Díjazott pedagógusok

Jubiláló cserkészek

Találkozás Domingóval

Indulnak a nyári táborok

Bárczy István-díjat vehetett át Sinkovicsné Király
Angéla, az Egyesített Óvoda vezetőhelyettese és
Bencze Péter, a Demjén iskola vezetője. (9. oldal) 

Sokan gyűltek össze vasárnap a budafoki
903. sz. Prohászka Ottokár Cserkészcsapat jubileumi fogadalmi napján. (9. oldal) 

Plácido Domingo vezényelte a Kamara Virtuózok
együttesét, amelyben a Nádasdy iskola egyik növendéke, Szabó Vencel trombitált. (5. oldal) 

Idén is lesz görkori- és Emberpalánta tábor a
kerületben, de számos egyéb nyári program is
várja a szünidőben a gyerekeket. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Múzeumok
éjszakája
Myrtillel
A Törleyben
koncertezik
Micheller Myrtill

(5. oldal) 

XXVII. évf. 12. szám 2019. június 19.

Folytatódhatnak a kerületi útépítések
További útépítések indulhatnak el a kerületben a Miniszterelnökség támogatásával, Budafok-Tétény önkormányzatának beruházásában
Újabb útépítésekre nyújt be kérelmet
az önkormányzat a Miniszterelnökséghez a képviselő-testület döntése
értelmében. Az igényelt támogatás
mértéke csaknem 600 millió forint,
amihez közel 400 millió önrészt biztosít az önkormányzat. Ebből mintegy
háromezer folyóméternyi utat tudnak
leaszfaltozni a közeljövőben a már
elkezdett és megpályázott útépítéseken felül.
Miniszterelnökség a fővárosi kebelterületi szilárd burkolat nélküli útjainak leaszfaltozásához
vissza nem térítendő költségvetési támogatást kíván nyújtani. Ez azokra az
önkormányzatokra vonatkozik, amelyek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkeznek kiviteli
tervvel, és erre, illetve az útépítésre vonatkozó jogerős, illetve végleges hatósági engedéllyel a belterületen található, a helyi önkormányzat tulajdonában
álló földút szilárd burkolattal történő
ellátásához. Mindezek hiányában a hatósági engedély megszerzésére irányuló eljárás megindítását igazoló dokumentumra van szükség.
Budafok-Tétény képviselő-testülete úgy döntött, hogy a már megkezdett

Arületek

xxxxxx

Emlékezés Trianonra

Fotó: Horváth Tamás

útépítéseken felül újabb utak megépítésének támogatására nyújt be kérelmet a Miniszterelnökséghez. Ezzel
további 2928 folyóméter földutat láthatunk el szilárd burkolattal. Az igényelt támogatás mértéke 585 600 000
forint, amihez 398 608 500 forint önrészt biztosít a 2019. évi kerületi költségvetés. Mint arról beszámoltunk,
már korábban olyan döntés született,
hogy a Budapesti Útépítési Program
első fázisában közel hat kilométernyi új út épül Budafok-Tétényben. Az
egyes útszakaszok több ütemben készülnek el, ez év szeptember végéig
mind a 39 út sorra kerül, így a kerületi belterületi földutak mintegy 40 százalékát szilárd burkolattal látják el a
közeljövőben. Az önkormányzat képviselő-testülete májusban úgy döntött, hogy további nyolc szilárd burkolatú utca építéséhez kér támogatást.
Ehhez az önkormányzat szintén biztosítja a szükséges önrészt is. A tervek szerint a program folytatódik, 4
év alatt fokozatosan szilárd útburkolatot kap valamennyi kerületi, belterületi földút. A beruházás kormányzati
forrásból, az önkormányzat által biztosított jelentős önrésszel kiegészítve
valósul meg. n (vh)

Nyílt lángon készül a pecsenye
A kulturális és egyéb programok mellett szabadtűzi főzőverseny lesz a Kerület napján
Budafok-Tétény önkormányzata június
21-én harmadik alkalommal rendezi meg
a Kerület napját, ahol izgalmas kulináris
és kulturális programok várják az érdeklődőket. Idén is bővül a programok tárháza,
a rendezvényen szabadtűzi főzőversenyt
tartanak a kerület legjobb főzőcsapata címéért. A viadal egyik bírája nem más, mint
a szabadtűzi sütés-főzés elkötelezett híve,
a megannyi ínyenc számára ismerősen
csengő név gazdája, a televízióból is népszerű tetovált séf, azaz Serényi Zsolt.
Budafok-Tétény Budapest XXII. ke-

Két helyszínen tartottak megemlékezést Budafok-Tétényben a magyar nemzet
tragédiájára, a trianoni békediktátumra emlékezve. Az emléknapon tizenhárman
tettek állampolgári esküt. (Továbbiak a 9. oldalon) 

Arület Önkormányzata, a Szabadtű-

zi Lovagrend Gasztronómiai Egyesület,
valamint a Törley Pezsgőpincészet által
támogatott és tető alá hozott – na nem
szó szerint, hiszen a csapatok az Oroszlános udvarban fognak megmérkőzni,

szabad ég alatt – verseny egyik zsűritagja Serényi Zsolt, aki idestova harminc
éve mozog a gasztronómia világában.
A séf nagyjából tizenöt esztendővel ezelőtt mélyült el a grill-, illetve barbequetechnológia rejtelmeiben, öt-hat éve pedig kizárólag ezzel foglalkozik.
– Talán pont ezért kértek fel engem,
hogy zsűrizzem az ételeket – mondta a séf.
– A versenyt támogató Szabadtűzi
Lovagrendhez hasonlóan magam is ezt
a füstös, tüzes elkészítési módszert részesítem előnyben, amikor főzök.
Zsolt a VII. kerületi BP BARbq
néven népszerű étterem tulajdonosa. Munkatársával, Urbán Rolanddal – aki nem mellesleg Budafokon
nőtt fel – elsősorban faszénen sütött
húsokat kínál az ínyenc grillimádók
számára. (Folytatás a 2. oldalon) 

2



Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Folytatódott a kerületben
a szúnyoggyérítés
Földi kémiai és légi irtást is végeztek Budafok-Tétényben
A májusi csapadékos időjárás a szúnyogok szaporodásának kedvezett, az
irtásukat azonban megnehezítette. Június 14-én földi kémiai, június 18-án
légi szúnyogirtást végeztek a kerületben a szakemberek.
ok észrevétel és panasz érkezett az

Sönkormányzathoz, miszerint Buda-

fok-Tétény egyes részein elviselhetetlenné vált a szúnyogok tömeges megjelenése. Ahogy a Katasztrofavedelem.
hu-n olvasható, a sok eső, a megáradt

folyók és a meleg időjárás miatt egyre több helyen és gyorsabban fejlődtek a szúnyogok, ami országszerte elszaporodásukat okozta. A rengeteg eső
hatására ezerszám alakultak ki a szúnyoglárváknak ideális tenyészőhelyek,
ugyanakkor a sok csapadék miatt a korábban tervezett szúnyogirtást is el kellett halasztani.
A szúnyogirtás koordinálását a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága végzi, amely a szervezésre és
lebonyolításra a PMG Szúnyogkont-

roll Konzorciumot választotta ki. Idén
a kerületünkben május 31-én és június
3-án földi kémiai szúnyogirtás, május
15-én és május 22-én pedig biológiai
szúnyoglárvairtás történt. Június 14-én
földi kémiai (tartaléknapok: június 15–
16.), míg június 18-án légi védekezésre
került sor Budafok-Tétényben.
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján folyamatosan előrejelzést tesz
közzé a várható védekezésekről (www.
katasztrofavedelem.hu). n (vh)

Felújítás a Szent István téren
Lakossági igények alapján folytatódik a park megújítása
A Szent István téri játszótér után a park
belső sétányait is szilárd, vízáteresztő,
környezetbarát burkolattal látják el. A
június 15-én induló munkák ideje alatt
a játszótér zavartalanul üzemel.
j burkolatot kap a Szent István téri

Úpark egy része. A munkák során a

játszótéren is használt szilárd kavicsburkolatra cserélik a park borítását,
amely víz- és légáteresztő – a lehulló
csapadékot átengedi, ahonnan az a talajba szivároghat, a felfelé tartó talajpárát pedig átengedi –, így jól alkalmazható növények környezetében is.
További előnye, hogy természetes hatású, száz százalékban újrahasznosítható, és a napon sem forrósodik fel, így

kedvező hatással van a mikroklímára
is. A cseréről a lakossági visszajelzések alapján döntöttek, amelyek szerint
az eddigi zúzottkő burkolat az időjárástól függően sokszor kényelmetlenül
sárossá vagy porossá vált.
A június 15-től 20-ig tartó munkák
idejére részlegesen lezárják a Szent
István teret. Ez idő alatt a Szent István
mesetér nyitva tart, továbbra is akadálymentesen megközelíthető.
A nyár folyamán újabb üteméhez érkezik a beruházás. A társadalmi
egyeztetés során a véleményt nyilvánítók 85 százaléka jelezte, hogy szívesen látna fitneszeszközöket a téren,
telepítésük a nyár második felében
várható. n (budafokteteny.hu)

Lezárás az M0-s
6-os úti csomópontjánál
Felújítások miatt a 138-as busz
módosított útvonalon közlekedik
xxxxxx

Fotó: Katasztrofavedelem.hu

Nincs veszélyben a „zöld tüdő”
Roppant szigorú parkosítási feltételek mellett kezdődhet meg a Park22 építése
Június elején a Városházi híradó megírta,
hogy Park22 néven új üzleti park építésébe kezd a White Star Real Estate ingatlanfejlesztő 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.
park stratégiai elhelyezkedése olyan,

Ahogy szinte a városi raktározásra spe-

cializálódott szolgáltatóknak és a növekvő online vásárlásokat kiszolgáló raktárok igényének találták ki. 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 bérbe adható területhez több mint 53 ezer négyzetméternyi
park tartozik.
Az ember azt gondolná, osztatlan lelkesedés övezi kerületünk történetének
egyik legjelentősebb fejlesztését, már
csak azért is, mert egy kihasználatlan,
parlagon heverő területről van szó.
Csakhogy érkezett szerkesztőségünkbe egy levél, amelynek írója félti a kerület „zöld tüdejét”, az illető attól
tart, hogy hatalmas zöld terület semmisül meg, fákat vágnak ki, azaz sérül a
környezet.
Erről azonban szó sincs. A Campona
mellett egy ipari besorolású terület logisztikai célú fejlesztése zajlik. Ez sohasem
volt városépítészeti, jogi szempontból
zöld terület. Egy országos főútvonal és
egy vasútvonal között fekszik.
A fejlesztésnél a közlekedési kapcsolatokat teljes mértékben kiépítik. A forgalom a 6-os utat, az M0-ást és a vasutat fogja terhelni. A spontán kialakult,

elvadult, elhanyagolt zöld területet pedig
egy ápolt, karbantartott zöldterület váltja
majd fel.
Még javában folyt az engedélyezési eljárás, amikor kerületünk a Helyi
Építészeti-Műszaki Tervtanács előzetes
egyeztetésén kikötötte a beruházó számára, hogy még a törvényben megszabottnál
is intenzívebb parkosítást kell megvalósítania az ingatlanfejlesztőnek.
Mi több, igen részletes előírást adott
ki az önkormányzat, többek között háromszintű zöldnövényzet kialakítására, pontosan megszabva, hogy a terület hány százalékát kell parkosítani. Sőt,

tavaly augusztusban még a saját előírásain is szigorított a kerület, és csak úgy
adnak majd ki az építési engedélyt, ha
a cég vezetői ezeket a feltételeket elfogadták.
Ha pedig bárki is azt gondolná,
hogy az önkormányzat adta el az ingatlant, akkor az illető nagyobbat nem is
tévedhetne. A terület ugyanis sohasem
volt állami, önkormányzati tulajdon.
Az ingatlant a tulajdonos az érvényes
jogszabályoknak megfelelően, a kerületi szabályozás szerint, azaz az itt élők
érdekeit maximálisan figyelembe véve
hasznosítja.n (vh)

Lezárják a forgalom elől június 15től az M0-s autóút és a 6-os főút
csomópontjában az M0-s autóút M1–M7 felé vezető útpályájának
lehajtóját a NIF Zrt. beruházásában
zajló felújítási munkák miatt – számolt be a BKK. Budafok-Tétény önkormányzata a lezárás és a 138-as
busz terelésének összehangolását
kérte a fejlesztőtől.
lezárás miatt a Csepel-sziget felől ér-

Akezők a következő, az M6-os autópá-

lyánál lévő csomópontban hajthatnak le
az autóútról. A terv szerint augusztus végéig tartó korlátozás idején Budatétény
vasútállomás felé módosított útvonalon,
a megszokottnál hosszabb menetidővel
közlekedik a 138-as autóbusz.
Budafok-Tétény
önkormányzata
nyomatékosan kérte a NIF-et, hogy az
említett változásokat úgy hangolják ös�sze, hogy a terelést az aluljáró átadása
utánra időzítsék. A fejlesztő a kérést elutasította arra hivatkozva, hogy a határidők betartása érdekében nem tudja teljesíteni. Így közlése szerint június 15-én
lezárja a lehajtót, a 138-as busz útvonala pedig átmenetileg módosul.
A 6-os útról az M1–M7 felé vezető felhajtót ebben a csomópontban már

korábban lezárták. A korlátozás miatt a
következő, az M6-os autópálya felé vezető lehajtó lesz használható.
Módosított útvonalon közlekedik június 15-től várhatóan augusztus végéig a Budatétény vasútállomás (Campona) felé tartó 138-as busz, ezért nem érinti
a Növény utca, a DEXTER, a Jókai Mór
utca és a Lépcsős utca megállóhelyet. Az
elterelt vonalszakaszon az autóbuszok
megállnak Baross-telep vasútállomásnál, ahol a 13-as buszcsaládra, valamint
a budatétényi sorompónál, ahol a 33-as,
114-es, 133E, 213-as, 214-es autóbuszokra lehet átszállni. n (vh)

Nyílt lángon készül a pecsenye
Szabadtűzi főzőverseny lesz a Kerület napján
(Folytatás az 1. oldalról) 

A június 21-én, pénteken 10 és 18 óra
között zajló versenyre főként nem hivatásos szakácsok, legfeljebb ötfős csapatok jelentkezését várták, a versenyzők
három kategóriában mérhetik össze főzőtudásukat; az első kategória a Budafok Pezsgő- és Borváros címéhez méltón a pezsgős ételek, a második a család
kedvencei, a harmadik pedig a sütemények (ez az egyetlen kategória, ahol
nem kötelező a helyszínen elkészíteni
az ételt). Egyetlen megkötés van, mégpedig a szabadtűzi technológia alkalmazása az ételek elkészítésénél. Az a
csapat, amelyik mindhárom kategória

ételét elkészíti, versenybe szállhat a Budafok-Tétény Legjobb Főzőcsapata elnevezésű vándorkupáért.
– Ez igazán remek kérdés, minél egyszerűbb ennivalót készítenék – mondta
Zsolt, amikor azt kérdeztük tőle, hogy ha
ő lenne a versenyző, akkor milyen étellel rukkolna elő. – Konkrét fogást nem
tudok mondani, de biztos vagyok benne, hogy csak olyat sütnék, amit csukott
szemmel is el tudnék készíteni. Igyekezni
kell, hogy az ember a komfortzónáján belül maradjon, és olyat alkosson, amit tökéletesen meg tud csinálni. n
(a Kerület napja programjairól
a 6–7. oldalon olvashatnak)

Városházi Híradó

Pápalátogatás jubileum előtt



képviselet
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

Budafok-Tétény Keresztalja 24. alkalommal zarándokolt el Erdélybe
A Budafok-Tétény Keresztalja zarándokcsoport úgy döntött, hogy idén egy héttel
a hagyományos búcsú előtt, Ferenc pápa
miséjére látogatnak el Csíksomlyóra. – A
többség azért határozott így, mert nem
mindennapos dolog találkozni a pápával
– tudtuk meg Karsay Ferenc polgármestertől, aki kezdetektől fogva résztvevője
ezeknek a zarándoklatoknak.
– Nagy élmény volt idén is ez az
utazás, most a hétfalusi, dél-erdélyi csángókat kerestük fel, illetve a
gyimesieket – mondta el a kerület
vezetője. – Az első estét Balla Géza
borász barátunknál töltöttük, aki a
Budafok-Tétényben megkötött Borszerződés egyik vezéralakja. A második napon, Vajdahunyad várának
megtekintése után Dévára látogatott
a csapat, ahol Böjte Csaba ferences
szerzetes fogadott minket, és vette át
az árváknak gyűjtött adományainkat.
Ezt követően látogattunk el a hétfalusi csángókhoz, majd Brassóba, innen
pedig Gyimesbe. A következő napon
mentünk Csíksomlyóra, a pápalátogatásra. Az eső ugyan zuhogott, de mire
a mise véget ért, kisütött a nap. Ezt az
élményt Böjte Csaba testvér úgy fogalmazta meg: a kitartásunk végül
meghozta a jutalmát – emlékezett a

polgármester. Mint elmondta, ezt követően is gyönyörű élményekben volt
részük a budafoki zarándokoknak, a
szokásukhoz híven szekereken látogatták meg az ezeréves határt, majd
felkeresték Berszán Lajos katolikus
lelkipásztort a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Líceumban.
A kerületi keramikusművész, Kamarás Kata Szent Erzsébet-szobra jelen-

leg is itt áll, teljes pompájában. A csapat meglátogatta a gyimesbükki vasúti
őrházat, majd Borospatakán is töltött
egy éjszakát, családoknál. Az út végén, hazafelé még meglátogatták Fábián Gergelyt is Korondon. – Az idei
volt a 24. zarándoklat, úgyhogy jövőre jubilálunk, a 25. évfordulót is ünnepeljük az utunkkal – tájékoztatta lapunkat Karsay Ferenc. n (vh)

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

Az ellenzék csak ígérgeti,
a Fidesz–KDNP megcsinálja!
A közvetett, képviseleti rendszerű demokrácia vált be idáig a legjobban, de ez
nem jelenti azt, hogy nem lehet kiegészíteni a közvetlen demokrácia eszközeivel.
A kommunikáció fejlődése, az internet,
az okostelefonok elterjedése, a közösségi média ma már lehetővé teszi, hogy a
lehető legtöbben vegyenek részt a döntésekben. A kerületi önkormányzat következetesen bővíti a lakók rendelkezésére álló lehetőségeket, hogy hallassák a

Perlai Zoltán
DK-s
önkormányzati képviselő

Egyenesen előre!
A tavalyi országgyűlési és a májusi EP-választás is megmutatta, hogy a változást támogatók többségben vannak kerületünkben. Az
októberi önkormányzati választáson mindezt
harmadszor is szeretnénk biztosítani, amelynek fontos feltétele a főpolgármester-választás is, ami viszont már a héten megkezdődik.
Június 20. és 26. között minden budapesti

dr. Staudt Máté
jobbikos
önkormányzati képviselő

Köszönjük minden kerületi szavazónak,
aki az európai parlamenti választásokon
megtisztelt minket a bizalmával. Mindent
meg fogunk tenni hazánk határozott képviseletéért, hogy egy biztonságos Európát, és benne szabad Magyarországot
teremthessünk. Az eredmények értékel-

hangjukat, részt vegyenek környezetük,
a kerület alakításában, érvényesíthessék
igényeiket.
Ezért kérjük ki a lakók véleményét a
közösségi tervezés eszközeivel az egyes
köztéri beruházások előtt (játszóterek,
sporteszközök), ezért mértük fel a parkolási szokásokat és kértünk javaslatokat
(a feldolgozás még folyik). És ezért kerül
a június 20-ra összehívott képviselő-testületi ülés elé az a tervezet, amely szerint
a jövőben Budafok, Budatétény és Nagytétény lakossága 100-100 millió Ft keretösszeg terhére maga dönthetne a költségvetés egy részének felhasználásáról.
Ezt hívják közösségi vagy részvételi költségvetésnek, amiről az ellenzéki főpolgármester-jelöltek csak álmodoznak. Karácsony Gergely – aki Zuglóban már rég
bevezethette volna – is csak távoli tervként tud erről beszélni.

Ha a képviselő-testület egyetért a javaslattal, Közép-Európában egyedülálló kísérletbe vágunk bele ezzel, bár Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban és
Dél-Amerika több országában már évtizedekre visszatekintő, sikeres eljárásról van
szó. A lényege, hogy a lakók maguk vethetnek fel javaslatokat a pénz felhasználására, ezeket a javaslatokat egyre nagyobb
körökben meghirdetik, megvédik, majd végül népszavazáson dől el, hogy melyik javaslat a legnépszerűbb, melyik valósulhat
meg. Az önkormányzat arra vállal kötelezettséget, hogy a (természetesen a műszaki-gazdasági és jogi szempontból megvalósítható) legnagyobb támogatást kapó
javaslatokat meg is valósítja.
Budafok-Tétény ezzel a korszerű önkormányzatiság egyik magyarországi úttörője lehet – mert mi nem csak ígérgetünk! n

lakcímmel rendelkező polgár szavazhat arról,
hogy ősszel kit szeretne látni az ellenzék közös főpolgármester-jelöltjeként, Tarlós István
kihívójaként. Az előválasztáson személyesen
vagy online lehet szavazni.
1. Amennyiben ön személyesen adná le a
szavazatát, semmi más dolga nincs, csak június 20. és 26. között lakcímkártyájával felkeresni valamelyik budapesti utcai kitelepülést, ahol a szavazatokat gyűjtik. A helyszínek
megtalálhatók az alábbi linken a „Hol szavazhatok?” gombra kattintva: https://elovalaszto.
hu/pages/tudnivalok.
2. Ha ön inkább online szavazna, akkor
kicsit összetettebb a dolog, ehhez ugyanis előzetes regisztrációra, valamint Ügyfélkapu-hozzáférésre van szükség. Az előze-

tes regisztrációt úgy kell érteni, hogy aki
június 20. reggel 8-ig nem regisztrálja magát, az nem fog tudni online szavazni, csak
az utcán. Amennyiben van Ügyfélkapu-hozzáférése, érdemes lehet ezt választani, mert
a regisztráció csak pár percet vesz igénybe.
A regisztráció pontos lépéseiről az alábbi linken található videóból tájékozódhat: https://
elovalaszto.hu/users/pdf.
A cél szempontjából mindegy, hogy melyik
módszert választja, de az nagyon fontos, hogy
éljen szavazati jogával, hogy valóban a legalkalmasabb, legrátermettebb ellenzéki jelölt induljon ősszel Tarlós Istvánnal szemben. Nem
titok, hogy a DK szerint egyedül Kálmán Olga
lehet képes rá, hogy visszavegye a fővárosunkat a Fidesztől! Számítunk a segítségére! n

ve ki kell mondanunk azt is, hogy sajnos
a jobbikos szavazók meghatározó része
nem tekintette kellő téttel bírónak ezt a
választást, és nem ment el szavazni. A
Jobbik tartja magát ahhoz, amit a kampányban is mondott, hogy nemcsak a közel-keleti migráció ellen fogunk fellépni,
de határozottan ellenezzük azt a vendégmunkás-inváziót is, amit a Fidesz szabadít rá hazánkra. A megoldást az európai
bérek jelentenék, nem pedig a kivándorolt magyarok helyére behozott keleti
vendégmunkások! Hiába emelkedtek valamennyit az utóbbi években a bérek Ma-

gyarországon, még ha a jelenlegi ütem
meg is maradna, soha nem érnénk utol
nemhogy a nyugati országokat, hanem
a régió államait sem! A hazai korrupciós ügyek megállítása, megfelelő kivizsgálása miatt támogatni fogjuk az Európai
Ügyészség intézményének felállítását is.
A lopás meggátolását nem lehet hatásköri kérdésnek tekinteni.
És végül fontosnak tartjuk azt is, hogy
az uniós támogatások valóban eljussanak a magyar emberekhez, vállalkozásokhoz, és ne csak egy kiválasztott kört
gazdagítsanak! n

Ünnepel a kerület!
Bkerületi rendezvényeinken megszokhatták, igyekszünk kulturált szórakozási
Budafok-Tétényben folyamatosan bővülnek a kulturális programok, s ahogy

lehetőséget nyújtani az egész család számára.
Nem lesz ez másképp június 21-én sem, amikor a Kerület Napját ünnepeljük.
2017-ben hagyományteremtő céllal kezdtük el a rendezvény szervezését, kerületünk első polgármesterére, Záborszky Nándorra emlékezve.
Az önkormányzat különféle programokkal készül, hogy kicsik és nagyok,
gyerekek és felnőttek egyaránt találjanak maguknak szórakozási lehetőséget a
születésnapon.
A Hajós Alfréd Tanuszodában vízi vetélkedőkkel készülünk. A Piactérről
geocaching, egy olyan játék indul, melyben a kincskeresés ősi szenvedélyére alapozva egyesítjük a modern technikát (GPS) a természetjárással, a turizmussal
és az ismeretterjesztéssel. Helytörténeti séta is lesz, mely során megismerhetjük
kerületünk rejtett zugait, emlékeit, hangulatos utcácskáit. Lesz táncbemutató,
helyi vállalkozások kézművesvására, workshopok, valamint kötélhúzó verseny.
Fellép többek között Dancs Annamari, aki operettslágerekkel szórakoztatja
a közönséget, este pedig – ahogy az előző években is – a Madarak zenekar varázsol igazi házibuli-hangulatot a térre.
A Kerület Napján mutatkozik be a Dunafok, azaz a Hosszúréti-patak és a
Duna folyama által határolt Hajó utcai új szabadidőpark, ahol a sportolni vágyóknak, elsősorban a labdajátékok kedvelőinek készülünk programokkal. A
szabadidőpark a főváros TÉR_KÖZ pályázata által is támogatott önkormányzati beruházással jött létre, mely elérhetővé teszi a vízpartot, teret biztosít a játékhoz és a sporthoz egyaránt, így a családok kedvenc helyévé válhat.
A vetélkedők mellett a vállalkozó kedvűek itt mérhetik össze erejüket a Kerület Erős Embere díjért is.
Új arcát mutatja meg a Városház tér, ahol a Pincejáratban részt vevő pincészetek borait ismerhetjük és kóstolhatjuk meg. A kerületi pincészetek borai mellett kiváló minőségű kézműves borkorcsolyákból összeállított kóstolóbatyut is
kaphatnak a helyszínre látogatók, melyben a kerület kenyere és kolbásza mellett a Kastélyosdombói Sajtműhely válogatása is megtalálható lesz. A Borligetben, a Városház tér előtti területen igazi piknikhangulat várja a borkedvelőket,
akár kockás pléden heverészve, kellemes zene kíséretében élvezhetjük a gasztronómiai élményeket.
Az Oroszlános udvarban a ,,Budafok-Tétény Legjobb Főzőcsapata” vándorkupáért küzdhetnek meg a csapatok, akiknek idén szabad tűzön kell elkészíteni ételeiket. A zsűrizésben, a legkiválóbb étel kiválasztásában Serényi Zsolt,
a „tetovált séf” lesz segítségünkre.
Úgy érzem, összetartó közösségben élünk. Egy-egy ilyen program pedig remek lehetőséget nyújt beszélgetésekre, egymás megismerésére, szórakozásra,
budafok-tétényi közösségünk összekovácsolására.
Ünnepeljünk együtt a Kerület Napján, legyen részese Ön is! n
civil szemmel

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

Tanév végén,
szünidő elején
énteken volt az iskolákban az utolsó tanítási nap. Mondhatjuk, mindenki

Plegnagyobb örömére, hiszen az utolsó napokban a kánikulai hőség miatt

mind a fáradt tanárok, mind a diákok nem átlagos terhelésnek voltak kitéve.
A diákok az oktatási követelmények által elvárt munkát nehezen tudják értékelni, időnként lázadoznak, nem tudván azt, hogy az életben rájuk váró többi munka biztosan rosszabb körülményeket teremt számukra, mint amit az iskolai körülmények között el kell hogy viseljenek. A tanulás a jövőépítés legfontosabb
eleme, és egyre inkább látható, hogy a 21. század kihívásainak csak azok az emberek tudnak megfelelni, akik az oktatást életük végéig magukénak érzik, mert
csak így lehet versenyképessé válni a társadalmon belül, és megteremteni az egyéni boldogság kívánatos gazdasági hátterét. Természetes az, hogy a tanulás munka,
a munkában el lehet fáradni, és a fáradt embernek jár a pihenés, ami a diákok esetében két kés fél hónapos nyári szünet. Az oktatás sok esetben ekkor sem kerül teljesen feledésbe, hiszen egyre gyakrabban speciális táborokban vehetnek részt az
iskolás gyermekek, és ma már egyre nagyobb a súlya azon táboroknak, ahol speciális szakmai ismereteket vagy a sport különböző ágait lehet megismerni.
A nyári szabadságok nemcsak a diákok számára szolgálják a pihenés időszakát, hanem a legtöbb ember ekkor veszi ki az éves jól megérdemelt szabadságát,
amelynek talán a nagyobb városokban annyi haszna mindenképpen van, hogy a
napi forgalmi helyzet a közutakon jobbá válik, kevesebb dugóval kell megküzdeni. Az iskolás gyerekeket ért balesetek jelentős része a nyári szabadság idejére esik, és nem győzzük eleget figyelmeztetni mind a diákokat, mind az őket
felügyelő pedagógusokat, szülőket arra, hogy a szabadság nem jár együtt a gyermekek felügyeletének lazulásával. Az elmúlt heti kánikula, az extrém időjárási
körülmények a még hátralévő 2,5 hónap során többször fognak jelentkezni, és
állítják az embereket szinte megoldhatatlan körülmények elé, ahol a figyelem és
az érzékelés sokkal nehezebb, mint normál körülmények között.
A szabadságukat együtt töltő diákok esetében sokkal nagyobb a kockázata annak, hogy néhány túl bátor tanuló olyan helyzetet teremt maga vagy a
csoport más tagja számára, amely fokozott veszélyt jelent. Elsősorban a szülők felelőssége az, hogy a gyermekeik szabadságolásának idején megfelelően
figyelmeztessék őket a rájuk veszélyt jelentő helyzetekre. A BMTE Sporttelepen is szinte egész nyáron lesznek sporttáborok, és ennek okán már most kérem a hozzánk érkező gyermekeket, hogy a programokban fegyelmezetten vegyenek részt, figyeljenek önmagukra és társaikra, és próbálják elfogadni azt,
hogy a nagy szabadság mellett is vannak megkerülhetetlen helyzetek, amelyeket elsősorban nekik kell betartani, figyelembe venni. De a társadalom valamennyi tagja felelősséggel tartozik a fiatal, még nem kellő tapasztalattal rendelkező gyermekek óvására és egészséges körülményeinek biztosítására annak
érdekében, hogy a jövő nemzedéke hiánytalanul és egészségesen térjen vissza
a szeptemberben induló új tanévhez. n
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felhívás

Indul a komposztálási program
A környezetbarát kert egyik alappillére a zöldhulladék újrahasznosítása. Június 19-től lehet jelentkezni a kerületi
komposztálási programra: egy komposztládát és egy komposztálási kisokost kapnak a sikeresen jelentkezők.
A komposztálási program célja a kerti zöldhulladék helyben hasznosítása, a lakoság ösztönzése a szelektív hulladékgyűjtésre. A program keretében komposztládákat igényelhetnek a kerületiek, amelyek segítségével a háztartásban keletkező szerves hulladékot újra visszajuttathatják a természet körforgásába. Egy átlagos háztartásban keletkező hulladékmennyiség körülbelül 30 százaléka szerves anyag, így a komposztálással egyszerre csökkenthetjük a hulladékmennyiséget, és javíthatjuk
kertünk talajának minőségét.
A komposztálási program keretében 420 literes, lapra szerelt
műanyag komposztláda, valamint a tudnivalókat tartalmazó
komposztálási kisokos igényelhető.
Jelentkezésre jogosultak:
XXII. kerületi kertes házban lakók (lakcímkártya alapján):
1 komposztláda/ház
XXII. kerületi társasházak képviseletében a közös képviselő:
1 komposztláda/ház
Jelentkezési határidő: 2019. június 19-től 2019. július 11-ig,
vagy a készlet erejéig.
A jelentkezési lapok elbírálása érkezési sorrendben történik.
A jelentkezési lap letölthető a Budafokteteny.hu oldalról,
vagy elérhető a Városháza portáján (1221 Budapest, Városház tér 11.).
A kitöltött jelentkezési lap leadható a Városháza portáján,
vagy elküldhető a komposztalas@bp22.hu címre.
A komposztláda fenntartására használati megállapodás kötése szükséges,
amelyet az átadáskor írnak alá a felek. A megállapodási szerződés
megtekinthető a Budafokteteny.hu oldalon, illetve a Városháza portáján.

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

informatikus munkakör betöltésére.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. június 30-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „informatikus” 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

MEGHÍVÓ
A Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör elnöksége
meghívja Önt és kedves családját
a 2019. június 28–30. között tartandó

XX. PÉTER-PÁL-NAPI
RENDEZVÉNYEIRE
PROGRAM
Június 28-án, pénteken
14 órakor Schams Ferenc, Pettenkoffer Sándor és Urbán András emléktáblájának
megkoszorúzása a Tangazdaságban.
15 órakor Örömfoci címmel sportdélután az Arany János utcai lakótelepi pályán.
17.30 órakor Joó Ernő emléktáblájának megkoszorúzása a Péter-Pál u. 6. sz. lakóépület falán.
18 órakor a Péter-Pál utcában és környékén alkotó művészek alkotásaiból álló
tárlat első részének megnyitása a Seybold-Garab pincében (Péter-Pál u. 39.).
A kiállítást megnyitja Vankó András, a Polgári Kör elnöke.
Közreműködik: Győrffy Gergely hegedűművész.
A megnyitót követő fogadáson szeretettel várjuk kedves vendégeinket.
A kiállítás megtekinthető pénteken 21 óráig, szombaton és vasárnap 10-től 16 óráig.
Június 29-én, szombaton
9 órakor ökumenikus istentisztelet a Péter-Pál kápolnában.
Közreműködik:
Lampart Budafok vegyeskar Arnold Eszter karnagy vezényletével.
Az istentisztelet után a kápolna előtt koszorúzás az Ősök fája mellett felállított
kopjafánál.
10 órakor programunk a Seybold-Garab pincében folytatódik.
10-től 16 óráig a játékos kedvű és a művészetek iránt érdeklődő gyerekeket az
Artér művészei avatják be a képzőművészet rejtelmeibe.
10.30-kor Babindák István klarinétművész koncertjét hallgathatjuk meg.
Zongorán közreműködik Miskei László zongoraművész, tanár.
12.30-tól a Seybold-Garab pince várja a vendégeket ételekkel és italokkal.
13 órakor helyismereti vetélkedőt tartunk gyermekeknek, ahol minden résztvevő nyer!
17 órakor a Péter-Pál utcában és környékén alkotó művészek alkotásaiból álló
tárlat második részének megnyitója a Borkuckóban
(1221 Budapest, Kölcsey u. 2.).
A kiállítást megnyitja Tóth (Avanti) Péter, a Képző- és Iparművészeti Közalapítvány
a XXII. kerület Kultúrájáért kuratórium elnöke.
Június 30-án, vasárnap
10-től 16 óráig a játékos kedvű és a művészetek iránt érdeklődő gyerekeket az
Artér művészei avatják be a képzőművészet rejtelmeibe.
11 órakor a gyermekek és a felnőttek számára színházi előadás kezdődik, melynek címe:
A holló és a róka.
Előadják a Babszem Jankó Gyermekszínház (Eger) művészei.
12.30-tól a Seybold-Garab pince várja a vendégeket ételekkel és italokkal.
18 órakor nyáresti hangverseny a Stáció parkban.
A hangversenyen a Budafoki Fúvósegylet művészeinek játékában gyönyörködhetünk.
Vezényel: Arató László
PROGRAMJAINKRA MINDEN ÉRDEKLŐDŐT
SZERETETTEL VÁRUNK!

Városházi Híradó
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Karnevál az Oroszlános udvarban
A tánc és a zene legkülönbözőbb műfajai a Duna Karneválon
A budapesti nyár egyik kiemelkedő
kulturális és turisztikai attrakciója minden év júniusában a tánc és a zene legkülönbözőbb műfajait bemutató Duna
Karnevál. A több mint egy héten át tartó nemzetközi rendezvénysorozat helyszíneinek egyike hetedik éve BudafokTétény, de a külföldi vendégfellépők
idén első ízben mutatták be produkciójukat a Törley tér és a Savoyai Jenő tér
között található Oroszlános udvarban.

Könnyed nyár esti koncert
Micheller Myrtill a Törley Pezsgőmanufaktúra átriumában
A Múzeumok Éjszakáján a Voice&Guitar,
azaz Micheller Myrtill és Pintér Tibor,
valamint vendégük, Csányi István ad
szabadtéri koncertet a Törley Pezsgőmanufaktúra átriumában. A legképzettebb hangú magyar jazzénekesnőnek
tartott Micheller Myrtill a klasszikus
jazztől a gipsy swing irányokig sokféle
műfajban mozog otthonosan. A tavalyi
borfesztiválon a Swinguistique zenekarral a XX. század eleji francia hangulatot idézte meg, míg a Voice&Guitar
nevű ének-gitár duó rendszerint a különböző stílusok között barangol.
icheller Myrtillel, a Budapest

MBornegyede projekt 2019-es nagy-

követével a június 22-i koncertről, korábbi „népdalos” lemezéről és hírvivői
szerepéről beszélgettünk.
– Miért alakul át erre az estére a
Voice&Guitar duó trióvá?
– Ebben a felállásban akkor ját-

szunk, amikor a tavaly közösen elkészített Duets című album dalaiból adunk
koncertet. Istvánnal való kapcsolatom
még a jazz tanszéken kezdődött, ahol
évfolyamtársak voltunk. Több közös
produkciónk volt az egyetem falain belül, majd később néhány éven keresztül együtt vokáloztunk a különböző zenekarokban. Egy időre elsodort minket
egymástól az élet, de tavaly, a lemezkészítésnél ismét egymásra találtunk.
Ebben a műfajban szép számban akad
énekes duett, például Ella Fitzgerald és
Louis Armstrong vagy Frank és Nancy
Sinatra, de mi a lemezen olyan dalokat
is énekelünk duett formában, amelyek
korábban nem így léteztek.
– Kísérletező kedvének köszönhető,
hogy a 2017-ben megjelent albumon
magyar népdalfeldolgozások szerepelnek dzsesszes átiratban?
– Nem akartam, hogy ez a terület
kimaradjon az életemből, de ettől még

– Amikor megismerjük más nemzetek
tradícióit, zenéit és táncait, azzal saját
hagyományainkhoz is közelebb kerülünk, magunkat is jobban megértjük.
A karneválnak ezért is nagy a szerepe a magyar kulturális hagyományok
ápolásában és éltetésében – mondta köszöntőbeszédében Karsay Ferenc polgármester a 24. Duna Karnevál budafoki rendezvényén, amelynek
az elmúlt hat évben a Záborszky Pince
nyújtott otthont.
A nívós program egyik résztvevőjeként Bulgária legismertebb hivatásos
tánccsoportja, a Pirin Állami Népzenei
és Néptánc Együttes lépett színpadra.
A bolgár kultúrát őrző táncosok és az
őket kísérő zenészek Duna környéki
táncokat adtak elő, míg Csehországból
a közel negyven éve Morvaországban
alakult Štěpnička Táncegyüttes érkezett.
A rendkívül változatos repertoárral
büszkélkedő brazil Caripaiguarás Művészegyüttes a régióban lakó indiánok

tiszteletére választotta a nevét. Műsorukban különböző kultúrák keveredtek a tangó, mambó, szamba és salsa
táncszínházi elemeivel vegyítve. Előadásukban a legrégebbi brazil táncot,
a gauchót láthattuk, amely a nemes lélek és a nők iránti tisztelet kifejezése színpadi formában.
A Grúziából érkezett „Arsiani”
Ajarai Állami Akadémiai Ének- és
Táncegyüttes 2600 kilométert utazott autóbuszon, hogy részt vehessen a
Duna Karneválon. A fekete ruhába öltözött, puha csizmát viselő húsz táncos
bámulatos lábtechnikájával, ugrásaival, forgásaival és az egyéb akrobatikus elemekkel fűszerezett koreográfiával ámulatba ejtette a közönséget. A
férfiak erőteljes, dinamikus táncát az
elegáns, hófehér ruhába öltözött hölgyek finom mozdulatai tették teljessé.
A rendezvény háziasszonya, Vincze Andrea projektmenedzser a műsorszámok felkonferálása mellett megköszönte a kerület önkormányzatának a
24. Duna Karneválhoz nyújtott segítségét, valamint Békési Imrének és a Palace Cateringnek azt, hogy a kezdetektől fogva támogatja a rendezvényt, hat
éven át pedig lehetővé tette a külföldi
vendégek fellépését a Borvárosban.
A Duna Karnevál rendezője a
Duna Művészeti Társaság, melynek igazgatója Mucsi János, a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett
Harangozó
Gyula–díjas
koreográfus. n (Tamás Angéla)

nem válok népzenésszé. Nagyszerű
muzsikusokból – Balogh Zoltán (zongora), Fónay Tibor (bőgő), Kaszás Péter (dob) és természetesen Pintér Tibi
(gitár) – áll az az új formáció, amel�lyel elkészítettük ezt az egyedi hangzású lemezt. A zenei anyag rengeteg
szabadságot és sok improvizációs lehetőséget kínált a zenészeknek.
– Szívesen vállalta, hogy Budapest
Bornegyedének szószólója lesz?
– Meglepett a felkérés, és nagyon
megtisztelőnek tartom nemcsak előadóművészként és a Chevaliers Törley
Pezsgőrend lovaghölgyeként, de budafokiként is. Különleges dolog és remek kezdeményezés, hogy a pincejáratokon nyitott kapukkal, finom borokkal
és pezsgőkkel, valamint remek kulturális programokkal várják a látogatókat
a kellemes klímájú pincék, úgyhogy
boldogan viszem magammal a budafoki programok hírét. n (Tamás Angéla)

Domingo dirigálta a Nádasdy növendékét Könyvek holokausztja
Szabó Vencel budafoki trombitás és maestro Plácido Domingo a Virtuózokban
A Három Tenor formáció tagjaként legendává vált Plácido Domingo vezényelte a Kamara Virtuózok együttesét a
2019-es televíziós tehetségkutató verseny döntőjén. A kiemelkedő tehetségű fiatalokból álló kamarazenekarban
a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola
egyik növendéke, Szabó Vencel (tanára: Szabó János) trombitált. A főpróba
után a spanyol karmester, aki Manuel
de Falla Spanyol táncát dirigálta Szüts
Apor átiratában, külön is gratulált az
ifjú rézfúvós kitűnő játékához.

olt egyszer egy budafoki papíraz egykori Első Magyar
Cartonlemezgyár, ahol 1944. június 15-én „a szellemi élet megtisztításának” jegyében olyan írók és költők
műveit semmisítették meg, mint Karinthy Frigyes, Radnóti Miklós, Zelk
Zoltán, Bródy Sándor és Szép Ernő, illetve Heine, Proust, Freud vagy Stefan
Zweig. Ezen a napon négyszázezernél több könyvet zúztak be, százhúsz
magyar és százharminc külföldi, zsidó származású szerző műveit. A zúzógépet személyesen Kolosváry-Borcsa
Mihály kormánybiztos, az 1938-ban
alapított Országos Magyar Sajtókamara elnöke indította el azzal a céllal,
hogy a „mérgező zsidó betűt” kitöröljék a magyar irodalomból.
Könyvek holokausztja címmel
nyílt kiállítás az 1944 elején még ortodox zsidó imaházként, de ma már a
nagytétényiek könyvtáraként működő
épületben, hogy azokra az írókra, költőkre emlékezhessünk és emlékeztessünk, akiknek műveit hetvenöt évvel
ezelőtt látványos módon megsemmisítették, holott azok ma is a magyar,
illetve egyetemes kultúra szerves részét képezik.
A megnyitón Magyaródi Ágnes
könyvtárvezető fogadta az érdeklődőket és vendégeket, köztük Fodor Pétert, a Fővárosi Szabó Ervin

Vgyár,

Virtuózok című komolyzenei mű-

Asor öt éve debütált a Duna Televízi-

óban, és azóta minden évben több különleges tehetségű fiatalt ismert meg
az ország. Köztük Szabó Vencel nevét és trombitajátékát is, akit tavaly a
legjobb kilenc versenyző egyikeként
láthattunk, hallhattunk, ahogy elfújta
Schubert Szerenád című művét. A produkció után a zsűri tagjai közül Batta
András zenetörténész egyik legszebb
zenei élményének nevezte játékát, Balázs János zongoraművész pedig csak
annyit mondott: „Készülj fel arra, hogy
sztár leszel!” Idén, a Kamara Virtuózok megmérettetésén Vencel mentorként vett részt, a negyedik fordulóig
eljutó Seven Sax együttest segítette a
versenyre való felkészülésben.
A trombitaművész elmondta: mindkét időszak emlékezetes marad a szá-

Írókra, költőkre emlékeztünk, akiknek a műveit
a vészkorszakban megsemmisítették

mára, hiszen versenyzőként a Liszt
Ferenc Kamarazenekar kíséretével
játszhatott és a Kaláka együttessel közös produkcióban is felléphetett, de a
Kamara Virtuózok zenekarában trombitálni, Szüts Aporral próbálni, és végül Plácidó Domingo vezényletével
játszani felejthetetlen élmény volt számára. Hozzátette, hogy mindkét évben
kivételes társaságban mozgott, ahol a
zene mentén akár évekre szóló barátságok is kialakulhattak. Arra a kérdésre, hogy jövőre ismét jelentkezik-e a

tehetségkutató műsorba, határozott és
egyértelmű igennel válaszolt.
Vencel egyébként rendszerint első
helyezettként vagy különdíjasként jön
haza a versenyekről, így áprilisban az
első alkalommal megrendezett Egressy Béni Nemzetközi Zeneiskolai Versenyen is első lett rézfúvós kategóriában, és a kétévente megrendezett
Cziffra György tanulmányi versenyen
nemcsak kiemelt Arany minősítést
szerzett, de a nagydíjat is neki ítélte
a zsűri. n (Tamás Angéla)

Könyvtár főigazgatóját is, aki elsősorban a 2010-ben elkezdett felújítási munkákról és a 2013. augusztus
31-én átadott könyvtárról beszélt, de
említést tett az egykori zsinagógáról
és az épület előtt elültetett és ma is
ott álló öt fáról is. Miután Kirschner
Péter, a Magyar Zsidó Kulturális
Egyesület elnöke köszöntőbeszédében kiemelte, mennyire hihetetlen
és megdöbbentő, hogy az akkori hatalom félt Molnár Ferenctől, Heltai
Jenő A néma leventéjétől vagy Felix
Salten Bambijától, Vámos Tibor kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja Milton
szavait idézve megnyitotta a tárlatot,
melynek megtekintése után Garbóci
László helytörténész tartott előadást
a nagytétényi zsidóság sorsáról.
A megjelenteket hivatalos távolléte
miatt Karsay Ferenc polgármester levélben köszöntötte.
Az Üldözött írók, betiltott lapok, kirabolt könyvraktárok, megsemmisített könyvek alcímet viselő kiállítás, melynek megnyitóján
Takáts Andrea és Boronyák Gergely színművészek tolmácsolásában
Kiss József egyik verse és a Bambi
című regény egy részlete is elhangzott, június 28-ig tekinthető meg a
nagytétényi könyvtár nyitvatartási
idejében. n (Tamás Angéla)
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BUDAFOK-TÉTÉNY

A Kerület Napja
2019. június 21.
PROGRAM
DunaFok Szabadidőpark
(Hajó utca, Duna-part)

Egész napos sportprogramok kicsiknek és nagyoknak
a Hajó utcában a Duna-parton
Sportszakmai és életmódtanácsadás a Budapest Európa
Sportfőváros projekt keretében
10:00 DunaFok Szabadidőpark ünnepélyes átadása
Köszöntőt mond: Karsay Ferenc polgármester
A rendezvényt és a szabadidőparkot megnyitja:
Tarlós István Budapest főpolgármestere
10:30 Dekázóverseny
11:00 Kosárlabdás ügyességi és BOSU bemutató óvodásoknak,
kisiskolásoknak
11:00 Kézilabda bemutató edzés kisiskolásoknak
13:00 7 méteres 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
Szakmai partnerek: Budafoki Kézilabda SE és Budafoki Kosárlabda Klub
Jelentkezni lehet:
www.akeruletnapja.hu weboldalon, és a keruletnapja@bp22.hu e-mail
címen vagy a rendezvény időpontjában a helyszínen
15:00-18:00

A Kerület Erős Embere

– a BAKOS FITNESS támogatásával
Keressük Budafok-Tétény Erős Embereit!
A Kerület Napján különleges alkalom nyílik, hogy kiderüljön, ki a 22.
kerület Legerősebb Embere!
Három számban mérhetik össze erejüket az érdeklődők:
FEKVENYOMÁS, FELHÚZÁS, GUGGOLÁS (súllyal)
(A versenyen a testsúly és az emelt súly arányai alapján hirdetünk
nyertest – így a verseny igazságos, nem az nyer, aki legnehezebb
súlyt, hanem aki saját testsúlyához képest százalékos arányban legnagyobb súlyt emeli ki!)
A versenyre minden 18. életévét betöltött személy jelentkezhet, 16 és 18
éves kor között pedig szülői hozzájárulással.)
A verseny szakmai hátterét és eszközparkját a BAKOS FITNESS biztosítja!

PIACTÉR

(Budafoki Szomszédok Piaca előtt)

Helytörténeti séta Garbóci Lászlóval

11:00 órakor találkozó a Piactéren, indulás innen a kb. 1,5 órás sétára.

Kerületi Geocaching

10 órától
Ismerje meg a 22. kerület rejtett zugait, emlékeit, hangulatos utcácskáit geocaching játékunkon, Zugmann Péter alpolgármester öszszeállításában. A Piactéren, az Önkormányzat infopontján vehetők
át az útvonalat tartalmazó kártyák (itinerek), amelynek segítségével
a kiindulási ponttól 30-45 perc alatt teljesíthető a Kerület néhány
fontos helyszínét érintő küldetés. A cél a megadott helyek felkutatása, ott információk gyűjtése és a kártyán való rögzítése. A kitöltött
kártyákat 17:00 óráig lehet leadni a Piactéren az Önkormányzat infopontján. Aki a legrövidebb idő alatt tölti ki helyesen az itinert, értékes
nyereményt nyer.

ALKOTÓTÉR és vásár 10:00-18:00 óra között

A tavaly igen népszerű egész napos alkotóház ismét megtalálható
a Piactéren, a palatánfa árnyékában, a Budafoki Közösségi Tér
Egyesülettel.

VÁROSRÉSZEK VIADALA

Kiderül, hogy az öt történelmi városrész (Baross Gábor telep, Budafok,
Budatétény, Nagytétény és Rózsavölgy) közül melyik a legaktívabb,
honnan neveznek a legtöbben a játékokra, vetélkedőkre.
A Városrészek Viadalának egyik sokat eldöntő versenyszáma a kötélhúzó verseny, melynek válogató mérkőzéseire és elődöntőjére
június 21-én 17:30 órától a Piactéren kerül sor

PIACTÉR SZÍNPAD

16:30 Cool Dance School táncbemutató
17:00 Kerületi Rajzpályázat és a Helytörténeti verseny
eredményhirdetése, díjátadó
17:20 Dancing Soul táncbemutató
17:40 Geocachig díjátadó és az uszodai vetélkedők eredményeinek
beolvasása
18:00 DANCS ANNAMARI operettműsora, vendég: LAKI PÉTER
18:45 Díjátadó – Kerület Erős Embere, Családi vetélkedők
(sportverseny)
19:15 VÁROSRÉSZEK VIADALA DÖNTŐ- Kötélhúzó verseny
20:00 Házibuli a MADARAK zenekarral

a

Városházi Híradó



KERÜLET NAPJA

Legyünk együtt a Kerület ünnepén!
www.akeruletnapja.hu

HAJÓS ALFRÉD
TANUSZODA

(1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.)
10:00 Bébiúszós családok tréfás vetélkedője (3.-4. csoportos gyerekek)
11:00 Némó és barátai a vízben - alsó tagozatos korosztály tréfás
vetélkedője
13:00 Haverok a vízben - felső tagozatos gyerekek versenye
14:00 Ovis korosztály vetélkedő (egyéni, ovis csoportoknak)
15:00 Oktatók a vízben – tanárok, tanítók, óvónők tréfás vetélkedője
- a szurkolók a tanítványok és szüleik
AZ USZODAI VERSENYEKRE A NEVEZÉS,
VALAMINT A BELÉPÉS KERÜLETI LAKCÍMKÁRTYÁVAL INGYENES,
DE ELŐZETES REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT!

PINCEJÁRAT
A BORLIGETBEN
(1221 Budapest, Városház tér)

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:
18:30 FLAMISCH PÉTER – gitáros, a Pincejárat Tehetségkutató
különdíjasa
19:30 DJ BOOTSIE (a nemzetközi hírű DJ-producer különleges
szettel készül)

OROSZLÁNOS UDVAR

RÓZSAKERT

11:00-18:00 Szabadtűzi főzőverseny baráti társaságok, családok, civil
szervezetek és munkahelyi közösségek részére

Csoportos vezetett séták a Rózsakertben, indulási időpontok:
11:00, 13:00, 15:00

(1221 Budapest, Leányka utca 1/b.)

(1223 Budapest, Park u. 2.)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS JELENTKEZÉS:
www.akeruletnapja.hu
A programokon a részvétel és a nevezés ingyenes, az uszodai programok esetében előzetes regisztrációhoz kötött!
A programváltozás jogát fenntartjuk!
A programfüzet lapzártája: 2019. június 12.



7

8



HIRDETMÉNY
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án
Július 6- n
o
szombat

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).

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

Városházi Híradó
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Óvodások szakmai szemmel
Bárczy István-díjat vehetett át Sinkovicsné Király Angéla
A Pedagógusnapon példaértékű gyermekszeretetet, empátiát és elkötelezettséget tükröző óvodapedagógusi
munkájáért, magas színvonalú szakmai tevékenységéért Bárczy István-díjat vehetett át Sinkovicsné Király Angéla,
a XXII. kerületi Egyesített Óvoda szakmai óvodavezető-helyettese. Az elismerést Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán főpolgármester-helyettes adta át a
Főpolgármesteri Hivatalban, ahol Budafok-Tétény képviseletében Karsay Ferenc
polgármester, az Egyesített Óvoda részéről Horváthné Fükő Zsuzsanna óvodavezető vett részt az ünnepségen.
inkovicsné Király Angélával óvoda-

Spedagógusi pályafutásáról és jelenlexxxxxx

Fotó: Horváth Tamás

Trianon összetartó ereje
Megemlékezések a Nemzeti összetartozás napján
Két helyszínen emlékeztek meg Budafok-Tétényben a magyar nemzet tragédiájáról, a trianoni békediktátumról. Az
emléknapon tizenhárman tettek állampolgári esküt.
trianoni döntés ma is rányomja a bémindennapjainkra, és nemcsak a kisebbségben élők gondolkodását
és lelkivilágát határozza meg, hanem kihat a Magyarországon élőkre is – mondta Csatáry György, a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky
Tivadar Társadalomtudományi Kutató-

Alyegét

központjának vezetője a Nemzeti összetartozás napja alkalmából, a nagytétényi
Országzászlónál tartott megemlékezésen. – A pótolhatatlant nem tudjuk pótolni, de tudunk újat alkotni – fogalmazott.
– 2010-ben Magyarország úgy döntött,
hogy ezt a napot a közel 100 éve elszakított magyarok összetartozásának szimbólumává teszi. A magyar állam ekkor
mondta ki, hogy a szétszakítottság ellenére a magyarság minden tagja része
az egységes magyar nemzetnek – hangsúlyozta Csatáry György, aki hozzátette, a törvénnyel nemcsak a trianoni seb

gyógyul, hanem az erős utalás a jövő építésére is.
Beszédét követően tizenhárman tettek
állampolgári esküt, majd közösen elénekelték a Himnuszt. Hazánk új állampolgárai Bányai Gábor Bertalan keramikus
emlékérmét vehették át a hivatalos állampolgársági okiratok mellett. Az alkalmat Kovács Viktória éneklése, valamint
a Nádasdy Néptánccsoport előadása tette
ünnepélyesebbé. A megemlékezés végén
az önkormányzat, a kerületi intézmények
és civil szervezetek, valamint a Református Egyházközség képviselői koszorút helyeztek el az Országzászlónál.
Megemlékező ünnepséget tartottak a
Donát-hegyen is a Baross Gábor-telepi Polgári Kör szervezésében. Az eseményen
Bodnárné Fehér Erzsébet, a kör elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Monostoriné Szeleczky Gabriella történelemtanár emlékezett a 99 évvel ezelőtt történtekre. „De
túléltük, mert összefogott a társadalom, túléltük, mert hazánk egységes és oszthatatlan,
kultúrájában s nyelvében él tovább. Trianon
nemzeti összetartó erővé vált” – zárta beszédét. A megemlékezésen felavatták a tavaly
átadott, azóta sajnos megrongált turulszobor utódját, amelyet az előzőhöz hasonlóan
Vinczéné Lőrincz Ágnes keramikus készített el. A szobrot Mazgon Gábor plébániai
kormányzó áldotta meg. Az esemény koszorúzással zárult. n (budafokteteny.hu)

Egyenes út az érettségiig
Magas elismerésben részesült Bencze Péter,
a református iskola vezetője
A Pedagógusnap alkalmából rendezett budapesti ünnepségen huszonöt pedagógus kapott Bárczy István-díjat, köztük a Rózsakerti Demjén István
Református Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetője, a mindig
megújulni képes, minőségre törekvő
Bencze Péter.

Zászlóáldás a templomkertben
Harmincadik születésnapját ünnepelte a budafoki cserkészcsapat
A legkisebbektől az idősekig sokan gyűltek össze vasárnap a Szent Lipót templom előtti tér fáinak árnyékában, ahol
jubileumi fogadalmi napra várták a budafoki 903. sz. Prohászka Ottokár Cserkészcsapat jelenlegi és egykori tagjait. Az esemény apropóját az adta, hogy
1989. június 5-én az elsők között alakult
újjá a kerületi szervezet, ekkor tettek fogadalmat a csapat első tagjai.
„Áldd meg a csapat zászlóit, és mindazokat, akik köréjük gyülekeznek” – hangzottak Sárhegyi Zoltán plébános szavai,
aki – miután az első zászlóra már nem fért
több időpont – két, a csapat táborainak
időpontjait és helyszíneit tartalmazó zászlót áldott meg.
Az eseményen köszöntőt mondott
Szepesfalvy Anna alpolgármester, aki egykoron maga is a csapat tagja és vezetője
volt. Elmondta, az önkormányzat nagyra
értékeli a közösségi munkát, amit a kerületi civilek végeznek, legyen szó akár polgári körökről, akár a cserkészekről. Kifejtette, szerinte a cserkészet legnagyobb értéke,
hogy az ’én’ helyett a ’mi’ áll a középpontban: – Ez az az érték, ami a leginkább elveszik a mai világban, hogy közösségben,
közösségért dolgozunk, és nem az egyén
kerül előtérbe. Közösen vészeljük át az átmeneti kellemetlenségeket, közösen oldjuk meg a feladatokat, mert tudjuk, hogy
ezzel is nagyobb terve van a Teremtőnek –

gi munkájáról beszélgettünk.
– Harminchárom éve dolgozik a kerületben, és ebből huszonkilencet a
budatétényi Erzsébet királyné úton működő Varázskastély Tagóvodában töltött.
Mindig óvónőként képzelte el az életét?
– Világéletemben pedagógus akartam lenni. Érdekelt a tanítói munka, a logopédia és a gyógypedagógia is, így
végül óvónőként elvégeztem az oligofrénpszichopedagógia szakot is. A pályámon
mindegyik képesítésemet tudtam és tudom
használni, jó, hogy szakszerűen tudok segíteni a sajátos nevelési igényű gyerekeknek,
és hozzáértően tudom támogatni az érzelmi, lelki és akarati sérült óvodásokat. Erre
2017 novemberétől még nagyobb szükségem van, mint eddig bármikor, mivel az

z iskola igazgatójával a fejlődés lehe-

Atőségeiről, az érettségiig vezető útról

xxxxxx

mondta. Az alpolgármester beszéde végén
támogatásáról biztosította a csapat tagjait.
Ezt követően Major Szabolcs, a cserkészcsapat parancsnoka köszöntötte társait
és minden megjelent vendéget. Köszönetét fejezte ki azoknak, akik 30 éve megalapították a cserkészcsapatot, hiszen nagyon
sokat kapott tőlük. Hozzátette, sokuk életében vált meghatározóvá ez a közösség,
s valószínűleg más emberek lennének, ha
nem ismerkednek meg a cserkészettel.
A különböző generációk tagjai ezután
felolvasták a cserkészek törvényének tíz

Fotó: Horváth Tamás

pontját, majd együtt mondták el a fogadalmat, mellyel megerősítették azt, amit
korábban vállaltak: híven teljesítik kötelességeiket Istennek, hazának, nemzetnek
és embertársaiknak.
Az emlékezés a cserkészotthonban
folytatódott, ahol szeretetvendégséggel és
játékkal várták az érkezőket. A nap egyik
legkülönlegesebb programjaként levetítették azt a ’89-es felvételt, amelyen a csapat első tagjai tesznek fogadalmat, valamint elkészítették az akkori csapatfotó
mai mását is. n (budafokteteny.hu)

óvodák átvették az EGYMI-től (Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
– a szerk.) az összes integrálható gyermeket, és tavaly óta három óvodánk autista
óvodásokat is fogad. Ez nagyon szép, ám
igen nehéz feladat.
– Az óvodában hosszú évekig volt tagóvoda-vezető, 2008-tól a kerületi szakmai munkaközösség vezetésével is foglalkozott, négy éve pedig a XXII. kerületi
Egyesített Óvoda szakmai óvodavezetőhelyettese. Örült a felkérésnek?
– Megtisztelőnek tartottam, hogy
a vezetőim bíznak bennem. Szakmai
szempontból 14 óvoda, 63 csoport és
ugyanennyi dajka, 120-nál több óvodapedagógus és 21 pedagógiai asszisztens,
gyógypedagógusok és óvodapszichológusok tartoznak hozzám a gyerekekkel együtt. Nagyon nagy intézmény, de
jól kitalált és felépített rendszer. Zsuzsa
(Horváthné Fűkő Zsuzsanna – a szerk.)
tudatosan és folyamatosan alakította úgy,
hogy egységes legyen, mégis minden
óvoda megőrizhesse az addig kialakított
sajátos arculatát.
– Elégedett ezzel a pozícióval?
– Igen összetett feladat, de én nagyon
szeretem. Úgy érzem, hogy 2015 óta sikerült ebbe a munkakörbe beletanulnom, ma
már teljesen átlátom. Bízom benne, hogy
tudok segíteni a kollégáknak, és rajtuk keresztül az óvodásoknak is. Jó, hogy ebben
a munkakörben is a szakmámnál maradhattam, és nem kellett teljesen elszakadnom a gyerekektől. n (Tamás Angéla)

beszélgettünk.
– A Tanítóképző Főiskola után Debrecen, Százhalombatta, Ercsi, Kápolnásnyék, majd 2013-tól a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola a
munkahelye. Mi volt a legvonzóbb ebben
az iskolában?
– Nagy Péter református lelkész hívására érkeztem, és miután már több állami iskolában dolgoztam, Százhalombattán például tíz évig iskolaigazgatóként,
láttam, hogy itt más a szellemiség és más
az értékrend, mint a nem egyházi fenntartású intézményekben. A gyerekek
jó része a református Halacska óvodából érkezik az iskolapadba, de tanulóink
többsége valamelyik keresztény felekezet tagja. Ma is folyamatosan érzékelem,
hogy a hívő családokkal hamarabb megtalálom a hangot, ahogy a kollégáim is.
Nagy Bitter Ilonától vettem át az igazgatói széket, és szuper iskolát kaptam, nagyon összeszedett tanári karral. Az önkormányzat rugalmasan állt ahhoz, hogy
2012-ben a kezelésében lévő intézmény
a Budafoki Református Egyházközség
iskolája lett, így az átmenet nem okozott
törést senkiben, és együttműködésünk
máig eredményes.

– Milyen célokat tűzött ki maga elé?
– Nagyon fontos volt a számunkra,
hogy legyen fejlődési perspektívánk, és
ezt abban találtuk meg, hogy középiskolává fejlődjünk. Célunk volt, hogy a már
meglévő, jó általános iskolára gimnáziumot építsünk.
– Mikor indulhat az oktatás az új épületben?
–Az első kilencedikes osztályunk
még itt tanult, és a szeptemberben induló gimnáziumi osztályunk is ebben
az épületben kap helyet, de reméljük, a
2020/2021-es tanévet már ott kezdhetjük. Középiskolánk épülete XXI. századi
lesz, annak megfelelő technikával, hatalmas „hodály” négy tornateremmel. Szerencsére nagyon kvalifikált a felsős tanári kar, többségük egyetemi végzettségű,
úgyhogy a gimnáziumi oktatást gond
nélkül meg tudjuk oldani a későbbiekben
is. A következő öt-hat év feladatai tehát
adottak, és mi lenne annál szebb feladat
egy nyugdíj felé tartó iskolaigazgatónak,
mint beindítani egy középiskolát és az
első érettségiző osztályt a tanulás útján
végigkísérni. n (Tamás Angéla)
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MEGHÍVÓ

A Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel meghívja Önöket

2019. június 30-án

10 órától 14 óráig tartandó, a régi sváb hagyományokat ápoló rendezvényére, a

Madarak és fák napja pótnapjára

Főprogram: főző- és ügyességi versenyek kicsiknek, nagyoknak.
Kötetlen múltidéző beszélgetésekre várunk mindenkit, baráti társaságokat, családokat,
budafoki, tétényi, budatétényi, rózsavölgyi, barossi civil szervezeteket, egyéneket.
A versenyeket a jelentkezők számától és helyszíntől függően rendezzük.
Akadályversenyek!
Csoportos és egyéni is!
Kicsiknek nyeremények!
Club NetCet rendezésében egészséges életmód tanácsadás!
Kötetlen beszélgetések a szabadban.
16 órától 12. Nagytétényi Fúvós találkozó (ld. plakát).
A ház egész nap nyitva lesz. Házigazda a Nagytétényi Polgári Kör.
2019. június 30., Szelmann Ház (1225 Budapest, Nagytétényi út 306.)
Szirtes Edit, 06-70/410-9403

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.
1223 Bp., Kistétény u. 32.

1225 Bp., Nagytétényi út 342.,

25 Bp., Nagytétényi út 201.

C épület, „lakás”

fszt. 3. „lakás”

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

Helyrajzi szám: 228644/0/C/1. Terület: 69 m2.
Övezet: Vi-2/BT/L-4. Az ingatlan kikiáltási ára:
20 300 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2019. június 25. kedd, 10.00 óra.

Helyrajzi szám: 232913/0/A/4. Terület: 49 m2.
Övezet: Lke-1/NT/2. Az ingatlan kikiáltási ára:
9 000 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2019. június 25., kedd, 9.00 óra.

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.

Hirdetésfelvétel

KÁRPITOSMESTER

Megjelenési lehetőségekkel kapcsolatban
kérje tanácsadó kollégáink segítségét!

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

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

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

Kápritozott bútorok javítása,
áthúzása közülereknek is!
1224 Bp, Dózsa Gy. út 79.
(bejárat a XII. u. felől)
Tel: 362-1889, 0620/422-0131

ÜVEGEZÉS

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő
Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.

MAJOR DEMETER

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

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

régiség 

Apróhirdetés
Appróhirdetés-felvétel:
GYORSNYOMDA, PROMONTOR UDVAR
1221 Budapest, Kossuth. L. u. 25–29.
szolgáltatás 
Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves korig.
Kérésére házhoz megyünk.
Tel: 06-30/6821-390, www.a111auto.hu
Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel.
Szabó Balázs 06-20-264-7752

Kastélyok berendezéséhez vásárolok festményeket, ezüst 6-12 személyes étkészleteket (hiányosakat is) gyertyatartót, cukordobozt, régi álló fali, asztali, karórákat, Herendi,
Zsolnay porcelánokat, antik bútorokat, teljes
hagyatékot. Üzlet: 06-20/280-0151, herendi77@gmail.com

eladó 

Faházas telek eladó a Horgásztelpen. Kis lakást beszámítok. Tel: 06-70/344-1760

állás 

Otthoni Vasalás! Vasalónőt keresünk kizárólag Budafokról, aki otthon tud vasalni.
Feltétel: Dohányfüst mentes lakás. Tel: 0630/562-3034

Konténeres sittszállítás, sóder, homok, murva, termőföld, zöldhulladék.
Tel: 06-20/4646-233

Asztalost és segédmunkást keresünk szakképzettséggel XI. ker.-i telephelyre. Tel.: 0630/321-5505

kiadó 

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

22. kerületben Budafok központjában 20 m
helyiség műszempilla-építő részére kedvező
áron kiadó. Bővebb felvilágosítás: 30/325-3887
2

KERT 
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SPORT, IFJÚSÁG

 Városházi Híradó

Jó hírét vitték Budafoknak
Tornát nyertek a BMTE 11 évesei Wolfsbergben, másodikak lettek Lellén
Wolfsberg történelmi levegőt árasztó
kisváros Karintiában, mintegy 400 kilométerre Budafoktól. Négy korcsoportnak rendeztek labdarúgótornát június
7. és 9. között, s a Wolfsberg Cup elnevezésű kupát az U11-es kategóriában a
BMTE fiataljai nyerték meg. Pataj Csaba edző tanítványai nem pihentek sokáig a babérjaikon, egy héttel később
Balatonlellén, a rekkenő hőségben is
döntőt játszottak az U11-esek részére rendezett tornán, és csak az utolsó
percben bekapott góllal kaptak ki 1-0ra a Kecskeméttől.
wolfsbergi tornán 25 perces mérkő-

Azéseket vívtak a srácok. A BMTE
lurkói – Pataj Csaba edző vezetésé-

vel – remekül szerepeltek. A B csoportban – ahol az SK Slovan HAC, a
GW Micheldorf, az ASCO Wolfsberg,
a Mondsee és az olasz Club Altura
volt az ellenfél – mindenkit legyőztek,
majd a döntőben a cseh FK Admira
Praha csapatánál is jobbnak bizonyultak 3-0-lal.
– Négy korcsoportban, U11-ben,
U12-ben, U13-ban és U15-ben írták
ki a küzdelmeket az osztrák szervezők, mi az U11-ben szerepeltünk, tizennégy tagú mezőnyben – idézte fel
a karintiai torna történéseit Pataj Csaba. – A házigazdák klubjain kívül
szlovén, olasz, cseh és magyar együttesek is indultak a különböző kategóriákban.

A budafoki srácok parádésan futballoztak, mindenkit legyőztek, ha úgy tetszik, elvitték kerületünk, illetve a helyi
futball jó hírét az Alpok hegyei közé.
Aztán pedig egy héttel később Balatonlellére, ahol egy hasonlóan színvonalas tornán szintén döntőbe jutottak,
uralták is a mérkőzést a Kecskemét
ellen, jobban játszottak, de az utolsó
percben kapott góllal alulmaradtak.
– A borzalmas hőség igencsak megviselte a fiúkat – mondta Pataj mester. – Egyik meccset játszottuk a másik után, nemcsak az ellenfelekkel
kellett megküzdenünk, hanem a meleggel is, és a viszontagságok ellenére
szép élmény volt a viadal, a II. Lelle
Kupa. n (Ch. Gáll András)

Két bronz, ferde irányzékkal
Gáll András az U17-eseknél is Európa élvonalában
Gáll András tavaly első éves serdülőként
tizedik helyen végzett az U17-es korosztály háromtusa (úszás plusz kombi, azaz
futás közben lövészet) Európa-bajnokságán. Azóta eltelt egy év, Andris augusztusban már betölti a tizenhatot, és felserdülve kitett magáért az U17-es Eb-n
Kaunasban: egyéniben és csapatban is
bronzérmet szerzett a tavaly még a budafoki Kossuth Lajos Magyar–Angol Két
tanítási Nyelvű Általános Iskolába járó,
de ma már végzős elsős gimnazista fiatalember.
Trion SC, a nem is olyan régen alakult

Akis öttusaklub versenyzői taroltak a

Kerekeken guruló táborozók
Új sportcsarnokban görkorizhatnak a gyerekek a BMTE-pályán
A két turnusban meghirdetett napközis
görkorcsolyatáborra idén olyan sokan
jelentkeztek, hogy pár nap alatt megtelt az összesen száz férőhely. Idén a
megszokotthoz képest nem a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola tornatermében volt a főhadiszállása a táborozó diákoknak,
hanem a BMTE-pályán. Ők voltak az elsők, akik kipróbálhatták a nemrégiben
elkészült új fedett sportcsarnokot. Hatalmas terek, zöldövezet és rengeteg
sportolási lehetőség, amit a gyerekek
ki is használtak.

az utcákon – mondta az egykori jégkorongozó. A középhaladókat Kocsondi
Nóra oktatta, itt már mozgáskoordinációs és ügyességi feladatokat kellett elvégezniük a táborozóknak. A haladókkal Nádor Balázs és Kocsondi Márk, a
tábor vezetője foglalkozott, nekik már
különböző trükköket mutatottak meg
az edzők. „A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hét utolsó napjára a tábo-

últ héten véget ért a tanév, így a

Mgyerekek többsége már a vakáció

első hetében valamilyen táborban töltötte a nyár első napjait. A görkorcsolyatábor szervezői úgy rakták össze
a programokat, hogy egy perc pihenőjük se legyen a gyerekeknek, amit ők
nagyon élveznek. Minden nap van két
görkorcsolya-oktatás, egy úszás és különféle fakultatív programok, valamint
sportversenyek. Profi oktatók és pedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel. Első nap görkorcsolyatudásuknak
megfelelően három csoportba osztották az edzők a diákokat. A kezdőknek
Karsay Ferenc tartott órákat, amelyeken a korcsolyázás alapjait tanulhatták
meg a gyerekek. „A szülők jó része elvárja ettől a tábortól, hogy a gyermeke elsajátítsa a biztonságos korcsolyázás alapjait, hogy a család együtt,
önfeledten korizhasson szabadidejében

Városházi Híradó
budafok-tétény

rozók biztonságérzete sokkal nagyobb,
mint az első napokban” – mondta az oktató. Az intenzív edzések közben napi
egy úszáson is részt vettek a gyerekek
a Hajós Alfréd Tanuszodában. Sok fakultatív program közül választhattak a
gyerekek, ilyen volt például a mozizás, a játszóház, a tűzoltóság megtekintése és a kézműves-foglalkozás. n
(Viszkocsil Dóra)

litvániai kontinensviadalon: négy magyar
éremben is „nyakig” benne voltak. Gáll
Andris az U17-es korosztályban egyéniben és csapatban is bronzérmes lett, Erdős Rita pedig egyéniben első, csapatban
második helyezést szerzett. És bár Erdős
kisasszony nem kerületünkben él és edz,
ne feledjük, hogy valaha úszóként Horváth Tamás tanítványa volt a Budafóka
SE-ben.
Andris erős számában, a 200 méteres gyorsúszásban 2:06.55 perces egyéni csúccsal ötödik volt, azaz kedvező
helyzetből kezdte a kombit a rekkenő litvániai hőségben. Róla köztudott, hogy
a mezőny – nemcsak a hazai, hanem a
nemzetközi – legjobb futója, s rendre
csak az a kérdés, hogy az idegszámban, a
tíz méterről leadott lövésekkel művelt lé-

zerpisztoly-lövészetben hogyan szerepel.
Az első ötös sorozatot 26, a másodikat
19, a harmadikat 15 másodperc alatt teljesítette, ezek bizony közepes eredmények,
olyannyira, hogy a harmadik, utolsó lőállásból a tizedik helyen futott ki!
Csakhogy Andris számára a futásban nincs lehetetlen, az utolsó 800 méteres szakaszon egymás után előzte meg
az előtte haladókat, s ki tudja, talán még
meg is nyeri a versenyt, ha száz méterrel
hosszabb a táv.
De nem volt hosszabb, így harmadikként (885 pont) haladt át a célvonalon a
dán Jakob Rasmuson (893) és a fehérorosz Ivan Pritkov (887) mögött. Csapatban Horváth Bálinttal és Vajda Jánossal
ugyancsak bronzérmet szerzett.
– Nyerni szerettem volna, sajnos a lövészetet elidegeskedtem, talán éppen a
magam elé állított magas követelmények
miatt. Mindenesetre hasznos tapasztalatokat szereztem az Európa-bajnokságon,
amiből már a közelgő világbajnokságon,
Szófiában, július 18–26. között tudok
építkezni – mondta Andris.
A budafoki versenyző edzője Burcsa
Szabolcs a Trionban, az úszóedzéseket
azonban a Stamina SC-ben végzi Kovács
László keze alatt. Ám ne feledjük, hogy annak idején Andris is a Budafókában ismerkedett meg az úszással, a Horváth Tamás
irányította remek műhelyben, s ennek köszönhetően számít a magyar öttusamezőny
legjobb úszójának korosztályában. n (vh)

Alkotó gyerekek a Klauzálban
Képzőművészet és drámafoglalkozások diákoknak
Van egy hely, ahol minden csak az alkotásról és a kreatív gondolkodásról szól.
Ez nem más, mint a gyerekek kedvence, az Emberpalánta tábor, amit immáron nyolcadik éve hirdet meg a Klauzál
Gábor Művelődési Központ a vakáció
beköszönte utáni első héten. A táborozók egész nap kézműveskedhetnek
és drámapedagógiai foglalkozásokon
vehetnek részt, melynek a végén még
színpadra is állhatnak egy általuk kitalált történettel.
részt vevő gyerekek többsége már
táborozó a változatos
programoknak köszönhetően. Minden
nap valamilyen különleges tárgy megalkotásával kezdődik, majd szabadban
játékkal folytatódik. A diákok két pedagógus segítségével sajátíthatnak el különleges technikákat. A tervek között
szerepel egy hernyó, szélforgó, batikolt
póló és egy dísz befőtt megalkotása is.
Emellett nemcsak dísztárgyakat, hanem
játékokat is készíthetnek a gyerekek.
Minden évben hagyomány már, hogy
csütörtökön kirándulni megy a társaság,
idén a Fővárosi Állat- és Növénykertbe
látogatnak el a táborozók. A nyári me-

Avisszatérő

legben a szomszédos uszodában is megmártózhatnak a diákok. A hét első két
napján választhattak a gyerekek, hogy
melyik mesét szeretnék feldolgozni és
szerdán a Cziffra Központ színpadán
előadni. A tábor vezetője, Balogh Zsuzsanna elmondta, hogy a drámapedagógia segítségével a gyerekek pár óra alatt
megismerték egymást és aktívan együttműködtek egy közös cél érdekében.
Hozzátette még, hogy a kézműves-foglalkozások rendkívül jó hatást gyakorolnak a finommotorika és a kézügyesség
fejlődésére. n (Viszkocsil Dóra)
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