Megmenekült az állatotthon Film a zenekarunkról

Hetvenéves a Lampart

Búcsú a focipályán

Az önkormányzat és a civilek összefogásával
megmenekült a bezárástól a HEROSZ
Állatotthon. (9. oldal) 

A 45. Budafok-tétényi Művészeti Fesztiválon
ünnepli a Lampart Budafok Vegyeskar a 70.
születésnapját a Cziffra Központban. (7. oldal) 

A BMTE két legendás játékosa, Csizmadia
Csaba és Oláh Lóránt hivatalosan is elbúcsúzott
az utolsó hazai meccsen. (12. oldal) 

Egyedülálló, közel egy éven át forgatott
dokumentumfilm készült a Budafoki
Dohnányi Zenekarról. (5. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Megvalósult
álmok
St. Martin életében
a muzsika
a legfontosabb

(7. oldal) 
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Megnyílt a Tavaszi Művészeti Fesztivál
Tizennyolc napon át kilenc helyszínen harminchárom programmal várja az érdeklődőket a Klauzál Gábor Művelődési Központ
deni tudás hőskölteményeként tartják
számon. Hollerung Gábor karmester
a mű elhangzása után így fogalmazott: a szimfónia bátor szembenézés
a sorssal, a sors kihívásaival, ahogy
azt zenekarunk is tette fennállásának
negyed évszázada alatt.
A szünetet követően a vendégek
megtekintették a kerületi együttes és
Hollerung Gábor huszonöt évét feldolgozó szimfonikus dokumentumfilmet, Sólyom András negyvenperces ÉletÖrömZene című alkotását. A
premier előtti vetítésen a résztvevők
bepillantást nyerhettek a zenekar hétköznapjaiba és ünnepi eseményeibe,
a próbák és a koncertek hangulatába,
a zenészek egymáshoz és karmesterükhöz fűződő kapcsolatába, miközben a zenekart vezető karmester filmbeli szereplésének segítségével képet
alkothattak a rögös utat bejárt együttes életéről.
Karsay Ferenc polgármester ünnepi beszédében kiemelte: Budafok-Tétény éves körforgásához ma már hozzátartozik, hogy az első melegebb
napsugarakkal és az utolsó elnyíló
tulipánokkal egy időben elkezdődik
kerületünkben ez a tavaszi művészeti
programsorozat. (Folytatás a 2. oldalon) 

Nagyszabású, a kerület kulturális
életének közel fél évszázadát bemutató kiállítással, St. Martin szaxofonjátékával és a Budafoki Dohnányi Zenekar két részből álló programjával
nyílt meg a 45. Budafok-tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál május 9-én a
Klauzál Házban.
– Tizennyolc napon át kilenc helyszínen harminchárom programmal
várjuk a tisztelt érdeklődőket. Intézményünk, a Klauzál Ház, amely 15.
születésnapját üli idén, mivel is ünnepelhetne méltóbban, mint kerületünk egyik büszkesége, a Hollerung
Gábor vezette Budafoki Dohnányi
Zenekar fellépésével – köszöntötte a színházterem közönségét, köztük kerületünk elöljáróit, korábbi
polgármestereit és a zenekar alapítóját, Nemes László címzetes igazgatót
Gazdik István, a művelődési központ
igazgatója.
A színpadi est első részében Beethoven egyik legismertebb alkotása,
az V. szimfónia csendült fel a Budafoki Dohnányi Zenekar előadásában.
Ezt a legtöbbet játszott remekművet,
mely Sors szimfónia néven vált ismertté, az emberi akaraterő és a küz-

Rendbe teszik a gazos közterületeket

Együttműködés a közösségért
Beszélgetés Molnár Gyula szocialista országgyűlési képviselővel
A 2018-as parlamenti választások során Molnár Gyula nyerte el a BudafokTétényt és Újbuda nagyjából egyharmad
részét magába foglaló 18. választókerület bizalmát. Egy év elteltével arra kértük
az országgyűlési képviselőt, beszéljen
munkájáról, az eddig elért eredményekről és további terveiről.

A tavaszi-nyári időszakban sok észrevétel érkezik az önkormányzathoz, melyek szerint sokszor elhanyagoltak, gazosak a kerület forgalmas közterületei. Mivel ezek sok
esetben nem a kerületi önkormányzat kezelésében vannak, ezért ez idáig korlátozottak voltak a megoldási lehetőségek. A képviselő-testület döntése alapján továbbra is
a tulajdonos – közterületek esetében jellemzően a fővárosi önkormányzat vagy az állam – feladata a területe rendben tartása, de ha két kaszálás között gazossá válik,
Budafok-Tétény önkormányzata rendbe teszi. (Továbbiak a 3. oldalon) 

– Sikerült beilleszkednie Budafok-Tétény életébe?
– Már a rövid kampányidőszak alatt
is megtapasztaltam, hogy ez egy barátságos és családias jellegű településrész,
a várakozásaimhoz képest azonban
mégis kevesebbet tudtam haladni azokon a pályákon, amelyeket saját magam
számára kijelöltem. Világossá vált előttem, hogy Budafok-Tétény élete lényegesen bonyolultabb és strukturáltabb,

mint az egy kívülről szemlélődő ember
számára tűnhet. Úgy látom, a kerület lakói pontosan tudják, hogy én vagyok az
országgyűlési képviselő, de az elfogadásomra még várni kell, mert – ahogy
egy itteni bölcs mondás tartja – Budafokon csak az első húsz-huszonöt év nehéz, utána már minden megy magától.
– Milyen lépéseket tett annak érdekében, hogy jobban megismerje az itt lakók életét?
– Az önkormányzattal való kapcsolatom kiegyensúlyozott, alaptalannak
bizonyult az a fajta félelem, hogy eltérő pártállású emberek nem tudnak
együtt dolgozni. Eddig bármelyik oldalról merült fel kérdés vagy kérés,
megtaláltuk a módját annak, hogy a
közös cél elérése érdekében előre lépjünk. (Folytatás a 7. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Tavaszi Művészeti Fesztivál
„Fényességet küldeni az emberi szív mélységébe: ez a művész hivatása”
(Folytatás az 1. oldalról) 

Idén negyvenötödik alkalommal nyitja meg kapuit a fesztivál, amely már
önmagában is okot ad az ünneplésre.
– Kevés olyan rendezvényt találunk,
amely ilyen tisztes kort élt meg. Ez az

elhivatott szervezők, a kiváló művészek, valamint az értő, nyitott szívű
közönség érdeme. „Fényességet küldeni az emberi szív mélységébe: ez a művész hivatása” – idézte zárszóként a romantikus zene egyik legkiemelkedőbb

zeneszerzője, a német Robert Schumann szavait a polgármester, majd jó
szórakozást kívánt a Budafoki Dohnányi Zenekar koncertjéhez, a róluk készült filmhez és a további programokhoz. n (továbbiak az 5. oldalon.)
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Fotó: Horváth Tamás

Közlekedj okosan!

A Közlekedési kultúra napja a KRESZ-parkban

xxxxxx

Fotó: Horváth Tamás

Járatfejlesztés Dél-Budán
Társadalmi egyeztetés a dél-budai közlekedési változásokról
A BKK megvizsgálta a dél-budai járatok
fejlesztési lehetőségeit, összhangban
az 1-es villamosvonal meghosszabbításával. A tervezett változások egy része
Budafok-Tétény közlekedését is érinti.
Május 27-ig a kerületi lakosok is elmondhatják véleményüket a témában.
udapest egyik legjelentősebb közleke-

Bdésfejlesztési beruházásaként valósul

meg az 1-es villamosvonal meghosszabbítása az Etele úton egészen Kelenföld
vasútállomásig. Emellett Kelenföld több
helyszínén is jelentős ingatlanfejlesztési projektek indultak az utóbbi időben,
amelyek a területek átalakítása mellett a
forgalomra is nagy hatással lesznek.
A BKK megvizsgálta a térségben
közlekedő járatok fejlesztési lehetőségeit, melyek alapján a tervezett változások
a következők:
A 251-es járat hétköznap egész nap
közlekedik Kelenföld vasútállomásig

napközben és késő este, kiváltva a 241es és a 241A járatot, így hétköznap folyamatos metrókapcsolat lesz elérhető a Panoráma utca térségéből is.
A Savoyai Jenő tér és a Vincellér út
közötti szakaszról, a Panoráma utca térségéből a 251-es járat a kelenvölgyi Bazsalikom utca érintésével éri el Kelenföld vasútállomást, így a Tordai út és a
Péterhegyi út felől közvetlenül elérhető
lesz a Bazsalikom utca és a Duránci utca
térsége.
A tájékozódás megkönnyítése és a jelzések egyszerűsítése érdekében a 241-es
és a 241A járat helyett ezentúl hétvégén is
a 251-es és a 251A jelzésű busz közlekedik a Lomnici utca és a Városház tér, illetve a Savoya Park között. A hétvégi
időszakban a 251-es jelzésű – a jelenlegi 241-es járathoz hasonlóan – a Savoya
Park felé is betér a Városház térre, azaz
ebben az időszakban a Plébánia utca felől
nem balra kanyarodik, hanem a 251A bu-

szokhoz hasonlóan jobbra fordul, és a Városház téren történő visszafordulást követően halad tovább a Savoya Park felé.
Az 1-es villamos hosszabb útvonalon,
Bécsi út/Vörösvári úttól egészen Kelenföld vasútállomásig közlekedik, kiváltva
a jelenlegi 103-as buszt.
203-as jelzéssel új buszjárat indul az
Andor utca és a Szerémi út kiszolgálására Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között az Andor utcán, a Szerémi úton és a Budafoki úton
keresztül.
A 153-as és a 154-es járat összevontan, 153-as jelzéssel közlekedik a Gazdagréti tértől a Nagyszőlős utcán át
egészen az Infoparkig, körjáratként a
BudaPart térségét is érintve.
A tervezett változások részletei a BKK honlapján olvashatók,
ahol május 27., hétfő éjfélig a lakosság is elmondhatja véleményét és
javaslatait. n (budafokteteny.hu)

Legyünk társak a közlekedésben, a közlekedésért, úton, vízen, sínen, levegőben – ez volt a mottója az idei Közlekedési kultúra napjának, amelyet immár
ötödik alkalommal szerveztek meg országszerte. Idén először Budafok-Tétény is csatlakozott a Közlekedéstudományi Egyesület által meghirdetett
rendezvénysorozathoz, amelynek célja,
hogy felhívja a figyelmet a kulturált, biztonságos közlekedésre.
KRESZ-parkban családi délelőttöt
Budafok-Tétény önkormányzata május 11-én. A kapunyitást
követően folyamatosan érkeztek a gyerekek, valaki kerékpárral, rollerrel vagy
éppen görkorcsolyával. A parkban az
alapvető közlekedési szabályokkal találkozhattak, amit a szülőkkel át is ismételtek a kisebbek. A nagyobbak már
a rendőri forgalomirányításban is részt
vettek. A parkban helyet kapott körforgalom, zebra, vasúti átjáró, közlekedési lámpa és még egy benzinkút is, ami
nagyon népszerű volt a fiúk körében.

Aszervezett

„A fő célunk, hogy a gyerekek már kicsi korban megismerjenek a közlekedéssel és annak szabályaival” mondta
Kállai Tamás önkormányzati képviselő.
A rendezvényen Peppino bohóc és barátai ügyességi versenyeket szerveztek
a gyerekeknek. Lehetett kötelet húzni,
célba dobni és szlalomozni a füves területen. A park egyik végében felállított
sátorban közlekedéssel kapcsolatos feladatlapot lehetett kitölteni, aki helyesen
válaszolt a kérdésekre, az névre szóló
kölyökjogsit kapott ajándékba. Sok családban fontos közlekedési eszközzé vált
a kerékpár, nemcsak hétvégén tekernek
együtt a gyerekekkel, hanem a munkába
is ezzel járnak. „A mozgás olyan energiákat szabadít fel, amit az ember nem is
gondolna” – mondta egy látogató. A gyerekek szívesen rótták a köröket a parkban, néha álltak csak meg egy arcfestésre
vagy Majecsko asztalánál egy finom falatra. A rendezvényen a kerületi katasztrófavédelem is felvonult egy tűzoltóautóval, amire minden gyerek rögtön fel
akart mászni. n (Viszkocsil Dóra)

Történetek az orvosunkról
Kilencedszer írták ki „A nemzet háziorvosa” pályázatot
Kilencedszer jelent meg április 29-én a
háziorvosok és munkatársaik, a nővérek
presztízsét és megbecsülését erősítő pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárságának égisze alatt.
z elmúlt években 8 esztendő alatt több

Amint 1600 hazai és határon túli remek

háziorvos és legalább ennyi nővér élvezhette páciensei és tágabb környezete elismerését, vehetett részt a nemes versengésben. Közülük 160-an vehették át „Az
év praxisa a Kárpát-medencében” kitüntető elismerést, amit idén „A nemzet háziorvosa” váltott fel. A hosszú évek hagyományaival büszkélkedő pályázatra
2018-ban majd 300 ajánlás érkezett. A
pályázat idén is az emberséges és szakmailag is elhivatott gyógyítókra, a példaértékű háziorvos-beteg kapcsolatokra, a
felnőtt és gyermek háziorvosok kitartó,
szolgálatkész munkájára szeretné irányítani a szélesebb nyilvánosság figyelmét,
határon innen és határon túl.
Az orvosokat elsősorban pácienseik
ajánlhatják. Ugyanakkor várják az ön-

kormányzatok, polgármesteri hivatalok, alapítványok, iskolák, idősotthonok,
egyházkerületek, szerkesztőségek ajánlásait is.
A zsűri tagjai: Horváth Ildikó, az
EMMI egészségügyért felelős államtitkára, Berszán Lajos gyimesi plébános,
Béres Klára, a Béres Alapítvány elnöke, Farsang Csaba professzor, a Magyar
Hypertonia Társaság örökös tiszteletbeli elnöke, Lőrinczi Zoltán, a Kárpát-medencei magyar oktatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár, Rurik Imre
professzor, a Debreceni Egyetem
Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszékének vezetője, Sztankó Péter a Webbeteg és a DRportál képviseletében, valamit Tóth Róbert, az Egis
belkereskedelmi igazgatója.
A zsűri döntése után a páciensek majd
két héten át szavazhatnak interneten a bírálóbizottság által kiválasztott tíz magyarországi és tíz határon túli háziorvosra.
A háziorvosról és a nővérről szóló
történeteket idén is a www.evpraxisa.hu
honlapon várják a szervezők szeptember
14-ig. n (budafokteteny.hu)

Városházi Híradó

Aszfaltozás, óvodabővítés
és zöldterületek
Az önkormányzat rendbe teszi a fővárosi vagy állami közterületeket is
Újabb kerületi földutak aszfaltozása, óvodai férőhelyek bővítése és tiszta, gondozott zöldfelületek a kerület közterületein –
ezekről döntöttek a képviselők május 16-i
ülésükön.
képviselők köszöntötték május hó-

Anap művészét, Zsirai Lászlót. A nagy-

tétényi író, költő, publicista, irodalmi
szerkesztő nem először állt a Városháza
Dísztermében: 2018 márciusában Budafok-Tétényben végzett munkájáért kapott
elismerő emlékérmet Karsay Ferenc polgármestertől.
A testület tagjai gratuláltak Balázs János
Liszt Ferenc-díjas zongoraművésznek, érdemes művésznek, akinek munkáját március 15-én Kossuth-díjjal ismerte el Áder
János, Magyarország köztársasági elnöke.
A képviselők döntöttek arról, hogy folytatni kívánják a kerületi belterületi földutak leaszfaltozását, melynek érdekében
ismét kérelmet nyújtanak be a Miniszterelnökségre. A támogatási igény körülbelül
1860 folyóméternyi földút szilárd burkolattal való ellátását tenné lehetővé, amely
az előzetes felmérések alapján az idei 39en túl további 8 útszakasz megépítését jelentheti a jövőben. A támogatással elnyerhető összeg kb. 372 millió forint, amelyet
közel 200 millió forinttal egészítene ki az
önkormányzat. A pályázat benyújtásáról,
valamint a szükséges önrész biztosításáról
döntöttek.

Ahogy korábban beszámoltunk róla,
új játszótér építését tervezi az önkormányzat a Jósika utcában, a Tangazdaság területén. Mivel a terület a Soós István iskolához
tartozik, ezért a munkák elindítása érdekében használati megállapodást kell kötni a
tulajdonossal, a fővárosi önkormányzattal.
A megállapodás alapján a kerület önkormányzata ingyenesen veheti használatba
a több mint 400 négyzetméternyi területet,
hogy ott játszóteret építsen. A megállapodás életbelépéséhez a Fővárosi Közgyűlés
jóváhagyása is szükséges.
A tavaszi-nyári időszakban sok észrevétel érkezik az önkormányzathoz, melyek
szerint sokszor elhanyagoltak, gazosak a
kerület forgalmas közterületei. Mivel ezek
sok esetben nem a kerületi önkormányzat
kezelésében vannak, ezért ez idáig korlá-

tozottak voltak a megoldási lehetőségek. A
mostani döntés alapján továbbra is a tulajdonos – közterületek esetében jellemzően a
fővárosi önkormányzat vagy az állam – feladata a területe rendben tartása, azonban ha
két kaszálás között gazossá válik, BudafokTétény önkormányzata önként vállalt feladatként rendbe teszi azt.
Örömhír, hogy évről évre sok gyerek születik Budafok-Tétényben, amely
a jelenleg 1509 gyereknek ellátást nyújtó
Egyesített Óvoda férőhelyeinek további
bővítését kívánja meg. A testület döntése
alapján 2019. szeptember 1-től a Csemetekert Tagóvodában 25, a Maci Tagóvodában 13 fővel nőhet a gyerekek létszáma,
amelyhez igazítva 4-gyel emelték az óvónők, 2-vel a dajkák engedélyezett létszámát. n (vh)

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

Jól döntsünk!
Május 26-án választunk. Választunk,
hogy Európai Egyesült Államokat akarunk-e, amelybe beolvadnak a nemzetállamok, és az ügyeiket Brüsszelből
irányítják, vagy az egyenrangú, együttműködő nemzetek Európáját akarjuk,
amelyben a magyar ügyeket Budapesten döntik el.

dr. Staudt Máté
jobbikos
önkormányzati képviselő

Hazánk és szűkebb értelemben vett közösségünk ismét egy óriási megmérettetés előtt áll. Május 26-án Magyarországon
is megtartják az európai parlamenti választásokat. Az idei európai parlamenti választások tétje sokkal nagyobb, mint bármelyik eddigié. Orbán Viktor és a Fidesz immár

Perlai Zoltán
DK-s
önkormányzati képviselő

6-os lista!
Május 26-án szavazatunkkal támogassuk a
Demokratikus Koalíció listáját, Dobrev Klára tervét!
– Európai Egyesült Államokat, ahol mi,
magyarok sem leszünk másodrangú európai polgárok.

Egy új birodalom részeivé akarunk-e
válni, vagy az először 1848-ban megfogalmazott népek Európája részévé? Népszuverenitást akarunk vagy a brüsszeli
elit szuverenitását?
A népakaratot végrehajtó, általunk
választott parlamentet akarunk-e, vagy
a szent „jogállamiság” nevében a szabadon választott magyar Országgyűlés folyamatos korlátozását, döntéseinek
megsemmisítését, visszavonatását nemzetközi bíróságok, ügyészségek vagy a
brüsszeli bizottság által?
Kozmopolita elitet akarunk, amely világfelfogását, gondolkodásmódját, igényeit és vágyait tekintve nemzetek feletti
osztályt alkot és minden ponton szem-

ben áll a nemzeti keretek között élő és
érző „egyszerű választópolgárral” (Békés
Márton megfogalmazása), vagy a nemzet érdekét érvényesíteni akaró, magyar
nyelvű és magyar szívű politikusokat?
Ragaszkodunk hagyományainkhoz, vagy
feladjuk őket olyan emberek hagyományai kedvéért, akiket tömegével engednek
be ellenőrizetlenül Európába, és a saját hagyományaikat mindenek felett állónak tartják? Ha többségre jutnak, nem fogják tőlünk
megkérdezni, hogy tetszenek-e az új szokások és előírások. Akkor már kötelező lesz!
Aki nem megy el választani, az is választ. Azt választja, hogy mások döntenek
helyette. Ezért mindenki menjen el május
26-án, és döntsön jól! n

nemcsak itthon, de Európában sem hajlandó tekintettel lenni semmiféle normára és
józan megfontolásra. Miközben a nagypolitikában jelenleg is zajlanak azok a viták,
amelyek évtizedekre meghatározhatják
Magyarország sorsát, ők tárgyalás helyett
az asztalt felborítva, csak saját hatalmi érdekeiket nézve szigetelik el hazánkat. Már
eddig is több milliárd forintnyi támogatás
forog kockán, mely a magyar embereket illeti, ám a kormány felelőtlen politikája miatt nem megkapni, hanem megfizetni fogjuk majd őket országunkat sújtó büntetések
formájában. A Fidesz rendszere immár nin-

csen tekintettel senkire és semmire, csakis Orbán őrült tervei lebegnek szemük előtt:
egyesülve más hasonszőrű politikusokkal,
együtt vernék szét Európát, vagy ha ez nem
sikerül, akkor akár ki is vezetnék Magyarországot az Európai Unióból. Az eredmény
mindkét esetben ugyanaz: a nyugati határok lezáródása, a gazdaságunkat életben
tartó támogatások elapadása, a kivándoroltaknak bizonytalanság, az itthon maradottaknak pedig biztos bérrabszolgaság. Május 26-án egyértelmű jelzést kell küldenünk
a Fidesznek, hogy nem adjuk hazánk jövőjét Orbán lázálmaiért! n

– Európai minimálnyugdíjat, hogy egy
ledolgozott élet után biztonságban és megbecsülésben élhessenek az idősek.
– Európai minimálbért! Egy magyar
munkás pont ugyanannyit ér, mint a német vagy holland kollégája. Becsüljük meg
a magyar munkaerőt, hogy itthon is megtalálhassák számításukat!
– Európai családi pótlékot! A magyar gyermekeknek és családoknak is jár
ugyanaz a biztonság, mint Európa más országaiban. Mi, európai magyarok valódi
családvédelmi programot kínálunk.
– Európai egészségügyi minimumot!
Mi, európai magyarok azért harcolunk,

hogy működő, európai színvonalú egészségügyet építhessünk, hazahívhassuk és
itthon tarthassuk a magyar orvosokat és
ápolókat.
– Egyesítsük újra a családokat! Magyarországon újra egyesülhessenek az Orbánrendszer által szétszakított családok! Mi,
európai magyarok azért dolgozunk, hogy
ne csak elmenni merjenek a fiatalok, hanem legyen miért haza is jönniük, hazahozni a tudásukat és tapasztalatukat, amivel a
világban gyarapodtak.
Május 26-án szavazzunk a legeurópaibb
pártra, a Dobrev Klára vezette 6-os számú
DK-listára! n
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

Fókuszban a vasút!
elmérések szerint kerületünk legnagyobb problémája a közlekedés. Ennek

Fmegoldásában – igazodva az európai trendekhez – nagyon fontos lépés le-

hetne a működő elővárosi vasút, ha megteremtjük a feltételeket.
Április közepén indult a jövő vasútfejlesztésével foglalkozó Budapest Vasúti Stratégia projekt. Célja, hogy a XXI. század elvárásainak megfelelő, hos�szú távú fejlesztési terv készüljön.
A társadalmi egyeztetésbe önkormányzatunkat is bevonták. A MÁV vezetőivel már korábban személyesen is többször egyeztettem, mindezeket figyelembe véve az alábbiakat javasoltuk a Budapest Vasúti Stratégia elkészítéséhez:
Kerületünk lakosai számára a vasút jelentsen reális, megbízható, minél kevesebb átszállást jelentő alternatívát a belváros megközelítéséhez. Támogatjuk
a Déli összekötő hídon át Pestre közlekedő vonatok sűrítését, a lehető legtöbb
irány közvetlen kiszolgálását.
Sűrítsék a járatokat: a reggeli és délutáni csúcsforgalomban járjanak ütemesen, 10 percenként a vonatok a két vonalon (együttesen), hogy a vasút versenyképes alternatívát jelentsen a buszokkal, gépkocsikkal szemben. Ami a
menetrendet illeti, mindkét vonal (30a és 40a) szerelvényei álljanak meg Háros
vasútállomáson is. Ez a P+R forgalom átszerveződése miatt is fontos lenne.
Az egyik legsürgősebb feladatnak tartjuk az egységes, utasbarát jegy- és
bérletrendszer bevezetését a teljes budapesti agglomerációban, ami a MÁV, a
Volán és a BKK járatait vonzóbbá tenné, csökkentve a XXII. kerület közútjainak terhelését. A P+R parkolókat szintén ennek részeként javasoljuk kezelni.
Ahol kihagyták a zajvédőfalat (pl. a Pannonplast területénél és a BudafokHáros vasútállomás elbontott épületeinek helyén), azok sürgős pótlása szükséges. A fejlesztéseknek köszönhetően csökken a vasúti pályák területigénye; sok
romos és rendeltetés nélküli épület-építmény lebontható.
Közös munkát kezdeményezünk ezek azonosítására, a felszabadítható barnamezős területek jövőképének és koncepciójának megalkotására. Kijelzők
telepítését javasoljuk, valamint a peronoknál, az aluljárókban is legyen egyértelműen, jól láthatóan kirakva, hogy mi hol található és mikor indul. Folyamatosan működjenek a kiépített liftek valamennyi vasútállomáson. A kerületi
vasútállomások zajvédő falain lehessen a vasút felé megjeleníteni a kerület jellegzetességeit (pl. esztétikus falfestés formájában).
A megállóhelyeken és a nyílt vonal mentén egyaránt fontosnak tartjuk a
zöldfelületek gondozását. Ez a mindennapos üzemeltetésen túl (kaszálás) pl.
a taszító megjelenésű zajvédő falak növényekkel való befuttatását jelenti, legalább a város felőli oldalon. Oldják meg az állomások őrzését, megfigyelését
kamerával, mert a rongálások visszaszorítása elengedhetetlen. Gondoskodjanak megfelelő mennyiségű padról és szeméttárolóról minden megállóhelyen.
Minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy képviseljem az itt élők érdekeit. Fontosnak tartom, hogy továbbra is élhető kisváros maradjunk a nagyvárosban! n
civil szemmel

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

Érettségi idején
ájus elején minden évben viszonylag sokat foglalkoznak a középiskolák vég-

Mzős hallgatói tanulmányaik legfontosabb eseményével, a megszerzett tudás

mérését igazoló érettségi vizsgákkal. Ebben az évben a szokásosnál is több probléma keletkezett, és napokig beszédtéma volt az eseményekhez kötődő viszonyok
elemzése. Sajnálatosan nem először történt meg, hogy az érettségi vizsgatételek
egy része kiszivárgott, ráadásul most az egyik vizsgához kötődően hamisak voltak a hírek, de a másnapi történelemtételekkel kapcsolatban a valóságban is a
tanulók egy jelentős része a hálón keresztül megismerhette a vizsgafeladatokat..
Ebben az évben egy korábban soha nem tapasztalt jelenség is megfogalmazódott azáltal, hogy a vizsgázó tanulók a matematikaérettségi feladatainak bonyolultsága miatt kifogást emeltek, tüntetést szerveztek. Már önmagában ez a tény,
akkor is, ha van igazságtartalma, akkor is, ha nincs, egyfajta felkiáltó jelként jelzi, hogy az oktatással valami nincs teljesen rendben. Megítélésem szerint nem
a diákok bátorságával, hanem inkább a tudásszintjével függ össze ez az egyfajta ifjúsági lázadás, melynek igazságtartalma nem a konkrét témához kötődően
megalapozott, hanem az oktatás egészét átszövő problémák miatt. A társadalom
egészének felelőssége és érdeke az, hogy egyre több fiatal szerezzen megfelelő tudást a tanulmányi követelmények teljesítésével, és azt itthon kamatoztassa, mert
az állam által finanszírozott oktatási rendszer alulfinanszírozottságát csak nehezíti, ha a középiskolát végzett korosztály külföldön akar továbbtanulni, vagy ott
akar dolgozni.
Az érettségihez kötődően a másik problémát az állam által megfogalmazott
azon követelmény mutatta be, ami az egyetemi továbbtanulás feltételeként megfogalmazott nyelvismeret megszerzéséhez kötődik. Az ország versenyképessége
már jelentős hátrányban van ma is amiatt, mert kevesen beszélnek legalább egy
idegen nyelvet, és ezzel a negatív tendenciával élen járunk, de jelentős hátrányt
takar ez a kérdés. A saját véleményem az, hogy az oktatáspolitika már évtizedek
óta képtelen megoldani, és egyfajta tévedésben van a nyelvtanulást illetően azzal,
hogy a nyelvet a középiskolában akarja megtanítani ahelyett, hogy az általános
iskola feladata lenne ennek teljesítése. A tudomány már igazolta, hogy a nyelvet
10 éves kor előtt sokkal könnyebben tanulják a gyerekek, mint 16-18 éves korukban. Ma már az a hivatkozás sem helytálló, hogy még mindig él a nyelvtanulás iránti utálat, amit az előző rendszerben az orosz nyelv kötelező tanulása
kapcsán megszereztünk. Milyen jó lenne, ha a társadalom egy jelentős része ma
tudna oroszul, mert legalább e területen kicsit versenyképesebbek lennénk. Javaslom, hogy a társadalom ebben a kérdésben döntéssel rendelkező része gondolja át, és végre tegyen valamit annak érdekében, hogy az innovációra legalább
a nyelvtudás birtokában képesek legyünk. Valószínű, hogy először az oktatásban
nyelvet tanító tanárokat kellene külföldre küldeni, hogy rendelkezzenek azzal a
tudással, ami alapján képesek lennének feladatukat teljesíteni. A beszélni tudó
nyelvtudás sokkal hasznosabb, mint a papíron igazolt nem tudás. n
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
tisztelettel meghívja a kerület lakosságát a

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
és az ünnepélyes állampolgársági eskütétel alkalmából
2019. június 4-én, kedden 17.00 órára,
a nagytétényi Országzászlóhoz (Nagytétényi út 275.)
Köszöntőt mond:
Karsay Ferenc polgármester
Megemlékező beszédet mond:
Bocskor Andrea, az Európai Parlament képviselője
Közreműködik:
a Nádasdy Néptánccsoport
A megemlékezés helyszínén lehetőség lesz koszorú, virág,
illetve gyertya elhelyezésére.

állás (www.budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok)
BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki

családsegítő

munkakör betöltésére.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. június 14. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy postai címre: E-mail: gyjolet@hawk.
hu. Postai cím: Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.
BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki

szakgondozó/gondozó munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. június 14. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy postai címre: E-mail: gyjolet@hawk.
hu. Postai cím: Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.
BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki

esetmenedzser munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. június 14. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy postai címre: E-mail: gyjolet@hawk.
hu. Postai cím: Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.

Európai Parlamenti képviselők választása 2019
Az Európai Parlament tagjainak magyarországi választására
2019. május 26. napján kerül sor.

A választáson az Európai Parlamentben Magyarország számára fenntartott 21 képviselői helyre választunk képviselőket.
Ezen a választáson az egész ország területe egy választókerületet alkot, minden szavazókörben egyforma szavazólapot kapnak a választók, a szavazólapon pártlisták közül lehet választani.
Tudnivalók a szavazásról
Szavazni a szavazás napján reggel 6.00 óra és 19.00
óra között lehet. A törvény értelmében a 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak, de ezután
már nem lehet beállni a sorba.
Mit hozzunk magunkkal?
A szavazásra hozza magával személyi okmányait. Személyazonosságát igazolni tudja:
• személyi igazolvánnyal,
• útlevéllel,
• jogosítvánnyal.
Mindenképpen hozza magával lakcímkártyáját is.
Kérjük, ellenőrizze okmányai érvényességét!
A választási értesítőt nem kötelező elhoznia, de ha Önnél
van, az a szavazatszámláló bizottság munkáját segítheti.
A szavazás menete
• személyazonosságának és személyi azonosítójának vagy
lakcímének ellenőrzése után alá kell írni a választói névjegyzéket. Az aláírással Ön azt igazolja, hogy átvette a szavazólapot.
• Ezt követően megkapja az Ön előtt lepecsételt szavazólapot és a borítékot.
• Lépjen be egy üres szavazófülkébe.
• Töltse ki a szavazólapot, majd – választása szerint – helyezze a borítékba.
• Dobja be a borítékot az urnába.
Mikor érvényes a szavazat?
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára lehet, a lista neve melletti körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal.
Szavazata akkor érvényes, ha csak egy listára egy szavazatot helyezett el.
AKTUÁLIS HATÁRIDŐK, FONTOS TUDNIVALÓK
1. Mozgóurna iránti kérelem
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet.
Fontos változás a korábbi évekhez képest a mozgóurna-kérelmekkel kapcsolatban, hogy a benyújtás különböző módjaihoz más-más határidők tartoznak.
Amennyiben Ön mozgóurna iránti kérelmet kíván benyújtani, kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót.

A mozgóurna iránti kérelmet a Helyi Választási Irodához
• levélben vagy 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 kézbesítéssel május 26-án (vasárnap) legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani.
A kérelemhez a nyomtatvány a http://www.valasztas.
hu/ep2019 oldalon online kitölthető, továbbá a papíralapú benyújtáshoz letölthető.
A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük az
Ön adataival, ellenkező esetben a helyi választási iroda a
kérelmet elutasítja.
Kifogás benyújtása:
Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán – a szavazatszámláló bizottságokon kívül – kizárólag a területi választási bizottság és a Nemzeti Választási Bizottság működik.
A területi választási bizottság dönt
a) a szavazatszámláló bizottság tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a szavazóhelyiségben elkövetett
egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról,
b) minden olyan kifogásról, amely kizárólag a területi választási bizottság illetékességi területét érinti.
A Nemzeti Választási Bizottság dönt
a) minden olyan kifogásról, amely nem tartozik a területi választási bizottság illetékességébe,
b) a területi választási bizottság döntése elleni fellebbezésről.
Amennyiben tehát választási jogszabálysértés esetén
kifogással kíván élni a választópolgár, azt a Fővárosi
Választási Bizottsághoz kell benyújtania (személyesen,
levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben), melyet
az alábbi elérhetőségeken tud megtenni:
Fővárosi Választási Bizottság 1052 Budapest, Városház u. 9–11. (Telefon: 327-1644, fax: 327-1855, e-mail:
FVB@Budapest.hu)
A választópolgárok kérelmeivel kapcsolatos ügyintézés a
helyi választási irodában lehetséges.
A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Helyi Választási
Iroda elérhetőségei:
Cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.
Telefonszám: 06-1/229-2611/188-as mellék
E-mail cím: valasztas@bp22.hu,
Faxszám: 06-1/229-2611/260

BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki

óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. június 14. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy postai címre: E-mail: gyjolet@hawk.
hu. Postai cím: Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.
BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki

kertész munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. június 14. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy postai címre: E-mail: gyjolet@hawk.
hu. Postai cím: Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.
BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki

szociális asszisztens munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. június 14. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy postai címre: E-mail: gyjolet@hawk.
hu. Postai cím: Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.
BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki

Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai egység vezető
munkakör betöltésére.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. június 14. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy postai címre: E-mail: gyjolet@hawk.
hu. Postai cím: Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki

informatikus

munkakör betöltésére.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. május 31-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „informatikus” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

kertész munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. május 31-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „kertész” jeligével lehet benyújtani az alábbi
e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu, Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.

felhívás

Virágok az önkormányzattól
Az önkormányzat idén is egynyári és balkonvirágokkal járul hozzá a kerületi otthonok szépítéséhez, amelyeket idén új helyszínen, a Leányka utcai Oroszlános
udvarban vehetnek át az előzetesen jelentkezők.
Azok az intézmények és magánszemélyek, akik előzetesen, az április 28-i határidőig jelentkeztek, 2019.
május 22-én, szerdán 12–18 óra vagy május 23-án,
csütörtökön 8–16 óra között vehetik át a virágokat,
a korábbiaktól eltérően idén az Oroszlános udvarban
(1221 Budapest, Leányka utca 1.).
Kérjük a virágokért érkezőket, hogy hozzák magukkal
lakcímkártyájukat, valamint a növények szállítására
alkalmas dobozt vagy rekeszt.
A növények átvételének idejére autóval is behajthatnak az udvarba.

felhívás

Tiszta, virágos kerületért díj
A cím azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: személyek) részére adományozható, akik a kerület tisztaságának megőrzése, környezetünk
szépítése és egészségesebbé tétele érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek.
A díj az alábbi kategóriákban nyerhető el:
a) családi ház és környezete
b) utca, utcarész, lakótelepek, társasházak kisebb-nagyobb egysége
c) balkonok, erkélyek
d) intézmények, vállalatok, egyházak
e) önkormányzati fenntartású intézmények
Az a)-d) kategóriákban az első három helyezett, az e) kategóriában egy helyezett kaphat díjat. Kerületünk
polgármestere a Kerület napja (június 21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat.
Az írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu) legkésőbb 2019. május
31-ig kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő címre:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
Polgármesteri Kabinet
1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat a TISZTA, VIRÁGOS KERÜLETÉRT DÍJRA”

Városházi Híradó
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Túlvilági lények,
légies tündérek
Vizsgaelőadás a Nádasdy Kálmán
Művészeti Iskola balett tanszakán
A romantika szárnyán utazott a mesebeli
lények és tündérek világába az, aki ellátogatott a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola balett tanszakos növendékeinek vizsgaelőadására.
hófehér ruhába öltözött lányok az

A1841-ben Adolphe Adam zenéjére be-

xxxxxx

A muzsikusok sorsa
és a Sors szimfónia

Fotó: Kocsis Zoltán

Dokumentumfilm készült a Budafoki Dohnányi Zenekarról
Egyedülálló, közel egy éven át forgatott dokumentumfilm készült a Budafoki Dohnányi Zenekarról önkormányzati
hivatásos szimfonikus zenekarrá válásának huszonötödik évfordulója apropóján. Sólyom András negyvenperces
ÉletÖrömZene című alkotását a premier
előtt láthatta a Klauzál Ház közönsége a
tavaszi művészeti fesztivál megnyitóján.
zenekar vezetője, Hollerung Gá-

Abor elmondta: a filmkészítés ötleté-

vel Élő Nóra, a Libri tulajdonosa kereste meg úgy, hogy azonnal hozta is
magával a rendezőt, Sólyom Andrást,
akit megragadott a téma, és attól kezdve szinte minden percét együtt töltötte velük.
A karmester elmondása szerint
maga is meglepődött azon, hogy a tavalyi év milyen érdekesen telt és mennyi
mindennel foglalkoztak. Maguk számára fontos tükörnek tartja a filmet, és
hite szerint nagyon sok mindent mutat

meg abból, ahogy élnek és dolgoznak,
amit igyekeznek elérni. Hozzátette: a
megnyitón bemutatott ténymozi csak
egy erre az estére készült, összevágott
részlete annak a hetven-nyolcvan percesre tervezett filmnek, amelyet a fantasztikus mennyiségű alapanyag lehetővé tesz. A végleges verzióra, amelyet
ősz végén szeretnének bemutatni, reményei szerint a mozikban is lesz kereslet annak ellenére, hogy ez egy komolyzenéről szóló dokumentumfilm.
Hollerung Gábor arról is beszélt,
hogy Élő Nórának nemcsak a film ötletét és a mecenatúrát köszönhetik,
hanem azt is, hogy a nagy színházakhoz és zenekarokhoz hasonlóan pillanatokon belül létrejön a BDZ Baráti
Kör Alapítvány, amelynek segítségével könnyebben magukhoz vonzhatják
a zeneszerető embereket, az őket szívesen hallgató közönséget. A kuratórium elnöke a támogató hölgy lesz, aki
a kezdetek óta nyomon követi a zene-

kar életét, és állandó résztvevője a koncertjeiknek.
Kiemelte: támogatásukért köszönet
és hála illeti az önkormányzat mindenkori vezetőit is, de különösen Hajas Ervin egykori polgármestert, aki
„történelmi tettet” hajtott végre azzal,
hogy a rendszerváltás után nem sokkal hivatásosként alkalmazott egy zenekart. Ez akkor is elképesztő tett volt
és most is az.
A karmester arra is kitért, hogy
nem véletlenül választotta Beethoven: V. szimfóniáját a fesztivál nyitóhangversenyére, hiszen a Sors szimfóniaként emlegetett mű a küzdelem, a
reménytelenség, a „csakazértis” és végül a révbe érés muzsikája. A Budafoki Dohnányi Zenekar élete ehhez a
zenéhez hasonlítható: büszkék a küzdelemre, de remélik, a hullámvölgyek
és bizonytalanságok után egyszer csak
biztonságban tudhatják magukat, révbe
érnek. n (Tamás Angéla)

mutatott és azóta is a világ minden jelentős színpadán játszott Giselle című klas�szikus balett alapján a „giselle-i” látványt
jelenítették meg az eredeti zene részleteinek felhasználásával, a valódi történet
dramaturgiája nélkül, Kovács-Bodó Zsuzsanna koreográfiájával.
Remek, komplett előadás részesei lehettünk, amelyben a lányok frissessége, szépsége és finom mozgása elvarázsolta a közönséget, a balerinák között
lévő tökéletes összhang pedig még a közönség soraiba is kisugárzott. A hatvanperces előadáson a mesternő összes tanítványa fellépett. Ötvenöt „légi tündér”
táncolt úgy, hogy mindegyikük a szintjének megfelelő mozgásanyagot mutatta be. A legkisebbek, az első és második
osztályos előképzősök ugyanúgy szerephez jutottak, mint a három különbö-

ző szinten táncoló nagyobbacska lányok
és a továbbképzősök, akik már nagy lábemeléseket, forgásokat és ugrásokat is
bemutattak, valamint a spicc feladatokat
is ragyogóan végrehajtották. A nyitó- és
zárókép, amelyek alkalmával minden növendék egyszerre volt a színpadon, keretbe foglalta az eltáncolt kilenc jelenetet, a
díszletként szolgáló háttérképek, a gyönyörű jelmezek és a világítás pedig vis�szaadta a valódi és földöntúli világ kettősségét, a Giselle sejtelmességét.
A Balett Gála minden tanév kiemelt
eseménye, így, mint minden évben, az
idén is hatalmas munka előzte meg az
előadást. Kovács-Bodó Zsuzsanna a tánc
betanítása előtt kiválasztotta és összevágta a zenét, mind az öt csoport számára elkészítette a koreográfiát, és összeállította a díszletként is szolgáló háttérvetítés
anyagát, a szép jelmezek pedig Faragó
Maja és Kránitz Kriszta érdeme.
A mesternő érdeklődésünkre válaszolva elmondta: iskolájuk alapfokú oktatási
intézmény, így nem a hivatásos képzés a
feladata, ezért aki kedvet érez a baletthoz,
annak helye van az öt tizenkét fős csoportja
valamelyikében. n (Tamás Angéla)

xxxxxx

Fotó: Horváth Tamás

Játsszunk együtt!
Bródy Jánossal muzsikált a Klauzál Gitár Band

Megnyitott a Pavilon kávézó

Egy gombostűt sem lehetett leejteni a
Klauzál Ház színháztermében május 17én, a Klauzál Gitár Band és neves vendégei mágnesként vonzották a közönséget
az esti előadásra.

Majecsko kávézója az egykori Haggenmacher sörgyár udvarán
Újabb stratégiai megállapodást kötött
Budafok-Tétény önkormányzata, ezúttal a lengyel származású Maja Wanottal,
aki két hét múlva megnyitja új vendéglátóhelyét, a Pavilon Kávézót az Art
Quarter Budapest udvarán.

– Óh, Mr. Alkohol, hát itt vagy már
megint – énekelte Koncz Zsuzsa ismert
slágerét Tóth Hanga, amikor a kint rekedtek miatt némi késéssel elkezdődött
a várva várt koncert, amelyen a fiatalokból álló gitáregyüttes és vezetőjük, Magyar László, valamint két nagyszerű muzsikus, Horváth Mihály szájharmonikás
és a Verkli együttesből Kölcsényi Attila zenélt. A második számként elhangzó
Kertész leszek című megzenésített József
Attila-verset már a színpadon felsorakozott gyermekkórus is énekelte, és a táncos lányok is bekapcsolódtak a produkcióba. Hamarosan fellépett a színpadra az
első vendég, Németh Oszkár, aki egy Fonográf-nóta erejéig azonnal a dobokhoz
is ült, majd a nézőtér felől érkező Galla
Miklóst jutalmazta vastapssal a közön-

aja, vagy ahogy sokan ismerik,

MMajecsko a slow-food étkezés híve,

vagyis a hagyományos módon elkészített, jó minőségű, egészséges ételek élvezettel történő elfogyasztását tartja
szem előtt. Természetes alapanyagok
felhasználásával készült süteményeit és
szendvicseit tetszetős „köntösbe” öltözteti, az ételérzékenyeknek pedig mindenmentes édességeit kínálja a kávé,
valamint a hideg és meleg italok mellé. A partneri egyezmény aláírásának
időpontjára, a kávézó elvi megnyitójára
Maja elkészítette a kerület süteményét,
amelyet Karsay Ferenc polgármester is
nagy örömmel fogadott.
– Olyan helyszínen vagyunk, ahol
legalább három, szívemnek nagyon
kedves dolgot tudok megemlíteni. Az
Art Quarter Budapest (AQB) különleges kulturális színtér, amely rendezvényeivel felpezsdíti a kerület művészeti
életét, és ezért a Bartesch házaspárt illeti
köszönet. A tavaszi fesztivál rendezvényei közé kiválóan illeszkedik az általuk május 17–18-ra szervezett kétnapos
Open House programsorozat. A kerület másik színfoltja Maja, akit nemcsak
mint embert, de mint remek étkek előállítóját is sokan ismernek. Harmadikként
pedig a kerület sütijét említhetem, hi-

Maja Wanot és Karsay Ferenc

szen van már saját kenyerünk, borunk,
pezsgőnk és kolbászunk, de most már
desszertünk is, így tele lesz az asztal –
mondta a kerület elöljárója a hivatalos
papírok aláírása előtt.
Az egykori Haggenmacher sörgyárban
működő művészeti központ udvarán ös�szegyűlt embereknek Maja Wanot elárulta, hogy több mint tíz éve él Budafokon,
és három gyermek édesanyjaként hiányzott neki egy olyan kávézó, ahol nemcsak
ő, de a gyerekei is szívesen eltöltik az időt
egy finom süti társaságában. Hozzátette:
ma már több ilyen is létezik, de örül, hogy
ő is valóra válthatja álmát.

Fotó: Horváth Tamás

Maja először pici üzemkonyhát működtetett az épületben, de két hét múlva már a Pavilon Kávézó teraszán
fogadhatja a vendégeket. Érdeklődésünkre válaszolva elmondta: reggel
nyolc órától este hat óráig lesz nyitva, a szendvicsek alapját a helyben sütött, áfonyás-diós kenyér adja, és nála
lehet majd átvenni az épületben dolgozó PékEmbernél megrendelt, természetes kovásszal készült, adalék- és
élesztőmentes kenyeret. A gyerekekre gondolva kialakít egy játszósarkot, és kézműves-foglalkozásokat is
tervez. n (Tamás Angéla)

ség, amikor a Magyar Lászlóval duóban
elénekelt Virágom, virágom című népdal után előadta a Bródy-dalcímekből írt
szerzeményét.
Néhány népszerű nóta elhangzását
követően Bródy János is a színpadra lépett a gitárjával. A Kossuth- és Liszt-díjas
szövegíró, dalszerző zenészt szűnni nem
akaró taps fogadta. Előadta többek között
Az utcán című slágert és a Nyugger dalt
is. A Ha én rózsa volnék című dalt Bródy
már a közönséggel együtt énekelte, miközben egyre több telefon is előkerült.
A nagy sikerű koncert így biztosan
nemcsak a közönségnek marad emlékezetes, hanem a Klauzál Gitár Band fiatal zenészeinek (Tóth Hanga – ének,
Ihász Nóra – vokál, Székely Bálint – gitár, Tárkányi Áron – gitár, Kutak Tamás – basszusgitár, Kovács Attila –
dob), a Budaörsi I. számú Általános
Iskola kórusának (kórusvezető: Farkas Lilla) és a Passe Tánccsoport táncosainak (koreográfus: Czene-Bánhidi
Petra) is. n (Tamás Angéla)
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Elfogadásra várva

Szentmártoni
Imre,
művésznevén
St. Martin zeneszerző, szaxofon- és
pánsípművész dalait és játékát a kilencvenes évek óta csodálják ország- és világszerte. A két platina- és közel tíz aranylemez birtokosa különleges helyszíneken
muzsikál: a koncerttermek, kápolnák,
templomok és dómok mellett visszatérő
vendége többek között az esztergomi és a
gyulai várnak, nyaranta pedig a világörökség részét képező aggteleki cseppkőbarlangban (Baradla-barlang) koncertezik –
idén július 20-án.
zenész eddig pályafutásának minden

xxxxxx

– Tizenhat évig voltam parlamenti képviselő, azután nyolc éven át a helyi politikával foglalkoztam. Most, hogy újra vis�szakerültem a parlamentbe, látom, hogy
teljes egészében más, mint ahogyan az
emlékeimben élt: túlságosan átpolitizált,
túlzottan frakciók által szabdalt és az év
végére olyan irányba ment el, amely igen
távol áll a habitusomtól. Sokkal centralizáltabb lett a politika. A választók láthatták, hogy kevésbé vagyok aktív az úgynevezett nagy politikai ügyekben, holott
bizonyos döntésekről nyilván megvan a
saját politikai véleményem, igyekszem inkább a választókörzethez köthető témákat
felvetni. Csekély mozgástér jut az egyéni
képviselőknek, és itt nem feltétlenül csak
az ellenzéki politikusokra gondolok.
– Milyen ügyekben tudott előrelépni?
– Budafok-Tétény bizonyos részeit erőteljesen érinti a repülőgép-forgalom, amellyel kapcsolatban több levelet
is kaptam. Az elsők között szólaltam fel
ebben az ügyben, és ugyan nemcsak az
én érdemem, de úgy tűnik, nyáron korlátozni fogják az éjszakai repülőgép-forgalmat, és a repülési útvonalak is megváltoznak. Meglepett, hogy mekkora
problémát jelent a szelektív hulladék elszállítása. Erről elsősorban a nagytétényiek számoltak be. Fel is szólaltam a
parlamentben, kérdéseket is intéztem a
miniszterhez, de ez nem csak a XXII. ke-

Költő érdemkereszttel

Zsirai László lett A hónap művésze májusban

Z

Fotó: Horváth Tamás

rületben gond. A központosításra való törekvés eredménye, hogy ez a rendkívül
nagy szervezet, pici hatékonysággal, sok
pénzért nem tudja elvégezni ezt a munkát. Pár hónappal ezelőtt leváltották a
vezetőket és az állam kipótolta a hiányzó pénzt, ezért úgy gondolom, rövidesen
megoldódik a szelektív hulladék elszállítása, kezelése. Nyáron volt egy kis izgalom a Budai Nagy Antal Gimnázium
igazgatói kinevezése körül, amelynek
következtében több tanár is felállt, így
bizonytalannak tűnt, hogy ősszel akadály
nélkül elindul a nyelvi oktatás. Mivel
az oktatás ügye nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe, ezért ezt is a parlament elé vittem. Nem állítom, hogy csak
ennek köszönhető, de úgy tudom, zökkenőmentesen kezdődött el a tanév.
– Milyen tervekkel kezd hozzá a ciklus
második évéhez?
– Gyakorlott politikusként tudom,
hogy a választási időszakok a politika
szempontjából nem a hosszú távú építkezés időszakai. Május 26-án lezajlik az EP
választás, majd másnaptól már a helyhatósági választásokra irányul a figyelem,
ezért októberig senki nem dédelget magában nagyon hosszú távú terveket, így
én sem. Aki erre a szerepre vállalkozik, az
tudja, hogy a politikában benne van a változás lehetősége, különösen választások
alkalmával. n (Tamás Angéla)
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Aévében vadonatúj nagylemezzel lepte

meg közönségét. Így a 2018 őszén napvilágot látott Valóra vált álmok című albuma
immár huszonötödik a sorban.
– Tényleg valóra váltak az álmai?
– Sok pici vágyam teljesült, de a legeslegnagyobb is, hogy zenész lehetek. Zenekarban szerettem volna játszani, Hódmezővásárhelyről Pestre kívánkoztam, majd
Amerikába, és ezek mind teljesültek. Nagy
örömömre két éve közös előadást tartottunk színész fiammal (Szentmártoni Norman, a Budapesti Operettszínház művésze – a szerk.) Kanadában, 2018-ban pedig
a 90. Oscar-díjátadó előpartiján, Los Angelesben léptünk fel együtt. A nemzetközi
csapattal készült új lemezemmel is egy ál-

mom vált valóra: a legújabb CD-n hallható
a fiammal közös dalunk is.
– Mikor kötelezte el magát a zene mellett?
– Ötéves korom óta arra vágytam, hogy
valamilyen hangszeren muzsikálhassak az
embereknek. A szívem lüktetett, ha zenét
hallottam, és stílustól, hangszertől függetlenül mindig teljesen elvarázsolt a muzsika.
Bármilyen dallamokat is játszott a házunk
előtt elmasírozó hatvantagú zenekar, engem
úgy vonzott, mint vasat a mágnes. A zeneiskolában tíz évig trombitálni tanultam, de
egyik pillanatról a másikra le kellett tennem
a trombitát, mert allergiás lettem a fémre.
Bár a gitártól kezdve a dobon át a zongoráig több hangszert is próbáltam megszeretni,
a szaxofon lett számomra az igazi.
– Nemcsak a zenében sikeres, hanem
fotózásban, festésben és versírásban is.
– A szociofotók érdekelnek, nemrég két
fotóm is díjat nyert Monacóban. Ezeket
egy romániai cigánytelepen készítettem. A
negyedik verseskötetemben szereplő negyven versem Stipsits Ibolya fotóművész csodálatos képeivel jelent meg, de néhány általam készített, nemzetközi díjat vagy
magyar elismerést kapott kép is bekerült a
könyvbe. Idén is megszervezem a nemzetközi művésztelepet, ahol négy-öt országból érkeznek majd művészek, hogy együtt
festhessünk. Életemben azonban most is a
zene a legfontosabb. n (Tamás Angéla)

Énekszó a zománcgyárban
Idén ünnepli 70. születésnapját a Lampart Budafok Vegyeskar
A 45. Budafok-tétényi Művészeti Fesztiválon ünnepli a Lampart Budafok
Vegyeskar a 70. születésnapját a Cziffra Központban. A kezdetekről és az elmúlt évtized történéseiről Vorel Ferencet, a kórus egyik tagját kérdeztük.

irodalmi fődíját 2016-ban ítélték oda számára Nagycenken.
Az utóbbi három évtizedben közel 200
könyv kiadásában működött közre stílszerkesztőként. Önálló művei között gyermekversek, tematikus válogatott versek,
novellák, esszék, esszé-portrék, publicisztikák és interjúk egyaránt szerepelnek.
A keresztény polgári értékrendet következetesen képviselő írásművészetét,
a spirituális realizmus jegyében született
műveit Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel nemzeti ünnepünk, 2018. március
15-e alkalmából ismerte el. Ugyanekkor
vehette át Karsay Ferenc polgármestertől
a Budafok-Tétényben végzett munkájáért
kapott elismerő emlékérmet.
Művei: Karácsony Arácson (gyermekversek, 1991), Július fénycseppjeiben
(versek, 1994; 2014), Lélekrajz (tematikus válogatott versek, 2007), Szavak ikebanái (versek, 2008; 2017), Egyetlen ima
(novellák, versek, esszék, 2011), Hajnali rigófütty (publicisztikák, interjúk, 2013),
A dekubitusz ügy (kisregény, 2014), „érezzék egy kézfogásról” (esszé-portrék,
2015), Jégeső Afrikában (novellák, 2016),
Üzenet Szamáriából (versek, 2016), Errőlarról, innen-onnan (esszék, 2017). n (vh)



St. Martin zeneszerző, szaxofonés pánsípművész két platinalemez birtokosa

(Folytatás az 1. oldalról) 

sirai László író, költő, publicista, irodalmi szerkesztő. 1956-ban született
Sopronban. Érettségi után könyvesbolti eladóként dolgozott Győrött, ahol helyi
újságok külső munkatársaként rendszeresen írt cikkeket. 1975 óta él Nagytétényben. 1976–1989 között különféle fővárosi
hírlapok munkatársa. Újságíró-diplomáját
1982-ben szerezte. Írásaiban gyakran szerepelnek XXII. kerületi témák. 1990-ben
az akkor induló LÉTkép szociálmagazin
szerkesztőségvezetőjévé nevezték ki.
2010 óta a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége JEL című folyóiratának szépirodalmi rovatszerkesztője. A Magyar Írószövetség, a Fekete István Irodalmi Társaság,
és a Magyar Művészeti Akadémia (nem
akadémikus) köztestületi tagja.
Negyvenhat esztendeje publikál verseket és más írásokat hazai és külföldi magyar nyelvű lapokban, folyóiratokban, antológiákban, rádiókban, televíziókban,
önálló könyvekben. Cikkeit és szépirodalmi műveit több országos pályázaton
díjazták. A „Fehérvár! Téged köszöntsön
énekem!” című verspályázaton elért eredményéért a 2009. augusztus 14-i millenniumi közgyűlésen különdíjat vett át Spányi
Antal püspöktől a székesfehérvári Megyeházán. A Kaszap István emlékének
ajánlott, Hálatáblák sora című, díjnyertes versét Szokolay Sándor Kossuth-díjas
zeneszerző választotta ki. 2010 szeptemberében vette át Franco Cajani költő-művészettörténésztől a balatonfüredi Anna
Grand Hotel dísztermének színpadán gálaműsor keretében a Salvatore Quasimodo
Nemzetközi Költőverseny elismerő oklevelét. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás
miniszter alkotói támogatásban részesítette 2011-ben. Az én kultúrházam esszépályázat különdíját a Csaba csapat című
esszéjével nyerte el 2014-ben. Az „Itt alkotni, teremteni kell!” Széchenyi-pályázat

INTERJÚ, kultúra

Minden évben új lemez

Beszélgetés Molnár Gyula országgyűlési képviselővel
Sokat segít, hogy a kerület életében fontos eseményekre meghívást kapok és
többségére el is tudok menni. Minden hónap második keddjén fogadóórát tartok a
Mária Terézia utcai irodámban, de telefonos időpont-egyeztetés után máskor is
szívesen beszélgetek azokról a problémákról, amelyekkel az itt élők felkeresnek. Lehetőségeimhez képest igyekszem
segítséget nyújtani a felmerülő gondok
megoldásában, ahogy a civil szervezeteknek is, amelyek vezetőivel havi rendszerességgel összeülünk. A hely jellegzetességeit kihasználva borkultúrához
köthető találkozókat szervezek. Sokat
és sokszor beszélgetek a pincéket vezető borászokkal, és már majdnem minden
pincében jártam. A borkóstolókon találkozom a helyi vállalkozókkal és a kerület életét más módon befolyásoló emberekkel.
– Milyen értékeket, illetve megoldásra váró feladatokat fedezett fel BudafokTétényben?
– Nagyon tetszik ez a „borváros”, jó
kezdeményezésnek tartom a Budafoki Pincejáratot, így ezen a területen szeretnék valamilyen formában az országos
nyilvánosság felé lépni. Budafok a három
templommal körbevett városközpontjával és hatalmas pincerendszerével már
megtalálta azt a víziót, ami köré saját magát felépíti. A térség minden olyan adottsággal rendelkezik, amely által Budapest
bornegyedévé válhat. A Kossuth Lajos
utca látványa pillanatnyilag még lehangoló, az üzlethelyiségek és házak állapota javításra szorul, amikor azonban a
BMTE pályára a foci- és kosármeccsekre megyek, a hegyoldal elképesztő, patinás szépségét is látom. Dél-Budának, így
Budafok-Téténynek is legnagyobb gondja a közlekedés. Az M0-s előbb-utóbb elkészül, jó, hogy a vonatok minden állomáson megállnak, de mindkét kerület
számára egy, a Galvani út folytatásaként
megépülő új híd az igazi megoldás, és a
parkolás kérdése is sürgető.
– Hogyan összegezné az első év tapasztalatait?



– 1949-ben kik és hol alapították meg a
vegyeskart, mi volt a fő céljuk?
– A kórust Kalmár Márton karnagy művészeti, szakmai vezetésével
Hellényi Ferenc gyári dolgozó alapította meg 70 évvel ezelőtt, a Budafoki Zománcedénygyár énekelni szerető dolgozóiból. Az együttes rövid időn
belül Budafok és a főváros XXII. kerületének jelentős kulturális tényezőjévé vált. Fennállásunk alatt számos
országban, így Németországban, Bulgáriában, Ausztriában, Szlovákiában,
Szlovéniában, Hollandiában, Ukrajnában és Olaszországban vettünk részt
kórustalálkozókon, ahol világi és egyházi zeneművek egyaránt szerepeltek a
repertoárban.
– 70 év alatt milyen mérföldkövek,
meghatározó személyiségek voltak a
kórus életében?
– 1990-ben, Kalmár Márton tanár úr
nyugalomba vonulásakor Z. Juhász Irén
karnagy lett a kórus művészeti vezetője, akinek nehéz, de megtisztelő feladata az énekkar hagyományainak ápolásán túl a megújulás és a kórusmuzsika
eddig még kimaradt szépségeinek feltárása. A kórus működése szempontjából
meghatározó volt a fenntartó LampartBudafoki Zománc Kft. számottevő
anyagi és egyéb segítsége. Az egyre
mélyülő gazdasági válság áldozata lett
a kórus fenntartója is. A gyár bezárása
után – hogy tovább működhessen a kórus –, 2008 januárjában megalakult a

Lampart-Budafok Vegyeskar Egyesület. 2017-ben Z. Juhász Irén nyugdíjba
ment, és két új fiatal karnagy csatlakozott hozzánk Arnold Eszter és Kriesch
András személyében. A kórusnak 30
éve vagyok a titkára, a szervezési feladatokban partnerem Budafoki Mária
gazdasági felelős és természetesen a kórus elnöke, Piróth Béla. Nem tudnánk a
kórust vezetni, ha a kórus tagsága nem
támogatna minket. A kóruson belül nagyon sok olyan tagunk van, aki maga
is segíti a szervezési munkát. A háttérmunka a legnagyobb feladat, hiszen
nemcsak a heti próbák vannak, hanem
a koncertek is.
– A Lampart-Budafok Vegyeskar jelenleg Fesztiválkórus diploma minősítéssel rendelkezik, de emellett még
számos elismerést kapott az évtizedek
alatt, melyek ezek?

– 1997-ben a Vasas Szakszervezet
Nívódíjat, 1999-ben Budafok-Tétény
önkormányzata Kultúra22 díjat adományozott a kórusnak.
– Május 25-én 16 órakor a Lampart
Kórus a Cziffra Központban lép színpadra a Szlovákiából érkező füleki
PRO KULTURA férfikarral. Miért rájuk esett a választás?
– Az idők folyamán – túl a magyar
kórusmuzsika népszerűsítésén – tartós
barátságok is kötődtek a külföldi kórusokkal. A Lampart-Budafok Vegyeskar
szoros barátságot ápol a füleki PRO
KULTURA férfikarral, mely a helyi
zománcgyár kórusa volt, és hasonló
gazdasági eseményen keresztül lettek
önellátók, mint mi. A két zománcgyárat évtizedes barátság és szakma kötötte össze. Ezért van a két kórus között
40 éves barátság. n (Viszkocsil Dóra)
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

MEGHÍVÓ

Jön a 22. Patak Parti
2019. május 25-én a Rózsavölgyi Közösségi Házban
és kertjében egész nap színes, szabadtéri programjainkkal szeretettel várunk minden Völgy lakót és
ismerőst, és ismeretlen érdeklődőt.
Cím: 1221 Budapest, Ady Endre út 25
10.15 Zenés felvonulás: A Budafoki Fúvósegylet,
a Történelmi Lovastúra Egyesület és a Budafokos
Baranta Csapat kíséretével. Találkozó az Ady és
a Tordai út sarkán.
11.00 Kalap kaland – a Budai Bábszínház előadása
11.30-tól Nevezés a versenyekre a Közösségi Ház
kertjében. Kezdődik a tombolavásárlás
12.15 Versenyek kezdete: Futavölgy
– Biciklis körverseny.
13.40 A versenyek eredményhirdetése
14.00 Kelenvölgyi Ált. Isk. Pávakörének műsora Péter
Judit és Kukovecz Gábor vezetésével
14.30 A Budafokos Baranta Csapat bemutatója Ábrahám Antal vezetésével
15.00 A Rózsavölgyi Népdalkör műsora Budai Ilona
Kossuth-díjas népdalénekes vezetésével
15.25 Szabó Levente harmonikázik
15.45 Tombolasorsolás
16.00 A CISZ-HARMÓNIA Énekegyüttes műsora
16.30 A Csillagszeműek Gyermektáncegyüttes műsora
Tímár Böske művészeti igazgató vezetésével
17.10 Sztárvendégek Szűcs Antal Gábor és Gál Péter
Latin varázs című koncertje.
19.00–23.00 Nosztalgiabuli a 70-es, 80-as évek
slágereivel és tánccal. Játszik a SPÁRGA zenekar!
21.05 Flame-Flowers tűztáncshow
11 órától A Nomád Étel Lacikonyhája – italok, ételek
(kolbász – pecsenye – kenyérlángos). A Székely kürtős
Kft. faszenes székely kürtős kalácsai. A Vesztergom Pincészet borai.
A Közösségi Ház hátsó kertjében
10.30–17.00 Ugrálóvár
10.40–13.00 Pónilovaglás
15.00–18.00 Íjászat, családi ügyességi játékok

12 órától az Előkertben kirakodóvásár
Gedeon Edit – Gyerekkönyvek
Kerámiapark – Kerámiaedények
Pytheas kiadó – Könyvek
Hegedűs Mariann – Gyöngy ékszerek
Gertheis Miklós – fa dísztárgyak, ékszerek és játékok
Kovács Magdolna – Gyöngy ékszerek
Kovács-Vályogos Dóra –Egyedi ékszerek
Hegyi Mónika – kerámiavirág
Veres Lászlóné – Könyvárusítás, dedikálás
Kolta Péterné – Telefonszámos karkötő, hogy ne legyen
több elveszett gyerek.
1200–15.00-ig Szűts Natália – arcfestés
13–17 óráig kézműves-foglalkozások
Gedeon Edit gyermekkönyvek, társasjátékok
Balogh Ágnes – legókaland 13–15 óra között
Hegedűs Mariann gyöngyös ékszerek + gyöngyfűzés
Vinczéné Lőrincz Ágnes – különleges kerámiák + korongozás, Kerámiapark
Pytheas könyvmanufaktúra reprint- és mesekönyvek +
örömfestés
Scholcz Gabriella vezetésével tárgydíszítés dekupázs
technikával
A programokon a részvétel ingyenes.
Eső esetén a programok a Közösségi Házban lesznek megtartva
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Városházi Híradó



RIPORT, KULTÚRA



9

Tavaszi megújulás

Alkotói közösségből baráti társaság lett a Mészáros kör
Közel negyven éve Janzer Frigyes Munkácsy-díjas szobrászművész alapította a Mészáros László Képzőművészeti
Kört. A mai nevén Mészáros László Képzőművészeti Baráti Társaság kiállítása is
helyet kapott a Tavaszi Művészeti Fesztivál programjai között. A Csokonai Vitéz
Mihály-díjas alkotói közösség olyan művészetet kedvelő, rajzolni, festeni és formázni szerető emberekből és az őket a
művészet rögös útján vezető művésztanárokból állt és áll, akiket az alkotás vágya kovácsol össze.
tanárok – többek között az alapító

AJanzer Frigyes, Pató Róza, Huber

xxxxxx

Fotó: Horváth Tamás

Nem zár be a Budapesti
HEROSZ Állatotthon

József és Neuberger István – arra törekedtek, hogy megmutassák a kör tagjainak az élmények világa és a műalkotás létrejötte közötti utat, a vizuális
műveltség és a látás közötti kapcsolatot úgy, hogy mindenki megélhesse az
alkotás örömét.
A Mészáros László Képzőművészeti Egyesületben találta meg új hivatását
annak idején a kerület első díszpolgára,
Munkácsy Károly, itt festette képeit másik, még ma is festő díszpolgárunk, Molnárné Golda Magdolna és a munkáiért
számos díjat kapott Kubaszova Tamara is.

– Az alkotói szabadság, az önkifejezés ereje és a felkészültség lehetővé teszi, hogy bárki előtanulmányaitól
és szociológiai státusától függetlenül,
belső alkotói kényszerének megfelelően alkothasson, és esztétikai értéket teremthessen. De azt is tudjuk: a személyes élet és a művészi-alkotói folyamat
sokszor nem erősíti egymást, például
akkor, ha az alkotásra olykor valósággal lopni kell az időt. Az, ami a tárgyat
műtárggyá teszi, az a tehetség, a tehetség pedig önfegyelmet, folyamatos tanulást és munkát, lemondást és olykor
kemény erőfeszítést követel – fogalmazott Angyal Mária művészettörténész a tagság egyik kiállításán.
A Klauzál Ház kamaratermében Tavaszi megújulás címmel megrendezett kiállítás megnyitóján, ahol Győrffy Gergely hegedűművész Ravel és
Rahmanyinov egy-egy művét játszotta
el a megjelenteknek, Neuberger István
festő- és grafikusművész beszélt a kiállítókról és alkotásaikról.
A tárlaton, amelyen a baráti kör utóbbi időszakban készült munkáiból láthattunk hetvenhét alkotást, a képeket és a
kerámiákat huszonhárom festő és hét keramikus készítette. n (Tamás Angéla)

Az önkormányzat és a civilek összefogásával megmenekültek az állatok
Rengetegen fogtak össze, civil szervezetek, önkéntesek, magánszemélyek és Budafok-Tétény önkormányzata, hogy megmentsék a Budapesti
HEROSZ Állatotthont. Idén januárban
jelentette be Szekeres Gábor, az otthon
vezetője, hogy az egyesületnek már
csak három hónapra elegendő pénze
maradt. Néhány hónap alatt hat és fél
millió forint gyűlt össze.
2019-es év nem indult felhőtlenül
az állatotthon életében, mert közel
tízmillió forinttal kevesebb felajánlás
érkezett az adó 1%-ból, mint a korábbi
években. A HEROSZ Állatotthon ös�szes dolgozója és önkéntese mindenféle megoldásokat keresett, hogy legyen
fűtés, élelem a nagy hidegben az állatoknak. Sok civil szervezet mozdult
meg és segített összesen másfél millió

A

forinttal. Budafok-Tétény önkormányzata stratégiai partnere az otthonnak,
így szintén segített ötmillió forinttal.
„Annak idején a HEROSZ Állatotthon volt az első civil szervezet, mely
csatlakozott a partnereink köréhez,
amely nagy öröm volt számunkra. Nap
mint nap olyan feladatot végeznek, amiért csak hálásak lehetünk, hiszen az utcára került állatokat megfelelő helyen és
módon tudják gondozni, majd gazdát találni számukra” – mondta Karsay Ferenc. Hozzátette: kötelességünk segíteni
az elesett embereken és állatokon egyaránt, így amikor megtudta, hogy bajban van az otthon, rögtön a megoldást
keresték kollégáival. „Most már látjuk a
fényt az alagút végén” – mondta Szekeres Gábor. Az otthon megmentésére sietett még a MAMI baráti társaság is, akik
eleinte egyedi ajándéktárgyak árusításá-

ból befolyt összeggel segítettek, majd
marketingtanácsokkal. A május 18-i családi nyílt napra ők szerveztek celebeket,
akik szívesen adták nevüket e nemes
ügyhöz. 11 órától 13 óráig Kozma Orsival, Balázs Andival, Józan Lászlóval,
Hajnal Jánossal, Varga Ádámmal és Borbély Richárddal sétáltathattak örökbefogadásra váró kutyákat a látogatók. A
délelőtti órákban a gyerekek barátságnyakörvet készíthettek újrahasznosított
polókból, és különféle állatmeséket nézhettek meg, amik papírszínház segítségével elevenedtek meg. Ebéd előtt a Falka
City Kutyaiskola tagjai tartottak bemutatót, majd a finom ételek elfogyasztása után a Pólus Kutyaiskola diákjai
mutatták be, mit is tud egy jól nevelt
kutya. Egész nap nyitva volt a garázsvásár, a sütispult, a büfé és a kutyakozmetika. n (Viszkocsil Dóra)

Arany-Gála Hegedűs Endrével
A zongoraművész és a művészjelöltek együtt muzsikálnak
Hegedűs Endre régi álma valósult meg, amikor a tehetséges fiatalokkal, zenei versenyeket nyert
gyerekekkel színpadra lépett az
Arany-Gálán. A Kossuth-, Liszt- és
Cziffra-díjas zongoraművész gyermekkorára visszagondolva úgy
érezte, nagy élményt jelenthet az
ifjú muzsikusoknak, ha egy már ismert művésszel közös produkcióban
léphetnek színpadra.
– Kedves művészkollégáimmal, a
Nádasdy Művészeti Iskola legkiemelkedőbb tanulóival muzsikálunk ma
együtt. Nagyon örülök, hogy megvalósulhat ez a koncert, mert visszagondolva nekem is sokat jelentett a kezdet. Nagyon jó, ha gyermekkorunkban
találkozunk olyanokkal, akik egy életet szánnak a művészetre és feljutnak
bizonyos magaslatokba. Magamat
nem tartom híres-neves zongoraművésznek, de ismertnek igen, és úgy
érzem, szeretnek az emberek, mert
mindig eljönnek, hogy meghallgassanak engem, ahogy most önök is eljöttek – mondta a hangverseny bevezetőjeként Hegedűs Endre, aki elsőként
Hess átiratában Bach: Korál a 147.
kantátából című művét játszotta el,
amelyet elmondása szerint már közel
háromezer-ötszáz alkalommal adott
elő koncertjein. A zongoraművész a
művészeti iskola versenygyőztes muzsikusainak színpadra lépése előtt

Győrffy Gergely hegedűművész előadása a megnyitón

Nemcsak alkotótársak,
hanem házastársak is
Két ifjú művészpár varázsolta el
a nagyérdeműt a Dézsmaház utcában
Május 19-én ismét a kortárs művészeté volt a főszerep a Radóczy Mária Galériában, ám most egy igencsak rendhagyó eseményre érkeztek a vendégek. A
megszokottól eltérően két művész házaspár mutatta meg tehetségét a megnyitóünnepségen, amire szép számmal jöttek
a látogatók. A főszerep a grafikusművész
párosé, Kelemen Ágnesé és Jeney Zoltáné
volt, akiknek a kiállítását egy különleges
produkció, Fabók Mariann színművésznő
és Keresztes Nagy Árpád énekes-kobzos
előadóművész közös fellépése előzte meg.
kerületi tűzzománcművész, Radóczy

AMária Dézsmaház utcai galériájában

egyik kedvencével, egy Beethoven-művel, az f-moll Appassionataszonátával is megörvendeztette a közönséget, majd a hangverseny további
részében többnyire duóban muzsikált
a gyerekekkel.
Az oboista Ábrahám Eszterrel
Saint-Saëns szonátáját (op. 166 II. tétel), a trombitán játszó Szabó Vencellel Händel Hallei szonátájának I. és
II. tételét, a fuvolista Kulcsár Annával Rösler-Rosetti G-dúr fuvolaversenyének III. tételét játszotta zongo-

rán. A hangversenyen közreműködött
még Gulyás Emma és Ujfalussy Margit (furulya), valamint Szekeres Lili
és Rázmán Eszter (zongora).
A különleges, nagy sikerű koncert zárószáma Chopin b-moll scherzo, Andante spianato és nagy polonéz
című műve volt, amelyet Hegedűs Endre zongoraművész előadásában hallhattunk, aki csaknem tíz
éve minden tanévben több ingyenes koncertet ad ajándékba a kerületi
iskolásoknak. n (Tamás Angéla)

Fotó: Czimbal István

sohasem lehet unatkozni, hiszen a kiállított alkotások minden korosztályt ámulatba ejtenek. Legyen szó az éppen kiállító alkotókról vagy a műveket megtekintő
nagyérdeműről, a törzsvendégek szinte
kötelességüknek érzik megjelenni az aktuális tárlatokon. Na nem mintha kötelező
lenne, de a sok visszajáró látogató már tűkön ülve várja a legújabb kiállításokat, hiszen a galériában a remek hangulat mindig garantált. Kicsik és nagyok, fiatalok és
idősek egyaránt visszatérő vendégeknek
számítanak Mária mesebeli birodalmában, kerületünk talán legszebb utcácskájában, ahová elmenni minden alkalommal
egy-egy időutazás.
Fabók Mariann és Keresztes Nagy Árpád szerelme – egymáson kívül – a színpad, ez volt hát az a dolog, ami összehozta
őket, mind szakmailag, mind a magánéletben. A színművésznő és énekes-muzsikus férje produkciója Tinódi Lantos
Sebestyén korába repítette vissza a nézőket. Árpád a koboz nevű pengetős hangszerével kísérte a főleg Balassi-költeményekből álló verscsokrot, míg felesége

hol énekszóval, hol egyéb hangszerekkel
kapcsolódott be a műsorba. Előadásukkal
képzeletbeli utazásra vitték a közönséget,
a férfi-nő kapcsolat lehetséges kimeneteit szemléltetve.
A Házastársak-Alkotótársak című képzőművészeti kiállítás megnyitóján Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi
Bizottságának elnöke köszöntötte az ös�szegyűlteket.
– Kelemen Ágnes és Jeney Zoltán nem
akármilyen grafikusművészek, ugyanis
közöttünk élnek – utalt Németh Zsolt az
alkotók budafoki bázisára, a Laszgallnervillában működő Pytheas Könyvmanufaktúrára. – Egyedi stílusukra rögtön ráismerni, Ágnes ábrándos tekintetű
hölgyalakjai, vibráló színei az embert a
varázslatos gyermekkorba repítik vissza.
Férje, Zoltán (magyar) történelmi könyveket díszítő illusztrációi pedig roppant
élethűen és hitelesen adják vissza s tárják
az olvasók elé hazánk viharos múltját.
A kiállított képeket Laczkovics Mária, a határon túli magyar művészek patronálója elemezte, mielőtt – ügyész lévén –
„szabadlábra nem helyezte” a vendégeket,
akik ezután saját szemükkel is megcsodálhatták a mesés alkotásokat. n (Gáll Anna)

Fabók Mariann és Keresztes Nagy Árpád

Fotó: Horváth Tamás
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Pincejárat

Pincejárat a Zenei Tehetségkutató jegyében

én
Június 1- n
o
t
a
szomb

Pincejárat Zenei Tehetségkutató
Minden hónap első szombatján a Budafoki Pincejárat a borkultúrát bemutató egyedülálló
utazásra visz a borospincék és a kultúra világába. Borkóstolók, kiállítások és könnyűzenei
programok! Buszjeggyel (interneten: 1000 Ft, Pincejárat buszon: 1200 Ft) és kerületi lakcímkártyával kedvezmények az alábbi programokra:
Záborszky Pince – Borváros
(1222 Bp., Nagytétényi út 24-26.)
Nyitva: 14.00–19.00
Belépőjegy: 1500 Ft

16.00-Gasztro-talkshow: Fűszervarázs
Kóstolóval egybekötött pódiumbeszélgetés résztvevői: Viszkocsil
Dóra a Promontor Tv szerkesztője és Gáfor Gergő, a Fitoland
kertésze.
14.00-19.00 Kaszás Réka festőművész kiállítása

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

15.00-20.00 Estage Duó koncertje
Pinceséta, 3 bor kóstolása Pincejárat jeggyel 1500 Ft. helyett 1000 Ft.
Ételvariációk.

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

19.00 -21.00 Vacsora és Pincekvíz
Játékos kvíz vetélkedő 2-6 fős társaságoknak, a győztes csapat
4 darab VIP pincejárat jegyet nyerhet. Menü: gulyásleves és
aranygaluska vaníliasodóval. A csomag ára: 1990 Ft. Előzetes
regisztrációhoz kötött a: (1) 424 5115 telefonszámon.

Seybold - Garab Pince
(1221 Bp., Péter Pál u. 39.)
Nyitva: 15.00–20.00

15.00-20.00 Szinnyai Dóri duó koncertje - Zene és gasztronómia
találkozása a többszázéves pincében. A menü: 3 tételes borkóstoló,
kemencében sült kacsacomb, párolt káposztával és pirított burgonyával. A csomag ára: 3500 Ft. Előzetes regisztrácóhoz kötött:
+36 70 313-2978 telefonszámon vagy orszagcimer@gmail.com
16.00 A mesélő Péter Pál utcai házak - tematikus séta Garbóci
László helytörténésszel. A csomag ára: 1200 Ft., amely tartalmazza
a 2 tételes borkóstolót és frissensült sörperecet a Seybold-Garab
Pincében. Előzetes regisztrácóhoz kötött: +36 70 313-2978 telefonszámon vagy orszagcimer@gmail.com.

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

15.00-20.00 Berendi Nándor harmonikajáték
A látogatók betekintést nyerhetnek a barlanglakások
kialakulásának folyamatába, a barlanglakók mindennapi életébe.
.

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

17.30-22.00 Budafoki Pincejárat Zenei Tehetségkutató verseny
és eredményhirdetés
13.30-19.30 Múzeumlátogatás és vezetett pinceséta

Katona Borház
(1222, Bp., Borkő u. 6B.)
Nyitva: 14.00–18.00
Belépőjegy: nincs

14.30-17.00 Budafoki Pincejárat Zenei Tehetségkutató verseny
A nap folyamán borkóstoló, pinceséta és ínyenc gasztrotál várja
a vendégeket.

Vasmacska Terasz (1222 Bp, Fékező u. 1., nyitva: 11.00–22.00), a Promontor Étterem (1221 Bp,
Kossuth L. u. 28., nyitva: 12.00–23.30), és az István tanya Vendéglő (1221 Bp., Magdolna u. 24., nyitva:
12.00–22.00), is 10% kedvezményt biztosít a Pincejárat napijeggyel és a kerületi lakcímkártyával
érkező vendégeknek.
www.bornegyed.hu/pincejarat • www.pincejarat.hu

Nem mindennapi élményben lesz része
azoknak, akik június 1-jén ellátogatnak Budapest Bornegyedébe. A finom borok és
gasztrokülönlegességek mellett pinceséták és borkóstolók várják a Budafokra érkező vendégeket.
Akik egy kis izgalomra és jó zenére vágynak,
azoknak is itt a helyük! Élőben szurkolhatnak annak a tíz szerencsés döntőbe jutott zenekarnak,
amelyek ezen a napon mérik össze tudásukat,
hogy fellépési lehetőséget nyerjenek a Budafoki
Pezsgő- és Borfesztiválra.
Akik az idei versenyzőkre kíváncsiak, azokat
14 órától várja a Katona Borház, majd 18 órától a
Törley Pezsgőmanufaktúra, ahol az est végén az
is kiderül, hogy Szalóki Ági vezetésével a 3 tagú
zsűri kinek ítéli oda a legjobbnak járó díjat. A tavalyi verseny két tehetséges résztvevőjét a Vár-

szegi Pincészetben és a Seybold-Garab Pincében
hallgathatják meg újra a finom kacsasült és a minőségi borok mellé kínált hidegtál elfogyasztása
közben.
Az aktív programokra vágyóknak ajánljuk a
borkóstolóval egybekötött tematikus sétát és a
Pincekvízt. A játékos vetélkedő és a finom vacsora mellett a csapatok megnyerhetik a 4 főre szóló VIP Pincejárat-jegyet is.
A gasztroshow júniusban a fűszernövények világába kalauzol el minden érdeklődőt, a Barlanglakás Emlékmúzeum pedig visszarepít minket a
XIX. század végére.
Jöjjön, szurkoljon velünk együtt a versenyben
részt vevő zenekaroknak június 1-jén, szombaton, és éljük át együtt a pezsgő borkalandot Budapest Bornegyedében, Budafokon!
További információ:
http://bornegyed.hu/pincejarat

Pincejárat

Pincejárat Fesztivál május 25-én
a Törley Pezsgőmanufaktúrában
A Budafoki Pincejárat immár harmadik éve
repíti a bor és kultúra világába utasait. Évről
évre egyre többen látogatnak el hozzánk és
töltik velünk a hónap első szombatját.
Nekik – és azoknak is, akik még nem jártak nálunk, de szívesen ellátogatnának – szeretnénk
kedveskedni ezzel a fesztivállal.
Rendhagyó módon a hónap utolsó szombatján
tartjuk meg, egy különleges helyszínen: a Törley
Pezsgőmanufaktúrában
Már 17 órától érdemes idelátogatni, hogy miután átsétáltak a különleges múzeumon, megnézték az ARTÉR művészeinek standját, megkóstolhassák a pezsgőket, a Várszegi Pincészet,
a Katona Borház, a Soós Borászati Iskola borait, a kézműves sajtokat és egyéb finomságokat.
18 órától Budafok egyik kedvenc zenekara,
zenei tehetségkutató versenyünk egyik felfede-

zettje, az Alpaca Beat hozza el legjobb számait,
hogy impulzív zenéjükkel felejthetetlenné varázsolják ezt az estét.
Majd 20 órától Szalóki Ági megújult műsorában Karády Katalint, Edith Piafot és Amália
Rodriguest idézi meg, hogy elénekelje, amit a dívák a szerelemről, vágyakozásról, büszkeségről,
kacérságról, csalódásról és beteljesülésről tudtak. A harmincas, negyvenes és ötvenes évek
lüktető magyar swingslágerei, a francia chanson
és a portugál fado parázsló dallamai két fantasztikus hangszeres-zeneszerző, Bacsó Kristóf szaxofon- és Juhász Gábor gitárművész feldolgozásában hangzanak el a színpadon.
Éljük át együtt a pezsgő borkalandot május
25-én, szombaton Budapest Bornegyedében, Budafokon!
További információ:
http://bornegyed.hu/pincejarat

Városházi Híradó

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

Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!
Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679
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EGY KICSIT MÁSKÉPP

Megjelenési lehetőségekkel kapcsolatban
kérje tanácsadó kollégáink segítségét!

Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.

HIRDETÉS, HIRDETMÉNY

ZUMBA

Hirdetésfelvétel

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő



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!

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

ÜVEGEZÉS
REDŐNY

SZÚNYOGHÁLÓ

NAPELLENZŐ

NYÍLÁSZÁRÓ

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

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

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

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

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

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

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

NAGYTÉTÉNYI SPORTEGYESÜLET
– KOHÁSZ SÖRÖZŐ –
SZERETETTEL VÁRJA VENDÉGEIT

TELJES KÖRŰ REDŐNY SZERVIZELÉS,
SZÚNYOGHÁLÓ BESZERELÉS, JAVÍTÁS, ÚJ
REDŐNY BEÉPÍTÉSE. HÉTVÉGÉN IS. INGYENES KISZÁLLÁS! 06204326550 www.
redonygurtnis.hu
Készpénzért gépkocsikat vásárolunk, hivatalos bontási igazolással, ingyenes szállítással. +36-30/455-87-19

Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel.
Szabó Balázs 06-20-264-7752
Költöztetést, fuvarozást vállalok a hét minden napján valamint személyszállítást is.
Tel: 06-30/7473-655
Konténeres sittszállítás, sóder, homok, murva, termőföld, zöldhulladék.
Tel: 06-20/4646-233

eladó 
Építkezésre, üdülőnek alkalmas faházas telek eladó. Kis lakást beszámítok.
Tel: 06-70/344-1760

KERT 
Kertrendezést, metszést, elvadult kertek
cserjeírtását vállalom. (Füvesítés, növényültetés, öntözőrendszer, sziklakertek.) Kerthez
kapcsolódó famunkákat is vállalaok.
Tel: 06-20/918-0945

program

A LAMPART-BUDAFOK VEGYESKAR
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
a 2019. május 25-én 16 órakor kezdődő

70. éves jubileumi hangversenyére
a Cziffra György Kulturális Központba, Bp. XXII. ker. Nagytétényi út 274.
Közreműködik a PRO KULTÚRA Füleki Férfikar ( Szlovákia)
vezényel: FEHÉR MIKLÓS
A jubileumi hangverseny védnöke:
KARSAY FERENC Budafok-Tétény Bp. XXII. kerület Önkormányzat polgármestere

oktatás
A XXII. kerületi Horvát Önkormányzat szervezésében a 2019. évben is
folytatódik a horvát nyelvoktatás. Várjuk régi és új érdeklődők jelentkezését
az alábbi e-mail címen: asztasak@gmail.com
ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK

ESKÜVŐK MEGTARTÁSÁRA,
ÉVZÁRÓK, SZÜLETÉSNAPOK, BANKETTEK,
BÁLOK, BARÁTI ÖSSZEJÖVETELEKRE, RETRO BULIK,
KAREOKI PARTYK S EGYÉB RENDEZVÉNYEK MEGTARTÁSÁRA ALKALMAS
KELLEMES, HANGULATOS, HELYISÉG BÉRELHETŐ
VALAMINT FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ SZERVEZETT KONCERT, SPORT ESEMÉNY,- ÉS VERSENY
PROGRAMJAINKRA IS LÁTOGASSANAK EL HOZZÁNK:

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

lakóház, udvar, gazd. épület 4/8 tul. hányada

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: 231884. Teljes telekterület:
1394 m2.
Övezet: Lke-1/NT/2. Az ingatlan kikiáltási ára:
21 800 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható:
10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2019. június 4., 9.00 óra.

1223 Bp., Kistétény u. 32.

2019.06.01. 20:00 óra Hangár 21 előzenekar, 21:00 óra KALAPÁCS JÓZSEF
57 éves SZÜLINAPI KONCERT (belépő 2.000,-Ft)
TOVÁBBI AKTUÁLIS PROGRAMJAINKAT A VÁROSHÁZI HÍRADÓ című lapban megtalálja.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! CÍM: 1225 BUDAPEST, ANGELI ÚT 64. (bejárat a Fáy utca felől)

1225 Bp., Nagytétényi út 201.

kivett lakóház, udvar, gazd. épület

C épület, „lakás”

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. június 4., 9.30 óra.
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Szentgyörgyről Budafokig
Csizmadia Csaba játékosként visszavonult, de marad a BMTE vezetőedzője
Keserédes volt a BMTE utolsó hazai
bajnoki mérkőzése a 2018–2019-es
idényben. Édes, mert magabiztosan
maradt benn a csapat a labdarúgó NB
II-ben, és keserű, mert 2-0-ra kikaptunk az életéért küzdő Balmazújvárostól. És azért is, mert két legendás játékosunk, Csizmadia Csaba és Oláh
Lóránt hivatalosan is befejezte pályafutását.
láh sportigazgatóként, „Csizi” a
vezetőedzőjeként folytatja
pályafutását, ugyanis már jó ideje ebben a funkcióban dolgoztak. Kettejük
közül a 34 éves Csizmadia az, aki válogatottságig is vitte kacskaringós pályafutása alatt, amely nem innen a szomszédból, hanem egy Maros megyei
kisvárosból, Marosszentgyörgyről indult és kanyarodott 19 éve a trianoni
Magyarország felé.
– Tizenhárom évesen igazolt le a marosvásárhelyi katonacsapat, az Armata
serdülő gárdája, addig Szentgyörgyön
rúgtam a labdát a grundon – idézte fel
a kezdeteket Csizi, aki a közelmúltban
televíziós kommentátorként is debütált

Ocsapat

az M4 Sporton. – Két év után Kecskemétre kerültem, aminek megvan a maga
története. Otthon, Szentgyörgyön a magyar nyelvű tévéadásban megpillantottunk egy reklámot, amelyben a Kecskeméti TE csapata hirdetett toborzót. Azt
mondtam édesapámnak, én bizony elmegyek, kipróbálom magam. Egymagam neki is vágtam a nagy útnak, tizenöt évesen, és két év múlva már be
is mutatkoztam az NB I-ben. Ha valaki
megkérdezi, hogyan kerültem Kecskemétre, mindenkinek azt mondom, magam sem tudom, sodródtam az árral...”
Csabát már a román ifjúsági válogatott toborzójára is meghívták, de ott
valamiért könnyűnek találtatott. Itt,
Kecskeméten, később Székesfehérváron, majd a Fradiban, ha törik, ha szakad, bizonyítani akart.
„2000-ben azzal a konkrét szándékkal jöttem el Marosvásárhelyről, hogy
magyar válogatott leszek, és a vágyam
2007. február 6-án Limasszolban, Ciprus
ellen valóra is vált. Az igazi bemutatkozásomnak azonban az első hazai válogatottságomat tartom, amikor 2007. március 28-án a Szusza Ferenc Stadionban

2-0-ra legyőztük Moldovát. Hogy miért?
Mert ezen a mérkőzésen az édesapám is
ott volt a nézőtéren, és meg is könnyezte, ahogy ott állt a fia a kezdőkörben, és a
magyar Himnuszt hallgatta.”
A két magyar élcsapat, a Fehérvár
és az FTC mellett Csizi játszott Ausztriában és Horvátországban is, majd
idehaza a Gyirmótban és a Pápában,
mígnem három és fél éve eljutott Budafokra. Előbb játékosként – összesen
65 bajnoki meccset játszott –, majd sérülése után immár vezetőedzőként.
„Amit tavaly októberben, amikor
megbízott edző lettem, elvállaltam,
azt teljesítettem: bennmaradt a csapat. A napokban meghosszabbította a
szerződésemet a vezetőség, konkrétan
Bélteky Róbert tulajdonos. A következő idényben az első tíz közé szeretném
juttatni a csapatot, aztán fokozatosan
egyre feljebb lépkedni. Úgy gondolom,
mindig a lábunk elé kell nézni, mert ha
túlságosan előre tekint az ember, akkor
könnyen orra bukhat.”
Egy ilyen, két lábbal a földön álló
sportemberrel, mint Csizmadia Csaba,
ilyesmi nem fordulhat elő. n (Ch. Gáll)

Bisztrony Csaba és tanítványai

Kilenc érmet hoztak
karatékáink

Jövőre Budafok rendezheti a második Ikueikan Kupát
Bisztrony Csaba 26 éve alapította Budafokon a Sozsin Wado Karate Egyesületet. A Gádor utcai általános iskolában működő egyesület ifjú és kevésbé
ifjú karatékái azóta is sikert sikerre halmoznak, legutóbb május 4-én az ausztriai Sankt Pöltenben jeleskedtek az első
Ikueikan Kupán kilenc érem megszerzésével.
z Ikueikan Kupán kilenc ország 23

Aegyesületének versenyzői indultak, és

az összesített versenyben három arany-,
négy ezüst- és két bronzérmével hatodik
helyen végzett az összesítésben a Sozsin
Wado Karate Egyesület, amelyet ma is
Bisztrony Csaba, a hatdanos sensei irányít két fia, a kétdanos ifjabb Csaba és a
háromdanos Balázs segítségével.
– Az Ikueikan egy nagojai
karateklub, amelyet az ugyancsak
hatdanos Nokina mester fémjelez.
Sensei Nokina hozta létre ezt a versenysorozatot, amelyet idén rendeztek
meg először, és jó az esély arra, hogy
2020. május 2-án Budapesten, konkrétan Budafokon lesz a második viadal, klubunk rendezésében – újságolta

Dr. Szilágyi György csapatorvos, Vizi Sándor elnök, Bélteky Róbert tulajdonos, Csizmadia Csaba vezetőedző, Oláh Lóránt sportigazgató
és Dr. Kálmán Zoltán, a klub könyvvizsgálója a szezon utolsó hazai mérkőzésén 
Fotó: Budafokimte.hu

Amióta biztossá vált a bennmaradás, nem nyert meccset a Budafok

„Egy hónapja még a mennyben éreztük
magunkat, most pedig saját magunkat vertük meg. Ezzel a hozzáállással én és a klub
sem képes azonosulni, mert nem ilyen
csapatot szeretnék, hanem olyat, amelyik
a jövőben jelentős célokért küzd.”
Ezeket a mondatokat Csizmadia
Csaba vezetőedző nyilatkozta a mérkőzés lefújása, egyszersmind a bajnoki
záróra után, ami azt jelenti, hogy nem
repesett a boldogságtól az aktív labdarúgástól az előző, a Balmazújváros elleni meccs utolsó percében búcsúzó kőkemény szőke hátvéd. A jelek szerint
nem a biztos bennmaradás felett érzett
öröm határozta meg Csizi kedélyállapotát, hanem az utolsó öt forduló vesszőfutása.
Kovács Dávid, aki 16 találatával a
csapat gólkirálya lett, ugyancsak keserűen idézte fel a bajnoki hajrát.

„Amikor öt fordulóval ezelőtt a Tiszakécske ellen matematikailag is bebiztosítottuk NB II-es tagságunkat, és alattunk húzták meg azt a bizonyos vonalat,
valahogy elégedettség szállta meg a csapatot – mondta lapunknak a támadó, aki
még egy évig biztosan a BMTE játékosa
lesz. – Attól kezdve nem nyertünk mec�cset, és végül a tizenhatodik helyen fejeztük be az idényt. Vasárnap Monoron
is az volt, hogy sorra dolgoztuk ki a hely-

Városházi Híradó
budafok-tétény

büszkén Bisztrony Csaba.
A Sozsin Wado Karate Egyesületben
mintegy százhúszan karatéznak Budafokon.
– Fellegvárunk a Gádor utcai általános iskola, ahol óvodásoktól felfelé egészen a felnőttekig minden korosztály
megtalálható. A Sankt Pölten-i érmeseink között is van egy harminchárom éves
úriember, Györkös Roland, akinek mostanság kevesebb ideje jut az edzésekre,
hiszen a felesége gyereket vár. A többiek jobbára fiatalok, akik közül a Tóth lányok kiemelkedően tehetségesek, de a
többiek is szép jövő előtt állnak – már ha
kitartanak a felnőttkorig – magyarázza
Sensei Bisztrony, aki – mint említettük –
huszonhatodik éve szervezi fáradhatatlanul Budafok karateéletét.
ASozsin Wado Karate Egyesület érmesei a Sankt Pölten-i első Ikueikan Kupáról:
Aranyérem: Csepregi Máté, Kovács
Dalma, Tóth Noa Beatrix.
Ezüstérem: Csepregi Noémi, Kovács Dorottya, Tóth Lea Beatrix, Györkös Roland.
Bronzérem: Egyházy Veronika, Kovács Dorottya. n (Ch. Gáll András)

Családi óvodás duatlon
Több mint százhúsz gyermek vett részt
a versenyen a BMTE-pályán és környékén

Belealudtak a hajrába
A már régen kiesett, sereghajtó Monor elleni 2-1-es vereséggel fejezte
be a 2018–2019-es NB II-es szezont a
BMTE labdarúgócsapata, méghozzá a
16. helyen, kilenc ponttal a „vonal felett”. Ebben a mondatban sajnos minden benne van, ami az utolsó öt fordulót jellemezte.

Fotó: Budafokimte.hu

zeteket, amelyeket elpuskáztunk, ők pedig rúgtak kettőt, és elúszott a meccs.
Úgy tűnik, belealudtunk a hajrába, és
ez nem jó. Túlságosan is megnyugtatott
bennünket, hogy nem eshettünk ki.”
„Kokó” ennek ellenére bizakodó az
új bajnoki idényt illetően.
„Kevés NB II-es csapat készülhet
ilyen ideális körülmények között, ilyen
szép stadionban, mint mi, és ezt jó játékkal kell meghálálnunk. Úgy gondolom, a következő bajnokságban a tabella első felében tudunk végezni, akár
még az első nyolc között is” – ígérte.
A szerződéshosszabbítások tehát jól
haladnak. Filkor Attila, Ihrig-Farkas
Sebestyén, Khiesz Kornél és Vankó
Imre egyaránt egy évvel, 2020-ig hos�szabbította meg idén nyáron lejáró
szerződését. Korábban csapatkapitányunk és házi gólkirályunk, a mostani
szezonban – mint említettük – 16 találatnál megálló Kovács Dávid, továbbá Fekete Máté, Króner Martin, Vass
Máté, Vaszicsku Gergő és Veszelinov
Vladimir is meghosszabbította kontraktusát klubunkkal.
Az idény hivatalos lezárása a csütörtöki ünnepi ebéd lesz a Kopaszigátnál. n (Ch. Gáll András)

Évről évre egyre több nagycsoportos gyermek vesz részt az óvodás
duatlonon. Idén 123 induló regisztrált
a versenyre, ezért hét futamot indítottak a szervezők. A családok a BMTEpálya zöld füves előkertjében gyülekeztek május 18-án, a rendezvényt Karsay
Ferenc polgármester nyitotta meg.
z ünnepélyes megnyitó és a rövid el-

Aigazítás után zenére melegítettek be

az óvodások, majd rajthoz álltak. Először a két lány-, majd az öt fiúfutamot
indították el az óvodapedagógusok.
Idén is rendkívüli biztosítással zajlott a
verseny, minden kanyarban rendőr, polgárőr vagy közterület-felügyelő vigyázott a gyerekek biztonságára. Az óvodásoknak most is, mint minden évben,
a rajt szó elhangzása után 150 métert
kellett futniuk, majd a saját vagy a kapott biciklivel 1000 métert tekerniük,
és végül 150 métert újra futniuk kellett
a célig. Sok szülő már a verseny előtti napokban végigsétálta a távot, hogy a
gyerekek ismerjék az utcákat. Horvátné
Fűkő Zsuzsanna, az Egyesített Óvoda
vezetője nyugdíjba vonulása miatt most
utoljára vett részt ezen a versenyen. „A
tanulás és a sport együtt visz előre, ezt
soha ne felejtsétek el” – mondta a vezető a megnyitón, majd elköszönt az óvodásoktól, hiszen ők idén szeptemberben
már iskolások lesznek.

Huszonkét évvel ezelőtt azért hozták létre ezt a versenyt, hogy a gyerekek
megszeressék a sportolást és kipróbálhassák magukat versenykörülmények között.
„Ez nagyon rangos esemény, az egyik
kedvencem” – mondta Karsay Ferenc
polgármester. Hozzátette: tisztán látszik,
hogy a szülők mennyire odafigyelnek a
gyerekek egészségére, és hogy milyen
fontos a családok életében a sport. Rengetegen érkeztek kerékpárral vagy görkorcsolyával. A verseny végén eredményt
hirdettek: minden futam első három helyezettje érmet, az óvodás duatlon abszolút fiú és lány nyertese pedig kupát vihetett haza. Demeter Ella a Varázskastély
Tagóvodából és Kőhalmi Kristóf a Rózsakerti Tagóvodából teljesítették idén a leggyorsabban az óvodás duatlont. n (vh)
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