Ingyenes komposztládák

Nem volt kilakoltatás

Gryllus Vilmos

Öt gól a BMTE-pályán

A napokban átvehették az igénylők
a komposztládákat és a hozzájuk tartozó
kisokosokat. (2. oldal) 

Rágalom, hogy hajléktalanná tettek egy
idős embert Budafokon – jelentette ki
Karsay Ferenc polgármester. (9. oldal) 

Várhatóan Tóth Krisztina verseire írt dalokat is
játszik majd Gryllus Vilmos a 30. Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon. (5. oldal) 

Öt gól esett, mégis kikapott a BMTE
hazai pályán a Budaörstől 3-2-re
a Promontor utcában. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Bohém betyárok a borfesztiválon
Ismét nagy buli várható a Bohemian Betyars
koncertjén a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon

(5. oldal) 
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Trükköző lakásépítők Budafok-Tétényben
Komoly az átverés veszélye az építési szabályok megszegésével kialakított új, a piaci árnál olcsóbb lakások megvásárlásakor a kertvárosban
rükköző lakásépítők jelentek meg az

Tutóbbi időkben Budafok-Tétényben.

A beruházó-kivitelezők az építési szabályok kijátszásával, megsértésével a
megengedettnél több lakást alakítanak
ki egy épületen belül, illetve nem lakásként, hanem például tárolóként bejelentett helyiségeket értékesítenek lakásként a vevőknek. A vásárlók így a
piaci ár alatt juthatnak lakáshoz, de a
későbbiekben nagy bajba kerülhetnek.
Ha ugyanis nem kapnak használatbavételi engedélyt, megszűnhet a bankkölcsön lehetősége, és nem is lakhatnak az ingatlanban életvitelszerűen.
Az is előfordulhat, hogy a földhivatal
nem jegyzi be őket tulajdonosként, illetve albetétesként, nem tudnak önálló lakcímet létesíteni. Így minden
jogtól, juttatástól eleshetnek, ami lakcímhez kötött, például az óvodai, iskolai és egészségügyi szolgáltatásoktól.
Mivel a lakásuk nem szerepel az ingatlan-nyilvántartásban önállóan bejegyzett lakásként, a későbbiekben is fokozottan forgalomképtelen lesz, ami
nagyon komoly hátrányt és egyenlőtlen versenyhelyzetet teremt, valamint
az adott ingatlan társtulajdonosai között is folyamatos jogvitát generálhat.
Végül, ha a hatóság (építésfelügyelet)

xxxxxx

Kenyérszentelés Budatétényben

Képünk illusztráció

a szabálytalanságok megszüntetése érdekében eljár, úgy az építtetőt kötelezi az eredeti tervdokumentációban szereplő állapot helyreállítására, illetve a
szabályossá tételre.
Ilyen esetekben több évig elhúzódó polgári peres eljárások tömkelege
indulhat meg az építtető és a jelenlegi
tulajdonosok között. Külön problémát
jelenthet, ha a beruházó/építtető időközben „eltűnik”, jogutód nélkül megszűnik, vagyis bezárja a céget. Ebben
az esetben a vevő végképp kiszolgáltatott, ellehetetlenített helyzetbe kerülhet. De hogyan is engedhetik meg maguknak ezt az építtetők, mi a trükközés
lényege?
A kisebb – egy-két lakást tartalmazó
– épületek többnyire az „egyszerűsített
építési bejelentés” keretében valósulnak
meg. Ezen eljárás nem a Budafok-Tétény
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál zajlik, hanem az Építésfelügyeleti Hatóságnál az OÉNY felületen keresztül. A
köztudatban az „egyszerűsített bejelentési eljárás” – amit ráadásul a tervező intéz
elektronikus úton – úgy csapódik le, hogy
„nem kell építési engedély”. De ezekben
az esetekben is a tervezőnek és építtetőknek be kellene tartania a hatályos jogszabályokat. (Folytatás a 9. oldalon) 

Jubileumi pezsgő- és borfesztivál
Több helyszínen várja a vendégeket Dél-Buda legnagyobb fesztiválja
armincadik évfordulóját ünnepli idén a Bu-

Hdafoki Pezsgő- és Borfesztivál. Az ünne-

Augusztus 20-án a hagyományoknak megfelelően ünnepi misével és kenyéráldással ünnepeltek a budatétényi Szent István-plébánián. A délelőtti ünnepi misét Udvarnoki László plébános, kerületünk díszpolgára celebrálta. A mise után
a budatétényi plébános megáldotta az új kenyeret. Az eseményen részt vett
Szepesfalvy Anna alpolgármester is. n (VH)

pi alkalomnak megfelelően a program már augusztus 30-án elkezdődik a Swing à la Django
és a BDZ Big Band köszöntő koncertjével a Leányka utcai Borudvarban. A fesztivál másnap
kezdődik és szep-tember elsejéig tart, idén a
pincészeteken kívül tizennégy helyszínen várják a vendégeket. A megszokott programhelyeken túl ebben az évben 30-as Pont néven új
helyszín is bekapcsolódik a borfesztivál programjaiba. A fesztiválra tíz kerületi pincészet települ ki pavilonokkal, de fogadunk tizennyolc
vendégpincészetet is az ország különböző borvidékeiről. A fesztiválon idén is ingyenes koncertet adnak a sztárfellépők, a könnyűzene és a
jazz legjobbjai. A Városházi Híradó következő,
augusztus 28-án megjelenő számában idén is
hatoldalas program jelenik meg a borfesztivál
helyszíneiről és programjairól. n (VH)
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Minden igénylő kapott
komposztládát
Az önkormányzat támogatja a zöldhulladék szelektív gyűjtését
A napokban átvehették az igénylők a
komposztládákat és a hozzájuk tartozó kisokosokat. Ennek köszönhetően
több száz kerületi háztartásban kezdődhet el a zöldhulladék újrahasznosítása, az önkormányzat programjának
megfelelően.
udafok-Tétény önkormányzata június-

Bban hirdette meg komposztálási prog-

ramját, melynek célja, hogy minél többen

hasznosítsák helyben a kerti zöldhulladékot és gyűjtsék szelektíven a szemetet.
Rendkívül nagy érdeklődés övezte
a komposztprogramot, amelyre az eredetileg tervezetthez képest háromszor
annyian jelentkeztek. Az önkormányzat szeretett volna minden jelentkező
számára komposztcsomagot biztosítani, ezért bővítette a megrendelt ládák számát. Így több százan részesültek a 420 literes, lapra szerelt műanyag

komposztládából és a tudnivalókat tartalmazó kisokosból. Az eszközöket a
jelentkezők augusztus 15-én és 16-án,
az Oroszlános udvarban vehették át
Zugmann Péter alpolgármestertől.
Az egy átlagos háztartásban keletkező hulladékmennyiség körülbelül 30
százaléka szerves anyag, így a komposztálással egyszerre csökkenthetjük
a hulladékmennyiséget és javíthatjuk
kertünk talajának minőségét. n (VH)

Folytatódik a csatornázás
Tizenöt helyszínen építik ki a szennyvízelvezető hálózatot
olytatódik a csatornázás Budafok-Té-

Ftényben is. A fővárosi önkormányzat

Zugmann Péter alpolgármester a komposztládák kiosztásán

Fotó: Horváth Tamás

folytatja a szennyvízcsatornák kiépítését a Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése projekt (BKISZ) VII. keretében. A BKISZ VII. projekt alapján a
III., IV., XI., XII., XVII., XVIII., XXII.,
valamint a XXIII. kerület számos eddig csatornázatlan utcájában épülhet ki
a szennyvízhálózat. Az érintett helyszínek Budafok-Tétényben: Ady Endre
utca, Babérfűz utca, Felső Sas utca, Fű
utca, Gyepű utca, Halom utca, Lánc utca,
Mező utca, Mogyoró utca, Pógyor István
utca, Sárgarigó utca, Szent Gellért utca,
Tóth József utca, Verseci utca, Viharvédő–Diótörő utca.

A kivitelezés megkezdése előtt
az érintett közterületekről és ingatlanokról fénykép- és videofelvételes
állapotfelmérést készítenek. A házi
szennyvízbekötő csatorna beállásának
pontos helyét az ingatlanokra a vállalkozó egyezteti a tulajdonosokkal,
amit jegyzőkönyv kitöltésével, aláírással hagynak jóvá.
A kivitelező cég képviselői fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, amelyet kérésre fel kell mutatniuk. További információ: bpcsatornazas.hu.
Ingyenesen hívható zöldszám (hétköznapokon 8–18 óráig): 06-80/205412. E-mail cím: info@bpcsatornazas.
hu. n (budafokteteny.hu)

Megnyitják a Szőlőfürt játszóteret
A Jósika utcai játszótér megépítését az önkormányzat finanszírozta
A napokban befejeződik az új, Jósika
utcai játszótér építése, amely augusztus 23-án, pénteken 10 órakor nyitja
meg kapuit. Az átadáson az új játékokon túl sütivel és szörppel várják a gyerekeket.
amarosan megnyit az új játszótér a

HJósika utca–Panoráma utca sarkán.

A játszótér megnyitásának időpontja:
2019. augusztus 23., péntek, 10 óra.

A játszótér társadalmi egyeztetés alapján épült meg, amely során a válaszadók 90 százaléka értett egyet azzal,
hogy a tematika kötődjön a budafoki
szőlészethez. Így a játszótér fő motívuma a gumiburkolatú dombokból és
minitrambulinból álló óriási szőlőfürt,
mely alapján Szőlőfürt játszótérnek nevezték el.
A tér részben gyepes, részben homok-, részben pedig gumiburko-

latú, ahol sok játszóeszköz kapott
helyet: hinta, rugós játékok, trambulin, kis és nagy mászóvár, homokozó, valamint egy játék tűzoltóautó
is. A terület árnyékolását fák és egy
napvitorla biztosítják, emellett kerékpártárolót, ivókutat, padokat és
hulladékgyűjtőket is telepítettek. A
beruházás Budafok-Tétény önkormányzatának saját forrásából valósult
meg. n (budafokteteny.hu)

Vissza a „feladónak”
Visszakapta illegálisan lerakott hulladékát a szemetelő
A kerületi közterület-felügyelők beazonosítottak egy szabálysértő szemetelőt, így az illegálisan kihelyezett
hulladékot visszaszállították „jogos”
tulajdonosához.
ogosan vált ki felháborodást az il-

Jlegálisan lerakott szemét látványa,

amely nem csak a szépérzékünket
bántja, környezetünket is rombolja. Az
elkövetők megtalálása pedig sokszor
nehéz feladat, így sokan azt gondolhatják, következmények nélkül maradhat
a hulladék illegális lerakása. Nemrég
egy forgalmas budatétényi kereszteződésnél találtak illegálisan lerakott hulladékot a közterület-felügyelők. Az ellenőrzés során olyan bizonyítékokra
bukkantak a hulladék között, melyek
alkalmasak voltak a hulladék tulajdonosának beazonosítására. A közterü-

let-felügyelet dolgozói felkeresték az
illetőt, és visszaszállították neki a jogtalanul kihelyezett szemetet. A hulladék tulajdonosa elismerte, hogy azt
valamelyik családtagja rakhatta ki. A
közterület-felügyelők intézkedése nyomán a család közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodott hulladéka
elszállításáról.
Ezúton is felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az illegális szemétlerakásért tettenérés esetén az illetékes
hatóság eljárást kezdeményez, valamint szabálysértési bírságot szab ki.
Kérünk mindenkit, hogy tartózkodjon
az ilyesfajta hulladéklerakástól, óvjuk
meg környezetünket! Budapesten 17
hulladékudvar működik, ahová leadható a felhalmozott hulladék. Bővebb
információ itt: https://www.fkf.hu/
letesitmenyeink-hulladekudvar. n (VH)

Városházi Híradó

Új bölcsőde épülhet
Budatétényben

árom évtizede indult útjára Dél- Buda legnagyobb fesztiválja, a Budafo-

Hki Pezsgő- és Borfesztivál, melyet az idei évben augusztus 30. és szeptem-

Szántó János jegyző és Karsay Ferenc polgármester

Fotó: Horváth Tamás

Mi a véleményük?
Megjelent Karsay Ferenc
polgármesteri programja!
Karsay Ferenc közzétette a Facebookon
a 2019–2024-es ciklusra vonatkozó polgármesteri programját. Akit csak egy kicsit is érdekel a kerület jövője, olvassa el!
Bár már két hónap sincs a választásig, az
ellenzék nem volt képes e sorok megírásáig értelmezhető programmal előállni.
Az ellenzéki polgármesterjelölt így mutatkozik be: „Összetartó helyi közösséget, hangulatos utcákat és egy szerethető, pezsgő
kisvárost találtam. Eldöntöttem, hogy nemcsak itt szeretnék élni, de aktív részese is
akarok lenni a helyi közösség életének. Ha-

Perlai Zoltán
DK-s
önkormányzati képviselő

Kerületi vállalkozásfejlesztés
Rendkívüli ülésen hozott többségi döntésével
vásárolt meg az önkormányzat egy 15 000
nm-es – jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló - telket közel 125 millió forin-

dr. Staudt Máté
jobbikos
önkormányzati képviselő

A XXII. kerületi ellenzéki megállapodás
alapján a 11-es egyéni választókerületben fogok megmérkőzni egyedüli ellenzéki jelöltként a Fidesz–KDNP jelöltjével
szemben. A 11-es egyéni választókerület a Dózsa György út és a Bartók Béla út
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30 éves a borfesztivál

árom napirendi pontról szavaztak

Fidesz–KDNP-s
önkormányzati képviselő



Karsay Ferenc polgármester

H a képviselők az augusztus 15-i

sebes gábor

képviselet

Álláspont

Rendkívüli testületi ülést tartottak a Városháza Dísztermében
rendkívüli testületi ülésen. Döntöttek a Helyi Választási Bizottság tagjairól, és kiemelt fejlesztési területté nyilvánították azt a budatétényi
területet, ahová új bölcsőde építését tervezi az önkormányzat. Jó hír,
hogy sok gyerek születik BudafokTétényben, így egyre nagyobb az
igény a bölcsődei férőhelyekre. Az
önkormányzat a férőhelyek bővítése érdekében új bölcsőde építését
tervezi a Terv utca–Halk utca–Park
utca–Rákóczi út–Gyula vezér út által határolt területen. Ahhoz, hogy
minél hamarabb, az optimális használatnak megfelelő intézmény épülhessen, kiemelt fejlesztési területté
nyilvánították a tömböt. A képviselők döntöttek arról is, hogy megvásárolják az eddig a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő,
Nagytétényi út 57–63. szám alatti
ingatlant. A több mint 15 ezer négyzetméteres terület egyben és megosztva is hasznosítható, funkciójáról
a későbbiekben dönt az önkormányzat. A testület megválasztotta a Budapest XXII. kerületi Helyi Választási Bizottság tagjait. n (VH)



mar megszerettem az itteni életet és a
helyi lakosok nyitottságát.” És mindezek
után mi a jelszava? „Élesszük újjá Budafok-Tétényt!” A pezsgő kisvárost, ahol ő
is szeret élni?!
Az ellenzéki főpolgármester-jelöltet
elviszi Nagytéténybe, ahol szomorúan
csóválják a fejüket, hogy Nagytétényről
a vezetés megfeledkezett. Arról a Nagytétényről, amelynek a központját a kerületrészek közül elsőnek újították meg:
megépült a Cziffra Művelődési Központ,
teljesen megújult a helyi közösségi élet
fő helyszíne, a Szelmann-ház, az évtizedekig raktárnak használt, majd elhanyagolt zsinagógából gyönyörű könyvtár
lett, megszépült több közterület és utcafront… Nekik ez a „megfeledkezés”?!
Nem ismerik a kerületet, semmilyen
önkormányzati tapasztalatuk nincsen. A
helyi beágyazottsággal és tapasztalattal bíró MSZP és a belőle kiszakadt DK
(20%-ot értek el együtt az EP-válasz-

táson) harc nélkül átengedte a terepet
a gátlástalan Momentumnak, amelynek egyetlen önkormányzati képviselője nem volt eddig. Az ő felelősségük,
hogy a 16%-os pártnak ki akarják szolgáltatni a 84%-ot! Ehhez pedig asszisztál a Jobbik.
Februárban a jobbikos Murányi Levente egy kampánygyűlésen a baloldalt
a Sátán gyermekeinek, az emberiség átkának minősítette. Mint mondta, a DK-s
Gyurcsány Ferenc vagy Niedermüller
Péter „nem emberi kategória” számára, hanem valami más. Niedermüller viszont régebben azt írta, hogy a Jobbik
nyíltan és nyilvánvalóan újfasiszta elveket vall. 2017-ben, amikor Molnár Zsolt
az MSZP részéről be akarta venni Gyurcsányt és pártját egy baloldali szövetségbe, még leárulózták. Most pedig mindannyian összefogtak. Mikor hazudtak a
választóknak? Akkor? Most?
Vagy mindig is?! n

tért az M0-s autóút Nagytétényi út felett átívelő hídjának közvetlen szomszédságában.
Nehéz értelmezni a helyi vezetés szándékát,
hiszen – törvényi előírások szerint – a most
megvásárolt üzleti vagyontárgynak szolgálnia kell az önkormányzat céljait, nem veszélyeztetve egyéb kötelező feladatait. Milyen
cél lehet egy olyan telek megvásárlása mögött, amelyen csupán 4800 nm a beépíthető
ipari hasznosítású terület a vasúti és közúti
védőtávolság miatt? A telek hasznosítására vonatkozó kérdéseimre választ nem kaptam. Mint ahogy arra sem, hogy miért nem

ismerhető meg az önkormányzat értékbecslése, amely a képviselők előtt ismeretlen oknál fogva 205 millió forintra értékelte a telket, szemben a főváros 96 milliós számával.
Polgármester úr szerint ez jó üzlet és biztos
nyereség lesz. Nem kételkedünk, de kinek?
Most még nem tudjuk, de a fővárosnál vevőként bejelentkező, kerületben megtelepedni
kívánó adófizető vállalkozó már csak vesztesként kerül ki a történetből. Mint ahogy az
is megválaszolásra váró kérdés, hogy biztos
nem lett volna jobb helye ennek a közpénznek valahol máshol? n

környezetét, illetve a számozott utcák felső részét fedi le. Gyerekkorom óta a kerületben élek, jól ismerem Budafok-Tétény
problémáit, és sok megoldandó feladattal találkoztam kilencéves önkormányzati képviselőségem ideje alatt is. Arról
nem is beszélve, hogy kerületi ügyvédként dolgozva szintén megtapasztalom
naponta, hogy mik azok a kiemelt problémák, amik a helyi lakosokat sújtják, illetőleg mik azok a szabályozási patthelyzetek,
amiknek megoldása csak az önkormányzati testületben lehetséges! Egyéni képvi-

selői választásom esetén vállalom, hogy
rendszeres jelleggel ingyenes jogsegélyszolgáltatást nyújtok a helyben élőknek,
ezzel elősegítve, hogy mindenki tisztában
lehessen jogaival! Akik megtisztelnek bizalmukkal és ajánlásukkal a 11-es körzetben, kérem, hívjanak a 06-30/408-1376os telefonszámon, vagy jelezzék támogató
szándékukat a staudtmate@gmail.comemail címen. Természetesen az augusztus
24-én induló ajánlásgyűjtés, majd az azt
követő kampány ideje alatt keresni fogom
Önöket személyesen is! n

ber 1. között rendeznek meg. Az esemény ma már Budafok-Tétény történelmének része, mely az eltelt harminc évben óriási fejlődésen ment keresztül.
Szerencsésnek érzem magam, mert részese lehettem annak, ahogy egy kis helyi rendezvény óriási, országosan elismert programmá vált. Büszke vagyok arra
a csapatra, akik évről évre hozzájárulnak munkájukkal az esemény sikeréhez.
A jubileumi évforduló egyik különlegessége, hogy már pénteken egy különleges születésnapi koncerttel indul a fesztivál. A 30. évforduló alkalmából a Borudvar színpadán, közel kétórás program keretében az elmúlt 30 év
meghatározó popslágereit eleveníti fel a Budafoki Dohnányi Zenekar szervezésében a Budafoki Dohnányi Zenekar Big Band és a Swing á la Django fúziója. A dalokat olyan közismert előadóktól hallhatjuk majd, mint az Animal
Cannibals, Herrer Sári (Mary Popkids), Kozma Orsi (Jazz+Az), Horányi
Juli (YOULÏ), Magyar Bori (Besh o droM), Magyar Bálint (Group’n’Swing)
és Trócsányi Gergő (Hollywoodoo).
A kulturális programok között idén is mindenki megtalálhatja a kedvére valót. Négy színpadon vonulnak fel a hazai zenei élet kiemelkedő tehetségei, több mint 50 koncerten: a Borudvarban fesztiválzenekarokkal, a Piactéren népzenei és világzenei együttesek koncertjeivel, a Fröccs
teraszon könnyed jazzdallamokkal, míg a Pezsgő téren popformációkkal várják a zenerajongókat. A jó hangulatról gondoskodik többek között a Bohemian Betyars, a Carbonfools, Polyák Lilla, az Acoustic Planet,
a Váczi Eszter Quartet, a Mörk, Hangácsi Márton, a gyereknek pedig
Gryllus Vilmos énekel majd.
A hangulatos, macskaköves Magdolna utca idén is Művész utcává alakul,
ahol a jó borok és nagyszerű muzsika mellett a látogatóink képzőművészeti kiállításokon ismerkedhetnek meg kiváló művészeinkkel, akik kerületünkben élnek és alkotnak.
A gyermekeket idén is több helyszínen várja majd játszóház, kézművesfoglalkozás, mivel a szervezők fontos célja, hogy család- és gyerekbarát legyen a fesztivál.
A bor és a zene mellett a gasztronómia is jelentős szerepet kap a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon. A hagyományos ízek kedvelői és a népszerű
streetfood mozgalom szerelmesei egyaránt megtalálhatják majd kedvenceiket a fesztiválon.
Érdemes egész napra tervezni: a programok minden helyszínen folyamatosan zajlanak. Aki járt már szeptember első hétvégéjén Budafokon, minden
bizonnyal a következő évben is visszatér, a kiváló hangulatot leírni úgysem
lehet, át kell élni!
Látogasson el hozzánk, várjuk Önöket Budapest Bornegyedében, Budafok-Tétényben! n
civil szemmel

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

Új tanév, új kérdések
z oktatásban részt vevő korosztályok legnagyobb bánatára lassan véget ér

Aa szünidő, és kezdődik az új tanév. Tudom, sokan vannak fiataljaink között

olyanok, akik örömmel várják a találkozást az osztálytársakkal és kedvelt pedagógusokkal. De nyilvánvaló, hogy a tanuló ifjúság nagyobb része kissé bánatosan tekint a szeptember 1-jén kezdődő új tanévre. Az oktatás hazai helyzete már
évek óta nagyon előtérbe került, és a viták széles körben folynak régi, új és még
újabb kérdésekről. Az alapvető probléma tulajdonképpen abban fogalmazódik
meg, hogy a hazai oktatás jelenlegi struktúrája, hatékonysága mennyire alkalmas arra, hogy az ország versenyképessége éppen a szellemi értékek, a tudás és
a kreativitás terén a kívánatos szintre kerüljön. Jól látható, hogy a kormányzat
már néhány éve komolyan gondolja azt, hogy az oktatás kérdéskörében a korábbi irányváltáshoz képest erősebb befolyást kellene elérni annak érdekében, hogy
a magyar tanuló ifjúság a nemzetközi összehasonlításokban javuló eredményeket mutasson fel. A most végrehajtott változtatások a társadalmon, de különösen
a pedagógusok között elég felemásra sikerült visszajelzéseket eredményezett.
Az alapvető probléma megítélésem szerint az oktatásban eltöltött első 8-10
évvel van, mert ez az a szakasz, amelynek végén a tudás nem éri el a kívánatos
szintet sem a szövegértelmezés, sem a logikai képesség, sem pedig a nyelvek és
az informatika elvárt szintű használatát illetően. Meggyőződésem, hogy a pénz
kérdése, főként az oktatásra fordított mértéke bizonyos mértékig túldimenzionált, és azt gondolom, hogy a fejlődés következő szintjét a meglévő eszköztár kereteinek észszerű felhasználásával is biztosítani lehetne. Az nem kérdés,
hogy a pedagógusoknak ígért életpályamodellt az anyagiak vonatkozásában
teljesíteni kellene. Az sem kérdés, hogy az újszerű elképzelések, mint pl. a tanulók kéthetes külföldi nyelvtanulása, pozitív döntésnek tekinthető, de abban
már nem vagyok biztos, hogy az erre felhasznált források más módon nem lehetnének hatékonyabbak. Érzem és javaslom azt átgondolni, hogy amennyire
örömteli, hogy minden gyermeknek kötelező az óvodába menni, azt már nem
tartom szerencsésnek, hogy 6 éves kortól az iskola látogatása is kötelező legyen. Átgondolt oktatáspolitikával gyorsan el lehet odáig jutni, hogy az óvoda
és az általános iskola megkezdése közé célszerű volna egy nulladik évfolyamot
beiktatni azzal a céllal, hogy az egy osztályba kerülő gyerekek az induláskor
azonos feltételekkel rendelkezzenek. Azt is vallom, hogy a középiskola elvégzését követően a felsőfokú képzés előtti egy év ugyancsak hasznos lehetne abból a célból, hogy a hiányzó informatikai tudást és a továbbtanuláshoz szükséges nyelvvizsgát ezen a nulladik évfolyamon a leendő hallgató megszerezzék.
Mindezen gondolatokkal együtt kívánok az oktatásban részt vevőknek,
diákoknak és tanároknak jó tanévkezdést annak reményében, hogy az oktatáskutatók és a döntési kompetenciával rendelkezők is megtalálják végre azt
a harmóniát, ami a tudás jobb hatékonyságát eredményezi.
Mindenkinek sok sikert az új tanévben! n
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Bohém betyárok
a borfesztiválon

Ismét Budafokon játszik a világzene egyik jeles magyar képviselője
riási buli várható a 30. BudafoPezsgő- és Borfesztiválon a
Bohemian Betyars zenekar koncertjén, akik nem először lépnek fel a kerületben. Akik hallották már őket nálunk vagy más színpadokon, tudják,
hogy a kiváló világzenei együttes mindig úgy játssza a talpalávalót, hogy
még azok is táncra perdülnek, akiknek egyébként nem szokása az önfeledt ugrálás. A Bohemian Betyars világzenei együttes 2009-ben alakult
meg Szűcs Levente énekes és Mihályfi

Óki

Máté elektromos gitáros vezetésével
Miskolcon. Zenéjükben a pszichedélia
keveredik a ska és a punk műfajával.
Dalaikban jelentős szerepet játszanak a magyar, balkáni és cigány dallamok. Az együttes saját stílusát „speedfolk-freak-punk-nak” nevezi, amely
jellemzi a Bohemian Betyars „őrült”
előadásmódját és zenei változatosságát. A speed-folk-freak-punk együttes zenéje egy új, izgalmas keverékké állt össze: a zúzós punkot, pattogó
skát, sodró pszichedéliát vagy éppen a

melodikus témáikat fűszerezték a népi
dallamokkal. 2016-ban a Bohemian
Betyars nyerte meg a Nagy-Szín-Pad
című „tehetségmutató” versenyt. Azóta több filmes megbízást is kaptak. A
sorozatok nézői számára nem ismeretlenek, hiszen a Farm című tévésorozat
főcímdalának a Megjöttek a fiúk (Stone Soup, 2012) című számukat választották, de ők játsszák a Drága örökösök című tévésorozat főcímdalát is: ez
a Majd meghalok című nótájuk a Csavargó című 2017-es albumról. n (VH)

Gryllus Vilmos Budafokon
Ismét a borfesztivál vendége lesz a legendás Kaláka alapítója
Várhatóan a Tóth Krisztina verseire írt
dalokat tartalmazó új lemezéről is játszik majd számokat Gryllus Vilmos a
30. Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon. A 2000-ben Kossuth-díjjal elismert
magyar zenész, előadóművész, zeneszerző leginkább a legendás Kaláka
zenekar alapítójaként ismert, de igen
kedveltek a gyerekeknek írt dalai és az
ezekből születő előadások is.
z 1951-ben született művész nyolc

Aéven át a Kodály Zoltán alapítot-

ta Lórántffy Zsuzsanna úti zenei általánosba járt, és ez meghatározó volt
egész életére. 1969-ben – még gimnazistaként – részt vett a Kaláka együttes létrehozásában, melyben 10 éven át
csellózott, verseket zenésített meg és
énekelt. Közben a Műegyetemen építészdiplomát szerzett.

1980-ban csatlakozott Levente Péterhez és Döbrentey Ildikóhoz, gyerekszínházi társulatukban ő volt a zenészzeneszerző.1992-től
kezdte kiadni
daloskönyveit. Ezekben a gyerekek számára írt dalait adta közzé, azokat, melyeket az óvodás-kisiskolás korosztály
könnyen meg tud tanulni és szívesen el
is énekel. Gyerekelőadásain is ezekből
a dalokból válogatott. (E dalok jó része
azóta már beépült az óvodai, illetve általános iskolai tananyagba is.)
1996-tól ismét együtt énekelt és
muzsikált – immáron elsősorban gitárosként – a Kalákával, részt vett a felnőtteknek szóló koncerteken, a lemezfelvételeken, a külföldi turnékon szerte
a világban, de gyerekelőadásait, melyeknek elsődleges célja a közönséggel
való együtténeklés, továbbra is egyedül tartja. n (VH)

Hat évtized a tüdőgyógyászatban
Hatvan éve gyógyít Góhér Ilona, akit Dr. Bálint Béla-díjjal jutalmazott a kerület
Húsz évvel ezelőtt érkezett a kerületünkben működő Szent Kristóf Szakrendelőbe Góhér Ilona tüdőgyógyász,
hogy hosszú évek alatt megszerzett
szakmai tapasztalatait hasznosítva,
legjobb tudása szerint gyógyítsa Budafok-Tétény lakosságát. A hat évtizede
praktizáló főorvos példaértékű munkáját 2012-ben Pro Medicina Újbuda kitüntetéssel, 2018-ban Schweiger Ottóemlékéremmel (Korányi Tüdőgyógyász
Társaság, Epidemiológia Szekció), a
Kerület napján pedig Dr. Bálint Béladíjjal ismerték el.
– Hatvan éve szolgálja az embereket.
Nem fáradt el?
– Egy ideje szoktatom már magam
ahhoz, hogy eljön az a nap, amikor nem
kelek fel az óra csörgésére, és reggel fél
hétkor nem indulok el villamossal a VI.
kerületből, hogy időben elkezdhessem a
rendelést Budafokon. Barátkozom a gondolattal, hogy sok időt töltök majd az unokáimmal, olvasással és a fertőszentmiklósi
parasztházamban. Gondolom, többet foglalkozom majd magammal, mint most,
amikor a rendelés kezdetétől a végéig egy
percünk sincs arra, hogy együnk, igyunk,
kávézzunk vagy megmozgassuk kicsit a
tagjainkat. A betegek időpontra jönnek, és
ha túllépjük az egy-egy betegre kiszabott
tizenkét percet, minden „csúszik”, a várakozók pedig türelmetlenkedni kezdenek.
Emellett a munka mellett nincs megállás,
de nagyon szép feladat, imádom csinálni.
Szeretem az itt élő embereket is. Kuberka
főorvos úr jó ember, nagyon toleráns, a
többi kollégám is aranyos és szorgalmas,
a betegek pedig kedvesek, barátságosak
és közvetlenek. Azt szoktam mondani,
hogy akár ingyen is bejárnék dolgozni.
– A körülményekkel is elégedett?
– A betegellátás szempontjából minden lehetőség adott a jó szakmai mun-

kához, és az épületet is rendbe hozták. A kiépített digitális rendszernek
köszönhetően pedig látjuk a betegek
kórelőzményeit, és mire a földszintről
felérnek az első emeletre, már az elkészített röntgenfelvételt is értékelni tudjuk, és ez óriási segítség.
– Korábbi munkahelyein is jól érezte magát?
– 1959-ben végeztem el az egyetemet, és ha megélem, ősszel megkapom a Gyémántdiplomát Szegeden.
Két évig, amíg férjem, akivel egy évfolyamra jártam, Taszáron vállalt állást, én tüdősebészként dolgoztam Kaposvárott, ahol még kisebb műtéteket
is elvégeztem. Hat kilométert gyalogoltam mindennap, talán ez is hozzásegített ahhoz, hogy még talpon vagyok.
Két év múlva Szolnokra költöztünk, és
a szakvizsga után az ottani tüdőgondozóba kerültem, ahol huszonhárom éven
át nagy tudású, országos hírű kollégákkal dolgozhattam együtt. Az első, „Kiváló Munkáért” kitüntetésemet is ott

kaptam a Jász-Nagykun-Szolnok megyére kiterjedő szűrések szervezéséért. Imádtam a Tisza-parti várost, de
családi okok miatt Budapestre költöztünk. A MÁV-nál eltöltött tíz évet követően a főváros egyik budai kerületének tüdőgondozójában kaptam állást,
ahol a páciensek szinte mindegyike
úgy gondolta, különleges elbánásban
kell részesülnie, és amikor a vizsgálatból vagy a röntgenfelvételből kiderült,
hogy beteg, felháborodottan közölte: az lehetetlen, hiszen rendszeresen
síel, teniszezik, lovagol… Budafokon
ilyenre eddig még nem volt példa, pedig sokféle ember megfordult már a
rendelőmben.
– Nagy szeretettel beszél BudafokTétényről.
– Második otthonomnak tartom,
ha lenne pénzem, itt vennék lakást és
ide költöznék. Több kerületi kulturális rendezvényen is megfordultam már,
Nagytétényben többször is, mert László Éva a polgári kör minden programjára küldi a meghívót.
– Egész életét a tüdő gyógyításával
töltötte. Milyen teendőket hagy az utódokra, ha befejezi a munkát?
– A tüdőgondozó olyan terület,
ahol a szakvizsga után önállóan dolgozhat az ember. A kórházzal ellentétben itt az orvosnak minden döntést
egyedül kell meghoznia, mégpedig
perceken belül. Ennyi év alatt rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem, de még
mindig akad olyan eset, amely nekem
is feladja a leckét. Az elvétve előforduló tbc-s betegek mellett nagyon sokan szenvednek asztmában, rengetegen COPD-ben, (krónikus bronchitis
– a szerk.) és a tüdődaganat sem ritka, így az utánam következő generációnak is lesz még dolga a pulmonológiával. n (Tamás Angéla)

Ünnep rockzenével
Az István, a király című rockopera
dalaival ünnepelték Szent Istvánt
Az István, a király című rockopera dalaival hangolódott Budafok-Tétény lakossága az államalapítás ünnepére, augusztus 20-ra.
szabadtéri koncertre sokan gyűl-

Atek össze a Klauzál Ház előtti par-

kolóban felállított színpad előtt, és ki a
székeken, padokon ülve, ki állva várta,
hogy felcsendüljenek az ismert dallamok a Liszt Ferenc-díjas Szalóki Ági,
a színész-zenész Makrai Pál, Kalapács
József és Rudán Joe, a Pokolgép együttes egykori rockénekesei, Girincsi Fruzsina jazzénekes, a Verkli zenekar és a
Klauzál Gitár Band előadásában.
A műsor első részében felvezetésül
elhangzott néhány Szörényi–Bródyszerzemény a Verkli zenekar tolmácsolásában, a Good bye London című
Illés-számhoz azonban Magyar László gitáros a fiatalokból álló, általa vezetett Klauzál Gitár Bandet is segítségül hívta.
A hangulat tovább fokozódott, amikor a neves előadók is színpadra léptek és előadták a rockopera „nyitószámát”, az Illés együttes Te kit
választanál? című dalát. A Szörényi
Levente és Bródy János szerzőpáros
Boldizsár Miklós Ezredforduló című
drámája alapján írt rockoperáját 1983.

augusztus 18-án mutatták be a a városligeti Királydombon. A négy tételből (Az örökség, Esztergom, Koppány
vezér, István, a király) álló, ma is töretlen népszerűségnek örvendő zenemű főhőseit – az első magyar királyt,
az országot a keresztény Európába vezető Istvánt Makrai Pál, az ősi tradíciókat őrző-védelmező Koppányt Kalapács József idézte elénk többek között
az Oly távol vagy tőlem, valamint a
Szállj fel, szabad madár című dalokkal.
Tordát, az ősmagyar sámánt Rudán Joe
személyesítette meg – a két főhőshöz
hasonlóan – óriási sikerrel.
Adj békét, Uram! – énekelte Szalóki Ági, aki Rékaként Makrai Pállal
duóban is megszólalt. A Perpetuum (a
Pincejárat tehetségkutató versenyének
győztes zenekara) énekesnőjével, Girincsi Fruzsinával, valamint a Klauzál
Gitár Band énekesével, Tóth Hangával
triót énekelve, a három „feleség” egyikeként a Te vagy a legszebb álmunk
című dallal próbálta meg elcsábítani az
államügyektől Koppányt.
A Szent István ünnepi gitárock című
nagy sikerű koncerten a rockopera felcsendülő részleteivel és a remek előadókkal a közönség méltóképpen megemlékezhetett Szent István királyról és
az államalapításról. n (Tamás Angéla)

6



BORFESZTIVÁL

 Városházi Híradó

Városházi Híradó



BORFESZTIVÁL



7

8



HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

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

Önkormányzati választások 2019
Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 13.
(vasárnap) napjára kitűzte az önkormányzati képviselők
és polgármesterek általános választását.
A szavazás 6 órától 19 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.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választását a Nemzeti Választási Bizottság tűzte ki ugyanerre a napra.

3. Nemzetiségi regisztráció
Aki nemzetiségi önkormányzati képviselőre is szavazni szeretne, szeptember 27-ig regisztrálhat a nemzetiségi névjegyzékben a www.valasztas.hu felületen.
A Nemzeti Választási Bizottság Budapest XXII. kerületében
a bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, szerb, szlovák és ukrán települési nemzetiségi önkormányzati választást tűzte ki. A német és roma nemzetiség
5 képviselőt választhat, míg a többi nemzetiség esetében
3 képviselő választására van lehetőség a nemzetiségi névjegyzékben szereplő adatok alapján.

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

dajka és takarító munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok. A pályázatokat 2019. szeptember 6-ig a XXII. kerületi Egyesített
Óvodába „dajka” vagy „takarító” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@
ovoda.hawk.hu vagy orban.judit@ovoda.hawk.hu, Malaczkovné Orbán Judit intézményvezető részére.
BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki

családsegítő, esetmenedzser,
szakmai egység vezető, szociális
asszisztens, gazdasági ügyintéző
munkakörök betöltésére.

AKTUÁLIS HATÁRIDŐK

A választással kapcsolatban további részletes tájékoztatásért
látogassa meg a valasztas.hu weboldalt, vagy forduljon a Polgármesteri Hivatalban működő helyi választási irodához.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok. A pályázatokat 2019. szeptember 30. napjáig lehet benyújtani
az alábbi e-mail vagy postai címre: E-mail: gyjolet@hawk.hu. Postai cím: Budafok-Tétényi
Család- és Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.

1. Választási értesítő
A választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda augusztus 23-ig értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri
névjegyzékbe vételről. Ha eddig az időpontig nem kap értesítőt, keresse fel a helyi választási irodát. Aki augusztus 7-ét
követően létesített lakcímet a kerületben, a helyi választási
irodától kapja meg az értesítőjét augusztus 23. után.

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
vezető: Szántó János jegyző

A Várszegi Pincészet állást hirdet

2. Átjelentkezési kérelem
Az önkormányzati választáson az átjelentkezés igen szűk
körben lehetséges. Az a választópolgár nyújthat be átjelentkezési kérelmet, akinek a bejelentett tartózkodási helye (régi
elnevezéssel: ideiglenes lakcíme) június 26-a óta a kerületben van, és a szavazás napján is érvényes lesz.
A benyújtás határideje: október 9. (szerda), 16.00 óra

A Helyi Választási Bizottság határozatai a http://
budafokteteny.hu/ugyintezes/--hvb felületen érhetők el.
A választással kapcsolatos tudnivalókról, kérelmekről,
aktuális határidőkről a következő lapszámokban további tájékoztatást adunk.
Helyi Választási Iroda

Eredeti Eötvös cirkusz 2019! – Új szuper produkció!!
„Egyszerűen Nagyszerű!” gálaműsor.

Eredeti Eötvös cirkusz:
a manézs örök csodája
minden nemzedéknek!
BUDAPEST XXII., BUDAFOK,
CAMPONA, a TESCO MELLETT
szept. 5-től szept. 8-ig

ELŐADÁSOK:
csütörtök: 18.00 órakor, pénteken: 18.00 órakor
szombaton: 15.00 és 18.00 órakor
vasárnap: 15.00 órakor
SZENZÁCIÓS CSALÁDI KEDVEZMÉNYEK!!!
Csütörtökön: a belépő csak 1500 Ft a C szektorba
Pénteken: a belépő árából 1000 Ft kedvezmény a
B szektorba. Szombat-vasárnap: 500 Ft kedvezmény a jegy árából, kivéve a VIP páholy!
Az akció a szórólap felmutatása mellett vehető
igénybe, a készlet erejéig
Infovonal: 06-70/402-0325, www.eotvoscirkusz.
hu, Facebook: Cirkusz Eötvös
Cirkuszpénztár nyitva: 14-18 óráig. Keressen minket a FACEBOOKON, ismerje meg a művészek mindennapjait. Betekintést nyerhet a kulisszák mögé,
tudja meg a legfrissebb híreket a 40 fős társulat
életéről! Legyen tagja Ön is rajongótáborunknak!

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.

30. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál

Pincejárat a borfesztiválon
Figyelem! A következő Pincejárat augusztus 31-én indul! A Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál miatt a
szokásostól eltérő napon közlekedik a Pincejárat. A 30. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál időpontja augusztus 31.-szept. 1. Annak érdekében, hogy szombaton a fesztivál programjait kényelmesen, különjárattal is meg lehessen közelíteni Budapest belvárosából, a Pincejárat-buszok kivételesen nem szeptember hónap első szombatján, hanem augusztus 31-én fognak közlekedni sűrített menetrenddel a Bálna
parkolójából 30 percenként, 13.30-tól 21 óráig, módosított útvonalon.
Mivel Budafok belvárosában útlezárások lesznek, ezért a Pincejárat a Bálna parkolójából a Törley Pezsgőmanufaktúráig fogja szállítani az utasokat, ahonnan kényelmesen, gyalogosan is megközelíthetők a
fesztivál zenei színpadjai, illetve további központi helyszínei. A fesztivál programjain a részvétel ingyenes. A fesztivál területén belül egy másik, úgynevezett fesztiváljárat is fog közlekedni a pincészetek között, aki erre szeretne felszállni, külön jegyet kell vásárolnia (ára 500 Ft), a Pincejárat-buszjegy a fesztiváljáratra NEM érvényes. A Pincejárat napijegy ára online elővételben 1000 Ft, a buszon 1200 Ft, ami
augusztus 31-én korlátlan számú utazásra jogosít a Bálna parkolója és a Törley Pezsgőmanufaktúra között, kényelmes, gyalogos hozzáférést biztosítva a fesztivál ingyenesen látogatható kulturális programjaira. A Pincejárat-napijegyet és kerületi lakcímkártyát felmutató vendégek továbbá 10% kedvezményre
jogosultak a Pincejárat programjában részt vevő éttermekben: Vasmacska Terasz, Promontor Étterem,
István Tanya Vendéglő. Jegyvásárlás: Cityandwine.hu/hu/programajanlatok/pincejarat. Ezenfelül a fesztivál megközelíthető tömegközlekedési eszközökkel is: Futar.bkk.hu. A fesztivál programjainak részletes
leírása, illetve további tudnivalók itt találhatók: Bornegyed.hu/budafoki-pezsgo-es-borfesztival

Városházi Híradó

Trükköző lakásépítők
Budafok-Tétényben
Budafok-Tétényben a többnyire kertvárosi övezetekben – a helyi építésügyi előírások szerint – egy épületben
legfeljebb két lakást szabad elhelyezni.
A beruházó és a tervezője tehát az eljárásban a szabályoknak megfelelő terveket nyújt be, tölt fel az OÉNY rendszerbe.
Ezt követően viszont a lakások osztódással „kezdenek szaporodni”. A terven szereplő két lakást ugyanis úgy
építik meg, hogy összesen négy bejáratot alakítanak ki, az egyik belső ajtó
helyére például falat építenek, így a
valóságban a két lakásból ténylegesen
három vagy négy lesz.
Van olyan eset is, amikor ezeket
tárolóhelyiségként próbálják legalizálni és így értékesítik. A jól fésült értékesítők viszont megnyugtatják a vevőket,
hogy a különféle hivataloknál biztos el
lehet majd a későbbiekben intézni a papírmunkát.
Az említett jelenség számos problémát vet fel, és helyzettől függően eltérő következményekhez vezethet – tudtuk meg Túry Dániel Miklós

ügyvédtől (www.tdmlegal.hu). A szakember szerint az esetek jelentős részében – amennyiben az Építésügyi Hatóság észleli a jogsértést – az ingatlan
nem kap használatbavételi engedélyt, a
vállalkozót bírsággal sújtják, és kötelezik az eredeti tervek szerinti állapot
helyreállítására. A legritkább esetben
fordul elő az, hogy a vállalkozók ennek rövid határidőn belül eleget tesznek, így a vevő joga általában megnyílik a szerződéstől való elálláshoz és a
vételár visszaköveteléséhez. Az önként
nem teljesítő vállalkozókkal szemben
egy esetleges per valószínűleg kön�nyen megnyerhető, viszont az addigra
gyakran felszámolás alá került céggel
szemben a követelést behajtani sokszor lehetetlen a fedezet hiánya miatt. Ilyenkor felvetődhet az ügyvezető
mögöttes kártérítési felelőssége, gyakorlott rosszhiszemű vállalkozókkal
szemben viszont többször előfordul,
hogy a gyanútlan vevő sokéves pereskedés útján sem tudja a pénzét visszaszerezni.
Előfordulhat, hogy az ingatlan mégis kap használatbavételi engedélyt. Eb-

Főépítészi
és Városrendezési Iroda
telefon: 229-2639,
e-mail: foepir@bp22.hu)
Építéshatósági és Műszaki Iroda
telefon: 229-2603,
e-mail: epitesihatosag@bp22.hu)

Képünk illusztráció

Erdélyország nagy ország
A Nádasdy iskola diákjainak kirándulása Erdélyben
„Erdélyország nagy ország” – sokszor hallottuk
idegenvezetőnk szájából az út folyamán. A mondás igaz, ezt tapasztaltuk mi is. Sok helyen jártunk, és az erősödött meg bennünk, hogy feltétlenül vissza kell jönnünk, hiszen annyi látnivaló
van még – közölte a Nádasdy iskola.
„Erdély kapuja” az I. László király alapította
Nagyvárad volt. A város a Sebes-Körös két partján, 126 m magasságban fekszik. Megismerkedtünk történelmével és irodalmi vonatkozásaival
is. Utunk Királyhágóra vezetett tovább, megnéztük a történelmi Erdély határát. Kalotaszeg felé
áthaladtunk Csucsán, és Adyra emlékeztünk.
Kalotaszeg fővárosa Bánffyhunyad, főterén egy
XVI. században, gót stílusban épült református
templom áll. A templom eredetileg erődtemplom
volt, többször átépítették, végül népi stílusú festett kazettás famennyezetet kapott. Gyönyörűen
faragott kő szószéke a XVIII. századból származik (Sipos Dávid szobrászművész alkotása). Petőfi Erdélyi hadsereg című verse itt született –
tudtuk meg a helyi kántortól, aki megtanította
nekünk az Áldjon meg az Úr című dalt.
Innen Kolozs megye székhelyére, Kolozsvárra mentünk. Tisztelettel emlékeztünk meg nagyjainkról a Házsongárdi temetőben. Dsida Jenő,
Kós Károly és Apáczai Csere János sírjára csokrot helyeztünk. Ezen a napon az utolsó program
a Farkas utcai református templom megtekintése volt. Mátyás saját költségén építtette fel gótikus stílusban.
Élményekben gazdagon érkeztünk meg szálláshelyünkre, Székelyszentlélekre, ahol kife-

jezetten barátságosan fogadtak bennünket. A
második napi programunk a parajdi sóbányában kezdődött. Korondtól Szovátáig húzódik
a sóvidék. Szováta híres fürdőhely a Mezőhavas alján. Sétáltunk a Medve-tó partján, és
csak segítséggel jöttünk rá, hogy a tó az alakjáról kapta a nevét. Örömmel nézelődtünk Korondon, nagyon híres a fazekasságáról. A községben faragott székelykapuk is láthatók. Korond
után leereszkedtünk a Fehér-Nyikó völgyébe,
Farkaslakára. Megemlékeztünk Tamási Áronról, a híres íróról, akit végrendelete szerint két
cserfa közé temettek. Tamási Áron sírja után a
legnagyobb székely, Orbán Balázs sírját is meglátogattuk. Ezen a napon Székelyudvarhelyre is
ellátogattunk.
Kirándulásunk harmadik napján a magyar katolikusok egyik fő zarándokhelyére, Csíksomlyóra mentünk. A természet lenyűgöző szépségét
a Nagyhagymás-hegységben található Gyilkostónál és a Békás-szorosban tett séta közben tapasztalhattuk meg. A kis gyalogtúra után Gyergyószentmiklósra mentünk, ahol megtekintettük
az örmény katolikus templomot. Mielőtt a szálláshelyre értünk, megálltunk a Zetelaki víztározónál. Fehéregyházán megnéztük a Petőfi emlékművet, Segesváron sétáltunk a várnegyedben,
ahol egy Petőfi-szobor látható. Marosvásárhelyen is kiszálltunk az autóbuszból, megcsodáltuk a szecessziós épületeket. Hosszú, fáradtságos út vezetett hazáig, de nem éreztük. Olyan
volt, mintha nem is külföldön jártunk volna. n
(Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola)
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Karsay Ferenc: Politikai botrányt akarnak
csinálni egy szociális ügyből

ben az esetben osztatlan közös tulajdon keletkezik az ingatlanon, az ezzel
járó, jól ismert és nem kívánt következményekkel együtt. A lakás forgalmi
értéke jelentősen kisebb lesz, a közös
kert használattal kapcsolatosan jelentős viták keletkezhetnek, az ingatlanra
a bankok hitelt nem adnak, társasházzá később nem alakítható. – A tapasztalatok szerint a vállalkozók ragaszkodnak a saját ügyvédjükhöz az adásvételi
szerződés megkötése során. Habár a
törvény szerint az ellenjegyző ügyvéd
mindkét felet képviseli, erősen ajánlom, hogy saját ügyvéddel is nézessék
át a szerződést (az aláírás előtt!) – javasolta az ügyvéd. – Egy ingatlan megvásárlása a legkomolyabb anyagi döntés mindenki életében, a fenti jogviták
nagyon sok bosszúságot és kárt tudnak
okozni, egy pár tízezer forintos jogi
szaktanácsadás megelőzheti a bajt –
tette hozzá. Ajánlotta továbbá, hogy a
vevők minden esetben tájékozódjanak
az önkormányzat építéshatósági irodáján is az övezeti építési előírásokról,
lehetőségekről, a vonatkozó építésügyi
szabályokról. n (VH)

xxxxxx

RIPORT, HAGYOMÁNY

Nem történt kilakoltatás
a budafoki Játék utcában

Komoly az átverés veszélye az új, piaci árnál olcsóbb
lakások megvásárlásakor a kertvárosban
(Folytatás az 1. oldalról) 



Rágalom, hogy hajléktalanná tettek egy
idős embert Budafokon – jelentette ki
Karsay Ferenc, a XXII. kerület polgármestere a Városházán tartott sajtótájékoztatón. A Játék utcai bérlakás lakója, H. Károly maga kérte, hogy helyezzék el egy
idősotthonban, és leadta a kulcsait.
Város Mindenkié elnevezésű csopor-

Atosulás nemrég több sajtóorgánum-

ban is azzal vádolta meg Budafok-Tétény önkormányzatát, hogy kilakoltatott
és hajléktalanná tett egy idős embert.
Karsay Ferenc polgármester csütörtökön
sajtótájékoztatót tartott az ügyben. Kijelentette: a vádak megalapozatlan rágalmak, a szociális ügyben hozott intézkedések éppen azt szolgálták, hogy az idős
férfi kérésére segítséget nyújtsanak az
életvezetési gondjainak megoldásában.
A történtekből azonban igyekeznek politikai ügyet faragni egy olyan csoport
közreműködésével, amely semmilyen
szakmai vagy törvényi előírásnak sem
felel meg, nem bejegyzett szervezet.
A polgármester elmondta, H. Károly
egy önkormányzati bérlakásban lakott,
de azt annyira elhanyagolta, hogy a lakótársak kértek segítséget az önkormányzattól, mert elviselhetetlenné vált vele
az együttélés. Elindult egy szabálysértési eljárás is a folyamatos bűz, a közösségi együttélés szabályainak megsértése
miatt. A szociális szolgálat munkatársai
régóta foglalkoztak a lakóval, többször
felkeresték, hogy felajánlják a segítségüket, de ezt a lakó többnyire elutasította. Végül, amikor együttműködőbb volt,
egy ilyen helyzetben kérte az elhelyezését egy idősotthonba, és az erről szóló kérvényt aláírta, majd önként leadta a kulcsait. A bácsinak lakbérhátraléka
is volt, de ezt a kérvényezés idején még
rendezni lehetett volna.
Karsay elmondta, Budafok-Tétény
hajléktalanságot megelőző prevenciós
programja alapján nem engedik felhalmozódni a lakbérhátralékot. Először fizetési felszólításokat küldenek, de egyben tájékoztatják a hátralékost a szociális
szolgáltatásokról, közte a krízissegélyről, a hátralékkezelési tanácsadásról és
egyebekről. Csak ezután kerül sor a bérleti szerződés felmondására. H. Károlynak a szociális szolgálat felajánlotta a
pénzügyi segítséget, amit azonban a férfi visszautasított. Amikor a lakáskulcsát

júliusban önként átadta, nem tették hajléktalanná, nem hagyták magára – közölte a polgármester. Több intézményt
megmutattak, felajánlottak neki ideiglenesen, amíg végleges idősotthoni elhelyezést szereztek neki. Átmenetileg egy
egyházi fenntartású szociális intézményben helyezték el, háromágyas szobában,
ahová vihette legfontosabb holmijait. Ezt
ő választotta, amit aláírásával megerősített. Innen azonban egy nap után egy fiatalember társaságában ismeretlen helyre távozott.
A Város Mindenkié ugyanakkor nem
segít H. Károly megtalálásában, tárgyalási feltételéhez köti, hogy kapcsolatba
léphessenek vele. Az idős emberről tehát
jelenleg nem tudni, hol van, ami igen veszélyes is lehet, hiszen nem tudni, megfelelő ellátásban részesül-e, megkapja-e
a gyógyszereit, miként jut a nyugdíjához. A Város Mindenkié csoport egyelőre nem reagált. Legutóbbi nyilatkozatuk
szerint H. Károlyt átmenetileg egy lakásban helyezték el. Szerintük jogellenes
volt a baptisták szállójára vinni a férfit,
hiszen az önkormányzat szerint is képtelen önmaga ellátására. Karsay Ferenc
ezzel kapcsolatban közölte: csak azt állították, hogy az idős ember életvezetési gondjai miatt segítségre szorul, és ő
maga is kérte ezt a segítséget.
A Város Mindenkié nemrég azt közölte, hogy orvosi vizsgálat alapján H.
Károly képes az önálló életvezetésre.
Még saját magukkal sem tudnak ebben a
kérdésben egyetérteni. n (VH)
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

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

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő

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

Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.

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

SZÚNYOGHÁLÓ
NYÍLÁSZÁRÓ

Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves korig.
Kérésére házhoz megyünk. Tel: 06-30/6821390, www.a111auto.hu

régiség 

Csempézést, hidegburkolást, szobafestést, kőműves munkát, kisebb javításo-

Ács - kőműves vállal minden munkálatokat, szigetelést, festést, csatornázást,

bizalommal. Tel:

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

FITOLAND
TÖRZSVÁSÁRLÓI
PROGRAM

KERT 
Kertrendezést, metszést, elvadult kertek
cserjeírtását vállalom. (Füvesítés, növényültetés, öntözőrendszer, sziklakertek.) Kerthez
kapcsolódó famunkákat is vállalaok. Tel: 0620/918-0945

KÁRPITOSMESTER
MAJOR DEMETER

30. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál

Szőlőskert gyermeksátor
2019. augusztus 31.–szeptember 1.
A XXX. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál keretében
Helyszín: Dr. Takács Pál Park
(Bp. XXII., Plébánia u.–Knoll József u. sarok,
a Szt. Lipót-plébániatemplom mögött)
Egész napos ingyenes program szombaton és vasárnap:
Kézművesség, óvodás foglalkozás
Szombat
(11–20 óra)
• 11.00–11.30 Megnyitó
• 11.30–12.30 Színpadi játék (Rózsakerti Demjén István
Református Általános Iskola)
• Ahhozképest együttes koncert
(https://www.facebook.com/ahhozkepest/)

190814_varoshazi_hirado_282x177mm.indd 1
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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

aszfaltozást. Hívjanak
06-70/908-9578

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



ELÉRHETŐSÉGEK

kat is vállalalok. Tel: 06-30/975-0053,
06-1-226-2527

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,

szolgáltatás 

REDŐNY
NAPELLENZŐ

Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679

AZONNALI KÉSZPÉNZES GÉPKOCSI FELVÁSÁRLÁS A LEGJOBB ÁRON! Bizományos értékesítés! Prémium Autósziget Kft. 1223 Bp.
Nagytétényi út Tel: 06-30/816-20-95.

HIRDETÉS, HIRDETMÉNY

ÜVEGEZÉS

Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!

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



• 15.00–18.00 Arcfestés
• 14.00–18.00 PirOs lábasOs nosztalgiajáték
• 16.00–17.00 Budafoki Junior Big Band
• 19.30–21.30 Spárga együttes koncert (http://www.
spargazenekar.hu/)
Egész nap (11.00–20.00): szabadtéri gyermekjátszótér,
kézműves-foglalkozás. A helyszínen is lehet jelentkezni!
Szeretettel várunk!
Szervező:
Budafoki Református Egyházközség,
1221 Bp., Demjén István u. 2. www.feltamadas.hu
Budafok-Tétény önkormányzata
és a Budafoki Református Keresztény Alapítvány támogatásával

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

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.

program
2019. augusztus 25. vasárnap 20.00 óra

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.)

14.08.19 14:06
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SPORT, IFJÚSÁG

 Városházi Híradó

Zombori végigeszi az „étlapot”
A Budafóka 17 éves klasszisa
hat egyéni számban indul az ifjúsági vb-n
Lapzártánk után, kedden elkezdődött a
Duna Arénában a 7. ifjúsági úszó-világbajnokság a magyar esélyesek között egy budafoki sráccal, a 17 éves Zombori Gáborral. A Budafóka SE hátúszó specialistája
– aki mára gyorsúszásban is klasszissá
érett – a váltókon felül hat egyéni számban indul. Hogy lesz-e érem, az még a jövő
zenéje a vasárnapig tartó viadalon, de az
borítékolható, hogy Horváth Tamás tanítványa több számban is döntőbe kerülhet.
ábor két éve, 15 évesen robbant be a

Gsportág élvonalába a győri EYOF-on

Győztes gól Kulcsártól,
csak nem attól…
Fásultan futballozott a BMTE, vereség lett a vége
Az NB II egy kicsit olyan, mint Angliában a
második vonal, a Championship. Úgy tartják, itt nehezebb érvényesülni, mint az élvonalban, mert keményebbek, harapósabbak az ellenfelek, több a meglepetés.
Sajnos, vasárnap mi is megkóstolhattuk a
feketelevest, mert 3-2-es vereséget szenvedett a BMTE a Budaörstől a Promontor
utcában. Pánikra azonban semmi ok, még
így is hat ponttal, 9-5-ös gólkülönbséggel
a hetedik helyen állunk négy forduló után.
ajnos két kulcsjátékosunk, a gólfele-

Slős Kulcsár Kornél és Gohér Gergő

hiányzott sérülés miatt, s mint kiderült,
nem igazán sikerült a pótlásuk.
„Nagy szükség lett volna rutinos játékosainkra, mert fiatal a csapat, hiányzott

a rutin – értékelte a látottakat Jakab János,
a klub tiszteletbeli elnöke. – Öt fiatal játszott ezen a vasárnapon, egy tizenhét, két
tizennyolc, egy tizenkilenc és egy huszonegy éves labdarúgó, s ezzel párhuzamosan
öt saját nevelésű játékosunk lépett pályára. Függetlenül a vasárnapi eredménytől,
kezd beérni a három éve megkezdett utánpótlás-nevelő munkánk.”
Persze ennek csak hosszú távon lesz
érzékelhető az eredménye, a Budaörs ellen a rutin, a helyzetfelismerő képesség
döntött. S ebben a vendégek álltak jobban.
„Bognár Gyuriék tapasztalt, dörzsölt
játékosai eldöntötték a meccset, mi végig szaladtunk az eredmény után. Megvoltak a helyzeteink, még a 93. percben is
egyenlíthettünk volna, de ezúttal nem si-

került. Különösen azt sajnálom, hogy derék masszőrünk, egykori játékostársam,
az olimpiai ezüstérmes, háromszoros felnőtt válogatott Tóth Kálmán hetvenötödik
születésnapját nem sikerült győzelemmel
bearanyozni” – kesergett „Jaksi”, aki nélkül talán már nem is létezne a klub.
De létezik, él és virul, még akkor is, ha
2-2 után Kulcsár belőtte a győztes gólt. Fájdalom, nem a mi Kulcsár Kornélunk, hanem
a budaörsi Kulcsár Tamás… Nem mindegy.
Most kemény egy hét következik, hét
nap leforgása alatt előbb Dorogra utazunk, majd jön a Soroksár, végül Békéscsabára megyünk. Kilenc pont forog kockán szeptember elsejéig, ez a kemény
menetelés meghatározhatja a BMTE őszi
szereplését. n (Ch. Gáll András)

(Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál),
ahol megnyerte a 200 méteres hátúszást.
Idén a kazanyi junior Európa-bajnokságon a harmadiktól a kilencedik helyezésig minden páratlan pozícióból szerzett
egyet-egyet, de ezzel nem volt elégedett.
– Nem igazán voltam csúcsformában,
edzőmmel, Horváth Tamással a budapesti vb-re készültünk. Az igazság az, hogy
hat hét leforgása alatt nehéz lett volna
kétszer csúcsra járatni magamat – mondta Gábor négy nappal a vb rajtja előtt, s
szavaira edzője is bólogatott.
– Mindenképpen jobb időeredményekre számítunk, mint Kazanyban – jósolta
Horváth Tamás, a Budafóka vezetőedzője.
– Több számban is egyéni csúcsot várok
Gábortól, de mivel a vetélytársak úszását nem tudjuk befolyásolni, nem tudom
megmondani, ez mire lehet elegendő.
Gábor olimpiai szintet is szeretne úszni 200 méter háton, esetleg gyorson, ami
nem lesz egyszerű, mert nem akármilyen
terhelésnek lesz kitéve. Hat egyéni számban – 50 és 200 méter hát, 200 és 400 méter gyors, 200 méter mell és 200 méter vegyes – indul, a váltókról nem is beszélve.

– Jó lenne 1:47 körül úszni 200 gyorson, amellyel bekerülhetek a magyar felnőtt 4x200-as gyorsváltóba. S ha a staféta olimpiai kvótát szerez, akkor ebben a
számban a legesélyesebb a tokiói szereplésem – tette hozzá Gábor. – Az edzéseredményeim azt mutatják, jó formában
vagyok. Óriási lendülettel készülök a világbajnokságra!
A Budafóka klasszisa némi meglepetésre 200 méter mellen is rajthoz áll.
– A múltkor 2:20 perc körüli időt úsztam, ha ezen tudok javítani, akkor bármi megtörténhet. Azt nem mondom,
hogy mellúszó-specialista lettem, de mivel azon a napon nincs más számom, úgy
döntöttünk edzőmmel, hogy kipróbálom
magam ebben a számomra kissé szokatlan úszásnemben.
Mindenesetre ez már csaknem olyan
„étlap”, ami még Hosszú Katinkának is
becsületére válna. n (Ch. Gáll András)

Új faházak Balatonakaliban
Tizenegy iskola diákjai nyaraltak idén is az önkormányzat táborában
inden évben több száz gyerek nya-

Mralhat kedvezményes áron az önkor-

mányzat nyári táborában Balatonakaliban. Diófási Gabriella, a Klauzál Ház
igazgatóhelyettese elmondta: a tábor befogadóképessége 150 fő, idén tizenegy
kerületi iskola táboroztatott itt diákokat. Ezenkívül külsős csoportokat is fogadtak, illetve fogadnak, gólyatáborokat,
edzőtáborokat, erdei iskolai programokat
lehet megszervezni a táborban. Tavaly tizenhárommillió forintból újult meg az
összes faház elektromos hálózata, idén

pedig felújították a konyhát, rozsdamentes üstöket, asztalokat, tálalóeszközöket
szereztek be az önkormányzat jóvoltából, de felújították az étkezőt és lecserélték a játékokat, kerti bútorokat is.
Komlósi Ákos táborvezető a
Promontor Televíziónak elmondta, a
körülményeket nagyban javítja, hogy
a gyerekeknek saját medence is rendelkezésre áll, de nagyon szeretik a
strandröplabdapályát is. És persze közel van a Balaton, az akali strand pedig nemcsak azért gyerekbarát, mert

vízicsúszdával és egyéb játékokkal rendelkezik, hanem azért is, mert szinte
soha sincs tömve. A diákok mellett lehetősége van a kerületi családoknak is
kedvezményesen nyaralni Balatonakaliban. A hét erre szolgáló faházból idén
négyet teljesen felújítottak, amire mintegy tízmillió forintot fordított az önkormányzat. A szezon megnyújtása a célja
a kerület akciójának. Az ősz elején, vénasszonyok nyarán nagyon kedvező, 1500
forint/fő áron adják majd bérbe ezeket
a faházakat. n (Promontor Televízió)

Bornegyed applikáció
Digitális eszközökön is megtalálhatók
a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál programjai
ár a fiatalok kedvenc eszközein, a

Mdigitális médiafelületeken is meg-

találhatók a borfesztivál programjai. A
két éve elkészített Bornegyed applikáció célja, hogy könnyen kereshetővé és
elérhetővé tegye Budafok-Tétény színes programkínálatát a Pincejárat és a
borfesztivál ideje alatt, hogy a legfrissebb kulturális hírekkel szolgáljon az
érdeklődők számára. Az utóbbi időben az önkormányzat sokat dolgozott
egy olyan online felület megalkotásán,
ahol egységes arculat alatt jelennek
meg a kerület eseményei. Ennek első
lépéseként elindult a http://bornegyed.

Városházi Híradó
budafok-tétény

hu/ oldal, amely magában foglalja Budafok-Tétény turisztikai és kulturális
kínálatát. Az oldal elkészülése meghozta az igényt arra, hogy a Bornegyed
applikáció frissüljön, új arculatot kapjon. A 30. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál idején debütál az új arculat a
nagyközönség előtt. Az applikációt az
alábbi linkeken lehet letölteni:
Android: www.play.google.com/store/
apps/details?id=eu.appcorner.budafokteteny.bornegyed
IOS: www.itunes.apple.com/us/app/bornegyed/id1276740792?mt=8 n
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