Csuja Imre verset mondott

Patak Parti Rózsavölgyben

Zombori, az aranyember

Erősít a BMTE focicsapata

Csuja Imre színművész a Klauzál
Házban lépett fel az „Imi, mondj egy verset!”
című műsorával. (7. oldal) 

A hagyományos rózsavölgyi Patak Partira évről
évre egyre többen kíváncsiak, most is sokan
jelentek meg a rendezvényen. (9. oldal) 

Zombori Gábor lett a 91. ifjúsági úszóbajnokság legeredményesebb versenyzője
öt aranyéremmel. (12. oldal) 

Csizmadia Csaba edző szándékai szerint a jövő
szezonban a BMTE labdarúgócsapatának fel kellene jutnia az első tíz helyezett közé. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Operett
a Piactéren
Dancs Annamari
lesz a Kerület Napja
vendége

(5. oldal) 
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Felújítják a Bartók Béla úti bölcsődét és óvodát
Önkormányzati forrásból és pályázati támogatásból korszerűsítik a Bartók ovi épületét, csökkennek a fenntartási költségek, és megújul a játszóudvar is
Az önkormányzat forrásaiból és pályázati támogatásból újítják fel a Bartók Béla úti bölcsődét és óvodát. A
beruházás június 3-án indult el, ami
azért is jelentős lépés, mert a Bartók
Béla úti épületegyüttesben működik
az Egyesített Óvoda Bartók Tagóvodája, az Egyesített Bölcsőde Napraforgó Tagbölcsődéje és a Halacska
Református Óvoda, amelyek együttes korszerűsítéséről döntött az önkormányzat.
egújítják az épület homlokzatát,

Mvalamint elkészítik a lapostető és a

homlokzatok hőszigetelését, így mérséklődnek a fenntartási költségek.
A mozgásukban korlátozottak számára is kényelmesen használható parkolót építenek, és akadálymentesítik
az intézmény mindhárom bejáratát.
A jobb megközelíthetőség érdekében
megújítják a Halacska óvoda bejáratánál lévő rámpát, a tagbölcsőde és a
tagóvoda bejáratához pedig teljesen
újat építenek. A tagbölcsődében akadálymentes mosdót alakítanak ki.
A gyerekek számára igazán meghatározó újítás az udvaron lesz
majd. Tavaly új párakapukat kaptak az intézmények, a tagbölcsőde

xxxxxx

Emlékezés a háborúban elesett katonákra

Fotó: Horváth Tamás

udvarára pedig egy tocsogó került.
A homokozók fölé és a tagbölcsőde belső, átriumos udvarára napvitorlákat telepítettek. A 2017-ben kialakított taposóösvény mellett idén
gumiburkolatú játszóterületet hoznak létre, így a belső terület is teljes értékű, biztonságos játszóudvarrá válik.
Az önkormányzat saját forrásból
új, háromrétegű, hőszigetelő üvegezésű nyílászárókra cseréli az épület
homlokzati ablakait és ajtaját.
A munkák befejezésének várható
ideje: 2019. augusztus 20.
Az önkormányzat szigorú előírására a munkákat az intézmények zárva tartási idejében végzik. A munkálatok ideje alatt az egyébként a
Bartók úti épületbe járó gyermekek
elhelyezéséről az érintett szülőkkel
egyeztetve az intézmények gondoskodnak.
A beruházás az önkormányzat saját forrásából és a VEKOP „Kisgyermekeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” nevű
(VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00003)
pályázaton nyert közel 110 millió forintos támogatásából valósul
meg. n (vh – T. E.)

Száguld a Budafoki Pincejárat
Zenei tehetségkutatón döntöttek a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál egyik fellépőjéről
májusi időjárás ugyan nem győzött

Ameg senkit arról, hogy elérkezett a

Május utolsó vasárnapján a háborúban elesett katonákra emlékeztek országszerte. A kerületben a Szent István király plébániatemplom kertjében és a Szentháromság téri hősi emlékműnél helyezték el az emlékezők a koszorúkat és
a mécseseket. (Továbbiak a 9. oldalon) 

nyár és azzal együtt a fesztiválok időszaka, a Budafoki Pincejárat szervezői mégis bizakodva invitálták a pezsgő és bor
szerelmeseit a pincékben megrendezett
kulturális programokra. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy egy héttel a
júniusi pincejárat előtt fesztiválra várták az érdeklődőket a Törley Pezsgőmanufaktúrába, ahol többek között Karády
Katalin, Edit Piaf és Amália Rodrigues
felejthetetlen dalait hallgatva pezsgőzhetett a hallgatóság. A feldolgozásokat
jegyző Bacsó Krisztián (szaxofon) és Juhász Gábor (gitár) magyar swingslágerei,
a francia sanzonok és portugál fado dallamok Szalóki Ági előadásában arattak
hatalmas sikert a nagyszámú közönség
körében. (Folytatás a 9. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Új szabályok érvényesek
a közterület használatára
Tájékoztató a közterület-használati
engedéllyel kapcsolatos változásokról
Az önkormányzat képviselő-testülete új
rendeletet alkotott a közterület használatáról, amely érinti közterületfoglalási engedélyek ügyintézését is.

Fejlesztés Budatétényben
Tizenötmilliárdos beruházás a Campona térségében
Park22 néven új üzleti park építésébe kezd
a White Star Real Estate a Campona és a
Hárosi-Duna vagy inkább a 6-os út közötti,
mind ez ideig parlagon heverő területen. A
beruházás értéke 15 milliárd forint.
eltört ugar. Mihail Solohov monu-

Fmentális – ámbár erősen megkérdője-

lezhető üzenetű – regényének címe juthat eszünkbe, amikor arról írunk, hogy a
Campona mögött elterülő gazos, kihasználatlan terület hamarosan „termőre fordul”. Mert bizony a Park22 megvalósítása
ennek az elhanyagolt földdarabnak a felvirágoztatását jelenti.
A park stratégiai elhelyezkedése olyan,
hogy szinte a városi raktározásra specializálódott szolgáltatóknak és a növekvő online
vásárlásokat kiszolgáló raktárok igényének
találták ki, írják közleményükben az ingatlanfejlesztő cég vezetői. A fejlesztés idén
kezdődik, és három fázisban valósul meg.
Ennek során hat raktárcsarnok épül, amelyekből háromhoz irodaépület is kapcsolódik. 421 parkolót, 24 órás védelmi és beléptetési rendszert, elektromosautó-töltőket és
kerékpártárolókat alakítanak ki. A 15 hektáros telken a mintegy 61 ezer négyzetméter bérbeadható területhez több mint 53 ezer
négyzetméternyi park tartozik.
Hat gigantikus raktárcsarnok épül tehát, ezek közül háromhoz irodaépület is
csatlakozik. Az arányok azért nem a meg-

szokottak, mert a beruházó, a White Star
Real Estate ezt a területet az e-kereskedelem központjának szánja, az online vásárlások kiszolgálásához a városközponthoz
közeli raktárakra és adminisztrációs munkaállomásokra is szükség van.
A beruházás első ütemével a tervek
szerint 2020-ban készülnek el, a további
fázisokat az igényektől függően folyamatosan ütemezik. Az üzleti bázis kiválóan
megközelíthető vonattal (a Campona külön vasútállomással rendelkezik), távolsági és városi buszokkal (akár a Nagytétényi
úton, akár a 6-os úton), valamint kerékpárral is, közvetlen szomszédságában található Dél-Buda legfőbb kereskedelmi
centruma, a Campona bevásárlóközpont.
Gárdai János, a White Star Real
Estate magyarországi ügyvezetője az ingatlanfejlesztő által kiadott közleményben hangsúlyozta: az amerikai tulajdonban álló, de varsói központú társaság
több mint 22 éve aktív szereplője a magyar és kelet-közép-európai ingatlanfejlesztési és üzemeltetési piacnak. Fontosnak tartják, hogy a beruházások és
fejlesztések során figyelembe vegyék a
legfrissebb iparági trendeket és az aktuális bérlői elvárásokat.
A cégcsoport már csaknem 350 ezer
négyzetméternyi fejlesztést valósított meg
hazánkban, amelynek értéke mintegy 450
millió euró. Nevéhez olyan ingatlanfej-

lesztések fűződnek, mint az Infopark A,
az Alkotás Point, az M1 Business Park,
az Airport Business Park vagy a Market
Central Ferihegy bevásárlópark. Emellett
a cég vagyon- és ingatlankezelési, bérbeadási, kivitelezési, energiamenedzsment-,
valamint műszaki felügyeleti szolgáltatást
is nyújt ügyfeleinek.
A White Star a kelet-közép-európai régióban Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Romániában
is jelen van, több mint 50 projektben 2,3
millió négyzetméternyi fejlesztést valósítottak meg. Az Eurobuild-díjas varsói
Malachowski tér, a brnói Campus tudományos park, a prágai Trimaran irodaház
és a kiváló BREEAM IN USE környezetvédelmi bizonyítvánnyal rendelkező
Metronom – hogy csak a kiemelkedő, a
V4-ek országaiban megvalósított fejlesztéseket említsük – ma már Közép-Európa
nagyvárosainak ékességei, nem beszélve
a budapesti és Budapest környéki létesítményekről. Ebbe a sorba fog illeszkedni
hamarosan a Park22.
Mivel a Budafoki úti központú cégnél szigorú rend uralkodik, arra kaptunk
ígéretet, hogy talán már a következő
számunkban részletes interjúval lephetjük meg olvasóinkat, s betekinthetünk
a kerület története egyik legnagyobb
volumenű beruházásának kulisszái
mögé. n (Ch. Gáll András)

• Milyen esetben kell közterület-használati engedélyt kérni?
Közterület-használati engedély kiadását akkor kell kérelmezni, amikor az ingatlan-nyilvántartásban közterületként meghatározott területen olyan tevékenységet
kívánnak folytatni, amellyel a közterületet
átmenetileg magáncélra használják. (például: konténertárolás, anyagtárolás, árusítás, vendéglátóipari előkert létesítése,
üzemképtelen gépjármű tárolása stb.)
• Hogyan kell benyújtani a közterülethasználati engedély kérelmet?
A közterület-használati engedélyt az
ügyfélkapun keresztül (KRID 106069367,
BP22POLGHIV), e-papíron (epapir.gov.
hu), levélben vagy személyesen lehet kérelmezni a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Csoportjától. Az engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet
használni kívánja. A közterület-használati engedély iránti kérelmet a rendelet 3. sz.
mellékletében található nyomtatványnak
megfelelő adattartalommal lehet benyújtani a közterület-használat tervezett megkezdése előtt legalább 5 munkanappal, de
legfeljebb 120 nappal.
• Mit tehetek, ha gyorsan szeretnék
engedélyt kapni?
Soron kívüli eljárás esetén a kérelmet
a közterület-használat megkezdését megelőzően legalább 3 munkanappal kell a
szükséges mellékletekkel, hiánytalanul
benyújtani, ez esetben a díjtétel 130%-a
fizetendő, és 3 munkanap az ügyintézési
határidő.
• Megkaptam a közterület-használati engedélyt. Más is használhatja helyettem?
Nem, a már megadott engedély harmadik fél részére át nem ruházható, de
közreműködőt igénybe vehet, akinek az
engedélyben szerepelnie kell.
• Kell-e fizetnem a kérelem benyújtásáért?
A kérelem benyújtása illetékköteles,
az illeték mértéke 3.000.- forint, melyet
illetékbélyegen vagy Budafok-Tétény

Budapest XXII. kerület Önkormányzata OTP Banknál vezetett eljárási illeték
számlájára kell befizetni, melynek száma:
11784009-15522001-11400002.
• Kell-e fizetnem a közterület-használatért?
A közterület használatáért az engedély
jogosultja díjat köteles fizetni. A közterület-használati díj mértéke a rendelet 4. sz.
mellékletében megtalálható, az övezetekre vonatkozó leírás a rendelet 1. és 2. sz.
mellékletében érhető el.
Amennyiben építési tevékenységhez
30m2-nél nagyobb területet használnának, biztosítékot kell fizetni az esetleges
károkozás ellentételezésére. A biztosíték
visszajár, amennyiben az eredeti állapotot helyreállították a használat megszűnése után.
• Ki ellenőrzi a rendelet betartását?
A közterület-foglalási engedélyek
meglétét, illetve az abban foglaltak betartását a Közterület-Felügyelet ellenőrzi.
• Milyen következménye van a szabályok megszegésének?
Amennyiben engedély nélkül vagy az
engedélytől eltérően használják a közterületet, az irányadó díjtétel többszörösét kell
megfizetni, valamint a használatot haladéktalanul meg kell szüntetni és a közterületet helyreállítani
• Közterületen szeretném elhelyezni a
cégem reklámjait. Szükséges engedélyt
kérnem?
Ezekben az esetekben nem engedélyt
kell kérni, hanem a kerület reklámgazdájával, a Publimont-Euro Publicity Konzorciummal lehet szerződést kötni. Érdeklődni a info@publimont.hu e-mail címen
vagy a +36(1) 488-8440-es telefonszámon lehet.
• Melyik rendelet szabályozza a közterületek használatát? Hol olvashatom el a
részleteket?
Budafok-Tétény, Budapest XXII. ker.
Önkormányzata képviselő-testületének
10/2019. (IV.29.) rendelete szabályozza a közterület rendeltetéstől eltérő használatát. A rendelet hatálya nem terjed ki
a kerületben található, de fővárosi tulajdonban lévő közterületekre. A rendelet elérhető az Önkormányzat honlapján,
a www.budafokteteny.hu honlapon. n

Követeltük a kátyúk kijavítását
Karsay Ferenc polgármester a közútkezelőhöz fordult az utak állapota miatt
z utóbbi időben számos panasz érkezett

Aaz önkormányzathoz, illetve a lakos-

ság részéről több felháborodott bejegyzés
is született a Budapest Közút Zrt. kezelésében és üzemeltetésében lévő kerületi utak
állapotával kapcsolatban. A kerületiek joggal nehezményezték, hogy ezeken az útszakaszokon igen sok a kátyú, illetve az
útburkolatok leromlott állapotban vannak.
Karsay Ferenc polgármester ezért a Budapest Közút Zrt. vezérigazgatójához fordult, hogy orvosolják a helyzetet. A polgármester a levelében úgy fogalmazott:
teljes joggal háborodott fel a lakosság, mivel a Budapest Közút Zrt. kezelésében és
üzemeltetésében lévő utak burkolata minősíthetetlen állapotban van, a szó szoros
értelmében közel járnak a járhatatlanhoz.
Az önkormányzat szakemberei szerint a
Budapest Közút Zrt. maximum a téli üzemeltetési körülményeknek megfelelő technológiával tartja karban az utakat. Május közepén hidegaszfalttal kátyúzni még
ideiglenes megoldásnak sem elfogadható.
Nem megoldás, mert az első esőtől kijáródik a tömedékelés. Ezért a kerület vezetője
azt kérte: a javításokat a szakmai normáknak megfelelően végezzék el.
„Örvendetes hír, de csak csepp a tengerben a Háros utca egy szakaszának
nagyfelületű burkolatjavítása, de mi lesz
a többi utcával? Például kerületünk legnagyobb forgalmú útjaival, a Leányka utcával, a Kossuth Lajos utcával, a Mária Terézia úttal, a Nagytétényi úttal, az Ady Endre
úttal, a Szabadkai úttal, a Bartók Béla úttal,
vagy a Barackos úttal, hogy csak néhányat
említsek” – írta Karsay Ferenc

A közútkezelőt emlékeztette arra, hogy
a Nagytétényi út felszíni csapadékvíz-elvezető árokrendszerének rendkívül elhanyagolt műszaki állapota, valamit a rendszeres tisztítás elmaradása miatt a felszíni
csapadékvíz nem távozik az FCSM Zrt. által üzemeltetett csapadékvíz-elvezető rendszerbe. Ugyanez elmondható (a teljesség
igénye nélkül) a Terv utca–Halk utca, kereszteződésre, a Pannónia utca, Széchenyi utca–Gond utca közötti szakaszára, és
a Barackos útra is. Ezeken a helyeken már
közepes eső esetén is visszatorlódik a csa-

padékvíz, és a teljes útpálya-keresztmetszetben rendszeresen 25-30 centiméteres víz hömpölyög, például a Nagytétényi
úton, leginkább a Nagytétényi út–József
Attila utca kereszteződéstől a Nagytétényi
út–Lépcsős utca szakaszok között. Az úthibák és a kátyúk mellett a visszatorlódott
csapadékvíz is veszélyezteti a közúti közlekedés biztonságát, közterületek és magántulajdonok vagyonbiztonságát. Az önkormányzat viszont sem erkölcsi, sem anyagi
felelősséget nem tud vállalni a bekövetkező káreseményekért – jelentette ki a pol-

gármester, aki nyomatékosan kérte a közútkezelő vezérigazgatóját: tegye meg a
szükséges intézkedéseket arra vonatkozólag, hogy a Budapest Közút Zrt. kezelésében és üzemeltetésében lévő kerületi utak
útburkolatának javítása haladéktalanul kezdődjék meg. Közölte azt is, hogy ha a javítások a levele kézhezvételétől számított
egy héten belül nem kezdődnek meg, saját
hatáskörben elrendeli a szükséges mértékű
javításokat a közlekedők biztonsága érdekében. A javítási költségeket pedig közútkezelő társaságtól fogják igényelni. n (vh)

Internetes
előjegyzés
a gyerekrendelőben
Online időpontfoglalásra is
van már lehetőség a budafoki gyerekrendelőben
2019. május 27-től (hétfőtől) online tudnak időpontot foglalni a szülők a budafoki gyermekrendelő házi gyermekorvosaihoz a www.gyermekrendelobudafok.
hu internetes oldalon.
dminisztratív kéréseket, amelyek

Anem igénylik a gyermek vizsgálatát

(igazolások kiállítása, receptírások), az
alábbi címeken fogadnak:

Dr. Szabó Kis Mária betegei:
judit22rendelo@gmail.com
Dr. Karászi Éva betegei:
zsuzsa22rendelo@gmail.com
Dr. Tóth Márta betegei:
ildi22rendelo@gmail.com
Dr. Eiszrich Ádám betegei:
ancsa22rendelo@gmail.com
Dr. Laczkovszki Melinda betegei:
nora.healkids@gmail.com

Városházi Híradó

Választási eredmények
Budafok-Tétényben
Magasan nyert a Fidesz–KDNP listája, második lett a DK

Kerületünkben is igen magas volt a
részvétel az európai parlamenti választáson az előző voksolásokhoz képest.
A választóknak több mint 55 százaléka járult az urnákhoz Budafok-Tétényben május 26-án.

azon, hogy a Magyar Kétfarkú Kutyapárt nevű viccpárt (3,4%) megelőzte a Jobbikot (3,39%), az LMP-t

(3,07%) és a Mi Hazánkat (2,38%).
A Munkáspárt ezúttal is az utolsó
helyen végzett (0,24%). n (vh)

z eredmények is hasonlóan alakul-

Atak, mint az ország más térségei-

ben, bár voltak helyi érdekességek. A
Fidesz–KDNP a kerületben is nagy fölénnyel nyert, megszerezve a szavazatok csaknem 45 százalékát.
A második helyen nálunk is a DK
futott be (18,97%), míg a Momentum
lett a harmadik legtöbb szavazatot begyűjtő párt (16,22%).
Az MSZP és a Párbeszéd közös
listája követte a sort (7,5%), az utánuk következő pártok a háromszázalékos eredmény körül teljesítettek. Talán sokan meglepődhettek

Fidesz–KDNP-s
önkormányzati képviselő

Az Európai Parlamenti választás
tanulságai a kerületben
A kerületben a Fidesz–KDNP Budapesten az 5. legjobb eredményt érte el a
szavazatok csaknem 45 százalékával. A
Fidesz–KDNP a kerület legnagyobb egységes és megkerülhetetlen politika ereje.
Második a DK 18,97%-kal, a Momentum lett a harmadik 16,22%-kal.
Az utánuk következő pártok eredményét
csak hatalmas kudarcnak lehet minősíteni: MSZP–Párbeszéd 7,5%, a Magyar
Kétfarkú Kutyapárt 3,4%-kal olyan hagyományos pártokat előzött meg, mint
a Jobbik (3,39%) és az LMP (3,07%). A

BODROG Zoltán
lmp-s
önkormányzati képviselő

Hol van most a Sétáló Budapest?
Nincs helye kertelésnek, az EP-választások utáni helyzet nagyon nem úgy néz
ki, ahogy szerintünk kellene. A Budapesten szavazattöbbségben levő ellenzék vezére újra Gyurcsány Ferenc. Az
MSZP, a Jobbik és az LMP meggyengü-

képviselet
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Álláspont

Zugmann Péter alpolgármester

Legyen rend
közterületeinken!
K

erületünk közterületein egyre nagyobb gondot okoz a szeszesital-fogyasztás, valamint az
ezzel összefüggő köztisztasági szabálysértések megnövekedett száma. Az utcán alkoholizálók zavarják a kerületi lakosság mindennapjait, emellett az eldobált csikkek, kupakok,
üvegek szennyezik környezetünket.
Többen lakossági bejelentéseken, panaszleveleken, közösségi oldalakon jelezték számunkra, hogy a probléma sajnos egyre nagyobb méretet ölt. Önkormányzatunk mindent
megtesz annak érdekében, hogy a lehető legbiztonságosabb, legrendezettebb környezetben
élhessenek Budafok-Tétény lakói, így természetesen elkezdtünk dolgozni a kialakult helyzet
megoldásán. A tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb hangoskodás, szemetelés olyan kisboltok környezetében történik, ahol szeszes ital is kapható.
Bató András rendőrkapitány tizenhárom kerületi kereskedelmi egység vezetőjét hívta
meg, hogy leülve velük közös megoldást keressünk a kialakult helyzetre. A megbeszélésen
a rendőrkapitány tájékoztatott arról, hogy a lakosságtól és önkormányzatunktól érkezett
jelzésekre reagálva Budafok-Tétény egyes helyszínein közterületi ellenőrzéseket vezettek
be. Ezek az ellenőrzések a közterületen történő szeszesital-fogyasztás és az ezzel járó szabálysértések megelőzésére, szankcionálására fókuszálnak. A rendőrségi járőrök a közrend
és közbiztonság megtartása, illetve fokozása érdekében a közterület-felügyelettel közösen naponta ellenőrzik a kijelölt területeket. A megbeszélésen részt vevő boltok képviselői megfelelő eligazítást kaptak a felmerülő probléma kezelésére. A közterületi ellenőrzések
hatékonyabbá tétele érdekében az ellenőrzőcsoport olyan hívószámot kap, melyen a bolttulajdonosok azonnal értesíteni tudják őket az üzletük környezetében történő szabálysértésekről. Ennek köszönhetően a folyamatos ellenőrzés mellett célirányosan tudnak reagálni
és intézkedni a rendőr- és közterület-felügyelő járőrök.
A rendőrkapitány beszámolt a munkacsoport eddig elért eredményeiről. Az elmúlt egy
hónapban a kerületi járőrök 108 esetben intézkedtek, ebből 13 esetben történt feljelentés, és
két esetben szabtak ki bírságot. Az esetek jelentős részében az érintettek hajléktalanok vagy
a társadalom perifériájára került emberek. Fontosnak tartom kiemelni azt, hogy ők minden esetben megkapják tőlünk azon szervezetek elérhetőségeit, melyekhez segítségért fordulhatnak nehéz élethelyzetükben.
A rendőrség, a közterület-felügyelet és az önkormányzat minden rendelkezésre álló eszközzel meg fogja akadályozni a közterületi alkoholfogyasztást és a járulékos problémákat!
Kérek minden bolttulajdonost, hogy legyenek együttműködők, dolgozzunk együtt a
közterületi rend, a kulturált környezet fenntartása érdekében! n
civil szemmel

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

Pedagógusnap –
közeleg a tanév vége
P

Mi a véleményük?
sebes gábor



Jobbikból leszakadt Mi Hazánk 2,38%kal végzett.
Az ellenzéki oldalon a korábban kettészakadt MSZP, LMP és Jobbik képtelen volt stabilizálni magát. A megmaradt
pártokat is folyamatosan belső ellentétek feszítették, nem tudtak semmilyen
egységes politika mögé állni és azt felmutatni a választóknak. Ezt két nagyon
sajátos alakulat tudta kihasználni, a DK
és a Momentum.
Ez a két vállalkozás már a látszatát
sem őrzi annak, hogy tényleges pártok
lennének, az országnak valamiféle világnézeten alapuló, összefüggő politikát
ajánlanának. Ehelyett néhány bevallottan értelmetlen és teljesíthetetlen szlogent hirdetnek: a DK az Európai Egyesült
Államokat, aminek nincs többsége Európában, és az európai minimálbért, ami
lehetetlen. A Momentum úgy követeli az összes EU-s pénznek az egészségügyre, az oktatásra és a munkahelyek-

re fordítását, hogy a vidéki kórházakat
a kormány már felújította, Budapest pedig nem kaphat EU-s pénzt a régió fejlettsége miatt. Az oktatás területén nem
is a pénz mennyisége a vitatott, hanem
az, hogy mit és hogyan oktassanak, ezt
a vitát pedig nem lehet pénzzel feloldani. A Momentum el is ismeri, hogy kampányának nincs észszerű tartalma.
Ez az ellenzék úgy akarja legyőzni a
választáson a kerületben 13 éve sikeresen kormányzó Fidesz–KDNP-t, hogy a
nem létező programjaikat, a kibékíthetetlen ellentéteiket sutba dobva minden
körzetben egyetlen jelöltet állítanának.
Ha a tervük megvalósulna, az katasztrófa volna a kerület számára, mert a különböző pártok állította jelöltek ezután
már semmiben nem tudnának megegyezni, ugyanúgy a folyamatos veszekedés, a tétlenség és halogatás jellemezné a kerületi önkormányzatot, mint
ma Zuglóban. n

léséért – különösen a legutóbbiért – viszont senki mást nem okolhatunk, kizárólag magunkat (talán a Jobbiknak
vannak mentségei).
Idén tavasszal annak a centrumnak
a megképzése, amely a baloldaltól átvehetné az ellenzéki kezdeményezést,
sikertelen volt. Meggyőződésünk szerint nem azért, mert nincs szükség rá,
hanem azért, mert ennek a pártkampányok szintjén való megjelenítése gyenge volt. Reményt ad azonban két dolog. Egyfelől a szövetségi politikájával
– szerintünk – tavasszal hibát elkövető
Momentum felnőtt a DK mellé, és most

igyekezhet ellensúlyt képezni, sőt, vezető szerepre törni.
Másfelől itt van a Sétáló Budapest
programja. A bemutatását a politikai
helyzet miatt elhalasztottuk, de azóta
is állandóan csak azzal szembesülünk,
hogy mindegy, milyen városfejlesztési kérdés jön szembe – a XXII. kerület
közlekedésétől kezdve a városszerkezet
kérdésein és a zöldterületeken át a tragikusan aktuálissá vált dunai zsúfoltságig –, azt mi már tárgyaltuk, a problémamegoldáshoz vezető helyes utat, ami
sok esetben csak elhatározás kérdése,
megmutattuk. n

edagógusnap alkalmából tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a fiatalok oktatásában,
nevelésében részt vesz, kerületünk tanárait, nevelőit, óvónőit, az oktatási intézményeink technikai dolgozóit. A gyermekekkel való foglalkozás nagyrészt az intézményekben
történik, és a pedagógusok feladata évről évre nehezebb, hiszen a szülők egyre inkább rákényszerülnek arra, hogy reggeltől estig dolgozzanak. Ezért felértékelődik a pedagógusok szerepe társadalmunkban.
„Keress olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy és szíve jó” – tanácsolta
egy arab filozófus a szülőknek. Ebben a gondolatban megtaláljuk azokat a tulajdonságokat, amelyek a pedagógust pedagógussá, tanárrá teszik.
Nem sok ilyen nehéz hivatás és munka van, ahol ennyire nagy hatása lenne a szónak,
sőt egy rosszul vagy rosszkor kimondott szónak. Kevés olyan munka van, amely annyi
azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs sok olyan munka sem, amelynek a hasznát, értékét
csak évek vagy évtizedek múlva láthatjuk. Ugyanakkor nagyon sok kudarcot, hiábavaló erőfeszítést, de kellemes és kellemetlen meglepetést is gyakran élnek át pedagógusaink.
Nagy kihívással kell szembenézni azoknak a pedagógusoknak napjainkban, akik nem a
számítástechnika világában szocializálódtak. Az új generációk individuumát meg kell ismerniük, hiszen az iskola egy többgenerációs munkahellyé vált, melyben minden egyes
generáció más-más ismérvekkel rendelkezik.
Az alapvető problémát a fiatalok kapcsán az internet világa jelenti, hiszen a sok információ mellett sajnos olyan tartalmakhoz is hozzájutnak, amelyek nem pozitívan befolyásolják mindenkori viselkedésüket. Ez a fajta tömegízlés a társadalom érintett rétegeit homogenizálja, és egyre nagyobb problémát jelent, hogy nehezen tűri az egyéniségeket. Ezt
a helyzetet könnyű felismerni, ugyanakkor ezt a kibékíthetetlen ellentétet éppen a pedagógusoknak kellene az oktatási intézményekben úgy kezelni, hogy gyermekeink valódi
önálló személyiséggel kerüljenek ki az oktatási intézményekből, de ezt csak a család hathatós támogatásával érhetik el. Az intézményeinkben egyre kevesebb gyermekkel találkozhatunk, de határozottan állítom, hogy ennek okán a pedagógusok feladata nem kevesebb, hanem több, ráadásul sokkal felelősségteljesebb lett. Emiatt a pedagógusoknak
sokkal több energiát kell fordítani a különböző adottságú és hátterű tanulókra, vagyis
személyre szabott stratégiát kell kialakítaniuk úgy, hogy az oktatási feladat végén a tanulók képesek legyenek alkalmazkodni a mindenkori követelményekhez, továbbá a jelenlegi és jövőbeni családképet pozitívan éljék meg.
A mai fiatalok képezik a holnap társadalmát, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy az
óvodától a felsőfokú képzésig milyen tudást kapnak az oktatási intézményekben. Megítélésem szerint az egészséges iskola alapvetően nem tudásgyárként kell hogy működjön, hanem éppen a pedagógusok személyén keresztül a rájuk bízott fiatal korosztályt érzelmileg
befolyásolják, és velük a társadalom számára hasznos viselkedési normákat és közösségtudatot építsenek be.
Fontos, hogy elkerüljük a kontraszelekciót, amely már a jövő pedagógusképzését is
láthatóan érinti. A jövő nemzedékét csak akkor lehet biztosan jó irányba képezni, ha a pedagógus értelmiségi képzés színvonala, rangja, de legfőképpen megbecsülése, és ennek a
rétegnek a jövedelme önmagában lehetővé teszi a nyugodt munkavégzést. A gazdaságban
nagyon sok helyen van pénzhiány, ami miatt át kell gondolnia a döntéshozónak, hogy hol
próbál ezen enyhíteni. Az nem kérdés, hogy a ma pedagógustársadalma a jövő szempontjából e vonatkozásban is a legfontosabb, és bízom abban, hogy a megfelelő jövedelmen
alapuló társadalmi békét képesek leszünk a leggyorsabban megteremteni.
Kívánok a döntéshozóknak racionális gondolkodást, a pedagógus társadalomnak a
köszönetnyilvánítás mellett türelmet, toleranciát és további szakmai kihívásokat, természetesen minél több tehetséges gyermeket, melyben a jövőalkotás nemcsak feladatot, hanem élményt is jelent. n
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Káldor Adolf Szakrendelő tájékoztatója
a laboratóriumi előjegyzésről

A „Szieszta pont” bérbeadása

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. június 17-től már előjegyzéssel is lehet jelentkezni laboratóriumi vizsgálatra.
Az új rendszer bevezetésével arra törekszünk, hogy minden betegünket a lehető legrövidebb időn
belül elláthassuk. Előjegyzési időpontot az alábbi módon kérhetnek:
1. Közvetlenül internetes felületen keresztül. Ehhez kérjük, látogasson el a www.egeszseg22.hu
portálra, majd kattintson az „Előjegyzés” fülre, és válassza ki a „Laboratórium” menüpontot.
2. Június 3-tól a központi 061/229-1795-es telefonszámunkon, 10:00-16:00 óra között.
3. Személyesen a Betegirányítóban dolgozó munkatársunktól.
Terheléses vércukorvizsgálatra 7:00-7:30 óra közötti időszakra kell időpontot kérni.
Javasoljuk, hogy az előjegyzési időpont előtt kb. 15-30 perccel érkezzen meg rendelőintézetünkbe. Ezt követően a földszinten vagy a második emeleti folyosón elhelyezett számosztó automatánál, TAJ száma megadásával tud regisztrációs sorszámot nyomtatni a lefoglalt időpontra. Ez a sorszám fog megjelenni a beteghívó rendszer kijelzőjén, amikor Ön következik.
A szakrendelő a rendszer bevezetési fázisában továbbra is fogadja az időpontfoglalás nélkül érkezőket is, akik az eddig megszokott módon, a földszinti vagy a második emeleti automatánál tudnak
sorszámot nyomtatni. (egeszseg22.hu)

Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Vagyongazdálkodási Irodája
egyfordulós nyilvános pályázatot
ír ki a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, Budafok városközpontjában található Mária Terézia utca 1-7. sz. alatti, 223564 hrsz.-ú ingatlan („volt Budafok mozi”, továbbiakban Ingatlan) meghatározott részének bérbeadására
Pályázatot lehet benyújtani az „Szieszta pontként” ismert Ingatlannak a mellékelt helyszínrajzon megjelölt terület egy részének hasznosítására, mely által a terület, központi elhelyezkedésének megfelelően bevonhatóbbá válik Budafok belvárosának közösségi életébe.
Az önkormányzat e területet elsősorban újonnan (akár időszakosan)
létesített/telepített szolgáltatással és akár e tevékenységhez kapcsolódó kulturális programokkal kívánja fejleszteni mindazon időpontig,
amíg az Ingatlan végleges hasznosításáról nem születik döntés.
A cél megvalósítása érdekében az Ingatlan területére a közeljövőben
közösségi használatú sporteszközök telepítését tervezi a tulajdonos.
A telepítésre kerülő eszközök végső elhelyezésénél Kiírónak szándékában áll figyelembe venni a nyertes pályázó által tett javaslatokat.
A tervezett funkció elhelyezésénél adottságként kell figyelembe venni az Ingatlan korábbi években kialakult téli üzemeltetésének hely- ill.

területigényét, vagyis a téli jégpálya és az azt kiszolgáló létesítmények helyére új funkció nem tervezhető és nem telepíthető.
A tervezett hasznosítás kialakítása során lehetőség szerint alkalmazkodni kell az Ingatlan általános megvilágítását biztosító napelemes
kandelláberek meglévő elhelyezkedéséhez.
Az Ingatlan területén, a helyszínrajzon megjelölt helyeken elektromos
áram és vízvételi lehetőség van kiépítve. Amennyiben ezek bármelyikének használatára szükség lenne, erre vonatkozó igényt a benyújtásra
kerülő pályázatban Kiíró felé előzetesen jelezni kell. A műszaki lehetőségek részletes megismerése érdekében – erre vonatkozó igény esetén – Kiíró előzetes konzultációra biztosít lehetőséget. Kiíró kapcsolattartója Benkó Krisztina, a Vagyongazdálkodási Iroda munkatársa, akit
ügyfélfogadási időben kereshetnek (Polgármesteri Hivatal, 1221 Budapest, Városház tér 11. fszt. 31. szoba, tel.: 229-2611/214 mellék)
Pályázati feltételek, elvárások, határidők bővebben:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/palyazatok

állás (www.budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok)
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki

IRATKEZELÉSI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. június 30-ig a Polgármesteri Hivatal Közigazgatásfejlesztési- és szervezési Iroda Humánpolitikai Csoportjához „iratkezelési ügyintéző” jeligével lehet benyújtani
az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki

ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. június 25-ig a Polgármesteri Hivatal Közigazgatásfejlesztési- és szervezési Iroda Humánpolitikai Csoportjához „adóügyi ügyintéző” 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. június 28-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „kertész” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu Horváthné Fűkő Zsuzsanna
óvodavezető részére.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

konyhai dolgozó munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. június 28-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „konyhai dolgozó”
jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu Horváthné Fűkő
Zsuzsanna óvodavezető részére.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

óvodapedagógusi

munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. június 28-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „óvodapedagógus”
jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu Horváthné Fűkő
Zsuzsanna óvodavezető részére.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

takarító munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. június 28-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „takarító” jeligével
lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető részére.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

dajka munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. június 28-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „dajka” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu Horváthné Fűkő Zsuzsanna
óvodavezető részére.

Targoncavezető munkakörbe felvételt hirdetünk:

Feladatok: Anyagmozgatás (állványon levő karton, készáru stb.) dízel és elektromos
targoncával (3, 2 T), illetve gyalogkíséretű elektromos targoncával vagy hidraulikus
emelőkocsival. Az anyagmozgató gépek napi karbantartási feladatainak ellátása. Beérkező
anyagok betárolása, a kiadásra kerülő karton-, illetve készáru-dobozok kiadása, kapcsolódó adminisztrációval.
Munkaidő: 6.00–14.35-ig hétfőtől csütörtökig, pénteken 6.00-tól 13.20-ig.
Bérezés: megegyezés szerint. Útiköltség-térítés: törvényi előírás szerint.
Munkavégzés helye: Budapest XXII. ker. (Budafok) CLB Packaging Kft.
1222 Budapest, Gyár utca 15. +36-70/299-1715

Gépbeállító lakatos/műszerész munkakörbe

felvételt hirdetünk:

Feladatok: Papírfeldolgozó gépek kezelése, karbantartása
Munkaidő: 6.00–14.35-ig hétfőtől csütörtökig, pénteken 6.00-tól 13.20-igBérezés: megállapodás szerint. Útiköltség-térítés: törvényi előírás szerint.
Munkavégzés helye: Budapest XXII. ker. (Budafok) CLB Packaging Kft.
1222 Budapest, Gyár utca 15. +36-70/299-1715

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Molnár László: Tegyünk egy lépést
a fogyatékos emberek foglalkoztatásának javításáért
Budapest, 2019. május 29. – A fogyatékos emberek foglalkoztatásának szükségességére, ezzel összefüggő feladatokra hívta fel a
figyelmet Molnár László, Újbuda alpolgármestere azon az üzleti találkozón, melyen a XI. kerületben működő vállalatok, szervezetek vezetői vettek részt. A különleges esemény célja, hogy a fogyatékos munkavállalók integrációjának évében minél több szervezet, vállalat, önkormányzat tegyen valós lépést annak érdekében, hogy sérült embertársaink foglalkoztatása javuljon.
Konkrét intézkedések megfogalmazását és valós lépéseket kért dr.
Molnár László közel hetven, a XI. kerületben is működő kis-, közepes
és nagyvállalati vezetőtől az A38 Hajón megrendezett üzleti reggelin.
A bejelentés célja nem más, mint elősegíteni a fogyatékos munkavállalók integrációját és javítani munkaerőpiaci helyzetüket.
„2019 a fogyatékos munkavállalók munkaerőpiaci integrációjának
éve, mely minket is cselekvésre szólít” – mondta el dr. Molnár László, Újbuda alpolgármestere. „Szeretnénk közös összefogásban kérni a
vállalatokat, szervezeteket, más önkormányzatokat arra, hogy tegyenek egy lépést a sérült emberek munkaerőpiaci integrációja érdekében: mérjék fel, hogy milyen lehetőségeket látnak saját szervezetüknél a fogyatékos emberek foglalkoztatására és fogalmazzanak meg
konkrét intézkedési terveket erre vonatkozóan. Mi is ezt tesszük, és
önkormányzatként igyekszünk élen járni a fogyatékos emberek foglalkoztatásában. Hiszünk abban, hogy megfelelő támogatással a fogyatékkal élő emberek jelentősebb hányadát be lehet vonni a munkaerőpiacra, ezzel pedig mindenki nyer. A munkavállalás javíthatja az
érintettek mentális állapotát, csökkenti a szegénység kockázatát és a
magasabb foglalkoztatottság révén a gazdasági növekedésre is jótékonyan hat, nem beszélve a szervezet belső környezetéről, mely szintén közelebb kerül a társadalmi sokszínűség megéléséhez, ennek elfogadásához” – tette hozzá az alpolgármester.

A program első lépéseként egy kutatásra invitálta a jelen lévő szervezetek képviselőit Újbuda Önkormányzata, melynek célja, hogy felmérje a jelenlegi állapotot, azaz azt, hogy hol tartanak most a vállalatok,
intézmények a fogyatékos emberek foglalkoztatásának kérdésében.
A kezdeményezők célja, hogy egy éve alatt visszamérhető változásokról tudjanak beszámolni, illetve segítséget tudjanak nyújtani azon
szervezeteknek, akik nyitottak a fogyatékos emberek befogadására.
Újbuda Önkormányzata évek óta kiemelten kezeli az esélyegyenlőség megteremtésének ügyét annak érdekében, hogy a kerület különböző hátrányban élő, nehézséggel küzdő lakosait segítse életminőségük javításában. E
cél megvalósulása érdekében számos programot indítottak, hogy felhívják mind a vállalatok, mind a civil társadalom figyelmét az esélyegyenlőség
ügyének és megteremtésének fontosságára, legyen szó akadálymentesítésről, óvodai vagy iskolai érzékenyítő programokról vagy éppen megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának elősegítéséről.
További információ: Baráth Andrea esélyegyenlőségi munkatárs,
tel: 30 817 2301; email: barath.andrea@ujbuda.hu

meghívó

A tizenötödik japán nap.
Az Artchaika Egyesület tagjai szeretettel meghívják Önt és kedves családját
2019. június 15-én, szombaton 15 órára a Kerámiaparkba
15 óra Japán harcművészeti bemutató
Bujutsu-kai Kenshin-ryú Távol-keleti harcművészetek Egyesülete
15 óra 30 perc Horváth Nike vetítéses előadása
a japán kerámiáimról
16 óra 4 órai tea
16 óra 15 perc Fazekas Dávid és Horváth Dániel Zsolt
Go és Shogi játék szabályainak ismertetése, és utána jöhet a játék.!
16 óra 45 perc Borsányi Klára bemutatója
Japán tusfestészet-bemutató és gyakorlási lehetőség.
17 óra 30 perc A kiállított tárgyak megtekintése, beszélgetés a kiállító művészekkel és az előadókkal.
A kerámiatárgyakat az Artchaika Egyesület tagjai készítették.
A kiállítóterembe az ikebanákat és hozzá a kerámiatárgyakat Arany
Betty készítette.
Agyagozás, kézzel formázott disznó, vaddisznó készítése. Tutira malacod lesz. Vinczéné Lőrincz Ágnes keramikus bemutatója.

A „tűzvarázs”! – azaz a kemence bepakolása, rakuégetés – értelemszerű fordításban „a ráérő idők élvezete”. vezeti: Szili Ferenc keramikus
Sushikészítés: Borsányi Klára vezetésével.
A résztvevők megtanulhatják a gasztronómiai szakértőnktől, hogy kell
az igazi japán sushit elkészíteni, és az elkészített sushikat közösen
elfogyasztjuk.
19 óra A Színek varázsa: a raku lelke. Kemence nyitása!
A kiállítás helyszíne: Budapest XXII. ker.
(Budatétény), Bartók Béla út 136.
Tel./fax: (06-1) 362-2413, (06-1) 362-959
e-mail: info@keramiapark.hu Rendezvényszervező:
Arany Betty
Mobil: 06-30/910-5711, e-mail: a.betty@freemail.hu
Főbb támogatók:
Budafoki-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata

Városházi Híradó
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Dancs Annamari
vidáman nosztalgiázik
„Jó hangulatú műsort tervezek a Kerület Napján”
Egy biztos, ahol fellép, sugárzó, temperamentumos személyisége beragyogja a
színpadot. Dancs Annamari, a Budapesti
Operettszínház művésze június 21-én Budafokon lép fel a Kerület napján, és ahogy
ígérte, egy jó hangulatú műsorral.
vek óta látjuk őt szubrett- és prima-

Édonnaszerepekben, s mindenütt nagy

xxxxxx

Fotó: Horváth Tamás

Imi verset mondott

sikert arat. Dancs Annamari láthatóan az
operett műfajára termett, de musicalben
is otthonosan énekel és táncol. Az idén
erről is meggyőződhetünk a kerület napján, 21-én a budafoki színpadon.
– Mivel készül, milyen műsorral lep
meg bennünket?
– Igyekszem olyan műsort összeállítani, amely minden korosztályhoz szól, a fiataltól az idősig. Természetesen lesz operett, ami kihagyhatatlan, és lesz musical
is, ami talán a fiatalokhoz jobban szól.
Híres darabokból fogok előadni ismert
dalokat. S nosztalgiázni is fogunk együtt
a nézőkkel, mert régi slágereket is énekelek. De nem árulom el, melyeket, jöjjenek
el és hallgassák meg.

– Hol lehet önt még látni-hallani, és
milyen darabokban?
– A legtöbbet természetesen az Operettszínházban, ahol például a Lili bárónőben és az Ének az esőben primadonna, a Mayában, A chicagói hercegnőben
és az István, a királyban szubrett szerepet
kaptam, de mindegyikben nagyon jól érzem magam, nagyon szeretem. Nyáron
az Oroszlános udvarban, a Várban fellépek augusztus elején, a Palota Koncerten.
Mielőtt Budafokra megyek, előtte pár napot Montenegróban töltök, ahol egy igen
színvonalas operettgálán veszek részt.
Zsúfolt napjaim és nyaram lesz.
– Hogyan győzi munkával, amikor egy
két és fél éves kisfia van?
– Nem könnyű, de ha segítségre szorulok, azonnal jön az édesanyám Erdélyből.
Most van abban a korban a gyerek, amikor
nagyon oda kell figyelni rá, és nem szeretném, ha bármiben is hiányt szenvedne.
– Jut azért majd idő nyaralásra?
– Remélem, nagyon vágyunk egy közös nyaralásra, biztos, hogy szakítunk rá
egy kis időt. n (Temesi László)

Film, színház és költemények minden mennyiségben
A mi kis falunk polgármesterét, Csuja
Imrét, aki Shakespeare IV. Henrik című
drámájában májusban még utoljára
eljátszotta Anglia királyát és egyben
Falstaffot is, az évad végéig tíz egyéb
színházi szerepben láthatjuk az Örkény Színházban. A Jászai Mari-díjas
érdemes és kiváló művész A mélyben
című, áprilisban bemutatott drámában Szatyint alakítja, a kerületi tavaszi fesztiválra viszont legkiválóbb poétáink költeményeivel érkezett a Klauzál
Házba az „Imi, mondj egy verset!” című
műsorával.
suja Imre színművésszel, akit sokan

Cfilmszerepeiből ismertek meg, má-

sok kedvelt külföldi színészek magyar
hangjaként, és megint mások mint drámai színészt és kitűnő versmondót, a
nagy sikert aratott irodalmi piknik után
beszélgettünk.
– Mikor került közel a versekhez?
– Hajdúnánáson születtem, és ott
élt az én nagyszerű nagymamám is. Ő

tanította nekem a verseket, persze ötéves koromban még csak hallás után.
Az emberek akkoriban a munka után
egy-egy háznál összegyűltek egy jóízű beszélgetésre, pletykálkodásra,
majd amikor kifogytak a szóból, valaki mindig megszólalt: „Imi, mondj
egy verset!” És én elmondtam, amit
éppen megtanultam. Ott és akkor tapasztaltam meg először a csöndet, az
áhítatos figyelmet, hallottam a nézők
kuncogását, láttam a könnybe lábadt
szemeket, vagyis átéltem a katarzis élményét.
– A mindenki által ismert Anyám
tyúkja, a Családi kör, a Szózat és a
Nem tudhatom című verseket egy Ady
költeményeiből álló verscsokor, majd a
Jónás könyve követte. Hogyan született
meg ez az összeállítás?
– Az első Ady-műsort Halmi
György rendezővel állítottuk össze,
a Jónás könyvét pedig egy bábrendező szakos hallgató kérésére tanultam
meg és mondtam el néhány bábelő-

adásán. Ehhez a két anyaghoz válogattam olyan „kötelező” verseket, amelyek egymásból fakadnak és egységet
képeznek Ady soraival és Babits művével.
– Tavaly a IV. Henrikben nyújtott
alakításáért Gábor Miklós-díjat kapott, neve hallatán elsőre mégis az
Üvegtigris vagy a Valami Amerika jut
az emberek eszébe, esetleg Ed O’ Neill
vagy Wesley Snipes magyar hangja.
Idén milyen filmben láthatjuk?
– A Majd helyett most – A Pillanat értéke című filmben a kerekes
székben ülő Mosolyka (Hozleiter
Fanny – a szerk.) apukáját játszom.
Reméljük, hogy ősszel már látható lesz a mozikban. Ezenkívül A mi
kis falunk című tévésorozatban szerepelek. Az utóbbi időben sokan
rám is köszönnek az utcán, hogy
„Ízirájder, polgármester úr!” Ez a
frappáns üdvözlés rengeteg szeretetet hordoz, és nekem ez a legnagyobb
öröm. n (Tamás Angéla)

Zsidó zene az egykori zsinagógában
A Tzomet Band lépett fel a Nagytétényi Könyvtárban a tavaszi fesztiválon

Czimbal István alkotásaiból nyílt kiállítás
Fiatal művész különféle technikákkal készült alkotásaiból nyílt kiállítás a Szelmann Házban. Czimbal István tárlatán – amely nem véletlenül
kapta a MIX elnevezést – a linómetszetek, installációk, szénrajzok és az
egyéb vegyes grafikai technikával készült munkák mellett az alkotó sajátos
látásmódját tükröző fotográfiái is jelentős szerephez jutnak.
kiállítás megnyitóján Lászlóné Varga

AÉva, a Nagytétényi Polgári Kör elnö-

Az egykori zsinagógát 2014-től a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kerületi fiókkönyvtáraként használhatja
Nagytétény lakossága, de a 220 négyzetméteren nemcsak olvasni lehet, hanem gyermekeknek szóló foglalkozásokon részt venni és kiállításokat
nézni, előadásokat és zenét hallgatni is.

ke üdvözölte a megjelenteket, különös
szeretettel Czimbal Istvánt (képünkön),
akit elmondása szerint nem volt egyszerű meggyőznie arról, hogy munkáit
a nagyközönség elé tárja. A nagyméretű
fehér alapon széthintett fekete figurákat,
portrékat, színházi díszlettervet és békaperspektívából készült fotókat bemutató
kiállítást a grafikus és fotós első mestere, Neuberger István nyitotta meg.
A festő- és grafikusművész beszélt
tanítványa kezdeti lépéseiről, amelyeket
a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskolában és a Mészáros László Képzőművészeti Egyesületben tett meg, az Eszterházy Károly Főiskolán (grafika szak

könyvtár a közösségfejlesztésre és

Aa helyi zsidóság emlékeinek ápolá-

sára is hivatott, így az eredeti funkcióhoz méltón adott nagy sikerű koncertet
a Tzomet Band a kerületi tavaszi művészeti fesztivál keretében.
A 2003-ban alakult héber nevű
együttesről (tzomet = útkereszteződés
– a szerk.) már a koncert előtt tudni lehetett, hogy zenéjében egyaránt fellelhetők az ún. mizrahi (közel-keleti) és
szefárd (spanyol) zsidó zenei és hangszeres hagyományok, a délszláv ritmus és dallamvilág, de haszid feldolgozások is szerepelnek műsorukban.
Eredeti hangszerekkel és énekstílusban szólaltatják meg a dalokat, amelyek eredete egészen a diaszpóra előtti időkre nyúlik vissza, nem véletlen
hát, hogy zsúfolásig megtelt a könyvtár erre a különleges programra.
A zenekar alapítója és egyben vezetője, Szentkirályi György a koncert
előtt és a dalokat összefűzve mesélt a
zsidó zenei emlékek keletkezéséről,
szokásokról és rítusokról. Elsőként
egy magyar zsidó emléket, a szombat-

A kísérletezés művészete

xxxxxx

búcsúztatót szólaltatták meg, amelyről a más vallású hallgatókra való tekintettel mondott néhány szót a zsidó
időszámításról. Ezt egy jóval ismertebb, a magyar nyelvterületen is sokat énekelt Szól a kakas már követte,
amelynek jelentése a zsidóság számára szakrális többlettartalommal bír:
a kakas, a „hajnalt kiáltó szárnyas”
ugyanis a zsidó hagyományban a messiás hírnöke.
A koncerten elhangzott még a Magyarországon született, zsidó származású Kozma József világhírű sanzon-

Fotó: Horváth Tamás

ja, A hulló falevél, a Kislányom című
szefárd altatódal, de szólt haszid zene,
megszólaltak jemeni dallamok, és egy
kortárs izraeli szerző művét is tolmácsolta a zenekar. A Jeruzsálemtől Jeruzsálemig című program zárószámaként
a Hava Nagilát (Úgy járd – a szerk.)
játszotta el az együttes.
Egy-egy zeneszám elhangzása után
a közönség jólnevelten tapsolt, a koncert végén azonban olyan viharossá vált a tetszésnyilvánítás, hogy a
Tzomet csak több ráadás után tudta befejezni a koncertet. n (Tamás Angéla)

– a szerk.) szerzett ismereteiről, szakmai
fejlődéséről, valamint kiállított munkáiról, kiemelve, hogy a sajátos nyomdai
kísérleteknél a művész textíliát, papírt
és egyéb anyagokat újszerű „festékekkel”, például rozsdával színkezel, majd
azokat elrendezve nyomtatja. Az így
létrejött nyomtatványokon gazdag, elvont fantáziavilágot látunk, amelyek az
absztrakt festészet fogásait, megoldásait hordozzák magukban.
– Tudtam, hogy Pista rendkívül tehetséges, hiszen a Klauzál Ház grafikusaként is szebbnél szebb, nívósabbnál nívósabb alkotásokkal halmoz el
bennünket, sőt nemrég egy országos
szakmai pályázat különdíját is elnyerte. Sajnálom azonban, hogy nem nekünk jutott eszünkbe munkáit ismertté tenni Budafok-Tétényben – mondta
köszöntőjében Gazdik István, a Klauzál Ház igazgatója némi megilletődéssel a hangjában.
A június 12-ig látható tárlat megnyitóján Meggyes Ádám, a Nart Orchestra
művészeti vezetője, az Irie Maffia trombitásának előadása ragadtatta el a megjelenteket a kiállított alkotásokhoz társuló improvizációival. n (Tamás Angéla)
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 Városházi Híradó

KANYÓ FERENC
JÁRTAMBAN – KELTEMBEN BUDAFOK – TÉTÉNYBEN
című fotókiállítása

2019. június 18-án 18 órakor

Köszöntőt mond:
Lászlóné Varga Éva a Nagytétényi Polgári Kör elnöke
A kiállítást megnyitja:

KARSAY FERENC

Budafok-Tétény polgármestere
Fuvolán játszik: Skrabák Virág és Szalóky Andrea
Énekel: Nirsch Réka
Verset mond: Koós Hanna
Megtekinthető július 31- ig Szelmann Ház 1225 Budapest Nagytétényi út 306.

A belépés
ingyenes!

Városházi Híradó
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BUDAFOK-TÉTÉNY

A Kerület Napja
2019. június 21.

VETÉLKEDŐK A HAJÓS ALFRÉD TANUSZODÁBAN
az egész családnak

10.00 - 11.00 BABAÚSZÓS CSALÁDI VETÉLKEDŐ Tréfás vetélkedő babáknak és az egész családnak
11:00 – 12:00 NÉMÓ ÉS BARÁTAI - 1-4. OSZTÁLYOS TANULÓK (FIÚ, LÁNY, VEGYES)
Egyéni, vagy csapatverseny
13:00 – 14:00 HAVEROK A VÍZBEN - 5-8. OSZTÁLYOS TANULÓK (FIÚ, LÁNY, VEGYES)
3-5 fős csapatok versenye
14:00-15:00 OKTATÓK A VÍZBEN - GYERE SZURKOLJ TANÁRODNAK, ÚSZÓEDZŐDNEK!
Nevezd a tanárodat, oktatódat!
15:00-16:00 CSALÁDOS VETÉLKEDŐ (APA, ANYA, GYEREK)
AZ USZODAI VERSENYEKRE A NEVEZÉS INGYENES, REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT!
A HELYEZETTEK JUTALOMBAN RÉSZESÜLNEK
JELENTKEZNI LEHET: www.akeruletnapja.hu weboldalon, vagy a keruletnapja@bp22.hu e-mail címen
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. JÚNIUS 19. ÉJFÉL!

KERESSÜK A KERÜLET ERŐS EMBERÉT!
Saját testsúlyos és erőemelő feladatok, ahol az győz, aki a legfittebb!
A VERSENY IDŐPONTJA: 15:00 – 18:00 ÓRÁIG | A VERSENY HELYSZÍNE: HAJÓ UTCA (DUNA-PART)
A KERÜLET ERŐS EMBERE VERSENYEN A NEVEZÉS INGYENES
A HELYEZETTEK JUTALOMBAN RÉSZESÜLNEK
JELENTKEZNI LEHET: www.akeruletnapja.hu weboldalon, a keruletnapja@bp22.hu e-mail címen
vagy a rendezvény időpontjában a helyszínen.

Legyünk együtt a Kerület ünnepén!
www.akeruletnapja.hu
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

BUDAFOK-TÉTÉNY

A Kerület Napja
2019. június 21.

HAJÓ UTCA (DUNA-PART)
Egész napos sportprogramok kicsiknek
és nagyoknak a Hajó utcában, a Duna-parton
Próbáld ki az ügyességed a különböző sportágakban, ügyességi
vetélkedőkön a nap folyamán!
10:00 Ünnepélyes megnyitó
10:30 Dekázóverseny
11:00 Kosárlabdás ügyességi és BOSU bemutató óvodásoknak,
kisiskolásoknak
11:00 Kézilabda bemutatóedzés kisiskolásoknak
13:00 Hétméteres dobóverseny
14:00 Kosárlabdás ügyességi és BOSU bemutató minden korosztálynak
14:00 Kézilabda bemutató edzés felsős gyerekeknek
17:00 Labdás ügyességi sor- és váltóverseny csapatoknak kicsiknek,
nagyoknak
Jelentkezni lehet:
www.akeruletnapja.hu weboldalon, a keruletnapja@bp22.hu e-mail
címen vagy a rendezvény időpontjában a helyszínen

en

PINCEJÁRAT A BORLIGETBEN
Tölts velünk egy könnyű nyári estét
a budafoki Városház téren!
Ismerkedj a Pincejárat borászainak legkiválóbb tételeivel Bitai Gergely
sommelier válogatásában és találkozz, beszélgess az alkotókkal is
a Katona Borháztól, a Várszegi Pincészettől és a Soós István Borászati
Szakközépiskolától.
Gondoskodunk a prémium gourmet élményről is: kiváló minőségű
kézműves borkorcsolyákból összeállított kóstolóbatyu is vár, amelyben
Budafok kenyere és kolbásza mellett a Kastélyosdombói sajtműhely
sajtválogatása is megtalálható.
A kellemes hangulat elképzelhetetlen a legaktuálisabb zenék nélkül:
a nemzetközi hírű DJ-producer, a kerületi kötődésekkel is rendelkező
Dj Bootsie hip-hop, lounge, nu jazz zenei válogatása szól június 21-én
17 és 22 óra között a Városház téri Borligetben.

Legyünk együtt a Kerület ünnepén!
www.akeruletnapja.hu
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Beszámoló

Beszámoló

Beszámoló a Nagytétényi Kastély Közalapítvány
kuratóriumának 2018. évi működéséről

Beszámoló a Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény 2018. évi működéséről

A Nagytétényi Kastély Közalapítványt az önkormányzat 1996-ban hozta létre. Akkor a több
éve zárva tartó kastély megnyitását segítette, azóta pedig folyamatosan támogatja a kastély
rendezvényeit a közalapítvány segítségével. A megfogalmazott cél „a kerület műemlék épületei és ezek berendezési állapotának megóvása, felújítása, s ezek méltó környezetben való
bemutatásának elősegítése”. A Nagytétényi Kastély Közalapítvány működését az alapító okirata és a működési szabályzata határozza meg, ennek alapján működik.
2018-ban a kuratórium 3 ülést tartott (március 23., szeptember 20., október 25.), melyeken rendszeresen tájékozódott a kastélyt érintő változásokról, tervekről, az aktuális feladatokat beszélte meg és döntéseket hozott.
A nagytétényi kastély tatarozására, felújítására és a park rendezésére jelenleg nincs
pénz az Iparművészeti Múzeum felújításának befejezéséig, ezért megnyitása csak a jövő év
második felére várható. Ennek ellenére gazdag programot állítottak össze az adventi és karácsonyi időszakra, 2018. december 2–23.ig: feldíszített karácsonyfákkal, hétvégi gyertyagyújtással, koncertekkel, bábelőadásokkal, kézműves-foglalkozásokkal, tárlatvezetéssel,
tematikus hétvégi programokkal, karácsonyfadíszek árverésével stb.
Az önkormányzattól kapott 400 ezer Ft támogatást a kuratórium a kézműves-foglalkozások támogatására fordította. Az önkormányzat felé az alapítvány a támogatás felhasználásáról időben elszámolt. A közalapítvány bevételei az önkormányzat támogatásából (400 000
Ft), az előző évi karácsonyfadíszek árveréséből (101 000 Ft) és a személyi jövedelemadók
felajánlott 1%-ából (60 110 Ft) jöttek össze.
Értékeljük és fontosnak tartjuk az Iparművészeti Múzeum és kerületünk vezetésének
szoros együttműködését. A kuratórium is ezt az együttműködést és a kastély sikeres működését kívánja segíteni a jövőben is.
Zatykó Lajosné a kuratórium elnöke

Beszámoló

Képző-és Iparművészeti Közalapítvány
Budafok-Tétény önkormányzatától 2 millió Ft támogatásban részesült 2018 január 1.–2019.
június 30-i időszakra az alapítvány. A Pató Róza kuratóriumi tagtársunk sajnálatos halálával kialakult helyzet miatt a kuratórium létszáma egy fővel csökkent, melyet az alapítóval
egyeztetve az alapító okiraton módosítottunk. Továbbra is a távlati elképzeléseink között
szerepel egy kerületi alkotóház és a helyi művészeket bemutató katalógus létrehozásának
támogatása, melynek képi anyaga – Czimbal Gyula fotóművész régebbi pályázata kapcsán
– már elkészült.
A Borváros projekt a fenntartás negyedik évére vonatkozó indikátorokat maradéktalanul teljesítette, az erről szóló fenntartási jelentést határidőre beadta, melyet a projekt felettes szerve befogadott. A projekt 4732 fizető és több mint 150 ingyenes látogatót fogadott,
kedvezményes programjaival támogatta a kerületi iskolák és fővárosi szakközépiskolák oktatási célú megkereséseit. A Borváros 2018-ban a Mészáros László Képzőművészeti Kör
számára két alkalommal, az ARTÉR művészei számára egy alkalommal nyújtott kiállítási lehetőséget. A Borváros Projekt csatlakozott a Pincejárat rendezvénysorozathoz is, melynek
közönségnapjain a Promontórium Borlovagrend tagjai is közreműködtek a látnivalók bemutatásában. A 2018-as év végére a STYL Bau Zrt-vel több éve tartó peres eljárást peren kívüli egyezség kezdeményezésével sikerült lezárni.
A Képző- és Iparművészeti Közalapítvány gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adja:
Bevételek: Árbevétel: 0 e Ft. Egyéb bevétel: 5.539 e Ft. Pénzügyi műveletek bevételei: 0 e
Ft. Összes bevétel: 5.539 e Ft.
Kiadások: Anyagjellegű ráfordítások: 386 e Ft. Értékcsökkenési leírás: 4.821 e Ft. Egyéb ráfordítások: 266 e Ft. Tárgyévi eredmény: 66 e Ft. Befektetett eszközök: 11.000 e Ft. Forgóeszközök: 3.809 e Ft. Saját tőke 6.584 e Ft. Kötelezettségek 8.225 e Ft. Mérlegfőösszeg
14.809 E Ft. Összes kiadás: 5.473 e Ft.

A Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény kuratóriuma a 2018. évi gazdálkodásról és működésről az alábbi tájékoztatást
adja: A Budafok-Tétény Közrendvédelmi Alapítvány 2018-ban is az alapító okiratában foglalt céljai megvalósítására fordította a
pénzügyi forrásait.
A Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény 2018. évi bevételei:
Vállalkozásoktól kapott adomány:
3.447.698-Ft
1% felajánlásokból:	
81.727-Ft
Banki kamat:	
0 Ft
A Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény 2018. évi támogatói:
RTL Klub	
1.500.000-Ft
Budafok-Tétény önkormányzat	
1.777.698-Ft
Traum Zoltán	
110.000-Ft
Rendőrökért Baráti Körök Egyesület	
60.000-Ft
A Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény 2018. évi főbb kiadásai:
Bűnmegelőzési RENDVÉDELMI Tábor	
466.465-Ft
Rendőrök jutalmazása 	
1.050.000-Ft
Mikulás-ünnepség (Mikulás-csomagok vásárlása)	 80.000.-Ft
Rendezvényköltség	
870.622-Ft
Tábor bérleti díj	
337.600-Ft
Nyomdai szolgáltatás	
77.765-Ft
Egyéb szolgáltatási költség	
66.600-Ft
Könyvvizsgáló megbízási díj	
101.600.Bankköltség	
44.068.-Ft
Az alapítvány banki és pénztári záróegyenlege
2018. december 31-én: 

959 000 Ft.

A Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény 2018-ban egy új kezdeményezést támogatott, amely a rendvédelmi és mentős dolgozók
gyermekeinek nyári ingyenes táboroztatása volt.

A 2x5 napos napközis jellegű táborban a gyermekek baleset- és
bűnmegelőzési előadásokon vettek részt, és ezekkel összefüggésben programokat látogattak (pl. tűzoltó-, mentőállomás, dunai vízirendészet). Ezenfelül szabadidős programokat szerveztünk
a résztvevőknek, mint pl. mozi, kirándulás gyermekvasút, bobozás,
fagyizás, strandolás. A táborban napi 3x étkezés ellátást biztosítottunk a gyermekeknek. Visszajelzésekből elmondható, hogy a gyermekek nagyon jól érezték magukat, és várják az idei évi tábort.
Az alapítvány kiemelt célként kezeli, a kiemelkedő munkát végző közrendvédelmi dolgozók pénzügyi elismerését. 2018. évben ezt két alkalommal is megvalósult, ahol a kollégák Erzsébet-utalvány révén elismerésben részesültek.
2019. évi terveink között szerepel a bevételek, elsősorban az adományok növelése, melyet további kerületi vállalkozások megkeresésével, tevékenységünk népszerűsítésével kívánunk elérni.
A 2019. év nyarára tervezett „Rendvédelmi táborra” már majdnem
duplájára nőtt a jelentkezők száma, ezért 2019. nyarán 1x6 napos (vidéki kitelepülős) tábort, és 1x5 napos napközi jellegű program megvalósítását kívánjuk támogatni.
Az alapítvány a 2019. évben az alábbi programokat kívánja támogatni:
• bűnmegelőzési kiadvány kiadása a kerületi lakosok részére
• kerületi baleset- és bűnmegelőzési programok szervezése
• Nyílt nap szervezése
• nyári „Rendvédelmi Tábor” szervezése (két hét időtartamban)
• a „Vigyázunk Rátok” programsorozathoz kapcsolódó kiadvány kiadása
• az óvodások és kisiskolások részére tartandó közlekedésbiztonsági
tájékoztató fórumhoz kapcsolódó kiadvány kiadása
Budapest, 2019. február 28.
Kázmácz József kuratóriumi elnök

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

1223 Bp., Kistétény u. 32.

kivett lakóház, udvar, gazd. épület

C épület, „lakás”

25 Bp., Nagytétényi út 201.
lakóház, udvar, gazd. épület 4/8 tul. hányada

Helyrajzi szám: 220962/5. Telekterület: 1151 m2.
Övezet: Lke-2/BF/7. Az ingatlan kikiáltási ára:
36 000 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2019. június 13. 9.00 óra.

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: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén.

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 25. 9.30 óra.

Városházi Híradó
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Hősök vasárnapja
A háborúban elesett katonákról emlékeztek meg
Május utolsó vasárnapján a háborúban elesett katonákra emlékeznek országszerte. Idén május 26-án reggel
a Szent István király plébániatemplom
kertjében, délelőtt pedig a Szentháromság téri hősi emlékműnél helyezték el az emlékezők a koszorúkat és a
mécseseket.
Budatétényi

Polgári Kör és a
Egyházközség közösen szervezte meg a Hősök vasárnapja
megemlékezést a templom kertjében található két emléktábla előtt. Hódi Szabolcs, a Klauzál Gábor Társaság titkára
mondott ünnepi beszédet. „Az emlékezés alapgondolata 1915 júliusában fogalmazódott meg elsőként, a frontról a
miniszterelnöknek hazaintézett levélben” – fogalmazott a titkár. Tóth Melinda, a kör elnöke bejelentette, hogy a II.
világháborús emléktáblát közös összefogásnak köszönhetően megújítják. A beszédek után a megjelentek elhelyezték
az emlékezés koszorút, elsőként Karsay
Ferenc polgármester, majd a kerületi civil szervezetek vezetői és az elesett katonák hozzátartozói. A koszorúzást követően szentmisét tartottak a templomban.

ABudatétényi

xxxxxx

Fotó: Horváth Tamás

Jó hangulat a Pincejáraton

Zenei tehetségkutatón döntöttek a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál egyik fellépőjéről
(Folytatás az 1. oldalról) 

Elérkezett június első hétvégéje, és ezzel „hivatalosan” is lezajlott a nyár első
pincejárata. A program középpontjában az ifjú, feltörekvő tehetségek felkutatása állt elsősorban azzal a céllal, hogy a szeptemberi borfesztiválon
friss, új színt hozó koncertekkel gazdagodhasson a program.
A Zenei Tehetségkutatóra jelentkezett
negyven előadó közül tízen állhattak a
közönség és a zsűri elé, hogy produkciójukat bemutassák. A Katona Borház három fellépője közül LivingRoom együttes, illetve Flamisch Péter a két
rendezvény (Kerület napja, novembe-

ri pincejárat) egyikére kap majd meghívást, és a Szalóky Group fellépésére is
számítanak a kerületben, elsősorban a remek jazzkoncertek kitűnő vendéglátója,
a Törley Pezsgőmanufaktúra, ahol a további hat csapat versenyzett.
Az idei tehetségkutató verseny győztese, és egyben a Fröccs Terasz szeptemberi fellépőinek egyike a Perpetuum
zenekar, míg a Jóanépi és a Meg A Cukorka nevű formációk különdíjat kaptak
a zsűritől (tagjai: Szalóki Ági, Gadácsi
Miklós, Magyar László és Puskás Csaba). Ők a Piactéren, illetve az Oroszlános udvarban adnak egy-egy koncertet a
borfesztiválon.

Ugyanezen a napon 10 órakor a Nagytétényi Polgári Kör is megemlékezést
szervezett. Monostoriné Szeleczky Gabriella történelemtanár tartott előadást a
Nagytétényi Helytörténeti Kiállítótérben a Vitézi Rend történetéről. 11 órakor
Lászlóné Varga Éva, a kör elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Monostoriné
Szeleczky Gabriella mondott ünnepi beszédet. 1934 őszén avatták fel a hősi emlékművet, melyen maga József főherceg
és Gömbös Gyula honvédelmi miniszter
is részt vett. „A honvédelem szavunk mélyebb tartalmú kifejezés, mely a reformkorban keletkezett, és gróf Széchenyi István használta először 1831-ben. S 170
évvel ezelőtt, 1849-ben valóban a hazáért harcoltak, a hazáért adta vitézül életét
a honvéd. Mint ahogy a kövek a sziklát,
úgy alkotják a hadat a katonák” – mondta Monostoriné Szeleczky Gabriella. A
beszéd után Ambrus Károly játszott tárogatón, majd Vincze Márton színművész
szavalta el Ady Endre Tűzcsiholó című
versét. Az ünnepség végén Arató László, a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola igazgatója játszott trombitán. A megjelent emlékezők koszorúkat helyeztek el
az emlékműnél. n (Viszkocsil Dóra)

A Budafoki Pincejárat szervezői, Deutsch Anita és Salamon Judit a pincék által szervezett séták
és borkóstolók mellé a Záborszky
Pincében
Fűszervarázs
címmel
gasztotalkshow-t és kiállítást kínáltak az érdeklődőknek, a SeyboldGarab pincében a Szinnyei Dóri duó
muzsikált, és helytörténeti sétát tartottak. A Várszegi Pincészetben az
Estage Duó, a Barlanglakás Emlékmúzeumban Berendi Nándor zenélt,
de alig zajlott le a hétvégi program, a
szervezők már július első szombatjára készülnek, az „Utcazenész” pincejáratra. n (Tamás Angéla)

xxxxxx

Parti a patak partján
Ismét megrendezte nyár eleji programját a Rózsavölgyi Egyesület

Fotó: Horváth Tamás

Örökifjú bohémek

Fergeteges siker a szenior táncesten Budafokon
Várakozáson felüli nézőszám, gyönyörű, az alkalomhoz illő terem, jó hangulat,
kellemes zene és ámulatba ejtő bemutatók jellemezték a Budafok-Tétény Baráti
Körök Egyesülete által szervezett szenior
táncestet. Az első alkalommal megrendezett találkozót május 18-án tartották a
Tóth József utcai székházban.
műsor kezdetekor nyolc pár vonult

Afel a közönség előtt, majd az egye-

xxxxxx

Huszonkettedik alkalommal ébresztette
reggel tíz órakor a rózsavölgyi lakókat a
Budafoki Fúvósegylet. A hagyományos Patak Partira évről évre egyre többen kíváncsiak, ami minden évben egy vidám zenés felvonulással kezdődik. Ilyenkor egy
szűk órára lezárják az autós forgalom előtt
az Ady Endre utat, és mindenki szabadon
sétálhat a menethez csatlakozva, most is
az élén a Rózsavölgyi Egyesület vezetői, a
Történelmi Lovastúra Egyesület tagjai és a
Budafokos Baranta Csapat sétált.
z ünnepélyes megnyitót idén is a Ró-

Azsavölgyi Közösségi Ház udvarán

tartották, ahol elsőként Lázár Imre, az
egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket. „Azért vagyunk a világon, hogy
valahol otthon legyünk benne” – Tamási Áron idézetével nyitotta meg az idei
rendezvényt. Budafok-Tétény önkormányzata 14 tő rózsával ajándékozta

Fotó: Horváth Tamás

meg a rózsavölgyi lakosságot, amit rögtön el is ültetett Zugmann Péter alpolgármester a közösségi ház előtti utcaszakaszon. Sokan ragadtak ásót és gereblyét,
és segítettek a virágok ültetésében. „Tavaly Rózsavölgy-felsőn ültettünk rózsákat, most arra gondoltunk, hogy ismét virággal lepjük meg az itt élő embereket”
– mondta az alpolgármester. Hozzátette
még, hogy az elmúlt években sikerült a
közösségi házat kívülről-belülről teljesen felújítani, az önkormányzat tovább
folytatja a járdaépítést, és a napokban
befejeződik az utolsó földút aszfaltozása Rózsavölgyben. A sokak által használt 41-es villamos már régóta csak egy
sínpáron közlekedik, többször kérte az
önkormányzat a BKV-tól, hogy tegyenek valamit. Nemrégiben elkezdődtek
a munkálatok, várhatóan nyár közepére
megerősítik a patak partját, és újra mindkét sínen közlekedhet a villamos.

„Az lehet a Patak Parti sikere, hogy itt
minden korosztály megtalálja a neki megfelelő programot” – mondta Szántó Tamás
a rendezvény felelőse. A megnyitót követően a Kalap kalandja című mesét adta
elő a Budai Bábszínház, majd elindult a
„Futavölgy” és a biciklis körverseny a
Honfoglalás utcában. A gyerekek nagy
kedvence volt az ugrálóvár, a kézművesfoglalkozás, az arcfestés és a pónilovaglás.
A hagyományos programok mellett mindig a fellépők az újdonságok, idén a Csillagszemű Gyermektáncegyüttes lépett
színpadra, melyet Tímár Sándor és Tímár Böske világhírű néptáncosok alapítottak. A nap sztárvendége Szűcs Antal
Gábor és Gál Péter volt, ők a Latin varázs című koncertjükkel lepték meg a közönséget. Este hét órától a 70-es és a 80as évek zenéitől volt hangos Rózsavölgy,
a partit a Flames Flowers tűztáncshow-ja
zárta. n (Viszkocsil Dóra)

sület elnöksége nevében Rigó Lajos alelnök köszöntötte a vendégeket. „Az
egyesület fontosnak tartja a sportot, és
minden egészséget segítő és őrző mozgás gyakorlásához lehetőséget és támogatást biztosunk” – mondta az alelnök.
Meglepetés volt Závodszky Rita Zsuzsanna táncművész, Budafok-Tétény önkormányzata művészeti ösztöndíjasának
szólója, amellyel üdvözölte a nézőket
és tisztelgett a táncot szerető és művelő résztvevők előtt, előadásával hangsúlyozva a táncban rejlő szépség, harmónia, öröm és erő egységét. A találkozón
a társasági táncok széles körű bemutatása is megjelent az angolkeringőtől a
West coast swingig. Az est legfiatalabb

résztvevője 40, a legidősebb 89 éves
volt. Megmutatta tánctudását az Örökifjú Bohémek csoportja is, ők angolkeringő, tangó és bécsi keringő formációt adtak elő, igazi vidám és átszellemült
pillanatokat varázsoltak a közösségi házba. A bemutatók végén, amíg a közönség
szavazatait számlálták, a nézők is táncra
perdültek, Várhegyiné Nagy Rózsa csoportos country táncra tanította a lelkes
közönséget. Az eredményhirdetéskor
Horváth Zsóka elnökségi tag oklevelet,
Rigó Lajos és Závodszky Zsuzsa ajándékokat adott át a résztvevőknek és méltatta teljesítményüket.
A közönség szavazatai alapján kupát vihetett haza a Schmidt házaspár,
Pócsi Gyula és partnere, Troják Árpádné, Sajben László és Kuczmann Anna,
valamint Papajcsik Gábor és Orbán Ildikó. A szenior tánctalálkozó nem jöhetett volna létre Zsidákovits Gusztáv és felesége, Marika aktív részvétele
nélkül. A rendezvény végén Vizi Sándor elnök elmondta, hogy hagyományteremtőnek tekintik ezt a rendezvényt,
így jövőre is szeretné, ha meghirdetnék
a szervezők. n (Viszkocsil Dóra)
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 Városházi Híradó

Születésnap a Hugonnai
Vilma Általános Iskolában
Idén ünnepli az intézmény megalakulásának 92. évfordulóját
Május tizedike minden évben különleges a Hugonnai Vilma Általános Iskola
diákjai számára, hiszen ilyenkor nem
kell könyvekkel teli táskával és megírt leckefüzetekkel érkezniük a tanítás nélküli napra. Idén ünnepli az intézmény a 92. születésnapját, ezért az
egész nap a játékos tanulásról és a felhőtlen együttlétről szólt.
diákok teremről teremre jártak, és kü-

Alönféle játékos, ügyességi és sport-

A Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola felnőtt „növendékeinek” műsora

Fehér rózsa a kerületi
pedagógusoknak

Fotó: Horváth Tamás

Köszöntötték a tanárokat és óvodapedagógusokat a Klauzál Házban
Fehér rózsával és köszöntéssel fogadták
a kerület tanárait, tanítóit és a XXII. Kerületi Egyesített Óvoda dolgozóit május 31én a Klauzál Házban. Délelőtt BudafokTétény iskoláiból érkeztek a vendégek a
pedagógusnapra, a kora esti órákban pedig az óvodák dolgozóit ünnepelték.
megjelenteket mindkét rendezvényen

ANémeth Zoltán alpolgármester kö-

szöntötte, aki beszédében a gyermekeket, a pedagógiai munka, azon belül is
a nevelés jelentőségét, szépségét, valamint a pedagógusokra háruló felelősséget emelte ki.
– Nem lehet más a célunk, mint az,
hogy a gyerekek egészségben, boldogságban, motiváltan, kíváncsiságukat
megőrizve, a világba vetett hittel nőhessenek fel, és a diákok az iskola elvégzése után minden fontos tudást megszerezve léphessenek át a felnőttkorba. Biztos,
hogy az önök életében is volt egy „óvó
néni”, egy vagy több tanító, tanár, esetleg
felnőtt, aki nagy hatást gyakorolt az életükre, jóra biztatott, segített abban, hogy

a világot érdekesnek, az embereket jónak tartsák, és akire jó szívvel emlékeznek vissza, akit a mai napig emlegetnek.
A gyermekeink számára önök lehetnek
azok! – mondta az alpolgármester.
Karsay Ferenc polgármester, aki más
irányú hivatalos elfoglaltsága miatt nem
tudott részt venni az idei pedagógusnapon,
videoüzenetben köszöntötte kollégáit.
A délelőtti programra Kémenes Örs, a
Hugonnay Vilma Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulója két saját költeménnyel, a Nádasdy Táncegyüttes pedig
táncbemutatóval készült. A végzős diák
szerényen, ám mégis irigylésre méltó magabiztossággal mozgott a színpadon, miközben beavatta a közönséget a Zátony és
a Mikor először találkoztunk című versek
megszületésének körülményeibe is. A Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola felnőtt
„növendékei” a tőlük megszokott, magas
színvonalú műsorral kedveskedtek, amelyet két erdélyi tánccal zártak.
Az esti ünnepségen, ahol a televíziós-szerkesztő Pachmann Péter a Hogyan
teremtette a Jóisten az óvónőt című hu-

moros írással kedveskedett a közönségnek, és a Kis Nádasdy Néptánccsoport
műsora biztosította a további szórakozást, kerületünk több elöljárója is megjelent. A pedagógusnap alkalmából név
szerint köszöntötték a nyugdíjba vonuló, valamint a hosszabb ideje, illetve a
2018/2019-es nevelési évben kiemelkedő munkát végző óvodai dolgozókat, külön kiemelve nyugdíjba vonulása
kapcsán Horváthné Fűkő Zsuzsannát, a
kerületi Egyesített Óvoda vezetőjét.
Számára kollégái is tartogattak meglepetést: Hegedűs Endre Kossuth-díjas
zongoraművész és felesége, Hegedűs
Katalin előadásában Debussy- és Mozart-dallamok csendültek fel, míg Kovács
Barbara óvónő verseit egyik munkatársa,
illetve kezükben egy-egy csokor virággal
az óvodások mondták el, majd megajándékozták egy, a pálya legszebb pillanatait megörökítő fotókönyvvel. Horváthné Fűkő Zsuzsanna köszönetet mondott
a fenntartó önkormányzatnak és kollégáinak, majd A szeretet himnuszával elbúcsúzott óvodáitól. n (Tamás Angéla)

Negyvennégy év óvónőként
Komoly szakmai sikerekkel a háta mögött búcsút vesz a pedagógusi pályától Horváthné Fűkő Zsuzsanna, a XXII.
Kerületi Egyesített Óvoda vezetője, aki
bizonyos életszakaszaiban a közélettől sem riadt vissza. A kerületünkben született és ma is itt élő óvópedagógus a nevelési év végén nyugdíjba
vonul, hogy megkezdje megérdemelt
pihenését. Az óvodapedagógus számtalan szép emléket őriz a pályán eltöltött negyvennégy évből, amelyek egy
részét most az olvasókkal is megosztja
a Városházi Híradó kérésére.
– Mielőtt 2008-ban felkérték az egyesített óvoda vezetésére, a kerület több intézményében is dolgozott. Melyik óvoda mit nyújtott önnek?
– Az Árpád utcai óvodában töltött
évek alatt kerületi versenyt szerveztem
az óvodapedagógusoknak, ami komoly
elismerést kapott, a Vöröskereszt utcai
óvodában pedig, ahol vezetőhelyettes
voltam, számos fővárosi és kerületi
szintű szakmai bemutatót tarthattam.
A Kisfaludy óvodába már vezetőként
kerültem, így új kihívásokkal néztem
szembe. Innen vitt az utam a VII. utcai
óvodába, ahol 1990-ben óvodavezetői
munkám elismeréseként a XXII. kerületi Tanács „Budapestért” kitüntető díjban részesített. Itt volt a kolléganőm
Nagy Lórántné Kovács Barbara, akinek két versével búcsúztattak a pedagógusnapon, valamint Rucska Tiborné
is, akivel együtt szerveztünk sítábort
Szlovákiába, és vele kezdtem el az óvo-

dás sportversenyeket meg az óvodások
úszásoktatását is. Büszke vagyok arra,
hogy a fővárosi óvodák nagycsoportosainak csapatversenyét 1996 óta eddig minden nevelési évben megrendeztük, de az önkormányzat már 1998-ban
a „XXII. kerület Sportjáért díj”-ban részesített az óvodai sportéletért végzett
munkámért, 2006-ban pedig „Az év intézményvezetője” címmel és Tóth József-díjjal ismerte el óvodavezetői tevékenységemet.

– 2008-ban kinevezték az Egyesített
Óvoda élére. Az elmúlt több mint tíz évben milyen sikereket élt át?
A díjakon túl, amelyeket kaptam
(2012-ben Bárczy István-díj, 2014-ben
díszpolgár cím) sikerként könyvelem el,
hogy azt a 2019-ben összeállított anyagot – az Egyesített Óvoda alapdokumentumai, mint SZMSZ, Pedagógiai
Program, Óvodavezetői Munkaterv és
annak értékelése –, amelyet az Oktatási Hivatal felkérésére összeállítottam, a
tanfelügyeleti szakértők képzéséhez és
vizsgáztatásához használják fel.
Öröm számomra, hogy mindig
olyan kollégák vettek körül, akik az
óvodai nevelésben magukénak vallották a korszerű pedagógiát, számukra is
első volt a gyermekek szeretete és az,
hogy felismerjék a tehetséges gyermekeket, fejlesszék az erre rászoruló óvodások képességeit.
– Siker az is, hogy az EGYMI-től
átvettük a sajátos nevelési igényű kisgyermekek fejlesztését, és három tagóvodában elkezdtük az autista gyermekek integrálását. Nagyon jó érzéssel
tölt el, hogy bárhová megyek a kerületben, egykori óvodásaim, illetve szüleik
megszólítanak, hálásak azért, hogy annak idején volt az óvodában angoloktatás, valamint többféle sportolási lehetőség, és akkor is boldog vagyok, amikor
egy szülő elmondja, hogy jól ismertem
fel, miben tehetséges a gyermeke, mert
felnőttként ez beigazolódott. Lehet ennél nagyobb sikere és öröme egy óvodapedagógusnak? n (Tamás Angéla)

feladatokban vettek részt forgószínpadszerűen. A felső tagozatos diákoknak hat
állomást, az alsósoknak nyolc helyszínt
találtak ki a pedagógusok. A tornateremben lehetett kosarazni, tollasozni, szlalomozni és célba dobni. A diákok nagyon
élvezték az ételfestékkel történő színkeverést, az activityt, a kézműveskedést,
a hangfelismerő feladatot és a szókirakót. „A nap fő célja, hogy kötetlen formában együtt lehessenek az iskola tanulói és pedagógusai” – mondta Tamaskáné
Fekete Erika, az intézmény igazgatója.
Az idei iskolanap azért is volt különleges, mert egybeesett az egészségnappal,
így sok érdekes előadást hallhattak a tanulók. A Magyar Vöröskereszt munkatársai
egy ambubabán mutatták be az újraélesztés menetét, amit a gyerekek is kipróbál-

hattak. Egy másik teremben a cukorbetegség kialakulásáról beszéltek szakemberek
„Cuki kalandjai” történetén keresztül. Az
interaktív előadás keretein belül megismerhették a diákok a cukorbetegség főbb
tüneteit, mint például fáradékonyság,
ízületi fájdalmak vagy éppen nehezebb
koncentráció. Hazánkban egyre többen
küzdenek a cukorbetegséggel, Magyarországon minden tizedik embernél diagnosztizálják ezt a betegséget, ami helyes
táplálkozással és mozgással megelőzhető
lenne. Vannak olyan gyerekek, akik már
cukorbetegen születnek, de sokuknál fiatalkorban alakul ki az inzulinrezisztencia, ami az előszobája a cukorbetegségnek. A tanítás nélküli napon tankönyvek
nem kerültek elő, mégis rengeteget tanultak a gyerekek. Este gálaműsor zárta
a napot. n (Viszkocsil Dóra)

Tanösvény a Herman Ottó
Általános Iskolában
Felújították és kibővítették a tanösvényt
Újra van tanösvény a Herman Ottó Általános Iskola Dévény utcai épületének
udvarán. Tíz évvel ezelőtt néhány pedagógus megálmodta és létrehozta az intézmény kertjében a tanösvényt, de ez
az évek alatt sajnos elhasználódott. Néhány hónappal ezelőtt Göndöcs-Csontos
Kitti tanító, az öko munkaközösség vezetője úgy döntött, hogy felújítja és kibővíti
a tanösvényt, amihez sok segítséget kapott kollégáitól.
ilenc álomásból áll most a tanös-

Kvény az iskola udvarán. A diákok elő-

ször tanári vezetés mellett nézhették meg
és próbálhatták ki az adott helyszín feladatait, merthogy azokat is elrejtett a tanárnő. A diákok okostelefon segítségével, QR kódokat leolvasva ismerhetik
meg az iskola körül élő fák fajtáját és
gondozását. Az első állomásnál Herman Ottó életét ismerhetik meg a tanulók, aki nemcsak természetkutató, zoológus, néprajzkutató, régész, hanem
még politikus is volt. Van olyan állomás,
ahol madáritató és madárodú van kirakva, ez utóbbiban már voltak is kis cinegék. A szelektív kukáknál a környezetvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet

az útmutató tábla. A gyerekek többsége
rögtön felismerte a fűszernövényeket,
amikhez szintén QR kódokat tettek a pedagógusok, így azt is megtudhatják a diákok, hogy mire jók a növények. A kilencedik állomásnál különféle ügyességi
feladatokat kell megoldaniuk a tanulóknak. Van memóriajáték, amőba és mezítlábas kiskert. „Nagyon nagy kincs ez
a hatalmas zöld udvar, amivel az iskola
büszkélkedhet. A tanösvénnyel azt szeretnénk elérni, hogy a diákok ismerjék
meg a környezetükben élő növényeket,
állatokat, és vigyázzanak rájuk” – mondta Göndöcs-Csontos Kitti. A tanösvényt
a diákok tanórák keretein belül és utána
is látogathatják. n (Viszkocsil Dóra)

program

kerületi helytörténeti verseny
2018-ban jelent meg kerületünk új helytörténeti könyve Tények-Történetek-Képek
Budafok-Tétény 22 címmel. A könyv megjelenése adta az ötletet Kisbenedek Katalinnak a Budafok-Tétényi Baross Gábor Általános Iskola intézményvezető-helyettesének, egy kerületi helytörténeti verseny szervezéséhez. Kerületünk Önkormányzata 2018 decemberében hirdette meg a versenyt, melyre 4 fős csapatok
jelentkezését várták az általános iskolák 6-7. évfolyamos korosztályából. Három
iskolából nyolc csapat indult el a megmérettetésen.
A vetélkedő négy fordulójának feladatai a négy kerületrészhez kapcsolódtak.
A feladatok megoldásához az Önkormányzat minden csapat számára biztosított
egy példányt a helytörténeti könyvből. A szakirodalom mellett azonban testközelből is megismerkedhettek a versenyzők kerületünkkel. Február 2-án Bayer Árpád
vezette őket körbe Baross Gábor telepen. Március 2-án Janzsó János vezetésével Budatétényben jártak. Április
6-án Garbóci László mutatta meg
Budafok nevezetességeit. Május
4-én pedig Nagytétényben kalauzolta őket Dindi István.
A verseny döntőjére június
19-én 17 órakor kerül sor
a Klauzál Ház kamaratermében, amelyre minden kerületi
érdeklődőt szeretettel várnak
a szervezők.

Városházi Híradó
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PINCEJÁRAT A BORLIGETBEN
án
Július 6- n
o
t
a
b
szom

Pincejárat „utcazenészekkel”
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, Pincejárat
jeggyel: 1200 Ft

16.00 - „A kerület sütije”, avagy almáspite pezsgőkrémmel
Kóstolóval egybekötött pódiumbeszélgetés résztvevői: Viszkocsil
Dóra a Promontor Tv szerkesztője, és Maja Wanot az autentikus
slow-food budafoki nagykövete, kerület süteményének kitalálója.
kóstoló: Nyáridéző gyümölcsös csirkefalatok sajtos cipócskában.
14.00-19.00 Haid Attila fotóművész kiállítása

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

15.00-20.00 Lounge Break
A programra a belépés ingyenes. Vezetett pinceséta, 3 pohár bor:
1500 Ft. (Pincejárat jeggyel: 1000 Ft).

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

19.00 -21.00 Vacsora és Pincekvíz
Játékos kvíz vetélkedő 2-6 fős társaságoknak. Menü: Roston sült
karaj tzatzikivel, görögsalátával és steak burgonyával. A csomag ára 2990 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 Con Guitarra koncert Zene és gasztronómia találkozása a többszázéves pincében.
A menü: Kemencében sült csülök velesült burgonyával és házi
vegyes salátával, 3 tételes borkóstolóval csomag ára: 3000 Ft.
16.00 A Törley Mauzóleum rejtélyei - Tematikus séta Garbóci
László helytörténésszel - (A program ára tartalmazza a 2 tételes
borkóstolót és frissensült sörperec a Seybold-Garab Pincében,
valamint egy Pincejárat jegyet) ára: 2200 Ft.
Mindkét program 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 látogatás folyamán a látogatók betekintést nyerhetnek a
barlanglakások kialakulásának folyamatába, a barlanglakók
mindennapi életébe.

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

15.00-19.00 Duó RedWhite
13.30-19.30 Múzeumlátogatás vezetett pinceséta
Teljes árú belépőjegy: 1200 Ft. (Pincejárat jeggyel 800 Ft)

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

15.00- 19.00 Stikli zenekar
19.30 Hajdu you do? - Hajdu Steve stand up estje
Jegyek a jegy.hu-n, a Klauzál-Házban, helyszínen az előadást
megelőző 30 percben. Jegyár: 2600 Ft (magába foglalja a 3
tételes borkóstolót).

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

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

Megjelenik: minden második héten

2019

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

Nem maradhat el a prémium gourmet
élmény sem: kiváló minőségű kézműves
borkorcsolyákból összeállított kóstolóbatyu is várja az ínyenceket, amelyben Budafok kenyere és kolbásza mellett a Kastélyosdombói sajtműhely sajtválogatása
is megtalálható.
A kellemes hangulat elképzelhetetlen a
legaktuálisabb zenék nélkül: a nemzetközi hírű DJ-producer - a kerületi kötődésekkel is rendelkező - Dj Bootsie hiphop
- lounge - nu jazz zenei válogatása szól
június 21-én a Városház téri Borligetben.

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

Pincészetük 23 hektár területen gazdálkodik a délbalatoni régiókban. A szőlőt
már az ültetvényen szelektálják. Csak
minőségi, kézzel válogatott szőlőalapanyagot használnak fel, csak a tökéletesen érett, egészséges szőlő kerül feldolgozásra. Fehérboraikat és rosé boraikat
rozsdamentes acéltartályban, ellenőrzött
körülmények között tárolják a palackozásig. Vörös boraikat fahordós érlelés alá
vetik (6-24 hónapig) nagy ászokhordókban, és kisebb, új, tölgyfa hordókban érlelik palackozásig.
Soós István Borászati Tangazdaság
A Tangazdaság Európában egyedülálló:
egyetlen főváros sem rendelkezik ilyen
nagyságú működő, minőségi szőlőt termelő szőlőfelülettel. A szépen gondozott
szőlőterület kiegészül szőlőfeldolgozóval, 1000 hl-es, teljesen földbe süllyesztett borospincével ahol boraikat kiváló
minőségben tudják készíteni. Ezt bizonyítják a borversenyeken elért eredményeik is és az egyedi termőhelyre utaló
„Főváros Bora” elnevezésű palackos borcsalád, mely 3 fajta bortípust takar.

Katona Borház
1996 óta készítik boraikat a Balaton déli
partján, így a nyári napsugarat, az aranyló
fürtöket és a termékeny földet rejtik palackba.
Hitvallásuk szerint, a modern technológia
és a kézműves, hagyományos borkészítés
megfér egymás mellett, csakúgy, mint a
családjuk több generációja. Céljuk olyan
borok megalkotása, melyek fogyasztóik
elégedettségére válnak, és különleges
élményt nyújtanak.

KÁRPITOSMESTER

Megjelenési lehetőségekkel kapcsolatban
kérje tanácsadó kollégáink segítségét!

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő

Megismerkedhetünk a kerületi borászok legkiválóbb tételeivel Bitai Gergely
sommelier válogatásában, és találkozási,
beszélgesi lehetőség is lesz az alkotókkal: a Katona Borháztól, a Várszegi Pincészettől és a Soós István Borászati Szakközépiskolától.

Várszegi Pincészet

Résztvevő borászatok:

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

Hirdetésfelvétel

Töltsön egy könnyű nyári estét Budapest
Bornegyedében, június 21-én, pénteken
délután, 17:00 órától. A Pincejárat csapata ezúttal igazi piknik hangulatot varázsol a Kerület Napján a budafoki Városház téri parkba, ahol az árnyas fák alatt
minden adott lesz, hogy kiélvezzük az év
leghosszabb nappalát, a meteorológiai
nyár első péntekjét.

MAJOR DEMETER
Kápritozott bútorok javítása,
áthúzása közülereknek is!

Apróhirdetés
Appróhirdetés-felvétel:
GYORSNYOMDA,
PROMONTOR UDVAR

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

1221 Budapest,
Kossuth. L. u. 25–29.

ÜVEGEZÉS

szolgáltatás 

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

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

állás 
Autószerelő kollégát keresek kiemelkedő bérezéssel! Autószerelő végzettséggel munkatársat keresek, kiemelkedő bérezéssel, azonnali munkakezdési lehetőséggel. Érdeklődés
esetén várom hívását a +36-30/5512137 telefonszámon.

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

Cél az első tíz közé kerülés
Csizmadia Csaba a nyári szünet után ambiciózus tervekkel vág neki az új szezonnak
Tart a szünet a labdarúgó NB II-ben is,
Csizmadia Csaba, a BMTE vezetőedzője például szülővárosában, Marosvásárhelyen vakációzik, látogatóban szüleinél és testvérénél. Kell is a feltöltődés,
mert idegőrlő volt a 2018–2019-es bajnokság, amelyet a 16. helyen fejezett be
a csapat. Biztos bennmaradás, de a hajrában három vereség – ennél mindenképpen több kell.
klub megvált hét, lejáró szerződé-

Asű labdarúgójától, Balogh Pétertől,

Csiszér Balázstól, Gubacsi Zoltántól,
Kercsó Bencétől, Pölöskei Pétertől,
Vég Bencétől és Patkós Imrétől. Az
erősítések folyamatban vannak, mire
megjelenik a Városházi Híradó, talán
már be is jelentették az új igazolásokat.

–Tapasztalt játékosok érkeznek,
egyiküknek NB I-es tapasztalata is van,
meggyőződésem, hogy erősítést jelentenek a csapatnak – mondta Csizmadia
Csaba, aki még mindig fájlalja az utolsó
három forduló vereségeit, főleg az utolsó meccsen a sereghajtó Monortól. –
Szükség is lesz a vérfrissítésre, ha meg
akarjuk valósítani céljainkat az új szezonban. Talán az volt most a baj, hogy
túl korán biztonságba kerültünk, három
körrel a vége előtt már matematikailag is biztossá vált a bennmaradásunk.
A fiúk hátradőltek, megelégedtek, és ez
még az NB II-ben is megengedhetetlen.
A nem túl fényes befejezés ellenére a
záróbankett a Kopaszi-gátnál – a csapat
egyik szponzorának köszönhetően – remekül sikerült.

– Persze a csapat törzsgárdája együtt
marad, Filkor Attila, Ihrig-Farkas Sebestyén, Khiesz Kornél és Vankó Imre egyaránt egy évvel, 2020-ig hosszabbította
meg júniusban lejáró szerződését – tájékoztatott Csizmadia Csaba. – Korábban
csapatkapitányunk és házi gólkirályunk,
a mostani szezonban 16 találatig jutó
Kovács Dávid, továbbá Fekete Máté,
Króner Martin, Vass Máté, Vaszicsku
Gergő és Veszelinov Vladimir is megállapodott klubunkkal a folytatásról.
A nyári szünet Budafokon június 24ig tart, akkor kezdődik a felkészülés az
új idényre, immár megerősített kerettel.
– Nem szeretném, ha a kiesés mint lehetőség újra felmerülne. Csak előre akarunk tekinteni, hátrafelé semmiképpen –
mondta a vezetőedző. n (Ch. Gáll András)

Pelikán Imre emlékére
rendeztek labdarúgótornát
Hat focicsapat, 62 gól – Sági Tamás a gólkirály
Amatőrök fociztak profi lelkesedéssel az
első Pelikán Imre Labdarúgó Emléktornán
június 1-jén, a Budafok-Tétény Baross Gábor Általános Iskolában. Remek mérkőzéseket és több mint félszáz gólt láthatott a
„családi” közönség.
z előző napok időjárása kicsit ráijesz-

Atett a rendezvény főszervezőire, de a

Budafókás úszó az ifjúsági bajnokság hőse
Zombori Gábor kiemelkedik a honi mezőnyből, de még hátravan az Eb és a vb
Zombori Gábor lett a 91. ifjúsági úszóbajnokság legeredményesebb versenyzője a maga öt aranyérmével a vadonatúj
Csik Ferenc Uszodában. A Budafóka SE
17 éves klasszisa mellett még Galyassy
Szilárd szerzett egyéni aranyérmet, no
és persze a váltótagok (Potesz Levente, Győri Csanád). Horváth Tamás vezetőedző klubunk történetének egyik legszebb sikereként gondol a kaposvári
napokra.
ombori Gábor a 2017-es győri Európai

ZIfjúsági Olimpiai Fesztiválon aratott si-

kerével tette le a névjegyét a nemzetközi porondon, azóta korosztálya egyik legjobb hátúszójának tartják Európa-, sőt,
világszerte. Ahogy ezt Kaposváron is bizonyította a Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és
Gimnázium tizedik osztályos tanulója.
Gábor az 50 és a 100 méteres hátúszást
(25.90 mp, 55.73 mp), a 200 és a 400 méteres gyorsúszást (1:49.42 perc, 3:53.30
perc) nyerte meg, továbbá tagja volt a
győztes 4x100 méteres fiú vegyes váltónak Potesz Leventével, Galyassy Szilárddal és Győri Csanáddal. Ezenkívül 100
méter mellen és 100 méter gyorson második, 200 méter vegyesen negyedik, 100
méter pillangón hetedik lett. Galyassy Szilárd megnyerte a 200 méter pillangót, második lett 100 méter pillangón és harmadik 200 méter gyorson. S ne feledkezzünk
meg a 4x100 méteres mix vegyes váltóról, amelyen úgy lett bronzérmes, hogy a
két 17 éves, Zombori és Galyassy mellett

két 2006-os születésű kislány, Rátkai Zsófia és Molnár Dóra alkotta a stafétát.
– Maximálisan elégedett vagyok a gyerekek teljesítményével – mondta Horváth
Tamás vezetőedző. – Zombori Gábor számára edzés volt a viadal, a lehető legtöbb
számban indítottam, s a legjobb számában, a 200 méter háton csak azért nem versenyzett, mert addigra már az ereje végére
ért. Így is ő lett a bajnokság legeredményesebb férfi versenyzője. Galyassy Szilárd,
bár még hivatalosan a mi úszónk, sajnos a
Darnyi SE-be tart, nincs mit tennünk, úgy
tűnik, vége felé közeledik a munkakapcsolatunk. Hogy miért hagyja el azt a klubot,
ahol eddigi legszebb sikereit érte el? Ki
tudja? Állítólag ebben az esetben is érvényes a régi mondás: keresd a nőt!

Városházi Híradó
budafok-tétény

Zombori Gábor szép emlékekkel tért
haza Kaposvárról.
– Különösen a gyorsúszó számokban elért egyéni csúcsaimra vagyok büszke, úgy
tűnik, ebben az úszásnemben is már nemzetközi szintűek az eredményeim. Nagy
kár, hogy a hát- és a gyorsúszó számok ütközése miatt Kazanyban, az ifjúsági Európa-bajnokságon, júliusban valószínűleg ki
kell hagynom a 200 és a 400 méter gyorsot,
pedig bőven döntős lehetnék. De muszáj az
erős számaimra, az 50, 100 és 200 méter
hátra összpontosítanom – mondta Gábor.
És akkor még ott lesz augusztus 20.
és 25. között a Duna Arénában az ifjúsági világbajnokság, amelyen hátúszásban éremesélyes a Budafóka büszkesége! n (Ch. Gáll András)

szombat már ragyogó napsütéssel várta a focicsapatokat. Az emléktornát abból az alkalomból rendezték meg, hogy
a névadó, Pelikán Imre, aki a Baross Gábor-telepi Polgári Kör elnöke volt hosszú
éveken keresztül, száz éve született. Imre
bácsit szinte mindenki ismerte és tisztelte a kerületben, három éve, 2016 januárjában halt meg, és a XVI. utcában lévő közösségi házat róla nevezték el. Most pedig
a kupát, illetve az emléktornát, amelynek
Karsay Ferenc polgármester volt a fővédnöke, a főszervezője Juhász Lajos, a Baross Gábor Általános Iskola testnevelő tanára volt, segítőjével, Kopasz Sándorral.
A mérkőzéseket az iskola pályáján rendezték meg, de mielőtt felcsendült volna
az első sípszó, a megjelenteket Bodnárné Fehér Erzsébet, a Baross Gábor-telepi Polgári Kör elnöke köszöntötte, a tornát Vizi Sándor, a BMTE elnöke nyitotta
meg. Méltatta „mindenki Imre bácsijának” pályafutását, a kerületért tett fára-

dozását, majd arról beszélt, reméli, a róla
elnevezett első emléktorna hagyományteremtő lesz. Végezetül a csapatok tagjait sportszerű játékra buzdította. Be is tartották a sportszerűség íratlan szabályait,
gördülékenyen, gond nélkül mentek le a
meccsek.
Hat, amatőr játékosokból álló együttes
focistái – akik között volt 18 és 50 éves
is – rúgták a labdát reggeltől kora délutánig, egy-egy csapat öt mezőnyjátékosból
és egy kapusból állt, négy cserejátékos ült
a kispadon. Mindenki mindenki ellen játszott, egy-egy meccs 20 percig tartott, és
végig egy játékvezető, Guttyán Krisztián a
BLASZ bajnokságból vezette a mérkőzéseket, neki elég fárasztó lehetett… Összesen 15 meccset és 62 gólt láthatott a családias hangulatot teremtő közönség, amely
jól szórakozott a lelkes csatákon. A gólkirály Sági Tamás lett hét góllal, a legjobb
játékos Scherrer József – 47 évesen! –, a
legjobb kapus Dénes Tamás. Az emléktornát a Baross iskola régi diákjaiból álló
csapat nyerte négy győzelemmel, egy
döntetlennel, 2. az egyetemistákból álló
Asszonyverő fantázianevű csapata, 3. a
Klauzál Gábor Társaság lett. Ezután a játékosok megérdemelt estebédjüket fogyasztották el a Pelikán Imre Közösségi Ház udvarán rendezett főzőverseny legfinomabb
választékából. n (Temesi László)

A Duna-part tájtörténete
Környezetvédelmi terepverseny a Hárosi-öbölben
A Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület
a 90-es évek óta rendszeresen megrendezi az általános iskolás felső tagozatos
diákok részére a környezetvédelmi csapatversenyt. Minden alkalommal más területet ismerhetnek meg a diákok: volt
már verseny például a Hunyadi-szigeten,
a Tétényi-fennsíkon. Idén ötven tanuló jelentkezett a Hárosi Duna-part térségében
megtartott terepversenyre.
Hárosi-öböl a Duna-parttal, majd a M0-s

Aalatti ártéri erdő a Kis-Háros-szigetig

rendkívül értékes, egyben látványos természeti területe a kerületnek, ami szinte érintetlen formában maradt meg ez idáig. A diákoknak a Gergely Attila botanikus által
összeállított munkafüzetet kellett kitölteniük, melyhez öt állomáson feladatokat is
kaptak a versenyzők. Az első állomásnál
a csapatoknak le kellett menniük a Duna
menti ösvényre, ahol „Tájtörténet” címmel
kaptak kérdéseket. A következő helyszíneken a ligeterdőről, az ártér állatvilágáról
és védett virágairól kellett mesélniük a di-

ákoknak. De volt még kérdés a természetvédelemről is, melyet az utolsó állomáson
tettek fel az önkéntesek. A verseny végén
a Tétényi Duna-part Lovasklubban Schütt
Margit mutatta meg az ott élő állatokat a diákoknak, amíg a munkafüzetet kijavították.
„A verseny fő célja az, hogy a gyerekek
megismerjék a kerületünkben megtalálható, még érintetlen környezeti értékeket” –
mondta Mészáros Péter.
Mindkét kategóriában azonos eredmény született: I. helyezett lett az 5–6. és
7–8. korcsoportban a Baross Gábor Általános Iskola csapata, második helyen végzett mindkét kategóriában a Kossuth Lajos
Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, harmadikok lettek a Gádor
Általános Iskola csapatai. Eredményesen
szerepelt a Bartók, az Árpád, a Nádasdy és
a Hugonnai iskola, valamint a Budai Nagy
Antal Gimnázium csapata. Az összes iskola vagy „mobil” rovarszállót, vagy denevérodút és posztereket kapott. A dobogósok könyveket és magazinokat kaptak
ajándékba. n (Viszkocsil Dóra)
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