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Kiadványaink
Végleg lezárták a rózsakerti sorompót. A közlekedés a Dózsa György úti átjárón és a Növény
utcai aluljárón lehetséges. (2. oldal) 

Idén is képviseltette magát Budafok-Tétény
a harmincadik tusnádfürdői szabadegyetem
és diáktábor rendezvényein. (3. oldal) 

A Budafoki Pincejáraton a Duo RedWhite nagy
sikert aratott a klasszikus hangszerekre átírt
pop- és rockslágerekkel. (5. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Három kiadványt is eljuttatott a kerületi lakosok számára az önkormányzat az elmúlt öt év fejlesztéseiről:
Otthonunk, Budafok-Tétény címmel. (7. oldal) 

Jubileum a Swing à la Djangóval
Nagyszabású koncerttel ünnepel
a kerület a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál
(4., 5. oldal) 
30. születésnapja alkalmából.

XXVII. évf. 14. szám 2019. július 31.

Előtérben a kerületi környezetvédelem
Faültetéssel, virágosítással, komposztálási programmal is védi az önkormányzat a környezetet Budafok-Tétényben
Budafok-Tétény a főváros egyik legzöldebb kerülete, és ez ma már nem csak
azt jelenti, hogy sok zöldterülettel rendelkezünk. Az önkormányzatnak és a
fővárosnak köszönhetően számos környezetvédelmi program indult kisvárosunkban.
gymást érik a környezetvédelmi

Eprogramok a kerületben. Július 11-

én zárult a jelentkezés például a komposztálási programra. A nagy érdeklődés miatt az önkormányzat bővítette
az igényelhető komposztládák számát,
hogy minden jelentkezőnek jusson belőle, így több száz kerületi háztartásban kezdődhet el a zöldhulladék újrahasznosítása a nyár folyamán.
Budafok-Tétény
önkormányzata június közepén hirdette meg komposztálási programját, ennek részeként
komposztládát és a komposztálási ismereteket tartalmazó kisokost igényelhettek a kerület lakói.
Már az első napokban nagy érdeklődés övezte a programot, így az eredetileg rendelt mennyiségre gyorsan lettek
jelentkezők. Az önkormányzat a nagy
érdeklődésre való tekintettel úgy döntött, megháromszorozza a megrendelt
ládák mennyiségét, így azok, akik a

xxxxxx

Pincejárat nosztalgiavillamossal

Fotó: Horváth Tamás

szabályoknak megfelelően jelentkeztek,
mind kapnak komposztládát és komposztálási kisokost. A komposztálócsomag átvételére várhatóan augusztusban
kerül sor, amelynek pontos időpontjáról és helyszínéről e-mailen vagy telefonon keresztül értesítik a programban
részt vevőket. A komposztláda fenntartására használati megállapodás kötése
szükséges, amelyet az átadáskor írnak
alá a felek.
Még 2016-ban indult el a főváros
jóvoltából a 10 000 új fát Budapestre!
program, melynek részeként 194 facsemetét ültetett el a Főkert Budafok-Tétényben. Sajnálatos módon a telepített
fák közül több gyenge állapotban van,
vagy egyáltalán nem hajtott ki.
A telepítő Főkert Nonprofit Zrt. havi
rendszerességgel ellenőrzi a facsemetéket, a júniusi bejárás során a Nagytétényi úton észlelték több fa pusztulását.
Ezeket a gyenge vagy ki nem hajtott csemetéket azonban pótolják 2019
őszére.
Budafok-Tétény önkormányzata a
fővárosi program mellett ugyanakkor
meghirdette a kerületi faültetési programot is, ennek eredményeként április 27én, a Föld napján ültették el a kétezredik
facsemetét. (Továbbiak a 2. oldalon) 

A Budafókát nem feledheti
Székelyi Dániel pályafutása csúcspontjaként értékeli a kvangdzsui hetedik helyét
Székelyi Dániel, az FTC nyílt vízi úszója a kvangdzsui világbajnokságon az
5 km-es távon a hetedik helyen végzett, az olimpiai versenyszámban, tíz
kilométeren pedig az 59 fős mezőny
első felében, a 27. helyen ért célba.
A Nagytétényben élő, 24 éves úszó a
mai napig hálás szívvel gondol vissza a
Budafókára és egykori mesterére, Horváth Tamásra.
zombaton, július 20-án már hazau-

Staztak Kvangdzsuból, a 17. vizes viA BKK és a BKV közkedvelt nosztalgiajárataival utazhatnak az érdeklődők augusztus 3-án a budafoki Bornegyedbe, ahol a pincékben countryhangulat várja a bor kedvelőit. Az időutazásról a 47-es villamos vonalán közlekedő UV típusú,
R47-es retrovillamos gondoskodik. (Továbbiak a 9. oldalon) 

lágbajnokságról a nyílt vízi úszók, köztük Székelyi Dániel is, aki élete legjobb
eredményét érte el a dél-koreai városban, helyesebben az ország déli partvidékén, Joszuban, a Japán-tengerről leválasztott védett öbölben. (Folytatás
a 12. oldalon) 

xxxxx

Fotó: Horváth Tamás
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Újra két vágányon
jár a villamos
Bontottak és felújítottak Rózsavölgyben
úlius 22-től újra mindkét vágányon

Jközlekedik a villamos Rózsavölgy-

felső és Kelenvölgy-Péterhegy megállóhely között. Az ezt megelőző hétvégén, július 20-án, szombaton és 21-én,
vasárnap a 41-es villamos Dél-Budán
a 47-es villamos Városház téri végállomásáig közlekedett, a rózsavölgyi és
kamaraerdei vonalszakaszt nem érintve, mert a korábbi, egyvágányú közlekedési rendet biztosító ideiglenes ki-

xxxxxx

térő elbontását végezték. A helyiek
beszámolója szerint nem volt kellemes
ez a hétvége, hiszen reggel héttől keményen zörögtek, csiszoltak, dübörögtek a gépek, és embereikkel együtt dolgoztak rendületlenül. A Rózsavölgyi
Egyesület beszámolója szerint azonban örömmel vette a lakosság, hogy elkészült egy megállónyi támaszték, vízgyűjtő, vízelvezető árok és a részben
felújított Pék utcai megálló is. n (vh)

Fotó: Horváth Tamás

Előtérben a környezetvédelem
Faültetéssel, virágosítással, komposztálási programmal is védi
az önkormányzat a környezetet Budafok-Tétényben

(Folytatás az 1. oldalról) 

Az önkormányzat hisz abban, hogy
napjainkban különösen fontos szerepe
van a zöldfelületek fenntartásának és
növelésének, ezért az utóbbi öt év minden napján legalább egy új fa a földbe
került, és folyamatban van a favédelmi
rendelet előkészítése is, amely a magánterületek fakivágásait szabályozza – tájékoztatta lapunkat Zugmann
Péter alpolgármester. A kerület vezetői bíznak abban, hogy a társadalmi
egyeztetés után egy mindenki számára elfogadható rendelet születhet a fák
védelmében.
Még áprilisban döntött a közgyűlés
arról, hogy a polgármesteri hivatalnál
és az önkormányzati cégeknél, intézményeknél kivezetik a műanyag flakonos ásványvizeket. A műanyag csomagolóanyagok csökkentésére buzdítják a
kerületi vállalkozókat, illetve egyéb in-

tézményeket is. Ennek köszönhetően
például az önkormányzat stratégiai partnere, a Serfőző és Társa Kft. hentesüzletében már hozott dobozban is lehet húsárut vásárolni a budafoki piacon.
Budafok-Tétény eleve zöld kerület, hiszen területének nagyobb részét a
kertek uralják, ezenkívül olyan természeti értékekkel is rendelkezik, mint a
Tétényi-fennsík vagy a Háros-sziget,
és a Kamaraerdő közelsége sem elhanyagolható tény. Zugmann Péter alpolgármester közlése szerint az adottságokon túl azonban az önkormányzat
is mindent megtesz annak érdekében,
hogy egyre jobban „zöldüljön” a kerület, és megteremtse a fenntartható fejlődés lehetőségét. Kiemelte, hogy amióta betiltották az avar égetését, a kerti
hulladékok összegyűjtéséhez, elszállításához minden évben rengeteg ingyen elvihető zsákot bocsátanak a la-

kosság rendelkezésére. Ennél is jobb
megoldás azonban az ágdarálás, amelyet minden budafok-tétényi, kertvárosi lakos térítésmentesen vehet igénybe. Ennek a házhoz menő akciónak
igen nagy előnye, hogy a talajtakarásra, illetve komposztálásra egyaránt alkalmas apríték a kertben marad, és újra
felhasználható.
A környezetvédelemért felelős alpolgármester kitért arra is: a „zöld úton
járó” önkormányzat fontosnak tartja, hogy a gyerekek is megismerkedjenek a környezettudatos életmóddal,
ezért számukra egyedülálló, környezeti nevelési kiadványt jelentetett meg.
A többévnyi szakmai munka eredményeként elkészült, Természetfürkész a
Tétényi-fennsíkon című háromkötetes
munkafüzet első példányait a Víz világnapján kapták meg a kerületi általános iskolák és óvodák. n (vh)

Lezárták a rózsakerti sorompót
Az átjárás a Dózsa György úti átjárón
és a Növény utcai aluljárón lehetséges
égleg lezárták július 19-én 12

Vórától a rózsakerti sorompót. A

Kelenföld–Százhalombatta vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó
létesítmények korszerűsítése projekt
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. beruházásában valósul meg. A
fejlesztés részeként 20,5 km hosszan
a vasúti pálya teljes átépítése, korszerűsítése történik. A pálya nagyrészt 120 km/h pályasebességgel
lesz járható 225 kN tengelyterhelés
mellett. Az állomásokon és megállóhelyeken 55 cm magas peronok, peronaluljárók, rámpák, liftek, perontetők épülnek korszerű térvilágítási

xxxxxx

rendszerrel. A felsővezeték-rendszer
teljes hosszban átépül.
A következő munkák (szintbeni átjáró
bontása és közútbontás, forgalomtechnika
kiépítése) megvalósításához a Nagytétényi úti átjáró (rózsakerti sorompó) végleges lezárása szükséges. Ezért 2019. július
18-án 19 órakor megnyitották a Nagytétényi út eddig lezárt szakaszát. 2019. július
19-én 12 órától a Nagytétényi úti átjárót
(rózsakerti sorompó) véglegesen lezárták, átkelési lehetőség a Dózsa György úti
szintbeni átjárón és a Növény utcai aluljárón keresztül lehetséges mind a közúti,
mind a kerékpáros és gyalogos forgalom
számára. n (vh)

Fotó: Horváth Tamás

Kerületi közlekedési felmérés
A válaszadók elutasították a fizetős parkolás esetleges bevezetését Budafok belvárosában
Több ezer válasz érkezett az önkormányzat által indított közlekedési felmérésre, amelynek célja a budafoktétényi közlekedési helyzet javítása. A
válaszadók elmondták véleményüket a
fizetős parkolás bevezetéséről is.
avasszal indított felmérést Buda-

Tfok-Tétény önkormányzata, hogy
az itt lakókkal együtt gondolja át, ho-

gyan 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. n (vh)

xxxxxx
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Városházi Híradó
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Álláspont

Szepesfalvy Anna alpolgármester

Find Your Greatness
újabb témában dolgozik együtt Budafok-Tétény önkormányzata nemzetközi

Úpartnerséggel. Néhány hete örömteli hírt kaptunk, jóváhagyták azt a nemzet-

Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes, Karsay Ferenc polgármester és Szepesfalvy Anna alpolgármester

Tusványos harminc

Fotó: Horváth Tamás

Idén bemutatkozott Budapest Bornegyede is a szabadegyetemen
Idén is képviseltette magát BudafokTétény Tusványoson, vagyis a harmincadik erdélyi tusnádfürdői szabadegyetem és diáktábor rendezvényein.
A rendezvényen többek között részt
vett Németh Zsolt országgyűlési képviselő, Karsay Ferenc polgármester és
Szepesfalvy Anna alpolgármester is.
– A Tusványosi Szabadegyetem 30
éves. Idén huszonkilencedszer veszek
részt rajta. Amikor nincs előadásom,
akkor Sanyi barátommal endurózunk,
azaz terepmotorral barangolunk a környező csodálatos hegyekben. Kedden délelőtt felkerestük az elhíresült
úzvölgyi katonai temetőt is – mondta el lapunknak Karsay Ferenc polgármester. A kerület vezetője három előadáson is részt vett előadóként. Mint
elmondta: szerdán a kedves témájával,
a jégkoronggal kezdte a napot. Régi jó
barátaival, Hudák Gáborral (szakmai
igazgató, Ferencvárosi Torna Club),
Zsoldos Péterrel (ügyvezető elnök,
Központi Sportiskola), Nagy Attilával (ügyvezető igazgató, Székelyföldi

Jégkorong Akadémia), Papp Előddel
(vezetői tanácstag, Csíkszeredai Sportklub) sok érdeklődő előtt beszélgettek
a magyar és a székely jégkorong jövőjéről. Aztán a Gazdaságélénkítés Budapesten – gazdagodó kerületek című előadásra kapott meghívást előadóként.
– A beszélgetés számomra is nagyon
tanulságos volt, mert sok jó példát hallhattunk egymástól arra vonatkozóan,
hogyan tudják az önkormányzatok és
a vállalkozások egymás munkáját segíteni – emlékezett kerületünk polgármestere, aki a csütörtöki napon szintén előadóként szerepelt az Életünk
a lakóhelyünk! című előadáson, ahol
Kósa Lajos (kampányfőnök, Fidesz), Bagdy Gábor (főpolgármesterhelyettes, Budapest), Kovács Péter
(polgármester, Budapest XVI. kerület)
társaságában beszélgetett a közelgő önkormányzati választásokról. A
polgármester Bagdy Gáborral közösen bejelentette azt is, hogy a budafokiak örömére BMX-edzésre, illetve
gördeszkázásra, görkorcsolyázásra alkalmas közparkot alakítanak ki a buda-

foki elágazás melletti területen, amelyet megkaptunk a BKV-tól.
Karsay Ferenc beszámolt arról is,
hogy nézőként vett részt olimpiai bajnokaink, a Testnevelési Egyetem rektora, Mocsai Lajos és fia, Mocsai Tamás, a Nemzeti Kézilabda Akadémia
vezetőjének előadásán. Az eseményen
részt vett Gyurta Dániel úszó és Kovács István ökölvívó is. Fontosnak tartotta, hogy az előadáson elhangzott: a
sport a magyar kormány által kiemelten támogatott stratégiai ágazat, mert
az emberi kultúra teljes jogú része.
Kelet-Európában azonban az életszínvonal emelkedésével nem emelkedik
azonos arányban az életminőség, ezen
belül az egészségi állapot színvonala.
Tusványoson bemutatkozott a kerület úgy is, mint Budapest Bornegyede.
Sok régi és új barát, ismerős jött megkóstolni a kerületi pincészetek borait,
pezsgőit a Garamvári, a Katona, a Lics,
a Törley és a Várszegi pincészetből. A
vendégeket többek között Szepesfalvy
Anna alpolgármester fogadta a kiváló
nedűkkel. n (vh)

Mi a véleményük?
Perlai Zoltán
DK-s
önkormányzati képviselő

Szövetség a változásért!
Létrejött az ellenzéki együttműködés Budafok-Tétényben is! A szövetségre lépő
szervezetek (Demokratikus Koalíció, Momentum Mozgalom, MSZP, Párbeszéd Ma-

dr. Staudt Máté
jobbikos
önkormányzati képviselő

A XXII. kerületben is megállapodást kötöttek az önkormányzati választások tekintetében az ellenzéki pártok, amelynek
lényege, hogy a képviselőjelöltek és a pol-

gyarországért, Jobbik Magyarországért
Mozgalom, Lehet Más a Politika, BudafokTétény Általános Ipartestület, Közösség
Dél-Budáért Egyesület) megállapodása
alapján Havasi Gábor mentőápoló személyében közös polgármesterjelölt, míg körzetenként egy-egy ellenzéki jelölt mögé
sorakoznak fel, kérve a változást támogató
kerületi lakosság bizalmát az október 13-i
önkormányzati választáson. A Demokratikus Koalíció Budafokon Perlai Zoltán középiskolai tanárt, közoktatási szakértőt és
Somos Iván ügyvédet, míg Nagytétény-

ben Nádor Iván villamosmérnököt és Kovács István épületgépészt, kerületi polgárőrt és önkéntes tűzoltót ajánlja a 2018.
áprilisi országgyűlési és az idén májusi
EP-választáson is többséget alkotott változásért kiállók táborának figyelmébe. Az
ellenzék közös fellépésével joggal bízunk
a harmadik sikerben ősszel is. Jelölttársaim készen állnak a feladatra, kérjük, hogy
támogatásukkal csatlakozzanak a szövetséghez, és októberben szavazzunk a kerületi ellenzéki képviselőjelöltekre! Élesszük
újjá Budafok-Tétényt! n

gármesterjelölt esetében is egy esélyes
kihívó mérkőzhessen meg a Fidesz–KDNP
jelöltjeivel szemben. A kerületi Jobbik jó és
alkalmas polgármesterjelöltnek tartja Havasi Gábort, aki a Momentum párt tagja,
és olyan jelölt, akit minden ellenzéki párt
el tudott fogadni. Hiszünk benne, hogy Budafok-Téténynek egy olyan új polgármesterre van szüksége, aki fiatal, dinamikus,
és nem sározódott be az elmúlt évtizedek
politikai harcaiban. Az ellenzéki koordiná-

ció lényege az is, hogy minél szélesebb
körben meg tudjanak jelenni az ellenzéki
hangok a XXII. kerületi képviselő-testületben, és esély legyen arra, hogy a jelenlegi
Fidesz–KDNP-többség leváltásra kerüljön.
Nem kellett mindenben egyetérteniük az
ellenzéki pártoknak, azt viszont mindenki
vállalta, hogy a korrupció bármely formáját elutasítja, a véleményszabadságot támogatja, és a „zöldgondolat” kerületi képviseletét felvállalja! n

közi projektet, amiben mi is partnerként veszünk részt. Aki követte az elmúlt három év híradásait, tudja, hogy májusban zártuk az előző, hasonló projektünket, a
YouInHerit programot, melynek lényege a tradicionális szakmák újragondolása,
fiatalok érdeklődésének felkeltése volt. Célunkat elértük, be tudtunk vonni jó pár
fiatalt a helyi értékek új élettel való megtöltésébe, a belőlük verbuválódott munkacsoport a továbbiakban is segíti Budafok-Tétény, Budapest Bornegyede életét.
Most ismét nemzetközi vizekre evezünk Gyulafehérvár vezetésével. A téma,
amit a Find Your Greatness projekt körüljár, nem más, mint hogyan tudjuk városaink rejtett és kevésbé rejtett értékeit egy egységes márkává formázni. Hogyan tudjuk elérni, hogy egyre többen jöjjenek és ismerjék meg a Budafok alatt
meghúzódó, több mint 100 kilométernyi pincerendszert, gazdag történelmi hagyományainkat, természeti és épített örökségünket.
A következő hónapokban azt vizsgáljuk, hogy az egyes partnervárosok hogyan tudják egységesen kommunikálni a bennük rejlő potenciált, hogy az a befektetőknek, helyi vállalkozóknak, civileknek, lakosoknak, turistáknak egyaránt
vonzó, érthető és élhető legyen. Ezzel a holisztikus szemlélettel kell megközelíteni a stratégiaalkotást.
A partnerséget Gyulafehérvár vezeti, a tagjai pedig Bragança (Portugália),
Vōru (Észtország), Wroclaw (Lengyelország), Ayutamiento de Teguise (Spanyolország), Perugia (Olaszország), Limerick (Írország).
Budafok-Tétény csak akkor tud sikeres és eredményes lenni, ha a fővárossal
szoros együttműködésben dolgozzuk ki a terveinket. A kiváló munkakapcsolatot jól példázza, hogy Tusnádfürdőn, a 30. Tusványosi Nyári Szabadegyetemen,
a Budapest sátorban mutatkozott be Budafok – Budapest Bornegyede a népes
érdeklődő közönségnek. n
civil szemmel

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

Nem csak labdarúgás!
zekben a hetekben a labdarúgók többnyire szabadságukat töltik, de a többi

Esportágban folyamatosan zajlanak a világversenyek. Ezeken a magyar spor-

tolók jól szerepelnek, és újabb sikerek részeseiként öregbítik a magyar sport hírnevét. A most véget ért úszó-világbajnokságon is szenzációs eredményeket értek el olyan fiatalok a felnőttek között, akiket korábban nem, vagy alig ismert a
sportvilág.
A BMTE Sportegyesület már többször ismertetett filozófiája is azt tartalmazza, hogy a legtöbb gyereket megmozgató labdarúgó szakosztályok mellett különös gondot fordítsunk a más sportágakban sportolni kívánó fiatalokra. A létesítmények fejlesztésénél ezért egyfajta komplexitásra törekedtünk, és ennek
jó példája az atlétikai pályánk, melyet szerencsére egyre gyakrabban és egyre
többen vesznek igénybe. Az külön öröm, hogy a sportegyesületünkön belül egy
olyan atlétikai szakosztállyal rendelkezünk, amely a kerületi fiatalok igényét képes kielégíteni és olyan szakmaisággal bír, ami már nemzetközileg is jegyzett
eredményekhez juttat bennünket.
Külön energiát fordítunk arra, hogy a fiatal sportolók nálunk maradjanak
egészen addig, amíg fejlődésüket biztosítani tudjuk. Külön öröm számunkra,
hogy a közelmúltban megrendezett svédországi junior Európa-bajnokságon és
az Azerbajdzsánban megrendezett bakui versenyen a budafoki sportolók kiváló eredményeket értek el.
Svédországban Molnár Janka a 400 méteres gátfutásban az 5. helyen végzett,
míg a magyar váltóban Kőszegi Mírával 4. helyezettek lettek. Bakuban, az ifjúsági olimpián Kőszegi Míra 200 méteres síkfutásban 2. helyezést ért el, és Vizi
Flóra, aki szintén kerületi érdekeltségű sportoló, női birkózásban 53 kg-os súlycsoportban bronzérmet szerzett. Wahl Zoltán sportolónk az országos bajnokságon a felnőttek között 4. helyezést ért el.
Ezek az eredmények szép reményre jogosítanak bennünket, és a magunk részéről bízunk abban, hogy fiatal sportolóink a Budapesten megrendezendő atlétikai világbajnokságon és később az olimpiai versenyeken öregbítik az egyesület
és a kerület hírnevét, sikereket érnek el a családjuk és maguk számára, és bízunk
abban, hogy a sportban megszerzett munka örömét a sport befejezését követően
is az élet más területén hasznosítani tudják.
Gratulálunk minden fiatal sportolónak. n

hirdetmény

Minden jelentkező kap komposztládát!
Július 11-én zárult a komposztálási programra való jelentkezés. A nagy érdeklődés miatt az önkormányzat bővítette az igényelhető komposztládák számát,
hogy minden jelentkezőnek jusson belőle, így több száz kerületi háztartásban
kezdődhet el a zöldhulladék újrahasznosítása a nyár folyamán.
Budafok-Tétény önkormányzata június közepén hirdette meg komposztálási programját, amelynek keretében komposztládát és a komposztálási ismereteket tartalmazó kisokost igényelhettek a kerület lakói.
Már az első napokban nagy érdeklődés övezte a programot, így az eredetileg rendelt mennyiségre gyorsan lettek jelentkezők. Az önkormányzat a nagy érdeklődésre
való tekintettel úgy döntött, megháromszorozza a megrendelt ládák mennyiségét, így
azok, akik a szabályoknak megfelelően jelentkeztek, mind kapnak komposztládát és
komposztálási kisokost.
A komposztáló csomag átvételére várhatóan augusztusban kerül sor, amelynek pontos időpontjáról és helyszínéről e-mailen vagy telefonon keresztül értesítik
a programban résztvevőket.

4

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



HIRDETÉS

 Városházi Híradó

Városházi Híradó



KULTÚRA



5

Jubileumi koncert swinggel
Harminc éven átívelő harminc popsláger augusztus harmincadikán
Nagyszabású koncerttel ünnepel a
kerület a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál 30. születésnapja alkalmából. Az Oroszlános udvarba augusztus 30-ra tervezett különleges esten
egyedülálló programmal, hat kiváló énekes és egy meglepetésvendég közreműködésével a Swing à la
Django zenekar és a Dohnányi Big
Band szórakoztatja majd a közönséget este nyolc órától. A harminc
évet felölelő zenei összeállításról és
a fellépőkről a két együttes alapítójával, Lombos Pál zenei szerkesztővel (képünkön), a koncert rendezőjével beszélgettünk.
– Mi teszi ünnepivé a koncertet?
– Kizárólag erre az estére összeállított programmal készülünk olyan
egyedi felállással, amellyel máskor
nem találkozhat a közönség. Harminc év popzenei terméséből válogattunk, a rendszerváltozáskor kezdődő és napjainkig tartó időszak

legjobb, legmeghatározóbb slágereit adjuk elő bossa nova, swing, jazz,
magyar autentikus cigánymuzsika,
illetve magyar népzene átiratban,
hangszerelésben. Az is újdonság,
hogy harminc zenész lesz a színpadon, a Swing à la Django zenekar,
valamint a BDZ Big Band kiegészül
a Budafoki Dohnányi Zenekar művészeiből alakult vonósnégyessel, és
a fellépő vendégelőadók a tőlük nem
megszokott stílusú dalokat is énekelnek majd.
– Ezek után milyen műsorra számíthatunk?
– Harminc dalról, köztük négy
egyvelegről szól a történet. Herrer
Sári például, aki a popos-rockos Mizu
mizu című számmal vált ismertté, a
Kispál és a Borz zenekar számaiból
énekel, a Hollywoodoo rockzenekar
frontembere, Trócsányi Gergő lassú, érzelemdús dalokat ad elő, és a
Swing à la Django énekesnője, Horányi Juli többek között Ákos zené-

jét tolmácsolja. A világzenei színtér
ismert szereplője, Magyar Bori Tankcsapda-nótákat, a Group’N’Swing
zenekar egykori tagja, Magyar Bálint
Charlie- és 30Y-dalokat énekel, Kozma Orsi pedig az egyvelegekben a
90-es évekbeli vonalat hozza. A legutolsó számmal a meglepetésvendég
lép színpadra, de az ő nevét még nem
árulhatom el.
– Januárig a BDZ tagja volt,
emellett öt-hat zenekarban játszik, és
nemrégiben még egy rockformációt
is alapított. Hogy működik egy
rockbanda nagybőgővel?
– Lassan két éve „nyomom”
elektromos
bőgővel.
Amerikából rendeltem ezt a szimfonikus zenészek számára készült különleges hangszert, amellyel húros
hangzást is lehet imitálni. Ezt használom a Swing à la Djangóban,
vendégfellépőként más „könnyűzenei” formációkban és a rockzenekarunkban is. n (Tamás Angéla)

Klauzál szellemiségének őrzői
Szabó Gyula-díjat adományoztak a
Klauzál Gábor Társaságnak június 21én, a Kerület napján, melyet Glattfelder
Tamás, a társaság elnöke vehetett át.
– 15 évvel ezelőtt egy maroknyi kerületi civil ember összefogott és megalakította a Klauzál Gábor Társaságot.
Miért pont az egykori mezőgazdasági,
ipari és kereskedelmi miniszterre esett
a választás, és mi volt az akkori célja a
közösségnek?
– Dobos Károly egykori elnökünk
javaslatára alakult meg a Klauzál Gábor Társaság. A reformkori politikus
életének második felét Budatétényben
töltötte, és fantasztikus dolgokat alkotott. Nevéhez köthető például a szőlőés gyümölcsnemesítés Kistétényben,
vagy éppen a Hugonnay grófok által
épített kápolna saját költségén való felújítása és karbantartása. Az általa alapított Kistétényi Szőlőbirtokossági
Társulat sokat tett a terület jövőjéért.
Jó borokat termelt, nyaralót, présházat épített. Hagyományőrző és értékőrző civil szervezet vagyunk, olyan kulturális tevékenységgel, amely beleillik
Klauzál Gábor hagyományának, munkájának bemutatásába.
– Hogy illeszkedett be Budafok-Tétény mindennapi életébe a társaság, és
milyen programokon keresztül szólította meg az itt élő embereket?
– A társaság aktív tagságának köszönhetően gyorsan bekerültünk a kerületiek mindennapi életébe. A rendszeres programjainkra, mint például a

Klauzál-napok Tétényben, a Történelmi szalon, a Díszpolgár-találkozó vagy
éppen a Hősök vasárnapja, egyre többen kíváncsiak. A Barangolás Magyarországon és a környező országokban
programunknak az a célja, hogy minél szélesebb körben megismertessük
a Klauzál munkásságát.
– Számos vidéki városban fellelhető
emlékhely köthető a társaság névadójához, melyeket rendszeresen meglátogatnak és megkoszorúznak, de 2012
óta kerületünk is büszkélkedhet egy
egész alakos szoborral. Hogy sikerült
ezt megvalósítani?
– Igen, Szegeden és Kalocsán is
található emléktábla, melyet Klauzál
Gábornak emeltek. Amikor a társaság
megalakult, akkor szembesültünk azzal, hogy a kerületben csak egy utca
őrzi Klauzál nevét, így javaslatot tettünk a képviselő-testületnek, hogy az
akkori kulturális központot nevezzék
át. Így lett a KUSZÁ-ból Klauzál Gábor Művelődési Központ, nagy örömünkre. Nem sokkal később közadakozásból sikerült Benedek György
szobrászművész alkotását ünnepélyes keretek között leleplezni a ház
előtt.
– Milyen tervei vannak a társaságnak a jövőre nézve?
– Szeretnénk Klauzál Gábor és Budafok-Tétény jó hírnevét a kerületen kívül
élőkkel is megismertetni, hogy lássák,
milyen kulturális élményekkel gazdagodhatnak, ha idelátogatnak, a mi kis
otthonunkba. n (Viszkocsil Dóra)

Feketén, fehéren
Pezsgő popslágerek gordonkával
A Budafoki Pincejárat vendége volt a Duo RedWhite
Két csinos hölgy adott különleges gordonkakoncertet a Budafoki Pincejáraton a Törleynél. A Duo RedWhite nagy
sikert aratott a klasszikus hangszerekre átírt pop- és rockslágerekkel.
Duo RedWhite 2018 nyarán alakult

Akét fiatal csellóművész barátnőből,

akik nemcsak az életben, hanem a zenében is megtalálták a közös hangot.
Mindketten klasszikus zenei alapokkal rendelkeznek – a győri Széchenyi
István Egyetem Zeneművészeti Karán
hozta őket először össze az élet, majd

Hérics Csenge ott szerezte meg csellóművész diplomáját, Mády-Szabó Eszter pedig a budapesti Zeneakadémián.
Közös zenélésükkel saját maguk, valamint a közönség szórakoztatásának
céljából a közismert könnyedebb stílusokat célozták meg. A két gordonka látványa már önmagában izgalmas,
de a klasszikus hangszereken előadott
könnyűzene különösen nagy sikert vált
ki koncertjeiken.
A két muzsikus a Budafoki Pincejáraton aratott nagy sikert a Törley
Pezsgőmanufaktúrában
megtartott

koncertjükkel. Lapunknak elmondták: a közös zenélés révén is közelebb kerültek egymáshoz, úgy érzik
magukat, mint a testvérek. Ez nem
véletlen, hiszen az egyetemen szobatársak is voltak, és egy éve hozta
őket össze újra a sors, akkor alapították meg a duójukat. A komolyzenei
tevékenységük mellett a könnyűzene számunkra örömzenélés: más attitűddel játszik ilyen műfajban az ember – fejtették ki. Mint megtudtuk,
a popszámok nagy részét ők írják át
gordonkára, és ez is jó szórakozás a
számukra. Érdekes kreatív kísérletezés megtalálni, hogy mit lehet kihozni a klasszikus hangszeren a harmóniákból. Terveznek saját számokat is,
de ez még „a jövő zenéje” – mondták
el a duó tagjai, akiknek egyre több
fellépése van fesztiválokon, kulturális rendezvényeken, de esküvőkön is.
Számos országos és nemzetközi sikerük közül kiemelkedik Csenge 2. helyezése a 2011-es Országos
Starker János Gordonkaversenyen,
valamint a Rektori díj, melyet a
2015-ös Weiner Leó Országos Kamaraversenyen szerzett. Eszter 2. helyezést ért el 2015-ben az Olaszországban megrendezett Premio Citta
di Padova versenyen virtuóz kategóriában, és ugyanennek a versenynek
kamarazene szekciójában 1. helyezést szerzett zongoratriójával (Trio
Energico). n (H. Gy.)

Tízéves jubileumát ünnepelte a Budafoki Fotóklub
Évfordulóra gyűltek össze azok, akik
megjelentek a Feketén, fehéren című
kiállításmegnyitón a Vén Emil Galériában. A Hell Ferenc fotográfus feketefehér fotóiból összeállított tárlaton, az
ő fotóival ünnepelte meg 10. születésnapját a Budafoki Fotóklub, melynek
tagja és egyben titkára is a portréit bemutató alkotó.
ell Ferencet, aki Félek, hogy köd-

Hbe veszek című képével 2018-ban

elnyerte az Év Budafok-Tétényi Természetfotósa címet, és márciusban a
Budafoki Könyvtárban tűnt fel fotóival a Mosolyra fel! címet viselő program kiállítói között, Vankó András köszöntötte.
– Sokan azt gondolják, hogy sokkal
egyszerűbb fekete-fehér felvételt készíteni, mint színes fotográfiát, de ez óriási tévedés, mert amíg a színes képeknél nem

tűnik fel egy-egy apró hiba, addig ezeknek a fotóknak tökéletesnek kell lenniük,
nem veszhetnek el részletek, az alkotónak nincs tévedési lehetősége, és Hell Ferenc kiállításának ez a legnagyobb értéke
– mondta megnyitóbeszédében a fotóklub
elnöke.
A kiállítás megnyitóján a debreceni
Vojtina Bábszínház színészei, Hell Krisztina és Hajdú Péter fekete-fehér irodalmi összeállításában többek között Babits
Mihály, Kányádi Sándor és Szabó Lőrinc
versei hangzottak el, a Nádasdy Kálmán
Művészeti Iskola növendékei – Ábrahám
Eszter, Bacsó Dániel, Lukács Máté és
Sztasák Natán – pedig egy kortárs szerző
kezet-lábat megmozgató klasszikus művét adták elő.
Hell Ferenc önálló kiállítása augusztus
20-ig tekinthető meg a Vén Emil Galériában a Klauzál Ház nyitvatartási idejében.
n (Tamás Angéla)
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Otthonunk, Budafok-Tétény

xxxxxx

2014–2019

ásodik kiadványunkban a kerületi zöld-

Három színvonalas kiadványt is eljuttatott a kerületi
lakosok számára az utóbbi időkben az önkormányzat a Budafok-Tétényben zajló intézkedésekről és
fejlesztésekről Otthonunk, Budafok-Tétény címmel.

Mprogramról van szó, amelynek része a fásí-

lső kidványunkban a kerületi városfejlesztés

armadik kiadványunk a kerületi családok jó-

ság, a másodikban a környezetvédelem területén
elért eredményeinkről van szó, a harmadikban a
családok érdekében, védelmében meghozott intézkedésekről olvashatunk. Az először kiadott színes
füzetben többek között hírt ad az önkormányzat
az óvodák, bölcsődék, egészségügyi intézmények,
játszóterek, közterületek felújításáról, a sportolási
lehetőségek bővítéséről, az útfelújításokról, a közlekedésbiztonság fejlesztéséről, Budafok belvárosának megújításáról, a Duna-part rendbetételéről.

rületi iskolák, óvodák fejlesztéseitől kezdve a
sport- és egészségügyi fejlesztéseken át a civil
szervezetek, a hitélet támogatásáig, illetve a kulturális fejlesztésekig. A kiadványokat a kerület a
postával terjeszti, amennyiben valaki ezeket esetleg nem kapta meg, jelezheti a kerületi postahivatalokban.
A színvonalas kiadványokat online is megtekintheti a www.budafokteteny.hu/budafok-teteny/
kiadvanyok oldalon. n (vh)

tás mellett a kertgondozás támogatása és a környezeti nevelés támogatása, elősegítése is.

Eeredményeiről kaphatott tájékoztatást a lakos- Hlétének és jóllétének támogatásáról szól, a ke-

Otthonunk, Budafok-Tétény

2014–2019

Otthonunk, Budafok-Tétény
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2014–2019
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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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Vadnyugati utazás
nosztalgiavillamossal
Countryzenével várják a budafoki pincékben a vendégeket
A BKK és a BKV közkedvelt nosztalgiajárataival utazhatnak az érdeklődők augusztus 3-án a budafoki Bornegyedbe,
ahol a pincékben countryhangulat várja a bor kedvelőit. Az időutazásról a 47es villamos vonalán közlekedő UV típusú, R47 retrovillamos gondoskodik.
z augusztusi forróságban mi is le-

Ahetne üdítőbb a budafoki hűs pin-

céknél és boroknál? Aki egy igazi
vérpezsdítő programra vágyik, csak
fel kell ülnie a Pincejáratra, hogy
elvigye Budapest belvárosából a
Bornegyedbe. Augusztus első szombatján Budafokon countryzenék szólnak, miközben a kerület legjobb borászainak kínálatát lehet végigkóstolni,

ínycsiklandó falatok kíséretében. A
tematikus séta ezúttal új helyszínről indul. A Katona Borház tételeinek kóstolása közben ismerhetik meg
az érdeklődők a Borkő és Zilahi utca
pincéinek kialakulását és történetét
Garbóci László helytörténész tolmácsolásában. A sétát követően 19.30kor felcsendülnek a táncdalfesztiválok örökzöld slágerei, nagyszerű
színészekkel, egy interaktív színházi előadás keretein belül. Alig pár lépésnyire az Acoustic Guitar Cafe koncertje, pincehűs borok és finomabbnál
finomabb ételvariációk fogadják a
vendégeket a Várszegi Pincészetben.
A nyári Gasztroshow témája nem is
lehetne más, mint a grillvariációk: mi-

lyen húsokból mit érdemes készíteni. Ebben nyújt majd segítséget Serfőző László húsbolttulajdonos és
Révész József mesterszakács. Rendhagyó módon nem a pincében, hanem a Záborszky Pince udvarán lesz
a grillezéssel egybekötött beszélgetés,
majd a kóstolás. A bor és finom falatok után Várhelyi Csilla festőművész
kiállítása fogadja a Borváros vendégeit. Aki pedig még ezek után is éhes
marad és egy kis játékra is vágyik, annak érdemes ellátogatnia a Borköltők
Pinceétterembe, ahol 19 órától hideg
málnakrémleves, grillezett sajtszeletek salátaágyon, steakburgonyával
és az elmaradhatatlan pincekvíz lesz
a napi menü. n (Viszkocsil Dóra)

Maja tervez, Isten végez
Sokak számára már törzshely a nemrég nyílt Pavilon Kávézó
Maja Wanot – a kerület számára
„Majecsko” néven ismert cukrász –
néhány hónapja nyitotta meg a Pavilon
Kávézót, amely házias ízeivel, hagyományos, ám mégis különleges süteményeivel számtalan régi és új látogatót
vonz az Art Quarter Budapest udvarába. A vállalkozó szellemű hölgy azóta
megsütötte a Kerület Sütijét, az önkormányzat stratégiai partnereként hivatalosan is „felkerült a térképre”, valamint a közelmúltban táborokat is
tartott a legifjabbak számára. És az
újabb ötletek egyre csak születnek…
égy tucat kisgyermek már egé-

Nszen biztosan fel tud törni egy to-

xxxxxx

Fotó: Horváth Tamás

Több, mint futó kaland
Máris megszerették a DunaFok Szabadidőparkot
Az utóbbi években megannyi jelentős és felettébb hasznos fejlesztés
gazdagította kerületünket, de június
végén végre egy olyan környék is
megszépült, amely minden bizon�nyal a legtöbb kerületi lakos szívéhez közel áll. A budafoki Duna-part
szabadidőparkkal, kültéri sporteszközökkel, játszótérrel, sőt, még egy
grillbüfével is gyarapodott.
Budafokon felnőtt lakosok – és

Apersze a már ahhoz elég idős

gyerekek is – emlékeznek még
arra, hogy miként festett a Duna
utcai vízpart és környéke, mielőtt
új arculatot kapott volna. Lebontott épületek, rendezetlen környezet, sok szemét és még több gaz.
Az állapotokat sajnos a Duna közelsége sem tudta elviselhetőbbé tenni, de a tősgyökeres budafokiakat azért ez sem rettentette
el a természetes környezet élvezetétől. Futók és kerékpárosok, kisgyerekes családok és kutyasétáltatók tucatjai, sőt, százai fordultak
meg naponta a parton, így igazán
időszerű volt már a terület rendbetétele és modernizálása. A főváros TÉR_KÖZ pályázata által is
támogatott önkormányzati beruházás keretében a kihasználatlan
– felső – Duna-parti részeket szabadidős létesítményekkel „dobták fel”, míg a közvetlen vízpartot megtisztították, szemeteseket

helyeztek el, valamint lépcsőket
építettek a könnyebb megközelíthetőség érdekében (hiszen ki ne
emlékezne arra, amikor a meredek homokfalon kellett „lecsúszni”, ha a vízparthoz akart eljutni
az ember).
A kültéri konditeremmel is rendelkező szabadidőpark hivatalos
megnyitója június 21-én, a Kerület napján volt – ahol még este tíz
óra tájban is fiatalok dolgoztatták
az egész napos fociban megfáradt
izmaikat. Merthogy futball- és kosárlabdapálya is épült itt, amelyek
szinte mindig használatban vannak,
kicsik és nagyok, családok és baráti társaságok felváltva élvezik az új
teret. Szintén hasznos újítás volt az
ivókút elhelyezése, hiszen a mozgás
közbeni frissítés erősen javallott, ebben a nyári hőségben pedig már-már
létfontosságú.
„Másodszor vagyok itt a két
kisfiammal – mondta az a fiatalember, név szerint Gere Mátyás a
Háros utcából, akit családi futballmeccs közben szólaltattunk meg a
rekkenő hőségben. – Először a Kerület napján, vagyis a kondipark
megnyitóján jártunk itt. Miközben a fiaim rúgták a labdát, és végigmentem a kondipark gépein,
igazán nagyszerűek. Most még ismerkednek a budafokiak a hellyel,
folyton ajánlgatom az ismerőseimnek.” n (Gáll Anna)

jást vagy meghámozni egy sárgarépát, ugyanis a konyhai „turpisságok”
jutottak főszerephez „Majecsko” nyári táborában. Négy héten keresztül – az
egyhetes pihenőtől eltekintve – fogadta és nyaraltatta a csemetéket az egyébként maga is háromgyerekes édesanya.
És ez még nem minden, a süteményező
emellett a megszokott, reggel nyolctól
délután hatig tartó nyitvatartási időben
működött, várva nemcsak a gyerekeket
furikázó szülőket, de az utcáról – vagy
az Art Quarter Budapest termeiből –
betérő fiatalokat és időseket egyaránt.
A gyerekek a sütik és az egyszerűbb
ételek elkészítésében segédkeztek is.
– Nem minden sütemény lett ehető –
nevet Maja –, de a kicsik nagyon élvezték, hogy kipróbálhatták a sütés-főzés
alapjait. Sokat jártunk a közeli játszótérre, voltunk a zöldségesnél is, hogy

a gyerekek friss alapanyagokat tudjanak választani. Kézműves-foglalkozáson is részt vehettek, az utolsó délután
pedig mexikói napot tartottunk, helyi
ételeket fogyasztva. A legkisebb vendég alig volt négyéves, a legnagyobb is
csak tizenhárom. A gyerekeknek szükségük van az aktív pihenésre, ezért itt,
az Art Quarter udvarán is játszhattak,
hiszen a konyhai feladatoknál sokat
kellett koncentrálniuk. Idén már nem
lesz több tábor, nagyon elfáradtunk,
én is és a csapatom is. Egy diákmunkás lány is segített nekem, amikor szorított a sok teendő, nagyon büszke voltam rá – mesélte a cukrász, amikor a
tábor programjáról kérdeztem. (A kávézó egyébként a továbbiakban is szívesen várja a tanulókat.)
Maja azonban nem dőlhet le kipihenni az elmúlt hetek fáradalmait, hiszen sorra kapja a megrendeléseket,
emellett pedig folyamatosan az újításokon töri a fejét. Születésnapi partik,
családi és baráti összejövetelek számára is helyet adhat hamarosan a kávézó,
augusztus végén, a borfesztivál kezdetére pedig már a kézműves sörök, zamatos italok árusítását is szeretné megvalósítani. A júniusi Kerület napjától
eltérően a „bornapok” alatt az üzletében várja majd a fesztiválra látogatókat. A téli időszakra pedig fűtött pavilonokat szeretne létesíteni, hogy a
hideg időben se kelljen lemondani az
ínycsiklandó harapnivalókról.
Eltökéltségét nézve ez nem lesz
probléma. n (Gáll Anna)
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Sursum Corda
2019

Emeljük föl szívünket!
Nyáresti hangversenyek Budafok-Tétényben 12. alkalommal

augusztus 19. – október 4.
A hangversenyek védnöke:

Karsay Ferenc
polgármester
Augusztus 19. hétfô 19.30

Szeptember 6. péntek 19.00

Szeptember 28. szombat 19.00

Budatétényi Szent István templom
1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 20.

Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központ

Budafoki Szent Lipót templom
1221 Budapest, Savoyai Jenô tér

Sirák Péter orgonaművész
és a Diósdi Schola hangversenye

Borbély László zongoraművész
hangversenye

Sirákné Kemény Kinga vezényletével
SZENT ISTVÁN TISZTELETÉRE

MÛSOR:
Bach: h-moll prelúdium és fúga, BWV 544
Brahms: két korálelôjáték: O wie selig seid ihr doch
O Gott, du frommer Gott
Válogatás Szent István ünnepe gregorián tételeibôl
és népénekeibôl
Karg Elert: Idillio buccolico
Lôcsei virginálkönyv: Chorae Hungaricae

1225 Budapest, Nagytétényi út 274.

MÛSOR:
Bach–Liszt: a-moll prelúdium és fúga BWV 543
Liszt: Fünf Klavierstücke No. 5 „Sospiri!”
Liszt: Impromptu
Chopin–Liszt: Meine Freuden
Liszt: A Villa d’Este szökôkútjai
Liszt: h-moll ballada
– szünet –
Liszt: Resignazione
Liszt: 1. Mefisztó-keringô
Liszt: Sursum corda!
Liszt: BACH fantázia és fúga

Gesztesi-Tóth László orgonaművész
és az Ars Nova Sacra Énekegyüttes
hangversenye
mûvészeti vezetô: Répássy Dénes

MÛSOR:
Bach: d-moll toccata és fúga
Arcadelt: Ave Maria
Monteverdi: Messe a 4 voci d’acapella
Lassus: Laudate Dominum
Liszt: Salve Regina
Mendelssohn: III. Orgonaszonáta
Liszt: Die Gründung – a Krisztus oratóriumból

Válogatás Szent István ünnepe gregorián tételeibôl
és népénekeibôl
Mendelssohn: B-dúr szonáta
(Allegro con brio – Andante religioso – Allegretto –
Allegro maestoso)

Augusztus 30. péntek 19.30
Vojnovich-Huszár Villa kertje
(esô esetén a villában)
1223 Budapest, Mûvelôdés u. 37/a

Barokk hangverseny
Közremûködik:
a Fodor Kamaraegyüttes
MÛSOR:
Vivaldi: C-dúr sopranino furulyaverseny, RV 443
Szólista:
Szilágyi Emese – blockflöte
Vivaldi: Négy évszak – Ôsz (F-dúr), RV 293
Szólista:
Fodor Tamás – hegedû
Marcello: d-moll oboaverseny, S.Z799
Szólista:
Oláh Kinga – oboa
Vivaldi: G-dúr kettôs mandolinverseny, RV 532
Szólisták:
Földesi Gergely – gitár, Szendi Ágoston – gitár
Bach: II. Brandenburgi verseny (F-dúr), BWV 1047
Szólisták:
Fodor Tamás – hegedû, Szilágyi Emese – blockflöte,
Oláh Kinga – oboa, Tóth Tamás – trombita

Szeptember 13. péntek 19.00

Október 4. péntek 19.00

Budafoki Evangélikus Templom
1221 Budapest, Játék u. 16.

Klauzál Gábor Mûvelôdési Központ
1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.

a Duo con Spirito
barokk szonátaestje
BOTOS VERONIKA – brácsa
és HEGEDÛS KATALIN – zongora
MÛSOR:
Eccles: g-moll szonáta
Marcello: e-moll szonáta, op. 1 No. 2
Bach: g-moll szonáta, BWV 1029
Valentini: E-dúr szonáta, op. 8 No. 10
Händel: C-dúr szonáta, op. 1 No. 4

Hegedűs Endre hangversenye
a Zenei Világnap alkalmából
Közremûködnek
a SOMOGYI VONÓSNÉGYES
tagjai:
Somogyi Péter I. hegedû
Lendvai György II. hegedû
Tóth Balázs mélyhegedû
Pólus László gordonka
MÛSOR:
Mozart: B-dúr szonáta K. 333
Chopin: cisz-moll polonéz, op. 26
Chopin: A-dúr polonéz, op. 40
Chopin: cisz-moll scherzo, op.39
– szünet –
Brahms: f-moll zongoraötös, op. 34

A koncertek rendezôje:

PRODUCTIONS

1221 Budapest, Vincellér út 12.
Mobil: +36 30 400 6722

A hangversenyekre a belépés díjtalan.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Köszönet a támogatásért
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának.

Városházi Híradó

Hirdetésfelvétel
Médiapartner: Sales Bt.
Megjelenési lehetőségekkel
kapcsolatban kérje tanácsadó
kollégáink segítségét!
Telefon: 06-20/9589-700,
e-mail: office@keruletilapok.hu

KÁRPITOSMESTER
MAJOR DEMETER
Kápritozott bútorok javítása,
áthúzása közülereknek is!

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő

HIRDETÉS, HIRDETMÉNY
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ÜVEGEZÉS
REDŐNY

SZÚNYOGHÁLÓ

NAPELLENZŐ

NYÍLÁSZÁRÓ

Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.

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

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

FOGTECHNIKA
 3\T`\_\X UVQNX X\_\[sX Xz`g~az`R
WNc~as`N RYz_URaá s_\[
 .Y` SRY`á XVcRURaá S\T`\_ Zs_
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1224 Bp, Dózsa Gy. út 79.
(bejárat a XII. u. felől)
Tel: 362-1889, 0620/422-0131
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Mostantól új telefonszámon
érhető el a piacfelügyelő
A Szomszédok Piacának
piacfelügyelőjét a 20/224 36 57-es
telefonszámon lehet elérni.

Apróhirdetés
FELHÍVÁS

Csapadékvíz-elvezetési problémák, tulajdonosi kötelezettségek
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az elmúlt időszak csapadékos időjárása a vízelvezetési problémákra is rávilágított. A kerület számos területén nem folyik el a
csapadékvíz, melyek oka a csapadékvíz-elvezető csatorna hiánya vagy szűkössége. Ezeket folyamatosan tisztíttatjuk, karbantartjuk, ahol az a kerület feladata, azaz a kerület tulajdonában vagy üzemeltetésében vannak.
Az elmúlt időszak csapadékos időjárása a vízelvezetési problémákra
is rávilágított. A kerület számos területén nem folyik el a csapadékvíz,
melyek oka a csapadékvíz-elvezető csatorna hiánya vagy szűkössége. Ezeket folyamatosan tisztíttatjuk, karbantartjuk, ahol az a kerület
feladata, azaz a kerület tulajdonában vagy üzemeltetésében vannak.
Sajnos az illegálisan a csatornába bekötött csapadékvíz-bevezetések
jelentős mértékben megterhelik a kerület szennyvízhálózatát. Nagyon
sok ingatlan esetében pedig a csapadékvizet egyszerűen a közterületre vezetik ki.
A csapadékvizeknek a közterületre történő kivezetése kapcsán tudni
kell, hogy a törvény értelmében a telken belüli csapadékvíz-elvezetés
kialakítása nem az önkormányzat, hanem az ingatlan tulajdonosának
a feladata! A vonatkozó kormányrendelet előírja:
A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos
telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.
A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez nem veszélyezteti senkinek a tulajdonát vagy a rendeltetésszerű használatot.
A telekről a csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak
zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy a csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.

Szintén fontos előírás, hogy a tulajdonos köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles
területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
Budafok-Tétény Budapest XXII kerület közigazgatási területén a
szennyvízcsatornázás elválasztó rendszerben épült ki 2015-ben, azaz
tilos a csapadékvizek bevezetése a szennyvízcsatornába!
Ahol ilyet találnak, a tulajdonos költségére megszüntetik a csapadékvíz bevezetését, és büntetést is kiróhatnak.
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Kérjük, hogy az előzőekben leírtak alapján ellenőrizzék saját ingatlanuk esetében a csapadékvíz-elvezetés szabályosságát, és tegyenek
eleget jogszabályi kötelezettségeiknek!
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata

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

Kalodás tüzifa, szén, brikett hőszigetelő
anyagok és gipszkarton kiegészítőkkel vásárolható, házhozszállítással is. 1116 Bp.,
Fehérvári út 202., Tel: 06-30/9516-583, 0630/650-3512,
Ács - kőműves vállal minden munkálatokat, szigetelést, festést, csatornázást,
aszfaltozást. Hívjanak bizalommal. Tel:
06-70/908-9578

életjáradék 
szolgáltatás 

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
Vízvezeték, csatorna, fűtés-hűtés rendszerek tervezése, szerelése. Ingyenes kiszállás! +36-30/670-6708
Csempézést, hidegburkolást, szobafestést, kőműves munkát, kisebb javításokat is vállalalok. Tel: 06-30/975-0053,
06-1-226-2527
Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves korig.
Kérésére házhoz megyünk. Tel: 06-30/6821390, www.a111auto.hu
AZONNALI KÉSZPÉNZES GÉPKOCSI FELVÁSÁRLÁS A LEGJOBB ÁRON! Bizományos értékesítés! Prémium Autósziget Kft. 1223 Bp.
Nagytétényi út Tel: 06-30/816-20-95.

Életjáradékot fizetnék idős személynek havonta kis családi házért vagy lakásért. Kérem
18 óra után hívjon. Tel: 06-20/629-0916, segítőkész

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

KERT 

Kertrendezést, metszést, elvadult kertek
cserjeírtását vállalom. (Füvesítés, növényültetés, öntözőrendszer, sziklakertek.) Kerthez
kapcsolódó famunkákat is vállalaok. Tel: 0620/918-0945
FIGYELEM! Teljeskörő kertészeti munkák!
Fakivágás, gallyazás, kertrendezés, kertépítés, öntözéstechnika, térburkolás, kerti
létesítmények szakszerűen garanciával.
Zölderdő János: 06-30/343-7318, www.
sunikertek.hu

állás (www.http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok)
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

dajka munkakör betöltésére.

pályázati felhívás

Képzőművészeti pályázati felhívás XXII. kerületben alkotó
hivatásos képző- és iparművészek számára
30. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál
Művész utca
A pályázat benyújtásának határideje 2019. július 7. 24 óra
A 29. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál idején a Magdolna utca ismét
Művész utcává változik.
Idén, 2018-ban az Artér Művészeti Egyesület szervezésében jön létre a Művész utca, Egyesületünk célja, hogy teret, megmutatkozási lehetőséget adjon a kortárs művészetnek összesen 10 db kültéri műalkotás formájában.
Jelentkezni installációkkal, kortárs projektekkel lehet, amely figyelemfelkeltő, interaktív, helyspecifikus, vagy egyszerűen aktuális kortárs művészeti témákra hívja fel a figyelmet.
A borfesztivál Művész utcájának célja, hogy e rövid, ámde zsúfolt hétvége alatt felhívja a figyelmet a kortárs művészetek aktualitására,
fontosságára, a nézőközönséget megszólítva hozza közel a közönséget és a művészetet, művészeket egymáshoz.
A Művész utca valóban egy utca, melyet erre a hétvégére lezárnak
a gépjárműforgalom elől, így nagyméretű műtárgyak kihelyezésére
van lehetőség.
A pályázatra elsősorban, de nem kizárólag installációk tervezetét várjuk.
Az installációknak alkalmazkodniuk kell a borfesztivál, Művész utca
adta feltételekhez.
– Alapvetően kültéri a rendezvény, ezért az installációt olyan anyagokból célszerű összeállítani, amely ellenálló az időjárásnak az adott
időszakban.
– Sok látogató lesz, kötetlen formában, rongálás, sérülés előfordulhat.
– Figyelembe kell venni a baleset- és tűzvédelmi előírásokat, ez elsősorban méretbeli határokat jelent egy-egy kijelölt helyszínen.
– Többféle generáció fogja látogatni, ezt kérjük a témaválasztásnál figyelembe venni.
– A rendezvény háromnapos, péntektől vasárnapig tart, főként nappal látogatott.

– A terület éjszakai őrzéséről az önkormányzat gondoskodik.
A kiválasztott pályamunkák alkotóinak pénteken délelőtt gondoskodnia kell a kihelyezésről, és vasárnap délután az elszállításról.
A kuratórium tíz munkát, projektet fog kiválasztani, minden megjelölt
helyre kerülni fog egy-egy installáció. Az elbírálásban szempont az
installációk, műalkotások összképe.
A pályázaton nyertes alkotások a borfesztivál ideje alatt (2019. augusztus 31.–szeptember 1.) az utca erre kijelölt helyszínein, szabad
téren fognak megjelenni. A kiválasztott helyszínek megjelölése a honlapon található.
Pályázni lehet új vagy már létrehozott alkotással is, de ennek is célszerű illeszkednie a helyszín adottságaihoz.
A honorárium 90 000 Ft/ fő, anyagköltség maximálisan szintén 90
000 Ft, amely tartalmazhatja az installáció és a helyszínre szállítás
költségeit egyaránt. A felmerülő költségeket számlával kell igazolni,
és a projekt leírásában kérjük előre tervezett tételekkel szerepeltetni.
A honorárium kifizetése is számla ellenében lehetséges, kérem, ezt a
pályázat benyújtásakor figyelembe venni szíveskedjenek!
A pályázatot a következő e-mail címre kell benyújtani: arter.artgroup@
gmail.com
Tárgy mezőbe kérjük beírni: Művész utca – pályázat 2019
Pályázati űrlap kitöltése kötelező, amely tartalmazza a műleírást, látványtervet, a felhasznált anyagok leírását, már létező alkotás esetében a fotódokumentációt és a művész rövid életrajzát, elérhetőségét
(e-mail, telefonszám).
A pályázati dokumentum az Artér honlapjáról tölthető le:
https://arterbudafok.wordpress.com
Telefonos tájékoztatót az alábbi telefonszámon kérhet:
Filotás Viktória: 06/ 70 601 9177
Kaszás Réka: 06/ 20 597 4046
Palik Eszter: 06/ 30 279 8059
A pályázat benyújtásának határideje 2019. július 7.
A pályaműveket az Artér Művészeti Egyesület által létrehozott 5 tagú
kuratórium fogja elbírálni. A nyertes pályázókat e-mailben és telefonon is értesítjük.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok. A pályázatokat 2019. augusztus 9-ig a XXII. kerületi Egyesített
Óvodába „dajka” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu,
Pajtás Zoltánné óvodavezető-helyettes részére.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

gyógypedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok. A pályázatokat 2019. augusztus 9-ig a XXII. kerületi Egyesített
Óvodába „dajka” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu,
Pajtás Zoltánné óvodavezető-helyettes részére.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

konyhai dolgozó munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok. A pályázatokat 2019. augusztus 9-ig a XXII. kerületi Egyesített
Óvodába „dajka” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu,
Pajtás Zoltánné óvodavezető-helyettes részére.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

óvodapedagógusi munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok. A pályázatokat 2019. augusztus 9-ig a XXII. kerületi Egyesített
Óvodába „dajka” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu,
Pajtás Zoltánné óvodavezető-helyettes részére.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

óvodapedagógusi munkakör betöltésére,
tagóvoda-vezetői megbízással.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok. A pályázatokat 2019. augusztus 9-ig a XXII. kerületi Egyesített
Óvodába „dajka” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu,
Pajtás Zoltánné óvodavezető-helyettes részére.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

takarító munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok. A pályázatokat 2019. augusztus 9-ig a XXII. kerületi Egyesített
Óvodába „dajka” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu,
Pajtás Zoltánné óvodavezető-helyettes részére.
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SPORT, IFJÚSÁG

 Városházi Híradó

Profi játékos szárnyai alatt
a fiatal kosarasok
Zakariás József-díjat vehetett át Károly Máté, a Budafoki Kosárlabda Klub
edzője június 21-én, a Kerület napján.

Székelyi Dániel (balra) Rasovszky Kristóffal

A Budafókát nem feledheti

Székelyi Dániel pályafutása csúcspontjaként értékeli a kvangdzsui hetedik helyét
(Folytatás az 1. oldalról) 

– Mindenképpen pályafutásom eddigi csúcsának tartom az 5 kilométeren
megszerzett hetedik helyet, eddig világbajnokságon a 19. hely volt a legjobb eredményem – mondta az egykori
budafókás fiatalember, Horváth Tamás tanítványa, aki két éve már a Népligetben, a Ferencvárosban úszik Kutasi Gergő irányításával. – Boldog és
elégedett vagyok ezzel az eredmén�nyel, miközben nem vitatom, hogy a
sportágunk krémje az olimpiai távra, a
10 kilométerre készült – öt kilométeren
viszont specialistákkal versenyeztünk,
a győztes Rasovszky Kristóf és jómagam. Azért a mienk sem volt gyenge
mezőny.
Nem bizony, ezt senki sem állítja,
Daninak még véletlenül sem kell magyarázkodnia. Különben is, mindig
azokat kell legyőzni, akik odaállnak –
és most ezek az úszók álltak oda.

A 10 kilométeren Dani huszonhetedikként végzett. Erről a versenyről így
beszélt:
– Hú, ez a résztvevők szerint –
akik már több ilyen futamon indultak – minden idők legerősebb tempójú tíz kilométere volt! Féltávnál
szinte ugyanannyi volt az ideje az
élbolynak, mint Rasónak, amikor
megnyerte az öt kilométert, vagyis 54 perc. És a második öt kilométeren még ennél is jobbat úsztak,
ahogy mi mondjuk, negatív sort!
Bevallom, nekem erős volt ez a száz
méterenként 1:04-es iram, én nem
szoktam hozzá ehhez. Az első tízben
végzett úszók közül kilencen 15:20
percen belüli 15:00-as idővel rendelkeznek, nekem pedig csak 15:40
perc az egyéni csúcsom.
Ez volt az a pont, amikor megkérdeztem Danit, vajon 24 éves fejjel elég erősnek érzi-e magát, hogy

az élvonal szintjére fejlessze a gyorsaságát.
– Feltétlenül. A 24 év nem kor a mi
műfajunkban, a riói olimpián 37 éves
úszó is a dobogón végzett. Kutasi Gergő szakmai irányításával rámegyünk a
gyorsaságom fejlesztésére. Különben a
jövő évi, setúbali Világkupa-futamon
még megszerezhetem az olimpiai kvalifikációt.
Dani arról is beszélt, hogy kellemes
meglepetés érte az öt kilométeres verseny után.
– Igen, mert kaptam egy gratuláló üzenetet Horváth Tamástól, ami nekem azt
jelentette, hogy már nem neheztel rám,
amiért három éve elhagytam a Budafókát.
Ezúton üzenem neki, hogy ebben a mostani világbajnoki hetedik helyezésben
vastagon benne van az ő munkája is, mert
ő tanított meg engem kilencéves koromban úszónak lenni. És ezt sohasem felejtem el neki. n (Ch. Gáll András)

Ifjú titánok Budafokon
A sikeres felkészülési torna mellett
igazolásokkal is erősíti a következő
idény játékát a BMTE labdarúgócsapata. Az egyesület két fiatal tehetséget is
igazolt a szezonra.

A döntőn a Vidám vízilovak alulmaradtak
az Oázis csapattal szemben
Megrendezték a XIII. Mesterek Vízilabda
Emléktornát, az M13-at a Budafok-tétényi
Hajós Alfréd Tanuszodában. Az eseményen
részt vett Karsay Ferenc polgármester is.

19 éves Opavaszky Balázs Vácon

z emléktornák örökös szervezője,

Akezdett futballozni, majd a Ferenc-

ASzekeres Tamás elmondta lapunknak,

lyás az FK Pohronie elleni találkozón
csereként beállva gólt szerzett, majd
gólpasszt adott. Soltész a Magyar Futball Akadémián nevelkedett, végigjárta
a korosztályos csapatokat, 2017 őszén
pedig az NB III-ban is bemutatkozott.
2018 februárjában a Kelen SC-hez szerződött, amellyel az előző idényben bajnok lett a BLSZ I. osztályban, és megnyerte a Budapest Kupát.
„Univerzális középpályás, aki védekező szerepkörben és irányítóként
is bevethető” – jellemezte Oláh Lóránt Soltészt, aki kisebb métertű pályán is rendkívül ügyes. Fiatal játékosunk az elmúlt hónapokban a
Ferencváros futsalcsapatában ontotta

Városházi Híradó
budafok-tétény

– 2004-ben testnevelő tanári, 2005ben pedig kosárlabda-edzői diplomát
szereztem a Testnevelési Egyetemen.
Edzői tevékenységem folyamatos volt
és azóta is tart. Emellett 2008–2014-ig
testnevelést is tanítottam egy középiskolában.
– Milyen terveid vannak a csapataiddal, hova szeretnétek eljutni?
– Az elmúlt pár évben mind az utánpótlásban, mind a felnőtt csapatainknál
komoly eredményeket értünk el. A célunk az, hogy ez a tendencia megmaradjon, minél több fiatal kosarazzon,
és felnőttcsapatunk a felnövő tehetségeket befogadja, és velük erősödjön tovább. n (Viszkocsil Dóra)

Mesterek a Hajós uszodában

Két egykori futballakadémiás is csatlakozott a BMTE keretéhez

város érintésével 2011-ben a Sándor
Károly Akadémiára került. 2016-ban
Siófokra igazolt, később kölcsönjátékosként a Vasas utánpótláscsapatában
is szerepelt. A Balaton-partiak színeiben 2017 őszén bemutatkozott az NB
II-ben, ahol tizenhárom mérkőzésen lépett pályára. A korábbi U17-es és U19es válogatott Opavszky a legutóbbi
szezonban a Paks NB III-as együttesének tagja volt.
„Úgy ítéltük meg, hogy jobbhátvéd poszton ő az, aki karakterét tekintve leginkább megfelel és beleillik a csapat profiljába” – nyilatkozta
Oláh Lóránt sportigazgató Opavszky
Balázsról (bal oldali képünkön).
Másik új szerzeményünk, Soltész
István (jobb oldali képünkön) már a felkészülés kezdete óta a mieinkkel együtt
edzett, és az elmúlt hetekben meggyőzte szakmai stábunkat arról, hogy érdemes szerződtetni. A 18 éves középpá-

– 26 évvel ezelőtt kezdtél el sportolni a Budafoki Kosárlabda Klubban, miért ezt a
mozgásformát választottad annak idején?
– Kisgyerekként úszni kezdtem,
majd karatéztam is pár évig, de ’93ban egy barátom elhívott a Budafokba kosárlabdázni, onnantól indult ez a
szerelem a sportággal.
– Kisebb kitérők voltak az életedben, de mindig hazataláltál a csapatodhoz, miért ennyire jó itt játszani, kik
voltak a példaképeid, edzőid?
– Voltak rövidebb kitérőim, kosárlabdáztam Németországban, Pápán, Érden
és Óbudán, de a szívem mindig visszahúzott Budafokra. Nagyon jó közösség
volt mindig, ez mind játékosként, mint
edzőként inspirálja az embert. Ferencz
Gábor volt a leghosszabb ideig edzőm,
nagyon sokat tanultam tőle.
– NB I-es és NB II-es bajnokcsapatnak is
tagja voltál, milyen érzés volt ott játszani?
– Mindig jó érzés bajnokságot nyerni és feljutni egy osztállyal feljebb, de
tovább emeli ennek érzetét az, hogy
rendkívül jó emberekkel érhettem el
ezeket a sikereket.
– A profi pályafutás mellett elvégezted a Testnevelési Egyetemet és elkezdtél edzősködni, kiket tanítasz a BKKban?

a gólokat, és bemutatkozott a felnőtt
válogatottban is. A jövőben viszont
már csak a nagypályás karrierjére
koncentrál.
Sportigazgatónk kiemelte: két 2000es születésű, vagyis a fiatalszabálynak
megfelelő labdarúgóval erősödtünk,
akiket nem csak a Magyar Labdarúgószövetség iránymutatása miatt választott szakmai stábunk.
„Figyelünk a keret átlagéletkorára,
mert a jövő csapatát építjük” – fogalmazott Oláh Lóránt.
Keretünkhöz kapcsolódó hír, hogy
Horváth Csanád távozott Budafokról, a
19 éves hátvéd pályafutásához sok sikert kívánunk. n (Budafoktime.hu)

hogy a július 19-én lezajlott viadalon tizenhárom elhunyt sporttársukra emlékezve versengtek a csapatok. A színvonalas és kemény küzdelemben Bolvári
Antal, Fuhrman Jenő, Hevesi István, Kádár György, Kiss Attila, Krieger György,
Kőrösy Ferenc, Olajos László, Udvardi
István, Varga Gusztáv és Vindisch Kálmán játékosok, valamint a két mesteredző, Pajtás Dénes és Samu Miklós tiszteletére ugrottak vízbe a „mesterek”,
hogy jó hangulatú, sportszerű mérkőzéseken döntsék el, kié legyen idén a díszes kupa.
A Masters – Mesterek vízilabda egy
családias, baráti alapú, egyidejűleg egészségmegőrző életforma, s mint ilyen, életminőség-kiegészítő – tette hozzá Szekeres Tamás.
Az emléktorna hat csapat részvételével, két csoportban zajlott. A döntőn a tavalyi győztes Vidám vízilovak és az Oázis
mérkőzött meg egymással. A csapatok-

nak kevésnek bizonyult a rendes játékidő,
ezért a 6:6-os végeredmény után a büntetők döntötték el a sorrendet. A végső ös�szecsapásban az Oázis bizonyult jobbnak,
így Karsay Ferenc polgármester nekik
adta át a győztest megillető kupát. A 2. helyezett Vidám vízilovaknak Rusorán Tibor, a Masters Vízilabda hazai etalonja,
a 3. helyezett Octopus csapatának pedig
Szekeres Tamás gratulált, átnyújtva egyegy Mikasa vízilabdát.
– Örömmel tölt el, hogy harmincnegyven évvel ezelőtt az én korosztályom
indította el hazánkban a szenior, avagy a
Mesterek Vízipólót, megannyi aranyat,
ezüstöt és bronzot hazahordva. Hihetetlen jó érzés, hogy ilyen sokan ráéreztek
a szenior póló összetartó erejére és szórakoztató mivoltára – mondta Szekeres
Tamás, majd hozzátette, hogy reméli, az
M13 Diapóló Emléktorna jól szolgálta a
közelgő dél-koreai Masters vb-re való felkészülést.
Az örökös szervező ezt követően köszönetet mondott Bodnár Tamás uszodavezetőnek és a Budafok masters csapatának, a Sunday Boysnak nemcsak a remek
játékért, de azért is, hogy helyszínt biztosított az M13-nak, és a rendezésből is kivette a részét. n (Tamás Angéla)
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