Kétezer facsemete

Májusfa és szórakozás

Eredményes YoulnHerit

Bent maradt a BMTE

Budafok-Tétényben a Föld napján ültették
el a kerületi faültetési program kétezredik
facsemetéjét. (2. oldal) 

A Kőfejtő emlékparkban ismét májusfát állítottak, a Campona előtt sztárvendégek szórakoztatták a kerületieket május elsején. (9. oldal) 

Véget ért a hároméves YoulnHerit program. Az
ünnepi záróeseményt a Törley Pezsgőpincészetben rendezték meg. (10. oldal) 

Egyszer nyert, egyszer kikapott a BMTE labdarúgócsapata, de az már biztos, hogy bent maradunk az NB II-ben. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Bródy János
a tavaszi
fesztiválon
A Klauzál Gitár
Band vendége lesz
a legendás
beatzenész

(5. oldal) 
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Átadják a szabadidőparkot a Duna partján
Május végére készül el a Duna-parti sétány. A megújuló terület elérhetővé teszi a vízpartot, teret biztosít a játékhoz és a sporthoz egyaránt
A parti szakasz jelenleg is népszerű a sportszeretők körében, sok kerékpáros és futó tervezi ide az edzését. Rájuk tekintettel többek között
multifunkcionális sportpályát, új kerékpárutat hoznak itt létre, a jövőben
pedig street workout park is épül.
A gyerekeket a szaladgálásra csábító zöld gyepen túl új, mozgásra
ösztönző modern játszótér is várni
fogja: itt három trambulin, gumidombok, mászóka-bújócska falak, hinták,
alagút és mászókák kapnak helyet.
A szabadidőpark egyik célja, hogy
ideérve kikapcsolódhassunk a hétköznapok nyüzsgéséből, amelyben
parti pihenőpontok segítenek. A társadalmi egyeztetés során sokan kérték nyilvános WC építését is, így a
szolgáltatóépület részeként ez is helyet kap a területen.
A fejlesztés kiemelten kezeli a környezetvédelmi szempontokat, célja, hogy közelebb hozza a
Dunát és vele együtt a természetet az emberekhez, élhető, szerethető városi oázist létrehozva. Ennek
részeként új sétányt alakítanak ki
külön kerékpárúttal, emellett pedig
a partra vezető lépcső és rámpák is
megújulnak. (Folytatás a 2. oldalon) 

Május végére a tervek szerint átadják
a lakosságnak a budafoki Duna-parti
sétány és szabadidőparkot. A hivatalos átadási ünnepség a Kerület napján, júniusban lesz. A megújuló terület elérhetővé teszi a vízpartot, teret
biztosít a játékhoz és a sporthoz egyaránt, így a családok kedvenc helyévé válhat.
Hajó utca, a Hosszúréti-patak és a

ADuna által határolt partszakasz va-

laha a kerület sportéletének fontos
helyszíne volt, az elmúlt évtizedekben
azonban sajnos nagyrészt kihasználatlanná vált. Budafok-Tétény önkormányzata 2015-ben döntött a terület
megújításáról, rendezéséről, melynek
célja, hogy az idelátogató lakosok kellemes, a szabadidő eltöltésére alkalmas
helyet találjanak a Budafok városközpontjával közvetlen kapcsolatban lévő
Duna-parton.
A Főváros TÉR_KÖZ pályázata által is támogatott önkormányzati beruházás megtervezésben a lakosság is
részt vehetett: a 2017 őszén tartott társadalmi egyeztetés során mondhatták
el véleményüket. A beérkezett javaslatokat is figyelembe véve a végleges tervek elkészítése 2018 elején indult meg.

Elballagtak a „vén diákok”

Operett a budafoki pincékben
Fergeteges hangulat, pinceséták, borkóstolók és közös éneklés
Május első szombatján minden program az operett köré szerveződött a Budafoki Pincejáraton. Hét helyszín, közel
húsz fellépő és több száz látogató. Fergeteges hangulat, pinceséták, borkóstolók és közös éneklés a művészekkel.
menetrend szerinti Pincejáratok folya-

Amatosan hozták a városból a programok-

Elbúcsúztak a kerületi középiskolások a tanáraiktól és második otthonuktól a múlt
héten. Karsay Ferenc polgármester ezúttal a Kempelen Farkas Gimnázium ballagását
látogatta meg. (Továbbiak a 3. és a 10. oldalon) 

ra érkező vendégeket. Három órakor több
pincében operettválogatások csendültek fel.
A Várszegi Pincében Kovács Szilárd ismert
operettdalokat énekelt, őt Korényi Judit kísérte zongorán. Ugyanebben az időben a
Törley Pezsgőmanufaktúrában Plásztán
Anett és Kiss Tivadar gondoskodott a jó
hangulatról, zongorán Harmati Máté működött közre. Mindkét helyen sokan vettek
részt a pincesétán és kóstolták meg a termelők borait. (Folytatás a 2. oldalon) 

xxxxxx

Fotó: Földházi Árpád
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Szabadidőpark a Duna partján
Május végére készül el a Duna-parti sétány és szabadidőpark
(Folytatás az 1. oldalról) 

Fontos azonban, hogy a budafoki közvetlen Duna-part Natura 2000 természetvédelmi védettség alatt áll, ezért a
beruházás tiszteletben tartja a természeti környezetet, megtartja a meglévő fákat és az ártéri aljnövényzetet, a
lehető legkevesebb beavatkozás történik ebben az övezetben. A természet-

védelmi területről információs táblákat helyeznek ki a környezeti nevelés
érdekében.
A növényzettel benőtt parti szakasz
miatt jelenleg alig lehet rálátni a folyóra. Ezt a tervek alapján kilátóteraszok fogják segíteni.
A terület megújításának része a
Mementó Szmolenszkért emlékmű

környezetrendezésének befejezése is,
amelyet a lengyel–magyar barátság
jegyében avattak fel 2018 áprilisában
az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával.
A Hajó utca Duna-parti sétány fejlesztése során a már meglévő kerékpárutat is felújítják. n
(budafokteteny.hu)

xxxxxx

Fotó: Kocsis Zoltán

Megújulhatnak a közösségi
falfelületek a kerületben
Országos pályázat indul a falfelületek megújítására
Óvodák, iskolák, önkormányzatok és
civil szervezetek is jelentkezhetnek
környezetük újjávarázsolására – kültéri és beltéri falfelülettel is.
skolák, óvodák, kórházak, önkor-

Imányzatok és aktív közösségek is

xxxxxx

Fotó: Horváth Tamás

Zöld utat kap a környezetvédelem

Elültették a kétezredik facsemetét az önkormányzat programjának köszönhetően
Budafok-Tétényben a Föld napján ültették el a kerületi faültetési program kétezredik facsemetéjét. Az önkormányzat
hisz abban, hogy napjainkban különösen fontos szerepe van a zöldfelületek
fenntartásának és növelésének, ezért
az utóbbi öt év minden napján legalább
egy új fa a földbe került, és folyamatban
van a favédelmi rendelet előkészítése
is, amely a magánterületek fakivágásait szabályozza. A kerület vezetői bíznak
abban, hogy a társadalmi egyeztetés
után egy mindenki számára elfogadható rendelet születhet a fák védelmében.
z önkormányzat környezetvédelmi

Atevékenységéről Zugmann Péterrel

beszélgettünk, aki érdeklődésünkre elmondta, hogy a klímavédelem és a zöldítés miatt mindenképpen folytatni kívánják a fásítási programot.
Kifejtette, hogy Budafok-Tétény
eleve zöld kerület, hiszen területének nagyobbik részét a kertek uralják,
ezenkívül olyan természeti értékekkel

is rendelkezik, mint a Tétényi-fennsík vagy a Háros-sziget, és a Kamaraerdő közelsége sem elhanyagolható tény. Az adottságokon túl azonban
az önkormányzat is mindent megtesz
annak érdekében, hogy egyre jobban
„zöldüljön” a kerület és megteremtse
a fenntartható fejlődés lehetőségét. Kiemelte, hogy amióta betiltották az avar
égetését, attól kezdve a kerti hulladékok összegyűjtéséhez, elszállításához
minden évben rengeteg ingyen elvihető zsákot bocsátanak a lakosság rendelkezésére. Ennél is jobb megoldás
azonban az idén először meghirdetett
ágdarálás, amelyet minden budafoktétényi, kertvárosi lakos térítésmentesen vehet igénybe. Ennek a házhoz
menő akciónak igen nagy előnye, hogy
a talajtakarásra, illetve komposztálásra egyaránt alkalmas apríték a kertben
marad, és újra felhasználható.
A környezetvédelemért felelős alpolgármester arról is tájékoztatta lapunkat,
hogy hamarosan elindul a komposztlá-

da-akció, amely további segítséget nyújt
majd a környezettudatos kerttulajdonosoknak. Ennek keretében kétszáz ládát
és azokhoz tájékoztató segédanyagot
bocsátanak majd a komposztálni akaró
lakosok rendelkezésére. Megemlítette,
hogy környezetünk védelme érdekében
csökkenteni kívánják a műanyag szemetet, ezért a Polgármesteri Hivatalban
és a kerületi fenntartású intézményekben szorgalmazzák a műanyagpalackos italok és egyéb, egyszer használatos
műanyagok elhagyását.
Zugmann Péter kitért arra is: a „zöld
úton járó” önkormányzat fontosnak tartja, hogy a gyerekek is megismerkedjenek a környezettudatos életmóddal,
ezért számukra egyedülálló, környezeti nevelési kiadványt jelentetett meg.
A többévnyi szakmai munka eredményeként elkészült, Természetfürkész a
Tétényi-fennsíkon című háromkötetes
munkafüzet első példányait a Víz világnapján kapták meg a kerületi általános
iskolák és óvodák. n (Tamás Angéla)

jelentkezhetnek a Let’s Colour Településszépítő Egyesület pályázatára, amelyen 800 négyzetméter kültéri
vagy beltéri falfelület kifestésére elegendő festéket lehet megnyerni. A pályázatokat május 10-ig az egyesület
weboldalán nyújthatják be.
A Let’s Colour Egyesület projektjében bármely közösség vagy társadalmi csoportosulás elindulhat, akik
tevékeny részt akarnak vállalni környezetük megszépítésében. A jelentkezéseket idén is két kategóriában várják,
a tízezer fő alatti, illetve a tízezres lélekszámot meghaladó települések külön versengenek. A pályázat nyerteseinek a festéshez szükséges mennyiségű
festéket, a grafikai terveket, a munka
koordinálását, valamint a szakértői támogatást a Let’s Colour biztosítja, az

xxxxxx

Fotó: Horváth Tamás

Fotó: Földházi Árpád

Operett a budafoki pincékben
Fergeteges hangulat, borkóstolók és közös éneklés
(Folytatás az 1. oldalról) 

Zugmann Péter alpolgármester és Csiszár Zsuzsanna önkormányzati képviselő a kétezredik facsemetével

akciót pedig a közösségek önkéntesei
együtt valósítják meg. A nevezés feltétele, hogy a kifestendő kültéri vagy
beltéri falfelületet – mely az adott közösség életében központi szerepet tölt
be – a pályázó jelölje ki.
A pályázatok 2019. április 8-tól május 10. éjfélig tölthetők fel a www.
letscolour.hu weboldalra. A megadott
határidőn belül bármikor el lehet küldeni a jelentkezéseket, azok sorrendje nem
számít a későbbi elbírálásnál. Ezt követően 2019. május 13-tól egészen május
31-ig lehet szavazni a benyújtott pályázatokra, az eredményhirdetésre pedig
június 3-án kerül sor. Az online szavazás eredményeként a kategóriák 3-3 legtöbb szavazatot kapott pályázata jut be
a döntőbe. A döntős pályázatokat a korábban megszerzett szavazatok számától függetlenül értékeli a szakmai zsűri,
és hirdeti ki a kategóriánkénti győzteseket. A döntőbe jutott, de nem nyertes pályázók idén is 50-50 liter Dulux színes
falfestékkel „vigasztalódhatnak”. A festéseket legkésőbb 2019. augusztus 15ig kell megvalósítani. n (VH)

Az egész napos esős időjárás sem tartotta vissza a látogatókat, sokan voltak kíváncsiak a Veréb utcai Barlanglakás
Emlékmúzeumra, ahol Berendi Nándor harmonikán játszott az érdeklődőknek, akik szakszerű vezetéssel tekinthették meg az egyedülálló föld alatti otthont.
Telt házas volt a Záborszky Pincében
megtartott Gasztroshow, melynek vendége Onestyák Lajos és lánya, Onestyák
Barbara volt. Az egyórás beszélgetés témája a gombatermesztés, a különböző
gombafajták megismerése és az azok emberi szervezetre gyakorolt jótékony hatásai voltak. Onestyák Lajos közel hetven
éve foglalkozik gombatermesztéssel, volt
időszak, amikor ő látta el fél Magyarországot különféle gombákkal. A családi
vállalkozás mára már kisebb mennyiségben termeszt gombákat. Most már inkább
a gyógygombákra fordítanak nagyobb figyelmet. Révész József mesterszakács a
témához kapcsolódóan hét gombából készített rizottót, amit a beszélgetés után
mindenki megkóstolt egy-egy pohár fehérbor kíséretében. A késő délutáni órákban a tangazdaság területén a látogatók

megismerhették a borkészítés alapjait szakszerű pincevezetés mellett, majd
egy pohár bort fogyaszthattak, miközben Szász Kati operettválogatásokat énekelt, őt Pozsár Andrea kísérte zongorán.
A Borköltők Társasága Étteremben most
is gyorsan megteltek a helyek a Pincekvíz
játékra, így a szervezők azt tervezik, hogy
bővítik a jelentkezési helyek számát.
A Katona Pincészetben megrendezett operettgálán fellépett Köllő Babett,
Mádi Piroska, Buch Tibor. A négy blokkból álló műsorban olyan magyar dalok
szerepeltek, melyek érzelmileg megmozgatták a közönséget. „Sírva vigad a magyar” – mondta Köllő Babett. Hozzátette: azt gondolják az emberek, hogy csak
az idősebb generáció szereti vagy ismeri az operettet, pedig nagyon sok fiatal
arc tűnik fel az előadásokon, mint például most is. A rendezvényen Karsay Ferenc polgármester is részt vett. A művészek a közönséggel együtt énekeltek el
egy-egy dalt. A műsor közben négytételes borkóstolóval lepték meg a borászok a vendégeket. A gálán hegedűn játszott Horváth Elemér, zongorán pedig
Horváth Péter. n (Viszkocsil Dóra)



Városházi Híradó

Kevesebb műanyag, több fa
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

A képviselők több környezetvédelmi intézkedésről is szavaztak
z áprilisi testületi ülésen a képvi-

Aselők köszöntötték Kolta Pétert, a

hónap művészét. Karsay Ferenc polgármester ezt követően visszaidézte a
március 23-i eseményeket, amikor két,
második világháborús bomba kiemelése és hatástalanítása miatt ürítették ki a
kerület egy részét. A műveletben közel
900-an vettek részt, akiknek köszönhetően mindenki biztonságban visszatérhetett otthonába. Köszöntötték azokat
a szakembereket, akik kiváló szakmai munkájukkal hozzájárultak ehhez.
Köszönetüket fejezték ki Bató András
rendőr alezredesnek, a kerületi rendőrkapitányság vezetőjének és állományának, Czifra Ferenc András tűzoltó
alezredesnek, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Kirendeltség polgári védelmi felügyelőjének, Ott János tűzoltó őrnagynak, a
Budafoki Katasztrófavédelmi Őrs parancsnokának, valamint Borsos József
Tamás ezredesnek, a kormányhiva-

tal Fővárosi Védelmi Bizottsága titkárának, aki a műveletet koordinálta.
„Kerületünkben végzett munkája elismeréséül” éremmel köszönték meg
a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós ezred parancsnokának, Szilágyi Zsolt ezredesnek és
parancsnokhelyettesének, Major Tibor alezredesnek a munkáját. Köszöntötték az ezred négy, az akcióban részt
vevő tagját, akik hősies magatartást tanúsítottak a művelet során: Both Péter
főtörzsőrmestert, tűzszerészt; Simon
Donát főtörzsőrmestert, tűzszerészbúvárt; Gyarmati Norbert őrmestert, tűzszerészt és Stefanek Levente őrvezetőt,
hadihajóst.
A képviselők közösen álltak ki a
műanyag szemét csökkentése mellett, ennek értelmében a Polgármesteri
Hivatalban és a kerületi fenntartású intézményekben is szorgalmazzák a műanyag palackos italok és egyéb, egyszer
használatos műanyagok elhagyását.

A testület tagjai döntöttek arról,
hogy rendeletet alkotnak a budafoktétényi fák védelméről. A vélemények alapos megismerése érdekében társadalmi egyeztetést indítanak
a kérdésben a közeljövőben. Nagy
visszhangja volt a közelmúltban,
hogy a Rozárium melletti erdős magánterületen tömegesen vágtak ki fákat. A folyamat megakadályozása
érdekében változtatási tilalmat rendeltek el a területen.
Új rendeletet alkottak a közterületek használatáról is. Ennek értelmében szigorodott az üzemképtelen autók tárolásának szabályozása, és előírás
szabályozza, hogy lomtalanítás idején felszólítás nélkül elszállíttathatják a
közúton engedély nélkül elhelyezett tárgyakat. Az új rendelet nagy hangsúlyt
fektet a városkép védelmére is. n
(Továbbiak
a Budafokteteny.hu
oldalon)

Búcsú az iskolától
erületünk középiskoláiban május első péntekén elballagtak a végzős diá-

Kkok. Búcsút vettek alma materüktől, diáktársaiktól, tanáraiktól, akiknek

oly sok mindent köszönhetnek. Maguk mögött hagyva rengeteg élményt, emléket, melyek talán egész életükben meghatározó szerepet töltenek be. A következő két hónapban egy korszak lezárul és egy új életszakasz veszi kezdetét.
Gyermekeink ifjú felnőttekké válnak.
Az érettségi vizsgákkal életük eddigi legnagyobb megmérettetése kezdetét vette. Most kamatoztathatják az elmúlt évek alatt megszerezett tudásukat.
Azt a tudást, melyet komoly munka előzött meg.
Meghatározó és fontos mérföldkő ez az életükben és a szülőkében is! Sokaknak eszébe jut talán az a pillanat, amikor első osztályos kisdiákként engedték
be az iskolakapun gyermeküket és most, egy pillanatnak tűnnek azok az évek,
melyek a felnőttkor küszöbéhez vezettek.
A jól sikerült dolgozatok öröme, néhány álmatlan éjszaka egy-egy felelet előtt,
rohanás az iskolába, délutáni edzésre, versenyekre. Együtt izgultak velük akkor
is, és teszik ezt most is, amikor kezüket elengedve egyedül kell helytállniuk.
Kérlek Benneteket, kedves fiatalok, hogy gondoljatok hálával és tisztelettel
szüleitekre, hiszen az ő munkájuk, szeretetük, gondoskodásuk és önzetlen támogatásuk nélkül nem válhatnának valóra az álmaitok!
A köszönet szavainál ne feledkezzetek meg tanáraitokról sem, hiszen Ők
azok, akik azzal a tudással vérteztek fel Titeket, amivel bátran nekivághattok
a következő hetek megmérettetéseinek.
Hiszem, hogy ez a generáció nagy lehetőségek birtokában van. Lehetőségük van nagyot álmodni és kemény, kitartó munkával álmaikat valóra váltani.
Magyarországnak és Budafok-Téténynek is szüksége van azokra az elkötelezett, tenni akaró fiatalokra, akik hisznek benne, hogy Földünk jó hely, és
együtt még jobbá tehetjük.
Budafok-Tétény önkormányzata minden évben megajándékozza a kerületben érettségiző diákokat, idén sincs ez másképpen. Egy széleskörűen felhasználható ajándékkártya, egy kiegészítő akkumulátor (power bank) és szerencsehozó toll is lapul a tarisznyában.
Kívánom, hogy legyen élményekben gazdag, pihenéssel töltött nyarad, és bárhol
érjen a szeptember, teljes erőbedobással add át magad a munkának és a tanulásnak!
„Születtem, szerettem hazámat, s dolgoztam érte. Ez az én életem története. Tegyetek Ti is így, tanítsátok utódaitokat, s ha ezek is így tesznek, akkor Magyarország boldog lesz.” Virág Benedek n
civil szemmel

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

Köszöntünk benneteket,
édesanyák!
asárnap reggel az időjárás sajnos nem ünnepelte az édesanyákat, ugyanakkor

Vmegindító látvány volt a virágárusoknál látni a sok embert, akik valamennyi-

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

A Momentumnak az ellenzék egy része által támogatott polgármesterjelöltje Facebook-bejegyzésében átkokat szór
Karsay Ferenc polgármesterre, mert körkérdést intézett az autót üzemeltető kerületeikhez parkolási és közösség közlekedési szokásaikról. A Momentum
méltán ismeretlen aktivistája szerint ez
kampányolás közpénzből.
Az nyilván elkerülte a figyelmét, hogy az
önkormányzati választás ősszel lesz, szeptember előtt nincs önkormányzati kam-

BODROG Zoltán
lmp-s
önkormányzati képviselő

Nincs olyan, hogy „eléggé zöld”
Hanem csak olyan van, hogy „Mi a következő lépés?” Áprilisban a lényeget nem
megváltoztató módosítással elfogadta a
többség a műanyagcsökkentési kezdeményezést, amit végül a támogatóként
csatlakozó jobbikos képviselőtársammal,

pány. Tehát egyedül ő maga az, aki – kissé
korán – kampányol. Azt pedig nehéz minősíteni, hogy a lakók megkérdezését a parkolási rend kívánatos irányáról kampányolásnak nevezi. Neki személy szerint nincs
szüksége semmilyen felmérésre, minden
kérdésre kapásból tudja a választ. Senki
se közlekedjen autóval, ne építsünk új utakat, lehetőleg járjanak az emberek biciklivel
a munkahelyükre. Talán a helyismeret hiánya miatt nem tűnt fel neki, hogy a kerületünk dimbes-dombos, és lefelé még csakcsak lehet biciklivel közlekedni – kedvező
évszakban –, felfelé már bajos.
Ezután sem fogunk engedélyt kérni a
Momentumtól, hogy megkérdezhessük a
lakókat. Eddig is a közösségi tervezés folyamatos bővítésén dolgoztunk, ezután is
azt fogjuk tenni. Nem mi akarjuk kitalálni,

mi a jó az embereknek, tudják azt ők maguk nagyon jól. Ezért kérdezzük meg tőlük közvélemény-kutatásokkal, mit tartanak a legfontosabb problémának, milyen
sorrendben lássunk neki a feladatoknak. Ezért kérdezzük meg az új beruházások, közterület-fejlesztések során, mit
igényelnek lakóhelyükön. És ezért dolgozunk a közösségi költségvetés előkészítésén. A kerület három nagy egységében – Nagytétényben, Budatétényben
és Budafokon – az emberek maguk javasolhatnak majd fejlesztési célokat, és
szavazáson dönthetik el, hogy a javaslatokból mi valósuljon meg. Külföldön már
több jó példa van a módszer használatára, ezeket foguk a mi viszonyainkra alkalmazni. Már most el lehet kezdeni gondolkodni! n

Staudt Mátéval közösen adtunk be – köszönünk minden szavazatot!
De mintha lett volna az érvelésüknek
egy olyan vonulata, hogy „azért enélkül is
nagyon zöld már a kerületi önkormányzat”. Ez az, amire minden körülmények
közt nemet kell mondani! Életveszélyes
pályán mozog az emberiség, nehéz megtalálni a környezeti válság súlyosságát jól
leíró szavakat.
Ha tehát ez vagy az megvan, nem
hátradőlni, nem megelégedni, hanem
a következő lépést kell keresni! Például e döntés óta került sor több fa kivágására a Leányka utcai lakótelep mö-

gött, mégpedig egy utolsó vacak felszíni
parkolóépítés okán! (Jó, az árazás alapján nem mindenkinek vacak...) Ennek
megakadályozása lehetett volna a következő lépés. S már az azután következőt
kereshetnénk.
Önök is vigyázzanak a fáikra, ezerszer
gondolják meg a kivágást, és azután se
tegyék meg! Mert ahogy a Sétáló Budapest legtalálóbb jelmondata is hangzik: a
jövő zöld, vagy semmilyen! Addig is egy
apró, közéleti lépés: aki választóköri delegáltként őrködne az EP-választás felett,
jelentkezzék a héten bátran a bodrog.
zoltan@lehetmas.hu címen. n

en édesanyjukra gondolva virágért álltak sorba. Mindegy is, hogy süt a nap vagy
esik az eső, az édesanyákat ezen a napon a tenyerünkön hordozzuk, hiszen ők
maguk az élet, akik által mi is vagyunk, és általuk van jövőnk. Ünnepeljük őket,
akik helyettünk is vállukon hordozzák lelki terheinket, gondjainkat, de megteremtik azt a melegséget, meghitt otthont, ahol megnyugvást, békét és szeretetet
kapunk, és ezt mi is viszonozhatjuk. .
Az anyaság embert próbáló, de gyönyörű feladat. Ők azok, akik képesek életet adni, megszőni és létrehozni azt anyagi, szellemi és érzelmi hálót, mely maga
a család, társadalmunk legkisebb közössége.
Közösségünk egyik legfontosabb feladata édesanyáink, nagymamáink,
dédmamáink boldogulásának támogatása, hiszen ha őket segítjük, ezzel a gyermekeket és a szülőket is támogatjuk, ami fordítva is igaz. A gyerekek és az idősebb korosztály támogatásával sok gondot, problémát vehetünk le a vállukról.
Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából, és a legelső anyák napi ünnepséget – a májusi Mária-tisztelet
hagyományaival összekapcsolva – 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt vezetői karolták fel, és megtették az előkészületeket az anyák napja országos bevezetésére. A szervezet lapjában így írtak a napról: „Felkérjük a
mélyen tisztelt Tanárelnököket, hogy május első vasárnapján tartandó Anyák
napját, ezt a gyönyörű ünnepet, szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében,
amelynek pedagógiai, jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család körét és a nemzetnevelés erkölcsnemesítő munkájába kapcsolódik.” 1928-ban már
miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját.
Anyák napjához kapcsolódik a katolikus tanítás is, mely szerint párba állítja
az egyházat az anyával, ezért mondja, hogy Anyaszentegyház. Az egyház ugyanúgy táplálja az embereket, ahogy az anya táplálja gyermekét. Az egyház latin
neve is nőnemű főnév: Ecclesia.
Végezetül valamennyi anyának azt kívánom, hogy gyermekeik legyenek mellettük és segítsék őket, amikor szükségük lesz rájuk. n
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

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

felhívás

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

Jogosulatlan
jegyértékesítés!

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-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. június 5-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „óvodapedagógus”
jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu Horváthné Fűkő
Zsuzsanna óvodavezető részére.

gyász

Tudomásunkra jutott, hogy a
viagogo.com oldal a Klauzál Gábor
Budafok-tétényi Művelődési Központ számos rendezvényére értékesít jegyeket jogosulatlanul, a valós jegyár sokszorosáért.
Tájékoztatjuk Tisztelt Látogatóinkat,
hogy a nevezett oldallal semmiféle kapcsolatunk nincs, ebből adódóan az ott
vásárolt jegyekért nem tudunk felelősséget vállalni.
Kérjük, soha ne vásároljon
a viagogo.com oldalon!

Javasoljuk, hogy saját szervezésű koncertjeinkre az klauzalhaz.jegy.hu vagy a
jegy.hu oldalon, illetve a Klauzál Házban
vegye meg jegyét.
A viagogo.com oldal tevékenységével
kapcsolatban megtesszük a szükséges
jogi lépéseket.
Gazdik István igazgató

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

pályázat

óvodapedagógusi munkakör betöltésére.

Idén is sportösztöndíjat hirdet a
polgármesteri hivatal

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. május 31-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

dajka

munkakör betöltésére.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. május 31-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

takarító munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. június 5-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „óvodapedagógus” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu Horváthné Fűkő
Zsuzsanna óvodavezető részére.

10.30

12.00
12.00
13.00

– Nagyon zöld óra Gévai Csilla meseíró és könyvillusztrátorral

BARÁTSÁGNYAKÖRV-KÉSZÍTÉS
újrahasznosított pólófonalból

FALKA CITY KUTYAISKOLA bemutatója
PÓLUS KUTYAISKOLA bemutatója

CEL/EBSÉTÁK 11.00–13.00
•

KOZMA ORSI–BALÁZS ANDI
JÓZAN LÁSZLÓ–HAJNAL JÁNOS
VARGA ÁDÁM–BORBÉLY RICHÁRD
és még:

INGYENES KUTYAKOZMETIKA :: KUTYASZÉPSÉGVERSENY ::
GARÁZSVÁSÁR :: MAMI CHARITY DESIGN- ÉS SÜTIVÁSÁR ::
KUTYASÉTÁLTATÁS :: CICASIMOGATÓ :: BÜFÉ HÁZIAS ÍZEKKEL
1223 Budapest – Budatétény, Brassói–Nyél utca sarok
Busszal: Újbuda Központtól vagy a Kelenföldi Pályaudvar
Metrómegállótól 150-es busszal a Brassói utcai megállóig
Autóval: 70-es útról a Szoborparknál lévő leágazás

kiemelt támogató:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Környezet- és Közrendvédelmi Bizottsága pályázatot hirdet 2019. június 18.
és 2020. június 5. közötti megvalósítási időszakra nem önkormányzati fenntartású intézmények tevékenységéhez kapcsolódó alapítványok, egyesületek, valamint egyházak és
magánóvodák FENNTARTÓI számára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.
május 17. (péntek), 12.00 óra.
A pályázat elbírálásának várható időpontja:
2019. június 17.

Művészeti ösztöndíj

ÁLLATI MESÉK – papírszínház
KUTYÁK, CICÁK, EGYEBEK

szponzorok:

Rózsavölgy Egyesület nevében bú-

tagtársunktól, Budafok és Rózsavölgy
életében fontos szerepet játszó idős
patrióta barátunktól. Búcsúzunk az építészmérnöktől, a tanártól, a szabadalmakat készítő mérnöktől, a népi építészet és a Magyarországon található
festett kazettás templommennyezetek
kutatójától.
Egyetemi oktatóként a hatvanas
években szerkezettant tanított a Műegyetemen, 1968-ban Budapest VIII. kerületében a kerület épületállományának felméréséért a JÓZSEFVÁROSÉRT
emlékérem arany fokozatával tüntették
ki. Számos középület őrzi keze munkájának nyomát, építészi szellemiségét.
1986-ban a Munka érdemrend bronz fokozatát kapta meg.
Helytörténeti és művészettörténeti
munkáit a rózsavölgyi Pytheas Könyvmanufaktúra jelentette meg. 2007 júniusában jelent meg az EMLÉKEK RÓZSAVÖLGYRŐL című helytörténeti írása,
melynek folytatása volt a 2012-ben
megjelent PIHENNI RÓZSAVÖLGYBE
JÖTTEM című helytörténeti füzet, melyben a Rózsavölgyben élő, alkotó művészekkel folytatott és lejegyzett beszélgetései is szerepeltek. REMÉNYÜNK
JÉZUS, CSILLAGUNK SZENT LÁSZLÓ
művészettörténeti munkája (2009), az
ÚRNAPI KÖRMENET BUDAFOKON című
helytörténeti jelentőségű könyve (2012)
és az ARCHAIKUS NÉPI IMÁINK – FESTETT KAZETTÁS MENNYEZETEK könyve
(2012) összegzi néprajzi, művészettörténeti munkásságát.

Köszönjük fáradhatatlan közművelői
munkásságát, melyet a Keresztény Úriemberek Társasága szervezésében erdélyi fiatalok körében folytatott hosszú
éveken keresztül, majd kerületünk közösségeiben: a Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör, a KÉSZ, a Budatétényi
Polgári kör, a Civil Casino, a Szabó Ervin
Könyvtár szervezésében és a Rózsavölgyi Egyesület nyugdíjas körének vezetőjeként végzett lelkesítő, szenvedélyes
igényességgel.
Szellemiségét megőrizve, a feltámadás reményében búcsúzunk
Máté Ferenctől, a polihisztortól, az
országépítőtől. n

A hivatal Humánszolgáltatási Irodája várja azon fiatal sportolók jelentkezését,
akik kiemelkedő teljesítményt értek el a
sport területén.
Az ösztöndíjra jelentkezni a pályázati kiírás mellékletét képező adatlap benyújtásával lehet. A 18 év alatti sportolók esetében a benyújtáshoz a törvényes
képviselő aláírása is szükséges.
Benyújtási határidő: 2019. június 30.
A részletes pályázati kiírás és adatlap a
http://www.budafokteteny.hu/ugyintezes/
palyazatok címen érhető el. Az ösztöndíjjal kapcsolatban további felvilágosítás
kérhető a Humánszolgáltatási Irodán a
06-1/229-2611/207-es telefonszámon.

Környezetvédelmi pályázat

11.00

Acsúzunk Máté Ferenc (1932–2019)

A Vitéz Pokorny Endre sportösztöndíj
célja, hogy segítse a fiatal sportolók
felkészülését és versenyeztetését.

pályázatok

2019. május 18. 10.00–15.00

In memoriam Máté Ferenc

Pályázati lehetőség fiatal előadóművészek,
valamint zene-, képző- és iparművészek
számára.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének Oktatási,
Kulturális és Testvérvárosi Bizottsága – Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata művészet ösztöndíjról szóló 14/2003.
(VI. 20.) Ör. számú rendeletében foglaltaknak
megfelelően – nyílt pályázatot hirdet fiatal előadóművészek, valamint zene-, képző- és iparművészek számára.
A pályázat célja, hogy egy-egy tehetséges fiatal
művész pályakezdését megkönnyítse, illetve a
kerülethez való kötődésüket erősítse.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.
május 24. (péntek), 12.00 óra
A pályázat elbírálásának várható időpontja:
2019. június 18.
A pályázati felhívások elérhetők: http://
budafokteteny.hu/ugyintezes/palyazatok

ANGOL NYELVŰ

NAPKÖZIS TÁBOR

BAPTISTA

KÖZÖSSÉG

MADE IN AMERICA
július
1–5. NYELVŰ
5 csoportban:NAPKÖZIS
12–16 éveseknekTÁBOR
ANGOL
július 8–12.

4 csoportban:
12–16
július 1
- 5 . éveseknek;
+1
csoport:
9–11
5 csoportban: 11-15 éveseknek
éveseknek

j ú l i u kiss 8és- nagycsoportos
12.
Délelőtt: angolnyelvű beszédcentrikus
foglalkozások
Délután
angol nyelven11-15
vezetett
sportfoglalkozások,
vetélkedők
csapatjátékok,
4 csoportban:
éveseknek;
+1 csoport:
10-11éséveseknek
kézműves foglalkozások
Péntek este: Eredményhirdetés, Gálaműsor, BBQ party

Délelőtt: angolnyelvű beszédcentrikus kis és nagycsoportos foglalkozások
Mornings:
centered
sessions
in Dézsmaház
large and utca.
small33.groups
Helyszín:Communication
Rózsakert Közösségi
Ház – 1223
Budapest,
A tábor díja: 14.900 Ft/fő

Délután angol nyelven vezetett sportfoglalkozások, vetélkedők és
Elérhetőségek:
Fodor Nándor;
e-mail: fona1972@gmail.com; telefon: 20 886 3720
csapatjátékok,
kézműves
foglalkozások
Jelentkezés: www.rbk.hu/angoltabor-2019
Afternoons: Sports, funny contests and games,handicraft sessions
Szervezők: Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület, Rózsakert Baptista Közösség,

Péntek
este: Eredményhirdetés, Gálaműsor, BBQ party
Evangelical Free Church of Crystal Lake, Chicago
Friday Evening: Awards
Ceremony,
Gala, BBQÖnkormányzata
party
Támogatónk:
Budafok-Tétény

Helyszín: Rózsakert Közösségi Ház; 1223 Budapest, Dézsmaház u. 33.
A tábor díja: 14.900 Ft/fő Rózsakert Baptista Közösség

Krisztus után
szabadon

1223 Budapest, Dézsmaház utca 33.
Honlap: www.rbk.hu

Elérhetőségek: Fodor NándorE-mail: iroda@rbk.hu
Telefon: +36 20 775 0659 – titkár
e-mail: fona1972@gmail.com
telefon: 20 886 3720
VELE – EGYÜTT
MÁSOKÉRT...

Jelentkezés: www.rbk.hu/angoltabor-2019
Szervezők: Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület, Rózsakerti Baptista
Közösség, Wyldewood Baptist Church, Lambertville, MI, USA

Városházi Híradó
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A „Vasminiszterre”
emlékeztünk
Programok az 1848/49-es szabadságharc
170. évfordulója alkalmából
Klauzál Gábor Társaság két nap alatt

Aösszesen négy helyszínre szervezett

május

zál kiállításmegnyitó

22.

18
00

VITRIN

SZ

„Ifjú szívekben élek”

erület textilművészeinek kiállítása
pés díjtalan! / Klauzál Ház

Kutasi Tünde szobrászművész kiállításmegnyitója
A belépés díjtalan! / Klauzál Ház

május

Tavaszi Művészeti Fesztivál vendége 18leszTzomet
Bródyegyüttes
János koncertje
sdy BalettAGála

nekarral?
– Márciusban bemutatkoztak az Illés klubban,
Z és a Bonbon
matinéott találkoztam ezzel a
gyerekekből,
fiatalokból
800 Ft klauzalhaz.
/ Klauzál
Ház álló, rokonszenves társasággal. Magyar Laciék (a
gitáregyüttes vezetője – a szerk.) Illésfesztivál és
- Janikovszky
Éva játszottak,
mesehőseivel
Fonográf-számokat
olyan
dalokat,
amelyek
létrejöttében
én is
ncerten a babám!
részt
vettem.
Nagyon
jó
érzés,
hogy
–
úgy volt… - színházi előadás

: 600 Ft / 1500 Ft klauzalhaz.

/ Klauzál Ház

stársak – Alkotótársak - kiállításmegnyitó

CS

23.

00

A belépés díjtalan! / FSZEK Nagytétényi Könyvtár

Ady szavaival élve – az ifjú szívekben rendező arra kért, hogy gyerekeknek
élek, és az is, hogy most jelent meg egy szóló versekhez írjak zenét. A polcbakelit kislemezem két új számmal, az ról levette Weöres Sándor egyik köBudafoki
Hangversenyesték
tetét, amit én pont a Csiribirinél
A oldalon
nem szeremájusaz Akit a hazája
tett, a B oldalon a19Magyarok
közt
euró- Zenekar
nyitottam ki. Kezembe vettem a giBudafoki
Dohnányi
00 Jegyár: 1900 Ft / 2400
pai című dalokkal.
táromat
– ami mindig
nálam
Ft klauzalhaz.
/ Klauzál
Házvolt –,
– Emlékszik még az Illés együttessel és eljátszottam a vershez a dallamot.
való első találkozására?
Így képzelted? – kérdeztem. Mond#Halibudafok
ták, hogy írjak még ilyeneket. Így
– Sokat gondolkodom
azon,
hogy
mi21 Compact Disco koncert
lyen sokat számítanak
az
életben
a
vészületett meg a Micimackó, az Al30 Jegyár: 1000 Ft klauzalhaz.
kertzenéje, valetlenek. Eredetileg műszaki
pályára ké- maszósz és/ Klauzál
a többiHáz
vers
szültem, villamosmérnöknek tanultam, a lamint a saját szerzeményeim, mint a
május
zenélés
csak a hobbim volt. A véletlenen Helikoffer, a Hívd a nagymamát vagy
Rózsavölgyi
Patak
Parti együtt.
10Ádám
múlt, hogy Farkas
elment az Illés
a Játsszunk
díjtalan! / Rózsavölgyi
Ház című dal00 A belépés
zenekarból, és a véletlennek
köszönhető,
– A BoldogKözösségi
születésnapot
hogy én állhattam be a helyére. Akkori- nak is van története?
ban az együttes fele hivatásos zenésznek
– Egyre népszerűbb lett MagyarorNádasdy
Néptánc
Gálaa Happy Birthday To You, ami
15 pedig
szágon
készült, a másik fele
kedvtelésből
Jegyár:
Ft /Klauzál
mégHáz
nem lett volna baj, de jött hozzá
játszott. A gitáros00
távozása
után1800
meghallgatást tartottak, hogy ki lenne alkalmas egy magyar szöveg, amely az idegeborzolta. Azzal a szándékkal íra pótlására, de akit a zenekar
egyik
fele imetkórus
70 éves
a Lampart
16 nem
tam
meg
a dalt, hogy nekünk is legyen
ajánlott, az a másiknak
felelt
meg
és
A belépés díjtalan! /
fordítva. Így aztán00Koncz Zsuzsa ajánlá- egy rendes, szép magyar prozódiására én lettem a befutó.
val énekelhető születésnapi köszöntőnk, és mondhatom, jól esik hallani,
– Mikor született azPincejárat
első Halász JuFesztivál
ditnak írt dal? 18 18.00 Alpaca Beat koncert
amikor egy-egy étteremben a dalomat
00
– Egyszer, amikor
náluk
voltam,
éneklik
20.00
Szalóki
Ági - Csak
egy napaza ünnepeltnek
világ koncert a születésnaa művésznő férje, Rózsa János film- pozók. n (Tamás Angéla)
Jegyár: 1800 Ft klauzalhaz.
/ Törley Pezsgőmanufaktúra

P

24.

25.

SZO

és díjtalan! / Klauzál Ház
A Tavaszi Művészeti Fesztiválon az elmúlt évekhez hasonlóan idén is neves zenésszel lép egy színpadra a Magyar László
vezette Klauzál Gitár Band.
erasz és Tétényi
Táncparkett
Az
Illésés
900 Ft klauzalhaz.
/ Fonográf-számokat előszeretettel játszó, fiatalokból álló csapat idei vendége Bródy János lesz, aki
zunk együtt
zenei pályafutásának ötvenöt éve alatt
Gitár Band koncertje,
Bródy János
színpadi vendég:
művei mellett
nyolcszáz dal2500 Ft klauzalhaz.
/
Klauzál
szöveget írt, hatvan Ház
nagylemez elkészítését tette lehetővé és kétszáz dal
zenéjét szerezte. A számos elismerésOpen House
ben részesült, köztük Kossuth- és Liszt
2500 Ft eventbrite.com
AQB
Ferenc-díjjal/ is
kitüntetett zeneszerző,
szövegíró, énekes, gitáros május 17-én
a gitáregyüttes meghívására érkezik a
Klauzál
Házba.
Ton – Alkoss
Szabadon
épzőművészeti interaktív nap
– Hogyan ismerkedett meg a gitárzepés díjtalan! / Klauzál Ház kert

május

19
00

Elvis és a pop-rock ikonok

umszínház - A lemez két oldala

V

26.
Kiállítások, koncertek
a Klauzálban

en Ágnes és Jeney Zoltán grafikusművészek
pés díjtalan! / Radóczy Galéria

Kezdődik
a 45.
Budafok-tétényi
Tavaszi
űködik: Horváth
Lili, Kovács Vanda,
Janklovics
Péter és Scherer Péter
: 3000 Ft klauzalhaz.
/ Klauzál Ház kert

Wolf Kati, Vitáris Iván (Ivan and the Parazol)
és a Budapest Jazz Orchestra koncertje
Jegyár: 5300 Ft (máj.25-ig), 5800 Ft
klauzalhaz.

/Klauzál Ház

Művészeti Fesztivál

ülönleges, a lokálpatrióta szíveket

Kmegdobogtató programmal kezdődik a 45. Budafok-tétényi Tavaszi Mű-

István grafikus kiállításmegnyitója
vészeti Fesztivál. A május 9–26. között
pés díjtalan!zajló
/ Szelmann
Ház
eseménysorozat
első állomása a
Klauzál Ház aulája, ahol a kerület kul-

mondj egyturális
verset!
életének negyvenöt évét bemuta-

i piknik CsujatóImre
színművésszel
kiállítás
nyílik 9-én délután fél hatkor. A tárlaton
plakátok,
műsorfüzetek,
1500 Ft klauzalhaz.
/ Klauzál
Ház kert

szórólapok, fényképek és egyéb dokumentumok vezetik végig a látogatókat az 1974-től napjainkig megvalósult
kulturális események során, középpontba helyezve a kerületben előadó, illetve
kiállító művészeket. Ízelítőt kaphatunk
az új, tizenöt évvel ezelőtt megépült és
/KLAUZALHAZ.HU
átadott művelődési ház történetéből, és
betekintést nyerhetünk az azt megelőző időszak kulturális programjaiba is.
A megnyitón a könnyebb eligazodáshoz
és a bemutatott anyag jobb megértéséhez Garbóci László helytörténész nyújt
majd segítséget.
A Klauzál Gábor Művelődési Központ művészeti referense, Horváth Ildikó Zsuzsanna elmondta lapunknak,
hogy a kiállítást hatalmas kutató- és
gyűjtőmunka előzte meg, amelynek
még koránt sincs vége, hiszen most
is folyamatosan érkeznek az újabb
és újabb archív anyagok. Az eddigi
gyűjtésből nyílt tárlat előreláthatóan
az 50. évfordulóra tovább bővíthető,

és egy nagyobb lélegzetű, átfogóbb, kezelték a többnapos rendezvényt, vatöbb mindenre kiterjedő kiállítás jö- lamint a művelődési ház programjait
het létre.
is. Hozzátette: jelenleg arra töreksze– A kutatómunka elején állunk. Mi- nek, hogy mindig megtalálják a heKLAUZALHAZ.JEGY.HU
nél jobban belemerülök, annál inkább lyes arányt, szeretnék, ha a budafoklátom, milyen mélységekig lehet még tétényiek és a főváros más részén élők
eljutni – tette hozzá a művészeti re- egyaránt értékesnek tartanák azt, ami
ferens, majd kiemelte, hogy az 1974- náluk történik.
ben Nemes László által útjára indított
A kiállítás megnyitóján St. Martin
Tétény-Promontor Kulturális Napok szaxofonjátékát élvezhetjük, aki 20042008-tól Budafok-Tétény Tavaszi Mű- ben Az év hangszeres szólistája katevészeti Fesztivál néven folytatódnak, góriában a Klauzál Ház színházterde az évek során nemcsak az elneve- mében vette át az eMeRTon díjat. Az
zésben történt változás.
este hét órakor kezdődő ÉletÖrömZene
Alapításkor az volt a cél, hogy ne címmel meghirdetett programon pedig
csak a kerületnek szóljanak a progra- a Budafoki Dohnányi Zenekar ad konmok, hanem egy fővárosi jelentőségű certet az együttesről készült dokumenkulturális esemény valósuljon meg, de tumfilm premier előtti vetítését kövevolt egy időszak, amikor a szervezők a tően.
A kiállítást június 15-ig tekinthetik
helyi közösségekre, alkotókra koncentráltak, és kerületen belüli eseményként meg az érdeklődők. n (Tamás Angéla)

xxxxxx

www.klauzalhaz.hu +36 1 226 0559 A rendezvénysorozat támogatója: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata A fesztivál szervezője: A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ

18 nap 33 program 9 helyszín

Fotó: Promontor tv

Tóthék, a művészcsalád
Tóth Avanti Péter, Tóth Lala és Tóth Boldizsár kiállítása
saládi kiállítás nyílt a Vén Emil

CGalériában Tóth Avanti Péter ter-

vező grafikusművész és gyermekei,
Tóth Lala és Tóth Boldizsár munkáiból. A május 12-ig látogatható tárlatot Ottlik György belsőépítész nyitotta meg, aki felhívta a figyelmet arra,
hogy Tóth Avanti Péter mennyire sajátos stílusban és módszerekkel készítette el a kiállításon látható influenszer
portréit. Megnyitóbeszédében kiemelte, hogy a családfő, valamint Lala és
Boldizsár munkáikkal milyen érdekes
módon kapcsolódnak egymáshoz és a
mai, új világhoz.
Tóth Lala, aki harmadéves textiltervező a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, érdeklődésünkre elmondta: a
ruhák tervezésénél Tadao Ando japán
építész munkái inspirálták, akinek épületei puritánok és letisztultak, szürke
betonnal dolgozik, ugyanakkor tiszteli
a természetet, így nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az épületek környezetét

JEGYINFORMÁCIÓ:

érték+élmény

színes programokat minden korosztály
számára. A Klauzál-napok Tétényben
nyitórendezvénye április 26-án, pénteken a Klauzál Házban volt, ahol kerületi általános iskolás diákok vehettek részt
egy műveltségi vetélkedőn. A téma nem
volt más, mint Klauzál Gábor és kora –
Hazánk 19. századi történelme a reformkortól a kiegyezésig. A diákoknak hét
feladatot kellett megoldaniuk, volt totó,
vaktérkép, logikai feladat, képfelismerés és tablókészítés. A vetélkedő szakmai
szervezője és vezetője Kincses Katalin
pedagógus volt, aki nagyon elégedett volt
a tanulók felkészültségével. A versenyt a
Bartók Béla Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 7. osztályos
csapata nyerte. Minden induló könyvjutalomban részesült. Április 27-én megemlékezésekkel folytatódott a programsorozat, elsőként Klauzál Gábor ’48-as
miniszter 1853. április 27-i házasságkötésének helyszínén, a Szent Mihálykápolnánál, ahol Szász Erzsébet történelemtanár tartott előadást. A templom

falán elhelyezett emléktáblát megkoszorúzták a vendégek, majd elsétáltak a
Klauzál-villához, ahol Klauzál Gábor élt
1850-től 1866-ig. Itt nevelte gyermekeit,
s a környező birtokán szőlőjét művelte.
„Később, 1861-től bekapcsolódott Deák
Ferenc oldalán a kiegyezéshez vezető folyamat előkészítésébe. Az emléktábla elé
áthelyezett kőszéken a kistétényi hagyomány szerint Deák Ferenc üldögélt, amikor Klauzál Gáborral a villa kertjében a
kiegyezést készítették elő” – hangzott el
a helyszínen. A programsorozat záró történelmi előadásai a Nagytétényi Kastélymúzeumban hangoztak el, a vendégeket
Hódi Szabolcs, a Klauzál Gábor Társaság titkára köszöntötte, majd Erdődy Gábor történész, egyetemi tanár a Forradalmi lázadás vagy törvényes önvédelem?
címmel tartott előadást. Ezt követően
Kedves Gyula ezredes, hadtörténész A
babérkoszorúval ékesített szablya, avagy
a honvéd menti meg a hazát? címmel tartott előadást. Az információkban és érdekességekben gazdag prezentációkat követően az érdeklődők kérdezhettek az
előadóktól. n (Viszkocsil Dóra)

odailló növényzettel alakítsa ki. Ez a
kettősség jelenik meg a két, kiállítótérbe függesztett öltözetnél. Tóth Boldizsár a MOME mesterképzésében vesz
részt tervezőgrafika szakon. Elmondta, hogy arcképsorozata, amelyet az
unalmasság elkerülése végett egy ferdén felrakott paszpartu csíkon helyezett el, válogatás a tárlaton lapozgatható könyvéből, amellyel a gondolkodás
nélküli képalkotásra tesz egy próbát.
A Budatétényben élő háromgyermekes családapa, Tóth Avanti Péter tervező grafikusművész, aki a
Képző- és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. kerület Kultúrájáért elnevezésű, kiemelten közhasznú alapítvány elnöke, több mint tizenöt éve
alkotói irodát vezet faszobrász, restaurátor feleségével, Györök Natáliával. A kiállításon legkisebb gyermekük, Tóth Barnabás szolgáltatta a
zenét, ő saját szerzeményét adta elő
szintetizátoron. n (Tamás Angéla)

 Városházi Híradó

ÉletÖröm nyitókoncert

május

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

17
00

Tavaszi megújulás

május

10
00

SZO

11.

19
00
19
00
május

V

12.

május

13.
május

14.

18
00

május

16
00

Borterasz és Tétényi Táncparkett

május

19
00

19
00
/

május

Barlanglakás piknik

Tárlatvezetés és családi program
A belépés díjtalan! / Barlanglakás Emlékmúzeum

Éjszaka a Barlangban

Zene és filmvetítés
A belépés díjtalan! / Barlanglakás Emlékmúzeum

18.

Gájer Bálint és a 25 éves Budafok
Big Band Zenekar koncertje
Jegyár: 3200 Ft klauzalhaz.

/ Klauzál Ház

09
00

3. Nyárköszöntő gyereknap

18
00

Arany-Gála

19
00

Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes

15
30

Csak a szépre emlékezem

A belépés díjtalan! / Szelmann Ház

május

19.

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

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

18 A boldog békeidők
00 Terestyák Tamás történész előadása

május

20.

/

Játsszunk együtt

21
30
május

25.

Jegyár: 2500 Ft eventbrite.com / AQB

14
00

24.

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

aqb Open House

17.-18
május

Jegyár: 900 Ft klauzalhaz.

P

17.

CS

23.

CS

A belépés díjtalan! / Klauzál Ház

Úrinő kiadó

Bolondos retro kabaré
Jegyár: 1000 Ft klauzalhaz.

Tzomet együttes koncertje

16.

SZO

19
00

A belépés díjtalan! / Klauzál Ház

VITRIN

Nádasdy Balett Gála

P

p

10.

Mészáros László Képzőművészeti Baráti Társaság

május

18
00

18
00

SZO

május

22.

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

kARTon – Alkoss Szabadon

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

18
00

/ Klauzál Ház

Házastársak – Alkotótársak - kiállításmegnyitó

19
00

Pódiumszínház - A lemez két oldala

18
00
19
00

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

május

26.

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

/ Klauzál Ház kert

70 éves a Lampart kórus

Mesefesztivál - Janikovszky Éva mesehőseivel

19
00

/ Klauzál Ház

#Halibudafok

Compact Disco koncert
Jegyár: 1000 Ft klauzalhaz.

Nádasdy Néptánc Gála

09
30

16
00

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

15
00
16
00

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

Budafoki Hangversenyesték

Rózsavölgyi Patak Parti

A BDZ és a Bonbon matiné

/ Klauzál Ház

A belépés díjtalan! / FSZEK Nagytétényi Könyvtár

10
00

15
00

Jegyár: 800 Ft klauzalhaz.

Kutasi Tünde szobrászművész kiállításmegnyitója
A belépés díjtalan! / Klauzál Ház

A belépés díjtalan! / Rózsavölgyi Közösségi Ház

Jegyár: 1800 Ft /Klauzál Ház

A belépés díjtalan! /

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

Wolf Kati, Vitáris Iván (Ivan and the Parazol)
és a Budapest Jazz Orchestra koncertje
Jegyár: 5300 Ft (máj.25-ig), 5800 Ft
klauzalhaz.

/Klauzál Ház

MIX

Czimbal István grafikus kiállításmegnyitója
A belépés díjtalan! / Szelmann Ház

Imi, mondj egy verset!

JEGYINFORMÁCIÓ:

19
00

május

Tíz szál kiállításmegnyitó

SZ

15.

18
00

SZ

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

V

CS

9.

május

45+15=60

17
30

H

május

18 nap 33 program 9 helyszín

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

A belépés díjtalan! / FSZEK Nagytétényi Könyvtár

WWW.KLAUZALHAZ.HU

/KLAUZALHAZ.HU

KLAUZALHAZ.JEGY.HU

Szabadtűzi Főzőverseny

A Kerület Napján

a „Budafok-Tétény Legjobb Főzőcsapata” Vándorkupáért
A verseny időpontja: 2019. június 21. péntek, 11.00-18.00 óra.

Nevezési határidő: 2019. június 12.

A verseny helyszíne: Oroszlános udvar, Budapest, XXII. Leányka u. 1/B.

Részletesebb információ: Gazdik István igazgató, Budafok-Tétényi Klauzál
Gábor Művelődési Központ, Budapest XXII. kerület, Nagytétényi út 31-33,
telefonszám: 06-1/226-0559/102, e-mail cím: gazdik.istvan@klauzalhaz.hu

Résztvevők: civil, munkahelyi közösségek, politikai és egyéb szervezetek,
baráti társaságok, családok stb. maximum 5 fős csapatai.
Nevezés: Nevezési díj nincs. A versenyen való indulás feltétele az előzetes
nevezés. Nevezni a nevezési lap kitöltésével lehet. A nevezési lap és a hivatalos, részletes versenykiírás letölthető a www.klauzalhaz.hu oldalon vagy
átvehető a Klauzál Ház információs pultjánál. A kitöltött nevezési lapokat
az info@klauzalhaz.hu e-mail címre várják a szervezők, de a nevezési
lapok személyesen is leadhatók a Klauzál Ház információs pultjánál.

www.klauzalhaz.hu +36 1 226 0559 A rendezvénysorozat támogatója: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata A fesztivál szervezője: A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ

érték+élmény

45. Budafok-Tétényi Tavaszi Muvészeti Fesztivál
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A Kerület Napja további programjaival, eseményeivel kapcsolatosan
folyamatosan tovább hírek és információk a Városházi Híradóban és
a www.akeruletnapja.hu weboldalon.

Mindenkinek jó hangulatú versenyzést kívánnak
a verseny szervezői!

Városházi Híradó
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A Duna Csillagai
Nemzetközi ifjúsági művészeti fesztivál a Cziffrában
Első alkalommal rendezték meg azt a
nemzetközi ifjúsági művészeti fesztivált, melyen orosz és magyar versenyelőadásokat mutathattak be diákok a
Cziffra Központban. A május 4-i rendezvényre harmincan neveztek be, a négytagú szakmai zsűri hangszeres előadásokat és különböző nyelvű dalokat,
énekeket értékelhetett.
ét magánszemély, Ötvös Zoltán és

KDimitrij Nyikolajevics gondolta úgy,

xxxxxx

Sikerek és kudarcok

Fotó: Horváth Tamás

Az MLSZ szóvivője a Seybold-Garab pincében
Magyarországon is népszerű sportág a
futball, ezért valószínűleg hálás feladat
a labdarúgással kapcsolatos dolgokról beszélni, különösen, ha „sikertörténetről” szól a tájékoztatás. A szóvivőnek azonban a kudarcokról is be kell
számolnia, akkor is odaáll a nyilvánosság elé, ha kellemetlen események történnek.
ipos Jenővel, az MLSZ szóvivőjé-

Svel Szabó Gabi könyvének bemu-

tatóján találkoztunk a Seybold-Garab
pincében, ahol a roadshow után a labdarúgásról beszélgettünk.
– Nehéz megfelelni a futballrajongók elvárásainak?
– A mai magyar viszonyok között
a szurkolók gyakran a válogatott teljesítményén keresztül mérik le az MLSZ
működését, holott a szervezet alapvető feladata a magyar labdarúgás hátországának a megteremtése, és ez a felnőtt
férfiválogatott eredményeitől független
dolog. A jó körülmények közötti utánpótlás-nevelés megfelelő feltételek mellett sokkal lényegesebb számunkra, mint
az, hogy az adott mérkőzésen győzött-e a
válogatott vagy sem – bár kétségtelen, a
hangulatot ez erősen befolyásolja.

– Melyek a kiemelt területek?
– Az MLSZ megszervezi a bajnokságokat, biztosítja a profi és az amatőr futballhoz a feltételeket, és a pályaépítési program keretében megteremti
annak a lehetőségét, hogy minél több
gyerek futballozhasson. Az utóbbi években több mint ezer pálya épült
vagy újult meg az országban, és működik a Bozsik-program, így ezeknek is
köszönhető, hogy míg 2010-ben százharmincezer regisztrált labdarúgó volt,
most az utánpótlás- és öregfiúk csapataival együtt ez a szám kétszázhatvanezer, tehát pont a duplája. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több lány
is rúgja már a labdát.
– A válogatott játéka is központi
kérdésnek látszik, hiszen az utóbbi időben elég sűrűn cserélődtek a szövetségi kapitányok.
– A szurkolók részéről is elvárás,
hogy a nemzeti csapat jól teljesítsen.
Amikor a válogatott gyengébben szerepel, kiesik a selejtezőkön, akkor hamar elfogyhat a türelem, ezért kerülhet
sor kapitányváltásra. Az MLSZ vezetősége 2018-ban úgy döntött, hogy a
német és a belga edző után az olasz
Marco Rossit kéri fel a válogatott ve-

zetésére. 2020-ban az Eb társházigazdái leszünk, novemberre pedig elkészül a Puskás Ferenc Aréna. Most
zajlanak a selejtezők, így fontos, hogy
ezeken a mérkőzéseken jól szerepeljen
a csapat, mert jó lenne, ha a magyar válogatott a hazai szurkolók előtt is tudna játszani.
– Járt már máskor is a kerületünkben?
– Aktív focista koromban sokat játszottam a BMTE-pályán ellenfélként.
A 80-as és 90-es években a Pénzügyőr
csapatában futballoztam, és több mérkőzésen találkoztam a régi legendás
budafoki csapattal is. Gyönyörű volt
a pálya akkor is, és a három-négyezer
szurkoló előtt remek hangulatú mec�cseket játszottunk. Szerettünk idejönni
annak ellenére, hogy a drukkerek többsége az ellenfelünknek szurkolt. Szeretem a budafoki pályát meg a környezetét, és ismerem a mostani Budafoki
MTE csapatát is. Nagyon jó, hogy ma
már villanyvilágítás van a pályán, így
este is lehet meccseket játszani. Az esti
mérkőzésnek különös a varázsa, egy
labdarúgónak pedig mindig az az igazi
kiteljesedés, ha „reflektorfényben” futballozhat. n (Tamás Angéla)

Házastársak-Alkotótársak
Az álmodó szemű lányok és az energikus férfiak
Házastársak-Alkotótársak címmel nyílik képzőművészeti kiállítás május 19-én a Radóczy Galériában, ahol két
grafikusművész, Kelemen Ágnes és Jeney Zoltán alkotásai várják a látogatókat. A Dézsmaház utcában lévő pincegalériában a mozgalmas jeleneteket, energikus embereket
ábrázoló történelmi könyvillusztrációk mellett melankolikus figurákra, sebezhetőnek tűnő nőalakokat ábrázoló
festményekre, a művészt lenyűgöző arcokra és kifejező
szemekre számíthatnak az érdeklődők.

xxxxxx

A belépők a kerületi Család- és Gyermekjóléti Központon
és a Szociális Szolgálaton keresztül értek célba
Április elején újra Budafok-Tétényben vendégeskedett az Eötvös Cirkusz, akik most is karitatív célú jegyeket ajánlottak fel az önkormányzat
számára, amelyek a kerületi Család- és
Gyermekjóléti Központon és a Szociális
Szolgálaton keresztül értek célba.
társulat a „Moszkva Cirkusz” című

csütörtöktől vasárnapig a Campona
mellett. Az utazó cirkusz először mutatta be a produkciót, amelyben az ar-

elemen Ágnes, aki végzettségét tekintve alkalmazott

Fotó: Promontor tv

Ajándék cirkuszjegyek
a családoknak

Aúj műsorral várta az érdeklődőket

Kgrafikus-tipográfus, világéletében inspiratív környezet-

ben élt. A rózsavölgyi Laszgallner-villában működő családi könyvmanufaktúrájukban, ahol kis példányszámú könyvritkaságok – reprint és fakszimile kiadványok – készülnek,
egyedi könyveket tervez. Grafikáit, festményeit ékszereken
és pólókon, nyomatokon és képeslapokon is felhasználja,
mesekönyvei és noteszei illusztrációiról álmodozó szemű
lányok néznek vissza ránk.
– A festményeim által egyre inkább úgy érzem, hogy vannak hozzám hasonlóan olyanok, akiknek van egy másik, titkos világuk, eltérő a mindennapoktól. Én ebbe a világba
szeretnék kaput nyitni a képeimmel – vallja magáról a művész, akinek alkotásaival az Art by Kelemen Ágnes márkanév alatt találkozhatunk.
Férje, Jeney Zoltán művészeti vezetőként is erősíti a Pytheas
családi vállalkozást, ahol elsősorban történelmi témájú grafikákat, illusztrációkat készít. Egyedi kiadványaik sorában talán a
legszebb kettőjük közösen illusztrált ifjúsági sorozata.
A kiállítás megnyitóján a vendégeket Radóczy Mária, a galéria tulajdonosa fogadja, és Németh Zsolt, a Külügyi Bizottság
elnöke köszönti. A műveket és az alkotókat a határon túli magyar művészeket patronáló Laczkovics Mária méltatja. A tárlat

hogy olyan rendezvényt hoznak létre,
ahol több ország tehetséges diákjai léphetnek színpadra és mutathatják meg
tehetségüket. A május 4-i fesztiválra
három országból, Oroszországból, Ukrajnából és Magyarországról érkeztek
fiatalok. A rendezvény célja, hogy minél szélesebb körben jöhessenek létre
nemzetközi barátságok a művészet keretein belül – mondta Ötvös Zoltán. A
program megnyitóján elhangzott a három részt vevő ország himnusza, majd
a szervezők bemutatták a zsűritagokat.
Naszagyuk Inna zongorista, pedagógus a Kijevi Csajkovszkij Állami Konzervatóriumon diplomázott. Tanárként
számos nemzetközi elismerésben részesült diákot oktatott, jelenleg Magyarországon él és dolgozik. A zsűri elnöke Milbauer Mária pedagógus, a pécsi
Liszt Ferenc és Eck-Imre Művészeti Iskola zongoraosztályának vezetője, tanulmányait a Lvovi Zeneakadémián

végezte. Több évtizedes tanári pályája
során számos hazai és nemzetközi verseny győztesét készítette fel. Grigorjev
Dimitrij Nyikolajevics a pedagógiai tudományok doktora, az Orosz Természettudományi Akadémia professzora, a
Balti Pedagógiai Akadémia tagja, Gyermekek Üstököse Nemzetközi Művészeti Projekt főkoordinátora. Rick Róbert
kamaraművész, zeneszerző zongoratanári mesterdiplomáját a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetben szerezte. A Sodó&Bobek Blues
Library duo és a Klezmer R’s együttes
alapító tagja, mely a kapolcsi Művészetek Völgye tehetségkutató versenyének
nyertese.
A diákok egyesével léptek színpadra
és adták elő a megtanult énekeket vagy
játszották el különböző hangszereken
ismert zeneszerzők műveit. Sokan népviseletben érkeztek, így vált még autentikusabbá az adott produkció. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen
nagyon fiatal, de lelkes induló is volt a
mezőnyben, és rendkívül tapasztalt, tehetséges művészjelölt is. Több kategóriában és műfajban születtek eredmények, a díjazottak oklevelet és kupát
kaptak ajándékba. A rendezvény nemzetközi kerekasztal-beszélgetéssel ért
véget, melyen a felkészítő tanárok és
a zsűritagok vettek részt. A találkozó
rendkívül jól sikerült, így jövőre biztosan lesz folytatása. n (Viszkocsil Dóra)

tistáké és a nemzeti kosztümöké volt a
főszerep.
Az Eötvös Cirkusz által felajánlott 90
belépőjegyet a kerületi Család- és Gyermekjóléti Központnak, valamint a Szociális Szolgálat idősklubjainak adta tovább az önkormányzat, így a nagyszülők
és unokáik együtt szórakozhattak a premier-előadáson. Az ajándék jegyeket
Zugmann Péter alpolgármester és a Család- és Gyermekjóléti Központ képviselője, Fenyvesiné Peszneker Erika adta át
a vendégeknek. n (budafoktetdeny.hu)

Kelemen Ágnes Engedd el! című képe

megnyitóján közreműködik Fabók Mariann színész-bábművész
és férje, Keresztes Nagy Árpád énekes-kobzos előadóművész.
A kiállítást május 23-ig mindennap 15–19 óra között tekinthetik
meg az érdeklődők. n (Tamás Angéla)

Zugmann Péter alpolgármester a jegyátadáson

Fotó: Horváth Tamás
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 Városházi Híradó

Európai Parlamenti képviselők választása 2019
Budafok-Tétény
Baráti Körök Egyesülete
bemutatkozást szervez

Amatôr
SENIOR
táncospárok
részére
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
print a_2.ai 1 2019.04.29. 16:49:44

Az Európai Parlament tagjainak magyarországi választására 2019. május 26. napján kerül sor. A választáson az Európai Parlamentben Magyarország számára fenntartott 21 képviselői helyre szavazunk.
Ezen a választáson az egész ország területe egy választókerületet alkot, minden szavazókörben
egyforma szavazólapot kapnak a választók, a szavazólapon pártlisták közül lehet választani.
Aktuális határidők – fontos tudnivalók:
1. 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.
2. 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 mozgóurnakérelmekkel 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 ügyfélkapun keresztül 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.
3. Levélszavazás
Az a magyar állampolgár, akinek nincs magyarországi lakcíme, de május 2-ig kérte felvételét a központi névjegyzékbe – levélben szavazhat.
Fontos, hogy nem szavazhat személyesen, aki
• május 11-19. között szerepelt a levélben szavazók névjegyzékében, és a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte
• május 19. után magyarországi lakcímet létesített, és részére a Nemzeti Választási Iroda megküldte a szavazási levélcsomagot.
A szavazási levélcsomagot a Helyi Választási Irodában
személyesen
• május 11-e után munkanapokon 9,00-16,00 óra között
• legkésőbb a szavazás napján, május 26-án (vasárnap) 6,00-19,00 óra között veheti át az a választópolgár, aki ezt kérte. (1221 Budapest, Városház tér 11. I. emelet 41. szoba)
A levélszavazás főbb módjai:
• május 25-én (szombat) 24,00 óráig kell megérkeznie a
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Nemzeti Választási Irodába a postán feladott válaszborítéknak (1054 Budapest Alkotmány u. 3.)
• május 26-án (vasárnap) 6,00-19,00 óra között lehet
leadni az országgyűlési egyéni választókerületi választási
irodában személyesen vagy meghatalmazás nélküli beküldéssel (1221 Budapest, Városház tér 11. sz.)
• a szavazási levélcsomag külképviseletre történő eljuttatásának határidejéről, tudnivalóiról részletes tájékoztatást
talál a http://www.valasztas.hu/ep2019 oldalon.
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.
4. További tudnivalók
Választási értesítő
Aki nem kapta meg a névjegyzékbe vételről szóló 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, ellenőrizze okmányai érvényességét!
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

Városházi Híradó
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A bor csalhatatlan tanúsága
Szent György-napi szőlőáldás a budafoki tangazdaságban
A Promontorium Borlovagrend és a budafoki Szent Lipót-plébánia közössége
közösen szervezte meg idén a Szent
György-napi szőlőáldást. A vasárnapi
szentmisét követően sokan gyülekezetek a templom oldalánál, és indultak el
közösen a Plébánia utcán a Soós István
Borászati Szakközépiskola Tangazdaságába április 28-án.
menet élén az egyház képvise-

Alői és a borlovagok sétáltak, hoz-

xxxxxx

Májusfaállítás Barosson

Fotó: Nyilassy Lili

zájuk útközben sokan csatlakoztak. A
Promontorium Borlovagrend tavaly
döntött úgy, hogy újra életre kelti ezt
a XVIII. századi hagyományt. Ennek
a napnak az volt a jelentősége, hogy
a Szent György-napi harmatot kérték
a gazdák, mert ekkor már a szőlő növekedése megindult, és nagyon fontos
volt a langyos esők érkezése a jó termés szempontjából. A tangazdaságban
Garbóci László, a borrend ceremóniamestere köszöntötte az ünneplőket, és
elmesélte a Szent György-napi szőlőáldás történetét. „Promontoron a XVIII.
század végétől élt ez a hagyomány egészen a XX. század hajnaláig, amikor is
1886-ban megjelent a településen a filoxéra, a szőlőgyökértetű, ami telje-

sen kipusztította a szőlőket, és helyette
jött a borgazdaság a hatalmas pincéknek köszönhetően” – mondta Garbóci
László helytörténész. A szőlők eltűnésével ez a szép hagyomány is feledésbe merült. Annak idején ezen a napon
az emberek csak délig dolgoztak, majd
egy körmeneten vettek részt. A PéterPál utca végéig sétáltak egy fúrt kúthoz, ahol a plébános megáldotta a termést. Ez most is így történt, Sárhegyi
Zoltán plébános kérte az Urat, hogy
bő termés legyen, és megáldotta a
szőlőtökéket.
A rendezvényen Karsay Ferenc polgármester, borlovag is rész vett, aki
egy Charlie Chaplin-idézettel kezdte köszöntőjét. „A bor csalhatatlan tanúsága annak, hogy az Úr szeret bennünket.” Így folytatta: a mi kerületünk
esetében egy hagyomány ápolásában léphetünk előre, azon célunk érdekében, hogy Budafok a főváros
Bornegyede legyen. Hozzátette, az ősi
hagyományainkat folytatni kell, és a
borrend fejlesztését mindig szem előtt
kell tartani. Az ünnepség végén mindenkit vendégül láttak egy pohár borra és pogácsára, mindeközben citerazene szólt. n (Viszkocsil Dóra)

Pelikán Imrére is emlékeztek a barossiak a Kőfejtő emlékparkban
A májusfaállítási ceremóniát Pelikán
Imre, a Baross Gábor-telepi Polgári Kör
örökös és tiszteletbeli elnökének kezdeményezésére elevenítették fel néhány évvel ezelőtt. Imre bácsi idén ünnepelte volna 100. születésnapját, így
az ünnepség kezdetén rá emlékezve
egyik kedvenc tavaszi nótáját, a „Szeretnék május éjszakán…..” címűt játszották el tárogatón Ambrus Károly vezetésével.
Kőfejtő emlékparkban rengetegen

Aösszegyűltek, hogy láthassák a szí-

nes szalaggal feldíszített májusfa felállítását. Az ünneplőket Bodnárné Fehér Erzsébet, a Baross Gábor-telepi

Polgári Kör elnöke köszöntötte, majd
Hrepka Nimród barossi diák szavalatával kezdődött a műsor. Ambrus Károly a május 1-jei népszokásokról és
anyák napja fontosságáról beszélt. Búzás Bálint és Farkas Ádám barossi diákoktól megtudhatták az érdeklődők,
hogy milyen régi szokás a májusfaállítás, és hogy mi volt a célja. A parkban felcsendültek tavaszi dallamok,
melyeket Delényi Éva játszott tárogatón, majd Vavra Bernadett vidám verset mondott el. Szívhez szóló szavalatot hallhatott a közönség Znamenák
Gyulától, majd ő is muzsikált. Varga
Csilla, a Nádasdy általános iskola tanítója madárkákról szóló verset sza-

valt el, ezt követően az érdi Bukovinai Székely Népdalkör énekelt ismert
népdalokat. A színvonalas műsor után
a diákok és a felnőttek színes szalagokkal díszítették fel a májusfát. A fa
felállítása után mindenki átsétált a kőfejtők emlékművéhez, ahol Monostoriné Szeleczky Gabriella, a Baross
Gábor Általános Iskola történelemtanára idézte fel a kőfejtők nehéz életét. A
koszorúzás előtt Pollák Miklós játszott
gitáron. Először a kőfejtő családok leszármazottai helyeztek el koszorúkat az
emlékműnél, majd civil szervezetek, a
barossi diákok és az emlékezők. A rendezvényen Karsay Ferenc polgármester
is részt vett. n (Viszkocsil Dóra)

xxxxxx

Fotó: Horváth Tamás

A Föld napja a rózsakertben
Gyerekprogramokkal is várták a családokat
Gyerekek népesítették be a Budatétényi
Rózsakertet, hogy a Föld napja alkalmából a számukra felállított és a környezetvédelmet szolgáló „játékokkal”
berendezett tizenkilenc kiállító pavilonjaiban, szakemberek segítségével
tájékozódjanak arról, milyen módon
óvhatják meg a Földet, hogyan szolgálhatják legeredményesebben az életet
biztosító bolygó fennmaradását.
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.,

Avalamint a Nemzeti Agrárkutatáxxxxxx

Fotó: Nyilassy Lili

Retro majális a Camponánál

si és Innovációs Központ (NAIK) által
közösen megszervezett, egész napos
programon a közel ezer látogató számtalan lehetőség közül választhatott: a
Magyar Nemzeti Parkok sátrában be-

tekinthetett a madárvonulás titkaiba, vagy naptávcsövön nézhette meg
a napfoltokat, a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársainak vezetésével pedig az erdőtalaj százlábúit
és álskorpióit figyelhette meg mikroszkópon keresztül. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szakembereitől,
akik a délelőtt közepén egy magas légköri mérésekre alkalmas rádiószondát bocsátottak a magasba, megtudhatták, hogyan mérik az UV-B sugárzást,
vagy azt, hogy mekkora cseppekből áll
az eső.
A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. dolgozói élőállat-bemutatóval,
kvízkérdésekkel, puzzle-lal és egyéb játékokkal készültek. n (Tamás Angéla)

Sztárfellépőkkel majálisozhattak a kerületiek a Klauzál Ház jóvoltából
Fúvós ébresztő, színes családi programok, vidám és önfeledt kikapcsolódás – ezek jellemezték a Klauzál Gábor
Művelődési Központ munkatársai által
szervezett május elsejei programokat,
melyeknek a Campona bevásárlóközpont előtti parkoló adott otthont.
agytétényből indult reggel a Buda-

Nfoki Fúvós Egylet, hogy zeneszóval

ébressze és hívja a kerületieket majálisozni. A családi rendezvényen minden korosztály megtalálta a számára
legélvezetesebb időtöltést. Szinte mindig telt ház volt az ugrálóvárnál, a dodzsemnél és a körhintánál. A vidám-

parkban a felnőttek is újra gyerekké
válhattak, sokan ültek fel a pörgő játékokra és nyertek játékokat a céllövöldében. A felállított színpadon egész
nap valamilyen műsorral vagy produkciókkal lepték meg a közönséget. A napot 11 órakor a Futrinka utca lakóinak
színpadra lépése nyitotta meg a Fogi
Színház jóvoltából. Az izgalmas és tanulságos mese után a Klauzál Ház művészeti csoportjai mutatták meg eddig megtanult produkciójukat. Az idén
húszéves Gördülő Tánccsoport délután háromkor csábította táncra a közönséget. A műsorok közben kvízjátékot tartottak a szervezők, a parkolóban

rollerrel egy KRESZ-pályán is végiggurulhattak a gyerekek. Az alkotni vágyók különféle kézműves-foglalkozásokon is részt vehettek. A majálison a
pártok is képviseltették magukat külön-külön sátrakban. A késő délutáni
órákban koncertet adott a Klauzál Gitár Band, majd kerületi művészek is
felléptek, mint például Boogie és zenekara. Az est sztárvendége Varga Miklós volt, aki gyermekeivel, Viviennel és Szabolccsal közösen énekelt. A
fergeteges ünnepet a Marót Viki és a
Nova Kultúr Zenekar koronázta meg.
A táncos lábú rajongók végigrockizták
a koncertet. n (Viszkocsil Dóra)

A Kastélyparkban is ültettek fát

Fotó: Horváth Tamás
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Búcsú az iskolától

Százhetvennyolc középiskolás ballagott el idén Budafok-Tétényben
Négy kerületi intézményből összesen
178 középiskolás ballagott el idén. Budafok-Tétény önkormányzata most is
ajándékcsomaggal lepte meg a végzős
diákokat.
ájus 3-án a reggeli órákban ünnep-

Mlőbe öltöztek a Budai Nagy Antal

Gimnázium és a Soós István Borászati Szakközépiskola diákjai. A gimnáziumban három osztály búcsúzott az iskolájától. A feldíszített termeken még
egyszer utoljára végigsétáltak az érettségi előtt álló tanulók, majd az udvaron helyet foglaltak. Manolovitsné
Erdőközi Orsolya, az intézmény igazgatója köszöntötte a diákokat és a szülőket, nagyszülőket, hozzátartozókat.
„Még gyermekként érkeztetek az iskolába, most pedig már felnőttként hagyjátok el a második otthonotokat. Sok
nehéz önálló döntést kell majd meghoznotok, de én biztos vagyok ben-

ne, hogy ez menni fog nektek.” A végzős osztályok nevében egy-egy diák
elköszönt az iskolától és a tanároktól,
majd felkötötték a szalagokat az intézmény zászlójára. Németh Zoltán és
Zugmann Péter alpolgármesterek átadták az önkormányzat által összeállított ajándékcsomagot minden ballagó
diáknak. Az önkormányzat jóvoltából
idén a négy középiskolánkban az érettségizőknek kiosztott csomagban ajándékutalvány, egy power bank (külső
akkumulátor) és egy szerencsetoll. A
csomaghoz mellékeltek egy levelet is,
amelyben Karsay Ferenc polgármester köszöntötte a végzős diákokat. A
Soós István Borászati Szakképző Iskolában is elballagtak a diákok. Földesi
Gyula, az intézmény vezetője arra biztatott minden ballagót, hogy saját szerencséje, boldogulása érdekében folytassa tanulmányait. A hagyományos
ballagási rendezvény (a „C” szög be-

verése) után a ballagók átsétáltak a
Záborszky Pincébe, ahol elbúcsúztak a
kerület pincéitől. A nap végén a Kempelen Farkas Gimnáziumban is elballagtak a diákok. A rendezvényen részt
vett Karsay Ferenc polgármester is.
Békefi Gábor igazgató nyugodt szívvel engedte el a két végzős osztály tanulóit, hiszen ahogy fogalmazott, mi
nyolc év alatt felkészítettük őket az
élet kihívásaira. A diákok búcsúbeszédeit sokan megkönnyezték. Az iskolai
szalag felkötése után egy-egy szál rózsával köszönték meg a diákok a pedagógusoknak és a szülőknek azt a sok
áldozatos munkát, amivel segítették
a tanulmányaikat az elmúlt években.
A színes léggömbök elengedésével
új fejezet kezdődik a fiatalok életében. Május 4-én aTomori Pál MagyarAngol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziumból is elballagott
egy osztály. n (Viszkocsil Dóra)

xxxxxx

Az ősi szakmák megmentői
A YoulnHerit program zárórendezvénye
a Törley Pezsgőpincészetben
Vízimalmok restaurálása, olívaolaj-készítés megújítása, sörfőzés és borászat, sólepárlás és hajózás – tradicionális szakmák újragondolására, fiatalok
érdeklődésének felkeltésére szólított fel
a nemzetközi YouInHerit program, melynek koordinátori szerepét Budafok-Tétény
önkormányzata vállalta magára. A hároméves program most véget ért, ünnepi záróeseményét a Törley Pezsgőpincészetben rendezték meg, a vendégeket és
a partnereket Szepesfalvy Anna alpolgármester köszöntötte.
rök

probléma, hogy a fiataelfordulnak a hagyományos
kézművesszakmáktól, nincs utánpótlás és kihal az a generáció, mely még ismerte ezeknek a mesterségeknek a szakmai fogásait. A YouInHerit programhoz
csatlakozó európai városok és régiók elkötelezettek abban, hogy felkarolják ezeket a foglalkozásokat, és újra vonzóvá tegyék a pályaválasztó fiatalok számára.
Mazovia (Lengyelország) a sörkészítést,
Piran (Szlovénia) a vízimalmok restaurálását és a sólepárlást, Velence (Olaszország) a hajózást, Vojdnan-Dignano (Horvátország) az olívaolaj-készítést, Budafok
pedig a borászatot tartja olyan tradicionális szakmának, amelynek a megőrzéséért
tenni kell. A YouInHerit program lezárására május 4-én került sor a budafoki Törley
Múzeumban, ahol a program nemzetközi
résztvevői beszámolhattak céljaikról, elért eredményeikről, a projekt legnagyobb
kihívásairól, valamint a programhoz kapcsolódó jövőbeli terveikről. „Sikeres projektet zárunk most, hiszen nemcsak hogy
be tudtunk vonni jó pár fiatalt a helyi értékek új élettel való megtöltésébe, de a be-

Ölok

Németh Zoltán és Zugmann Péter alpolgármesterek átadták az önkormányzat által összeállított ajándékcsomagot

Fotó: Horváth Tamás

Nő a bölcsődei férőhelyek száma
Az Egyesített Bölcsődék szakmai napja a Cziffra Központban
Évről évre egyre több gyermek születik
a kerületben, és egyre több családban
gondolják úgy, hogy Budafok-Tétényt
választják lakóhelyüknek, így a jelenlegi bölcsődei férőhelyek folyamatos bővítésére születtek önkormányzati döntések. Ez is témája volt az Egyesített
Bölcsődék szakmai napjának, amelyet
április 26-án tartottak a Cziffra Házban.
z Egyesített Bölcsőde idén is szakmai nappal ünnepelte meg a Bölcsődék napját, mely 2010 óta államilag elismert ünnep, ekkor emlékeznek vissza
országszerte azokra a nagyszerű, bölcsődék iránt elkötelezett szakemberekre, mint pl. Akócsi Sándorné, Polónyi
Erzsébet, Forrai Katalin, Stróbl Mária,
Koncz József, Mátay Katalin. Ők azok,
akik többekkel együtt, tevékenyen, tudásuk legjavát adva járultak hozzá a
szakma megalapozásához.
Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella intézményvezető köszöntötte a Cziffra Központba érkező szakembereket és vendégeket. A bölcsőde olyan intézmény, mely a
legkorábbi életszakaszban már kapcsolatba lép a családokkal, hiszen már 20 hetes
kortól fogadhatnak gyerekeket. Prevenció, tanácsadás, szűrés területén hatalmas
szerepünk van. „Kormányzati célkitűzés,
hogy 2022-re 70 ezerre szeretnék növelni a bölcsődei férőhelyek számát. Önkormányzatunk a családpolitikai intézkedésekkel összhangban arra törekszik, hogy
a bölcsődei férőhelyet igénylő családok
minél szélesebb körben juthassanak hozzá az ellátáshoz. Ennek érdekében meg-

A

indult kerületünkben a férőhelyek bővítése: első körben a Leányka tagbölcsődében
történt bővítés 8 férőhellyel, a következő
lépés a Rózsakert tagbölcsőde átalakítása és férőhelybővítése lesz a közeljövőben 12 férőhellyel, ennek kiviteli tervei is
elkészültek már” – mondta az intézményvezető. Az önkormányzat tervezi továbbá,
hogy a jövőben egy új, 6 csoportos, 80 férőhelyes bölcsődét létesít a helyek további bővítése érdekében.
Az ünnepségen részt vett Csiszár Zsuzsa, a Szociális, Egészségügyi, Esélyegyenlőségi és Sportbizottság elnöke is.
„Az egészséges társadalom alapját a család képezi. Fontos, hogy legyenek olyan
felnőttek, akik támogatják a gyerekeiket abban, hogy személyiségük, lelki-

világuk egészséges legyen, s majdan,
mikor elengedik a kezüket, megállják
a helyüket az életben. Ha egy társadalomban a családok erősek, egységesek,
jól működnek, akkor az a társadalom is
erős, egészséges, és képes ellenállni minden ránehezedő problémának. Ezért gondoljuk mi azt, hogy a családtámogatás
a legfontosabb” – mondta Csiszár Zsuzsa. A szakmai napon két előadó, elsőként Szombathelyiné Nyitrai Ágnes, a
Kaposvári Egyetem tanszékvezetője és
Majsai László pszichépedagógus, terapeuta tartott előadást. Az érdeklődők
megismerhették a bölcsődei pedagógia múltját és jelenét, valamint a családok és a bölcsőde közötti megváltozott
párbeszédet. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Földházi Árpád

lőlük verbuválódott munkacsoport a továbbiakban is segíti Budafok-Tétény,
Budapest Bornegyede életét. Tagadhatatlan eredmény az is, hogy nagyon sok
olyan szervezettel, céggel, oktatási intézménnyel kerültünk szoros munkakapcsolatba, akiknek a részvétele vagy a jó tanácsai jelentősen segítik a munkánkat.
Reményeim szerint 5 év múlva már mindenki tudni fogja, mit tudnak a budafoki
borászatok, pincészetek!” – mondta nyitóbeszédében Szepesfalvy Anna, BudafokTétény alpolgármestere.
A hároméves program keretében a
résztvevők egyeztettek, kicserélték tapasztalataikat, tréningeket és szakmai
megbeszéléseket tartottak. A projekt eredményeként Budafokon sikerrel zárult tavaly októberben egy bormarketing ötletpályázat, valamint tervezik a Soós István
Borászati Szakképző Iskolában a borturisztikai menedzserasszisztens képzés újraindítását. Horvátország egy régiója olívaolaj brandet akar létrehozni, és úgy
tűnik, az érdeklődés megvan a helyi fiatalokban. „A fő célunk az volt, hogy felújítsunk egy műemlék épületet a városban. Ez
az épület lett aztán a fiatal olívaolaj-termelők képzési központja, melyben minden
szükséges tudást díjmentes képzés keretében kapnak meg azok, akik ebben a szakmában képzelik el magukat” – mondta
Andrea Manzin, a programhoz kapcsolódó Vojdnan-Dignano önkormányzatának
munkatársa, aki szerint a program elérte
célját: több mint 40 fiatal vett részt a tréningeken, és 20 olívaolaj-készítőt tudtak
kiképezni – mivel egy kisvárosról beszélünk, ezek a számok meghaladták a várakozásaikat. (Továbbiak a budafokteteny.
hu oldalon) n (Viszkocsil Dóra)

Szépkorúakat köszöntöttünk
Ismét kerületi időseket köszöntöttek Budafok-Tétény elöljárói a születésnapjuk alkalmából.
Pintér Ferencné
Teca néni a kereskedelemben dolgozott eleinte a
XI. kerületben, majd itt, Budafok-Tétényben. Boldog családi életet él lánya, veje, két unokája és három dédunokája társaságában. Korát meghazudtoló egészségi állapotnak örvend, nagyon fiatalos és
jól kommunikál. 90. születésnapja alkalmából Karsay
Ferenc polgármester és dr. Szántó János jegyző köszöntötte.
Fungács Tiborné
Ica néni az ELTE-n végzett, matematika, ábrázoló
geometria szakos tanár volt. Először a barossi iskolában dolgozott tanárként, majd a Bartók iskolában volt igazgatóhelyettes. Innen ment nyugdíjba
1985-ben. A mai napig szívesen segít a matematikában a hozzá fordulóknak. Lánya szintén kerületi iskolákban dolgozott pedagógusként. Mind
vele, mind pedig két unokájával nagyon jó kapcsolatot ápol. Kilencvenedik születésnapja alkalmából Karsay Ferenc polgármester, dr. Répás Judit aljegyző és Csiszár Zsuzsa önkormányzati képviselő
köszöntötte őt.
Kollár János
János bácsi a Budapesti Illat- és Pipereszappangyárban volt az anyagbeszerzési osztály vezetője,
ahol egészen nyugdíjba vonulásáig, 43 évig dolgozott. Feleségével, Hilda nénivel 60 évet töltöttek el
boldog házasságban, két fiuk született. Öt unokája
és 3 dédunokája van, akikkel nagyon jó a kapcsolata. János bácsi fiatalon kézilabdázott, a sport szeretete ma is kíséri, szívesen néz sportműsorokat a
tévében. A mai napig aktív, kertészkedik, szívesen
tesz-vesz az udvarban, nem szereti a tétlenséget,
szellemileg is nagyon friss. Kilencvenedik születésnapja alkalmából Zugmann Péter alpolgármester és dr. Répás Judit aljegyző köszöntötte őt.

Csiszár Zsuzsanna, Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella és Szombathelyiné dr. Nyitrai Agnes Fotó: Promontor tv

Városházi Híradó

Hirdetésfelvétel
Médiapartner: Sales Bt.

KÁRPITOSMESTER
MAJOR DEMETER

Megjelenési lehetőségekkel
kapcsolatban kérje tanácsadó
kollégáink segítségét!

Kápritozott bútorok javítása,
áthúzása közülereknek is!

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

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

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
mindazok
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: 13:00-14:00, csütörtök: 19:00-20:00,
péntek: 13:00-14:00

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!

Budafoki Tangazdaság

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

ÜVEGEZÉS
REDŐNY



1l i te r t
,-F
700

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

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

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

CSALÁDI DÉLELŐTT
A KRESZ PARKBAN
– a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából
2019. május 11. szombat 9-12 óráig
KRESZ PARK

eladó 

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

1222 BUDAPEST, MÁJUS 1. TÉR

Sok szeretettel várunk mindenkit a Közlekedési Kultúra Napja
alkalmából a KRESZ parkba, ahol egész délelőtt
jobbnál jobb programok közül válogathatnak kicsik és nagyok.
Hogyan közlekednek a nagyok? – Rendőri irányítással a KRESZ parkban
 KRESZ totó – Szerezz kölyök jogsit, és közlekedj szabályosan!
 Családi piknik – Hozz egy plédet, és csemegézz
Majecsko egészséges ételeiből és italaiból
 Nézd meg közelről az érkező rendőr- és tűzoltóautót
 Szórakozz együtt Peppino bohóccal és barátaival!


A rendezvény ingyenes!
Kérjük azonban, hogy mindenki hozza magával
saját kismotorját, rollerét vagy bicaját
és a szükséges védőfelszerelést,
mivel ezt nem tudunk biztosítani.
A rendezvény szervezője: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
A rendezvény támogatói: BRFK XXII. kerületi Rendőrkapitányság,
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Budafoki Katasztrófavédelmi Őrs,
Közlekedéstudományi Egyesület

Eladó Etyek egyik legszebb háza, vagy 80
nm körüli bp-i lakásra cserélhető! 325 nm-es
7 szobás, összkomfortos, panorámás. Irányár: 99.9 MFt tel: 06-309-516-517
Leánderek eladók, mésfél - kétméteresek,
szépek. 1225 Budapest, Kolozsvári u. 47/B.
Tel: 06-1-217-1372

állás 

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

szolgáltatás 

KERT 

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

Kertrendezést, metszést, elvadult kertek
cserjeírtását vállalom. (Füvesítés, növényültetés, öntözőrendszer, sziklakertek.) Kerthez
kapcsolódó famunkákat is vállalaok. Tel: 0620/918-0945

Készpénzért gépkocsikat vásárolunk, hivatalos bontási igazolással, ingyenes szállítással. +36-30/455-87-19

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

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

1223 Bp., Kistétény u. 32.

kivett lakóház, udvar, gazd. épület

C épület, „lakás”

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: 228644/0/C/1. Terület: 69 m2.
Övezet: Vi-2/BT/L-4. Az ingatlan kikiáltási ára:
20 300 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2019. május 21., 9.30 óra.

1222 Bp., Árkász u. 12.
alagsor 7. ajtó „lakás”

Helyrajzi szám: 223899/0/A/7. Terület: 21 m2.
Övezet: Lk-1/Gksz-2/BF/1.
Az ingatlan kikiáltási ára: 9 375 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható:
10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2019. május 21., 9.00 óra.
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SPORT, IFJÚSÁG

 Városházi Híradó

Bent maradtunk az NB II-ben
A Tiszakécske ellen meglett a bennmaradás, de Zalaegerszegen négyet kaptunk
Most már matematikailag is biztos a
BMTE bennmaradása a labdarúgó NB IIben, miután május elsején – stílszerűen
kemény munkával ünnepelve a munka
ünnepét – 1-0-ra legyőztük a Duna Aszfalt névre hallgató Tiszakécskét, Kulcsár
Kornélnak a 79. percben szerzett góljával.
Azt vasárnap – csak hogy ne örülhessünk
túl sokáig a sikernek – jött a 4-1-es vereség Zalaegerszegen…
„Az igazság az, hogy számszakilag csak
május elsején, tehát a Tiszakécske legyőzésével vált biztossá NB II-es tagságunk
meghosszabbodása, de valójában már egy
hónappal korábban elkezdhettük a tervezgetést az új szezonra, hiszen április elsején
már tizenkét ponttal, úgymond, a vonal
fölött voltunk” – mondta lapunknak Csizmadia Csaba, a Budafok játékosedzője,
aki persze csak papíron játékos, valójában
már visszavonultnak tekinti magát. – „Ez

persze nem jelenti azt, hogy elkényelmesedtünk volna, egyáltalán nem feltett kézzel utaztunk el Zalaegerszegre, más kérdés, hogy a második és a harmadik gól
olyan szép akcióból esett, hogy azt aligha
tudtuk volna elhárítani. De a 4-1-es végeredmény csalóka, nincs ekkora különbség a két csapat között.”
Ekkora nincs, de valamekkora azért
van, és az az igazság, a bajnokcsapattól kikapni nem szégyen. Mert a ZTEnek éppen ez a győzelem (azaz legalább
egy pont) kellett ahhoz, hogy ünnepelhesse az aranyérmet. A gólunkat egyébként Micsinai szerezte a 26. percben Kovács Dávid előkészítése nyomán, remek
20 méteres lövéssel.
Akárhogy is, 41 ponttal a 14. helyen
áll a Budafok, s mivel a 37. fordulóban
a bennmaradásért küzdő, 17. helyezett
Balmazújvárost fogadjuk, majd az utolsó körben a már kiesett, tökutolsó Mo-

norhoz megyünk látogatóba. Egész tisztességes pontmennyiség gyűlhet össze a
zárásig.
„Sokkal jobban állunk, mint tavaly
ilyenkor, amikor csak az utolsó fordulóban sikerült biztosítanunk a bennmaradást„ – fogalmazott „Czizi”. – Igaz, az
NB II-ben nincs könnyű mérkőzés, de
nem a valóságtól elrugaszkodott feltételezés, hogy még hat pontot hozzátehetünk az eddigi 41-hez. Amúgy már megkezdtük a tervezgetést az új szezonra, bár
hivatalosan még nem biztos, hogy én maradok az edző, hiszen június 30-án lejár a
szerződésem. De reménykedem...”
Már folyik a szerződések meghos�szabbítása, a házi gólkirály Kovács Dávidnak például nem is kell prolongálnia,
hiszen élő szerződéssel rendelkezik. De
a vezetőség erősítésen gondolkozik, hiszen Budafokon a folyamatos előrelépés
a cél. n (Ch. Gáll András)

xxxxxx

Fotó: Budafokimte.hu

A Kelen SC nyerte
a Budapest Kupát
Több mint ezren láthatták a Kelen SC sikerét a BMTE-pályán
Nem csalódott, aki kilátogatott a Budapest
Kupa döntőjére, amelyet a Budafoki MTE
Stadionban rendezett meg az MLSZ Budapesti Igazgatósága 2019. április 24-én.
találkozót megelőzően 17 órától szí-

Anész–újságíró rangadóra került sor, és

xxxxx

Fotó: Budafokimte.hu

többek között Murányi Domonkos gólerős játékának köszönhetően is a Szöllősi György és Somogyi Zsolt fémjelezte csapat magabiztos győzelmet aratott a
Nemcsák Károly vezette színészek ellen.
Következett a várva várt döntő, amelyre végül több mint ezren érkeztek. A bejáratnál tombolával és műsorfüzettel várta a
látogatókat az MLSZ Budapesti Igazgatósága. A mérkőzés előtt együtt mutatták be
a pályán a három eddigi vándorserleget.
Az először 1977-ben átadott elsőt, amelyet a RAFC csapata három egymás utáni
győzelme után 1997-ben végleg elnyert,
majd a most, 2019-ben visszavonultatott
másodikat, és végül a több mint egy méter
magas új kupát.
A mérkőzés első félidejében jó értelemben gyorsan egymásnak estek a csapatok. Soltész István már az 5. percben megremegtette a REAC kapufáját, majd a 30.
percben az egyesület elnökének fia, Van
Den Aker Alex meg is szerezte a vezetést
a Kelennek. A félidőig maradt az 1-0.

A szünetben a tombolák kisorsolására
került sor, az ajándékcsomagok és a megjelent hírességek által aláírt labdák után
Lisztes Krisztián korábbi válogatott labdarúgó egy 8 éves kisfiúnak okozott nagy
örömet azzal, hogy kihúzta a sorszámát.
Az ifjú szurkoló egy két főre szóló belépőt nyert a Magyarország–Wales Eb-selejtezőre.
Jött a második félidő, mely során a
REAC természetesen új fokozatba lépett.
Támadásaik nem is maradtak eredménytelenek, és a 60. percben a csereként beállt Törőcsik Bence ki is egyenlített. A
palotaiak nem hagyták abba a nyomást,
és volt is esélyük megszerezni a győztes gólt, de végül maradt az 1-1, ahogy a
szurkolók izgalmait fokozva a 2x15 perc
hosszabbítás után is.
Jöttek a büntetők, ennek a párbajnak
pedig esélyese volt a Kelen, hiszen a negyeddöntőből és az elődöntőből is büntetőkkel jutottak tovább. Jól rúgtak akkor
és jól rúgtak most is, a tizenegyespárbajt
a budai csapat nyerte meg 5-3-ra.
A díjátadón először a mérkőzés játékvezetőit ismerték el, Juhos Attila, a BLSZ
Játékvezetői Bizottságának elnöke adott
át emlékplakettet Kiss Gergőnek, Kispál
Márknak, Tóth I. Tamásnak és Dobó Gábornak. n (budapest.mlsz.hu)

Idegenben voltunk otthon
Nagykőrösön egyenlítettek kosarasaink, pénteken jöhet a döntő csata
Károly Máté edző – és a sors – alaposan
felforgatta a Budafoki Kosárlabda Klub NB
I/B osztályú csapatát a Nagykőrös elleni
párharc visszavágójára. A hazai hatpontos
vereség után 83-80-ra sikerült győznünk,
és bizakodva várjuk a mindent eldöntő harmadik összecsapást, amely pénteken lesz
este fél nyolckor a Promontor utcában.
erencz Gábor elnök ott volt a nagykő-

Frösi összecsapáson, amelynek az volt a

tétje, hogyha kikapunk, már csak a 11. helyért maradunk versenyben.
„De győztünk, és így nyitva áll az út a
kilencedik hely, azaz a felsőház alatti legjobb pozíció felé„ – mondta az elnök, aki
az utánpótlásért is felel. – „Edzőnk, Károly Máté mindössze hét játékost vetett
be, hárman objektív okok miatt nem álltak
rendelkezésre, köztük a Csata NB I-es női
csapatot edző Tursics Krisztián, többeket
pedig Máté ezúttal nem vetett be, mivel az
első, hazai meccsen nem úgy teljesítettek,
ahogy az elvárható lett volna. Bejött a csapat felforgatása, egészen már szellemben,
akarással küzdöttek a fiúk, és ennek meg
is lett az eredménye.”
Kilőtt a rajtnál a Budafok, 10-2-re
megugrottunk, a tízből nyolc pontot szer-

ző Varga Dániel vezérletével. Sajnos a
többiek nem sok segítséget nyújtottak Daninak, így a negyed végén már a Nagykőrös vezetett 21-19-re. Aztán a második
játékrészben a többiek is felzárkóztak, és
ennek köszönhetően 43-38-as vezetéssel
zártuk a félidőt.
A második félidőt két Jilling-triplával
nyitottuk, de a túloldalon is sültek a kezek,
pontosabban egy kéz – Fehér Péteré, aki
három hármast is szórva csapata negyedbeli első 17 pontjából 15-öt magára vállalt. Azonban ez a teljesítmény sem volt
elég ahhoz, hogy kiadjuk a kezünkből a
vezetést: a harmadik tíz perc során összes-

Városházi Híradó
budafok-tétény

ségében se nem csökkent, se nem nőtt a
nagyszünetben meglévő négy pontos különbség (65-69). Az utolsó negyedet remekül kezdtük, olyannyira, hogy öt perccel a vége előtt a meccs során először már
tíz ponttal is vezettünk (71-81). Az összecsapás azonban korántsem dőlt még el, hiszen egy 8-0-s rohammal a nagykőrösiek
kétpontos távolságba küzdötték fel magukat az utolsó percre – szerencsénkre Lados két büntetőjével végül megszereztük
a 83-80-as győzelmet.
A 28 pontig jutó Varga mellé a máskor
jobbára a védekezésben jeleskedő Kiss
Mihály nőtt fel 15 pontjával, Jilling 12
pontot szerzett, 18 éves reménységünk,
Lados Erik 8 pontig jutott, Siklós Olivér
pedig – Siklós Erik újságíró kollégánk fia
– kilenc pontot szerzett.
„Erik óriási tehetség, de még hullámzó a játéka, és Olivér is simán A csoportos játékos lehetne, ha több ideje jutna a
kosárlabdára. Mindegy, most ő is kitett
magáért. Pénteken nagyon várjuk a szurkolóinkat a Promontor utcába, hogy kiharcoljuk a győzelmet, és ezzel a kilencedik helyért mérkőzhessünk az MTK-val
vagy a Miskolccal” – mondta a klubelnök. n (Ch. Gáll András)

Ösztöndíj fiatal sportolóknak
Idén is sportösztöndíjat hirdet a Polgármesteri Hivatal
A Vitéz Pokorny Endre sportösztöndíj
célja, hogy segítse a fiatal sportolók
felkészülését és versenyeztetését.
hivatal Humánszolgáltatási Irodá-

Aja várja azon fiatal sportolók jelent-

kezését, akik kiemelkedő teljesítményt
értek el a sport területén.
Az ösztöndíjra jelentkezni a pályázati kiírás mellékletét képező
adatlap benyújtásával lehet. A 18 év

alatti sportolók esetében a benyújtáshoz a törvényes képviselő aláírása is
szükséges.
A benyújtási határidő: 2019. június
30. A részletes pályázati kiírás és adatlap a http://www.budafokteteny.hu/
ugyintezes/palyazatok címen érhető el.
Az ösztöndíjjal kapcsolatban további
felvilágosítás kérhető a Humánszolgáltatási Irodán, a 06-1/229-2611/207-es
telefonszámon. n (budafokteteny.hu)
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