Bizottsági ülés Tétényben

Hőségriadók, fronthatások Nagy Péter díszpolgár lett Felkészülés a szezonra

Kihelyezett parlamenti bizottsági ülést
tartottak a tétényi országgyűlés évfordulója
alkalmából. (2. oldal) 

Győrfi Pállal Szabó Gabi Szóvivők című
könyvének kapcsán és a Semmelweis-nap
alkalmából beszélgettünk. (7. oldal) 

Nagy Péter református lelkipásztor kapta a
„Budapest XXII. kerület – Budafok, Budatétény,
Nagytétény, Baross Gábor-telep – Díszpolgára”
kitüntető címet. (5. oldal) 

Szombaton lejátszotta első felkészülési
mérkőzését a BMTE NB II-es labdarúgócsapata
Taksonyban. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Hajdu Steve
Katonáéknál
Telt házas
műsort adott
a kiváló
komikus

(9. oldal) 
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Átadták a DunaFok szabadidőparkot
Hét helyszínen rendeztek programokat a Kerület napján, átadták Budafok-Tétény díjait és a DunaFok parkot is
Idén már hét helyszínen várták színes programokkal Budafok-Tétény lakóit a Kerület napján. Első alkalommal
vált borligetté a Városház téri park, a
tanuszodában pedig játékos vetélkedőkön vehettek részt a családok, és a Piactér is átváltozott bulihellyé. Első alkalommal hirdették meg a Szabadtűzi
főzőversenyt az Oroszlános udvarban,
amire lelkes amatőrök nevezhettek be.
A Budafok-Tétény legjobb főzőcsapata vándorkupát a Tétényi Barátok elnevezésű csapat vihette haza. Garbóci
László helytörténész vezetésével a kerület nevezetességeit fedezhették fel a
történelem iránt érdeklődők. A Hajós
Alfréd Tanuszodában egyéni és csoportos játékos ügyességi versenyekkel
készültek szervezők. A BMTE-pályán
utánpótlás labdarúgótornát rendeztek.
A budatétényi Rózsakertben háromszor indult vezetett séta. Finom borok,
a kerület batyuja és piknikhangulat várta a Városház téren megrendezett Pincejárat Fesztiválon az érdeklődőket.
A délutáni órákban Dancs Annamária
operettműsorral szórakoztatta a közönséget, majd a rendezvény a Madarak
házibuli-zenekar műsorával és tűzijátékkal ért véget. (Továbbiak a 2., 4., 5.

Záborszky Nándor születésnapján, június 21-én ünnepeltük a Kerület napját. Az eseményen adták át a DunaFok
szabadidőparkot, amely a Hosszúrétipatak és a Duna által határolt területen épült meg.
z átadóünnepségen Karsay Ferenc

Apolgármester köszöntőjében hang-

súlyozta: ez az álom nehezen válhatott
volna valóra a TÉR_KÖZ pályázaton
elnyert támogatás nélkül, mint ahogy
korábban a Stáció, a Szomszédok piaca és a Szent István téri mesejátszótér sem készülhetett volna el a Fővárosi
Önkormányzat segítsége nélkül.
Tarlós István főpolgármester ünnepi
beszédében kiemelte: a Fővárosi Önkormányzat az elmúlt években az élénk és
tartalmas közösségi életet biztosító beruházások támogatására igyekezett hangsúlyt helyezni, ezért fontosnak tartották a
budafoki Duna-part életre keltését is. Az
elképzelés megvalósításához 200 millió
forintnyi segítséget tudtak nyújtani.
A Kerület napján fogadással egybekötött díjkiosztó ünnepséget is rendezett az önkormányzat a kerületi kitüntetetteknek a Klauzál Házban. A
kerület díszpolgárának Nagy Péter református lelkipásztort választották.

xxxxxx

Minden hónapban Budafoki Pincejárat

Fotó: Horváth Tamás

és 12. oldalon) 

Budapesti útépítési program
Átadták a fővárosi útépítési program elsőként megépült szakaszát
Aszfaltburkolatot kapott a Fenyőtoboz
utca. A Budapesti útépítési program
első ütemében elkészült, első budai
utat július 4-én adta át Szatmáry Kristóf miniszteri biztos és Karsay Ferenc
polgármester.

Ismét kiváló kulturális és gasztronómiai programokkal szolgál a Budafoki Pincejárat. Augusztus első szombatján a rendezvénysorozat folytatódik
a budafoki pincékben. (Továbbiak a 9. oldalon) 

– Budafok-Tétény fejlődése azt igazolja, hogy érdemes közös értékek
mentén, terméketlen politikai viták
nélkül közösséget építeni – kezdte
köszöntőjét Karsay Ferenc polgármester. Elmondta, a kerületben folyamatos munka zajlik, hogy megfeleljenek az újabb és újabb igényeknek,
a Budapesti útépítési programnak köszönhetően pedig új lendületet vehetett a kerületi földutak felszámolásának folyamata is. (Folytatás
a 2. oldalon) 

Szatmáry Kristóf miniszteri biztos és Karsay Ferenc polgármester az átadáson

Fotó: Horváth Tamás
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Történelmi visszatekintés Tétényben
Kihelyezett parlamenti bizottsági ülést tartottak Nagytétényben a tétényi országgyűlés 740. évfordulóján
Kihelyezett parlamenti bizottsági ülést
tartottak Nagytétényben az 1279. évben IV. (Kun) László király által összehívott tétényi országgyűlés 740. évfordulója tiszteletére.
iután a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának tagjai egyetértettek abban, hogy a két napirendi ponttal az ülés a tervezettnek megfelelően
zajlik le, megszavazták a hivatalos ülés
témáját, a tétényi országgyűlésről való
megemlékezést és a második, kötelező
egyebek napirendi pontot.
A szabályszerű, formai elemekben
bővelkedő összejövetelt Ritter Imre, a
Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának elnöke nyitotta meg, aki szakszerű összefoglalót tartott arról, miért is érdemes erre az eseményre emlékezni. A
német nemzetiségi képviselő kiemelte:
a tétényi országgyűlés jelentősége túlmutat a kunok helyzetét szabályozó törvények elfogadásán, hiszen szinte az
angol demokráciát megelőzve rögzítette a nemzetiségek függetlenségét, és ez
az a fontos üzenet, amelyre ma is érdemes odafigyelni.
Ezt követően Ritter Imre köszönetet mondott a Nagytétényi Polgári Kör
elnökének, László Istvánnénak, hogy a
parlamenti nemzetiségi bizottság szószólói társaságában (Farkas Félix –
roma, Paulik Antal – szlovák, Rónayné
Slaba Ewa Maria – lengyel, Sianos Tamás – görög, Szuperák Brigitta – ukrán, Varga Szimeon – bolgár) jelen lehet ezen a nagyszerűen megszervezett
és előkészített, rendkívüli kihelyezett
ülésen. Hozzátette: reméli, hogy a civil
egyesület és a bizottság továbbra is jó
kapcsolatot ápol majd egymással.
A hozzászólások során elsőként
Bánhegyi Ferenc kapott szót. A történelemtankönyvek írója Történelmi visszatekintés címmel az országgyűlés történetét helyezte előadása középpontjába,
külön kitérve az 1200-as évekre, amikor már a kunok is szerepet játszottak a
magyar történelemben. IV. (Kun) Lászlót bemutatva a történész beszélt a rákosi országgyűlésről, a Hód-tavi csatáról
és a történetírók által évszázadokon át
az utolsó Árpád-házi uralkodónak tartott király haláláról is.
A második előadást Dindi István helytörténész tartotta. A nyugalmazott történelemtanár a honfoglalás idejére visszatekintve kiemelte a hét vezér egyikét, a
település névadóját, Tétényt (Töhötöm),

Átadták az elsőként megépült budai útszakaszt
(Folytatás az 1. oldalról) 

M

Németh Zsolt országgyűlési képviselő, a parlament külügyi bizottságának elnöke a rendezvényen

beszélt a Tétény nemzetség tagjairól,
akik a XI. században több évtizeden át
jelentős szerepet, fontos tisztségeket töltöttek be a mai Nagytétény területén.
A helytörténész a nap helytörténeti
vonatkozásait boncolgatva azt vázolta
fel a jelenlévőknek, hogy a kun kérdés
ügyében 1279. július 13. és 25. között
itt megtartott országgyűlést két lehetséges helyszínen is megrendezhették, de a
mai napig nem lehet tudni, hol tartották
meg ténylegesen.
A július 3-án megrendezett eseményen az ötletgazda és szervező László
Istvánné köszöntötte a megjelenteket,
köztük külön örömmel üdvözölte a Karcagról érkezett kun vendégeket, kiemelve Fábián József emeritus jászkun főkapitányt és emeritus kiskun kapitányt,
valamint Varga Ferenc regnáló kiskun
kapitányt, a nagytétényi székelyeket
képviselő Puskás Tibort és a népviseletbe öltözött nemzetiségek tagjait, akik
identitásuk megőrzése mellett is büszke
magyarként élnek Budafok-Tétényben.
Ezt követően az elnök asszony ismertette a nap forgatókönyvét, és a parlamenti ülés hivatalos részének lezárása
után először Karsay Ferencet, majd Németh Zsoltot kérte a mikrofon elé.
A polgármester beszédében kiemelte:
Budafok-Tétényben öt nemzetiségi ön-

kormányzat (bolgár, görög, horvát, német, roma) működik, és nagyon boldog,
hogy kerületünkben ilyen békességben
élnek egymással a nemzetiségek.
Az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke kifejtette: nem a kunok és
a magyar király között volt áthidalhatatlan az ellentét, hanem a távolról jött
ember erőszakossága ásta alá együttélésünket. Itt, Tétényben azonban megszületett egy nagyon fontos megállapodás, amelyre bátran hivatkozhatunk,
bátran lehetünk büszkék.
– Ma a helyzetünk hasonló. A méretünk kisebb, de a politikai súlyunk
nő, mert őrizzük a belső stabilitásunkat, az ország szuverenitását. Ma az itt
élő nemzetiségekkel együtt részesülünk
ebben, és – csodák csodájára – nagyjából egy irányba is húzunk. Miénk ez az
ország, mindannyiunké, birtokon belül vagyunk, és mi itt vagyunk itthon. A
belső ügyeinket pedig, ha hagyják, meg
is oldjuk európai módra, magyar módon
– hívta fel a jelenlévők figyelmét Németh Zsolt, aki segítséget nyújtott abban, hogy a nagytétényi Szelmann Házban üljön össze a parlamenti bizottság.
A kunokról F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a Kunszövetség
elnöke és Pintér Zoltán Árpád, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium

Kellemes kikapcsolódás a Duna-parton
Záborszky Nándor születésnapján, június 21-én adták át a DunaFok szabadidőparkot
Budafok-Tétény önkormányzata 2015ben határozta el, hogy a kerület lakosainak egy kikapcsolódásra, kellemes
sétára, önfeledt játékra, kerékpározásra és egyéb sporttevékenységre alkalmas parkot hoz létre a „városközponttal” közvetlen kapcsolatban lévő
Duna-parton. Figyelembe véve, hogy
ez a partszakasz a Natura 2000 hálózat
része, és így természetvédelmi védettség alatt áll, a beruházáskor tiszteletben tartották a természeti környezetet,
nem bántották a meglévő fákat és az
ártéri aljnövényzetet, vagyis a lehető
legkevesebb beavatkozással alakították ki a folyóval párhuzamos sétányt.

köszöntőjében kihangsúlyozta: ez az
álom nehezen válhatott volna valóra a
TÉR_KÖZ pályázaton elnyert támogatás nélkül, mint ahogy korábban a Stáció, a Szomszédok piaca és a Szent István téri mesejátszótér sem készülhetett
volna el a Fővárosi Önkormányzat segítsége nélkül.
A kerület elöljárója beszélt a 2017
őszén tartott társadalmi egyeztetésről,
ahol a lakosság elmondhatta véleményét és nevet adhatott a létesítménynek, a park mozgásra ösztönző, modern játszóteréről, a multifunkcionális
sportpályáról, az új kerékpárútról és a

Fotó: Horváth Tamás

történelemtanára osztotta meg gondolatait a hallgatósággal.
A kerületi nemzetiségek bemutatását a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
képviseletében Tavasz Patrícia kezdte,
akihez a bolgárkertészetet és a Magyar–
Bolgár Barátság napját kiemelve Varga
Szimeon szószóló is csatlakozott. A helyi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szirtes Edit a sváb gyökerekről, a
szőlőművelésről, majd a németajkúak kitelepítéséről beszélt. Említést tett az emlékek felkutatásáról és a megemlékezésekről, és mondott néhány szót az Árpád
Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskoláról is. A Roma Önkormányzat elnöke, Daróczi Károly a helyi
feladatokat, az elért sikereket és eredményeket, valamint nehézségeiket ismertette a jelenlévőkkel. Az ő mondanivalójához Farkas Félix szószóló kapcsolódott.
A beszédek végeztével, némi pogácsa
és frissítő elfogyasztása után a vendégek megkoszorúzták a Nagytétényi úton
lévő emléktáblát, és Wahl Ildikó „idegenvezetésével” megtekintették a Nagytétényi Helytörténeti Kiállítóteret, majd a
Szelmann Ház udvarán elfogyasztották a
délután két órára elkészült, hamisítatlan,
autentikus karcagi birkapörköltet, amelyet a Kunszövetség szakácsai főztek három birkából. n (Tamás Angéla)

– A program kiváló bizonyítéka annak,
ha a kormányzat, a főváros és a kerület összefog, együtt kisebb csodákra
vagyunk képesek – mondta a polgármester.
Szatmáry Kristóf, a Budapesti útépítési program koordinálásával kapcsolatos feladatokat ellátó miniszteri
biztos a programról beszélve elmondta, 50-60 éves lemaradást kell pótolni,
hiszen a nagy Budapest létrehozásakor
vidékies jellegű településeket is a fővároshoz csatoltak, így ez az úthálózat
is része lett a közlekedésnek. Elmondta, ezen a helyzeten kívántak változtatni a programmal, amely az első ütemében a budapesti belterületi földutak kb.
20 százalékának leaszfaltozását teszi
lehetővé. A miniszteri biztos hozzátette, a jövő évre is rendelkezésre állnak a
folytatáshoz szükséges források.
A program első ütemének részeként
több mint 1 milliárd 136 millió forintnyi támogatást kapott Budafok-Tétény,
amelyet az önkormányzat mintegy 570
millió forinttal egészített ki. A 4 éves
program első fázisában 5,7 kilométernyi földút, 39 utca kap aszfaltburkolatot, így a kerületi belterületi földutak
mintegy 40 százalékát szilárd burkolattal látják el. Ennek részeként eddig 17
kerületi útszakasz épült meg, közöttük
a Fenyőtoboz utca, amely mellé járdát
is építettek.
A tervek szerint az útépítések folytatódnak, 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 (budafokteteny.hu)

Ideiglenes buszjárat
a Horgásztelepre
A járat munkanapokon 6 és 9 óra között,
illetve 16 és 19 óra között közlekedik
Buszjáratot indít július 8-tól BudafokTétény önkormányzata a Horgásztelepre a Növény utcai aluljáró körül kialakult káosz miatt.
öbb lakossági panasz érkezett az el-

Tmúlt napokban, hogy teljes a káosz

Kerület napján tartott átadóünnep-

Aségen Karsay Ferenc polgármester

Budapesti
útépítési
program

Szepesfalvy Anna alpolgármester, Karsay Ferenc polgármester, Tarlós István főpolgármester
és Németh Zoltán alporgármester a rendezvényen
Fotó: Horváth Tamás

street workout parkról, valamint megemlítette az újonnan telepített fákat,
növényzetet és pihenőpontokat is.
Tarlós István főpolgármester ünnepi
beszédében kiemelte: a fővárosi önkormányzat az elmúlt években az élénk és
tartalmas közösségi életet biztosító beruházások támogatására igyekezett hangsúlyt helyezni, ezért fontosnak tartották a
budafoki Duna-part életre keltését is.
– A budafok-tétényi közösségi
park megvalósítása hozzájárul ahhoz,
hogy Budapest egyre inkább a Duná-

val együtt élő, a természeti környezetet
tisztelő és óvó város lehessen – mondta a főpolgármester, majd hozzátette,
hogy az elképzelés megvalósításához
200 millió forintnyi segítséget tudtak
nyújtani.
Az ünnepségen a Hegeshow extrémsport-bemutatója után Karsay Ferenc
polgármester és Tarlós István főpolgármester együtt vágta át a nemzeti színű
szalagot, és ezzel Budafok-Tétény lakói
hivatalosan is birtokukba vehették az új
szabadidőparkot. n (Tamás Angéla)

a Nagytétényi út–Növény utca csomópontban. Bár a kivitelezőnek szerződése szerint táblákkal kellene kijelölni a gyalogos és terelő útvonalakat,
ezt a beruházó és az illetékes hatóság
többszöri felszólítása ellenére sem tette
meg. A gyalogos forgalom biztosítása
érdekében Karsay Ferenc polgármester személyesen ellenőrizte a helyszínt.
Mivel érthetetlen módon a gyalogos
és kerékpáros forgalom előtt nem nyitották meg a Növény utcai aluljárót, a
polgármester döntése alapján az önkormányzat buszjáratot indít, amely július
19-ig, a Növény utcai aluljáró várható hivatalos megnyitásáig közlekedik.
Ezzel kívánja Budafok-Tétény önkormányzata enyhíteni a Horgásztelepen
élők közlekedési nehézségeit.
A járat munkanapokon, hétfőtől péntekig reggel 6–9 óra között, délután 16–
19 óra között közlekedik, várhatóan
óránként 2-3 alkalommal, a forgalom-

tól függően. A Jókai Mór utcától indul,
megáll a Nagytétényi úton, az új körforgalomnál létesített ideiglenes buszmegállónál, végállomása a Növény
utca–Angolna utca sarkán lesz. Budafok-Tétény önkormányzata továbbra
is mindent megtesz annak érdekében,
hogy az építkezések során felmerülő
kellemetlenségeket enyhítse. n (vh)

Menetrend:

2019. július 8., hétfő –
július 12., péntek
2019. július 15., hétfő –
július 19., péntek
Reggel: 06.00–09.00
Délután: 16.00–19.00

Városházi Híradó
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Álláspont

Szepesfalvy Anna alpolgármester

Gazdálkodjunk
okosan!
júniusi testületi ülésen arról határozott a képviselők többsége, hogy új

Aszemléletet vezetünk be a költségvetés tervezésébe. Kísérleti jelleggel, első

A Városházán köszöntötték
az egészségügyi dolgozókat
A hagyományokhoz híven a Városháza dísztermében tartották meg a Semmelweis-napot
A hagyományokhoz hűen Semmelweis
Ignác születésnapján köszöntötték azokat, akik a kerületi egészségügyben
dolgoznak. Az ünnepség a Városháza dísztermében zajlott, ahol gratuláltak a Kerület napján Dr. Bálint Béla-díjjal
kitüntetetteknek is.
„Önöknek egyszerre kell kezelniük a test
betegségét és az emberek lelkét, gyógyítani és útmutatást adni, elviselni a kudarcokat, a nehézségeket, a minden nap új és új
feladatokat. Úgyhogy ha feltesszük a kérdést, hogy a világ egyik legnehezebb hivatását választották-e, a válasz egyértelmű igen. És ha feltesszük azt a kérdést,
hogy elcserélnék-e munkájukat bármi
másra: szinte biztos vagyok benne, hogy
a válasz egy hasonlóan egyértelmű nem
lenne – méltatta Szepesfalvy Anna alpolgármester az egészségügyi dolgozókat,

majd úgy fogalmazott: „Tudom jól, hogy
az önkormányzat is egy fontos fogaskerék, ezért igyekszünk, hogy megtegyük,
ami rajtunk múlik: korszerű, európai színvonalú körülményeket biztosíthassunk a
kerületi egészségügyi intézményekben.”
Az alpolgármester beszámolt arról,
hogy a kormány döntése értelmében július 1-jétől nő az egészségügyi szakdolgozók és védőnők bére, mely 2022-re a
2018-as illetménybázishoz képest 72 százalékkal emelkedik majd.
Beszéde után a Nádasdy Táncegyüttes
adott színvonalas műsort, majd a Dr. Bálint Béla-díjjal kitüntetetteket méltatták.
Góhér Ilona és Kékesi Olga a június 21én tartott Kerület napi díjátadó gálán vehették át a kitüntetést.
Góhér Ilona tüdőgyógyász főorvos
húsz évvel ezelőtt, egyik kollégája hívására érkezett Budafok-Téténybe, azóta tag-

ja a XXII. kerületi Tüdőgondozó közösségének. Munkája elismeréseként 2012-ben
Pro Medicina Újbuda kitüntetésben részesült, 2018-ban a Korányi Tüdőgyógyász
Társaság Schweiger Ottó emlékérméjével
tüntették ki.
Kékesi Olga 30 éven át szolgálta Budafok-Tétény egészségügyét, 17 éven
át Rózsavölgy háziorvosaként. A szakmai tevékenysége mellett a 70-es, 80-as
években körzeti orvosként, majd később
kutatási eredményeivel is bizonyította a
kerületi környezetszennyezésekkel ös�szefüggésbe hozható megbetegedéseket.
A nagytétényi Metallochemia gyártelep
felszámolásának élharcosa volt. Tagja a
Magyar Általános Orvosok Tudományos
Egyesületének, a Magyar Orvosírók és
Képzőművészek Körének, a Budatétényi
Polgári Körnek, melynek egyik alapító
tagja. n (vh)

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

Megegyeztek az ellenzéki
polgármesterjelöltekről?
A hírek szerint az ellenzék arra törekszik, hogy minden budapesti kerületben
egyetlen ellenzéki polgármesterjelölt legyen. Vizsgáljuk meg, milyen szempontok szerint jelöltek.
A legfontosabb a pártpolitikai szempont volt. Az ellenzék erőviszonyai szerint
osztották fel a remélt pozíciókat. Így az
V. kerületben a nem is ott lakó Tüttő Katát jelölte az MSZP, annak ellenére, hogy
(volt?) élettársa, gyermeke apja, a milliárdos Leisztinger Tamás érdekeltségei mi-

BODROG Zoltán
lmp-s
önkormányzati képviselő

A tavasszal indult ágdarálás mellett és ahhoz szorosan kapcsolódva egy újabb környezet- és kertbarát javaslatom beteljesülésének örülhetünk: nemsokára (e
lapszám megjelenésekor esetleg teljesen)
már vége is az első igénylési időszaknak,

körben 300 millió forintos keretet határoztunk meg, amelynek elköltésére a
lakosság közvetlenül tehet majd javaslatot. A legtöbb lakossági szavazatot
kapó terveket pedig meg is valósítjuk, így biztosítva azt, hogy a közösség számára legfontosabb dolgok kapjanak prioritást.
Rengeteg nemzetközi jó példa létezik az úgynevezett részvételi vagy közösségi költségvetés működtetésére. A projekttel pedig több célunk is van.
Egyrészről fontos tisztázni, hogy nem szeretnénk nagyon leszűkíteni, milyen témákban várjuk a javaslatokat. A két pad a parkba, a színes játékok
újrafestése ugyanúgy jó projekt lehet, mint egy nagyobb beruházást igénylő játszótérépítés, közösségi tér vagy park létrehozása. Első körben minden beleférhet.
A hivatal műszaki csapata a beérkezett javaslatokat átrostálja, olyan szempontok alapján, mint pl. a terület, ahová a fejlesztést javasolták, kerületi tulajdonban van-e, vagy ha nem is, de szerezhető-e rá tulajdonosi hozzájárulás.
Ezután jön a projekt legizgalmasabb része, hiszen a megvalósíthatóság
szempontjából megszűrt javaslatokból ekkor összeáll egy lista. A listán szereplő projekteket pedig ismét a lakosság elé visszük. Itt dől majd el, hogy mely
projektek lesznek azok, amik az itt élők többségének elnyerik a szimpátiáját.
Szeretnénk teret biztosítani arra, hogy az egyes ötletgazdák akár online, akár
egy rendezvény keretében élőben bemutathassák saját projektjeiket.
A végeredmény pedig az lesz, hogy a 300 milliós keret erejéig kötelezettséget vállalunk arra, hogy 12–36 hónapon belül, a projekt nagyságától függően, megvalósítjuk a nyertes fejlesztéseket.
A legtöbb itt lakó tisztában van azzal, hogy Budafok-Tétény több településből jött létre. A három főbb település mentén most Budafok, Budatétény és
Nagytétény részekre osztjuk az összeget, így biztosítva, hogy a fejlődésekbe
azok szóljanak bele, akik életét majd a legjobban befolyásolják.
Fontos még az is, hogy feltétlenül biztosítani akarjuk azoknak is a javaslattétel és a szavazás lehetőségét, akik nem tudnak, vagy nem akarnak az online felület adta lehetőségekkel élni, tehát lesz alkalom úgymond papíralapon
is részt venni a projektben.
És hogy hogyan tovább? Ahhoz, hogy januárra már legyenek konkrét
projektjavaslataink, az kell, hogy most kidolgozzuk a szakmai beltartalmat,
a módszertant, az eljárásrendeket. Megszülessen a megfelelő online felület
stb. Ismét dolgos és izgalmas nyárnak nézünk elébe, és reményeink szerint
ősszel már elindulhat a projekthonlap és a javaslattétel.
Kérem önöket, vegyenek részt minél többen ebben a merész és új projektben, hiszünk abban, hogy ez segíteni fogja azt, hogy minél közvetlenebb és
jobb legyen a kapcsolat és a kommunikáció a lakosság és az önkormányzat
mindenkori vezetése között! n
civil szemmel

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

Dübörögnek
a nyári táborok

att több ellenzéki párt bizalmatlan iránta. De ez senkit nem érdekel, mert ott az
MSZP-é a jelölés joga, és kész.
Pesterzsébeten 17 évig MSZP-s, ma
független polgármestert támogatja a Fidesz, és ettől elfogadhatatlanná vált az
ellenzék számára. Nem számít, hogy
alapvetően baloldali beállítottságú, nem
érdekes, hogy van városvezetői tapasztalata – csak a vak Fidesz-ellenesség.
Soroksáron a Jobbik kap egy lehetőséget, noha a kormányt hosszú évekig azzal
gyalázták külföldön, hogy együttműködik
a szélsőjobboldallal, az antiszemita Jobbikkal. De a baloldalnak ezt is szabad…
A legfurcsább társaságot a Momentum állította ki: mindennemű önkormányzati tapasztalat, felkészültség nélküli embereket. Déri Tibor például Újpest
vezetésére áhítozik. 2018 áprilisában
még Heves megye 3-as körzetében volt
országgyűlési képviselőjelölt. Úgy látszik,

mindenhol otthon van, mindenre alkalmas. A VIII. kerületben Pikó András rádióriporternek kellene egy egész kerületet
elvezetnie – mikrofon nélkül.
Kerületünket Havasi Gábor mentőápolónak szánják, akit magában a Momentumban is csak a tavalyi országgyűlési választás óta ismernek, hiszen akkor
lépett be a pártba.
Ezeknek az embereknek semmiféle
közigazgatási tapasztalatuk, városvezetői,
önkormányzati ismeretük nincsen, amit az
ígérgetéseiken is le lehet mérni. Rá lennének szorulva az MSZP és a DK politikusaira, súgásaira a háttérből, egyedül semmit
nem írhatnának alá. Emiatt önálló programjuk sem lehet, üres lózungokban élik
ki magukat. Vessük ezt össze Karsay Ferenc polgármester életútjával, aki négy év
önkormányzati képviselőség és 12 év alpolgármesterség után, felkészülten vállalta a polgármesteri tisztséget… n

de idén újra van komposztládaprogram a
XXII. kerületben! (Keressenek rá a „komposzt” szóra a kerület honlapján!)
A más kerületeknél szorosabb követést (nyilatkozat, ellenőrzési lehetőség)
én is így csináltam volna, de a műanyag
komposztálóval kapcsolatban fenntartásaim vannak; nincsenek jó tapasztalataim velük. Bánjanak hát a ládákkal óvatosan, illetve tartsák a kapcsolatot a hivatal
illetékeseivel, ha szükség van rá; mert ez
egy nagyon fontos előrelépés, becsüljük
meg! Része ez is annak, amivel az embe-

riség mai szorult helyzetében tehetünk a
jövőnkért. Ahogy ez hozzájárulhat a szemétcsökkentéshez, remélhetőleg ugyanúgy hozzájárul a kevesebb autózáshoz az
a munka, amit a közlekedési konzultáció
kiértékelésével kezdtünk el. A klímaváltozás nem a jövő, hanem már a jelen!
Remélem, más területeken is sikerül
legalább icipici lépéseket tenni a szükséges
hatalmas változások felé. Például egyetlen
fát se vágjanak ki, sokkal inkább úgy ültessék őket, mintha nem lenne holnap – mert
egyébként nem is lesz. n

z iskolai tanév végén, a nyári szünet beköszöntével a gyermekeknek elérkezik

Aa jól megérdemelt pihenés időszaka. A szülőknek azonban nem minden eset-

ben egyszerű megoldani a gyermekek felügyeletét, erre nyújtanak kiváló lehetőséget a különböző nyári táborok. Egy táborozás során szerzett jó élmény vagy
barátság meghatározó lehet a gyermek számára a későbbi évek folyamán is. Előszeretettel gondolhat vissza a nyári időszakra, esetleg szívesen tér majd vissza a
következő nyáron is táborozni.
Magyarország legnagyobb táboroztatási programjának keretében, az Erzsébet-táborok programjain Magyarország kormányának támogatásával tavaly
több mint 126 ezer táborozó vett részt. Az Erzsébet-táborok számtalan tematikájú tábort szervez, mind napközis, mind pedig ottalvós jellegűt, melyekre az országhatárokon túlról is érkeznek diákok. A táborokban évről évre szélesebb programkínálat és rengeteg élmény várja a gyermekeket. A Balaton partján a zánkai és a
fonyódligeti Erzsébet-táborokban több ezer gyermek vakációzhat egy időben, míg
több tízezer diák számára, a lakóhelyétől nem messze, napközi Erzsébet-táborokat szerveznek. A táborokban részt vevők számára minden program és szolgáltatás ingyenes, a gyermekekre pedig szakemberek vigyáznak a táborozások során.
A táboroztatásból kerületünk, Budafok-Tétény is jócskán kiveszi a részét, hiszen az önkormányzat által működtetett balatonakali üdülőtáborban is beindult
az élet. A festői, csendes, háromhektáros ősfás környezetben, a Balaton északi
partján fekvő üdülő idén is számtalan tábornak ad otthont, továbbá mind az
üdülőben, mind pedig a környéken rengeteg program és látnivaló várja az idelátogató budafokiakat.
A kerületben is „dübörögnek” a nyári táborok, hiszen június közepén lezajlott az Emberpalánta tábor a Klauzál Házban, ahol kézművesprogramokon,
uszodai, állatkerti és helyi kirándulásokon vehettek részt a kisiskolás diákok. Ezt
követően megrendezésre került a Cziffra Drámapedagógiai tábor a nagytétényi
Cziffra György Kulturális Központban, ahol a gyermekek személyiségfejlesztő és önismereti játékokkal, valamint zenés, színpadi játékokkal fejleszthették
önmagukat. Augusztusban is folytatódik a táboroztatás a Cziffra Központban,
ahol megrendezik a Cziffra Tábort, mely során a gyermekek kézműves-foglalkozásokon dísztárgyakat és ékszereket készíthetnek, valamint felfedezhetik kerületünk nevezetes kirándulóhelyszíneit.
Sporttáborokból is bőséges a kínálat Budafokon, hiszen a BMTE Sporttelepen
az elmúlt hetekben és jelenleg is több száz gyermek vesz részt napközis sporttáborokban. A megújult Promontor utcai létesítményben a gyermekek görkorcsolya-,
kosárlabda- és labdarúgótáborokban sportolhatnak, ahol remek környezetben,
szakemberek felügyeletével számos játékos feladat és program, valamint edzés
vár rájuk. Örömteli számunkra, hogy a görkorcsolyatábor során működött először „élesben” új sportcsarnokunk, amely jelesre vizsgázott a görkorcsolyásoknál,
akik nagy megelégedéssel rótták a köröket és vettek részt a táborban. n
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 Városházi Híradó

Ismét ünnepelt Budafok-Tétény

Hét helyszínen várták a vendégeket június 21-én, Záborszky Nándor születésnapján, a Kerület napján
Idén már hét helyszínen várták színes programokkal Budafok-Tétény lakóit június 21-én, a Kerület napján. A
rendezvényen adták át a DunaFok szabadidőparkot, első alkalommal vált
piknikezőhellyé a Városház téri park, a
tanuszodában pedig játékos vetélkedőkön vehettek részt a családok, és a Piactér is átváltozott bulihellyé.
lső alkalommal hirdették meg a

ESzabadtűzi főzőversenyt a Kerület

napján az Oroszlános udvarban, amire lelkes amatőrök nevezhettek be. A
zsűri tagjai között volt Serényi Zsolt,
ismertebb nevén a tetovált séf. Három
kategóriában mérhették össze tudásukat a csapatok, bográcsban főzhet-

tek pezsgős ételt, vagy elkészíthették
a család kedvencét. A harmadik kategóriába tartozó süteményeket nem
volt kötelező a helyszínen elkészíteni. A Budafok-Tétény legjobb főzőcsapata vándorkupát a Tétényi Barátok elnevezésű csapat vihette haza.
Hagyomány már, hogy a Kerület napján Garbóci László helytörténész vezetésével a kerület nevezetességeit
fedezhetik fel a történelem iránt érdeklődők. A piactérről indult séta elsőként a 115 éves Kossuth Lajos iskolát érintette, majd megállt Budafok
legrégebbi közterületen álló szobránál, a Nepomuki Szent János-szobornál, és a Péter-Pál-kápolna érintésével a Stáció lépcsőn át egészen a

több mint 250 éves Budafoki Kálváriáig tartott, ahol az érdeklődők a város
panorámájában gyönyörködhettek. A
geocaching játék segítségével szintén
a kerület érdekes pontjait kereshették
fel a résztvevők, de itt a telefon volt
az „idegenvezető”. A Hajós Alfréd
Tanuszodában egyéni és csoportos játékos ügyességi versenyekkel készültek a szervezők. A gyerekeknek és a
felnőtteknek strandos eszközökkel
kellett vicces feladatokat megoldaniuk a kis medencében. A legügyesebbek érmet és ajándékot kaptak. Finom
borok, a kerület batyuja és piknikhangulat várta a Városház téren megrendezett Pincejárat Fesztiválon az érdeklődőket. Bitai Gergely sommelier

kerületi borokat kínált, miközben borászokkal lehetett beszélgetni, és
Flamis Péter gitáros, a Budafoki Pincejárat tehetségkutató versenyének
különdíjasa zenélt. Az est meglepetése a kerületi kötődésű, nemzetközi hírű DJ BOOTSIE volt, aki fergeteges hangulatot varázsolt Budafok
belvárosába. A Piactéren alkotósarok
várta a kézműveskedni vágyó gyerekeket, a színpadon egész nap bemutatók, díjátadó és koncert várta a
bulizni vágyókat. A délutáni órákban Dancs Annamária szórakoztatta
operettműsorral a közönséget, majd
a rendezvény a Madarak házibuli-zenekar műsorával és tűzijátékkal ért
véget. n (Viszkocsil Dóra)

Városházi Híradó
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Kiosztották Budafok-Tétény
díjait a Kerület napján
Záborszky Nándor születésnapján díjazták azokat,
akik részt vesznek kisvárosunk felvirágoztatásában
A Kerület napján fogadással egybekötött díjkiosztó ünnepséget rendezett az
önkormányzat a kerületi kitüntetetteknek a Klauzál Házban.
szervezetek, illetve magánszemélyek

Aáltal felterjesztett, és a képviselő-tes-

tület által megszavazott elismeréseket,
valamint az ezzel járó emlékplakettet
(Kaintz Regina ötvösművész és Benedek György szobrászművész munkája)
Karsay Ferenc polgármester és egy, a
díj névadójához kapcsolható meghívott,
illetve egy korábban ugyanabban az elismerésben részesült kitüntetett adta át.
A díjátadó gálán, miután a jelenlévők az idén 70 éves Lampart-Budafok
Vegyeskarral együtt elénekelték a
Himnuszt, a polgármester köszöntötte
az ünnepelteket és meghívottakat.
– Ma már hagyomány, hogy
Záborszky Nándor születésnapján dí-

jazzuk azokat, akik Budafok első polgármesteréhez méltóan vesznek részt a
város felvirágoztatásában. Tizenhárom
kategóriában adunk át elismeréseket
azoknak, akik az élet különböző területein kiemelkedőt alkottak Budafok-Tétényben – mondta ünnepi beszédében
Karsay Ferenc.
Az est háziasszonya, Deutsch Anita
ezt követően egyenként szólította színpadra a kerület kiemelkedő személyiségeiről elnevezett díjak új birtokosait.
A kitüntetettek szóbeli méltatása helyett, ahogy már tavaly is, a Promontor
Televízió által készített rövidfilmek segítették a színházterem közönségét abban, hogy megismerhessék az idei kiválóságok tevékenységét.
Az elmúlt két évhez hasonlóan elsőként a négy kategóriában meghirdetett Tiszta, virágos kerületért elismeréseket adták át.

A kerület díszpolgárának Nagy Péter református lelkipásztort választották meg, aki életpályáját bemutatva
kiemelte: nemsokára betölti a bibliai
mértéket, vagyis a hetvenedik életévét,
így eljött számára a számvetés ideje.
A református lelkipásztor huszonhetedikként írta be nevét a Díszpolgárok
Könyvébe.
A 2019. június 21-én megrendezett
ünnepségen Hegedűs Endre, BudafokTétény díszpolgára, Kossuth-díjas zongoraművész, valamint Fodor Tamás
hegedűművész játéka nyújtott felejthetetlen élményt. A két kerületi művész
duóban eljátszotta Beethoven Tavaszi
szonátájának I. tételét, majd Hegedűs
Endre Chopin g-moll balladáját adta
elő az ünnepi alkalom tiszteletére.
(A kitüntetettek
névsorát
a
Budafokteteny.hu honlapon tekinthetik
meg.) n (vh)

Díszpolgár-találkozó
a Lics Pincében
Lászlóné Varga Éva jelképesen átadta
Nagy Péternek a stafétabotot

vott vendégek, köztük Karsay Ferenc
polgármester, Molnár Gyula országgyűlési képviselő és Németh Zoltán alpolgármester vettek részt az idei díszpolgár-találkozón. A Lics Pincészet
kóstolótermében egy hatalmas asztalnál
foglaltak helyet az ünneplők. Hódi Szabolcs, a Klauzál Gábor Társaság titkára
köszöntötte a vendégeket, majd a hagyományokhoz hűen Mészáros Péter díszpolgár elsorolta az eddig megválasztott
díszpolgárokat és a hozzájuk köthető elismeréseket. Az elhunyt díszpolgárokra
egyperces néma felállással emlékeztek
a résztvevők. Az est díszvendégét, Nagy
Pétert a tavalyi évben megválasztott
díszpolgár, Lászlóné Varga Éva, a Nagytétényi Polgári Kör elnöke köszöntötte
elsőként, és adta át számára jelképesen
a stafétabotot. „Sok közös van bennünk,

ilyen például a hagyományok tisztelete
és ápolása, a kiadványok gondozása, valamint a gyermekek szeretete” – mondta a tavalyi díszpolgár. Hozzátette még,
hihetetlen módon fejlődik a Halacska
Református Óvoda, bővül a Rózsakerti Demjén István Református Általános
Iskola, és most már lassan a gimnázium épülete is elkészül, ezek mind-mind
sok háttérmunkát és energiát igényeltek,
de úgy érzem, megérte. Garbóci László
díszpolgár pohárköszöntővel gratulált az
idei megválasztott új tagnak. „A Jóisten
áldását kérem, adjon erőt és egészséget,
hogy folytathasd azt a munkát, amit elkezdtél. Hiszen hiába vonultál nyugdíjba, úgy gondolom, amit elkezdtél, azt
folytatni fogod” – mondta Garbóci László. Hozzátette: ez a cím feladatokkal jár,
így arra kérte Nagy Pétert, hogy bárhol
járjon is, mindig öregbítse Budafok-Tétény hírnevét.
A gratulációkat követően Nagy Péter megköszönte a szép szavakat, majd
mesélt az életéről és a sok-sok kihívásról, amit eddigi élete során átélt. Az est hátralévő részében leleplezték Lászlóné Varga Éva díszpolgár
tablóját, majd elkészült a hatalmas fahordók mellett a szokásos csoportkép
a díszpolgárokról. n (Viszkocsil Dóra)

ha nem – egész lelkészi szolgálatomat végigkísérte.
– Milyen gondolatok vezérelték lelkipásztori teendőit?
– Az ember természetes módon mozogjon a saját közegében, nemcsak az
egyházi közösségben, hanem azon kívül is, különösen, ha iskolát alapít.

Az egyház feladata, hogy jelen legyen a világban és minőségi módon
végezze a maga szolgálatát. Ahogy
Jézus mondja: „Nem azért jöttem,
hogy nekem szolgáljanak, hanem
hogy én szolgálják, sőt életemet adjam sokakért”. n
(Tamás Angéla)

A Díszpolgárok Társasága 2014 óta találkozókon köszönti és fogadja jelképesen tagjai közé a Kerület napján, június 21-én megválasztott új díszpolgárt a
Lics Pincészetben. Az idei évben Nagy
Péter, a Budapest-budafoki Református
Egyházközség nyugalmazott lelkipásztora vehette át ezt az elismerő címet.
z elmúlt években megválasztott dísz-

Apolgárok, hozzátartozók és meghí-

Isten és a közösség
szolgálatában
Nagy Péter református lelkipásztor lett
Budafok-Tétény díszpolgára
A kerületért végzett tevékenységéért
Nagy Péter református lelkipásztort
az önkormányzat képviselő-testülete
a „Budapest XXII. kerület – Budafok,
Budatétény, Nagytétény, Baross Gábortelep – Díszpolgára” címmel tüntette ki
a Kerület Napján.
Budapest–Budafoki

Református

AEgyházközség nyugalmazott lelké-

szét a gyülekezet tagjain kívül is sokan
ismerik és tisztelik a kerületben, hiszen
az ő szolgálata alatt bővült a Halacska
Református Óvoda, került az egyházközség tulajdonába a Rózsakerti Általános Iskola (ma: Rózsakerti Demjén
István Református Általános Iskola),
és merült fel az intézmény gimnáziumi
tagozattal történő kiegészítésének ötlete is. Nagy Péter lelkészségének ideje
alatt a református templom utcája felvette Demjén István nevét, és közterületet neveztek el Takács Pál orvosról.
A lelkipásztor nyitottságát jelzi, hogy
budafoki szolgálatának több mint tizenöt éve alatt a gyülekezetet egyre
jobban megpróbálta bevonni a XXII.
kerület szellemi vérkeringésébe, melynek mindenki számára látható jelei a
templomba szervezett barokk zenei
koncertek vagy a Budafoki Pezsgő- és
Borfesztiválon évek óta helyszínként
működő Szőlőskert Gyermeksátor.
– Egyházi emberként lett a világi kitüntetés birtokosa. Mit jelent önnek a
díszpolgári cím?

– Édesapám református lelkipásztor
volt, így már gyermekkoromban belém vésődött a szikár kálvinista etika,
amely szerint a kötelességem teljesítéséért nem jár dicséret. Öt testvéremmel együtt ilyen nevelést kaptam, ilyen
közegben nőttem fel és ilyen szemlélet
mentén dolgoztam a református egyházban is. Ezzel együtt jólesik az elismerés, különösen azért, mert nagyon
komoly emberek társaságába kerülhettem, a kerület „elitje” közé. Titokban
tartották a felterjesztésemet, ezért nagyon meglepődtem, amikor egy héttel a cím átvétele előtt értesültem erről.
Kis lelkiismeret-furdalást is éreztem,
hogy legalább ezer ember megérdemelné ezt a kitüntető elismerést, mégis
én kapom meg.
– A Budapesti Református Teológiai
Akadémián szerzett lelkészi végzettség
megszerzése után Németországban, a
Münsteri Egyetem Teológiai Fakultásán tanult ösztöndíjas hallgatóként,
majd a Komlói Református Egyházközség lelkipásztora lett. Hogyan emlékszik vissza a bányászvárosban töltött
húsz évre?
– Komlón remek közösség volt,
de ott más típusú munkát végeztem,
mint Budafokon. A város mellett a
környező falvakban is dolgoztam,
ahová az 1947 körül kitelepített svábok helyére felvidékieket kényszerítettek. A szüleim is a kényszerbetelepítettek közé tartoztak, ezért nekem

olyan volt, mintha otthon lennék. Sokat segített az emberek megértésében és a hozzájuk való közel kerülés
szempontjából, hogy később is szembesültem a határon túli magyarság
problémáival, például az erdélyi menekültek érkezésekor. Ez erős hatással volt a munkámra, és – ha akartam,
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KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁS
CSAPADÉKVÍZ TÁROZÁSÁRA
Fővárosi beruházásban idén márciusban indult a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen az a nagyszabású beruházás,
melynek köszönhetően gyakorlatilag megduplázzák a meglévő záporvíztározó kapacitását. Várhatóan még az idén
képes lesz a tisztítótelep a jelenlegi 3300 m3 helyett 7000 m3 záporvízzel hígított szennyvíz – tisztítás céljából történő – tározására. Ennek a legnagyobb haszonélvezője az érzékeny vízbázisú Ráckevei-Soroksári Dunaág lesz.

A klímaváltozás következtében jelentkező özönvízszerű esőzések kezelése
érdekében idén tavasszal megkezdődött a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen
a záporvíztározó kapacitásának bővítése fővárosi beruházás keretében.
2019. október elejére az eddigi 3300 m3 helyett 7000 m3 záporvíz tározására
és azt követő tisztítására lesz képes a telep a 80 ezer m3-es napi kapacitása
mellett. Kizárólag a telep kapacitását meghaladó, egyes esetekben előforduló,
özönvízszerű esővízzel együtt érkező mennyiség kerülte el a telepet, két hónapig,
amíg a – bővítő beruházás miatt leállított – régi víztározó újra üzemeltethetővé
vált. Várhatóan 2019 őszétől pedig a telep jóval nagyobb mennyiségű
csapadékvíz felfogására is képes lesz, annak érdekében, hogy tisztítást követően,
a lehető legtöbb szennyvíz megtisztulva kerüljön vissza az élő vízbe.
A főváros csatornahálózatának nagyobb részét elődeink a XIX. század végén,
a XX. század első felében úgy építették meg, hogy a szennyvíz és a csapadékvíz
egy rendszeren keresztül folyik, nincs egymástól elkülönítve. Ez azt jelenti, hogy
esős időben, a közterületeken keletkező, valamint az egyesített
csatornarendszerbe bekötött ingatlanokról elvezett csapadékvizek is a
tisztítótelepek irányába kerülnek elvezetésre. A tisztítótelepek kiépített biológiai
kapacitása meghaladja a várható szennyvízmennyiséget, ezáltal biztonságot
nyújt a szárazidőben érkező szennyvizek előírt mértékű, jó hatásfokú
tisztításához. A kiépített kapacitás és a tényleges szennyvízterhelés
különbségének mértékéig a csapadékvizeket is tisztítani képesek. A Dél-pesti
Szennyvíztisztító Telepen a biológiai tisztítókapacitáson felüli szenny- és
csapadékvizek kezelésére, annak kapacitását ötszörösen meghaladó
mennyiséget, előmechanikai tisztítóegység kezeli. Ha még nagyobb tömegben
érkezik csapadékvíz, az a záportározó műtárgyba folyik, ahonnan a csapadék
megszűnését követően a biológiai tisztításra vezetik. Amennyiben az érkező
vizek mennyisége felhőszakadások esetén ennél a mértéknél is nagyobb, az
érkező vizek a telepet megkerülik, hogy a tisztítást végző, több hét alatt
kitenyészthető mikroorganizmusok a reaktorokból ne mosódjanak ki.
Az elmúlt évtizedekben a beépített, lebetonozott, burkolt felületek nagysága
rohamosan nőtt, ami miatt csökkent a városban a zöld felület, és ezért kevesebb
víz tud beszivárogni a talajba, ugyanakkor a csapadékok intenzitása és
gyakorisága is jelentősen megnőtt. Ennek következményeképpen nagy záporok

esetén a tisztító művek túlterheltté válnak. A tisztítótelepek folyamatos és
biztonságos működtetése érdekében a tisztítótelep – az üzemeltetési
engedélyében foglaltaknak megfelelően –, a telep által már be nem fogadható,
szennyvizet is tartalmazó csapadékvizet megkerülő ágon közvetlenül nyílt
vizekbe kénytelen kivezetni. Amennyiben ezt nem tenné, és a többletvizeket is
bevezetné a telepre, a teljes biológiai tisztítótelepi rendszer összeomlana – és
hónapokig használhatatlanná válna. Ha a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen
túlterhelés miatt huzamosabb időre leállna a biológiai szennyvíztisztítás,
naponta átlagosan 60 ezer m3, két-három hónap alatt akár 5,4 millió m3 kellően
nem tisztított szennyvíz folyna bele a Kis-Dunába. Ez súlyos környezetkárosítást
okozna. Vízminőség-védelmi okokból a nagy esők idejére a hirtelen bezúduló
vizeket külön záportározókba is vezetik, valamint külön, azok a tisztítótelepet
megkerülő vezetéken keresztül jutnak a befogadó vízfolyásba. Így azok nem
kerülnek be a tisztító telepek területére.
Hasonló rendszerek működnek például az európai nagyvárosokban és még
Japánban is, ahol nagy elöntéseket és tisztítatlan vízlevezetéseket okoztak a
felhőszakadások. Dél-Pesten a csatornahálózatból érkező vizek tisztítására napi
360 ezer m3 előmechanikai és 80 ezer m3 biológiai tisztító kapacitás áll
rendelkezésre. Csapadékos időben lehetőség van kb. 20.000 m3/nap esővízzel
hígított szennyvíz biológiai tisztítására, és hamarosan lehetőség lesz az első,
legszennyezettebb csapadékhullámból 7000 m3 víz tározására a bővülő
záporvíztározóban. Ha ennél több víz érkezik, azt közvetlenül le kell vezetni a
Dunába, különben az elöntené a környező területeket.
A korszerű szennyvíztisztítási technológia révén a dél-pesti telep
folyamatosan az előírt határértékek alatti, jó minőségű, tisztított vizet bocsát
a kis Dunába. A dél-pesti telepről elfolyó tisztított szennyvíz minőségét az
FCSM – a hatóságok által elfogadott módon – rendszeres önkontroll
vizsgálatokkal ellenőrzi. Ezeket az eredményeket folyamatosan frissítve közzé
is teszi a www.fcsm.hu honlapon keresztül.
2009 óta Budapesten csapadékmentes időben keletkezett szennyvizeinek
100%-a biológiai tisztítást és tápanyag-eltávolítást követően kerül az élő vízbe.
A beruházásoknak köszönhetően az elmúlt években jelentősen javult a Duna
vízminősége, beleértve az RSD tápvizének minőségét is.

Városházi Híradó
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Ifjúkori kötődés Pápához

Szülővárosában üdvözölték Nemes László zenetanárt, kerületünk díszpolgárát
Kerületünk díszpolgárát, Nemes Lászlót az idei pedagógusnapon kivételes
öröm érte: meghívást kapott Pápára,
hogy szülőhelyén üdvözölhessék mint
a város egykori tanárát és mint „öregdiákot”. A Nádasdy Kálmán Művészeti Iskolában még ma is aktívan tanító
gordonkatanárt az ünnepi eseményen
egykori növendékei nevében Édes
Lászlóné köszöntötte, jelenlegi tanítványai, Márkus Luca és Simon Áron pedig csellóztak, Kubinyi Zsuzsanna zongorakíséretével.
– Meghatódott?
– Örök emlék marad számomra. Nagyon
jólesett a Pápai Művelődéstörténeti Társaság meghívása, különösen, mert Pápán
több, életemet meghatározó esemény történt. Ott születtem, és a háború okozta kisebb megszakítással ott is nőttem fel. A
város iskoláiban tanultam, többek között
a Türr István Gimnázium és Kollégium-

ban, ahol leérettségiztem. Tizenhárom
évesen kezdtem a zeneiskolában csellózni, és társaimmal már két év tanulás után
Mozart Kis éji zenéjét játszottuk. A gimnáziumban összehoztam egy zenekart,
amelyben a tanárok és diáktársaim zenéltek, a koncertmester a gimnázium magyartanára volt, a matematikatanár vezényelt, a testnevelő pedig nagybőgőzött.
Koncerteztünk, jártuk a falvakat, és az
iskolai bálokon is felléptünk. Ez nagyon
sokat jelentett nekem.
– Felnőttként milyen élményeket
gyűjtött?
– Első munkahelyem is Pápához kötődik. A győri konzervatóriumban tanultam, emellett húszéves koromtól
kezdve hét éven át a Pápai Bartók Béla
Zeneiskola gordonkatanára, valamint a
Közgazdasági Technikum Leánykórusának és a Türr István Gimnázium Ifjúsági Zenekarának karnagya voltam. Az
első jelentős sikert is ott értem el: más-

fél év múlva mindkét együttes Arany
minősítést kapott Keszthelyen.
– A pedagógusnapon Kovács Zoltán országgyűlési képviselő kiemelte
köszöntőjében, mennyien profitálhatnak abból, hogy ön annak idején a zenei pályát választotta, Horváth Adrián,
a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője pedig úgy fogalmazott: önnek köszönhető, hogy a
zeneiskolák bekerültek a közoktatási
rendszerbe. Ezek szerint folyamatosan
követték pályafutását.
– A Duna Szimfonikus Zenekar állást kínált Budapesten, így elköszöntem Pápától, de a gyökerek és a kapcsolatok megmaradtak. Ezeken az sem
gyengít, hogy szeptemberben már a
hatvanötödik tanévemet kezdem el, és
az általam alapított, ma már Magyar
Örökség díjas Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola ötvenedik évfordulójára
készülök. n (Tamás Angéla)

xxxxxx

Fotó: Veol.hu

A szövőszéktől a számítógépig
Tíz kerületi textilművész munkáiból rendeztek közös kiállítást
Nem kis feladatra vállalkozott a Klauzál Ház, amikor a 45. Budafok-tétényi
Tavaszi Művészeti Fesztiválon tíz kerületi textiltervező, textil-, illetve kárpitművész munkáiból rendezett közös
kiállítást a Vén Emil Galériában. A hagyomány és megújulás jegyében megvalósult, elsőrangú szakmai tárlaton
nagy örömmel mondott megnyitóbeszédet a kortárs művészet szakértője,
Feledy Balázs.
művészettörténész,

művésze-

Ati író bevezetőjében először Nemes

László

címzetes

igazgatót

köszöntötte, kiemelve a jövőre ötvenedik születésnapját ünneplő Nádasdy Kálmán Művészeti Iskolát, ahol a
kiállító művészek közül Sziráki Katalin ma is tanítja a gyerekeknek a textilművességet, és ahol a munkáikat
bemutató művészek közül többen is
kiváló utódokat neveltek az elmúlt fél
évszázadban.
A művészeti író az alkotók és munkáik bemutatása előtt arról is beszélt,
hogy manapság sajnos a köztudatban
a textilről a pulóver, a textilművészetről esetleg a ruhatervezés jut az emberek eszébe, sőt ma már leginkább csak

a dizájn. Pedig ezen a tárlaton a művészek csapata egyedi, megismételhetetlen alkotásokból álló, magas színvonalú szakmai kiállítást tár elénk.
A 10 szál címmel megrendezett
textilművészeti tárlaton Balogh Edit,
Baráth Hajnal, Máder Indira, Orient Enikő, Simándy-Kövér Annamária, Szabó Tímea, Sziráki Katalin,
Sztakay Orsolya, Tápai Nóra és Zámori Zsófia munkáiban gyönyörködhettek az érdeklődők, a sokféle
technikát ötvöző kiállítási anyaghoz
pedig a Non Stop vokálegyüttes
énekelt. n (Tamás Angéla)

Hőségriadók és fronthatások
A mentőszolgálat szóvivőjével, Győrfi Pállal beszélgettünk
Európa legelhízottabb nemzete a magyar, a világ országai közül pedig a negyedik legkövérebb nép – olvasható az
OECD 2018-as jelentésében. A statisztika javítása érdekében rendezték meg
június 8-án az első Nemzeti Futóversenyt, amelyhez az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Győrfi Pál is csatlakozott, akivel Szabó Gabi Szóvivők című
könyvének kapcsán és a Semmelweisnap alkalmából beszélgettünk.
– Hőségriadó, fronthatások – ezekből
bőségesen kapunk mostanában. Van
nyugodt napjuk?
– A mentő mindig megy, ha hidegfront van, azért, ha meleg vagy kettős
fronthatás, azért, talán csak hétvégén
kevesebb a hívás. Reggel, amikor átnézem a jelentéseket, előfordul, hogy
a szokásos napi háromezer eset helyett
csak 2800-at találok, de ez ritka. Általában hozzuk a formánkat.
– Milyen esetekhez riasztják legsűrűbben a mentőket?
– Tavaly 1,2 millió embernek nyújtottunk segítséget Magyarországon, ebből nagyjából 15 ezer volt a közúti baleset, a legtöbb hívás olyan betegség
miatt érkezett, amely összefüggésbe
hozható az egészségtelen életmóddal,
az elhízással vagy a késői felismeréssel.
– Mikor hívhatjuk a központi 104es, illetve 112-es telefonszámot?
– Az Országos Mentőszolgálat feladata a sürgősségi, kórházon kívüli betegellátás, az életmentés. A be-

tegszállítással 2007 óta mások,
többnyire magáncégek foglalkoznak,
illetve külön alapítványok végzik a
koraszülöttmentést. A koordinációt
azonban mi végezzük, és igyekszünk
szakmai felügyeletet gyakorolni. Önálló szervezet végzi a légi mentést is, de
mi adjuk ki a riasztást a helikoptereknek, tehát minden út hozzánk vezet, de
reméljük, ezen az úton kevesen indulnak el. Nem köztudott, de a magyarországi mentőszolgálatnak nincs párja
a világon. Egységes, állami, országos
mentőszolgálat, ilyen sehol a világon
nincs. Ez hungarikum.
– Milyen változások történtek az
utóbbi időszakban?
– Az utóbbi hét-nyolc évben nagyon
sokat fejlődött a mentőszolgálat, a bennünket körülvevő technológia. Egyrészt
mások az eszközeink, újak a mentőautóink és a mentőhelikopterek is, márkás,
modern egyenruhát hordunk, másrészt
sokkal nyitottabbak vagyunk, erőteljesebben rákapcsoltunk a kommunikációra, mert manapság nem elég „csak”
jól csinálni a dolgunkat. Fontos a mentőszolgálat társadalmi megítélése, és a
közbizalmat a kommunikáció eszközeivel lehet a leghatékonyabban megerősíteni. Ezen kívül, ha azt akarjuk, hogy
sikeresebbek legyünk az életmentésben,
be kell vonnunk a lakosságot. Gondoljunk csak arra, mennyit számíthat, ha az
első percekben, amíg oda nem érünk,
valaki elkezdi az újraélesztést. Ez életmentő lehet! n (Tamás Angéla)

Könyv a férfigondokról
Nemrégiben készült el Rosta Gábor
kerületi sebész, urológus első könyve
A kerületi Rosta Gábor sebész, urológus
pROSTAta címmel jelentetett meg egy
különleges könyvet a napokban.
– Miért gondolta úgy, hogy most tollat
ragad és ír egy könyvet? – kérdeztük a
szakembert.
– Most, hogy nyugdíjba mentem, kicsit több lett a szabadidőm, és az évek
alatt lassan megfogalmazódó gondolatok
papírra kerültek. Az elmúlt húsz évet a
budafoki rendelőben töltöttem, ahol több
mint kétszázezer orvos-beteg találkozás
tapasztalata gyűlt össze bennem. Minden
ember életében legalább egy urológiai
epizód megtörténik. A népesség fele férfiemberből áll, akiknek vagy volt, vagy
majd lesz problémájuk a prosztatával.
Banális megbetegedésnek tűnik a prosztatagyulladás, mely elhúzódó volta miatt
az egészséget ritkán, de az életminőséget
nagyon intenzíven befolyásolja. A könyv
gerince a prosztatagyulladásról szól,
nem megfeledkezve a hölgyekről, akiknél a hólyaghurut az élet folyamán egyszer-kétszer biztosan fellép. Elsősorban
ismeretterjesztő, nem tudományos módon szeretném felhívni a figyelmet erre.
– Kiknek szól ez a humorban bővelkedő, de mégis tanulságos írás?
– 18-tól 80 éves korig mindenki számára olvasmányos, megfogható, a benne
rejlő humorral együtt maradandó ismereteket szándékoztam közzétenni. A tizenegy fejezetből kilenc felöleli a fiatalkortól megjelenő problémáktól a klasszikus
időskori
prosztatamegnagyobbodás
kérdéskörét is, felhívva a figyelmet a

prosztatarákszűrés fontosságára. Egy fejezet kifejezetten a nagyon gyakori női
hólyaghurutról és vizeletvesztési zavarokról szól. Az utolsó fejezet a férfinép
több évezredes problémájáról, a merevedési zavarokról szól, mely szakmánkat
sikertörténetté tette.
– A férfiak többsége nem szeret urológushoz járni, mit üzenne nekik, miért ne
tartsanak a vizsgálatoktól, és miért nagyon fontos a rendszeres szűrővizsgálat?
– Elterjedt dolog, hogy a nők évente
egyszer szűrővizsgálatra járnak. Férfiember évente férfigyógyászhoz járjon, mert
minden életkornak megvan a sajátos urológiai megbetegedés kockázata. A félelem
legyőzéséhez, remélem, segít ez a könyv.
A pROSTAta című könyv dedikálással egybekötött bemutatója július 12-én 17 órakor lesz a Campona
bevásárlóközpontban, a Libri könyvesboltban. n (Viszkocsil Dóra)
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Aug. 3-án n
o
szombat

Pincejárat a country jegyében
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

15.00-19.00 Don Attila trio koncert
16.00-Gasztro-talkshow: Grill a grundon
Kóstolóval egybekötött pódiumbeszélgetés résztvevői: Viszkocsil Dóra a Promontor Tv szerkesztője és Serfőző László húsbolt
tulajdonosa.
14.00-19.00 Várhelyi Csilla festőművész kiállítása

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

15.00-20.00 Acoustic Guitar Caffe koncertje
Pinceséta, 3 bor kóstolása Pincejárat jeggyel 1500 Ft helyett
1000 Ft. Ételvariációk.

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

19.00-21.00 Vacsora és Pincekvíz
Játékos kvíz vetélkedő 2-6 fős társaságoknak,győztes csapat
4 darab VIP pincejárat jegyet nyerhet. Menü: Hideg málnakrém
leves, grillezett sajtszeletek salátaágyon steakburgonyával, vagy
mustáros karajszeletek primőr salátával, steakburgonyával.
A csomag ára: 3990 Ft.
Előzetes regisztrációhoz kötött a: (1) 424 5115 telefonszámon.

Barlanglakás Emlékmúzeum 15.00-20.00 Berendi Nándor harmonikajáték
(1221 Bp., Veréb u. 4.)
A látogatók betekintést nyerhetnek a barlanglakások
Nyitva: 15.00–20.00
kialakulásának folyamatába, a barlanglakók mindennapi életébe.
Belépőjegy: nincs
Katona Borház
(1222, Bp., Borkő u. 6B.)
Nyitva: 15.00–22.00
Belépőjegy: nincs

16.00 Tematikus séta Garbóci László helytörténésszel:
A Borkő és Zilahi utca pincéinek kialakulása és története
(3 tételes borkóstolóval és sörpereccel) jegyár: 2200 Ft.
Regisztrációhoz kötött: info@katonaborhaz.hu.
19.30 Táncdalfesztivál - borkóstolóval egybekötött zenés
múltidézés
Jegyár: 2600 Ft. Jegyek a jegy.hu-n, a Klauzál-Házban,
helyszínen az előadást megelőző 30 percben.

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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A Madarak és fák napja
sváb örömzenével
Ismét fúvóstalálkozót rendeztek Nagytétényben
Két rendezvény is színesítette június 30án a Nagytétényben lakók életét. A délelőtti órákban az eső miatt elmaradt
Madarak és fák napját ünnepelték az érdeklődők, a programot idén is a Német
Nemzetiségi Önkormányzat szervezte. A
délutáni órákban pedig a fúvóstalálkozóé
volt a főszerep.
rekkenő hőség ellenére is sok kis-

Agyermekes család érkezett a Madarak

és fák napi rendezvényre. A programhoz
idén csatlakozott a Viadukt Alapítvány,
aminek munkatársai a tudatos környezetvédelemről tartottak előadásokat. Elsőként a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, majd a napelem hasznosságát
mutatták be a gyerekeknek. A szervezők emellett vicces ügyességi játékokat
is kitaláltak a kicsiknek, amiért ajándékokat kaptak. Az Árpád iskola néhány

xxxxxx

tanára kreatív sarkot alakított ki, ahol
az ügyes kezű diákok napellenzőt készíthettek. Amíg a fiatalok szórakoztak,
addig a nyugdíjasok lángost sütöttek.
Ebédre gulyást szolgáltak fel a szervezők a vendégeknek. A délutáni órákban
a 12. Fúvóstalálkozót a rendezvény háziasszonya, Lászlóné Varga Éva, a Nagytétényi Polgári Kör elnöke és a rendezvény fővédnöke, Szirtes Edit, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nyitotta meg a színházteremben. Elsőként
a budafoki Südofen Blaskapelle zenélt negyven percet, majd a Szigetcsépi
Überraschung Tánccsoport lépett színpadra. A félórás műsorukat követően a
Biatorbágyi Fúvós Kisparti játszott két
órát. A kánikulában csak néhány vendég táncolt, a többiek inkább énekeltek. Minden fellépő emléklapot kapott
ajándékba. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Horváth Tamás

Hahota a Katona Borházban
Hajdu Steve telt házas komédiaestet tartott a Budafoki Pincejáraton

Megtöltötték a vendégek a Katona Borházat Hajdu Steve borkóstolóval egybekötött stand-up comedy estjén a Budafoki Pincejáraton. A nagy érdeklődés
nem véletlen, hiszen a kiváló színészkomikus új szórakoztató műsora folyamatosan kacajt csal a közönség ajkára,
miközben szinte Örkény István-i magasságokban szárnyal egy-egy vicces
történetével.
lyen volt például Bill Clinton és a japán

Ikülügyminiszter találkozásának sztori-

ja, amely egy nyelvi félreértésen alapuló
csattanóval zárult, hosszas, groteszk fokozást követően, ahogyan a japán politi-

kus begyakorol néhány mondatot az amerikai elnök köszöntésére. A How are you?
és a Who are you? félreértés végül odáig
vezet, hogy a találkozón a japán politikus
Hillary Clinton férjének vallja magát, önkéntelenül. Az előadás egésze egyébként
Hajdu Steve hiányos angol nyelvtudásának kifigurázására épült, ahogyan erre
a címe is utal (Hajdu you du). A színész
ugyanis, bevallása szerint, sajnos nem tudott tökéletesen megtanulni angolul, annak ellenére, hogy a felesége angol, és ebből adódtak az életében különféle galibák,
amelyekről viccesen mesél a színpadon.
Kifejezetten üdítő színfoltja az előadásnak, amikor Steve híres magyar költemé-

nyeket próbál meg átfogalmazni angolra,
természetesen tükörfordításban, ami nevetséges eredményhez vezet a hallgatóság nagy örömére. Petőfi Sándor Anyám
tyúkja című verse például így válik olyan
alkotássá, ami minden sajátosan „megújított” sorával hahotázásra kényszeríti a
közönséget. A történeteket Steve ugyanakkor tréfás hip-hop betétekkel szakítja meg, megénekeltetve a hallgatóságot
is. A műsor közben a közönség a Katona Borház kiváló borait is megkóstolhatta, például az Irsai Olivért, miközben finom falatokat, zsíros és tepertős kenyeret
vagy sonkát, sajtot is fogyaszthattak
a látogatók. n (H. Gy.)

Képek erdeje a könyvtárban
Zács Ágoston fotóiból és a Nádasdy iskola
diákjainak alkotásaiból láthattunk tárlatot
Száguldó puli, dél-koreai táncosok,
koppenhágai színes vízpart, Hanoi lepusztult városrésze, a Hősök tere esti
fényben és a Czuba–Durozier-kastély
– hogy csak néhányat említsünk Zács
Ágoston fotói közül, amelyek nemrégiben a Budafoki Könyvtár galériájában
kaptak helyet.
fotóművészet minden műfajában
mozgó fotográfus a
könyvtárban bemutatott tárlat anyagát
az utóbbi három év „terméséből” válogatta. Ugyan első ízben jelent meg önálló kiállításon fotóival a XIV. utcában lakó Zács Ágoston, de munkáiból
többet láthattunk már csoportos tárlatokon. A „Képes felem” címet viselő
tárlat megnyitóján Czimbal Gyula fotóművész méltatta Zács Ágoston műveit, és a Nádasdy Művészeti Iskola
népi ének szakos tanulói, Göncz Mária, valamint Szatmári Lili (tanáruk
Kerekes Enikő) alföldi és Zobor-vidéki dalokat adtak elő.

Aotthonosan

xxxxxx

Fotó: Horváth Tamás

Muzsika és humor a Pincejáraton
A gasztronómia és a kultúra ismét sikeresen találkozott a Budafoki Pincejáraton
Ismét felejthetetlen élményben volt része azoknak, akik ellátogattak Budapest Bornegyedébe, a kerületi pincékbe a Budafoki Pincejárat részeként.
Betekintést nyerhettek többek között
a kuriózumnak számító budafoki Barlanglakás Emlékmúzeumba, a Borváros pincesétája után pedig megtekinthették Haid Attila fotóművész képeit.
gasztronómia iránt érdeklődők egy

Atalkshow keretében megismerhet-

ték a kerületben élő, lengyel származású Maja Wanot autentikus slow-food
nagykövetet, akivel Viszkocsil Dóra
beszélgetett a süteménykészítés rej-

telmeiről. A beszélgetés végén a résztvevők Révész József mesterszakács
által megálmodott nyáridéző gyümölcsös csirkefalatokat kóstolhattak sajtos cipócskában. A Várszegi Pincében
a Lounge Break, a Törleyben a Duó
RedWhite, a Katona Borházban a Stikli zenekar, a Seybold-Garab Pincében
pedig a Con Guitarra szórakoztatta a
pinceséták és borkóstolók közönségét.
A Katona Borház Hajdu Steve stand up
estjével és egy háromtételes borkóstolóval várta a Pincejárat résztvevőit.
Augusztus első szombatján a pincejárat folytatódik, a Borvárosban a Don Attila trió ad koncertet, a

gasztrotalkshow-n pedig a grillezés lesz
a téma Serfőző László húsboltvezetővel,
miközben Várhelyi Csilla festőművész
kiállítását is megtekinthetik a vendégek.
A Várszegi Pincészetben az Acoustic
Guitar Caffe koncertezik, a Borköltők Társasága Étteremben ismét lesz
pincekvíz, a barlanglakás múzeumban
Berendi Nándor harmonikás játszik.
Garbóci László helytörténész sétája augusztusba a Katona Borháztól indul, és
a Borkő és Zilahi utca pincéinek kialakulásáról, történetéről szól. Este ugyanitt Táncdalfesztivál címmel rendeznek
borkóstolóval egybekötött zenés múltidézést. n (vh)

Zács Ágoston fotója

A fotókiállítással szinte egy időben a gyermekkönyvtárban is kiállítás várta az olvasókat, Sziráki Katalin
textilművész növendékeinek munkái.
A bejárattal szemközti falon a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola 5., 6. és
7. osztályos textiles gyerekeinek rajzai,
festményei, tervei és textilképei sorakoztak.
Soltész Anna és Szikra Zita csendélet témájú, Gutai-Ruppert Diána Budafok ihlette képet festett, míg Csányi Orsolya és Gutai-Ruppert Flóra
ceruzával készítette el tanulmányrajzát, Szepessy Luca textiltervén pedig
mélytengeri halak úszkálnak.
A tanév központi témáját, a falevelet a legkülönbözőbb technikákkal jelenítették meg a tanulók. Vörös Dorottya és Beke Zsófia színes
őszi levelekről készített tanulmányokat, a papírszövés technikájú, levélnyomással díszített textiltervek pedig Makó Júlia és Várkonyi Rebeka
munkái. n (Tamás Angéla)
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Jubileumi Péter-Pál-napok

Oldtimerek a kastélyparkban

Huszadik alkalommal ünnepelt a Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör
Huszadik alkalommal rendezte meg a
Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke
Polgári Kör elnöksége a Péter-Pál-napi
rendezvényét. A háromnapos programsorozatban minden korosztály megtalálhatta a neki tetsző kikapcsolódási lehetőséget. Volt sport, komolyzene,
megemlékezés, képzőművészeti kiállítások és gyermekprogramok.
rendezvény első napján a hagyomá-

Anyokhoz hűen a Tangazdaságban

megkoszorúzták a részvetők Schams
Ferenc, Pettenkoffer Sándor és Urbán
András emléktábláját. Ezt követően
Örömfoci címmel hirdettek sportdélutánt az Arany János utcai lakótelepi
pályán, majd délután Joó Ernő tavaly
állított emléktáblájánál gyűltek össze
az emlékezők. A koszorúzást követően
a Péter-Pál utcában és környékén dolgozó művészek alkotásaiból álló tárlat

első részét nyitotta meg Vankó András, a kör elnöke a Seybold-Garab pincében. „Nagy öröm számunkra, hogy
ilyen sok aktív művész él az utcánkban, akiknek a műveit most bárki megnézheti. Emellett különlegessége a
mostani tárlatnak, hogy Ócsai Károly
és Munkácsy Károly néhány alkotását
is ki tudtuk állítani, amiért nagy köszönet a hagyatékok őrzőinek” – mondta az elnök. A kiállítás második része
másnap nyílt meg a Borkuckóban.
A Péter-Pál-napok elmaradhatatlan
reggeli zenés ébresztőjét idén is Arató László vezette egészen a Péter-Pálkápolnáig, ahol ökumenikus istentiszteletet tartottak, majd a Lampart-Mom
vegyeskar éneket a kis templomban. A
kápolna előtt álló hatalmas Ősök fájáról Garbóci László helytörténész mesélt,
amit a megjelentek meg is koszorúztak.
„Húsz évvel ezelőtt, amikor megálmod-

tuk és létrehoztuk ezt a rendezvényt, nem
gondoltuk, hogy hagyományt teremtünk.
Ez nagyon fontos a budafok-tétényi emberek életében, hiszen ez az utca az élő
történelem” – mondta Németh Zoltán alpolgármester. A nap programja a
Seybold-Garab Pincében folytatódott,
ahol a játékos kedvű és a művészetek
iránt érdeklődő gyerekeket az Artér művészei avatták be a képzőművészet rejtelmeibe. Amíg a kicsik alkottak, addig
a felnőttek a pincében Babindák István
klarinétművész koncertjét hallgathatták meg, zongorán közreműködött Miskei László. A jubileumi rendezvény zárónapján délelőtt a gyerekeknek tartottak
programokat, az egri Babszem Jankó
Gyermekszínház társulat tagjai A holló
és a róka című mesét adták elő. Az esti
órákban a Budafoki Fúvósegylet művészei adtak nyár esti koncertet a Stáció
parkban. n (Viszkocsil Dóra)

Idén 13. alkalommal került sor a Budapest Classic Grand Prix oldtimer autós túrára, amely
hagyományosan a Múzeumok Éjszakája programsorozathoz kötődik. A márkafüggetlen
autós eseményen június 22-én mintegy kilencven résztvevőből álló autókaraván kanyargott a fővárosban. A változatos mezőnyt zömében harminc évnél idősebb járművek alkották, amelyek itiner alapján haladnak Budapest nevezetes helyszínei között. Az összes járművet megtekinthették az érdeklődők a Nagytétényi Kastélymúzeumnál, ahol az autózás
történetét felvonultató guruló múzeum tagjai, a gyönyörűen restaurált és műszakilag kiváló állapotban lévő autók egy ügyességi feladat végrehajtása közben mozgásban is láthatók, hallhatók és „érezhetők” voltak. n

Aktív kikapcsolódás Barosson
Számítástechnikai és kézművesszakkör
a Pelikán Imre Közösségi Házban
Két új szakkörrel bővült a Baross Gábor-telepi Polgári Kör eddig is gazdag szabadidős kikapcsolódást nyújtó
programpalettája. A legfiatalabb generációtól egészen a szépkorúakig mindenki megtalálhatja a számára tetsző
hasznos időtöltést.
árom hónappal ezelőtt a nyugdí-

Hjasklub tagjai felvetették az ötlexxxxxx

Fotó: Horváth Tamás

Kiskukták Maja kávézójában
Wanot Maja cukrász napközis kreatív konyhaismereti tábora
Első alkalommal hirdette meg Wanot
Maja cukrász a napközis kreatív konyhaismereti táborát négy turnusban. A
Haggenmacher udvarán kialakított kávézó hatalmas teraszán tanulhatják
meg a gyerekek a főzés alapjait, játékos formában.
gyerekek megismerhetik a főzéshez

Aés a sütéshez szükséges alapvető hoz-

závalókat. Maja megmutatja, hogy melyik alapanyag hogy néz ki, és hogyan
viselkedik főzés közben. „Az a tapasztalatom, hogy a gyerekek sokkal szívesebben kóstolnak meg olyan ételeket,
amiket nem ismernek, ha ő maguk készíthetik el” – mondta Maja. A tábor ide-

je alatt készült például madeleine, lekvár
idénygyümölcsből, pizza, sós pannacotta
és mézeskalács. Ez utóbbi azért volt nagyon érdekes, mert a gyerekek csak karácsonykor találkozhatnak ezzel az édességgel. A kicsik nagy örömmel nyomtak
különféle formákat, persze nem ünnepieket, hanem mesehősöket a tésztába,
amit Maja gyorsan megsütött. Majecsko
a nap végén mindig lediktálja az aznapi étel elkészítésének receptjét, amit nagyon szorgalmasan le is írnak a gyerekek. Volt olyan táborozó, aki még aznap
este megsütötte otthon az édességet, és
másnap azzal várta társait. “Nagyon szeretek a konyhában lenni, ha anyukám fáradtan jön haza a munka után, akkor én

készítek neki levest” – mondta Luca, az
egyik táborozó. Egy másik kislány arról
beszélt, hogy ő a nagymamájával szokott
főzni, és már több ételt el tud készíteni
egyedül. A konyhai munkálatok közben
Filótás Viktória szobrász, keramikusművész foglalkozik a gyerekekkel. Amikor
ott jártam, éppen agyagból készíthettek
különféle formájú tálakat a kicsik. A táborozók nagyon élvezték, amikor egyik
nap ellátogattak a Budafoki Szomszédok
Piacára, ahol megismerkedtek a zöldségekkel és gyümölcsökkel. Egy másik napon játszótéren és még egy pincében is
voltak ebben a rekkenő hőségben. A július 15-én induló táborra még lehet jelentkezni. n (Viszkocsil Dóra)

tüket Bodnárné Fehér Erzsébetnek, a
kör elnökének, miszerint nagyon szeretnék, ha lehetne egy számítástechnikai és egy kézművesszakkör a Pelikán
Imre Közösségi Házban. A kérést tett
követte, és nem sokkal később, önkormányzati támogatással elindult a két
új szakkör. Az informatikai és számítástechnikai foglalkozásokat havi két
alkalommal vehetik igénybe a tagok,
ezeket az interaktív segítő oktatásokat
Szőke Erzsébet és Juhász Ferenc tartja. Minden alkalommal saját eszközökkel érkeznek a szépkorúak, és a rövid
közös élménybeszámoló után egyéni
foglalkozásokon tanulják meg a nyugdíjasok a számukra problémát jelentő mozdulatokat. A legtöbb idős videókat, recepteket néz az interneten, de
sokan vannak fent a közösségi oldalon is, és többen chatelnek a külföldön
élő családtagjaikkal. A világháló használata mindenkinek elérhető, hiszen
az önkormányzat segítségével sikerült nagy teljesítményű wifit kiépíteni
gyász

Elhunyt Faragó Andrea
Július 2-án, súlyos betegség után elhunyt a Védőnői Szolgálat volt intézményvezetője
Faragó Andrea 35 évet dolgozott védőnőként, melyből 22 évet a budafoki gyermekekért és édesanyákért. Az
utolsó hét évben már intézményvezetőként járult hozzá a Védőnői Szolgálat
22. magas színvonalon végzett szakmai munkájához, azonban ez idő alatt
is szoros kapcsolatot ápolt a kisgyermekes anyákkal.
Andrea már gyermekkorában tudta, hogy kicsikkel szeretne foglalkozni, ezért is tanult egészségügyi szakközépiskolában, majd az Egészségügyi
Főiskolán szerzett védőnői diplomát.
Munkáját mindig nagy odaadással végezte, s bár néhány évig a Szent Imre
Kórházban dolgozott, szíve mindig a
kisgyermekek felé húzta őt.
Vezetőként igyekezett összetartani a közösséggé formált védőnőket,
emberi tulajdonságaiért, segítőkészségéért munkatársai elismerték és

xxxxxx

Fotó: Horváth Tamás

a házban. A szakkör annyira népszerű,
hogy általában 20-25-en vesznek rajta
részt. A kézimunkaszakkört havi kétszer Kutasné Bálint Katalin kézi szövő
népi iparművész tartja a nyugdíjasklub
foglalkozása előtt két órában. A tagok
ilyenkor nemcsak Katalintól, hanem
egymástól is tanulnak fogásokat. Az
érdeklődők megismerhetik a szövés, a
horgolás, a hímzés, a kötés vagy éppen
a gobelin alapjait. Jelenleg 15-en járnak erre a szakkörre, a tervek szerint az
elkészült alkotásokból nemsokára kiállítást rendeznek a Pelikán Házban. A
két új foglalkozás mellett van még fotózás, gyűjtők köre, kártyaklub, különféle sportcsoportok és könyvtári kikapcsolódás is. n (Viszkocsil Dóra)

becsülték, önkormányzatunk képviselő-testülete pedig nyugdíjba vonulásakor köszönetét fejezte ki Andreának,
példaértékű életpályáját, szakmai elkötelezettségét méltatva.
2018 nyarán elkezdődhetett az unokái
érkezése okán már lelkesen várt nyugdíjas korszak, melyre egy ideje tudatosan készült is, azzal a bizonyossággal,
hogy nyugdíjasként sem fog tétlenkedni.
Kisunokái, barátai és szeretettel gondozott virágai körében tervezte jövőjét, ám
hirtelen jött súlyos betegsége tragikusan
rövid időt engedett számára. n

Városházi Híradó

Hirdetésfelvétel

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő

Médiapartner: Sales Bt.
Megjelenési lehetőségekkel
kapcsolatban kérje tanácsadó
kollégáink segítségét!

Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.

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

KÁRPITOSMESTER
MAJOR DEMETER
Kápritozott bútorok javítása,
áthúzása közülereknek is!

HIRDETÉS, HIRDETMÉNY
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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

Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679
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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.
C épület, „lakás”

Helyrajzi szám: 228644/0/C/1. Terület: 69 m2.
Övezet: Vi-2/BT/L-4. Az ingatlan kikiáltási ára:
20 300 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2019. július 23. kedd, 9.00 óra.

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

Apróhirdetés
Appróhirdetés-felvétel:
GYORSNYOMDA,
PROMONTOR UDVAR

Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel.
Szabó Balázs 06-20-264-7752
Konténeres sittszállítás, sóder, homok, murva, termőföld, zöldhulladék.
Tel: 06-20/4646-233

Kossuth. L. u. 25–29.

Vízvezeték, csatorna, fűtés-hűtés rendszerek tervezése, szerelése. Ingyenes kiszállás! +36-30/670-6708

szolgáltatás 

Csempézést, hidegburkolást, szobafestést, kőműves munkát, kisebb javításokat is vállalalok. Tel: 06-30/975-0053,
06-1-226-2527

1221 Budapest,

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

kiadó 
22. kerületben Budafok központjában 20 m2
helyiség műszempilla-építő részére kedvező
áron kiadó. Bővebb felvilágosítás: 30/325-3887

régiség 
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

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

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

felmérés

állás (www.budafokteteny.hu/ugyintezes/

Lezárult a kerületi közlekedési felmérés

BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki

Több ezer válasz érkezett az önkormányzat által indított közlekedési felmérésre, amelynek célja a budafok-tétényi
közlekedési helyzet javítása. A válaszadók elmondták véleményüket a fizetős parkolás bevezetéséről is.
Tavasszal indított felmérést Budafok-Tétény önkormányzata, hogy az itt lakókkal együtt gondolja át, hogyan javítható a kerületi közlekedés. Összesen 3148 válasz érkezett online vagy papíralapon, amelyeket közlekedési szakértő bevonásával elemeznek ki az önkormányzat munkatársai. A beérkezett vélemények alapján olyan javaslatokat dolgoznak ki, amelyekkel élhetővé, kényelmessé és észszerűvé tehető a kerületi közlekedés.
A felmérés legtöbbeket érdeklő kérdése arról szólt, egyetértenének-e a Budafok belvárosi fizetős parkolás esetleges bevezetésével. Ezt a válaszadók nagy többséggel utasították el (2246 nem, 798 igen). A kérdőíven beérkezett vélemények hamarosan részletesen is megismerhetők lesznek a www.budafokteteny.hu honlapon.
Köszönjük azoknak, akik válaszukkal segítettek, hogy közösen jobbá tehessük a kerület közlekedését!

felhívás

Tüzelőutalvány kiosztás
Budafok-Tétény Budapest, XXII. Kerület Önkormányzata tájékoztatja az igénylőket, hogy Önkormányzatunk 2019 júliusában megkezdi a téli
rezsicsökkentés pénzbeli támogatásában nem
részesültek számára a háztartásonkénti 12.000
Ft értékű tüzelőanyag átvételére jogosító igazolások (a továbbiakban: utalvány) kiosztását.
Az utalványt azok kapják, akik igénybejelentésüket 2018. 10.15-ig az Önkormányzathoz megtették és a hatósági ellenőrzés alapján jogosultak
a támogatásra. Az utalványt a jogosultak (igény
szerint) postai úton, vagy személyesen, illetőleg
írásbeli meghatalmazott útján vehetik át. Személyes átvételre ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐBEN (Hétfő:
13,30-18:00; Szerda: 8-12, illetve 14-18:00; Péntek: 8-12:00) a Polgármesteri Hivatal Szociális Ellátási Csoportjánál (1225 Budapest, Nagytétényi
út 264.) van lehetőség személyazonosító igazolvány és lakcímkártya bemutatását követően.
Az utalványok beváltási helye: Ice Therm
Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 202. (keményfa, brikett, német brikett, tüzifa, hasogatott fa, gyújtós), NOK Hungary Kft. (Prémium Tüzifakereskedés) 1214 Budapest Meggyfa
u. 2/a. (tüzifa- akác, tölgy ömlesztve konyhakészen), BV Tempo Kft. 1224 Budapest, Csúcs
u. hrsz. 239111 ( tüzifa - akác, tölgy-bükk,
vegyesfa, brikett), MOBILE Palackos Gáz Ellátó
Kft. 1106 Budapest, Maglódi út 14/a. (11,5 kgos Pb. Gázpalack)
Felhívjuk a jogosultak figyelmét, hogy az utalványok a tüzelőanyag szállítási költségeire nem
használhatóak fel és beváltásuk határideje 2019.
december 15. napja.
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ÜVEGEZÉS

Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!
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1224 Bp, Dózsa Gy. út 79.
(bejárat a XII. u. felől)
Tel: 362-1889, 0620/422-0131



családsegítő munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. július 31. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy postai címre:
E-mail: gyjolet@hawk.hu. Postai cím: Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ
1225 Budapest, Nagytétényi út 261.
BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki

szakgondozó/gondozó munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. július 31. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy postai címre:
E-mail: gyjolet@hawk.hu. Postai cím: Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ
1225 Budapest, Nagytétényi út 261.
BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Választópolgárok!
Idén októberben önkormányzati választások (önkormányzati képviselő
és polgármester) lesznek.
A jegyző törvény szabta feladata, hogy figyelemmel kísérje a szavazóköröket érintő változásokat.
A felülvizsgálat során kiderült, hogy a 36. sz. szavazókörben a választópolgárok száma meghaladja a jogszabályban meghatározott maximumértéket. Ezért a Cikória utcát, a Mogyoró utcát, a Narancsvirág
utcát, a Nyírfás közt, a Rózsabarack utcát és a Rózsaszirom utcát
átsoroltam a 36. sz. szavazókörből a 31. sz. szavazókörbe.
Az átsorolás nem érinti a szavazás helyszínét, vagyis Önök a továbbiakban is ugyanott, a Bartók Béla út 6. sz. (Bartók Általános Iskola)
alatti 31. szavazókörben adhatják le szavazataikat.

esetmenedzser munkakör betöltésére.

TÁJÉKOZTATÁS

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok
A pályázatokat 2019. július 31. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy postai címre:
E-mail: gyjolet@hawk.hu. Postai cím: Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ
1225 Budapest, Nagytétényi út 261.

Tisztelt Választópolgárok!

BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki
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A jegyző törvény szabta feladata, hogy figyelemmel kísérje a szavazó-
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A pályázatokat
2019. is
július
31. napjáig
lehet benyújtani
e-mail
vagy postai
címre:
E-mail: gyjolet@hawk.hu.
Postai cím: Budafok-tétényi
Család- és Gyermekjóléti Központ
alatti 31. szavazókörben
adhatják le szavazataikat.
1225 Budapest, Nagytétényi út 261.
BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki

Üdvözlettel:
dr. Szántó János
a Helyi Választási Iroda vezetője

gazdasági ügyintéző

Üdvözlettel:
munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás: http://budafokteteny.hu/
dr. Szántó János
ugyintezes/allasajanlatok
a Helyi
Iroda
A pályázatokat 2019. július 31. napjáig lehet benyújtani
az Választási
alábbi e-mail
vagyvezetője
postai címre:
E-mail: gyjolet@hawk.hu. Postai cím: Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ
1225 Budapest, Nagytétényi út 261.
Várszegi Pincészet állást hirdet

pincemunkás munkakör betöltésére.

Budafoki és soroksári üzemünkbe keresünk pincemunkás kollégát 8 órás munkavégzésre.
Szakmai tapasztalat előny, de nem feltétel. Feladatkörök: borász technikus mellett pincészeti
munkában való segítségnyújtás. Jelentkezéseket várjuk a viktor.varszegi@varszegipinceszet.hu
e-mail címre, vagy a 06-30/604-6123-as telefonszámon.
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SPORT, IFJÚSÁG

 Városházi Híradó

Irány Telki 2Rule-ban!

Új, minőségi szerelésben, felfrissített kerettel folytatja a felkészülést a BMTE
Szombaton lejátszotta első felkészülési mérkőzését a BMTE NB II-es labdarúgócsapata. Az ellenfél Taksonyban az NB
III-as helyi egylet volt, és Csizmadia Csaba
vezetőedző gárdája a saját nevelésű, 19
éves Horváth Tamás góljával 1-0-ra győzött. E héten – hétfő óta – már az MLSZ
telki edzőcentrumában készül egy héten
át a társaság. És az sem mindegy, hogy
miben: a magyar fejlesztésű és készítésű
2Rule szerelésben!
úl a kéthetes, délelőttönként Halásztel-

Tken, délután a Promontor utcában foly-

tatott, részben erőnléti, részben labdás,
taktikai felkészülésen élesben is kipróbálhatták magukat szombaton a budafoki legények, méghozzá a Csepel-szigeten,
Taksonyban, a helyi NB III-as együttes ellen. Az eredmény 1-0 volt ide, a gólt egy
19 éves fiatalember, Horváth Tamás szerezte, aki a klub saját nevelésű játékosa.
– Nagy fölényben játszottunk, rengeteg helyzetet alakítottunk ki, és ezek
közül egyet sikerült is értékesítenünk,
méghozzá látványos támadás végén

– mondta még szombaton a VH-nak
Csizmadia mester. – Nagyon nem alakult át a csapatunk az elmúlt idényhez
képest, van viszont néhány – jobbára a
saját utánpótlásunkból felhozott – fiatal, továbbá a Gyirmótból leigazoltuk
a korábbi NB II-es gólkirály Horváth
Rolandot, aki a Taksony ellen be is mutatkozott.
Feltűnt, hogy néhány alapember, köztük a házi gólkirályunk, Kovács Dávid
nem játszott szombaton.
– Nagyon kemény volt az elmúlt
két hét, négy játékosomnak – Dávidnak, Kulcsár Kornélnak, a horvát–magyar kettős állampolgárságú Danijel
Romicnak és Veszelinov Vladimirnek
–, izomfáradtság miatt pihenőt adtam. A
hőséget derekasan bírják a srácok, úgy
álltak hozzá a munkához, ahogy kell. A
szombati meccset is úgy hozták le, ahogy
azt elképzeltem, bár rúghattunk volna
több gólt is. Amióta én vagyok a csapat
edzője, egyetlen olyan meccsünk volt,
hogy nem rúgtunk gólt – most pedig nem
is kaptunk, aminek külön örülök. A pá-

lya minősége sajnos csapnivaló volt, de
hétfőtől nincs gond, mert az MLSZ telki edzőközpontjába költözünk egy hétre.
Itt két edzőmérkőzés is vár ránk, szerdán
a szlovák élvonalbeli FK Pohronie és
pénteken a Queens Park Rangers U23as csapata ellen, mindkét összecsapás 17
órakor kezdődik. Az angolok is Telkiben
edzőtáboroznak, ők kérték, hogy megmérkőzhessenek velünk.
Azt a mérkőzést, miként a Garamszentkereszt – Pohronie magyar neve –
ellenit is, már a vadonatúj 2Rule szerelésben játsszák Kovács Dávidék.
– Büszkék vagyunk rá, hogy az NB
II-ben mi játszunk egyedül ebben a magyar tervezésű és készítésű szerelésben –
mondta a szakember. – Remek minőségű
cuccokat kaptunk, hétfőtől már az edzéseken is 2Rule-ban dolgozunk. Még februárban teszteltük ezt a prémium minőségű
szerelést, és maguk a fiúk választották a
többi világmárkával szemben.
A szerelés kötelez; prémium minőségű mezhez hasonló szintű játék
dukál… n (Ch. Gáll András)

Segítség a nyári szünetben
A nyolchetes napközis táborra idén 30 millió
forintot különített el a Budafok-Tétény vezetése
Budafok-Tétény önkormányzata már
hosszú évek óta meghirdeti kerületi általános iskolás diákok részére az ingyenes nyári napközis táborát, ami hatalmas segítség a szülőknek. A nyolchetes
táborra idén 30 millió forintot különített
el a város vezetése. A szülőknek csak a
gyerekek háromszori étkezését kell kifizetniük, a hátrányos helyzetű családoknak pedig még étkezési hozzájárulást is
nyújt az önkormányzat.
dén 210 gyerekkel indult el június 24-

Ién az önkormányzati ingyenes napkö-

zis tábor a Klauzál Házban és még két
altáborban. A nagy jelentkezési szám
miatt a szervezők a nyári szünet első
négy hetében két intézményt is kinyitottak, hogy kényelmesebb legyen a táborozóknak. A gyerekek most is rengeteg ingyenes programon vehetnek részt,
ilyen például a néptánc, az úszás, a birkózás, a kézműves-foglalkozások, az
angoltanulás, színházi előadás. „Idén
újdonság a Fogamravaló Oktatás, melyet Máténé Gál Veronika tart, és a különféle egészségtelen édességekre hívja
fel a figyelmet. Mesél az előállításukról és elmondja, hogy vásárláskor milyen adalékanyagokat kell megnézni a
csomagolás hátulján” – mondta Lőrinczi Liza, a tábor vezetője. A gyerekek

nagyon érdeklődők ezeken az előadásokon, sokan már most odafigyelnek,
hogy mit esznek. Az ingyenes programok mellett fakultatív időtöltésre is lehetőségük van a gyerekeknek. Ilyen
például az Campona Játszóház, a Budakeszi Vadaspark, a Emese Park, a mozi
és a tropicariumi látogatás. A gyerekek
nagyon élvezik a napközis tábort, minden nap örömmel érkeznek a csoportokba. Nagyon sok diák szinte az egész
nyári szünetet ebben a táborban tölti.
A változatos programokon nagyon sok
új ismerettel gazdagodnak. A pedagógusok nagy figyelmet fordítanak arra,
hogy a táborozók mindig jól érezzék
magukat, és ha van egy kis szabadidejük, akkor kimennek az udvarra és különböző játékos versenyeket találnak ki
a gyerekeknek. A legnagyobb kedvenc
az ugrálóvár, van olyan gyerek, aki órákig ellenne benne. Sok diák visszatérő,
rutinos táborozónak számít, hiszen évek
óta egy vagy több hetet a nyárból az önkormányzati napközis táborban tölt.
„Mi már tavaly is itt voltunk, és most
is, ahogy az iskolának vége lett, rögtön
idejöttünk. Szuperek a programok és a
csoportvezetők is nagyon kedvesek” –
mondta két táborozó lány. A gyerekek
felügyeletét az iskolai és az óvodapedagógusok látják el. n (Viszkocsil Dóra)

Utánpótlástorna a BMTE-pályán

Drámatábor a Cziffrában

A Dél-budai Régió fiatal focistái is összemérték az erejüket a Kerület napján

Személyiségfejlesztő és önismereti játékok gyerekeknek

A Kerület napján labdarúgó utánpótlástornát rendeztek a BMTE sporttelepen.
A Dél-budai Régió fiatal focistáinak
rendezett focitornán két korosztályban
a Kelen SC, egyben a Budafoki Labdarúgó Club szerzett aranyérmet.

Ira Központban tartott napközis dráma-

Dél-budai Régió fiatal focistáinak

Arendeztek ifjúsági labdarúgótornát a

BMTE Promontor utcai sporttelepén, az
új műfüves kis pályákon a Kerület napján. A verseny célja most elsősorban az
volt, hogy a Dél-budai Régió kis focistái
jól érezzék magukat ezen a napon, de a
hosszú távú cél az, hogy mások is kedvet
kapjanak a sportoláshoz, a labdarúgáshoz
– mondta el Pintér János, Budafok-Tétény
önkormányzatának sportügyintézője. Pintér János tájékoztatása szerint a focitornán a Budafoki Labdarúgó Club mellett
a Budatétény SE, a Nagytétény SE és a
Kelen SC labdarúgói vettek részt az U9es, U11-es és az U13-as korosztályból. Az
U9-es korcsoportban és az U13-as fiatalok közül a Kelen SC focistái végeztek az
első helyen. A budafokiak sem maradtak
azonban szégyenben. A Budafoki Labdarúgó Club U11-es fiataljai megmentették
a mundér becsületét, és megszerezték a
korosztályukban az első helyezést, így átvehették ők is az aranyérmet. n (vh)

Városházi Híradó
budafok-tétény

dén is nagyon népszerű volt a Cziff-

pedagógiai tábor. Lovas Zsuzsanna pedagógus, a tábor vezetője elmondta: a
foglalkozások azért is népszerűek, mert
összehozzák a gyerekeket, igazi közösséget formálnak belőlük. A foglalkozások a drámapedagógia alapjaira épülnek
fel, van bennük sok mozgásos gyakorlat, tanulnak beszédtechnikát a gyerekek,
és számos olyan játékot játszanak, amelyek az összehangolást szolgálják. A tábor
eredményességét a legjobban az mutatja
meg, hogy már az első napon barátságok
szövődtek a gyerekek között – fűzte hoz-

zá a pedagógus. Lovas Zsuzsanna közlése szerint a tábor két fő újdonsággal szolgált: egyrészt sok volt a visszatérő gyerek
a táborban, másrészt színházi előadást is
bele tudtak venni a programokba. A gyerekek ugyanakkor személyiségfejlesztő
és önismereti játékokban is részt vehettek, miközben kézműves-foglalkozásokat
is szerveztek a számukra. Lovas Zsuzsanna szerint a drámajátékos foglalkozások
nagy előnye még, hogy ezeken nincsenek
fegyelmezési gondok, hiszen a játék eleve
egyfajta rendet kíván meg, így a gyerekek
önmagukat fegyelmezik. A drámatábor
tagjai ellátogattak Aquincumba is.. n (vh)
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