Band of StreetS

Don Attila Band

Győzelemmel rajtoltunk

Harmadik alkalommal érkezik a Budafoki
Pezsgő- és Borfesztivál afterpartyjára
a Band Of StreetS (BOSS). (5. oldal) 

Az augusztusi Budafoki Pincejáraton lépett
színpadra a Don Attila Band
a Záborszky Pincében. (9. oldal) 

Három góllal győzött a BMTE
a Szeged otthonában, és az első forduló után
az első helyen áll a tabellán. (12. oldal) 
(6., 7. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Malek Andrea
a borfesztiválon
Magyar népdalokat
énekel új köntösben
a színész-énekes

(5. oldal) 
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Megújuló közterek, új játszóterek, sportudvarok
Hamarosan átadhatják Budafok új játszóterét, amelyet társadalmi egyeztetés alapján épít a kerület önkormányzata
Az elmúlt öt évben huszonegy játszótér
és játszókert újult meg részben vagy teljesen a kerületben. Augusztus közepén ismét új játszóteret adnak át Budafokon, a
Jósika utcában, amelyet az önkormányzat forrásaiból építenek meg. Az egészséges életmód támogatásának jegyében
sportudvarok, fitneszparkok is épültek az
iskoláinkban, a közterületeinken, amelyeket nagy örömmel használ a lakosság. A
Duna-parton pedig DunaFok néven új szabadidőparkot adtak át a kerületieknek. A
fejlesztéseket általában társadalmi egyeztetés előzte meg, hogy a lakosság igényeinek megfelelően épülhessenek az új
létesítmények. Egy, a Tangazdaságban
építendő új játszótérről tavaly júniusban
szavazhattak először a kerület lakói. A játszótér megépítése most utolsó fázisához
érkezett.
öbb társadalmi egyeztetés is volt: a he-

Tlyiek dönthettek a pontos helyszínről,

elhelyezkedésről, és a tervek is ez alapján
készültek el. A játszótér a Jósika utca felől kap helyet, élő növényfallal és kerítéssel leválasztva a környezetétől. A játszótér
fő motívuma egy óriási szőlőfürt lesz, hiszen korábban a válaszadók 90 százaléka
értett egyet azzal, hogy a tematika kötődjön a budafoki szőlészethez.

Street workout eszközöket a Szent István téri meseparknál is elhelyeztek

Új pásztora van a nyájnak

Fotó: Horváth Tamás

2014 óta egyébként huszonegy játszótér és játszókert újult meg részben vagy teljesen, két új játszótér épült, egy új és egy
megújuló játszótér és park előkészítő munkálatai jelenleg is zajlanak, melyekről szintén társadalmi egyeztetések során mondhattak véleményt a budafok-tétényiek.
A sportudvar-fejlesztési program keretein belül hét kerületi iskola tornaterme
vagy sportudvara újulhatott meg. 2015ben 340 méteres futókör létesült a Bartóklakótelepen környezetbarát világítással,
majd kosárlabdapálya, lelátó, futókör és
távolugrógödör a Budai Nagy Antal Gimnázium udvarán. 2017-ben új műanyag
burkolatot kapott a BMTE atlétikapályája.
A Leányka utcai és a Rózsakerti lakótelepi után új fitneszeszközöket telepítettek az Arany János-lakótelepen és a Bartók-lakótelepen.
Új kombinált street workout eszközpark épült a Rózsakerti lakótelepen. Pályázati támogatással további 10 helyszínen lesznek street workout eszközök.
Ilyeneket nemrég a Szent István téri meseparknál helyeztek el. Társadalmi egyeztetés után jött létre szabadidőpark a főváros és az önkormányzat támogatásával a
Duna-parton játszótérrel, pihenőparkkal,
büfével, sétányokkal és sportolásra alkalmas területtel. (Továbbiak a 2. oldalon) 

Vadnyugati hangulat a hűvös pincékben
A Budafoki Pincejáraton augusztusban a countryzene kapott főszerepet
Sokan érkeztek cowboykalapban
és westerncsizmában az augusztusi Budafoki Pincejáratra, a szervezők ugyanis a nyár utolsó hónapjára
mindent a countryzene köré szerveztek. A nagy melegben kellemes volt a
pincék hűvös, végtelennek tűnő ágaiban sétálni, miközben táncba hívogató zene szólt.
Záborszky Pince udvarára grill-

Aételek illata csábította be a látoAugusztus elsejétől új plébánosa van a Savoyai Jenő téri katolikus templomnak
Ailer Gáspár személyében. Az 53 éves lelkipásztor a dunabogdányi Nepomuki
Szent János-plébánián szolgált korábban. Új plébánosunk ismerkedik Budafokkal, s az ismerkedést elősegítendő, augusztus első napján ebédre szóló meghívást fogadott el Karsay Ferenc polgármestertől. (Továbbiak a 3. oldalon) 

gatókat. A két hatalmas vaslapon sütött pácolt húsokat Révész József
mesterszakács és Serfőző László
húsbolttulajdonos. A készítés közben az érdeklődők kérdéseket tehettek fel, így sok trükköt és praktikát tudhatott meg a közönség a kerti
sütögetésről. (Folytatás a 9. oldalon) 

xxxxx

Fotó: Horváth Tamás
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Épül a Jósika utcai játszótér
Még ebben a hónapban átadhatják az új játszóteret a Tangazdaság területén
árhatóan augusztus második felé-

Vben nyitja meg kapuit Budafok új

játszótere, amelyet közösségi tervezés
alapján épít a kerület önkormányzata.
Tavaly júniusban szavazhattak először
a kerület lakói egy, a Tangazdaságban építendő új játszótérről, amelynek megépítése most utolsó fázisához
érkezett. Több társadalmi egyeztetés is volt: a helyiek dönthettek a pontos helyszínről, elhelyezkedésről, és a
tervek is ennek alapján készültek el.
A játszótér a Jósika utca felől kap helyet, élő növényfallal és kerítéssel leválasztva a környezetétől. A játszótér

fő motívuma egy óriási szőlőfürt lesz,
hiszen korábban a válaszadók 90 százaléka szavazott arra, hogy a tematika kötődjön a budafoki szőlészethez. A
szőlőfürtöt gumiburkolatú dombok és
egy minitrambulin alkotja majd. A tér
részben gyepes, részben homok-, részben pedig gumiburkolatot kap, ahová
sok játszóeszközt telepítenek a következő hetekben: hinta, rugós játékok, kis
és nagy mászóvár és homokozó is helyet kap majd, valamint egy játék tűzoltóautó is, amelyet társadalmi egyeztetésen szavaztak meg a kerületiek. A
játszóeszközök telepítése befejeződött,

jelenleg a gumiburkolat építése zajlik,
mely után a parki bútorok is a helyükre
kerülnek. A terület árnyékolását fák és
egy napvitorla biztosítják majd. A társadalmi egyeztetés során a válaszadók közel 71 százaléka tartotta jó megoldásnak
a természetes árnyékolást, így az eddig
meglévő fák mellé újakat is ültetnek.
A válaszadók 72,7 százaléka jelezte, hogy szeretne kerékpártárolót, így
az ivókút, a padok és a hulladékgyűjtők
mellett ez is helyet kap majd Budafok új
játszóterén. A beruházás Budafok-Tétény önkormányzatának saját forrásából
valósul meg. n (budafokteteny.hu)

Megbüntetik a közlekedési
szabálysértőket a 6-os úton
Fokozott rendőri jelenlét és térfigyelő kamera
Budafok-Tétényben az M0-s autóút és
kerületi útvonalak építési munkálatai miatt jelentős közlekedési torlódások alakulnak ki naponta. Az érintett szakaszok
közül neuralgikus pontként jelentkezik a
Kolozsvári utca és a 6-os főút és vasúti
fővonal kereszteződése. A 6-os számú
főúton feltorlódott autók miatt a Kolozsvári utcából (melyet „menekülő-elkerülő” útvonalként kezdtek használni az
autósok) balra kanyarodók nem tudtak
besorolni a 6-os főútra, és vagy keresztben a főúton, vagy a vasúti pályatesten
rekedtek meg, ami rendkívül balesetveszélyes helyzetet alakított ki.
balesetek elkerülése érdekében a köz-

Aút fenntartója a Kolozsvári utcában a

6-os számú főútra „balra kanyarodni tilos” táblát helyezett ki, ezzel minimalizálva a balesetek kockázatát. A kihelyezést követően azonban több bejelentés is
érkezett az utcában lakóktól és a közlekedőktől, hogy a tábla tiltását az arra közlekedők jelentős része nem tartja be. A tábla kihelyezését követően a Dunatelepen
élők jelezték, hogy a kanyarodási tiltás
miatt (főként hatósági ellenőrzés tarta-

Álhírek a kerületi kilakoltatásról
A sajtó egy részében megjelent híresztelésekkel ellentétben nem raktak ki senkit az utcára
Több médiumban július 31-én megjelent
egy álhír – anélkül, hogy az újságíró annak valóságtartalmáról az önkormányzatot megkérdezte volna –, miszerint Budafok-Tétény önkormányzata az utcára tett
önkormányzati lakásából egy segítségre szoruló idős bácsit. A valóság azonban
köszönőviszonyban sincs a hírrel.
Szociális Szolgálat vezetője az aláb-

Abiakról tájékoztatta a polgármestert:

A cikkben szereplő személy valóban
önkormányzati bérlakásban élt és valóban többhavi lakbérrel tartozik, amit
többszöri felszólítás ellenére sem rendezett.
A volt bérlő ellen 2019. májusban és
júniusban több esetben érkezett a hivatalhoz panasz a ház lakói és a közös képviselő részéről, hogy a kérdéses lakásból
penetráns bűz árad ki, és a lakást elborítja
a szemét. A lakók sokáig toleránsak voltak, de a türelmük elfogyott, mielőbbi intézkedést kértek.
A szociális munkatársak a lakásban
elviselhetetlen állapotokat találtak, a
wc-t elöntötte a fekália, mindent elborí-

tott a szemét. Tekintettel a lakó életvitelére, a többi lakót is veszélyeztető fertőzés- és járványveszélyre, a Polgármesteri
Hivatal Általános Igazgatási Irodáján eljárás indult a szomszédok bejelentésére.
A társasházban 16 lakás található, itt
több gyermekes család és idősek is élnek, az ő életüket keserítette meg a lakó.
A Családsegítő Szolgálat többszöri megkeresésre tudott csak a bérlővel
egyeztetni, hogy a lakásba bejusson és
felajánlhassa a segítségét. Az illető úgy
nyilatkozott, hogy nem kér segítséget,
meg tudja oldani a problémáit.
A hivatal legutóbb 2019. június 13-án
szólította fel a volt bérlőt az együttélés
szabályainak betartására és a lakás kitakarítására. Mivel a lakó semmilyen ígéretét nem tartotta be, a Szociális Szolgálat 2019. július 3-án a bérlakást önerőből
kitakaríttatta. A szomszédok elmondása
szerint a volt bérlő életvitele nem változott ezt követően sem, a szemét és a bűz
ismét elkezdett gyűlni a lakásban.
A Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársa, mivel az idős, beteg férfi nem volt képes magát meg-

ma alatt) az autósok a Dunatelepre hajtanak be, az ott lévő utcákban fordulnak
meg, emiatt nagyobb zaj- és légszennyezési terhelés éri az ott élőket, gyakran az
ingatlanjukhoz is nehezebben jutnak el.
A helyzet normalizálása érdekében
több alkalommal is rendőrt küldtek a kereszteződéshez, ami visszatartotta az arra
közlekedőket a szabálysértésektől. A kereszteződésbe térfigyelő kamerát is telepítettek, melyet a kerületi rendőrkapitány kérésére áthelyeztek, így teljesen
rálát a kereszteződésre. A kerületi rendőrök a kereszteződésben a kanyarodási szabályok betartása végett a BRFK
Közlekedésrendészeti Főosztálya és
Budafok-Tétény közterület-felügyelete munkatársaival együttműködve a szabálytalanul balra kanyarodókat a kereszteződéstől feljebb (az M0-s kanyarodási
szakaszában) félreállítják és – a kamerafelvételt is felhasználva – 50 000 Ft közigazgatási bírsággal sújtják.
A rendőrség felvette a kapcsolatot a
közút kezelőjével, és kérte, hogy a kereszteződésbe a „kamerával megfigyelt terület” jelzést helyezze ki, ezzel is a szabályok
betartására szorítva a közlekedőket. n (vh)

Fitneszeszközökkel bővült
a Szent István tér

felelően ellátni, a lakást fenntartani,
ideiglenes elhelyezést talált számára
a Baptista Szeretetszolgálat egyik intézményében, amit elfogadott, és az
általa használt lakást 2019. július hó
30. napján önként átadta. Az ideiglenes elhelyezés addig tart, amíg állandó elhelyezést nem találnak számára
erre szolgáló szociális intézményben.
Az idős férfit ideiglenesen egy háromágyas szobában helyezték el, ahol a
személyes dolgait is tarthatja.
Összegezve, az önkormányzat a hírekkel ellentétben nem rakta ki az idős
bácsit az utcára, hanem – mivel a hozzátartozói elérhetetlenek, gyerekei címét nem tudja – megfelelően elhelyezte és folyamatosan figyelemmel kíséri
helyzetét.
Az önkormányzat jogi lépéseket tesz
azon médiumok ellen, amelyek egyoldalú tájékoztatással félrevezették a széles közvéleményt, és ezzel rossz színben
tüntették fel a szociális ágazat szakembereit, az önkormányzatot és a klienst is
méltatlan helyzetbe hozva. n (vh)

Már használhatók azok a fitneszeszközök, amelyeket a közösségi tervezés eredménye alapján telepítettek a Szent István térre. A 2017 őszén lezajlott társadalmi egyeztetés során a válaszadók 85 százaléka jelezte, hogy szívesen látna testedzésre alkalmas eszközöket a téren. Most öt fitneszgéppel bővült a Szent István
tér, amelynek köszönhetően már öt fitnesz- és egy street workout park található Budafok-Tétényben. n

Városházi Híradó

Új pásztora van a nyájnak



képviselet
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

Augusztustól Ailer Gáspár a Szent Lipót-templom plébánosa
(Folytatás az 1. oldalról) 

Ailer Gáspárt – bár Budapesten született – huszonnyolc évvel ezelőtt Esztergomban szentelték pappá, és szinte
egész eddigi pályafutása a Dunakanyarhoz kötődik. Igaz, 1991 és 1993
között tanulmányúton volt az Egyesült Államokban, s 1999 és 2004 között még a szomszédban, Kelenföldön
is szolgált káplánként, 2009 és 2015
között Dunabogdányban és Kisorosziban volt plébániai kormányzó, 2015.
augusztus elsejétől plébános ugyanott, majd legutóbb esperes a szentendrei espereskerületben.
– Augusztus elsejétől vagyok itt plébános a Savoyai Jenő téri templomban,
jelenleg is a plébánián tartózkodom,
amely kisebb átalakításra szorul, most
is folyik a parketta csiszolása – jelezte
plébánosunk, hogy erősen világi tevékenységek is kísérik az új otthonba költözést. – Éppen túl vagyok az ebéden,
amit a polgármester úrral költöttünk el
a Promontor étteremben, kiváló a konyhája. Maga az étterem is gyönyörű.
Ailer Gáspár nem könnyen vált meg
a festői Dunakanyartól, ugyanakkor várakozással néz budafoki szolgálata elé.
– Bennünket az engedelmesség ígérete kötelez, ha a püspök úr kéri a szolgálatunkat más helyen, akkor mennünk
kell, úgyhogy teljes egészében én sem
tudom, hogy mi az oka a Budafokra ér-

Tusványos 2019
Jalkalommal vettem részt a rendezvényen, jó érzés évről évre visszatérni. Szé-

úlius harmadik hetében a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen jártam. 29

kezésemnek. Ez persze nem azt jelenti,
hogy ne jöttem volna szívesen! Annak
ellenére, hogy nagyon szerettem a Dunakanyart, és váratlanul jött az áthelyezésem. De ez így szokott lenni.
Harmadik generációs budafokiként,
lelkes lokálpatriótaként őszinte lelkesedéssel győzködtem a plébános urat
arról, hogy nem fogja megbánni a környezetváltozást. – Ismerem a szlogent,
hogy kisváros a nagyvárosban, hallottam a műemlék jellegű utcácskákról,
történetesen éppen a Magdolna utcán
sétáltam a plébániáról a Promontor étteremhez, megejtően romantikus a környezet. Azt is tudom, hogy Budafok a

xxxx

főváros bornegyede, magam sem vagyok ellensége a jó bornak. Alig várom, hogy felfedezzem Budafokot!
Örömmel látom, hogy van egy sajátos
belső hangulata a kerületnek, nem zsúfolt környék. A katolikus egyházban
minden hónap első péntekje alkalom
arra, hogy meglátogassam a környék
beteg híveit, ez meg fog történni. (Beszélgetésünk augusztus elsején, csütörtökön zajlott – a szerk.) Azt is hallottam, hogy augusztus utolsó napjaiban
lesz a messze földön híres budafoki
borfesztivál, amelyen – a polgármester
úr felkérésére – megáldom a szőlőt és
az újbort. n (Ch, Gáll András)
Fotó: Horváth Tamás

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

A Város mindenkié csoport nevű
aktivista formáció kerületünkben
is elkezdett akciózni
Annyit érdemes tudni róluk, hogy nincs
szervezeti formájuk Nem egyesület, így
nincsenek bejegyezve. Nincs hivatalos
tagságuk, nincs választott képviselőjük.
Önjelölt szószólóik vannak, akiknek semmilyen megbízásuk nincs mások képviseletére. Nincs törvényességi felügyeletük, nem kell pénzügyi beszámolót
készíteniük, elfogadtatniuk a tagsággal,
és leadniuk a bíróságon, mint a bejegyzett civil szervezeteknek. Ez azonban

BODROG Zoltán
lmp-s
önkormányzati képviselő

Szélsőközép
Most, az önkormányzati ciklus végén, a
közeledő kampány kapujában érdemes
összefoglalnom az elmúlt szűk három
évet (a ciklusban váltottam kollégámat,
Pongrácz Gergelyt, akivel hasonló értékrendben dolgoztunk). Alapvetésünk a

Dankóné Hegedűs Jolán
MSZP-s
önkormányzati képviselő

Hat ellenzéki párt, az MSZP, a Párbeszéd, a DK, a Jobbik, az LMP és a Momentum megállapodott arról, hogy az
őszi önkormányzati választásokon közösen támogatott jelölteket indít Budafok-Tétényben is. Csatlakozott az ös�-

nem akadálya annak, hogy adományokat
fogadjanak el a következőktől:
– a Soros György alapította Nyílt Társadalom alapítvány
– Civil Kollégium Alapítvány (egyik támogatója Soros alapítványa)
– Európai Lakhatási Hálózat (fő támogatója az NDK kommunista pártjának utódpártjához közel álló Rosa Luxemburg alapítvány)
– Foundation for Social Responsibility
(közös programok Soros alapítványával)
– Weil, Gotshal & Manges LLP (New
York-i ügyvédi iroda)
– Heinrich Böll Stiftung (a német Zöldek alapítványa),
– Friedrich Ebert Stiftung (a német szociáldemokratákhoz közel álló alapítvány)
– Davis Projects for Peace (több száz
projektet együtt támogat Soros alapítványával).
Tehát ezek a „semleges, civil, politikamentes” szervezetek támogatnak pénz-

zel egy nem bejegyzett csoportot, amely
a pénzügyi átláthatóság minimumát sem
tudja biztosítani, hiszen a saját nevére
nem kérhet vagy állíthat ki számlát.
És ez a csoport kér számon egy választott tisztségviselők által irányított népképviseleti szervet, amely a felügyeleti szervek
tömegének ellenőrzése alatt áll, az átláthatóságát törvényes garanciák biztosítják.
A Város Mindenkié bárkit beteg, szegény,
segítségre szoruló áldozatnak állíthat be,
megrágalmazhatja az önfeláldozóan, tisztességesen dolgozó szociális munkásokat;
az önkormányzat a személyiségi jogok védelme miatt senkiről nem hozhatja nyilvánosságra, ami a tudomására jut, hogy például éveken át verte a feleségét, lakbér helyett
alkoholra költi a pénzét, összeférhetetlen, a
saját gyerekei nevét nem képes megmondani. Ennek a valósághoz semmi köze, csak
példálózó felsorolás, természetesen.
Egyenlőtlen feltételekkel küzdünk. n

„szélsőközép”: a munka az első, a politika a második, szélsőségek kizárva!
A munkában kiváló partnereket ismertem meg a helyi „kormányoldalból”
– noha a Fidesz pártállami rendszerét elutasítom –, valamint a helyi baloldalból is
– akiknek pártjait szintén múltbeli képződményeknek kell tartanom. A centrumépítés során találtam igazi politikai közösségre a helyi Momentumban, s működtem
együtt a „néppártosodó” Jobbikkal is. Persze a munkában a legfontosabbak az önkormányzat hivatali munkatársai voltak.
Ellenzékből nem sikerült megmentenünk a XI. kerületbe átjáró 250-es

buszt, a Campona vasútállomás biztonságos gyalogos közlekedését, a
Budai Nagy Antal Gimnázium leváltott igazgatóját, de velünk lett például hosszú 251-es, műanyagmentes(ségre
törekvő)
önkormányzat,
komposztládaosztás, ingyenes ágdarálás, plusz ellenzéki részvétel a közlekedési konzultáció alapos kiértékelésében.
Kampány közeleg: augusztus végén
kezdődik az ajánlásgyűjtés – ahol lehet, támogassák a centrum jelöltjeit, a
szélsőközép főpolgármester-jelöltjét! A
Sétáló Budapest a mi Budapestünk. n

szefogáshoz Budafok-Tétény Általános
Ipartestülete, valamint a Közösség DélBudáért Egyesület is. A megállapodás
alapján minden párt egy közös ellenzéki polgármesterjelöltet támogat, Havasi
Gábor személyében. Minden egyéni választókörzetben egy-egy ellenzéki jelölt
mögé sorakoznak fel a szövetségre lépő
pártok és a civil szervezetek. Az október
13-ra kitűzött választáson arra kérjük a
kerület választópolgárait, hogy szavazzanak bizalmat az ellenzéki összefogás
jelöltjeinek! A Magyar Szocialista Párt

XXII. kerületi szervezete Daróczi Károly
építész technikust és Dankóné Hegedűs
Jolán tanítót ajánlja az önök megtisztelő
figyelmébe. Mindkét jelölt igen jártas a
képviselői munkában, hiszen több cikluson keresztül vehettek részt a képviselő-testület munkájában. Önkormányzati
képviselőként tudom, hogy elsősorban
a helyi érdekeket kell maradéktalanul
képviselni és szem előtt tartani. Ezért
nemcsak a politikával foglalkozók, de a
lakosság minél szélesebb rétegének segítő hozzáállására is számítunk. n

kelyföld mindig tartogat élményeket egész családunk számára. Ez egy olyan rendezvény, ahol a fiatalok ezrein kívül a politikai és gazdasági élet legfontosabb
szereplői is megjelennek, és az előadások után, kiskosztüm, öltöny helyett nyaraláshoz öltözve, rövidnadrágban, magánemberként beszélgethetünk velük egy pohár bor vagy üdítő mellett. Bár ezek a napok nem elsősorban a munkáról szólnak, az itt kialakult ismeretségek, barátságok nagyban segíthetik a későbbiekben
mindannyiunk munkáját. Hiszek a személyes kapcsolatok, kézfogások erejében.
A szabadegyetemen kerületünk vezetői is rendszeresen részt vesznek, Budafok-Tétény a kezdetektől erős képviselettel rendelkezik Tusványoson.
Az öt nap alatt három kerekasztal-beszélgetésen vettem részt meghívott
előadóként. Ezeken a fórumokon több település polgármestere ismertette saját, jól működő gyakorlati tapasztalatait, terveit, és szó esett a közelgő önkormányzati választásokról is. Sokan voltak kíváncsiak a Budafok-Téténnyel
kapcsolatos hírekre, információkra. Az előadások számomra is tanulságosak
voltak, mert sok jó példát hallhattunk egymástól arra vonatkozóan, hogyan
tudják az önkormányzatok és a vállalkozások egymás munkáját segíteni.
Régi jó barátaimmal, népes közönség előtt beszélgettünk a magyar és a székely
jégkorong jövőjéről. A hoki az egyetlen csapatsport, ahol a székelyföldi csapatok a
magyar bázisú bajnokságban játszanak. Igaz ez a felnőttekre és a teljes utánpótlásra is. Így aztán az előadás címével ellentétben - Tusványoson összehoz a jégkorong!
- a jégkorong nem csak Tusványoson hozza össze a székelyeket és a magyarokat.
Büszkeséggel töltött el, hogy az idei évben először képviseltette magát úgy
a kerület, mint Budapest Bornegyede. Sok érdeklődő látogatott el a Budapest
sátorhoz, ahol megkóstolhatták pincészeteink kiváló borait és pezsgőit. Budafok-Tétény akkor tud sikeres és eredményes lenni, ha a fővárossal szoros
együttműködésben dolgozzuk ki a terveinket!
Rendkívül fontosnak tartom, hogy Budafok-Tétény az egész Kárpát-medencében legyen ismert és elismert, mint a főváros Bornegyede, amely kiemelkedő kulturális értékekkel és eredményekkel büszkélkedő település.
A táborban jelentettük be Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes úrral az
örömteli hírt, hogy a fővárostól egy nagy telket kaptunk, mely lehetővé teszi,
hogy a 41-es villamos elágazásánál egy közparkot létesíthessünk, ahol terveink
szerint gördeszka- és BMX-pálya épülhet.
A hivatalos programok után régi szenvedélyemnek is hódoltam, helyi barátaimmal motoroztunk terepen, a környező csodálatos hegyekben. Ez a sport a természetjárás különleges formája, amely során olyan helyekre juthat el az ember,
ahova legfeljebb lovon vagy gyalogszerrel lehetne. Mindig elámulok, hogy a helyi
endúrósok mennyire ismerik a természetet, a növényeket, állatokat és milyen tudatosan óvják, védelmezik. Mindenhol tévedhetetlenül tájékozódnak, úgy ismernek minden dombot, hegyet, fát, mint a tenyerüket. Borbély András barátom pedig egy élő történelemkönyv, aki számon tartja és megmutatja a környéken zajló
I. és II. világháborús csaták minden emlékét. Ők vittek el az Úz-völgyi magyar katonai temetőbe is, ahol leróhattam tiszteletemet a magyar határt védő hősök előtt.
Összefoglalásként Toró T. Tibor gondolatait idézném Tusványosról: „A változás és az állandóság keveréke, bája van, kicsit mindig ugyanaz, de mindig
más. És az az életérzés, ami elkapja azt, aki Tusványosra látogat – legyenek
különböző társadalmi osztályokból, különböző érdeklődésűek, csúcspolitikusok vagy egyetemisták –, hogy mindenki egyenlő, és ez ad egy olyan varázst az
egész forgatagnak, hogy aki nem volt legalább egyszer a táborban, sosem fogja megérteni. És aki egyszer elment, az visszajár.”
Jövőre újra találkozunk! n
civil szemmel

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

Klímaváltozás
z utóbbi néhány évben megtapasztaltuk azt, hogy a korábbiaktól eltérő

Aviszonyok között kell élnünk, ami főként az egyre extrémebb időjárási

körülmények, illetve az élet minőségének kérdései és az egyre dráguló mezőgazdasági termékek áraiban van jelen. A kérdéssel foglalkozó kutatók a közelmúltban megkongatták a vészharangot, és arról beszélnek, hogy az emberiségnek 12-15 éve van arra, hogy megfordítsa a kedvezőtlen folyamatokat,
és minden téren fegyelmezett magatartással ennek megfelelő technológiák
alkalmazásával biztosítani kell azt, hogy a Föld átlag hőmérséklete 1,5 foknál többet ne emelkedjen. .
Az alapvető problémát tulajdonképpen az jelenti, hogy az emberiség mai
létszámával elértük azt, hogy július végén felhasználtuk a Föld egy éves tartalékait, ami azt jelenti, hogy mostantól az év végéig a jövőt fogyasztjuk el.
A klímaváltozás legnagyobb gondját az jelenti, hogy a nemkívánatos események sokkal gyorsabb lefolyásúak, mint amit korábban feltételeztünk. A
problémát világszinten kellene kezelni, de sajnálatos módon rövidlátó érdekek ezt nem teszik lehetővé. A jelenlegi brazil elnök komolytalan hozzáállással engedi a Föld tüdejének pusztítását, az őserdő kiírtását. Az amerikai
elnök egy-egy hideg napon kijelenti, hogy nincs klímaváltozás, mert aznap
éppen fázik. A kínai gazdaság, amely rövid időn belül a világ vezető gazdasági hatalma lesz, energiájának nagy részét szénből nyeri, de lengyel barátaink
is élen járnak a szénerőművek használatában. Az Európai Unió 2050-re szeretne egy nulla kibocsátású állapotot előállítani, de ehhez még néhány ország
megértését meg kell, hogy szerezzék. A klímaváltozást csak akkor lehet megállapítani, ha mindenki a saját érdekében önmaga is odafigyel a lehetőségekre, ami elsősorban a felhasznált energiák forrását, az épületek szigeteltségét
és a racionális használatot, a pazarlásmentes életvitelt helyezi előtérbe. Mindenképpen célszerű az embernek aját magának is végig gondolni a kezében
lévő lehetőségeket, kevesebb szemét, fel nem használt élelmiszer és megfelelő
berendezések alkalmazásával közlekedési módon megválasztásával tudunk
tenni a jövő generációért, a Föld megmentéséért. n
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Megszólal a lélek zenéje

Malek Andrea és a Soulistic augusztus 31-én lép fel a budafoki borfesztiválon
Sokoldalú művésznő érkezik Budafokra.
A több műfajban is magas színvonalon
alkotó, Emerton és Artisjus díjas Malek
Andrea a 2016-ban alapított Soulistic
nevű projektjével népszerű és hosszú
ideig elfelejtett magyar népdalokat szólaltat meg vadonatúj köntösben.
enészcsaládból származik, édesap-

Zja, Malek Miklós zeneszerző, kar-

mester, édesanyja, Toldy Mária énekesnő, énektanár, a testvére zeneszerző.
Malek Andrea a Színművészeti Főiskolán végzett, a magyar és külföldi színpadokon játszott komoly musicalekben
(Evita, Nyomorultak, Sakk, a Muzsika
Hangja, Chicago, Elizabeth, Camelot,
Jézus Krisztus Szupersztár, Macskák,

Spamalot) főszerepeket. Országos hírnévre a Szomszédok című televíziós sorozatban tett szert.
Számos lemeze jelent meg a pop,
jazz, sanzon és a világzene jegyében.
Saját bevallása szerint régi vágya teljesült, amikor a sok külföldi zene után
visszatért a saját gyökereihez. A Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon a Malek
Andi Soulistic formációt láthatja a közönség. A különleges és kortárs világzenei projekt a neves énekesnő és Jáger
Bandi zongorista, zeneszerző együttműködéséből jött létre 2016-ban. A
Soulistic a jazz és rhytm and blues stílusokat keveri a magyar népzenével. A
Soulistic név a lélek zenéjére, valamint
a lélek és a zene közötti szoros kapcso-

latra utal. A Malek Andi Soulistic projekt népszerű és hosszú ideig elfelejtett
magyar népdalokat (Bújdosik az árva
madár, Indulj el egy úton, Édesanyám
Rózsafája stb.) mutat meg a közönségnek.
A művésznő honlapján található értelmezés szerint igazán egyedi élményben lesz része a budafoki közönségnek.
„Legyen szó frissen megírt gospelről
karácsonyi koncerteken, latin, jiddisvagy örökzöld magyar dalokról itthoni és külföldi fesztiválokon, a színpadról mindig ugyanaz az elgondolkodtató,
táncolni való, értékes zene szól. Szemben a műanyaggal: a lélek zenéje.”
Különleges koncertet láthatunk augusztus 31-én, ezt megelőlegezhetjük. n (vh)

Borok, pezsgők,
Meg Egy Cukorka
Fiatal díjnyertes trió a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon
A Budafoki Pincejárat III. Tehetségkutató versenyének egyik díjazott együttese, a Meg Egy Cukorka (Hárs Barna
ének, gitár, Mihályi Dávid basszusgitár,
Halász Máté dob) eddig több tehetségkutató versenyen is indult, és többnyire
első helyezettként vagy – ahogy Budafokról is – különdíjjal távozott. A trióval,
amely az elmúlt időszakban színpadra lépett többek között a Supernem,
a 30Y, valamint a Kistehén társaságában és több fesztiválon is, az Oroszlános udvarban találkozhatunk a 30. Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon.
Városházi Híradó kérdéseire Mihá-

Alyi Dávid basszusgitáros válaszolt.

After party a BOSS-szal
A Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál vendége lesz a Band Of StreetS
Harmadik alkalommal érkezik a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál after
partyjára a Band Of StreetS (BOSS). A
New Orleans-i hagyományokat követő, fúvós és ütőhangszerekkel játszó
kilenctagú banda hangosítás és akár
színpad nélkül is remekül elszórakoztatja a közönséget, ahogy ezt két évvel
ezelőtt is tette, amikor a vihar elől sátorba menekülő emberek között muzsikált. A 2011-ben alakult pécsi zenekar
repertoárjában a 90-es évek slágereitől kezdve a mai zenékig minden népszerű nóta megtalálható.
érdéseinkkel a zenekar alapítóját, a
mellofonon játszó Fűzy Mátét kerestük meg.
– A Band Of Streets az utcazenefesztiválok közkedvelt szereplője és
rendszeres díjazottja. Milyen eseményeket emelne ki az elmúlt nyolc évből?

K

– Az együttes 2013-ban elnyerte
a Veszprémi Utcazene Fesztivál közönség- és a Zalakarosi Utcafesztivál szakmai díját, 2014-ben a Velvet.
hu ‚Kalap Kabát’ utcazenész tehetségkutatójának megosztott első helyét, és
2015-ben Egerben, a közönség szavazatai alapján első helyezést az Utcazenészek Versenyén. Zenélünk utcán, a
hallgatóság közé vegyülve és vonulva,
sokszor fesztiválokon, de falunapokon,
utcabálokon és esküvőkön is, és ahogy
egyre jobban megismernek az emberek, már adják is az ötleteket, hol szeretnének minket meghallgatni.
– Úgy tudom, külföldi sikerekről is
be tud számolni.
– Büszkék vagyunk arra, hogy öt éve
az isztambuli Rythm of Europe Street
Festivalon képviselhettük Magyarországot, 2015-ben a milánói világkiállításon, a Magyar Pavilonban zenélhet-

tünk, és még ugyanebben az évben a
zágrábi Cest is d’Best nemzetközi utcafesztiválra is meghívást kaptunk.
– A zenekar tagjai képzett zenészek,
többségük zeneiskolában tanít vagy a
Pannon Filharmonikusok tagja, mégis
vállalkoztak arra, hogy bemutassák és
megszerettessék az emberekkel az amerikai stílusú rezes utcazenélést.
– A műfajt a Band Of StreetS honosította meg Magyarországon. Óriási munka áthangszerelni a zeneszámokat – amely az én feladatom –, és sokat
próbálunk a megfelelő összhangért, de
ez a különleges dolog megéri.
– Ősztől mi lesz a program?
– Új átiratokat készítünk, folytatjuk a fellépéseinkről készülő útifilm
forgatását, és mivel egyre többször hívnak színpadra is, ezért egy
komplett színpadi show-műsoron is
dolgozunk. n (Tamás Angéla)

– Milyen előnyökkel jár egy tehetségkutató versenyen elért helyezés?
– Elsősorban figyelmet kap a zenekar. Nyilván ez abban az esetben igaz,
ha jó a formáció. Ilyenkor vizsgaszituációba kerülünk, és ez teljesen más,
mint egy koncert, hiszen a versenyen
a zsűri megmondja, hogy mit gondol a
produkciónkról.
– Tavaly októberben Jöhet Bármi
címmel megjelent a zenekar első albuma. Kitől kaptak segítséget ahhoz,
hogy elkészüljön a nagylemez?
– Ha nem lett volna a Hangfoglaló
Program, akkor lehet, hogy most nem
is beszélgetnénk, hiszen a támogatásuk által jött létre a lemez. Szegeden, a

Miracle Sound stúdióban vettük fel az
album anyagát Szabó Szebivel és Sóti
Norbival. A producer Ligeti Gyuri volt,
és a felvételek során Horváth Barna is
közreműködött.
– Több helyen olvastam, hogy legnagyobb erényüknek az őszinteséget és
a másságot tartják. Miben őszinték és
miben mások, mint a többi fiatal zenekar?
– A másság lényegében a hozzáállásunkban mutatkozik meg. Az érzelmek emberei vagyunk, hangulatainkat,
ha jó, ha rossz, megéljük. Zuhanunk
és repülünk. Ez a „megélés” általában
szúrja az emberek szemét. Legalábbis
az eddigi életem során így érzékeltem.
– Hogyan határozná meg az együttes zenei stílusát?
– Koszosan elegáns.
– Kitől tanultak eddig a legtöbbet?
– Nagyon hosszú a lista, mert sokan
voltak nagy hatással ránk. Büszkék vagyunk rá, hogy több példaképünkkel
is együtt dolgozhattunk, például Ligeti
Gyurival, a Supernemmel vagy éppen a
30Y-nal. Személy szerint én a mai napig
felnézek Noel Gallagherre és Papp Szabira, akik megtanították nekem, hogy
mi a rock’n’roll, illetve – mivel a zene
és az irodalom kéz a kézben jár – Kosztolányi Dezsőre és Grecsó Krisztiánra,
akik írásaikkal az élet értelmezésében
segítettek, segítenek. n (Tamás Angéla)

Mentsük meg az óceánokat!
Környezetvédelmi világnap a Tropicariumban
A június 5-i Környezetvédelmi világnap
és a június 8-i Óceánok világnapja alkalmából a Campona a Tropicariummal
és a Zero Waste Hungaryvel karöltve, látványos digitális megoldás segítségével tette érzékletessé a cápás állatkert látogatói számára az óceánok
műanyag-szennyezettségének döbbenetes mértékét.
kezdeményezés elsődleges célja,

Ahogy rávilágítson azokra a meg-

hökkentő tényekre, miszerint percenként egy teherautónyi szemét kerül az
óceánokba, és hogy ennek következtében a tengeri élőlények soha nem látott fenyegetettségnek vannak kitéve.
„Magyarországon, távol az óceánoktól nem találkozunk személyesen ezzel
a problémával, ami persze nem jelenti, hogy nem is vagyunk érintettek. A
Tropicarium az a helyszín, ahol leginkább átélhetjük mi is a valódi óceánélményt, éppen ezért fontosnak tartjuk,
hogy bemutassuk a valóságot, és felhívjuk a figyelmet az óceánok védelmének fontosságára” – foglalta össze
Voith Kinga, a Campona marketingvezetője. A szakmai sajtótájékoztatón
Garami Gábor beszélgetett Rodics Katalin természetvédővel, a Greenpeace
kampányfelelősével, Kump Edina környezetkutatóval, hulladékcsökkentési
szakértővel, a hulladekmentes.hu blog
szerzőjével, valamint Farkas Viviennel, a Tropicarium állatgondozójával.
Rodics Katalin elmondta, hogy a
Föld 71 százalékát borító óceánok szerepe többek között azért is kulcsfontosságú, mert az általunk belélegzett

oxigén felét az óceánok „állítják elő”.
Hangsúlyozta, hogy a Greenpeace hazai és nemzetközi szinten is törekszik
arra, hogy érdemi változások történjenek a hulladékkibocsátás óriási volumenének megfékezésében. Kump
Edina hozzátette, hogy a műanyagszennyezés ellen a saját otthonunkban
is rengeteget tehetünk, az apróbb lépésektől kezdve a teljes életmódváltásig.
Farkas Vivien a Tropicariumban élő állatokról és azok viselkedéséről beszélt.
A bevásárlóközpont arra ösztönzi a látogatókat, hogy a vásárláshoz ne eldobható műanyag szatyrokat használjanak, hanem keressék az ökotudatos
megoldásokat. n (Viszkocsil Dóra)
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Countryzene a Borvárosban
A Budafoki Pincejáraton lépett színpadra a Don Attila Band
Az augusztusi Budafoki Pincejáraton lépett
színpadra a Don Attila Band a Záborszky
Pincében, 15 órától 19 óráig. A zenészek
a country örökzöldektől kezdve a new
country legismertebb előadóitól játszottak
magyaros temperamentummal, zenei humorral fűszerezve. A zenekar otthonosan
mozog a blues és a rock’n’roll világában
is, így a country rock, line dance muzsika
mellett tradicionális country és ír folk muzsikát is szívesen játszanak. Az együttes
alapítóját, Orosz Attilát kérdeztük.

Vadnyugat a hűvös pincékben
A Budafoki Pincejáraton augusztusban a countryzene kapott főszerepet

(Folytatás az 1. oldalról) 

Ilyen volt például az, hogy a pácba
nem szabad sót tenni, és érdemes akár
3-4 napig is a nedves vagy száraz pácban tárolni a húsokat. Az elkészült
négyféle hús mellé négy különböző
ízesítésű salátát is választhattak a vendégek. A finom falatok kóstolása után a
pincében Várhelyi Csilla festőművész
kiállítását lehetett megtekinteni. A pince egyik ágában countryzenét játszott
a Don Attila Band, amire nagyon sokan el is kezdtek táncolni. Minden hó-

napban nagy népszerűségnek örvend
a tematikus séta, mely ezúttal új helyszínről indult a Katona Borházból. A
pincészet borainak kóstolása közben
Garbóci László helytörténész mesélt a
Borkő és Zilahi utca pincéinek kialakulásáról. A sétát követően felcsendültek a táncdalfesztiválok örökzöld
slágerei, nagyszerű színészekkel, egy
interaktív színházi előadás keretein belül. A Várszegi Pincészetben a finom
borok mellé az Acoustic Guitar Cafe
adott koncertet. Most is telt házas volt

a Borköltők Pinceétteremben megtartott
Pincekvíz, a vendégek a játék után hideg
málnakrémlevest, grillezett sajtszeleteket salátaágyon, steakburgonyával vacsorázhattak szombat este. Még a szervezőket is meglepte, hogy augusztusban
is ilyen nagy érdeklődés kísérte a programokat: a helytörténeti sétán ötvenen
vettek részt, a Táncdalfesztiválra pedig
már az előadás előtt elfogytak a jegyek,
így akik az utolsó pillanatban toppantak
be, már csak állóhelyeken élvezhették
a slágereket. n (Viszkocsil Dóra)

– A 80-as években került kapcsolatba a countryzenével, majd megalapította a Rodeo együttest, amellyel ’94-ben
Ausztriában elnyerték az év Old Timer és
Bluegrass zenekara címet. Miben rejlik a
countryzene varázsa?
– Erre a kérdésre azóta is keresem a
választ. Valószínű, hogy az eredetben rejlik, hiszen az Óvilág számos nációja hozzáadott valamit a saját folkkultúrájából.
A legerősebb hatása az ír, skót, angolszász instrumentális és vokális zenéknek
volt, de nem lehet figyelmen kívül hagyni az afrikai jegyeket sem. Röviden olyan
ez, mint egy jó recept. Egy kicsit ebből is,
egy kicsit abból is. Persze, hogy a végén
csak jó lehet!
– A Don Attila Band 12 évvel ezelőtt
alakult. Kik a tagjai, hogy született az
együttes?
– A jelenlegi formáció tagjai: Szabó Ferenc – Fery Moore elektromos és
akusztikus gitár, bendzsó, Székely Péter – Don Pety – nagybőgő, Rebe Ákos –
dobok, és jómagam – hegedű, mandolin,
akusztikus gitár, ének. Úgy alakultunk,
hogy egy húron pendūltūnk.

– Milyen zenéket játszanak, kik a követendő példák?
– Ez itt a bőség zavara. A tradicionális észak-amerikai folkon keresztül country örökzöldeket, new country slágereket,
ír folkzenét, zenekari feldolgozásokat. Természetesen vannak hazai kedvenceink is
a műfajon belül (Illés, Fonográf, Bojtorján). Saját zenéink, dalaink egyelőre a fiókok fogságában vannak. Ennek az az oka,
hogy még rengeteg el nem játszott kedvencünk van a palettán. Példakép előadók nevét csak a teljesség igénye nélkül említhetek, mint Bill Monroe, Hank Williams,
Doc Watson, Ricky Skaggs, Johnny Cash,
Don Williams, Alan Jackson, Marty Stuart.
– Az elmúlt években sok elismerést kapott az együttes, melyekre a legbüszkébbek?
– Amikor 2007-ben a németországi
Pullman Cityben rendezett zenei versenyen
a trió kategóriában az I. helyezést értük el.
Az sem ma volt, de azóta is emlegetjük.
– A countryzene kedvelői hol találkozhatnak a zenekarral? Magyarországon kívül külföldön is fellépnek?
– Játszunk klubokban, pubokban, fesztiválokon, lovas és motoros találkozókon,
céges és magánrendezvényeken, kül- és
belföldön egyaránt. Mindenhol, ahol szívesen látnak, hallgatnak.
– Milyen tervei vannak a zenekarnak a
jövőre nézve, esetleg több fellépés, album?
– Szeretnénk továbbra is népszerűsíteni a műfajt, megismertetni minél szélesebb körben, hiszen sajnálatos módon
még mindig csak egy szűk rétegzene, de
mi már tudjuk, hogy olyan, mint az orvosság, mindenre tud „gyógyírt”, nincsenek káros mellékhatásai, és recept nélkül
is kapható. n (Viszkocsil Dóra)

A mesélő kövek nyomában
Helytörténeti séta a Katona Borházból indulva
budafoki pincerendszer a világ egyik

Alegnagyobb ma is működő, össze-

függő pincerendszere. Teljes hosszára
különböző becslések készültek, a mai
általánosan elfogadott terjedelme közel
100 kilométer. Az augusztus 3-i Budafoki Pincejárat alkalmából tematikus sétát tartott Garbóci László helytörténész
a Katona Borházból indulva. Az 1996ban alakult családi pincészet Balatonbogláron és Tokaj-Hegyalján termelt
saját szőlőiből készíti minőségi borait.
A séta során megtudhatták az érdeklődők, hogyan alakultak ki a Borkő és a
szomszédos Zilahi utca pincéi, majd elfogyaszthattak a házigazda ajánlásával
három pohár bort és egy frissen sült sós
perecet.
Garbóci László helytörténész kedvcsinálóként néhány dolgot elárult a séta
előtt a hely történetéről. A XIX. század

legvégén Budafok harmadik borászati körzete alakult ki az egykori Zrinyi,
ma Borkő utcában és környékén. 1897ben az utca két oldalán, a Nagytétényi
utca sarkán szinte egy időben létesült a
Bleicher-féle szálló és a páros oldalon
az Éberhardt-féle pezsgőgyár. Ezek a
létesítmények kihasználták a hegy felé

mélyülő pincék adta lehetőségeket. Ezt
hamarosan felfedezték az újabb Budafokra települő pincészetek. Az utca
két oldalán hosszan benyúló lejárókkal alakították ki a mélyudvarokat és
az ebből nyíló pincelejárókat, illetve
pincéket. Döntő jelentőséggel bírt a
XX. század elején az Egri Püspöki Pincészet betelepülése az utcába, mely a
legjelentősebb beruházást hajtotta végre és alakította ki a későbbi Hungária
Pezsgőgyár, illetve a mai Katona Pincészet területét. Az 1910-es évektől a
szomszédos Török utcában a Brückner
borkereskedő család alakított ki több
pince egybenyitásával hatalmas pincerendszert. Kijáratuk volt a Nagytétényi
útra is. E pincékkel egy időben megkezdődött a XIX. század végén a környéken kialakított utcák tervszerű benépesülése is. n (Viszkocsil Dóra)

Csendéletek Nagyszebenben
Radóczy Mária iparművész válogatásával nyílt kiállítás Erdélyben
Négy magyarországi festőművész kiállítása
látható augusztus 31-ig a nagyszebeni Református Templom Galériában. A 10. Nagyszebeni Hungarikum Napok rendezvénysorozat részeként július 5-én megnyílt tárlaton
Agárdi Gabriella valamint a kerületi Bottyán
Marianna, Farkas Gyöngyi és Kelemen Ágnes mutatkozik be a fesztivál tematikájához
illeszkedő, gasztronómiai témájú képeivel.
z olaj-, akril-, pasztell- illetve ve-

Agyes technikával készített alkotásokat

Radóczy Mária iparművész válogatta és
rendezte kiállítássá a HÍD Magyar Egyesület elnöke, a fesztivál főrendezője, Serfőző Levente kérésére.
– A speciális tematikájú kiállításra a beadott munkákból huszonnégy gasztronómiai témájú csendéletet választottam ki,
amelyeknek a református templom galériájában biztosított helyet a művészetszere-

tő és művészetpártoló Varró Sándor lelkipásztor – tájékoztatta a Városházi Híradót a
Radóczy Galéria tulajdonosa.
A kerületi művészek alkotásait már
többször láthattuk Budafok-Tétényben.
A művészcsaládból származó Bottyán
Marianna legtöbb munkája tájkép, csendélet
és akt, a nagytétényi Farkas Gabi legszívesebben olaj-, akvarell- és akrilképeket fest,
míg Kelemen Ágnes grafikusművész, akit
köztudottan lenyűgöznek az emberi arcok,
s főleg a szemek szépsége, elsősorban egyedi könyveket tervez és illusztrációkat készít a
rózsavölgyi Pytheas Könyvmanufaktúrában.
A Gasztronómia a kortárs magyar művészetben címet viselő tárlatot Blénessy
Enikő színművész közreműködésével
Strebelo Róbert, a gazdag anyaggal rendelkező Brukhental Múzeum tudós kurátora
nyitotta meg, aki a rendezvénysorozat céljairól is beszélt.

A háromezer főt számláló erdélyi település szórványvidék, a régióban élő más
nemzetiségűek inkább a gulyás-csárdás
jellegű rendezvényekről ismerik a magyarokat és a tartalmasabb kulturális programokat kevésbe látogatják, ezért rendezik meg Nagyszebenben az idén is a
gasztrokulturális Hungarikum Napokat.
Az erdélyi programot Budafok-Tétény
Önkormányzata
támogatta. n (Tamás Angéla)

Radóczy Mária iparművész

Városi tájképek és jazz
Festészet, zene és gasztronómia a Záborszkyban
Az augusztusi Pincejáraton ismét előtérbe került a gasztronómia, amely kifejezés
– tévedés ne essék – nem a főzés tudományát, hanem az étel és kultúra összefüggésének művészetét foglalja magába.
Különleges élményben részesült az, aki
a szépen megterített asztalra elegánsan
felszolgált ételkölteményt és a hozzá illő
bort képzőművészeti kiállítás és igényes
muzsika társaságában fogyaszthatta el a
Záborszky Kúria Borvárosában. A borkóstolón Várhelyi Csilla olajfestményei és vizes tájképei, valamint Várhelyi Diána jazzzongorista játéka szolgáltatta a „hátteret”.
festőművész a jelenkor problémáit feszegeti: olajfestményein korunk jellegzetes pillanatait örökíti meg, tükröt
tartva a digitális kor arcának, akvarelljein pedig – ahogy a nagy pesti árvízről
készült alkotásán is – természeti környezetet, jelenségeket ábrázol, rendszerint
emberalakokkal a háttérben.
Várhelyi Csilla elmondta lapunknak,
hogy kisfia növekedésével egy időben
új dimenzióba lép képeivel, művészetével elsősorban a családi életre fókuszál.
Hozzátette: a téma változatlan, de egy
ideje nemcsak mint kívülálló vagy tanár
szemléli a gyerekek és a technikai eszközök kapcsolatát, hanem szülőként is. Kisfia szeptemberben lesz kétéves, a televízió és a mobiltelefon azonban már az ő
életében is jelen van.
– A gyerekeket nem lehet és nem is
szabad elzárni az őket körülvevő világtól, de fontos megtalálni az egészséges

A

Várhelyi Csilla festőművész

Fotó: Czimbal Gyula

egyensúlyt. Az életem mindennapjaiban
zajló eseményeket, jelenségeket naplószerűen vezetem, és azt tervezem, hogy
a történésekből egyet-egyet kiemelve képeimen is feldolgozom azokat. Éveken
átívelő sorozaton gondolkodom – mesélte a festőművész, aki nem először állít ki
a Záborszky Kúriában. Az Artér Művészeti Egyesület tagjaként már részt vett itt
egy csoportos tárlaton, de láthattuk munkáit a Budafoki Könyvtárban és a Cziffra
Központban is.
– Egyik legkülönlegesebb élményemnek tartom a tavalyi borfesztivált, amelyre a Pál utcai fiúk szereplőiből készítettem térinstallációt – árulta el a 2015-ben
a Hónap művészének választott és a Kossuth Lajos Magyar–Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskolában rajzot és művészettörténetet angolul is tanító művésztanár. n (Tamás Angéla)
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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

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő
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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

Önkormányzati választások 2019.
Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 13. (vasárnap) napjára kitűzte az önkormányzati képviselők
és polgármesterek általános választását.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A választáson 12 egyéni képviselőt, a kerület polgármesterét és Budapest főpolgármesterét választják meg 5 évre közvetlen
szavazással a választójoggal rendelkező kerületi lakosok. Budafok-Tétény Önkormányzatának Képviselő-testülete 17 fős, 5
képviselő a kompenzációs listáról szerez mandátumot.
Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható minden nagykorú magyar állampolgár,
továbbá az Európai Unió más tagországának állampolgára, ha magyarországi lakcíme van.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választását a Nemzeti Választási Bizottság tűzte ki ugyanerre a napra. Ezúttal a
nemzetiségi választópolgároknak nem kell külön szavazóhelyiséget felkeresniük, a lakcímük szerinti szavazókörben adhatják le voksaikat saját nemzetiségi jelöltjeikre is.
Az önkormányzati választáson a Helyi Választási Bizottság, a Fővárosi Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Bizottság,
illetve a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságok működnek.
A választással kapcsolatban további részletes tájékoztatásért látogassa meg a valasztas.hu weboldalt, vagy forduljon a Polgármesteri Hivatalban működő helyi választási irodához.
A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
cím: 1221 Budapest, Városház tér 11., telefonszám: 06-1/229-2611/188-as mellék
e-mail cím: valasztas@bp22.hu, faxszám: 06-1/229-2611/260

Helyi Választási Iroda
állás (www.http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok)

program

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

2019. augusztus 25. vasárnap 20.00 óra

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok. A pályázatokat 2019. augusztus 16-ig a XXII. kerületi Egyesített
Óvodába „kertész” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: ovodapajtas@ovoda.
hawk.hu Pajtás Zoltánné óvodavezető-helyettes részére.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Jegyzője pályázatot ír ki

Kertész, műszaki ellenőr ügyintéző
munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok. A pályázatokat 2019. augusztus 20-ig a Polgármesteri Hivatal
Humánpolitikai Csoportjához „kertész, műszaki ellenőr” jeligével lehet benyújtani az alábbi
e-mail címre: e-mail: palyazat@bp22.hu.
A 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 mellet pincészeti munkában való segítség nyújtás.
Jelentkezéseket várjuk a viktor.varszegi@varszegipinceszet.hu e-mail címre, vagy telefonon, a 06306046123-as telefonszámon.

Megjelenik: minden második héten

2019

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

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

Apróhirdetés

A választással kapcsolatos tudnivalókról, kérelmekről, határidőkről a következő lapszámokban részletes tájékoztatást adunk.

kertész munkakör betöltésére.

KÁRPITOSMESTER

IV. Nagytétényi
Sváb Piknik
A Nagytétényi Polgári Kör és a
Német Nemzetiségi Önkormányzat
ezúton meghív minden kedves
érdeklődőt a Nagytétényi Svábok
Kitelepítésének 72. évfordulója
alkalmából megrendezésre kerülő
Sváb Találkozóra
Program: 20.00. Hagyományos
megemlékezés és koszorúzás
a Nagytétényi Sváb Emlékhelynél.
a Südofen Blaskapelle Zenekar
közreműködésével.
A megemlékezés után a
Nagytétényi Sport Vendéglő
udvarán kötetlen beszélgetés,
ismerkedés, tapasztalatcsere.
(Nagytétény, Angeli u. 66.)

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

TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ
Akácméz 2200 Ft/kg
Hárs méz 2000 Ft/kg
Levendula méz 2200 Ft/kg
Erdei méz 2000 Ft/kg
Vegyes virág 1600 Ft/kg
Szükség estén házhozszállítás!

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

albérletet keres 
szolgáltatás 
Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752
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.

Albérletet keresek! Kis kertes, családi házat
keresek 2 fő részére a XXII. kerületben vagy
Érden. Tel: 06-30/407-1672

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
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 Városházi Híradó

Orgona és jiu jitsu

Váradi Zsóka szerint jó párosítás a jiu jitsu és a muzsikálás
itűnő érettségi bizonyítvánnyal, immár egyetemistaként készül a kántori vizsgára a brazil jiu jitsu 19-szeres magyar bajnoka, Váradi Erzsébet Julianna.
A fiatal sportoló, aki négy éve foglalkozik ezzel a küzdősporttal, már hét hónapnyi edzés után aranyérmes lett az országos diákolimpián, és azóta sorra nyeri a
versenyeket: a diákolimpiák és magyar
bajnokságok sikersorozatát követően tavaly a bolognai junior Európa-bajnokságon állhatott fel a dobogó legmagasabb
fokára. Váradi Erzsébet, vagyis Zsóka a
Kempelen Farkas Gimnáziumba járt és a
ZR Team Budaörsi Integrált Küzdősport
Központjában edz, ahol nála sokszor 2030-40 kilogrammal nehezebb férfi ellenfelekkel kerül szembe. A Kerület napján
Munkácsy Károly-díjjal kitüntetett „Jó tanuló, Jó sportoló” örömmel fogadta a Városházi Híradó érdeklődését és szívesen
válaszolt a kérdéseinkre.
– Úgy tudom, nem a brazil jiu jitsuval
kezdődött a sportpályafutásod. Korábban
milyen sportágakban próbáltad ki magad?
– Évekig a Budafóka SE-ben úsztam, de egy sérülést követően abbahagytam. Megpróbálkoztam az aerobikkal,
majd a zumbával, de egyik sem volt nekem való. Négy fiútestvérem van, gondoltam, nem árt az önvédelem, így elkezdtem ezt a küzdősportot, és ezúttal jól
választottam, mert nagyon szeretem. Három szövetség színeiben lettem ennyiszer magyar bajok, szeptemberben azonban kvalifikációs pontokért versenyzek
Bukarestben, hogy elindulhassak a nem
olimpiai játékok olimpiáján, amelyet
szintén négyévente rendeznek meg, és a
részvételhez komoly kvalifikációs kvóta
szükséges.

Budafoki birkózóbajnok
a válogatottban
Sportban és tanulásban is kiváló a Kempelen diákja

K

Rendkívül sikeres tanévet zárt a birkózó
Zimonyi Barna, amelynek eredményeként
jó bizonyítványa mellé a Kerület napján a
Jó tanuló, jó sportolónak járó elismerést, a
Munkácsy Károly-díjat is átvehette.

– Alig két hete tudtad meg, hogy felvételt nyertél az ELTE Bárczy Gusztáv
Gyógypedagógia Karára. Mikor határoztad el, hogy ezt a pályát választod?
– Három éve segédedzőként elkísértem az oktatómat, Szekeres Ákost
egy táborba, ahol sajátos nevelési igényű gyermekeknek tartottunk jiu jitsu
és judofoglalkozásokat. Az egyik kisfiú,
akivel keményen vitatkoztunk, a vitánk
után odaszaladt hozzám, megölelt és azt
mondta: „Zsóka néni, én nagyon szeretlek téged”. Akkor döntöttem el, hogy a
sérült gyerekeket szeretném tanítani, elsősorban SNI-seket, halmozottan hátrányos helyzetűeket és Down-szindrómásokat. Az egyetem mellett ősszel
szeretnék elkezdeni egy OKJ-s edzőképzést, hogy hivatalos oktatóként taníthassam a brazil jiu jitsut.
– Lassan nyolc éve szolgálsz kántorként a nagytétényi református gyüleke-

zetben, és mire ez az újság megjelenik, remélhetőleg bizonyítványod is lesz erről.
Mit várnak el tőled a kántorvizsgán?
– A záróvizsgán a református énekeskönyvből teszek énekvizsgát, a korál-letétekből játszom orgonán, és két kórusművet is el kell vezényelnem. Hét éve minden
nyáron részt veszek ezen a háromhetes
bentlakásos kántorképzésen, mert nagyon
szeretek a templom gyönyörűszép, pedálsoros, két manuálos, elektromos orgonáján játszani.
– Érdekes párosítás a jiu jitsu és a
templomi orgonálás.
– A küzdősport és a zenélés nálam kiegészítik egymást. Az orgonálás nagyon
sokat segít abban, hogy sikeres lehessek
ebben a sportágban. Mindkettőnél nagyon
fontos a többirányú koncentrálás, és ezt
már a tíz év zongoratanuláskor elsajátítottam a Nádasdy Művészeti Iskolában, a zeneórákon. n (Tamás Angéla)

– Örülök a kerületi kitüntetésnek, mert
már régóta vágytam rá annak ellenére,
hogy tavaly megkaptam a Magyarország
jó tanulója, jó sportolója 2017 díjat – válaszolta kérdésünkre a Kempelen Farkas
Gimnázium (már) 8. osztályos tanulója, aki a 2018/2019-es tanév első hónapjában az Országos Kötöttfogású Birkózó
Diákolimpia győzteseként magyar bajnoki címet szerzett, novemberben pedig szabadfogásban lett magyar bajnok a két budapesti győzelme után. Barna tehetségét
és tudását nemzetközi versenyeken is bebizonyította: októberben a penzbergi nemzetközi szabadfogású versenyen arany-,
az ukrán nyílt Világkupa-viadalon pedig bronzérmes lett. Nem csoda hát, hogy
klubja, a Vasas SC évzáró rendezvényén
az év legjobb birkózójának választotta
korosztályában, illetve diákversenyzőként
meghívta a serdülő válogatott keretbe.
– A második fél évben is gyűjtöttél érmeket?
– Márciusban a „Wittelsbacher Land
Tour” elnevezésű nemzetközi szabadfogású birkózóversenyen második helyen
végeztem. Ezt a németországi Aichachban
rendezték meg 8 ország 430 birkózója részvételével. Ezenkívül egy országos
harmadik helyezést is szereztem, amel�lyel azért vagyok elégedett, mert idén magasabb korcsoportba kerültem, így a versenyeken a nálam egy évvel idősebbekkel
is szembe kerülök. Őszig a súlyom is vál-

tozhat, ami ismét súlycsoportváltást jelenthet, úgyhogy ez az év kicsit nehezebb
a számomra, de remélem, hogy jelenlegi
edzőmmel, Wöller Gergővel így is sikerül
felkészülnöm a versenyekre.
– A kötött- és szabadfogásban egyaránt remekelsz, de melyik áll hozzád közelebb?
– A szabadfogású versenyeket jobban
élvezem, többen vagyunk és jobb a társaság. Azt is szeretem benne, hogy ebben a
szakágban komolyabb kihívást jelent eldobni az ellenfelet, ezenkívül a szabadfogású birkózás sokkal látványosabb, akciódúsabb.
– Nyáron edzőtáborból edzőtáborba
mész, év közben pedig a birkózás mellett
még jól is tanulsz. Milyen terveid vannak?
– Serdülőként szeretnék részt venni az
Eb-n, kadettként a vb-n, és majd jó lenne
olimpiai kvalifikációt is szerezni. Gondolkodom azon, hogy vízilabdáznom is kellene, erre az egyik barátom is szeretne rábeszélni, és nekem is van hozzá kedvem. Azt
még nem tudom, milyen pályát választok,
szeretem a matekot, a történelmet és a rajzot is, de mióta kémiát tanulok, a vegyészet
érdekel a legjobban. n (Tamás Angéla)

Győzelemmel rajtolt a BMTE

A világ élmezőnyében

Tartalmas felkészülés után kezdte meg a 2019–2020-as bajnokságot a BMTE

Gáll András öttusázó hatodik lett a világbajnokságon

Három nullás győzelemmel kezdett a
bajnokságban a BMTE a Szeged otthonában, ezzel a tabella élére állt. Már a
Diósgyőr elleni 2-2 a nyári felkészülés
utolsó mérkőzésén is több mint biztató
útravaló volt az idénykezdetre.
– Kilenc órát utaztunk két nappal korábban, hiszen egyrészt Szlovéniából
haza kellett érnünk, majd Budafoktól
Miskolcig is jó 250 kilométer, szóval
nem voltunk éppenséggel fittek, s ennek tudatában valóban szép eredmény
a 2-2 – hangsúlyozta Csizmadia Csaba, aki első teljes idényét kezdi a csapat élén. – Jó meccset játszottunk, bár
a fáradtság meglátszott a fiúkon – tette hozzá.
NB II-es szinten tartalmas, igényes
felkészülést tudhat maga mögött a keret: előbb egy hetet Telkiben, az MLSZ
edzőközpontjában gyakorolt a csapat,

majd következett a tíznapos szlovéniai összetartás.
– Erőnlétben rengeteget fejlődtünk,
de taktikai elemek gyakorlására is volt
idő – említette a szakvezető. – Hibátlan pályák, jó szálloda, finom ételek
– semmiben nem szenvedtünk hiányt.
Számomra az edzőtáborozás egyik legfontosabb tanulsága Filkor Attila remek játéka volt. Attila valaha megjárta Olaszországot, hatszor szerepelt a
válogatottban, de aztán a sok sérülés
megakasztotta a pályafutását. Az elmúlt bajnokságban is sokat volt sérült
itt Budafokon, de most végre makkegészséges, és ez meglátszik a teljesítményén is. Úgy érzem, a most kezdődő bajnokságban régi önmagát fogja
idézni.
Soltész István is remek gólpasszokkal vetette észre magát.
– A 18 éves srác remekül mutatko-

Városházi Híradó
budafok-tétény

zott be, látszik rajta a futsalos előélet,
kis területen nagyon ügyesen játszik
– dicsérte a BMTE egyik új szerzeményét az öt közül. – Azt még nem
tudom, hogy benne lesz-e a kezdő tizenegyben, de van rá esélye. Túlságosan nem cserélődött ki a keret, öt
új játékos jött és heten mentek el. Az
a fontos, hogy most valamennyi posztra van két, csaknem egyforma képességű játékosom, és egyelőre mindenki
egészséges. Persze hosszú a bajnokság,
jönnek majd óhatatlanul a sérülések, és
ilyenkor mindenki szóhoz juthat.
Vasárnap, az első fordulóban az
újonc, de igazolásokkal megerősített
Szeged volt az ellenfél, idegenben. ….
Csapatunk három nullára győzött,
így első a tabellán egy forduló után.
Mondhatnánk, hogy most már csak tartani kell ezt a helyet, de a menetelés
idén sem lesz könnyű. n (vh)

Egy hónap leforgása alatt aligha lehet másodjára is csúcsformába hozni
egy sportolót, főleg úgy, hogy az említett versenyzőnek nemcsak egy, hanem
három sportágban kell bizonyítani. Gáll
András, a tizenhatodik születésnapját
augusztus 12-én ünneplő budafoki öttusázó június közepén a litvániai Kaunasban rendezett háromtusa Európabajnokságon versenyzett, néhány héttel
később viszont már Szófiában kellett
rajthoz állnia, csakhogy ekkor az egész
világ ellen. A hiba azonban nem a formaidőzítésbe csúszott.
ndris a kaunasi sikerek után, az U17-

Aes korosztály harmadik legjobb eu-

rópai versenyzőjeként – érthető módon
– dobogós helyezési álmokkal repült
Szófiába. Július 17–24. között a bolgár
főváros adott otthont az U17-es öttusavilágbajnokságnak, az ifjú sportolók viszont még „csak” az úszásban és a kombinált számban versenyeztek. A Trion SC
versenyzője egyéniben – csakúgy, mint
csapatban (Vajda János és Horváth Bálint társaként) – hatodik helyen zárta a
vb-t, az eredményeknek azonban – maximalista sportoló lévén – nem tudott tiszta szívből örülni.
A júniusi Európa-bajnokság után kapott pár nap pihenőt, de osztálytársaival
ellentétben rá nem a hosszú nyári szünidő, hanem a világbajnokságra felkészítő tréningek vártak.
– Az Eb-t követő rövid szünet utáni
két hétben nagyon sokat edzettem, heti
hatvan kilométert futottam, amit kéthárom kombiedzéssel egészítettem ki.
Az úszást sem engedtem el, három hétig még erős intenzitású, a verseny előtti utolsó hétben viszont már könnyített
edzéseket végeztem. A felkészülést egy

győri edzőtáborral koronáztuk meg, ide
az egyesületemmel mentünk – mesélt a
felkészülés időszakáról a Trion versenyzője.
Mivel Andris az úszókkal edz, így a
vizes számban kiemelkedett a mezőnyből, dobogóközeli pozícióból várta a
kombinált számot.
– Sajnos nem úgy sikerült a kombi,
ahogy elterveztem. Hiába járok sportpszichológushoz, még így is túlizgultam
a versenyt. A lövészet mentális sport, az
elhibázott találatok pedig rámentek a futásomra is, hiába ez a legerősebb számom. Nem lehet szétválasztani a kettőt – mondta a versenyző. – Az edzőm,
Burcsa Szabolcs sem tudott elkísérni a
versenyre, ami szintén megnehezítette a
dolgomat. De Szabi szerint semmi gond,
rendületlenül megyünk tovább!
És valóban, nem szabad elkeseredni,
hiszen közeleg az ősz, ami magával hozza majd az újabb versenyeket, például a
németországi Laser Run Európa-bajnokságot és a hazai rendezésű Laser Run világbajnokságot is, ahol Andris ismét bizonyítani szeretne. Előtte azonban kicsit
kipihenheti magát, és végre nemcsak
versenyezni, hanem nyaralni is elutazhat
majd a családdal. Bár futni azért a vakáció alatt is fog. n (Gáll Anna)
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