a tájékoztatásra. A ház homlokzatán
elhelyezett LED-falon folyamatosan fut
programkínálat, így az emberek jártukban-keltükben is láthatják kulturális ajánlatunkat. A látogatók részéről nagyon jó
visszajelzések érkeznek ezzel kapcsolatban. Remek csapattal dolgozom, de kommunikációs szakemberünket, Szatmári
Évát külön is kiemelem, mert ezen a területen neki jut a munka oroszlánrésze.
– Milyen célokat tűzött ki két évvel ezelőtt?
– Határozott elképzelésekkel érkeztem a kerületbe, ahol jól megépített,
megfelelően felszerelt művelődési ház
és kultúrapártoló önkormányzat fogadott, amely nagyon korrekt szinten biztosítja a munkavégzés biztonságos feltételeit, és ez garancia arra, hogy minőségi

zenémhez pedig Müller Péter Sziámi
írta a dalszövegeket. Tavaly februárban egy közel háromórás koncertet adtunk az Arénában, amely alkalomra ismét összeállt a Fonográf együttes, és
még abban az évben’68 címmel az ötödik szólólemezem is megjelent.
– Mit takar a CD címe?
– 1968-ban a Tolcsvay-trióval megnyertük a „Ki mit tud?-ot – mondhatom,
az volt a kezdet. Tavaly lettem hatvannyolc éves, ezért a hozzám legközelebb
álló szerzeményeimből összeállítottam
egy összegző lemezt. Olyan dalokat válogattam, amelyekről úgy gondoltam,
hogy a közönség is szereti, ezért rákerült a CD-re többek között Az első villamos, a Jöjj kedvesem és Petőfi költeménye, a Nemzeti dal is, amelyet 1973-ban
zenésítettem meg.
– Ez az év is ilyen mozgalmasan telik majd?
– Nyáron az 1987-es ősbemutató
helyszínén, a Margitszigeti Szabadtéri
Színpadon ismét színre kerül a bátyámmal, Bélával (Tolcsvay Béla – a szerk.)
közösen írt oratóriumunk, a Magyar
mise. Felkértek, hogy erre az alkalomra írjak egy új művet is, úgyhogy most
ezen dolgozom, egy szimfonikus zenekarra és néhány rockhangszerre komponált, instrumentális művön, amely
az Új magyar rapszódia címet viseli
majd. n (Tamás Angéla)

Fotó: Horváth Tamás

munkát végezhessünk. Egy ekkora házban mindenkinek kell találnia kedvére való műsort, ezért szélesre kell nyitni
a kapukat, de bármilyen műfajról is legyen szó, csak színvonalas produkciók
kerülhetnek be a ház falai közé. Célként
tűztem ki azt is, hogy azokkal az értékekkel, pluszokkal, amelyekkel rendelkezünk, a kerületen túl is megjelenjünk,
vigyük el Budafok-Tétény jó hírét. Úgy
érzem, jó úton haladunk, a Klauzál Házat sikerült a magyar kultúrszakma térképén elhelyezni, és talán már most a
top művelődési központ kategóriába tartozunk. Ennek eldöntésére azonban a
fenntartó és a tisztelt látogatók jogosultak. Az viszont tény, hogy több nagyszabású, esetenként országos szakmai rendezvénynek biztosíthattunk helyszínt,
programjaink többsége telt házat vonz,
és elismerések tekintetében sincs okunk
panaszra. n (Tamás Angéla)

– Talán soha nem volt olyan fontos, hogy
kiálljunk eredeti, hagyományos értékeink
mellett, mint ma: ki-ki a maga lehetőségeivel, a maga területén – a művész a művészetével. A falakon látható fotók egyértelmű
kiállás egy hagyományos, a magyarság történetét végigkísérő, alakító, lelkünkbe mélyen beivódott értékrend, a keresztény értékek mellett – mondta megnyitóbeszédében
Gazdik István, a Klauzál Ház igazgatója.
Farkas Balázs, akinek kezdeményezésére létrejött a kiállítás, a Károli Gáspár

Református Egyetem televíziós stúdióvezetőjeként vonult nyugdíjba. A kerületi
Keresztény Értelmiségiek Szövetségének
alapító tagja és a Protestáns Újságíró-szövetség tagja.
Czimbal Gyula, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán diplomázott, 2011 óta az MTVA Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő
Alap munkatársa, a fotóarchívum képszerkesztője. Irodalmi portréit a költészet napja alkalmából a Budafoki Könyvtár mutatja be április 12-én, 18 órakor.
Kanyó Ferenc egyetemi hallgatóként
kötelezte el magát a fotózás mellett. Nyugdíjazásáig a Nádasdy Kálmán Alapfokú
Művészeti Iskola fotóstanáraként dolgozott. Aktív évei alatt növendékei mintegy
száz díjat szereztek itthoni és külföldi fotópályázatokon.
A három fotóművész közös kiállítása április 22-ig látogatható a Klauzál Ház
földszinti kamaratermében. n (VH)

Czimbal Gyula, Gazdik István, Kanyó Ferenc és Farkas Balázs

Fotó: Horváth Tamás
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HIRDETMÉNYEK

 Városházi Híradó

Európai Parlamenti képviselők választása 2019
Az Európai Parlament tagjainak magyarországi választására
2019. május 26. napján kerül sor. A választáson az Európai Parlamentben Magyarország
számára fenntartott 21 képviselői helyre szavazunk.

Képzőművészeti pályázat kerületi képző- és iparművészek részére

ADY ENDRE
halálának 100. évfordulója alkalmából

Aktuális határidők:
1. Választási értesítő
A névjegyzékbe vételről a Nemzeti Választási Iroda választási értesítő megküldésével értesíti a választópolgárokat.
Azok a választópolgárok, akik 2019. március 20. után kerültek a szavazóköri névjegyzékbe, a helyi választási irodától
kapják meg az értesítőt.
Aki 2019. április 5-ig nem kapta 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. Átjelentkezési kérelem és visszavonása
Aki a szavazás napján nem tud a lakcíme szerinti szavazókörben megjelenni, de mindenképpen szeretne szavazni, átjelentkezési kérelmet nyújthat be 2019. május 22-én, 16,00 óráig.
A kérelmet ezen időpontig levélben, vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus úton módosíthatja vagy visszavonhatja. Ezt követően május 24-én 16,00 óráig lehet személyesen vagy elektronikus azonosítást követő benyújtás esetén vis�szavonni a kérelmet.
Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre, budapesti kerületbe lehet.
3. Külképviseleten történő szavazás és visszavonása
Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleten történő szavazáshoz nyújthat be kérelmet 2019. május
17-én 16,00 óráig, illetve ezen időpontig módosíthatja, hogy mely külképviseleten kíván szavazni. A külképviseleti névjegyzékből való törlést május 22-én 16,00 óráig lehet kérni.

“Milyen az ősz maguknál, édes?
A nap még mindig úgy ragyog?”
A tetszőleges technikával készült alkotásokat

2019. szeptember 25-én /szerdán/

9 - 21 óráig lehet leadni
a Radóczy Galériában. /1223 Budapest, Dézsmaház u. 27./

A kiállítás megnyitása: 2019. szeptember 28. 16 óra
További információ:
rmgaleria@hotmail.com
mobilszám: 06 70 576 0270

4. Mozgóurna iránti kérelem
Fontos változás a korábbi évekhez képest a mozgóurna-kérelmekkel kapcsolatban, hogy a benyújtás különböző módjaihoz más-más határidők tartoznak, amelyekről részletesen a későbbiekben adunk tájékoztatást.
Valamennyi kérelemhez a nyomtatványok a http://www.valasztas.hu/ep2019 oldalon online kitölthetők, továbbá a papíralapú postai benyújtáshoz letölthetők.
A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük az Ön adataival, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
A választásra jogosultakról, a benyújtható névjegyzékbe vételi kérelmekről és határidőkről továbbra is folyamatosan tájékoztatást adunk.
Minden további, fontos információ megtalálható a http://www.valasztas.hu, illetve a www.budafokteteny.hu oldalon is.
A választópolgárok kérelmeivel kapcsolatos ügyintézés a helyi választási irodában lehetséges.
A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
Cím: 1221 Budapest, Városház tér 11. Telefonszám: 06-1/229-2611/188-as mellék
E-mail cím: valasztas@bp22.hu, Faxszám: 06-1/229-2611/260

Budatétényi Polgári Kör Közhasznú Egyesület - Radóczy Mária Galéria
kistetenyitarsaskor.hu

n
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Pincejárat az operett 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 (interneten: 1000 Ft, Pincejárat buszon: 1200 Ft) és kerületi lakcímkártyával kedvezmények az alábbi programokra:
Záborszky Pince – Borváros
(1222 Bp., Nagytétényi út 24-26.)
Nyitva: 14.00–19.00
Belépőjegy: 1500 Ft

16.00- „BorkataGomba”
Kóstolóval egybekötött pódiumbeszélgetés résztvevői: Viszkocsil
Dóra a Promontor Tv szerkesztője, Onyestyák Mária és Onyestyák
Lajos gombapince tulajdonosok. Kóstoló: ételvariációk gombából..
Bányai Gábor Bertalan keramikusművész kiállítása
Pincejárat jeggyel 1200 Ft.

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

15.00-20.00 Kovács Szilárd operett dallamok - zongorán kísér
Korényi Judit
A programra a belépés ingyenes.
Vezetett pinceséta, 3 pohár bor: 1500 Ft. Pincejárat jeggyel: 1000 Ft

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

19.00 Pincekvíz – játékos kvíz vetélkedő 2-6 fős társaságoknak.
A részvétel ingyenes a győztes csapat 4 darab VIP pincejárat
jegyet nyerhet. Menü: Ropogós kacsacomb almás káposztával
és burgonyapürével, aranygaluska vanília sodóval. A csomag
ára: 2590 Ft. Előzetes regisztrációhoz kötött a: (1) 424 5115 telefonszámon..

Soós István Borászati
Szakiskola Tangazdasága
(1221 Bp., Jósika u. 2-28.)
Nyitva: 15.00–20.00
Belépőjegy: 1200 Ft

15.00-20.00 Szász Kati operettválogatás - zongorán kísér
Pozsár Andrea
Pinceséta borkóstolóval és borkorcsolyával, a végén a vállalkozó
kedvűek, bor-totón egy pohár kóstolót nyerhetnek a Tangazdaság borából. A csomag ára 1200 Ft (Pincejárat jeggyel 1000 Ft),
amely tartalmazza a vezetett pincesétát és 2 féle bor kóstolását..

Barlanglakás Emlékmúzeum
(1221 Bp., Veréb u. 4.)
Nyitva: 15.00–20.00
Belépőjegy: nincs

15.00-20.00 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

15.00-19.00 Plásztán Anett és Kiss Tivadar operett válogatás zongorán kísér Harmati Máté.
Múzeumlátogatás ás vezetett pinceséta
Pincejárat jeggyel 800 Ft

Katona Borház
(1222, Bp., Borkő u. 6B.)
Nyitva: 13.30–20.30
Belépőjegy: nincs

15.00- 19.00 Mádi Piroska operett énekesnő és Horváth Elemér
hegedűművész - zongorán kísér Horváth Péter
19.30 Operett Gála fellépnek: Köllő Babett, Mádi Piroska,
Buch Tibor - hegedűn játszik: Horváth Elemér, zongorán kísér:
Horváth Péter Az operett gála ára 2500 Ft.

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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Kifestőkönyv felnőtteknek
Már letölthető a kerület nevezetességeit,
műemlék és modern épületeit bemutató,
felnőttek számára készült színezőkönyv
A felnőttek körében is egyre népszerűbb a színezés, amely segít kikapcsolódni és visszatalálni az
alkotáshoz. Budafok-Tétény önkormányzatának megbízásából készült
el a ,,Budafok-Tétény színező felnőtteknek” című kifestőkönyv, mely ötvözi a kreativitást és a helyi nevezetességek megismerését.
z önkormányzat célja Budafok-

ATétény megismertetése, népszerű-

sítése a helyi lakosok és a kerületbe

xxxxxx

érkező vendégek körében. A hatoldalas kifestőkönyvbe az Artér Művészeti Egyesület alkotói készítettek
grafikákat a kerület nevezetes épületeiről, így tetszés szerint színezhetjük
ki többek között a Nagytétényi utat,
a nagytétényi Nagyboldogasszony
templomot, a Péter Pál utcát, a kísérleti lakótelepet, valamint a Szent Lipót-templomot.
A felnőtteknek készült színezőkönyv letölthető a Budafokteteny.hu
oldalról. n (VH)

Fotó: Horváth Tamás

Jó zene és poharazgatás
A swing muzsikáé volt a főszerep az áprilisi Pincejáraton

(Folytatás az 1. oldalról) 

– Mert ez a leánybúcsúm, április végén
megyek férjhez, és a budafoki barátnőm, Czencz Dóra – mutatott rá – szervezte meg ezt a délutánt. Jó ötlet volt a
részéről, hiszen még soha nem jártam
itt, és nagyon jól érezzük magunkat. Ez
az utolsó közös „szabad” vacsorám…
Az esküvő után hamarosan visszatérek
a férjemmel, és bemutatom neki ezeket
a hangulatos pincéket.
A Borköltőknél telt ház volt, még
jó, hogy időben lefoglalták az asztalt. A
pince hátsó részében csupa fiatal ült a
terített asztaloknál, és falatozás közben
kvízfeladványokon törték a fejüket.
Kicsit arrébb, a Veréb utcai Barlanglakás Emlékmúzeumból harmonikajáték hangja szűrődött ki. A zene
mindenütt „tutira” szólt, a Várszegi Pincészetben a Tuti-Voice & Piano
muzsikált, a Seybold-Garab Pincében
pedig a Zsemlye Veronika duó. Garab
Gábor tulajdonos háromféle bort, fehér-, rozé- és vörösbort – köztük a helyi Garamvári-féle cuvée-t – kínált a
látogatóknak, s persze mesélt is hozzá.

– Tavaly márciustól novemberig
alig volt üres hétvégénk, de a pincejáratok idején szinte garantált a telt házunk – mondta. – Elég sok budafoki arcot látok, a jó borokon kívül bizonyára
a rövid sétával elérhető Törley Mauzóleum miatt jönnek, mert azt csak most
láthatják belülről Garbóci László helytörténész szakavatott vezetésével.
A Zsemlye Veronika duó két bortöltés és bormagyarázat közben örökzöldeket játszott. Veronika helybéli, a
közeli Olajhegy utcában lakik, de még
sose járt ebben a pincében.
– Nagyon jól érzem itt magam, mert
igen családias a hangulat – mondta.
A buszjárat innen a hegyre vitt a
Soós István Borászati Szakiskola Tangazdaságába, ahol éppen Gál Csaba
„Boogie” & The Gadjo Swingers játszott a rendezvényteremben. Csaba is
először volt a tangazdaságban, de a
pincébe most nem jutott le.
– Ahhoz képest, hogy kerületi lakos
vagyok, még soha nem voltam ezen
a szép helyen. Most is csak az étteremig jutottam el, de igyekszem pótolni

a pincelátogatást – ígérte. Őt és zenekarát este az I love swing váltotta fel,
Iván Szandrával és Jász Andrissal.
– Egyszer megnyertük a Pincejárat
tehetségkutatóját, így jutalomból volt
már szerencsénk fellépni a Budafoki
Pezsgő- és Borfesztiválon, ahol szintén nagyon jól éreztük magunkat, mint
ahogy most a Soósban is – hallottuk
Szandrától.
A pincében Tar Tiborné Erika borász és Németh Iván, a tangazdaság vezetője kalauzolta felváltva a vendégeket, akik megtudhatták tőlük, hogy a
tavalyi átlagos mennyiségű szőlőtermés mellett jó minőségű boraik „születtek”. Kifelé jövet Karsay Ferenc
polgármesterrel futottunk össze, aki a
rendezvényterembe igyekezett:
– Jó zenét jöttem hallgatni – mondta
érdeklődésünkre. – Szandra a mi felfedezettünk. Nagyon szeretem a játékukat, mert igényesen zenélnek.
Nagy sikerük volt. Az áprilisi pincejárat jó hangulatban telt swinggel fűszerezve. Májusban a bor mellett az
operetté lesz a főszerep. n (Temesi)

Ne engedjünk be idegent!
Prevenciós elődadás a Szivárvány Idősek Klubjában
Az idősebb generáció jóhiszemű, naiv,
kevésbé gyanakvó és nincs meg bennük az az egészséges bizalmatlanság, mint a fiatalokban, ezért is
válhatnak gyakrabban különféle bűncselekmények áldozatává. A kerületi
rendőrkapitányság körzeti megbízottjai rendszeresen tartanak prevenciós
előadásokat, beszélgetéseket a nyugdíjasklubokban.
Szivárvány Idősek Klubjában már-

Acius 29-én két rendőr beszélt a
legújabb és a leggyakoribb trükkök-

ről, amiket bevetnek a bűnözők a
szépkorúakkal szemben. Ilyen például az unokázós telefonhívás, amikor
az aggódó nagyszülő érzéseit használják ki azzal, hogy azt hazudják, hogy
az unokája balesetet szenvedett. Ilyenkor a rendőr azt javasolja, hogy nem
szabad egyből megijedni, hanem rögtön fel kell hívni valamely családtagot
és kideríteni, hogy van-e valóságalapja
a hívásnak, ha nincs, akkor hívni kell
a 112-t. Egyre gyakoribb a kerületben,
hogy becsengetnek a kertekbe, és valamilyen ürüggyel be szeretnének menni

a kertbe, majd a házba. Az elkövetők
szomjasak, megjavítanának a ház körül
valamit, vagy fel akarnak váltani egy
nagy címletű bankjegyet. Soha nem
szabad beengedni senkit még a kertbe
sem. Általában nem egyedül érkeznek
ezek a tolvajok, hanem többen, míg az
egyik eltereli a tulajdonos figyelmét,
addig a másik ellopja az értékeket. A
rendőrség arra kéri a lakosságot, ha valami gyanúsat vesz észre, akkor minden
apró részletre figyeljen oda és jegyezze
meg. Nagyon sokat számíthat egy autó
rendszáma, színe, a részletes személyleírása az elkövetőnek. A tájékoztatón
az egyenruhások megmutatták, hogyan
néz ki az eredeti rendőrjelvény, és milyen egy utánzat. A prevenció végén az
idősek meséltek el velük vagy az ismerősükkel megtörtént eseteket. Volt termékbemutatós csalás, telefonos zaklató, besurranó tolvaj és trükkös lopás
is. A kerületben nem jellemzők a buszon vagy villamoson elkövetett lopások, de a szomszéd kerületben már
igen, ezért a rendőrök azt javasolták,
hogy a tömegközlekedési eszközön
ne vigyenek magukkal az idősek táskát, hanem inkább a vékony kabátjuk
belső zsebébe tegyék az értékeiket. A
klubtagok elmondták, hogy azért jók
ezek a tájékoztatók, mert ilyenkor tanácsot kérhetnek a rendőröktől és megismerhetik mások problémáit, amiből
tanulhatnak. n (Viszkocsil Dóra)

2019

Lehet jelentkezni
a virágosztásra

Intézmények és magánszemélyek jelentkezését is várják
Az önkormányzat idén is egynyári és
balkonvirágok felajánlásával járul hozzá, hogy minél virágosabb legyen Budafok-Tétény. Intézmények és magánszemélyek jelentkezését is várják.
virágosztási programra 2019. áp28-ig jelentkezhetnek, akik
virágok ültetésével szeretnék szebbé tenni környezetüket. Virágágyások beültetésére lakcímenként legfeljebb 50 darab egynyári növényt,
utcafrontra néző balkonok díszítésére
pedig lakásonként maximum 10 darab
növényt ajánl fel az önkormányzat,
vegyesen. A neveléshez szükséges ládákat, virágföldet és a gondoskodást
a jelentkezőknek kell biztosítaniuk. A
virágágyások esetében a növényeket

Arilis

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. n (VH)
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OKTATÁS, IFJÚSÁG

 Városházi Híradó

Fotóverseny
a Nádasdy iskolában
Fényképezőgéppel a Duna-parttól a Szoborparkig
Az ország különböző részeiről érkeztek versenyzők a VI. Országos Fotóversenynek otthont nyújtó Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskolába, hogy
a fényképezés területén megcsillogtassák tehetségüket, megismertessék látásmódjukat és összemérjék tudásukat.
Az Oktatási Hivatal által meghirdetett,
kétnapos tanulmányi versenyen öt művészeti iskola tizenkilenc növendéke állt
készen arra, hogy a területi előválogató
után végrehajtsa a döntő feladatait.
kerületi művészeti iskola igazgató-

Ahelyettese, Oláhné Rozsi Magdolna
Vizi Sándor, a Budafok-Tétény Baráti Körök elnöke, Fűkő Zsuzsanna és Karsay Ferenc polgármester a díjátadáson

Élete a közszolgálat

Fotó: Horváth Tamás

Nyugdíjba vonul Horváthné Fűkő Zsuzsanna, kerületünk díszpolgára
A márciusi testületi ülésen köszönték meg
a képviselők a kerületi Egyesített Óvoda
vezetőjének, Horváthné Fűkő Zsuzsannának a munkáját, aki 44 Budafok-Tétényben
eltöltött év után vonul nyugdíjba.
űkő Zsuzsanna óvónőként 1980-tól kez-

Fdett kerületünkben dolgozni, az Árpád

utcai Óvodában, majd 1983-tól a Kísérleti
Lakótelepi Óvodában mint vezetőhelyettes
és munkaközösség-vezető tevékenykedett.
1986-tól három évig a Kisfaludy Utcai Óvoda vezetője volt. 1989. augusztus 1-jétől dolgozott a VII. utcai
Napköziotthonos Óvoda vezetőjeként,
majd 1996-tól az 5. sz. Egyesített Óvoda
vezetői feladatait látta el.
Az 1986–87-es nevelési évben a Fővárosi Pedagógiai Intézetben végezte el az
óvodavezetői tanfolyamot. 1989–90-ben
– a Fáklya Klub szervezésében – munkaügyi kurzuson és konzultáción bővítette ismereteit. 1991–92-ben a környezet-matematika komplex tanfolyamra járt. 1992-től
1994-ig a „Módszertani körkép” tanfolya-

mon ismerte meg az alternatív pedagógiai programokat. 1993-ban részt vett a „Hogyan készítsünk pedagógiai programot?”
c. továbbképzésen. 1994-ben az „Egészséges életmódra nevelés” c. kurzus hallgatója volt. 1995–96-ban, az ELTE szervezésében fejlesztő pedagógiai ismereteket
szerzett. 1996–97-ben a „Helyi programkészítés” tanfolyamon vett részt. 1998-ban
megkezdte „A vezetők munkajogi ismeretei” c. továbbképzést. 1999-ben „Minőségfejlesztés” tanfolyamon vett részt.
2004-ben európa uniós pályázatíró végzettséget szerzett, és részt vett a Konfliktuskezelés a közoktatási intézményekben
c. kurzuson, 2006-ban pedig a Magyar
Gordon Iskola Egyesület pedagógus-továbbképzési programon.
1990 és 1992 között a kerületi Pedagógus Szakszervezet titkáraként tevékenykedett. 1994 óta minden évben sikeres sportversenyeket szervezett a kerület óvodásai
részére.
1998 és 2002 között az önkormányzat környezetvédelmi bizottsága, 2002-től

2006-ig az oktatási és informatikai bizottság tagja volt.
Vezetői munkájáért 1990-ben Budapestért Kitüntető Jelvényt és Oklevelet kapott. 1998-ban a kerületi önkormányzat A
XXII. kerület Sportjáért díjjal, 2006-ban
Az év intézményvezetője címmel és Tóth
József-díjjal, valamint 2012-ben a fővárosi
önkormányzat Bárczy István-díjjal jutalmazta munkáját.
A kerületi önkormányzat 2014-ben
díszpolgári címet adományozott részére.
A Budafok-Tétény Baráti körök elnökeként, jelenleg helyetteseként szolgálja a
kerületi lakosok igényeit.
Az Oktatási Hivatal a tanfelügyeleti
szakértők képzését az intézményvezető as�szony által összeállított, vezetői ellenőrzéshez szükséges dokumentumokra alapozza.
A kerületi önkormányzat „Kerületünkben végzett munkája elismeréséül” érmet
és „A Köz szolgálatáért 1975–2019” arany
medált adományozott Horváthné Fűkő
Zsuzsannának. n
(Továbbiak a Budafokteteny.hu oldalon)

elmondta lapunknak, hogy az eddigiekhez képest az idei tanévben lényegesen kevesebben adtak be pályamunkát a
válogatóversenyre, így a döntőn csak a
második korcsoportban voltak nagyobb
létszámban az ifjú fotósok. A versenyen a csongrádi, egri, kozármislenyi és
szolnoki vendégek, valamint a Nádasdy iskola fotó tanszakos diákjai, Székely Judit tanítványai fényképeztek. A
budafok-tétényi intézmény egyik növendéke megkapta a zsűri különdíját,
míg másik két diákjuk második, illetve
harmadik helyezést szerzett. Érdekességként említette, hogy a gyerekek kü-

xxxxxx

lönösen a részleteket örökítették meg
képeiken, a Duna-parton készült fotók
legtöbbjén pedig a hulladék került a középpontba.
A 2001 és 2008 között született diákok korosztályonként más-más feladatot
oldottak meg. A „műtermi” fotózáson a
fiatalabbak a festő-, illetve a kerámiateremben összeállított csendéleteket fényképezték, a két idősebb korosztály pedig a balettosokat és a néptáncosokat
kapta lencsevégre próba közben. A versenyzők terepen is bebizonyíthatták rátermettségüket: az első korcsoportosok
a budatétényi Memento Parkban (korábban Szoborpark Múzeum – a szerk.),
a 2003-ban, illetve 2004-ben születettek
a Duna-parton készítették el képeiket.
A kamasz korosztály fényképezőgépével Budafok utcáit járta, illetve a Tétényi Dunapart Lovasklubban vendégeskedett, ahol beöltözött lovasok tartottak
rövid bemutatót a fotózáshoz.
A zsűri – elnöke Szűcs Tibor, a Kisképző igazgatója, tagjai Rónay Gergely,
a Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium fotótanára és Siményi Gergely
fényképész – március 30-án délután értékelte az elkészült fotográfiákat és hirdetett végeredményt. n (Tamás Angéla)

Fotó: Horváth Tamás

Oktatás a szemétgyűjtésről

Az FKF Zrt. foglalkozása a Csemetekert Tagóvodában
A Csemetekert Tagóvoda hat csoportja is részt vett azon a foglalkozáson,
amelyet a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. tizedik éve tart Budapest nevelési-oktatási intézményeiben.
A Környezetvédelmi Oktatóprogramra
minden olyan iskola és óvoda jelentkezhet, amely fontosnak tartja a gyerekek és a diákok környezettudatos
szemléletformálását.
z óvodások csoportonként vettek részt

Aa játékos foglalkozásokon, ahol megis-

Kincsverőne Pötörke Katalin a Védőnői Szolgálat vezetője a felújított épületében

Fotó: Horváth Tamás

Újra a régi helyükön a védőnők
Felújíttatta a Védőnői Szolgálat épületét az önkormányzat
Európai színvonalú baba- és gyermekbarát hellyé alakult át a kerületi Védőnői
Szolgálat épülete az önkormányzat által finanszírozott teljes körű belső felújításnak
köszönhetően. Április 1-től ismét a Káldor
Adolf utca 5–9. szám alatt fogadják a védőnők a kisgyermekes családokat.
éhány hónapnyi megfeszített munka

Nután teljes belső felújításon esett át a

Védőnői Szolgálat új épülete. Új burkolatok kerültek a falra és a padlóra, kicserélték
a belső nyílászárókat, új bútorokat szereltek fel, és akadálymentes, valamint gyermekmosdókat alakítottak ki. A védőnők
véleményét folyamatosan szem előtt tartotta a kivitelező, így a családias vidám belső

nekik köszönhető. „Nagyon örültünk annak, hogy meghallgatták a véleményünket,
és hogy mi mondhattuk meg, milyen színűek legyenek a falak, milyen mesefigurás dekorcsíkok díszítsék a helyiségeket”
– mondta Kincsverőné Pötörke Katalin, a
Védőnői Szolgálat vezetője. Hozzátette:
külön igényeltek egy baba-mama szobát,
ahová nyugodtan elvonulhatnak az édesanyák szoptatni. Ez a helyiség alkalmas lesz
a jövőben a rendszeresen megrendezett tájékoztató előadásokra is, ahol most már kényelmesen helyet tudnak foglalni a szülők.
A szakemberek az épületen belül felújították a víz-, csatorna-, elektromos, gyengeáramú és fűtési rendszert is. Ilyen mértékű
felújításra még soha nem került sor. A 60-

as években épült rendelőt néhány évvel ezelőtt az önkormányzat kívülről rendbe hozta, új nyílászárókat és hőszigetelést kapott
az épület. A mostani belső felújításnak köszönhetően falakat is áthelyeztek a szakemberek, így új konyhát is kialakítottak, ahol
a védőnők kényelmesen ebédelhetnek. A
három tanácsadói helyiség is sokkal tágasabb és otthonosabb lett az újragondolt tervek után. A megszépült épületben tartja tanácsadását Tóth Márta, Karászi Éva, Szabó
Kis Mária, Eiszrich Ádám és Laczkovszki
Melinda házi gyermekorvos. A rendeléseket a gyermekorvosok változatlanul a
BENU Patika földszintjén tartják. A védőnői és orvosi tanácsadás ideje alatt az épület
nyitva tart. n (Viszkocsil Dóra)

merhették a hulladékgazdálkodás alapjait és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait.
A program célja az, hogy a gyerekek szemléletét és mindennapi szokásait minél kisebb korban környezettudatosabbá tegyük
– mondta lapunknak Botika Kovács Andrea edukációs főmunkatárs. A tanórák a
gyerekek, diákok megszokott környezetében, csoportszobában, tanteremben, illetve
az intézmény erre kijelölt helyszínein történnek. Egy foglalkozás időtartama az adott
intézmény házirendjéhez illeszkedik, iskolai keretek között általában 45 percet vesz

igénybe, az óvodákban pedig 30 percesek.
A Csemetekert Tagóvodában a gyerekek
rendkívül felkészülten érkeztek a játékos
foglalkozásra. Sokan tudták, hogy melyik
hulladékot milyen színű kukába kell dobni.
Azoknak a kis óvodásoknak pedig, akik még
nem tudták ezt, Andrea egy mondókával tanította meg. Képek segítségével ismerték
meg a gyerekek a különböző szemétlerakó
helyeket és az ott zajló munkafolyamatokat. A program pedagógiai módszerek alapján, életkori sajátosságok figyelembevételével, interaktív módon valósul meg, amit a
nevelési-oktatási intézmények térítésmentesen vehetnek igénybe. Emellett az iskolások számára az FKF lehetőséget biztosít
különleges tanórára a XV. és a XVIII. kerületi Szemléletformáló és Újrahasználati
Központban, ahol színes programokkal várják a diákokat. A XV. kerületben a tíz évnél idősebb tanulóknak lehetőségük van
ellátogatni a Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe is, ahol szakszerű vezetés mellett ismerhetik meg, hogyan keletkezik
energia a kommunális hulladék elégetése
során. n (Viszkocsil Dóra)

Városházi Híradó

Hirdetésfelvétel
Médiapartner: Sales Bt.

KÁRPITOSMESTER
MAJOR DEMETER

Mobil: 06 30 932-9831

Megjelenési lehetőségekkel
kapcsolatban kérje tanácsadó
kollégáink segítségét!

Kápritozott bútorok javítása,
áthúzása közülereknek is!

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

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

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

*/("5-"/,;7&55æ
A 22. KERÜLETBEN

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

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

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

ÜVEGEZÉS
REDŐNY

SZÚNYOGHÁLÓ

NAPELLENZŐ

NYÍLÁSZÁRÓ

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

FOGTECHNIKA
 3\T`\_\X UVQNX X\_\[sX Xz`g~az`R
WNc~as`N RYz_URaá s_\[

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
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Apróhirdetés
Appróhirdetés-felvétel:
GYORSNYOMDA,
PROMONTOR UDVAR
1221 Budapest,
Kossuth. L. u. 25–29.
szolgáltatás 

Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves korig.
Kérésére házhoz megyünk.
Tel: 06-30/6821-390, www.a111auto.hu
Ács-kőműves vállal minden munkálatokat,
szigetelést, festést, csatornázást, aszfaltozást. Hívjanak bizalommal.
Tel: 06-70/908-9578
Kalodás tüzifa, szén, brikett, hőszigetelő
anyagok és gipszkarton kiegészítőkkel vásárolható házhozszállítással is.
1116 Bp., Fehérvári út 202.,
Tel: 06-30/9516-583, 06-30/650-3512
Duguláselhárítás, csőkamerázás.
Tel: 06-70/575-2972 Kovács Pál
Szobafestést, mázolást, csempézést, kőműves munkát, kisebb javításokat is rövid határidőre vállalok. Tel: 06-30/9750-053
Készpénzért gépkocsikat vásárolunk, hivatalos bontási igazolással, ingyenes szállítással. +36-30/455-87-19
Rendszergazda szolgáltatás, informatikai hálózat üzemeltetése kedvező áron.
Érd.: 06305754831. További információk: szamitogephiba.hu
Konténeres sittszállítás, sóder, homok, termőföld, zöldhulladék, murva. Tel: 06-20/4646-233

Munkatársat keresünk
Bp. XXII. kerületébe hajnali
hírlapkézbesítésre és
reklámújság terjesztésére.
Tel.: 06-70-515-1677
Hétköznap: 08:00-16:00-ig.
Fuvarozást, költöztetést vállalok a hét minden napján. Személyszállítást is. Tel: 0630/7473-655

eladó 

Építkezésre, üdülésre alkalmas telek eladó
Horgásztelepen. Lakáscsere is érdekel. Víz,
gáz, csatorna, villany van.
Tel: 06-70/344-1760
XXII. Húr utcai lapkóparkban felújított 116
nm-es nappali + négy szobás, erkélyes,
parkra néző napos lakás, kocsibeállóval eladó 63 milló Ft. Tel: 06-20-9675-691

állás 

Műanyag feldolgozó üzembe férfi fémipari szakmunkást és gépkezelőt felveszünk,
kimagasló kereseti lehetőségek. Tel: 061/207-5389 XXII. ker. Ipari park,
e-mail: recyclen@recyclen.hu
Központi Statisztikai Hivatal számára készülő lakossági adatfelvételekhez kérdezőbiztosokat keresünk Budapest kerületeibe. Jelentkezni a hr@statek.hu e-mail címen lehet.
Campona Bevásárlóközpontban lévő ékszerszalonba, eladót keresek. Érettségi, kereskedelmi gyakorlat. Becsüs végzettség, nyelvismeret előny. 06-70-322-6135

KERT 

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
Teljeskörű kertészeti munkák, fakivágás, gallyazás, növényvédelem, öntözés technika, kertépítés,
tereprendezés. Grünwald János Tel: 06-30/3437318, www.sunikertek.hu

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK
Árverési dokumentáció megvásárolható 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft
készpénzért a pénztárban hétfőn 13.30 –17.30 óra, szerdán 8.00–12.00
óra és 14.00–16.00 óra között a 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

1225 Bp., Hugonnay Vilma u. 3.

kivett lakóház, udvar, gazd. épület

kivett intézményi 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.

Helyrajzi szám: 231736. Telekterület: 622 m2.
Övezet: Vt-H/NT/3.
Az ingatlan kikiáltási ára: 12 420 000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható:
10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2019. április 16. 9.00 óra.
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 Városházi Híradó

Márton úton Kvangdzsu felé
Kitettek magukért a Budafóka SE úszói a debreceni ob-n
A Budafóka SE-t hatan képviselték Debrecenben, a 121. országos úszóbajnokságon: Márton Richárd, Zombori Gábor,
Galyassy Szilárd, Rácz Regő, Vántóczki
Gergely és Nagy Gergely. A legjobb helyezést Márton Richárd érte el 200 méter
gyorson, s a 4x100 méteres gyorsváltónk
is negyedik lett Márton, Galyassy, Rácz,
Zombori összetételben. S ami a legszebb
az egészben: a Budafókának nagy valószínűséggel lesz versenyzője a dél-koreai Kvangdzsuban, a felnőtt vizes világbajnokságon, Márton Richárd személyében!
kezdetektől fogva az alapító mester,

AHorváth Tamás irányításával készül-

Csizmadia Csaba edző gratulál Króner Martinnak

Fotó: Budafokimte.hu

Nincs forduló BMTE-pont nélkül
Króner Martin csodagóljával kezdődött a párharc a Nyíregyháza ellen

Eredményes két fordulón van túl a labdarúgó NB II-ben a Budafoki MTE, előbb Mosonmagyaróváron aratott 2-0-s győzelmet,
majd vasárnap a Promontor utcában 2-2es döntetlent játszott a szebb napokat látott
Nyíregyházával. A kiesés réme már csak a
múlt ködébe vesző fájó emlék, csapatunk
szilárdan tartja helyét a középmezőnyben.
osonmagyaróváron

gólzsákunk,

MKovács Dávid két értékesített bün-

tetőjével győztünk. Csapatkapitányunk
a Merkantil Bank Liga mostani szezonjában eddig tizenöt gól szerzett, ebből ötöt büntetőből.
„Tizenegyest rúgni mentális feladat.
Van egy bevett szokásom, amit mindegyik rúgás előtt megcsinálok, szerencsére eddig bejött. Annyit elárulok,
hogy nem a kapus fejével gondolkodom, hanem maximálisan saját magamra, a lövésre koncentrálok” – magyarázta Kovács a magyaróvári meccs után.
Nos, vasárnap nem kaptunk tizenegyest, cserébe viszont az idény egyik

legizgalmasabb meccsét vívtuk otthonunkban.
Az egész Króner Martin csodagóljával kezdődött a 11. percben.
„Igen, csodagól volt! Martin ollózva
juttatta a nyíregyházi kapuba a labdát,
s a videorendszert kölcsönző spanyolok is rögzítették, így az egész világra
eljut ez a fantasztikus találat – mondta lapunknak Jakab János tiszteletbeli
elnök, aki arról is beszélt, hogy a mérkőzés előtt klubtulajdonosunk, Bélteky
Róbert meglátogatta és megkoszorúzta
a közelmúltban elhunyt technikai vezetőnk, Schneider Sándor, „Sneci” sírját.
Aztán 2-1-re fordított a vendégcsapat, és nem is érdemtelenül.
„Ekkor jobban játszott a Nyíregyháza, megérdemelten fordított 2-1-re,
de mi ekkor sem adtuk fel. Olyannyira nem, hogy a 90. percben Vaszicsku
Gergő ki is egyenlített, Kulcsár jobb
oldali szögletét fejelte a hálóba! Teljesen jogosan tartottunk otthon egy
pontot, ráadásul a közönséget is szó-

rakoztattuk. Meg sem fordul már a
fejünkben a kiesés, nagyobb célokat tűztünk ki magunk elé” – vette át
a szót vezetőedzőnk, Csizmadia Csaba, aki időközben az M4 Sport adásában is bemutatkozott szakkommentátorként.
Szóval, nyugodt a hangulat a
Promontor utcában. A hétvégén Tatabányán gyarapíthatjuk pontjaink számát, ahol a Budaörs lesz a házigazda,
mivel legközelebbi ellenfelünk pályáját most építik újjá.
A BMTE 38 pontjával a 13. helyen
áll, és 13 pont választja el a kieső helytől. Ez különösen akkor tűnik bravúros feltámadásnak, ha tudjuk, hogy a
téli szünetet mindössze egy ponttal a
„vonal felett” kezdtük meg. De „Csizi”
edzősége idején főleg a csapat támadójátéka javult fel, egy mérkőzés kivételével minden meccsen sikerült az ellenfél hálójába találni.
Vasárnap, Tatabányán jó lenne folytatni ezt a sorozatot. n (Ch. Gáll András)

nek úszóink a Budafóka sportklubban.
A fáradhatatlan szakember büszke lehetett a tanítványaira a március végén rendezett országos bajnokság után. Az idén
20 esztendős Márton Richárd a 2016-os
ifjúsági Eb-n szerzett bronzérmet, majd
tavaly aranyat az indianapolisi junior
vb-n a 4x200 méteres gyorsváltóban.
Ezúttal a debreceni ob-n mindhárom
pillangószámban (50, 100, 200) megjavította az egyéni csúcsát, a bombaerős,
világklasszisokat felvonultató mezőnyben (Milák, Kenderesi, Cseh, Szabó
Szebasztián) egy ötödik volt a legjobb
helyezése.
Bár 200 méter gyorson nem javította meg egyéni rekordját, az 1:48.48 percet, de így is negyedik lett Kozma Dominik, Németh Nándor és Milák Kristóf
mögött.
„Jelen állás szerint ezzel az eredménnyel Ricsi tagja a kvangdzsui vi-

lágbajnokságon induló 4x200-as gyorsváltónak, ezzel kapcsolatban Sós Csaba
szövetségi kapitánytól is biztató jelzést
kaptam. Persze még nem dőlhetünk hátra, jó lenne lemennie Ricsinek 1:47-tel
kezdődő időre, s akkor ez a váltó nagy
tettekre is képes lehet a vb-n, döntőre
mindenképpen, de talán még az érem
sem reménytelen” – mondta lapunknak
Horváth Tamás.
Másik reménységünk, a 2002-es születésű Zombori Gábor ötödik lett 100
háton, 200 háton harmadik, s 50-en és
100-on korosztályos országos csúcsot
repesztett. A 200 vegyes előfutamában
pedig lehajrázta a sportág élő legendáját, Cseh Lászlót, majd a döntőben ötödikként csapott célba.
„Gábornak kiváltképp a 100 háton
elért 54.9-es ideje nagyszerű, máskor
ezzel simán dobogós lehetett volna, de
így is elégedett vagyok a teljesítményével” – jegyezte meg a mester.
A Zomborihoz hasonlóan szintén
2002-es születésű Galyassy Szilárd
tavaly a nyíltvízi úszók mezőnyében
junior vb-t nyert csapatban, edzője
szerint még mindig nem dőlt el, hogy
a medence vagy a nyílt víz lesz az ő
terepe.
„Szilárd a kamaszkort nem a legjobban élte meg, fizikai adottságai bámulatosak, talán a hozzáállásán, akaraterején
lehetne javítani” – véli edzője.
Ezzel Márton Ricsi esetében nincs
gond. Ha ott lesz Kvangdzsuban és úszik
is, akkor ezzel a klub történetének legnagyobb sikerét érheti el. n (Ch. Gáll)

Villámgyors óvodások versenye
Sorverseny a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolában
z Egyesített Óvoda nagycsoportos

Aóvodásai rekordot döntöttek az idei

xxxxxx

Fotó: Horváth Tamás

Ugródomb a Kolonicsnak

Új tornaszőnyegen gyakorolhatják az ugrás elemeit a gyerekek
Új ugrálódombot kapott a Kolonics
György Általános Iskola és Köznevelési Sportiskola március közepén. A diákok egy bemutatóórával fel is avatták a
nagy kék tornaszőnyeget.
– A régi ugrálódombunk elhasználódott, elszakadt, nem tudtuk már rendesen használni – nyilatkozta Sali Attila intézményvezető. – Mivel egy ilyen

eszköz beszerzése nagy tétel, sokba kerül, ezért pályáztunk és nyertünk – tette hozzá. Az ugrálódomb értéke 240
ezer forint, ezt az összeget a Budapesti
Rotary Klub segítségével sikerült elnyernie az iskolának.Anagyobb gyerekeknek
felüdülés és kihívás az akrobatikustorna-elemek gyakorlása ezen a szőnyegen, de a kisebbek is sokat gyakorolhatnak rajta – közölte Sali Attila. n (VH)

Városházi Híradó
budafok-tétény

sorversenyen. A szervezők nem akartak hinni a szemüknek, amikor meglátták, hogy az összes feladatot ilyen gyorsan teljesítették a gyerekek. 25 éve most
végeztünk először 12 óra előtt – mondta
Horvátné Fűkő Zsuzsanna az eredményhirdetésen. Felgyorsult világunkban a
gyerekek is sokkal gyorsabban és hatékonyabban élik mindennapjaikat – tette hozzá a vezető. Elképesztő ügyességgel, odafigyeléssel és versenyszellemmel
zajlott le a 25. óvodás sorverseny a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola tornatermében. A gyerekek
rengeteget gyakoroltak a mindennapi
mozgás mellett, hogy a legjobb formájukat hozhassák ezen a versenyen. Idén
is, mint minden évben, mind a 14 tagóvodából felvonult a tornateremben egyegy csapat, így összesen 112 gyermek
versenyzett négy különböző ügyességi
feladatban. A gyerekek és a szülők köszöntése után az óvodások zenés bemelegítésen mozgatták meg izmaikat. A sorsolást követően kezdetét vette a verseny.
Minden évben ugyanazt a négy feladatot
kell minél gyorsabban és pontosabban

teljesíteniük a gyerekeknek: labdagurítás, páros alagút, frizbirakás a bólyára,
tollaslabda egyensúlyozása az ütőn futás
közben. A feladatok helyes végrehajtását a TF-ről érkezett edzők ellenőrizték,
és mérték a csapatok idejét is. A nagy
izgalomban a terem végében kiabálva szurkoltak a szülők, nagyszülők. Az
eredményhirdetés előtt Horváthné Fűkő
Zsuzsanna, az Egyesített Óvoda vezetője azt hangsúlyozta, hogy a mozgás sze-

xxxxxx

retete nagyon fontos, és hatalmas segítség lesz az iskolai években. Minden részt
vevő óvoda kapott egy nagy zsák ajándékot, az első három helyezett pedig érmet és kupát vihetett haza. A vetélkedőn első lett a Csemetekert Tagóvoda,
a második helyezést a Rózsakerti Tagóvoda érte el, a Varázskastély Tagóvoda a harmadik lett. Bencze Péter, az iskola igazgatója is ajándékkal lepte meg
a csapatokat. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Horváth Tamás
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