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A szmolenszki tragédia áldozataira emlékeztünk
Karsay Ferenc: A magyar–lengyel sorsközösség nem csak a régmúlt szép hagyománya, tovább él és erősödik napjainkban is
A Lengyel Köztársaság budapesti
nagykövetsége és Budafok-Tétény önkormányzatának közös szervezésében
tartottak megemlékezést a magyar–
lengyel barátságnak szentelt Mementó Szmolenszk emlékműnél.
tavaly felavatott Mementó Szmo-

Alenszk emlékművet a 2010-ben tör-

tént légi katasztrófa évfordulójára állították, amelyben 96 lengyel vesztette
életét, köztük Lech Kaczyński köztársasági elnök. Az április 10-i megemlékezésen Karsay Ferenc úgy fogalmazott:
a Mementó Szmolenszk emlékmű kifejezi, hogy osztozunk a lengyel nép gyászában.
,,A magyar–lengyel sorsközösség
nem csak a régmúlt szép hagyománya,
tovább él és erősödik napjainkban is.
A magyarok és a lengyelek útja, harca, célja közös: megóvni otthonainkat,
megőrizni nemzetinek és kereszténynek országunkat, Európát” – tette hozzá a polgármester.
Małgorzata Radwan-Vass, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövetségének megbízott intézményvezetője
háláját fejezte ki az emlékmű létrejöttéért, majd felidézte a tragédia napján
történteket. ,,Mindannyian emlékszünk
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Örökzöld operettslágerek a Pincejáraton

Fotó: Horváth Tamás

arra a 2010. április 10-i reggelre. Arra a
mély fájdalomra, a hatalmas kétségbeesésre. Az a reggel tragédia volt az áldozatok családtagjainak s hozzátartozóinak, valamint egész Lengyelország
számára” – emlékezett vissza.
,,Emlékezz Szmolenszkre. Mementó Szmolenszk. És mi emlékezni is fogunk.” – fejezte be beszédét a lengyel
megbízott intézményvezető asszony.
A megemlékezés koszorúzással zárult, ahol a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövetsége, a kerület önkormányzati vezetői, az Országos Lengyel
Önkormányzat, a Magyarországi Bem
József Lengyel Kulturális Egyesület és
a Magyarországi Lengyel Katolikusok
Szent Adalbert Egyesülete képviselői
helyezték el az emlékezés koszorúit.
Mint ismert, 2010. április 10-én lezuhant a Lengyel Légierő 101-es oldalszámú Tu–154M utasszállító repülőgépe
Oroszországban, a szmolenszki katonai
repülőtér közelében. A gép fedélzetén
a lengyel elnök, Lech Kaczyński, valamint az ország politikai és katonai vezetésének számos tagja utazott a katyńi
vérengzés 70. évfordulójának alkalmából tartott megemlékezésre. A repülőgép 96 utasa közül senki sem élte túl a
katasztrófát. n (VH)

Húsvét Budafok-Tétényben
A templomokban, az iskolákban és az óvodákban is készültek az ünnepre
húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe.

AA keresztények azt ünneplik ilyenkor, hogy

Örökzöld dallamok csendülnek fel Budafok pincéiben május negyedikén. A Budafoki
Pincejárat egyenesen Lehár Ferenc és más klasszikussá vált operettslágerek világába repít a jövő hónap első szombatján. (Továbbiak a 2. oldalon) 

Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. A
budafoki templomokban is megtartották a nagyhét idején szokásos szertartásokat. A Szent Lipót-templomban például nagycsütörtökön az
utolsó vacsora emlékére tartottak szertartást lábmosással, oltárfosztással, utána pedig virrasztás
volt késő estig. Nagypénteken a reggeli gyóntatást követően, délután indult el a keresztút a Kálvárián, majd este passió, kereszthódolat, áldozás
volt. Nagyszombaton a templomnyitást követően feltámadási szertartást tartottak, húsvétvasárnap pedig szentségimádást. A kerület iskoláiban, óvodáiban és egyéb intézményekben is
tojásfestéssel, külön foglalkozásokkal készültek
az ünnepre. (Továbbiak az 5. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Helyreállítás Rózsakerten
Kijavítják az előző kivitelező által elkövetett hibákat a lakótelepen
smét kordonokkal zárták le a Rózsalakótelep egyik legforgalmasabb közterét helyreállítási munkák
miatt. Karsay Ferenc polgármester tájékoztatása szerint erre azért van szükség, mert az előző kivitelező tavaly
ősszel olyan gyatra minőségben végezte el itt egy új közterület kialakítását, hogy az önkormányzat nem tudta ezt elfogadni. Megpróbálták rávenni
a kivitelezőt, hogy a hibákat javítsa ki,

Ikerti

de sajnos ez nem sikerült, ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy a munka egy jelentős részét nem fizeti ki, és
új pályázatot ír ki, hogy egy másik társasággal állíttassa helyre a területet, illetve végeztesse el ezt a munkát tisztességesen – mondta el a polgármester.
– Tudjuk, hogy ez a lakosságnak sok
kellemetlenséget okoz, viszont más lehetőségünk nem volt – tette hozzá a
polgármester. Mint elmondta, az előző

munkálatok tanulságaiból tanulva biztosították az átjárást a lakótelep déli és
északi része között, hogy mindenki eljuthasson az iskolához. A munkák újbóli elvégzése hosszadalmas, például újra kell rakni a térköveket, újra el
kell készíteni az útburkolatokat, de ezzel sokkal jobbak lesznek a körülmények, ha a kivitelezés elkészül – mutatott rá Karsay Ferenc, aki elnézést kért
a lakosságtól a történtekért. n (VH)
xxxxxx
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Megnyitották az autók előtt
a nagytétényi sorompót
Április közepétől újra járható az autók és a buszok
számára a Nagytétényi úti vasúti átjáró
Április 14-én véget ért a Nagytétényi
úti vasúti szintbeni átjáró (rózsakerti
sorompó) biztosítási berendezésének
tesztüzeme, melynek leteltével visszaadták az útátjárót a forgalomnak.
Kelenföld–Százhalombatta

vonal-

Aszakasz vasúti pálya és kapcsolódó

létesítmények korszerűsítése projekt a
Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg. A fejlesztés részeként 20,5 km hosszan a vasúti pálya
teljes átépítése, korszerűsítése zajlik.
Április 1-jén elindult a vonatközlekedés a Kelenföld–Százhalombatta vo-

xxxxxx

nalszakaszon. A rózsakerti sorompó
(Nagytétényi úti átjáró) fénysorompójának tesztüzeme miatt az átjáró ideiglenes lezárása volt szükséges.
A tesztüzem a tervezettnél előbb,
április 14-én 19 órakor véget ért. Az útátjárót visszaadták a forgalom számára, így a 33-as és 133-as autóbuszok is
a megszokott útvonalon közlekedhetnek. A gyalogos és kerékpáros forgalom áthaladása azonban még nem lehetséges.
A megváltozott forgalmi rend miatt
kérik az erre közlekedők fokozott figyelmét. n (VH)

Fotó: Horváth Tamás

Épülnek a Balatoni úti körforgalmak
A Tanító utcai körforgalmat már használhatja a közúti forgalom
orlátozásokkal, lezárásokkal kell
a Háros utcánál és a
Kőérberki útnál körforgalom építése
miatt. A két Balatoni úti csomópontban
a fővárosi önkormányzat megbízásából, a Budapesti Közlekedési Központ
beruházásában alakítanak ki körforgalmat a térség biztonságosabb közlekedése érdekében. A már megépült, Tanító utcai körforgalmú csomópont három
ki-, illetve bejárattal rendelkezik, forgalomba helyezésével újra az eredeti útvonalán jár április 10-től a 150es buszjárat. A Háros utcában kezdődő
építési munkák miatt szerdától változik
a Kőérberki út és a Háros utca forgalmi
rendje, a Balatoni út érintett szakaszán
pedig 30 kilométer/órás sebességkorlátozás lesz érvényben; a korlátozások
miatt a 141-es és a 941-es busz útvonala kismértékben változik, azonban
mindkét buszjárat továbbra is érinti

Kszámolni

menetrend szerinti megállóit. A Háros
utcai körforgalom várhatóan június közepére készül el.
A fejlesztés közbenső fázisaként a
közúti forgalom április 10-től, szerdától
használhatja a körforgalmat a Balatoni úton a Tanító utcánál. Az új forgalmi
rendnek köszönhetően kényelmesebb
és biztonságosabb a közlekedés: a korábbi kereszteződésben nehéz volt a Balatoni útról balra kanyarodni, a benzinkút felől pedig csak jelentős várakozást
követően tudtak az autósok a Balatoni
útra hajtani. Az új körforgalom útpályája 6 méter széles, egy forgalmi sávval
és három ki-, illetve bejárattal rendelkezik. A fejlesztéshez kapcsolódóan megújult a közvilágítási hálózat, a vízelvezetés. A legfelső aszfaltréteget a Háros
utcai körforgalom átadása előtt marják
majd föl az útpályára, ugyanilyen határidővel történik majd meg a zöldfelüle-

tek rendezése és a torkolati ágakra kerülő gyalogátkelőhelyek felfestése is.
Ezért a BKK kéri, hogy a járművezetők fokozott figyelemmel vezessenek a
helyszínen.
Megnyitják a forgalom előtt a Tanító
utcai torkolatot is, ennek köszönhetően
április 10. óta újra menetrend szerinti,
eredeti útvonalán jár a 150-es buszjárat.
A Tanító utcai átadásával egy időben elkezdődik a Háros utcai, jelenleg
nehezen átlátható kereszteződés körforgalommá alakítása. A csomópontban 8 méter széles útpályájú, négyágú
körforgalmat építenek ki. Átadása után
a Balatoni út északi oldalán lévő szervizút a Kamaraerdei út felől lesz megközelíthető.
(További információk az építkezésről és az ebből adódó forgalomkorlátozásokról a Budafokteteny.hu oldalon
olvashatók) n (VH)

Jaj, cica, eszem azt
a csöpp kis szád…
Örökzöld dallamok csendülnek fel
Budafok pincéiben május 4-én
A Budafoki Pincejárat egyenesen Lehár Ferenc és más klasszikussá vált
operettslágerek világába repít a jövő hónap első szombatján.
Soós István Borászati Szakiskola Tan-

Agazdaságában pincesétával és borkor-
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csolyával várják azokat, akik kíváncsiak a
borászkodás rejtelmeire. A bortotón nyert
pohár bort pedig elfogyaszthatják Szász
Kati primadonna-szubrett dalait hallgatva.
A Várszegi Pincészet Kovács Szilárd operettműsorára és vezetett pincesétára invitálja vendégeit. Aki pedig a
pezsgőgyártás fellegvárába, a Törley
Pezsgőmanufaktúrába érkezik, különleges múzeumlátogatás és pinceséta után
pezsgőt kortyolgatva hallgathatja meg
Plásztán Anett és Kiss Tivadar tolmácsolásában a magyar operett remekeit.
A Borvárosban a kóstolóval egybekötött pódiumbeszélgetés vendége

ezúttal Onestyák Mária és Lajos lesz,
akiket Viszkocsil Dóra faggat a gombatermesztés kulisszatitkairól. Az ínycsiklandozó falatok elfogyasztása után
Bányai Gábor Bertalan keramikusművész munkáiban gyönyörködhetnek a
látogatók.
A Barlanglakás Emlékmúzeum újra
kinyitja kapuit, és harmonikaszóval, friss
pogácsával és egy pohár borral várja a látogatókat. A Borköltők Étterem vacsorára és pincekvízre invitálja az éhes, játékos kedvű borkedvelőket, akik VIP jegyet
nyerhetnek a következő Pincejáratra.
A Katona Borházban a nap folyamán Mádi Piroska színművész lép fel
operettműsorával, majd 19.30-tól egy
borkóstolóval egybekötött fergeteges
operettgála zárja ezt a csodás napot. n
(További információ
a programokról és a menetrendről:
www.bornegyed.hu/pincejarat)

Városházi Híradó

A természet hangjai



képviselet
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Álláspont

Németh Zoltán alpolgármester

Április hónap művészének választották Kolta Péter jazzgitárost
Pécsen született. A zenetanulást zongorán kezdte nyolcévesen, bár akkor
még grafikus szeretett volna lenni. Tizenévesen váltott gitárra, és elhatározta, hogy zenével fog foglalkozni, gitáros lesz. Saját magát képezte, minden
lehetőséget megragadott a fejlődéshez. Szombathelyen szerzett tanári diplomát. Ezt követően New Yorkba
utazott, ahol gitártanárként dolgozott,
éjszakánként pedig blueszenét játszott
amerikai muzsikusokkal.

Közösen tervezzük
a jövőt!
Btő és szerethető, így nem lehet csodálkozni azon, hogy egyre többen választudafok- Tétény a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő városrésze. Élhe-

azatérve a budapesti Liszt Ferenc

HZeneművészeti Egyetem jazzgitár
szakos hallgatójaként tanult olyan művészektől, mint Babos Gyula, Binder
Károly, Borbély Mihály, Horányi Sándor és László Attila. 2007-ben szerzett
diplomát, azután ismét külföldön dolgozott. Zenélt többek között Oroszországban, Norvégiában, Jamaikában,
Barbadoson, New Orleansban.
Itthon többek között olyan előadókkal dolgozott és dolgozik együtt, mint
Kovács Kati és Wolf Kati. Rendszeresen zenél együtt David Yengibarian örmény harmonikaművésszel, tavaly közös lemezt is készítettek. Publikál a
Jazzma európai hírű jazz-zenei szaklapban. A könnyűzene mellett nagyon
fontos számára az alkotás. Saját szerzeményeit klasszikus gitáron játs�sza flamenco technikával, ami egyéni
stílust ad játékának. Együttese, a Trio

Kolta 2018-ban a Budafoki Pezsgő- és
Borfesztivál vendége volt.
Kolta Péter szinesztéziával, színhallással született. Saját szavaival élve:
„Számomra a muzsika hangokba öntött festmény, egy kép pedig vászonra
vitt zene.” Gyermekként grafikus szeretett volna lenni, de ma már nem fest,
nem rajzol. Zeneszerzéshez azonban
használja különleges képességét. Nemrég megjelent lemezén csupa olyan mű
szerepel, mely híres és kevésbé ismert

képekről szól. Februárban Los Angelesben és Las Vegasban tartott előadást
a szinesztéziáról, tavasszal Magyarországon is több iskolában beszél színhallásáról, és igyekszik megosztani ezt
a különös élményt a diákokkal.
Kolta Péter nagyon szereti a természet hangjait, a természetes hangokat, a
vidékies környezetet. Ezért is költözött
családjával Budafokra, itt alkot klas�szikus és flamenco gitárján, szólóban
és trióban egyaránt. n (VH)

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

Bővülnek a közvetlen
demokrácia eszközei
Az önkormányzat arra törekszik, hogy döntései minél inkább összhangban legyenek a
lakosság igényeivel. Ezt szolgálja a közösségi tervezés igénybevétele, amikor előre
kikérik a lakossági véleményeket a tervezett beruházásokról, hogy a leendő használók már előre véleményezhessék például a
játszóterekre kihelyezett játékok fajtáit. Az
éppen folyamatban lévő párbeszéd a kerületi parkolás problémáiról is a döntések
megfelelő, alapos előkészítést szolgálja,

dr. Staudt Máté
jobbikos
önkormányzati képviselő

Szeretnénk megköszönni minden kerületi támogatónknak az európai parlamenti választáson való induláshoz szükséges
ajánlásokat. Pártunk működésének kezdete óta most sikerült a leggyorsabban,
mindössze két nap alatt összegyűjteni az
elvárt mennyiségű aláírást, és így orszá-

Perlai Zoltán
DK-s
önkormányzati képviselő

A jövő választása
Európa – köztük Budafok-Tétény – lakói
egy hónap múlva döntést hoznak múlt és
jövő kérdésében. Választhatunk a kerítésekkel körbezárt, korrupt NER világa és

hogy a budafoki belvárosban és a lakótelepeken a kerületiek könnyebben, gyorsabban találjanak parkolóhelyet. Az utazási
szokások felmérése abban segít, hogy hol
létesítsünk további P+R parkolókat, illetve
hol lehet szükség a parkolás korlátozására
a nem helyben lakók számára.
A kerület vezetése a közvetlen demokrácia eszközeinek további bővítéséről is
döntött. Előkészületben van az úgynevezett
közösségi költségvetés bevezetése, amire a nagyvilágban – például a brazil Porto
Allegrében vagy a portugáliai Cascaisban
– már vannak jó példák. A közösségi költségvetés azt jelenti, hogy a lakók maguk
javasolhatnak ötleteket a környezetükben
szükséges beruházásokra, és a közösség
fórumokon, majd az ezt követő szavazáson
döntik el, hogy a felmerülő ötletekből mi
valósuljon meg. Az önkormányzatra a döntések végrehajtása hárul, illetve a szerve-

zési munka. Természetesen vannak korlátok – csak az önkormányzat hatáskörébe
eső ötletek valósulhatnak meg, és a költségeknek is van felső határa. Magyarországon eddig Kispest próbálkozott a közösségi
költségvetés bevezetésével, de meglehetősen szűk keretek között. Ha az előkészítési
szakaszon túljutunk, és a képviselő-testület is jóváhagyja az elképzeléseket, kerületünkben komolyabb összegről dönthetnek
majd maguk a lakók.
A közösségi költségvetés nemcsak arra
jó, hogy közvetlenül a lakók dönthessenek
a közpénzek egy részének elköltéséről, hanem arra is, hogy megismerkedjenek az
elképzelések valóra váltásának buktatóival, közelebb kerüljenek az önkormányzat
munkájához: mind a képviselőkéhez, akiknek aktív szerepet kell vállalniuk az ötletek
megismertetésében, mind a hivatal dolgozóihoz, akikre a végrehajtás hárul. n

gosan is elsőként a Jobbik tudta leadni
a kötelező mennyiségnél jóval több ajánlóívet! A támogatások ilyen gyors összegyűlése ismét megmutatta, hogy messze
a legerősebb és legszervezettebb ellenzéki párt vagyunk, az elvárt 20 ezer ajánlás helyett 31 ezer szavazópolgár tisztelt
meg minket 24 óra leforgása alatt a bizalmával! Nem meglepő módon a Fidesz
még azt a könnyen bizonyítható tényt
is megpróbálta elhazudni, hogy ki adta
le elsőként az ajánlásokat. Nem véletlen a kormánypárt ezen reakciója, hiszen
őszintén ledöbbentek azon, hogy hiába

tartja évek óta a legocsmányabb hazugságokkal össztűz alatt a Habony-média a
Jobbikot, hiába támogatott több bomlasztási kísérletet sorainkban, hiába akasztott a nyakunkba egymilliárdos ÁSZbírságot, a Jobbikot és a jobbikosokat
nem tudták megtörni! A megfelelő számú
ajánlás összegyűjtését követően a kerületben standolások útján és egyéb módon is mindent megteszünk azért, hogy
választási kampányunk fő mondanivalója
eljusson mindenkihez! Célunk egyértelmű: biztonságos Európát, és benne szabad Magyarországot akarunk! n

az összefogáson, kölcsönös tiszteleten
alapuló Európai Egyesült Államok világa között. A múlt világában természetes
a hálapénzen megvásárolt kórházi ellátás, az államosított oktatás tankönyvválasztás nélkül, a kiszolgáltatott munkavállaló, a rokkantnyugdíját már évek óta
elvesztő lesajnált kisnyugdíjas, a nyugatra távozó fiatalok nélkül napi küzdelmet
folytató szétszakított család és a korrupt NER-lovagok képmutató tündöklése.
Mindezzel szemben a jövő útja – melyre oly büszkén és egységesen lépett fel

az ország 15 éve – az európai egészségügyi minimum, az európai minimálbér és nyugdíj, az európai családi pótlék
felé vezet. A DK a jövőt választja. Május
26-a ugyanakkor hozhat egy, a kerület
számára is fontos jelzést: közösen megmutathatjuk, hogy Budafok-Tétényben
is már a jövő van többségben! Ez a jelzés pedig – az egy irányba elindult többség számára – októberben elhozhatja az
igazi változást is kerületünkben. A döntés
felelőssége mindenkié. A jövő nem lehet
ellenzékben. n

ják otthonuknak. Ez igazolja azt, hogy érdemes közös értékek mentén, lokálpatrióta közösséget építeni, hiszen egy összetartó és összetartozó közösség tudja
igazán becsülni az elmúlt évek fejlesztéseit is.
Azokat a fejlesztéseket, melyeket együtt terveztünk meg, és együtt szenvedtük
meg az esetleges kellemetlenségeket is a kivitelezés során. A nehézségekért azonban
mindig kárpótol a létrejött új, közös érték. A munka folyamatosan zajlik, hiszen a
tudatos városépítés során újabb és újabb igényeknek, kihívásoknak kell megfelelni.
A kormány jóvoltából a Budapesti Útépítési Program keretében az állam és
a kerületi önkormányzatok közösen számolják fel a fővárosi földutakat. Kerületünk mintegy 1 milliárd 136 millió forintnyi támogatást kapott, melyet a helyi önkormányzat több mint 570 millió forintos összeggel egészít ki. Ennek köszönhetően új lendületet kap a belterületi földutak felszámolásának folyamata
Budafok-Tétényben.
Az öt éves program első fázisában, kerületünk eredményes pályázatának köszönhetően, 5,7 kilométernyi földút, 39 utca egy-egy szakasza kap aszfaltburkolatot. Így
idén a kerületi belterületi földutak mintegy 40 %-át szilárd burkolattal látjuk el.
A munkálatok várhatóan április 25-én kezdődnek meg, elsőként a Vitéz utcában.
A terv szerint a program jövőre folytatódik, öt év alatt fokozatosan szilárd
útburkolatot kap valamennyi kerületi, belterületi földút.
Sok gondot okoz kerületünk egyes részein a parkolás, annak ellenére, hogy
az utóbbi években több új parkolót is kialakítottunk. A probléma egyik forrása
az, hogy az agglomerációból a belvárosba járók a kerület központjában hagyják autóikat és itt szállnak fel vonatra, buszra, vagy villamosra. Sokan P+R parkolóként használják Budafok központi részeinek utcáit, parkolóit, miközben
egyes, külsőbb vasúti megállók melletti parkolókban bőven van hely. Sokan így
álltak meg a Budafoki Szomszédok Piacának parkolójában is, így a piac látogatóinak sokszor nem maradt hely. Ezért módosítottuk a Piac parkolási rendjét.
Az önkormányzat a probléma megoldását a kerületi lakosokkal közösen
szeretné megtalálni. Ezért küldtünk ki minden kerületi autótulajdonosnak egy
kérdőívet, ebben mindenki elmondhatja a véleményét.
A döntést az önök véleménye alapján szeretnénk meghozni, hiszen célunk,
hogy a budafok-tétényiek számára megnyugtató megoldás szülessen. Ezért kérem, hogy minél többen töltsék ki a kérdőívet!
Nekünk Budafok-Tétény az első! Legfontosabb feladatunk az, hogy minden
itt élő nyertesnek érezze magát. n
civil szemmel

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

Még egy lépés
BMTE Sporttelepen az elmúlt években lépésről lépésre haladva a külön-

Aböző ütemekben, egymásra épülve hajtottuk végre a létesítmény felújítását

és fejlesztését. Az egyes ütemekben törekedtünk arra, hogy a legfontosabb feladatok kerüljenek előbb megoldásra, ugyanakkor arra is figyelni kellett, hogy
ismétlődésekbe ne kényszerüljünk bele, ráadásul a sporttelep mindenkor működőképesen állt rendelkezésre a versenysport és a nevelő feladatok ellátására.
Külön hangsúlyt helyeztünk arra, hogy az egyes létesítményrészek egymással
harmonizáljanak, és városképileg egységes arculat jöjjön létre. Nagyon fontos volt
az is, hogy a felújítás az energiahatékonysági szempontok alapján valósuljon meg,
melynek keretében egyrészt a melegvíz-ellátást, másrészt pedig a napelemes rendszer kiépítésével a zöldenergiákat próbáljuk maximálisan kihasználni.
Arra is törekedtünk, hogy olyan épületszerkezeteket alakítsunk ki, amelyek
időjárásállók, és ennek megfelelően kis karbantartási igényűek, különös tekintettel a klímaváltozás következtében egyre nagyobb problémát jelentő UV
sugárzásra. Ennek eredményeként lett a lelátó ragasztott faszerkezetből kialakítva, hasonlóan az új edzőcsarnok szerkezetéhez, mely nemcsak időjárásállóságával, hanem a korszerű építési móddal is biztosította azt, hogy az egyes
vállalt feladatokat minden esetben határidő előtt befejezzük.
Az építőipar jelenlegi helyzetében, amikor kapacitások szinte nem állnak
rendelkezésre, már a terveket és magát a projekt szervezését, irányítását, a tervek készítését és azok műszaki tartalmát nagy körültekintéssel kellett összeállítani, és levezényelni magát a kivitelezést. A kapacitás hiánya miatt az építőipari árak korábban el nem képzelt magasságba szöktek, és ennek megfelelően
a szigorú elszámolási kötelezettségek betartása a költséggazdálkodás területén
jelentett az átlagosnál sokkal nagyobb feladatot, felelősséget.
Ebben az évben megkezdjük a sporttelep fejlesztésének IV. ütemét, amellyel
igyekszünk megfelelni az állam azon elvárásának, hogy a sportegyesületek az
eddig kapott támogatások figyelembevételével törekedjenek arra, hogy a létesítmény fejlesztésének legyen olyan eleme is, amely a jövőbeni működési forrás
szükségletének egy részét biztosítani tudja. Ennek szellemében terveztük meg
egy edzőközpont létesítését, amelyet a Gádor utca–Promontor utca sarkán ma
látható rendezetlen telekrész felhasználásával alakítunk ki. A létesítmény a hazai edzőképzés bázisaként biztosíthatja a bentlakásos képzések feltételrendszerét megfelelő előadótermekkel és az előírt szolgáltató háttérrel. A megvalósítás során arra is törekszünk, hogy a sporttelep környezetében élő lakosság
részére egyfajta szolgáltatást nyújtsunk mindazok számára, akik a sportoláson belül megfelelő wellness jellegű szolgáltatást is szeretnének igénybe venni. Az edzőközpont földszintjén egy kisebb üzlet megnyitását is tervezzük, ahol
sporteszközöket, sportruházatot, de mindenekelőtt a BMTE-hez közvetlenül
kötődő termékeket kívánunk értékesíteni.
Az edzőközpont az eddigi ütemek közül a legnagyobb feladatot jelenti, és
nyilvánvalóan az építkezés alatt, mint ahogy korábban, most is igyekszünk a
feladatokat úgy szervezni, hogy a közvetlen környezet a legkevesebb hátrány
érje. Már most kérem ehhez az érintettek megértését és támogatását. Jövő év
végén az új létesítmény a kerület egy újabb színfoltjaként, a BMTE létesítményének kiegészítéseként szolgálja a helyi sport érdekeit. n
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

állás (www.budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok)
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Bölcsőde pályázatot ír ki

intézményvezető álláshelyének betöltésére.
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 intézményvezetői” 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 06-1-229-2611/115. telefonszámon.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

intézményvezető álláshelyének betöltésére.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „Egyesített Óvoda 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 06-1-229-2611/115. telefonszámon.
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.
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.

FELHÍVÁS

MEGHÍVÓ

Budatétény hősei
A Budatétényi Polgári Kör és a Budatétényi Egyházközség emléktábla állítását tervezi a Budatétényi Szent István király plébániatemplom főhomlokzatán, az első világháborús hősi halottak emléktáblájának mintájára. A
kezdeményezés célja, hogy a második világháború hősi halott budatétényi
katonáinak nevét az utókor számára megörökítse.

konyhai dolgozó

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.

Kérjük mindazokat, akiknek tudomása van a második világháború harcaiban (1941–1945 között) elesett hősi halott budatétényi honvédekről, úgy
keressen minket a következő elérhetőségeinken:
polgarikor.budateteny@gmail.com
www.kistetenyitarsaskor.hu
Budatétényi Polgári Kör Közhasznú Egyesület
1223 Budapest, Sárgabarack u. 12.
Az emléktábla felújításához adományokat köszönettel elfogadunk a következő számlaszámra:
OTP 11722003-20030607. Közleménybe kérjük feltüntetni: „II.VH Emléktábla”

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-

2019. április 28-án, vasárnap délelőtt, a 9:30 órai szentmise után

A hangulatról citerazene gondoskodik.
A rendezvényen a Tangazdaság borai megvásárolhatók!
(A sétaút kb. 1 km táv hegymenet,
cím: Soós István Borászati Szakközépiskola Tangazdasága, Budafok, Jósika u. 14.)
Köszönjük a Soós István Borászati Szakközépiskolának, valamint
Tangazdaságának közreműködését!
Promontorium Borlovagrend Budafok,
est. 1992. VINUM ORDO EQUESTER PROMONTORIUM
facebook/Promontorium Borlovagrend

Felhívás

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.

Szent György-napi szőlőáldására
A szentmise után a templom előtt gyülekezünk,
ahonnan ünnepi körmenettel vonulunk fel
a Soós István Borászati Szakközépiskola Tangazdaságába.
A szőlőt megáldja Zoli atya, a Szent Lipót templom plébánosa.
A múltról mesél nekünk Garbóci László,
a Promontorium Borlovagrend Ceremóniamestere és helytörténész.
Szíveslátás pogácsával és egy pohár borral.

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

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.

A Promontorium Borlovagrend és a Budafoki Szent Lipót Plébánia
szeretettel várja Önöket, a második alkalommal
megrendezésre kerülő

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).

Indul a Kerület Napja rajzpályázat
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata és az Artér Művészeti Egyesület a KERÜLET
NAPJA alkalmából meghirdeti a „Budafok-Tétény Ifjú Tehetségei” III. regionális képzőművészeti rajzpályázatát a XXII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező 6–19 éves fiatalok, illetve a kerületi általános és középiskolák tanulói részére.
Utazás a jövőbe címmel. Budafok több száz éves múltra tekinthet vissza. Büszkén vállalhatjuk településünk múltját és jelenét. Arculata, szerkezete rengeteget változott. Sok-sok szép terünk, épületünk van. De miben lenne más a kerület, ha a gyerekek is beleszólhatnának a várostervezésbe? Mi
lehetne más? Kultúra, sport, szórakozás, közlekedés? Hova terveznél plédául csúszdát? Estleg mozgó járda, iskolatáska-teleportáló? Engedd szabadjára a fantáziádat, és segíts a felnőtteknek megtervezni a kerületet! A pályázatra a grafika és a festészet eszközeivel készített, maximum A2 méretű
munkával jelentkezhetsz. Az alkotásodat ne add postára, hanem szkenneld be (300 dpi felbontásban
és jpg formátumban), utána küldd el az alábbi e-mail címre: 22keruletnapjarajzpalyazat@gmail.com
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2019. MÁJUS 31., PÉNTEK
Középiskolások számára lehetőség van max. 5 perces kisfilm kategóriában is pályázni a Utazás
a jövőbe témakörben (a megadott e-mail címre várjuk 2019. május 31-ig a pályaműveket). A nyertes
kisfilmeket a Kerület napján tartott ünnepélyes díjátadón nyilvánosan is levetítik.
Kérjük, az alkotások azonosításához minden alkotáson tüntessétek fel az alábbi információkat:
alkotó neve, születési éve/korcsoportja, iskolájának neve és címe, az alkotás témája és címe; a felkészítő pedagógus neve (amennyiben van) és az e-mail címeket. Amennyiben iskola küldi be a pályázatokat, akkor összesítő listát kérünk a beküldött alkotásokról! Segítségüket köszönjük!
A pályázaton nyertes tanulókat a megadott e-mail címen vagy az iskolán keresztül értesítjük és
tájékoztatjuk. Kérjük, őrizzétek meg az eredeti alkotásokat, mivel a nyertes képeket elkérhetjük egy
jó minőségű szkennelés erejéig, hogy nagy méretben kinyomtathassuk és bemutathassuk.
A győztes munkákat nagy méretben kinyomtatva láthatja a közönség az ünnepélyes eredményhirdetés, díjátadó és a kiállítás megnyitása alkalmából.
Korcsoportok: I. korcsoport – alsó osztályos tanulók, II. korcsoport – felső osztályos tanulók, III.
korcsoport – középiskolás tanulók
Az értékelés korcsoportonként történik. A pályázati kiírás letölthető az Artér Művészeti Egyesület
oldaláról https://arterbudafok.wordpress.com/palyazatok-2/
Eredményhirdetés és ünnepélyes kiállítás-megnyitó: 2019. június 21., péntek, a Kerület napja
Amennyiben kérdés merülne fel a pályázattal kapcsolatban, az alábbi telefonszámokon lehet érdeklődni:
Filotás Viktória: 06-70/601-9177, és Kaszás Réka 06-20/597-4046
Artér Művészeti Egyesület, E-mail: 22keruletnapjarajzpalyazat@gmail.com
Honlap: http://arterbudafok.wordpress.com/
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Tojásvadászat a suliban
Húsvéti programok a kerület iskoláiban
A húsvéti szünet előtti utolsó tanítási nap minden általános iskolában kicsit lazábban telt, mint a szokásos hétköznapok. A pedagógusok igyekeztek
egész héten a húsvéti hagyományokról
minél több ismeretet átadni a diákoknak. A várva várt utolsó nap délutánján pedig az önfeledt játéké volt a főszerep.
Hugonnai Vilma Általános Iskola

Aalsó tagozatos diákjai a szomszé-

dos Nagytétényi Kastélymúzeum előtti parkba sétáltak ki, hogy tojásokra vadászhassanak. Ez a program már több
mint öt évre tekint vissza, a diákok
ilyenkor az általuk kiszínezett papírtojásokat keresik meg, amiket a pedagógusok a fűben, bokrokban és a kisebb
fákon rejtettek el. A közel kétszáz tojást villámgyorsan megtalálták a diáxxxxxx

kok. Az összegyűjtött tojásokra ráírták
a nevüket, amik közül kihúztak néhányat, ők csokoládét kaptak ajándékba.
A szünet előtti héten a tantermekben tojásfestés, locsolkodás és
kézműveskedés is volt. A Bartók Béla
Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolában tíz éve rendezik
meg a tojásgörgetés rendezvényt, amit
szintén az utolsó napon délután tartanak. Az alsós tanulók önfeledten játszhattak ügyességi játékokat az udvaron
és alkothattak húsvéti dísztárgyakat a
termekben. Készült például hímes tojás, könyvjelző és ünnepi képeslap is.
Aki mozgalmasabb programra vágyott, annak a szabadban volt a helye, itt különböző sportágakat lehetett kipróbálni, de a legnépszerűbb
az autópályán történő tojásgörgetés
volt. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Horváth Tamás

Ökohúsvét a Camponában
Idén egy óriási, embernagyságú papírtojást festhettek meg a gyerekek
A húsvéti ünnepek előtti nagybevásárlást és ajándékkeresést sokan a
plázákban tervezik, mert minden egy
helyen van. A Campona bevásárlóközpont idén a környezettudatosság jegyében családoknak szóló ingyenes
ünnepváró rendezvénnyel lepte meg a
vásárlókat.
húsvéti dekoráció, hímes tojás és

Aa húsvéti nyúl minden család szá-

mára elengedhetetlen kelléke az ünnepi készülődésnek. A Campona
bevásárlóközpont idén olyan programokkal készült az odalátogató családok számára, melyek megmutatták,
hogyan követhetjük ezeket a hagyományokat és népszokásokat oly módon, hogy közben a környezetünkre
is tekintettel legyünk. Mindeközben
ünnepi hangulatot és remek kikap-

csolódást is kínáltak a gyerekeknek.
A hagyományokhoz hűen nem hiányozhatott a programból a közös tojásfestés, idén azonban rendhagyó
módon egy óriási, embernagyságú
ökotojást festhettek meg a látogatók.
Az óriás tojás újrahasznosított tojástartókból készült, ezek összegyűjtéséhez a rendezvény előtti hetekben a
bevásárlóközpont tojástartógyűjtőket
helyezett el az információs pultnál.
Szintén tojástartókból készült el az a
hatalmas hímes tojáspiramis, amin a
kerületi óvodások által festett tojásokat állították ki.
A megfestésre szánt tojásokat előzetesen a Campona nyuszi személyesen vitte el a 900 kerületi ovisnak,
a lelkes munkákból készült kiállítást pedig az egész család megtekintheti az ünnepi hétvégén. Volt még

kézművessarok, ahol szintén újrahasznosított anyagból dolgozhattak a
gyerekek, a kreatív műhelyen túl pedig ökojátékokon keresztül ismerhették meg a nagyobbak a környezetvédelem fontosságát.
„A környezetünkre való odafigyelés szerves része az állatok védelme
is, és bár húsvét nem telhet el húsvéti nyuszi nélkül, a meggondolatlan nyúlvásárlás súlyos következményekkel jár az állatokra nézve”
– mondta a rendezvény egyik szervezője. A Campona Nyuszi Nevelőotthon erre a fontos gondolatra ad
megoldást a tiszteletbeli örökbefogadással. A gyerekek megsimogathatták és közös képet is készítettek az
állatkákkal, majd az általuk kiválasztott nyuszi vagy csibe „szülei” is lehettek. n (Viszkocsil Dóra)

xxxxxx

Fotó: Horváth Tamás

Húsvéti készülődés idősekkel

Nagycsütörtöktől vasárnapig

Szépkorúak és óvodások készítettek ajándékokat
Óvodások és szépkorúak együtt készítettek húsvéti ajándékokat április 17én a Nagytétényi Idősek Klubjában. A
Rózsakerti Baptista Pillangó Óvodából érkezett gyerekek már nem először
jártak az otthonos hangulatú klubhelyiségben.
klubtagok napokkal a gyerekek ér-

Akezése előtt elkezdtek készülődni

A nagyhéten a Szent Lipót-templomban és környezetében is megtartották az
ünnepi szertartásokat. Nagycsütörtökön például az utolsó vacsora emlékére tartottak szertartást lábmosással,
oltárfosztással, utána pedig virrasztás volt késő estig. Nagypénteken a reggeli
gyóntatást követően, délután
indult el a keresztút a Kálvárián, majd este passió, kereszthódolat, áldozás volt.
Nagyszombaton a templomnyitást követően feltámadási szertartást tartottak, húsvétvasárnap pedig
szentségimádást.n

a találkozásra. Többen is részt vettek
egy rövid kis mese megtanulásában,
hogy ezzel ajándékozzák meg a kicsiket. Devecsery László Ki segít a nyuszinak? című írását adták elő az idősek,
ami nagyon tetszett az óvodásoknak.
A vidám, de egyben tanulságos történet után vendégül látták a gyerekeket a klubtagok, majd kezdetét vette a
kézműves-foglalkozás. „Annak idején
azért hoztuk létre ezt a generációk találkozója elnevezésű programunkat,
hogy a két korosztály ismerje meg egy-

xxxxxx

mást, tanuljanak egymástól” – mondta
Kiss Andrea, a Szociális Szolgálat vezetője. A nagyobb ünnepekhez kapcsolódóan rendszeresen látogatnak el óvodások a klubokba és lepik meg egymást
valamilyen műsorral. A találkozó ideje
alatt érezhető volt az a szeretet és odafigyelés, amit a gyerekek és az idősek
egymás iránt éreztek és adtak. A közel
egyórás alkotás alatt készült húsvéti ajtódísz, amire színes papírtojásokat ragasztottak a gyerekek. Nagy sikert aratott az idősek körében az ételfestékkel
és borotvahabbal festett húsvéti tojás elkészítése. Az óvodapedagógusok ötlettára végtelen, így az ünnepi képeslap is
rendhagyó volt. Színes papírcsíkokat
ragasztottak össze az alkotók, és ebből
formálódott ki a tojás képe a lap elején.
Az összes elkészült remekművet a gyerekek az időseknek ajándékozták, így ez
az ünnep végéig a klub helyiségeit fogja
díszíteni. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Horváth Tamás
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Esti séta az állatkertben
Hanga Zoltánnal, a Fővárosi Állat- és Növénykert
szóvivőjével beszélgettünk
A Fővárosi Állat- és Növénykertben egyegy esti sétán bepillanthatunk az állatok
éjszakai életének titkaiba, örökbe fogadhatjuk a számunkra kedves elefántot vagy
medvét, a hozzá tartozó Holnemvolt Várban
pedig nemcsak a ház körüli, illetve szelíd
vadállatokkal ismerkedhetünk meg testközelből, de leadhatjuk a segítségre szoruló,
vadon élő sünit, baglyot vagy siklót is.
z állatkertben a vörös farkas néven is

Aismert ázsiai vadkutyáknál az anyák ti-

xxxxxx

Fotó: Gajerbalint.hu

Gájer Bálint a Klauzálban
Michael Bublé és Louis Prima magyar kiadásban
Nagyszabású koncertre készül a 25. születésnapját ünneplő Budafok Big Band. A
jubileumi előadáson a fellépő vendégművészek közreműködésével különleges zenei csemegével örvendezteti meg a nagyérdemű közönséget a zenekar.
„swing hercege”, Gájer Bálint a big

Abandek repertoárjában ritkán szerep-

lő swinges átiratokból és saját dalaiból
válogat, míg Louis Prima magyar hangja, Don Lázi a Grammy-díjas amerikai
énekest idézi meg a budafoki együttessel,
Piri Béla nagybőgőművész pedig fergeteges játékával kápráztatja el hallgatóságát.
Gájer Bálint, aki különdíjban részesült a III. Jazzy Jazz Dalverseny „Legjobb
férfiénekes” kategóriában, a „Legelegánsabb zenész” cím birtokosa és kétszeres
Fonogram-díjas énekes, előadóművész,
második helyezett lett az „Év klubkoncertje 2018” versenyen, a korábbi évek-

ben nyújtott teljesítményéért pedig márciusban elnyerte a Pro Arte díjat.
A Michael Bublé-dalok hiteles előadóját, a szerelmesek és a nők első számú kedvencét a május 11-én sorra kerülő
Klauzál-házbeli fellépése kapcsán kerestük fel kérdéseinkkel.
– Milyen kapcsolat fűzi a Budafok Big
Bandhez (BBB)?
– Több éve és sokszor dolgozom együtt
a BBB vezetőjével, Puskás Csabával, aki
nemegyszer trombitál a zenekaromban,
és biztos, hogy a most készülő, negyedik
nagylemezemen is muzsikálni fog. Örömmel fogadtam el a meghívását, mert kevés
alkalom adódik arra, hogy a dalaimat big
band kísérettel énekelhessem. Ezen a koncerten Lázival (Lázár István – a szerk.) A
dzsungel könyve című filmből az I Wanna
Be Like You (Lajcsi dala – a szerk.) című
Louis Prima-dalt is előadjuk duóban, és ez
az új albumomra is felkerül majd.

– Legutóbbi, „Swing Karácsony”
címmel megjelent harmadik albumának
lemezbemutató koncertje is nagy sikert
aratott.
– Hatalmas élmény volt, amikor a
tíztagú együttesem mellett húsz vonós
kíséretével énekelhettem a híres amerikai karácsonyi dalokat kétezer embernek. A rádiókban ritkábban hangzanak
el a dalaim, mert a legnagyobb tömegeket nem ez a műfaj mozgatja, de a
Bublé-dalok és a swing örökzöldek láthatóan mégis megtalálják a közönségüket.
– Hol találkozhatunk Gájer Bálinttal?
– Évente százharminc fellépésem van.
Elsősorban bálok, gasztronómiai és városi
események, kisebb fesztiválok és céges
rendezvények meghívottjaként énekelek,
de önálló műsoraimon kívül sokszor hívnak közreműködőként, ahogy erre a koncertre is. n (Tamás Angéla)

Irodalmi portrék a könyvtárban

zenegy kölyköt nevelnek, a Dél-Amerikában őshonos vízidisznóknál három apróság cseperedik, és az egyik legnehezebben
szaporítható állatkerti emlősnél, a hangyászsünnél is szépen fejlődik a tojásból
kikelt kis utód – tudjuk meg a legfrissebb
érdekességeket az intézmény honlapját olvasva, Hanga Zoltán szóvivő tollából.
A hírek „felelőse” nemrég A szóvivők
című könyv egyik szereplőjeként vendégeskedett a Seybold-Garab pincében, ahol
szívesen válaszolt kérdéseinkre.
– Több mint húsz éve dolgozik az állatkertben, holott agrár- és állattenyésztő mérnökként diplomázott. Hogyan kötött
életre szóló barátságot az állatokkal?
– Otthon nem nagyon tarthattunk házi
kedvencet, ezért nagyobb gyerekként szinte minden szabadidőmet az állatkertben
töltöttem. Már a gimnáziumi évek alatt
tudtam, hogy az állatokkal való törődést
választom élethivatásomnak. Állatgondozóként kezdtem dolgozni, majd rövidesen

xxxxxx

egyre többet foglalkoztam a sajtós munkával is, 2004-től pedig szóvivő lettem.
– Mindenről tud, ami az állatkertben
történik?
– A fontos üzenetek közvetítéséhez
ez elengedhetetlen. Állatgyűjteményünk
nyolcszázötven állatfaj kilencezer egyedéből áll, a növények száma pedig ennél
is több. Ennyi élőlény körül mindig történik valami fontos, amely az emberekre
tartozik: utódok születnek, és sajnos néha
állatok pusztulnak el, új lakók költöznek
hozzánk, és tőlünk is elbúcsúzik egy-egy
ritka faj.
– Melyek a legfontosabb feladataik?
– A természet legfőbb sajátossága a
sokféleség, és mi ezt igyekszünk bemutatni.
Napi szinten gondoskodunk az itt élő
állatokról és növényekről, hogy a látogatók is kedvüket leljék bennük. Évente több
mint kétezer sérült, bajba jutott vadon élő
állatot mentünk meg a biztos pusztulástól, és az európai visszatelepítő programban is részt veszünk, amelynek keretében például nemrég az egyik óriásvidránk,
Alondra visszatért az argentin vadonba,
hogy őshazájában más állatkertekből érkezett társaival új életet kezdjen. A veszélyeztetett fajoknál az állatkerti tartásnak
és szaporításnak komoly természetvédelmi jelentősége van, hiszen állományunk
olyan vésztartalék, amelynek segítségével egy-egy faj visszakerülhet természetes
élőhelyére. n (Tamás Angéla)

Fotó: Horváth Tamás

Csárdás, verbunk és forgatós

Czimbal Gyula fotóit állították ki a Költészet napja alkalmából

Ismét országos versenynek nyújtott otthont a Nádasdy

A Költészet napját József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük ötvenöt éve. Ezen a napon, sőt több napon
keresztül rendezvények sokasága hívja
fel a figyelmet országszerte a magyar
költőkre, költészetünk gyöngyszemeire
és József Attilára.

Nagy érdeklődés mellett rendezte meg a
Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola a VII.
Országos Néptáncverseny döntőjét április második hétvégéjén. A kétnapos eseményre – Debrecentől Székesfehérvárig,
Sátoraljaújhelytől Kaposvárig – az ország
különböző részeiről érkeztek tánccsoportok, hogy bemutathassák kötelező és
szabadon választott táncaikat, megcsillogtassák tudásukat és megmérettessék
magukat a neves szakmai ítészek előtt.

Szabó Ervin Könyvtár Budafoki

AKönyvtárában ennek jegyében tartott

ünnepi irodalmi estet a SZEGLET Irodalmi Társaság, és nyílt kiállítás Czimbal
Gyula fotóművész munkáiból Irodalmi
portrék címmel.
– A XIX. század második felében
vált elterjedtté a fényképezés. Akkor
az egész világ azt hitte, hogy a valóságos ábrázolás problémája megoldódott, azonban a fotókat, így Czimbal
Gyula portréit is nézve, nem az a legizgalmasabb, hogy ki van a képen, nem
a valósághűség, hanem a fotográfus látásmódja: hogyan fényképezte le a költőket, írókat és rendezőket, milyenek az
arányok és a tónusok – mondta megnyitóbeszédében Földesi Ferenc filológus, az Országos Széchényi Könyvtár
különgyűjteményi igazgatója.
A filológus, aki maga is hosszú évek
óta hódol a fényképezés szenvedélyének, a kiállított munkákat elemezve –
egyenként bemutatva a fotográfiákon
szereplő kortárs nagyságokat, többek között Kányádi Sándort, Görgey Gábort,
Krusovszky Dénest, Kenyeres Zoltánt,
Darvasi Lászlót, Kósa Ferencet és Szálinger Balázst – beszélt a képek belső viszonyairól, a kontrasztokról és az elmozdulásokról.
Az irodalmi portrék tárlatán, ahol
Czimbal Gyula is hozzáfűzött egy-két

sárospataki

Pacurka

táncegyüttes

Aegyetlen II. korcsoportos versenyző-

ként vett részt a döntőn, de az elnyert
első helyezésből is látszik, hogy igen
színvonalas produkcióval állt színpadra. A III. korcsoportban táncolt a legtöbb
együttes, itt tizenkét csapat közül választotta ki a zsűri az első három helyezettet,
a legidősebbeknél hat néptánccsoportból
állhatott három a „dobogóra”. A helyezések mellett két dicséret és egy különdíj

xxxxxx

gondolatot az általa készített fotókhoz,
Szabó Anna hárfaművész játékában is
gyönyörködhettek a résztvevők. A fiatal muzsikus Hasselmann Álomkép és B.
Andres Cola című művét játszotta el csodálatos hangú hangszerén.
A fotókiállítás május 3-ig látogatható
a Kossuth Lajos utcai könyvtár második
emeleti galériájában, a vers- és idézetajánlók, valamint a verseskötetek kiállítása
pedig az olvasótermekben várja a látogatókat ebben a hónapban.

is gazdára talált, amely egyértelműen jelzi az alapfokú művészeti iskolák felkészültségét és szakmai tudását.
A két nap alatt idelátogatók (versenyhelyszínek: Klauzál Ház, Nádasdy iskola)
Magyarország összes tájáról láthattak táncokat, az együttesek csárdással, verbunkkal, ugróssal és forgatóssal készültek.
A zsűri elnöki tisztét Putz Katalin táncpedagógus, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti
Egyesület szakmai elnökségének tagja látta el, az értékelésben részt vett még
Lévai Péter adjunktus, a Magyar Táncművészeti Egyetem mesterképzés-vezetője és Kondics Gergely táncpedagógus,
a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziumának
tagozatvezetője. A tanulmányi versenyek
sorába illeszkedő, színvonalas néptáncverseny szervezését az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal
segítette. n (Tamás Angéla)

Fotó: Horváth Tamás

A kerület más helyszínein is megemlékeztek a költészet napjáról. A Szabó Ervin
Könyvtár Nagytétényi Könyvtárában Lovas Zsuzsanna drámapedagógus mondott
verseket és Ábrahám Flóra fuvolázott az
Egy óra József Attilával című programon,
míg a Cziffra Központban két egymást követő napon, Kányádi Sándort megidézve,
Útravaló ének címmel invitálta hallgatóságát verses-zenés időutazásra a Kossuth-díjas zenész és előadóművész, Huzella Péter,
valamint Gáspár Sándor. n (Tamás Angéla)

xxxxxx

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.

Budafok-Tétény
Baráti Körök Egyesülete
bemutatkozást szervez

Aktuális határidők – fontos tudnivalók:
1. Választási értesítő
A névjegyzékbe vételről a Nemzeti Választási Iroda vagy a
helyi választási iroda választási értesítő megküldésével értesíti a választópolgárokat.
Aki 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)

Amatôr
SENIOR
táncospárok
részére

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.
Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre, budapesti kerületbe lehet.
Az átjelentkező választópolgár
• legkésőbb május 22-én (szerda) 16.00 óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás
nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja,
• legkésőbb május 24-én (péntek) 16.00 óráig – személyes vagy ügyfélkapus benyújtás esetén – visszavonhatja
átjelentkezési kérelmét.

2019. május 18‐án, szombaton,
16 órai kezdettel.

Jelentkezni lehet 35 éves kortól,
bármely táncágban
Jelentkezési határidő: 2019. május 15.
Érdeklődni és jelentkezni lehet:
Závodszky Zsuzsa +3630/403‐2032
Horváth Józsefné +3630/367‐5067
illetve az egyesület e‐mail címén: vghbzs@freemail.hu
Jelentkezési lap elérhető az Egyesület honlapján: www.budafok‐
teteny‐barati‐korok.webnode.hu

3. Mozgóurna iránti kérelem
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel,
de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet.
Fontos változás a korábbi évekhez képest a mozgóurna-kérelmekkel kapcsolatban, hogy a benyújtás különböző módjaihoz
más-más határidők tartoznak.
Amennyiben Ön mozgóurna iránti kérelmet kíván benyújtani,
kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót.
A mozgóurna iránti kérelmet a Helyi Választási Irodához
• levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus
úton legkésőbb május 22-én (szerda) 16.00 óráig,
• személyesen vagy ügyfélkapun keresztül legkésőbb május
24-én (péntek) 16.00 óráig vagy

• május 24-én (péntek) 16.00 órát követően ügyfélkapun keresztül legkésőbb 2019. május 26-án (vasárnap) 12.00 óráig
kell benyújtani.
A mozgóurna iránti kérelmet az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz
• meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével május 26-án (vasárnap),
legkésőbb 12.00 óráig
kell benyújtani.
Valamennyi kérelemhez a nyomtatványok a http://www.
valasztas.hu/ep2019 oldalon online kitölthetők, továbbá a papíralapú postai vagy személyes benyújtáshoz letölthetők. A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük az Ön adataival,
ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
Kifogás benyújtása:
Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán – a szavazatszámláló bizottságokon kívül – kizárólag a területi választási bizottság és a Nemzeti Választási Bizottság működik.
A területi választási bizottság dönt
a) a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb
cselekménnyel kapcsolatos kifogásról,
b) minden olyan kifogásról, amely kizárólag a területi választási
bizottság illetékességi területét érinti.
A Nemzeti Választási Bizottság dönt
a) minden olyan kifogásról, amely nem tartozik a területi választási bizottság illetékességébe,
b) a területi választási bizottság döntése elleni fellebbezésről.
Amennyiben tehát választási jogszabálysértés esetén
kifogással kíván élni a választópolgár, azt a Fővárosi
Választási Bizottsághoz kell benyújtania (személyesen,
levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben), melyet
az alábbi elérhetőségeken tud megtenni:
Fővárosi Választási Bizottság 1052 Budapest, Városház
u. 9-11. (Telefon: 327-1644, Fax: 327-1855)
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

Jelentkezési lap
n
Május 4-é n
o
szombat

Budafok-Tétény
Baráti Körök Egyesülete

Pincejárat az operett jegyében

Amatôr SENIOR táncest
2018 május 18.

Név :………………………………………………..
Név : ……………………………………………….

Kor:………………….........
Kor: ……..………….........

Táncfajták, amit szeretnének bemutatni:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A jelentkezők elérhetősége:
email: …………………………………………………………………
telefon: ………………………………………………………………
A jelentkezési lap leadható az Egyesület székhelyén:
(1222 Budapest, Tóth József utca 45.)
Érdeklődni és jelentkezni lehet:
Závodszky Zsuzsa +3630/403‐2032
Horváth Józsefné +3630/367‐5067
illetve az egyesület e‐mail címén: vghbzs@freemail.hu

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



RIPORT, SEGÍTŐ KEZEK



9

Biztonságosak-e
az élelmiszerek?
A Nébih előadásai a Vigyázunk rátok!
prevenciós programon
Új taggal, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal bővült a Vigyázunk rátok! elnevezésű ingyenes prevenciós
programsorozat, melynek fő támogatója
Budafok-Tétény önkormányzata. Az óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló játékos előadások új hasznos ismeretanyaggal bővítik a kicsik tudását.
Nébih, jogelődjeit ideszámítva, már

A130 éve végzi munkáját Magyaror-

Szepesfalvy Anna alpolgármester a Civil napon

Fotó: Horváth Tamás

Civilek napja Budafokon

szágon. „Mára a boltokban kapható élelmiszerek kifejezetten biztonságosnak
mondhatók, a probléma sokszor a háztartásokban van” – mondta Szakos Dávid programfelelős. Hozzátette: a legtöbb
élelmiszer-eredetű megbetegedéssel járó
esemény azért következik be, mert az otthonunkban nem megfelelően tároljuk az
alapanyagokat. A gyerekeknek tartott játékos előadás erre a problémára mutat rá
és ad megoldást. A Huncutka Tagóvoda

gyermekei először azt tanulták meg, hogy
miért fontos bevásárlólistát írni, és hogy
a vásárláskor a hűtött árut mindig a végén kell a kosárba rakni. Arra a kérdésre, hogy mi az első teendő, ha hazaértünk, mindenki együtt válaszolta, hogy a
kézmosás, de nem mindegy, hogyan. Egy
varázsszappan segítségével ezt is megtanulták a gyerekek. A felgyorsult hétköznapok hatására egyre több a háztartásokban a félkész vagy kész étel, aminek
a szavatosságát nem mindig nézik meg
a felnőttek. Erre külön felhívta a gyerekek figyelmét a Nébih szakembere. November 30-ig a hivatal mellett a rendőrség,
a katasztrófavédelem, a mentőállomás, a
Magyar Vöröskereszt, az ELTE Biológiai Intézet Mikrobiológiai Tanszék és a
Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete munkatársai tartanak ingyenes, izgalmas előadásokat a gyerekeknek a Campona Játszóházban. n (Viszkocsil Dóra)

Összeültek és beszélgettek a civil szervezetek vezetői
A Civil szervezetek napját tartották április 13-án a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesületének székházában, melyen minden kerületi civil szervezet
vezetőségi tagja képviseltette magát.
A vendégeket az egyesület elnöke és
egyben a házigazda, Vizi Sándor köszöntötte.
inden évben egyszer a kerület-

Mben működő civilek összeülnek

és megbeszélik az elmúlt év történéseit, eseményeit, és levonják a megfelelő következtetéseket. Szepesfalvy
Anna alpolgármester a megnyitó után
rövid előadást tartott az elmúlt években történt nagy fejlesztésekről, és
összegezte a nagyobb önkormányzati rendezvények civilekkel tartott közös programjait. Szó esett a Szent István tér komplex felújításáról, valamint
a most épülő Duna utcai beruházásról. „Nagy öröm számunkra, hogy már
rendszerszinten tudjuk integrálni a fej-

lesztésekbe a civil szervezeteket” –
mondta Szepesfalvy Anna. Hozzátette,
hogy ezek a fejlesztések akkor tudnak
jól működni, ha a kerületiek igényei is
bennük vannak, amit a civilek gyűjtenek össze. Szinte minden nagy önkormányzati rendezvényen aktívan részt
vesznek a civil szervezetek, ami nagy
segítséget jelent a szervezésben.
A nap második előadását Bogó Ágnes, a CKT társelnöke tartotta, ebben
a prezentációban a hallgatóság megismerhette a kerületi szociális környezetvédelmi projekt eddig elért eredményeit. „A kerületben élő legszegényebb
családoknak nyújtottunk segítséget és
tanítottuk meg őket a hétköznapi környezetvédelem fortélyaira” – mondta a
díszpolgár. A program során ötletet adtak a víz- és áramfogyasztás csökkentésére és a fűtési rendszer okos használatára. A civil napon Bakos Miklós
vállalkozó is ismertetett egy az önkormányzat által kezdeményezett együtt-

működést, ami a határon túli magyar
gyerekek nyelvtanulását segíti elő.
Lábnyikon található a Magyar Ház,
melyet azért támogatnak hazánkban,
hogy minél több ott élő fiatal tanulhasson ingyen magyarul. „Budafok-Tétényben hat keresztszülő van, köztük
én is, akik támogatjuk ezt a házat, és
minden évben egyszer két hétre Magyarországon vendégül látjuk a fiatalokat” – mondta Bakos Miklós.
A nap Gazdik István, a Klauzál
Ház igazgatójának előadásával folytatódott, melyben a civil szervezeteket
érintő törvényi változásokról és a Kerület napjának programjáról beszélt.
Hajduk Dóra, az önkormányzat civil
és közművelődési ügyintézője a különböző pályázati anyagok elszámolásával kapcsolatos észrevételeit és javaslatait osztotta meg a részvevőkkel. A
civil nap Lizsé Swing ’n’ Blues zenekar koncertjével és közös ebéddel ért
véget. n (Viszkocsil Dóra)

Felválthatja a könyvet a tablet?
Digitális Témahét a Herman Ottó Általános Iskolában

Játékra hangolva
Zenés foglalkozás óvodásoknak a Szelmann Házban
A Hang világnapja alkalmából immáron
hatodik alkalommal rendezte meg a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXII. kerületi tagintézménye kerületi óvodások
számára zenés foglalkozását a Szelmann
Házban. Az idei rendezvény egyik vendége Zsigmond Tamara szinkronszínész, a
másik pedig a Turi család volt.
színházterem április 15-én megtelt

Aóvodásokkal, akiket a szakszolgálat

vezetője, Sasné Szűcs Emese köszöntött.
A soknevű macska papírszínházas mesét
mondta el a gyerekeknek Zsigmond Tamara. A sokak által jól ismert hang most
is elvarázsolta a közönséget. Tamara
nyolcévesen kapta meg első szinkronszínészi munkáját egy csehszlovák filmben,
azóta világhírű színésznők bőrébe is belebújt már. „Rengeteget kaptam a szinkronszínészettől, úgy érzem, amit ebben a
szakmában lehetett, azt én elértem. Oscar-díjas filmek, rajzfilmek, horror és ta-

Harmadik éve rendezik meg a Digitális Témahetet, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogat. Az elmúlt évben országosan 2981 projekt,
7020 pedagógus és 120 410 diák vett
részt a témahéten. Idén is csatlakozott
a programhoz a Herman Ottó Általános
Iskola, így április 8–12-ig a digitális
eszközök kerültek előtérbe a tanórákon, aminek a diákok nagyon örültek.

lán minden műfaj szerepelt már a palettámon” – mondta Zsigmond Tamara.
Jelenleg logopédusnak tanul a kaposvári egyetemen, ezzel régi álma vált valóra, mert később szeretne beszédtechnikával foglalkozni. „Azt látom, hogy sok
a diszfóniás gyermek, ami abból adódik, hogy nem jó helyről beszélnek, nincsenek tisztában a saját beszédhangjukkal” – mondta a szinkronszínésznő. Arra
a kérdésre pedig, hogyan tudjuk védeni
a hangunkat, csak annyit mondott, hogy
a leghatásosabb módszer a csendterápia.
A rendezvény másik vendége Turiné Jámbor Rita logopédus és Turi András pedagógus volt, akik különféle hangszerekkel ismertették meg a gyerekeket.
„Már a magzati korban nagyon fontos az édesanya hangja, a későbbiekben pedig a zene és az ének” – mondta
Turi András. Az óvodások ismert népdalokat énekeltek és táncoltak a Hang
világnapján. n (Viszkocsil Dóra)

gy hétig minden tanórán valamilyen

Eformában előkerültek a tabletek és

laptopok, melyeken különféle feladatokat oldottak meg a diákok. A 3/b
osztályban például nyelvtanórán kellett használniuk a gyerekeknek a saját
vagy az iskola által biztosított tabletet.
Az óra elején mind a 31-en csatlakoztak az internetre, és egy kérdezz-felelek választós példán keresztül adtak
számot az igékkel kapcsolatban megtanult tudásukról. Ebben a feladatban nemcsak a jó válaszért, hanem a
gyorsaságért is pont járt. A diákok következő feladata a tanterem különböző pontjain elhelyezett QR kód megkeresése és leolvasása volt, melyből
a megtalált igéket táblázatba kellett
rendezniük, végül egy szófelhőt készíthettek a szavakból. Ez utóbbi volt
a legizgalmasabb, hiszen a Google segítségével bármilyen képet letölthettek, és elkészíthették a nekik tetsző
képet, amit a tanárnőnek e-mailben
el is küldtek. „Először azt gondoltam,
hogy ez a világ közel áll a gyerekekhez, és majd könnyedén tudják kezel-

Könyvbemutatót tartottak
a Rózsavölgyi Közösségi Házban

ni a programokat és az eszközöket, de
tévedtem” – mondta Mező-Kovács
Bianka pedagógus. Hozzátette: ha játékról van szó, akkor mindenki tudja,
mit kell csinálni, viszont az eszközök
és az internet hasznos oldalát kevésbé
ismerik és használják ki a diákok. A
hét utolsó napjára már mindenki készségszinten kezelte a megismert programokat, és otthon is ezzel készítette
el a házi feladatát.
A témahét projektgazdája az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, a program

szakmai partnere a Digitális Pedagógiai és Módszertani Központ. A Digitális
Témahét kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése és a tantervi fejlesztési célok megvalósítása a technológia
hatékony alkalmazásával pedagógiai
projektekben. A témahét további célja
a digitális pedagógia elterjesztése, alkalmazásának elmélyítése annak érdekében, hogy a digitális kompetenciát
alkotó készségek, képességek fejlesztése az informatika tantárgyon túl is
megvalósuljon. n (Viszkocsil Dóra)

Veres Lászlóné Marica Befejezetlen történet című könyvét mutatták be április 2-án a Rózsavölgyi Közösségi Házban a nyugdíjas klub közreműködésével, a rendezvényen a szerző is részt vett. A könyv a Club Aliga elmút harminc éves történetét foglalja össze. A volt
MSZMP balatonaligai pártüdülőjének a története magán viseli mintegy állatorvosi lóként
a rendszerváltás valamennyi privatizációval kapcsolatos jellemzőjét és annak visszásságait. A beszélgetést Garbóci László helytörténész vezette. A rendezvényen részt vett Mészáros Péter egykori országgyűlési képviselő és Zugmann Péter alpolgármester is. n
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45. Budafok-Tétényi Tavaszi Muvészeti Fesztivál
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Tavaszi megújulás
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Éjszaka a Barlangban
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16.
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16
00

17.-18
P-SZ

20.

3. Nyárköszöntő gyereknap

A belépés díjtalan! / Szelmann Ház

Hegedűs Endre zongoraművész és a Nádasdy Növendékek
A belépés díjtalan! / Klauzál Ház
Erdély.ma – Levelek Londonba
Jegyár: 2500 Ft klauzalhaz.
/ Cziffra Központ

május

Nyílt képzőművészeti interaktív nap
A belépés díjtalan! / Klauzál Ház kert

A BDZ és a Bonbon matiné

09
30

Mesefesztivál - Janikovszky Éva mesehőseivel

/ Klauzál Ház

Jegyár: 800 Ft klauzalhaz.

9.30 Koncerten a babám!
11.00 Az úgy volt… - színházi előadás
Jegyár: 600 Ft / 1500 Ft klauzalhaz.

Házastársak – Alkotótársak - kiállításmegnyitó

19
00

Pódiumszínház - A lemez két oldala

18
00

Kelemen Ágnes és Jeney Zoltán grafikusművészek
A belépés díjtalan! / Radóczy Galéria

Közreműködik: Horváth Lili, Kovács Vanda, Janklovics Péter és Scherer Péter
Jegyár: 3000 Ft klauzalhaz.
/ Klauzál Ház kert

MIX

Czimbal István grafikus kiállításmegnyitója
A belépés díjtalan! / Szelmann Ház

Imi, mondj egy verset!

Irodalmi piknik Csuja Imre színművésszel
Jegyár: 1500 Ft klauzalhaz.
/ Klauzál Ház kert

VITRIN

23.

18
00

Tzomet együttes koncertje

május

19
00

22.
május

24.

21
30
május

25.

A boldog békeidők

május

26.

Kutasi Tünde szobrászművész kiállításmegnyitója
A belépés díjtalan! / Klauzál Ház

A belépés díjtalan! / FSZEK Nagytétényi Könyvtár

Budafoki Hangversenyesték
Budafoki Dohnányi Zenekar
Jegyár: 1900 Ft / 2400 Ft klauzalhaz.

15
00

Nádasdy Néptánc Gála

16
00

70 éves a Lampart kórus

A belépés díjtalan! / Rózsavölgyi Közösségi Ház

Jegyár: 1800 Ft /Klauzál Ház

A belépés díjtalan! / Cziffra Központ

Pincejárat Fesztivál

18.00 Alpaca Beat koncert
20.00 Szalóki Ági - Csak egy nap a világ koncert
Jegyár: 1800 Ft klauzalhaz.
/ Törley Pezsgőmanufaktúra

Elvis és a pop-rock ikonok

Tóth Gabi, Vitáris Iván (Ivan and the Parazol)
és a Budapest Jazz Orchestra koncertje
Jegyár: 4800 Ft (ápr. 30-ig), 5300 Ft (máj.25-ig), 5800 Ft
klauzalhaz.

Nádasdy Balett Gála

/ Klauzál Ház kert

Rózsavölgyi Patak Parti

19
00

/ Klauzál Ház

#Halibudafok

Compact Disco koncert
Jegyár: 1000 Ft klauzalhaz.

10
00

18
00

Terestyák Tamás történész előadása
A belépés díjtalan! / FSZEK Nagytétényi Könyvtár

/ Klauzál Ház

16
00

18
00

Közreműködik: Szóka Júlia, operettprimadonna,
Csák József operaénekes és Hegedűs Valér, zongoraművész
A belépés díjtalan! / Szelmann Ház

A 22. kerület textilművészeinek kiállítása
A belépés díjtalan! / Klauzál Ház

kARTon – Alkoss Szabadon

15
00

19
00

Csak a szépre emlékezem

Tíz szál kiállításmegnyitó

14
00

18 nap 33 program 9 helyszín

/Klauzál Ház

A belépés díjtalan! / Klauzál Ház

A fesztivál főszervezője:

19
00
május

/ Klauzál Ház

Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes

18
00

17.

Gájer Bálint és a 25 éves Budafok
Big Band Zenekar koncertje

19
00

18
00

május

Zene és filmvetítés
A belépés díjtalan! / Barlanglakás Emlékmúzeum

Arany-Gála

május

15.

Tárlatvezetés és családi program
A belépés díjtalan! / Barlanglakás Emlékmúzeum

Jegyár: 3200 Ft klauzalhaz.

május

/ Cziffra Központ

18
00

13.

május

Bolondos retro kabaré
Jegyár: 1000 Ft klauzalhaz.

Barlanglakás piknik

15
30

14.

A belépés díjtalan! / Klauzál Ház

10
00

19
00
május

Mészáros László Képzőművészeti Baráti Társaság

H

17
00

SZ

május

A Budafoki Dohnányi Zenekarral
Jegyár: 2500 Ft klauzalhaz.
/ Klauzál Ház

CS

p

10.

ÉletÖröm nyitókoncert

www.klauzalhaz..hu

P

május

Közreműködik: St. Martin
A belépés díjtalan! / Klauzál Ház

SZO

19
00

45+15=60

V

CS

9.

17
30

Borterasz és Tétényi Táncparkett
Jegyár: 900 Ft klauzalhaz.

/ Cziffra Központ

Játsszunk együtt

Klauzál Gitár Band koncertje, vendég: Bródy János
/ Klauzál Ház
Jegyár: 2500 Ft klauzalhaz.

aqb Open House

Jegyár: 2500 Ft eventbrite.com / AQB

Helyszínek

május

CS
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AQB
1222 Budapest, Nagytétényi út 48-50.

Radóczy Mária Galéria
1223 Budapest, Dézsmaház utca 27.

Barlanglakás Emlékmúzeum
1222 Budapest, Veréb utca 4.

Rózsavölgyi Közösségi Ház
1221 Budapest, Ady Endre út 25.

Cziffra Központ
1225 Budapest, Nagytétényi út 274-276.

Szelmann Ház
1225 Budapest, Nagytétényi út 306.

FSZEK Nagytétényi Könyvtár
1225 Budapest, Nagytétényi út 283.

Törley Pezsgőmanufaktúra
1221 Budapest, Anna utca 7.

Klauzál Ház
1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.

INFORMÁCIÓ: www.klauzalhaz.hu +36 1 226 0559 A rendezvénysorozat támogatója: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata

KLAUZALHAZ.JEGY.HU

Városházi Híradó

Hirdetésfelvétel
Médiapartner: Sales Bt.

KÁRPITOSMESTER
MAJOR DEMETER

ZUMBA

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

Megjelenési lehetőségekkel
kapcsolatban kérje tanácsadó
kollégáink segítségét!

Kápritozott bútorok javítása,
áthúzása közülereknek is!

Az izületkímélés mellett egy kellemes
táncos óra az idősebb korosztálynak és
mindazoknak, akik finomabb ritmusban
is élvezik a mozgást.

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

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

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.

FOGTECHNIKA
 3\T`\_\X UVQNX X\_\[sX Xz`g~az`R
WNc~as`N RYz_URaá s_\[
 .Y` SRY`á XVcRURaá S\T`\_ Zs_
!"3aaY
 6Tz[f R`Raz[ aRYWR` S\T\_c\`V RYYsas`
 :\gTs`X\_Ysa\g\aaNXU\g UsgU\g
ZRTf[X
0~Z' EE66 /] :Rgá b   ARY' # $

ÜVEGEZÉS
REDŐNY

SZÚNYOGHÁLÓ

NAPELLENZŐ

NYÍLÁSZÁRÓ

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

Munkatársat keresünk
Bp. XXII. kerületébe hajnali
hírlapkézbesítésre és
reklámújság terjesztésére.
Tel.: 06-70-515-1677
Hétköznap: 08:00-16:00-ig.
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üdülés 

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

Nyaralás a BALATON ART Vendégház és
Apartmanban. Válassza ki szobáját www.
facebook.com/gobalaton.eu Tel : 06-30/2742623 E-mail : info@madeira-travel.hu

eladó 
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

szolgáltatás 

állás 

Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves korig.
Kérésére házhoz megyünk.
Tel: 06-30/6821-390, www.a111auto.hu

Központi Statisztikai Hivatal számára készülő lakossági adatfelvételekhez kérdezőbiztosokat keresünk Budapest kerületeibe. Jelentkezni a hr@statek.hu e-mail címen lehet.

Ács-kőműves vállal minden munkálatokat,
szigetelést, festést, csatornázást, aszfaltozást. Hívjanak bizalommal.
Tel: 06-70/908-9578

Halásztelki élelmiszergyártó vállalat hűtőházi RAKTÁROS-t keres targonca jogosítván�nyal. Kiemelkedő bérezés, kiváló munkakörnyezet. 06-20/335-6192 vagy fekete.ilona@
tatarpek.hu

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

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

Fuvarozást, költöztetést vállalok a hét minden napján. Személyszállítást is. Tel: 0630/7473-655

Fakivágás, sövénynyírás, fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás. Veszélyes fák kivágása
alpintechnikával is. Tel.: 06-30/994-2431

TELJES KÖRŰ REDŐNY SZERVIZELÉS, SZÚNYOGHÁLÓ BESZERELÉS, JAVÍTÁS, ÚJ REDŐNY BEÉPÍTÉSE. HÉTVÉGÉN IS. INGYENES
KISZÁLLÁS!Tel: 06-20/432-6550

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

Megszakadt egy sorozat…
A BMTE kikapott otthon a Kaposvártól vasárnap
Lelkes szurkolók, ragyogó napsütés és remek minőségű pálya várta a BMTE játékosait húsvét vasárnapján a Promontor
utcában, vagyis minden adott volt ahhoz,
hogy pontot, pontokat szerezzünk és folytatódjon november óta tartó hazai veretlenségi sorozatunk. Sajnos ez nem sikerült, a BMTE 1-0-ra kikapott a Kaposvártól.
z első félidő budafoki játékát az ide-

Agesség és pontatlanság jellemezte. Já-

xxxxx

Fotó: Budafoka.hu

Jól úsztak a budafókások
A felnőtt és az ifjú úszóink is jól szerepeltek a hazai és a külföldi versenyeken
A Budafóka XXII SE nagyion szép eredményeket ért el a tavalyi év során a különböző nemzetközi és hazai versenyeken. Az egyesület megőrizte a hetedik
legjobb helyezését az országos rangsorban.
– Szép sikereket értek el a Budafóka
XXII SE versenyzői az elmúlt évben, büszkék vagyunk a 2018-as eredményeinkre – foglalta össze a kerületi úszók sikereit Bodnár Tamás abban
a levélben, amelyben megköszönte az
önkormányzat támogatását. Mint beszámolt róla, korosztályos válogatott
versenyzőink jól úsztak a különböző
nemzetközi viadalokon, például a csehországi Plzenben vagy a szerbiai Novi
Sadban. Márton Richárd egy belgiu-

mi versenyen is rajtkőre állt, és hárman
edzőtáboroztak a Magyar Úszószövetséggel Dél-Afrikában. Júniusban úszóink Klagenfurtban versenyeztek az Ifjúsági Világjátékokon, a rangidős Rácz
Regő vezérletével nemcsak a „fő” váltót nyerték meg, hanem rengeteg érem
került a nyakukba és sok egyéni csúcs
is megdőlt – ismertette Bodnár Tamás.
Szeptemberben Galyassy Szilárd
aranyérmes lett a FINA junior világbajnokságon csapatban Eliatban, októberben Zombori Gábor szerepelt jól az ifjúsági olimpián Buenos Airesben: két 7.
hely és egy 8. hely mellett a férfi vegyes
váltó tagjaként a 4. helyen végzett.
Novemberben a rövid pályás országos bajnokságon a legjobb férfi úszóink szereztek öt 5., hat 6., három 7. és

három 8. helyet. Zombori Gábor 50,
100 és 200 méter háton is országos
évjáratos csúcsot ért el. A hosszútávúszó medencés ob-n Galyassy Szilárd
3., Zombori Gábor 4. lett 1500 méter
gyorson, 5000 méteren Galyassy a 2.,
Zombori a 3. helyen végzett.
A Budapest Kupa 3. fordulóján a
2005–2006-os korcsoport versenyzői
közül mindenki egyéni csúcsot úszott
800 méter gyorson, Molnár Dóri és
Rátkai Zsófi megúszta az aranyjelvényes szintet is.
Az országos bajnokságokon sikerült
megőrizni a Budafóka XXII SE előző
évi helyezését, a csapat a hetedik legjobb lett az országos egyesületi rangsorban (az úszóinkkal későbbi lapszámainkban olvashatnak interjúkat). n (VH)

tékosaink sokszor választottak rossz megoldást, és több, kapkodásból fakadó hibát
jegyezhettünk fel, különösen az első húsz
percben. Lehetőségeink így is akadtak ebben az időszakban a kaposvári tizenhatoson belül és annak előterében, ám Kulcsár
Kornél fejese és Micsinai lövése is erőtlen
volt. Nem úgy Szakály Attila próbálkozása a másik oldalon, Kovács Zoltán szerencsére oldalra tudta ütni a labdát. A 21.
percben változtatnunk kellett védelmünk
összetételén, a meghúzódó Vaszicsku
Gergő helyére Khiesz Kornél állt be, de
hiába telt az idő, nem sikerült tökéletesen
rendeznünk a sorainkat. Olyannyira nem,
hogy a 34. percben a Kaposvár megszerezte a vezetést: a bedobásból induló vendégakció végén Rajczi Péter lőtt a hálóba
középről, mintegy nyolc méterről, Nagy
Richárd előkészítése után (0-1).
A fordulás után aztán már sokkal szervezettebben és fegyelmezetten futballozott csapatunk, amely a 51. percben ki is

xxxxxx

egyenlített volna, ha a játékvezető nem
érvénytelenít egy gólt. Kulcsár bal oldali szabadrúgását követően Kovács Dávid
megcsúsztatta a labdát, amelyet a kaposvári védők között kibújó Króner Martin a
kapuba továbbított. A partjelző azonban
10-15 másodperc gondolkodás után lest
jelzett. A mieink mentek tovább előre becsülettel, de a 74. percig nem tudtak komolyabban veszélyeztetni. Ekkor viszont
Kulcsár ismét bizonyította kiemelkedő
képességeit, és egy csel után középről, 16
méterről lőtt, balszerencsénkre a labda kifele pattant a kapufáról.
A Kaposvár a második félidőben először a 75. percben jutott el említésre méltó lehetőségig, Borbély Ákos éles szögből
leadott lövésénél Kovács Zoltán lábbal
hárított. Az utolsó tíz percben nagy nyomás nehezedett a vendégek védelmére,
Pölöskei Péter beállásával még több labda érkezett magasan a tizenhatoson belülre, ám Margitics Andorék hiába mozgósították minden energiájukat a végjátékban,
nem tudtak gólt szerezni. A rendes játékidő utolsó percében Beliczky Gergő megduplázhatta volna Waltner Róbert együttesének előnyét, de a helyzet kimaradt,
így a Rákóczi 1-0-s győzelmével vitte el
mindhárom pontot a Promontor utcából.
Csapatunk hét veretlenül megvívott hazai
találkozó után kikapott a BMTE Stadionban, és visszacsúszott a tizenötödik helyre a tabellán. n (www.budafokimte.hu)
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hirdetmény

Nemzedékek biztonságáért
Bicikliket adományoztak a sportolni vágyó óvodásoknak
Két biciklit, közlekedéssel kapcsolatos
eszközöket és játékokat ajándékozott
április 11-én a Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány a Napocska Napközi Tagóvoda gyermekei
számára. Az ünnepélyes átadón Bató
András rendőrkapitány is részt vett.

KRESZ-vetélkedőt, amin több mint
ezer gyerek vesz részt. A kicsik megtanulják elméletben és gyakorlatban
is a közlekedés alapjait. Bató András
rendőrkapitány elmondta az ünnepségen, hogy a kerületben több prevenciós
programmal próbálják a diákokat meg-

tanítani a helyes közlekedésre. Ilyen a
Vigyázunk rátok! Program, vagy az iskolákban végzett kerékpár-átvizsgálási akció. A tapasztalatok alapján a fiatalok tudják és be is tartják a szabályokat,
sokszor ők figyelmeztetik a felelőtlen
felnőtteket. n (Viszkocsil Dóra)

szépen felújított óvoda udvarán vár-

Aták a gyerekek a látogatókat, akik

rengeteg ajándékkal érkeztek. A kertbe még egy rendőrautó is beállt, amibe
beülhettek az óvodások. Illés István, az
alapítvány kurátora gitárral érkezett az
ünnepségre. Tanulságos, vicces, de egyben oktató jellegű dalokat énekelt a gyerekeknek, amiket ők gyorsan meg is tanultak. Horváthné Fűkő Zsuzsanna, az
Egyesített Óvoda vezetője megköszönte
a felajánlást és elmondta, hogy az óvodákban az a jelszó, hogy ép testben ép
lélek. Hozzátette: a gyerekek életében
fontos a mindennapi mozgás, ami nagy
hatással van a fejlődésükre is. Az óvodások, ahogy megkapták az ajándékokat, rögtön ki is próbálták az udvaron.
A Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány fő célja, hogy a legfiatalabbaktól a legidősebb generációig mindenkinek a biztonságáért tegyen
valamit. A gyerekeknek minden évben megrendezik a Pindúr Pandúr mini
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Városházi Híradó
budafok-tétény

Fotó: Horváth Tamás
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