Családi egészségnap

A Futball éjszakája

Első helyen a BMTE

Önkormányzati választás

Ingyenes családi egészségnapot szervezett
Budafok-Teteny önkormányzata
szeptember 7-én. (2. oldal) 

Először rendezték meg a Futball éjszakája rendezvénysorozatot, amelyhez a kerület is kiváló
családi programmal csatlakozott. (12. oldal) 

Hét forduló, 15 pont, első hely a tabellán.
Minden várakozást felülmúl a Budafok
eddigi szereplése az NB II-ben. (12. oldal) 

Bemutatkoznak a kerületi jelölő
szervezetek, polgármester- és képviselőjelöltek. (6., 7., 8. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

A dallamok
szárnyán
Váczi Eszter
elvarázsolta
a borfesztivál
közönségét

(9. oldal) 

XXVII. évf. 18. szám 2019. szeptember 11.

Sikeres jubileumi pezsgő- és borfesztivál
Idén is több tízezer ember látogatott el a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválra a rendezvény a harmincadik évfordulóját ünnepelve
nagy hőség ellenére több tízezer
látogatta meg Dél-Buda
legnagyobb kulturális és gasztronómiai rendezvényét, az idén harmincadik születésnapját ünneplő Budafoki
Pezsgő- és Borfesztivált. A rendezvény hagyományosan a szüreti felvonulással indult augusztus 31-én, de a
jubileum alkalmából több beharangozó program is megelőzte a hivatalos
megnyitót. A Budafoki Dohnányi Zenekar már augusztus 29-én, csütörtökön fellépett a Klauzál Házban, ahol
a fesztivál díszvendégeit kiváló koncerttel és állófogadással köszöntötték.
Másnap Budafok szimfonikus zenekarából alakult BDZ Big Bandnek
volt fellépése a Borudvarban, ahol
népszerű énekesek köszöntötték a
fesztiválozókat az elmúlt harminc év
slágereinek különleges feldolgozásával, a Swing à la Django közreműködésével. Augusztus 31-én, szombaton
tartották a fesztivál ünnepélyes megnyitóját, amelyen Karsay Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket, külön kiemelve Budafok-Tétény
testvérvárosainak delegációit, a bonni, mezőkaszonyi és varsói vendégeket, a bor- és pezsgőrendek tagjait és a
borászokat. Ezután a fesztivál idei fő-

védnöke, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője mondott ünnepi beszédet.
A politikus Budapest egyik ékkövének nevezte Budafok-Tétényt, amely
őrzi a borászat több évszázados hagyományait. A megnyitót a szőlőáldás
követte, majd a Budafok Város Bora
cím eredményhirdetése. A harmincadik születésnap alkalmából a gyerekek ingyen megkóstolhatták a Kerület süteményét is, majd elkezdődtek
az első koncertek.
Idén négy nagyszínpadon, ös�szesen tizenkilenc helyszínen folytak a rendezvények, új helyszínként
bekapcsolták a szervezők a Városház tér előtti parkot is a fesztiváli forgatagba. A kerület képzőművészei a
Művész utcává átalakított Magdolna utcában és számos pincekiállításon mutatkozhattak be a vendégeknek, a helyi és a vendégborászatok
pedig pavilonokkal települtek ki Budafok belvárosába, hogy ott is kínálják kiváló italaikat. Eközben egymást váltották a Borudvar, a Pezsgő
tér, a Piactér és a Fröccs terasz színpadain a sztárfellépők, akikkel lapunk elkövetkezendő számaiban olvashatnak interjúkat. (Továbbiak a 2. és

Aember

A Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál esti forgataga madártávlatból is lenyűgöző

Budafokra költözött a lecsófesztivál

Fotó: Horváth Tamás

a 9. oldalon) 

Felújítják a kerületi járdákat
Folyamatosan zajlik az önkormányzat járdafelújítási programja
z

önkormányzati

járdafelújítási

Aprogram részeként újulnak meg a

Budafokra költözött a nagy népszerűségnek örvendő Dél-budai Lecsófesztivál, melyet
eddig a XI. kerületben rendeztek meg. Mostantól azonban a XXII. kerület ad otthont a
szabadtéri, családi gasztronómiai rendezvénynek. (Továbbiak a 11. oldalon) 

járdák Budafok-Tétényben. Jelenleg öt
kerületi utcában zajlanak a munkálatok.
2014–2019 között 8247 méter új járdát
és gyalogutat épített és 10 539 méternyit újított fel az önkormányzat a kerületben. A munkálatok idén is folytatódnak. Jelenleg a Gádor, az Arany János, a
Kiránduló, a Kolozsvári és a Margit utcában építik újjá a régi járdákat, közel
2350 méteren. Fontos, hogy azokban az
utcákban, ahol mindkét oldalon van járda, először csak az egyik oldalit újítják
fel. Cél, hogy minden olyan utca sorra
kerülhessen, ahol rossz állapotúak a járdák. Amikor minden utcában legalább
az egyik oldalon elvégezték a felújítást,
akkor következhet a másik oldal járdájának építése. (Folytatás a 2. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Fesztiválmegnyitó
felvonulással, szőlőáldással
Kocsis Máté: Budafok-Tétény Budapest egyik ékköve, mert őrzi hagyományait
Ismét sikeres pezsgő- és borfesztivált
rendeztek Budafokon az önkormányzat
támogatásával. A nagy hőség ellenére
több tízezer ember látogatta meg DélBuda legnagyobb kulturális és gasztronómiai rendezvényét.
okan összegyűltek a 30. Pezsés Borfesztivál ünnepélyes
megnyitójára augusztus 31-én. A
Záborszky Pincészettől indult szüreti felvonulók is a Savoyai Jenő térre érkeztek, ahol tíz óráig az élükön
vonuló Budafoki Fúvósegylet muzsikált. A Szent Lipót-templom harangjának utolsó kondulása után a
közösen énekelt Himnusszal elkezdődött a fesztivál ünnepélyes megnyitója. Karsay Ferenc polgármester
köszöntötte a megjelenteket, külön kiemelve Budafok-Tétény testvérvárosainak delegációit, a bonni,
mezőkaszonyi és varsói vendégeket,
a bor- és pezsgőrendek tagjait és a
borászokat.

Sgő-

Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője ünnepi beszédében kiemelte: a pezsgő és a bor kultúrája nemzeti örökségünk része. Ez a
rendezvény nemzeti értékeink bemutatásáról, a kisebb-nagyobb magyar
közösségek építéséről és nagyszerű
honfitársaink nagyszerű teljesítményéről szól. Hozzátette: Budafok-Tétény Budapest egyik ékköve. A városrész őrzi a borászat több évszázados
és a kerület évtizedes hagyományait.
Ezt követően a történelmi egyházak
képviselői, Szász Lajos református lelkipásztor, Hokker Zsolt evangélikus
lelkész és Ailer Gáspár katolikus pap
megáldották az idei szőlőtermést jelképező szőlőkoszorút.
Miután
Garbóci
László,
a
Promontórium Borlovagrend ceremóniamestere bemutatta az ország különböző részeiről érkezett borrendeket,
Földesi Gyula, a Soós István Borászati Szakképző Iskola igazgatója kihirdette a borverseny eredményét. A

„Budafok Város Bora” címet 2019ben fehérbor kategóriában a Törley
Kft. Szent István Korona pincészete, Szent István Korona Etyek-Budai
Sauvignon Blanc bora, vörösbor kategóriában a Garamvári Szőlőbirtok
új prémium Sinai-tető cabernet franc
bora nyerte el. Budafok város pezsgőjének idén a Garamvári Szőlőbirtok
lellei furmint brut pezsgőjét választották az ítészek.
A ceremóniamester ezután Koczor
Kálmánt, a Magyarországi Borrendek
Országos Szövetségének elnökét szólította a színpadra, aki Pro Vino Érdemérmet adott át a Promontórium
Borlovagrend egyik tagjának, Zatykó
Lajosnénak a borrendi mozgalomban,
a borrendek és a magyar borkultúra, a
kulturált borfogyasztás népszerűsítése
érdekében több éven, évtizeden át végzett kiemelkedő tevékenységéért.
A megnyitóünnepséget a Babám
együttes színesítette Vörös kancsó és
Mámor című dalával. n (Tamás Angéla)

Kezdjük egészségesen az őszt!
Családi egészségnapot szervezett az önkormányzat
Ingyenes családi egészségnapot szervezett Budafok-Tétény önkormányzata szeptember 7-én a Szent István téren,
a Káldor Adolf Szakrendelő és a Védőnői Szolgálat épületében. Az eseményen
szűrésekkel, szakorvosi és védőnői tanácsadásokkal, valamint különféle közös
tornával várták a család minden tagját.
rendezvény a TÁ-TI-KA zenés kis

Akoncertjével vette kezdetét a Szent

István téren. Ezzel párhuzamosan nem
mindennapi bejáráson vehettek részt
az érdeklődők a szakrendelőben. Kiss
Norbert intézményvezető vezetésével
számos helyet tekinthettek meg az érdeklődők az intézményben. Sokan voltak kíváncsiak az új gépek működésére és a frissen felújított rendelőkre. A
bejáráson Karsay Ferenc polgármester is részt vett. A második alkalommal megrendezett egészségnapon a
vércukorszintmérés, a koleszterinszintmérés, a vérnyomásmérés, valamint a
testmagasság- és testtömegmérés mellett idén újdonság volt az anyajegyszűrés és a dentálhigiéniai tanácsadás.
A felállított sátrakban bárki sorban állás nélkül, ingyenesen konzultálhatott

Karsay Ferenc polgármester a felvonulók között

Fotó: Földházi Árpád

kardiológussal, diabetológussal, dietetikussal és belgyógyásszal. Az idei évben
háromszor többen vettek részt a szűrővizsgálatokon, mint tavaly. A prevenció
mellett a nap fontos üzenete volt még
a mozgás is, ezért a téren közös zenés tornára, hatha jógára és kismamatornára hívták az érdeklődőket. A Védőnői Szolgálat épületében tanácsadás
és foglalkozás is zajlott. Az egyik helyiségben az emlő és here önvizsgálata legfontosabb lépéseinek bemutatása zajlott, a másikban pedig a felnőtt
és a csecsemő újraélesztésének technikáját sajátíthatták el a szülők. A váróteremben zenés foglalkozáson, valamint csecsemőmasszázson vehettek
részt a családok. – Azért örülök, hogy
ismét megszervezhettük ezt az egészségnapot, mert egészen más hangulata
van a szabadban történő beszélgetésnek
az egészségünkről, mint egy rendelő
falai között. Ezzel szeretnénk erősíteni, hogy az egészségügy nem egy félelmetes dolog, értünk van. Ne feledjük, a legtöbbet mi magunk tehetünk
a saját egészségünkért! – mondta Kiss
Norbert, a Káldor Adolf Szakrendelő
intézményvezetője. n (Viszkocsil D.)

Felújítják a kerületi járdákat
Folyamatosan zajlik az önkormányzat programja
(Folytatás az 1. oldalról) 

Fantasztikus szimfónia

Idén is a Budafoki Dohnányi Zenekar muzsikája harangozta be a borfesztivált
A szokásosan szeptember első hétvégéjén
megrendezett Budafoki Pezsgő- és Borfesztivált a kerek évfordulóra való tekintettel két nagyszabású program is megelőzte. Az idén 30. születésnapját ünneplő
fesztivál mindkét előestéjén a Budafoki
Dohnányi Zenekar muzsikusai szórakoztatták az ünnepelni vágyó közönséget.
Csütörtökön a szimfonikusok komolyzenei
hangversenyét élvezhettük a Klauzál Házban, míg pénteken egy csaknem kétórás
koncerten az eltelt harminc év ismert slágereitől volt hangos az Oroszlános udvar.
ste hét órára megtelt a művelődési

Eközpont színházterme, ahol Karsay

Ferenc polgármester köszöntötte a
meghívott vendégeket: Molnár Gyula országgyűlési képviselőt, BudafokTétény testvérvárosainak delegációit,
a díszpolgárokat, a kerületi egyházak
és az önkormányzat képviselőit, a civil
szervezetek vezetőit és nem utolsósorban a borászokat.
A polgármester beszélt a három évtized alatt lépésenként megtett útról, az
óriási fejlődésről, amely lehetővé tette,
hogy Budafok Budapest bornegyedévé
váljon. Kiemelte, hogy a helyi borászok, vállalkozók és támogatók összefogása nélkül nem rendezhetnék meg a
pezsgő- és borfesztivált, majd köszönetet mondott a Bornegyed projekt és
a Pincejárat ötletgazdáinak, működte-

tőinek, valamint a fesztivált évek óta
lebonyolító munkatársainak.
A köszöntőbeszéd után Karsay Ferenc és Hollerung Gábor, a Budafoki
Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar
ügyvezető zeneigazgatója a hagyományokhoz híven egy pohár Törleypezsgővel koccintott, és elkezdődött
a hangverseny. Elsőként Beethoven
G-dúr zongoraversenye hangzott el
Szüts Apor zongoraművész előadásában, majd Berlioz Fantasztikus szimfóniája csendült fel – mindkét mű
Hollerung Gábor vezényletével.

A Liszt-díjas karmester szokásának
megfelelően a zeneszámok elhangzása
előtt mondott néhány szót a zeneszerzőkről, a művek keletkezéséről, és arra
is kitért, hogy meghívott vendégük,
Szüts Apor zongoraművész zeneszerző
és karmester is, valamint a Virtuózok
zenei vezetője, illetve a Virtuózok Kamaraegyüttes művészeti vezetője.
A nagy sikert arató koncertet követően a közönséget a Duo RedWhite
csodálatos csellómuzsikája mellett látta vendégül a Törley Pezsgőpincészet
és az önkormányzat. n (Tamás A.)

Azokban az utcákban, ahol a kivitelező 40x40 centiméteres beton járólapot bont, a lakosságnak lehetősége van
azokat elvinni és újrahasznosítani.
A munkálatokat végző kivitelező szórólapon tájékoztatja a helyieket a felújítással kapcsolatos
tudnivalókról. Felmerülő kérdéseikkel a szórólapon megadott elérhetőségen lehet érdeklődni. A
járdaépítési program jelenlegi szakasza várhatóan szeptember végére
befejeződik. n (vh)

Megújult a Hugonnai udvara
Felújított játszóvár és kosárpálya várta a diákokat
elújított játszóvár és streetball-

Fpálya várta a tanévkezdő diáko-

kat a Hugonnai Vilma Általános Iskolában az önkormányzat jóvoltából.
A régi, elhasználódott játszóvár helyett megújított, korszerű építmény
fogadja az intézmény tanulóit. A játszóvárat újjáépítették, emellett csúszdával, mászófallal, rámpával, kötéllétrával bővítették a gyerekek
legnagyobb örömére. A játékot körülvevő területet a régi gumilapok
helyett öntött gumiburkolattal látták el. Az elhasználódott streetballpálya burkolatát is ezzel a korszerű
technikával újították fel. A felújítást
Budafok-Tétény
önkormányzata
finanszírozta. n (budafokteteny.hu)

Városházi Híradó
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Álláspont

Önkormányzati választások 2019
Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 13.
(vasárnap) napjára tűzte ki 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.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választását a Nemzeti Választási Bizottság tűzte ki ugyanerre a napra.
AKTUÁLIS HATÁRIDŐK
1. Választási értesítő
Aki nem kapta meg a Nemzeti Választási Irodától az értesítőt a
szavazóköri névjegyzékbe vételről, keresse fel a helyi választási
irodát. Aki augusztus 7-ét követően létesített lakcímet a kerületben, szintén a helyi választási irodától kapja meg az értesítőjét.
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.
3. Mozgóurna

– írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT
útján történő igénylés:
• október 13-án (vasárnap) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
– írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL
(futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
• október 13-án (vasárnap) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
A kézbesítővel történő beküldés esetén a kérelmező a kitöltött
nyomtatványt beküldi valakivel.
A meghatalmazott útján törtnő benyújtás esetén a kérelmező
meghatalmaz valakit, hogy helyette kitöltse és aláírja a nyomtatványt. Ebben az esetben a közokiratba vagy teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell.
4. Nemzetiségi regisztráció
Aki nemzetiségi önkormányzati képviselőre is szavazni szeretne, szeptember 27-ig regisztrálhat a nemzetiségi névjegyzékben a www.valasztas.hu felületen.
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: 061/229-2611/188-as mellék
e-mail cím: valasztas@bp22.hu, faxszám: 06-1/2292611/260, vezető: dr. Szántó János jegyző
A Helyi Választási Bizottság határozatai a http://
budafokteteny.hu/ugyintezes/--hvb felületen érhetők el.

A mozgóurna iránti kérelem:
– A valasztas.hu honlapon
• ügyfélkapus azonosítás nélkül: október 9-én (szerda)
16.00 óráig nyújtható be;
• ügyfélkapus azonosítással: október 13-án (vasárnap)
12.00 óráig nyújtható be.

Helyi Választási Iroda

– Személyesen:
• október 11-én (péntek) 16.00 óráig nyújtható be.
Postán vagy írásbeli meghatalmazással nem rendelkező
	KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
• október 9-én (szerda) 16.00 óráig kell megérkeznie.

Karsay Ferenc polgármester

Az egészségért
mindenkinek
tennie kell
zeptember 7-én, szombaton rendezte az önkormányzat a hagyományos

Scsaládi egészségnapját. Örömmel láttam, hogy a számtalan program kö-

zül sokan vették igénybe az anyajegyszűrést, mozogtak a gyógytornán vagy
Csiszár Zsuzsa képviselőtársam jógaóráján. Sokan vették körül a védőnőket is. A szakrendelő felújított épületében rendezett idegenvezetésen engem is
meglepett, mennyire színvonalas volt a kivitelezők munkája, és hány új műszer segítségével, milyen jó körülmények között kaphatnak szakszerű ellátást a kerületiek, hála a felkészült orvosok és szakdolgozók munkájának. Következő feladatunk a háziorvosi rendelők felújítása lesz, hogy azok is a XXI.
századi elvárásoknak feleljenek meg.
Az egészségről való gondoskodás természetesen nem merülhet ki a családi rendezvény szervezésében vagy a szak- és a háziorvosi rendelők megújításában. Sokkal összetettebb kérdésről van szó: a táplálkozás, az életmód, a
lelki egészség, a mozgás és a sport is idetartozik a megfelelő ismeretek elsajátítása mellett. Az önkormányzat ehhez igyekszik minden feltételt megadni.
Amikor az egészségügyről van szó, a legtöbben a sajtó áldásos tevékenysége miatt a kórházakra gondolnak. Pedig a kormány legnagyobb jelentőségű népegészségügyi intézkedései nem is a több mint 70 felújított kórházhoz
vagy az Egészséges Budapest programhoz kapcsolódnak, hanem a dohányzás visszaszorításához, az egészséges iskolai étkezés előírásához és a mindennapos testneveléshez. Az a legjobb egészségügy, amibe a lehető legkevesebb
beteg kerül be – ez pedig az életmódon múlik! Az a cél, hogy minél tovább
egészségesen éljünk.
Kerületünkben az egészségtudatos viselkedés önkormányzati támogatása a születéskor, a védőnőkkel kezdődik. Az óvodai neveléssel folytatódik,
majd az iskolai testnevelés és sport nem kis áldozattal kialakított feltételei
remélhetőleg már a gyerekek rögzült mozgásigényével találkoznak. A tanuszoda, a minden gyerek számára elérhető úszásoktatás erre az egyik példa.
A már egyre több közparkban, játszótéren kiépített edzőeszközök – az úgynevezett street workout- és futópályák – is idetartoznak. A legújabb, a Hajó
utcai DunaFok park joggal vált hetek alatt népszerűvé.
A sportegyesületek támogatása kerekíti le az önkormányzat egészségprogramját. Úgy látom, egyre többen igénylik a mozgást, veszik igénybe az önkormányzat által biztosított lehetőségeket. Ez a záloga annak, hogy a következő generációk már egészségesebbek legyenek. Mindenki maga felelős
az egészségéért – az önkormányzat ebben csak segíteni tud! A leggyakoribb
krónikus betegségek visszaszorításáért a dohányzás és az alkoholfogyasztás
csökkentésével, az egészséges táplálkozással, a testmozgással tehetünk a legtöbbet. n
civil szemmel

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

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

Pártok és emberek színeváltozása
Soproni Tamás, a VI. kerület összellenzéki
momentumos polgármesterjelöltje 2017ben még így vélekedett: „Lehet, hogy valaki nagyon szereti a Gundel-palacsintát,
a gulyáslevest és a tökfőzeléket különkülön, de ha összeturmixoljuk ezeket, az
mégiscsak moslék. Megpróbálták 2014ben, nem jött össze, most másra van
szükség”.
Bajkó-Sokoray István, aki most a kerületben próbálkozik egyéni képviselői
mandátum megszerzésével, 2017. február 22-én a következőket írta arról, hogy a
Momentum meghiúsította Magyarország

BODROG Zoltán
lmp-s
önkormányzati képviselő

A ciklus utolsó képviselő-testületi ülése
lesz a héten. Egyben az utolsó, amin ott
leszek; hiszen hiába várt a kerületi ellenzék azegyüttműködésbe, a volt pártom
helyi szervezete kifejezett célnak tartotta, hogy bárkit, csak ne engem küldjenek.
Nem képviselhetem tovább itt helyben a
kerület, főváros jövőjét, a zöldgondola-

Újabb választási
forduló előtt

jelentkezését az olimpia megrendezésére: „Őszintén és mélységesen szomorú vagyok. Sok éve vártam és reméltem,
hogy egyszer itthon is lesz olimpia… Néhány éve pedig hozzájött ehhez annak az
öröme, hogy majd a gyermekeimet is kivihetem. Ennek most vége. Tönkre tette a
politikai önzés. Egyesek pusztán politikai
magamutogatásból, mások kishitűségből
és gyávaságból tönkre tették. …..
Volt ennek bármi értelme? Megérte ennyit ártani, azért, hogy még egy kis
baloldali társaság elindulhasson a választáson, azért, hogy begyűjtsön egy
százalékot? Idióták!”
És most a Momentum polgármesterjelöltjét támogatva, a Momentum logója
alatt indul a választáson. Bajkó-Sokoray
egyébként sem az állhatatatosság mintaképe: az MDF-ben indult, aztán a JESZ
jelöltje volt, onnan igazolt át az LMPhez – miután a Fidesznél hiába próbálkozott…

2017 januárjában a Jobbik Magyarországért Mozgalom nyilatkozatot tett
közzé:
„Egyszer és mindenkorra szeretnénk
megválaszolni azt a kérdést, bármilyen
formában merüljön is fel: Összefog-e
a Jobbik a jövőben bármelyik baloldali párttal?
NEM!”
Ezek az emberek és pártok mára
megszerették a moslékot, és most a választóknak tálalják fel: tessék, csak tessék, jó étvágyat!
A moslékkoalíció azzal támadja a kerület vezetését, hogy „tönkre tette a kerületi közéletet”. Azt a vezetést támadják
ezzel az abszurd váddal, amelyik rendszeressé tette a lakosság megkérdezését, a közösségi tervezést, a konzultációkat a beruházások előtt, és amelyik most
a közösségi költségvetés bevezetésére
készül. Ne kockáztassuk a kerület fejlődését, ne szavazzunk a káoszra! n

tot, s mindezt együtt: a Sétáló Budapest
programot (nem mellesleg az erre kiszemelt pártok is kihullottak már a program
mögül).
Utoljára megpróbálom önökért hasznosítani a kerületvezetéssel is kialakult
munkakapcsolatomat: a testületnek javasolok egy új, zöldebb, hatékonyabb,
átláthatóbb közbeszerzési szabályzatot,
valamint egy, a közösségi önkormányzás
kezdeményeit összefogó együttműködési megállapodást az e téren legjobb civil
szervezettel, a járókelő.hu-val.
Mellesleg javasolom a képviselőtestületnek, hogy kezdeményezze egy,

az önkormányzatokat érintő, több mint
húsz éve szunnyadó törvényi hiba kijavítását.
Két hete megpróbálkoztam még azzal
is, hogy a tavasszal kilakoltatott „Károly
bácsi” ügyében közvetítsek az érdekvédő
civilek és az önkormányzat közt – ebben
sajnos egy rosszhiszemű csellel megakadályozott az önkormányzat Szociális
Bizottságának elnöke.
De önök segíthetik a legjobban a fenti értékeink érvényre jutását: Puzsér Róbert, a Sétáló Budapest főpolgármesterjelöltje ott lesz a szavazólapon október
13-án! n

z elmúlt hét szombatján indult az őszi önkormányzati választások hiva-

Atalos nyitánya azzal, hogy a választási folyamatban érdekeltek, szerepet

vállalni akarók csoportosan és egyenként is megkezdhették hivatalosan a választással kapcsolatos munkákat.
Az önkormányzati választás tulajdonképpen teljesen más jellegű, mint
a közelmúltban lezajlott európai uniós választás, de igazából nem hasonlít
a parlamenti képviselőket megválasztó országgyűlési választásokhoz sem.
Természetesen egyvalami közös minden választásban, hogy nagyságrendileg közel 8 millió választópolgár van. Az önkormányzati választásokon
csak azok a magyar választópolgárok vehetnek részt, akik magyarországi
lakcímmel rendelkeznek. Ebből természetesen az következik, hogy az Európai Unió azon polgárai, akik ténylegesen rendelkeznek magyarországi
lakcímmel, szintén részt vehetnek a választásokon, hiszen a magyarországi lakcímük feljogosítja őket arra, hogy a helyi közéletben szerepet vállaljanak, és a választáson a szándékukat kifejezzék. Természetesen ezen utóbbiak mintegy 114 ezer főre tehető száma nem igazán tudja befolyásolni az
önkormányzati választásokon részt vevő 7 887 700 választópolgár akaratát, szándékát.
Magam, mint a helyi képviselő-testület választott tagja, átnéztem, hogy
miről is szól az önkormányzati választás. A legfontosabb pozíció a főpolgármester megválasztása, de ez egy személyt jelent, és emellett hazánkban 3177
polgármester megválasztására kell hogy az aktus folyamán sor kerüljön. A
települési önkormányzatokban 16 787 képviselő megválasztására kerülhet
sor, és ebből a számból látható, hogy a választásokon az egész országot nézve rendkívül sokan fognak részt venni, és a megválasztandó képviselők száma is rendkívül magas. Főpolgármester-jelölt csak az lehet, aki legalább ötezer ajánlással rendelkezik. Ezt követően a kisebb településeken arányosan
kevesebb ajánlás begyűjtése szükséges, mert például azokban a nagyvárosokban, ahol 100 ezernél több lakos él, ott már 500 ajánlás elegendő a szerepvállaláshoz.
Az önkormányzati választásokon a külföldön dolgozó magyarok, amen�nyiben rendelkeznek magyarországi lakcímmel, akkor a lakcímük szerinti
választóhelyen részt vehetnek a választáson. A nagyobb gond azzal van, aki a
választás napján éppen nem tartózkodik a lakcíme szerinti lakóhelyén, mert
bár van lehetőség az átjelentkezésre, azonban annak előfeltételei rendkívül
kötöttek, és elég nagy időintervallumhoz kötik az átjelentkezés feltételét, elsősorban azért, hogy kizárják az irányított átjelentkezéseket az egyes települések vonatkozásában.
Mindezeket a főként statisztikai jellemzőket azért tartottam szükségesnek felvetni, hogy ráirányítsam a figyelmet a helyi választások fontosságára,
a választási szabályokban szereplő lehetőségekre és kötöttségekre, de mindenekelőtt arra szeretném kérni önöket, hogy vállalják a választás napján az
azzal együtt járó felelősséget, feladatot, vagyis a megjelenést annak érdekében, hogy a jövő az önök szándékát is kifejezve alakuljon. n
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állás (www.http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok)
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi
önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki

informatikus
munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás: http://
budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok. A pályázatokat 2019. szeptember 30-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „informatikus” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@
bp22.hu.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi
önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki

IRATKEZELÉSI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás: http://
budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok. A pályázatokat 2019. szeptember 30-ig a Polgármesteri Hivatal Közigazgatásfejlesztési- és szervezési Iroda Humánpolitikai Csoportjához „iratkezelési ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi
Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás: http://
budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok. A pályázatokat 2019. szeptember 27-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „óvodapedagógus” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: vezeto@ovoda.hawk.hu
Malaczkovné Orbán Judit intézményvezető részére.

Városházi Híradó
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KÖZÖSSÉG – FEJLŐDÉS:
BUDAFOK-TÉTÉNY
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS OKTÓBER 13.

Karsay Ferenc polgármesterjelölt
www.karsayferenc.hu - fb.com/karsayferenc

KÉREM, TÁMOGASSA CSAPATOMAT!
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Okt. 5-én n
o
szombat

Pincejárat a családi nap jegyében
Minden hónap első szombatján a Budafoki Pincejárat a borkultúrát bemutató egyedülálló
utazásra visz a borospincék és a kultúra világába. Borkóstolók, kiállítások és könnyűzenei
programok! Buszjeggyel (interneten: 1000 Ft, Pincejárat buszon: 1200 Ft) és kerületi lakcímkártyával kedvezmények az alábbi programokra:
16.00 – Gasztro-talkshow: Ételem az életem - főzés egy anyuka
Záborszky Pince – Borváros
(1222 Bp., Nagytétényi út 24-26.) szemszögéből. Kóstolóval egybekötött pódiumbeszélgetés.
Nyitva: 14.00–19.00
14.00-19.00 Pável-Grósz Zoltán festész kiállítása
Belépőjegy: 1500 Ft, Pincejárat
jeggyel: 1200 Ft
Seybold - Garab Pince
(1221 Bp., Péter Pál u. 39.)
Nyitva: 15.00–22.00

15.00-20.00 Absolute Acoustic koncert - Zene és gasztronómia
találkozása a többszázéves pincében. A menü: Kemencében
sült csülök velesült burgonyával és házi vegyes salátával, 3 tételes borkóstolóval csomag ára: 3000 Ft.
16.00 A mesélő Péter Pál utcai házak - Tematikus séta Garbóci
László helytörténésszel (A program ára tartalmazza a 2 tételes
borkóstolót és frissensült sörperecet a Seybold-Garab Pincében,
valamint egy Pincejárat jegyet) ára: 2200 Ft.
Mindkét program előzetes regisztrácóhoz kötött: +36 70 313-2978
telefonszámon vagy orszagcimer@gmail.com.

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

15.00-20.00 Edo&Toma koncertje
Pinceséta, 3 bor kóstolása Pincejárat jeggyel 1500 Ft helyett
1000 Ft. Ételvariációk.

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

19.00-21.00 Vacsora és Pincekvíz
Játékos kvíz vetélkedő 2-6 fős társaságoknak,győztes csapat 4
darab VIP pincejárat jegyet nyerhet. Menü: Csülök Pékné módra.
A csomag ára: 2990 Ft. B. menü: Grillezett gombák sütőtök
pürével. A csomag ára:2590 Ft.
Előzetes regisztrációhoz kötött a: (1) 424 5115 telefonszámon.

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

15.00-19.00 Mynk kvartett koncert
19.30 MuziKell!- borkóstolóval egybekötött musical gála
Jegyár: 2900 Ft. Jegyek a jegy.hu-n, a Klauzál-Házban,
helyszínen az előadást megelőző 30 percben.

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

Városházi Híradó
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Meditatív zenei barangolás
Barabás Lőrinc a jazz elemeit vegyíti az elektromos zenével
Egy trombita, egy szintetizátor és egy
laptop – na meg az ezeket kezelő fiatalember is elég volt ahhoz, hogy különleges hangzású, nem mindennapi
koncertet hallhassanak a 30. Budafoki
Pezsgő- és Borfesztiválra ellátogató érdeklődők. A fesztivál egyik fő helyszínén,
az Oroszlános udvarban Barabás Lőrinc
Live Act előadása volt az ínyencek étlapján, a hallgatóság pedig legalább ennyire
színes volt. Nem is csoda, hiszen a jazz
és az elektromos zene elemeit vegyítő művész játékában mindenki talál neki
tetsző elemeket.

xxxxxx

Képünk illusztráció

Művésztanár a Pezsgő téren
Különleges koncertet adott Váczi Eszter és kvartettje a borfesztiválon
Muzsikájával teljesen elvarázsolta a
Pezsgő tér közönségét a Váczi Eszter &
Quartet és a Bujtor Balázs vezette vonósnégyes a borfesztivál második napján.
– Ritkán adatik meg, hogy nemcsak a
lemezfelvételnél, de koncerten is közreműködnek a vonósok. Játékukkal
egészen más magasságokba helyezik
a zenénket – készített fel a ránk váró,
megszokottól eltérő jazzhangversenyre Váczi Eszter. A jazz-ének tanszakon
művész-tanárként diplomázó énekesnő a Szörp nevű acid-jazz formációban
találkozott Gátos Ivánnal, akivel 2002ben megalapította a quartetet, amelyben ennyi év alatt csak a dobos változott: Mike Zsolt helyébe Gyenge Lajos
lépett. A Szörpben talált rá Geszti Péter,
valamint Dés László, és velük a gyors
karriert befutó Jazz+Az együttes.
– Húsz év kihagyás után, 2020.
január 17-én újra koncertet ad a

Jazz+Az. Mi változott meg az eltelt két
évtized alatt?
– Behumi Dóri, Kozma Orsi és én
fiatal lányként csöppentünk a produkcióba, de ma már mindannyian megfelelő szakmai tapasztalattal és tudással
rendelkezünk. A formáció fennállásának két évtizede alatt „csak” végrehajtottuk a kapott feladatokat, most viszont Geszti Péter partnerként kezel
bennünket, kikéri a véleményünket.
Nagyon várom ezt a nagyszínpadi koncertet, mert én, aki a jazz világából jöttem és oda is tértem vissza, a műfajból
adódóan többnyire kisebb, intimebb
helyeken lépek fel. Időnként azért arénás fellépésre is nyílik lehetőségem,
mint Dés László születésnapján vagy
Zoránnal duót énekelve.
– Nehéz lesz újrakezdeni?
– Ez a produkció ugyan nagy kimaradásokat tudhat magáénak, de az évek
alatt a dalok itt-ott felcsendültek. A ba-

ráti kapcsolat sem szakadt meg köztünk, és szakmailag is kötődünk egymáshoz. Nemegyszer énekelünk is
egymás koncertjein.
– Magyar szövegű saját szerzeményeiket négy nagylemez „őrzi”, és ezek
mindegyikén szerepel néhány Váczi
Eszter-dal is.
– Már régen nem énekelek angol nyelvű jazzt, mert az volt a vágyam, hogy a saját utamon járjak. A
szövegeket én jegyzem, és néha zenét is írok. A számok többségét azonban Gátos Iván (billentyű) és Schneider Zoltán (gitár) szerezte, a kedvenc
dalomat pedig Gátos Bálintnak (bas�szusgitár) köszönhetem. Ehhez francia nyelvű szöveget írtam, és olyan szerencse ért minket a lemezfelvételkor,
hogy Edouard Baer, aki éppen Magyarországon forgatott (az Asterix negyedik részét – a szerk.), felénekelte velem
a dalt duóban. n (Tamás Angéla)

– A produkciód Live Act néven fut. Mit takar az élő felvonás?
– Az elnevezés egészen egyszerűen
arra utal, hogy nem DJ-zek, hanem élőben
zenélek. A Barabás Lőrinc Live Act olyan
egyszemélyes felállás, ahol több hangszeren, illetve a laptopom segítségével játszom egyszerre, és mindig valós időben
formálom a dallamokat.
– Hogyan kötöttél ki ennél a cseppet
sem szokványos előadásmódnál?
– Mindig is előszeretettel játszottam
ehhez hasonló hangzású zenéket. A 2013ban megjelent albumomon loop stationre
felrögzített, ismétlődő trombitaszóló volt
hallható, a két évvel későbbi lemezem pedig inkább elektromos zenei hangzást kapott. A legújabb, 2019-es kiadás már teljesen a mostani arcomat tükrözi.
– A trombitálás mesterségét zeneiskolában sajátítottad el. Hát a többit?
– A jazztrombita alapjait eleinte a Kőbányai Zenei Stúdióban, míg a későbbiekben a Liszt Ferenc Zeneakadémián ismertem meg. Elektromos zenélni főleg
autodidakta módon tanultam meg, de előtte elvégeztem egy zenekészítő kurzust is
Amerikában.
– Milyen műfajba tudnád sorolni azt a
zenét, amit jelenleg játszol? Engem az éjjeli, kivilágított városban való barangolásra emlékeztet…
– Nem is tudom, hogyan nevezzem.
Kicsit „chillesebb”, meditatív hangzása
van. De ahogy mondod, valóban van egy
filmzenés beütése.

– Említetted, hogy zenekarban is játszol. Össze lehet hasonlítani a kettőt?
– Teljesen más csapatban zenélni, mint
egyedül. Ha csak egymagad állsz a színpadon, úgy a teher nem tud megoszlani a
tagok között, minden felelősség rád hárul.
De én pont ezt szerettem volna kipróbálni. Az ismeretlent.
– Bevállalós természetű vagy?
– Nagyon. A zenében is szeretek improvizálni, sőt.
– Külföldre is eljutott már a híred? Itthon vagy a határon túl nagyobb a hallgatóságod?
– Igen, néhány hónapja például Belgiumban koncerteztem, sőt, Amerikában is
volt egy háromhetes turném. Főleg a Live
Acttel léptem fel, de helyi zenészekkel is
sikerült együtt dolgoznom. Azért Magyarországon még mindig (el)ismertebb vagyok, néhány barátomtól eltekintve nem
ismerek olyan zenészt, akik hozzám hasonló muzsikát készítene.
– Vannak nagyratörő vágyaid?
– A külföldi zenei piacra betörni, valljuk be, nem egyszerű feladat. Persze gőzerővel megyek előre a céljaim felé.
– Hogy tetszett a borfesztivál?
– Korábban még nem jártam Budafokon, de nagyon hangulatos fesztivál volt. Igazán tetszett
a szervezés. n (Gáll Anna)

Retrokoncerttel „indult a banzáj”
Hat kiváló énekes, a Swing à la Django, a BDZ Big Band és a Trüffel koncertje
Fergeteges bulit csaptak a zenészek
az Oroszlános udvarban a borfesztivál
nulladik napján. A hat kiváló énekes, a
Swing à la Django, a BDZ Big Band és
a Trüffel kvartett egészen kivételes és
megismételhetetlen koncerttel ajándékozta meg a közönséget. A Budafoki
Pezsgő- és Borfesztivál 30. évfordulója
alkalmából az elmúlt harminc év meghatározó slágerei hangzottak el a megszokottól eltérően, másképp hangszerelve és más stílusban, de ugyanolyan
vagy esetenként nagyobb sikerrel, mint
annak idején az eredeti előadóktól.
bűvös harmincas szám mindenki
fantáziáját megmozgatta, így nem
csoda, hogy a muzsikusokat és a közönséget köszöntő polgármesterét is.
– Mi is történt harminc évvel ezelőtt?
Volt egy rendszerváltás, megalakult a
Republic és az Animal Cannibals, megjelent a Bonanza Banzai első stúdióalbuma, megszületett Szilágyi Áron olimpiai
kardvívó bajnokunk. Bemutatták a Reszkessetek, betörők! című filmet, és megkezdte szolgáltatását a Westel 900 mobilszolgáltató. Az első borfesztivált is ekkor
rendeztük meg Budafokon, amely akkor
még családias eseménynek számított. A
helyi borászok egy kellemes, beszélgetős
estét szerveztek, amelyen néhány száz
ember jelent meg és bensőséges hangulat alakult ki. Nos, a jó dolgok alapvetően nem változnak, így nem változott ez
sem, csak most már nem néhány száz
ember vesz részt a fesztiválon, hanem
több tízezer – mondta üdvözlőbeszédében Karsay Ferenc.

A

Hollerung Gábor zeneigazgató külön is köszöntötte a színpadon lévő
muzsikusokat, akiknek döntő többsége a Budafoki Dohnányi Zenekar művésze. A zenei program stílszerűen az
Induljon a banzáj! című számmal kezdődött, amelyet Magyar Bálint énekelt
és Gazda Bence remek hegedűjátéka
tett felejthetetlenné. A zenei időutazáson Herrer Sári, Horányi Juli, Kozma
Orsi és Magyar Bori mellett részt vett
még Torres Dani is, aki Lombos Pál-

lal (a Swing à la Django és a BDZ Big
Band alapítója, az est zenei szerkesztője – a szerk.) párban óriási sikert aratott a Bëlga együttes Nemzeti Hip-Hop
című számával.
A közel kétórás koncert végére a meglepetésvendég, az idén harmincéves Animals Cannibals is
megérkezett, és „Minden változik,
a lényeg nem” – rappelte Qka MC
és Ricsipí a közönség tombolása
közepette. n (Tamás Angéla)

Virágzó civil élet
Kiállítások a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon
A bor és pezsgő ünnepén nemcsak a
harmincegy országos hírű pincészet
kiváló nedűinek kortyolgatása, a pinceséták és az ötven fellépő kínált kitűnő szórakozást Budafok-Tétényben,
az elmélyülésre vágyó, művészeteket
kedvelő közönség is talált a maga számára szórakozást. Kerületszerte négy
fotó-, képző-, illetve iparművészeti kiállítást lehetett megtekinteni az egyébként éjjel-nappal látogatható Művész
utcán kívül.
Magyar Fotográfia Napján, augusz-

Atus 29-én Budafoki Képnapok cím-

mel nyílt kiállítás a Klauzál Házban.
Az október 12-ig látogatható tárlaton a Budafoki Fotóklub tagjai (Göcz
Levente, Hell Ferenc, Kugler Ferenc,
Németh Gyula, Pató Ferenc, Sörös
Richárd, Vankó András, Zács Ágoston)
mutatják be az utóbbi egy év legjobb
képeit a Vén Emil Galériában, ahol a
megnyitón, a fotók között nézelődve a
Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti

Iskola növendéke, Szabó Vencel trombitajátékában is gyönyörködhettek az
érdeklődők.
A borfesztivál nulladik napján kiállítás nyílt a Záborszky Pincében a Mészáros László Képzőművészeti Baráti
Társaság tagjainak munkáiból. A számos alkotásból álló kiállítást Karsay
Ferenc nyitotta meg. A polgármester a
tagok többségéhez fűződő személyes
kapcsolatait kiemelve beszélt a kerületben működő több mint kétszáz civil szervezetről. Felidézte a Kisváros
a nagyvárosban és a Mindenki fontos
jelmondatokat, amelyek ékes bizonyítékaként említette a kiállítást. Hozzátette: a virágzó civil élet a lokálpatriotizmusból fakad, kerületünkben az
emberek vigyáznak és figyelnek egymásra, szeretik egymás társaságát, szabadidejüket szívesen töltik együtt, közösségben.
A koccintással záródó megnyitón
a testvérvárosi lengyel delegáció is
részt vett. n (Tamás Angéla)
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Hirdetésfelvétel
Médiapartner: Sales Bt.
Megjelenési lehetőségekkel
kapcsolatban kérje tanácsadó
kollégáink segítségét!
Telefon: 06-20/9589-700,
e-mail: office@keruletilapok.hu

 Városházi Híradó

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő
Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.

Appróhirdetés-felvétel:

eladó 

1221 Budapest,
Kossuth. L. u. 25–29.

Olcsó építési anyag eladó.
Tel: 06-70/633-5229

oktatás 

Matematika, fizika tanítás általános és középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! Tel: 06-20/9590-134

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

KÁRPITOSMESTER
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

SZÚNYOGHÁLÓ
NYÍLÁSZÁRÓ

ELÉRHETŐSÉGEK
1221 Budapest,
Tóth József utca 21.
06 -1-229-38-86
06-30-944-7084
06-30-627-8778
info@kovacsxxii.hu
www.kovacsxxii.hu

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

Ács - kőműves vállal minden munkálatokat, szigetelést, festést, csatornázást,
aszfaltozást. Hívjanak bizalommal. Tel:
06-70/908-9578

GYORSNYOMDA,
PROMONTOR UDVAR

REDŐNY
NAPELLENZŐ

Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!

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

Apróhirdetés

ÜVEGEZÉS

állás 

Négy órás munkaidőben bejelentett állást
általános takarításra keresünk . Tel: 0620/333-4542
PÁRKAPCSOLATI KONZULTÁCIÓ
Válságban van a házassága, a
kapcsolata?
Szeretné megmenteni?
Egyéni vagy párkapcsolati kolnzultáció
a Klauzál Házban!
Segítek, mindig van megoldás!

HORVÁTH ZSUZSI
párkapcsolati coach, házassági
konfliktus kezelési tanácsadó
Tel.: 06-30-900-6034
E-mail.: napocska75@hotmail.com

eltartási szerződés 
Ingatlant vásárolnék eltartási szerződéssel.
Jelentkezzen, ha segítőkész emberre van
szüksége: 06-70/361-5492

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

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.

II. RÓZSAKERTI CSALÁDI NAP
2019. szeptember 21. szombat 9-13 óráig
RÓZSAKERTI DEMJÉN ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM előtti téren
(1223 Budapest, Rákóczi út 16.)

ARCFESTÉS
LUFIHAJTOGATÁS

KEDVEZMÉNYES
BURGONYAVÁSÁR
Zsákos burgonya ára: 300 Ft/zsák/10kg az alábbi négy helyszínen,
2019. szeptember 28-án, szombaton 8 órától a készlet erejéig.
– Oroszlános udvar, 1221 Budapest, Leányka utca 1/b.
– Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola
és Gimnázium udvara, 1223 Budapest, Rákóczi út 16.
– Bartók Béla Általános Iskola udvara, 1225 Budapest,
Bartók Béla út 6. (bejárat a Tenkes utca felől)
– Csicsergő tagóvoda kertje, 1222 Budapest, Vöröskereszt u. 13.
(bejárat a Magasház utca 4. előtti parkoló felől)
A kedvezményes burgonya megvásárlására XXII. kerületi lakosok
jogosultak, háztartásonként egy zsák vásárolható, személyesen,
lakcímkártya felmutatásával.
Szeretettel várjuk Önöket!

Budafok-Tétény Önkormányzata

PEPPINO BOHÓC
KREATÍV
FOGLALKOZÁSOK
CSALÁDI
VETÉLKEDŐK
ISZKIRI ZENEKAR
NYOMOZÓS JÁTÉK
KEREKÍTŐ
MAJECSKO
Kövesd a Facebook-oldalunkat további információkért: facebook.com/budafokteteny
A programváltozás jogát fenntartjuk!
Rossz idő esetén a programok helyszíne a Rózsakerti Demjén István Református
Általános Iskola és Gimnázium (1223 Budapest, Rákóczi út 16.)

Városházi Híradó
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A krízistől a kiléptetésig

Gyulai András, a Krízis Alapítvány Gyermekotthonának nevelője Katona Péter-díjat kapott
A kerületi Krízis Alapítvány 1993 óta
átmeneti otthont és kiléptetőházat tart
fenn az ideiglenesen krízishelyzetbe került családok gyermekei számára. Céljuk a családból kiemelt gyerekek
újraszocializálása, melynek érdekében
fejlesztik a hozzájuk került kiskorúak képességeit, tanuláshoz és közösséghez szoktatják őket, 1997-től pedig
a nagykorúvá vált, de magukra maradt
fiataloknak az utógondozást is biztosítják. A Kerület napján a szociális munka területén több mint húsz éve kiváló
munkát végző és kiemelkedő eredményeket felmutató Gyulai András, a Krízis Alapítvány Gyermekotthona utógondozó nevelője vehette át a Katona
Péter-díjat.

gyermekotthon, illetve az alapítvány
működésének szervezésében, de elsődlegesen a kiléptetőotthon vezetője. Hogyan történik az utógondozás?
– A nagykorúvá váló fiatalok számára egy lakást bérlünk, ahol legfeljebb hatan élhetnek együtt. Az utógondozói otthon az önálló életvitelről
szól, nincs közvetlen nevelői jelenlét, de az ott lakó 18 és 25 év közötti felnőttek rendszeresen bejárnak az
alapítványhoz, amely biztosítja számukra a zsebpénzt, ételt, a tisztító- és

tisztálkodószereket. Velem napi szintű kapcsolatban állnak, de a munkatársaim közül is bárkihez fordulhatnak
segítségért. Nálunk lettek nagykorúak, jól ismerjük őket. Az utógondozott
gyerekek között vannak cukrászok, autószerelők, informatikusok, irodavezetők. Sokan OKJ-s képzéseken tanulnak,
tanultak, de olyan is akad a „gyerekeink” között, aki a Gábor Dénes Főiskolán, a Corvinuson vagy a Kodolányi János Egyetemen végzett szociális
munkásként. n (Tamás Angéla)

– Hogyan került a látóterébe a Krízis
Alapítvány, hiszen a diploma megszerzése óta pedagógusként, illetve informatikusként dolgozik?
– Tanítottam általános iskolában,
művelődési házakban és informatikát jelenleg is tanítok néhány cégnél.
Egyik barátomtól hallottam először az
alapítványról, és nagyon szimpatikus
volt ez az alternatív modell. Megkerestem az alapítvány vezetőjét, Graszl Tibort, akivel az első pillanattól kezdve
összhangba kerültünk.
– Kinek nyújtanak segítő kezet?
– A gyermekvédelem intézményrendszeréhez szervesen kapcsolódva,
a Gyermekjóléti Szolgálattal szorosan
együttműködve segítünk a szociálisan,
mentálisan teljesítőképességük határára sodródott szülőknek, gyermekeknek
problémáik kezelésében. A magánalapítványként indult szervezet az országban elsőként nyitotta meg átmeneti
gyermekotthonát, amelyet 1994-től a
XXII. kerületi önkormányzattal kötött
ellátási szerződés keretében működtet.
A 24 férőhelyes otthon három és tizennyolc év közötti gyermekeknek nyújt
biztonságos életet.
– Több mint húsz éve részt vesz a

Dél-Buda legjobb lecsója
Családi rendezvényt tartottak a DunaFok szabadidőparkban
Budafokra költözött a nagy népszerűségnek örvendő Dél-budai Lecsófesztivál, melyet eddig a XI. kerületben
rendeztek meg, de mostantól a XXII.
kerület ad otthon a szabadtéri, családi
gasztronómiai rendezvénynek.
fesztivált nyolc évvel ezelőtt Ludá-

Anyi Attila álmodta és rendezte meg

A zöldek örökös elnöke

Kelenföldön. A lakótelepen élők szívesen vettek részt a szabadban elkészíthető bográcsételek megfőzésében és a
rendezvényhez kapcsolódó színes programokban. A szervező idén nyáron egy
budafoki hölgyet vett feleségül, így kerületi lakos lett, ezért úgy gondolta, hogy
a rendezvényt áthozza a XXII. kerületbe. Előzetesen 16 csapat jelentkezett a
főzőversenyre, melyet a nemrégiben elkészült DunaFok szabadidőparkban rendeztek meg. A szervezők biztosították a
tűzifát, a vizet, a paradicsomot, a paprikát és az evőeszközöket. A csapatok változatos lecsóételekkel lepték meg a zsűri
tagjait. Volt sváb recept alapján készült,
tojásos, káposztás, tökös és még csirkemájas is. A főzés közben a jó hangulat-

ról két fellépő gondoskodott, elsőként
a Pedrofen zenekar és Bokor Marianna
énekesnő lépett színpadra, majd a Long
Tall Sonny & Gál Csaba Boogie zenélt
az esőben. Amíg a felnőttek főztek, addig a gyerekeknek különféle vicces játékokat találtak ki a szervezők. A legügyesebbek sporteszközöket, játékokat
és fagylaltkuponokat kaptak ajándékba.
A héttagú zsűrit a közönség sorai közül
véletlenszerűen választották ki a szervezők. Az elkészült lecsókat „vakon” kóstolták meg az értékelők, és szoros eredmények születtek. Három csapat végzett
28 ponttal a harmadik helyen: a Klauzál Gábor Társaság, Bene Attiláék és
Tátraiék csapata. A második helyen is
holtverseny alakult ki: 29 pontot kapott
a Rossz anyák és a Gipsy Boys csapata. A nyolcadik Dél-budai Lecsófesztivál legjobb ételét Daróczi Károly csapata készítette el, így ők vehették át a
vándorkupát. Karsay Ferenc polgármester gratulált a nyerteseknek, majd hozzátette: a nyertesnek el kell jönnie jövőre
is, hogy az új versenyzők elnyerhessék
a kupát. n (Viszkocsil Dóra)

Dr. Bálint Béla-díjat vehetett át a Kerület napján Kékesi Olga
Kékesi Olga évtizedeken keresztül fáradozott kerületünk közegészségügyének
és a lakosság egészségi állapotának javításán. A Zöld Jövő Környezetvédelmi
Egyesület örökös alelnöke körzeti orvosként figyelt fel és később kutatási
eredményeivel igazolta a kerületi környezetszennyezésekkel összefüggésbe
hozható megbetegedéseket.
nyugalmazott

belgyógyász,

aki

Anyugdíjba vonulása után a Remény-

sugár Habilitációs Intézetben üzemorvosként, illetve a súlyosan fogyatékos
gyermekek kezelőorvosaként is dolgozott, Dr. Bálint Béla-díjat vehetett át a
Kerület napján.
– Nagyon örülök ennek a kitüntetésnek, mert a kezdet kezdetén Bálint doktor volt az egyik példaképem. Nagyszerű orvosnak ismertem, aki majd ötven
éven át éjjel-nappal gyógyított Nagytétényben – mondta lapunknak Kékesi Olga, aki a mai napig tagja a Magyar
Általános Orvosok Tudományos Egyesületének és a Magyar Orvosírók és
Képzőművészek Körének.
– Milyen emlékeket őriz a körzetében eltöltött időszakról?
– 1968-tól tizenhét éven át dolgoztam körzeti orvosként Rózsavölgyben,
ahol a rendelési időben gyakran negyven-hatvan beteget láttam el. Feltűnt,
hogy a Kőérberki patak mentén lakók
körében halmozottan fordulnak elő a
daganatos megbetegedések. Kerestük,
majd felismertük ennek vélhető okát.
A patak a környező települések vízgyűjtőjeként funkcionált, és ezekről a
területekről sokféle és rengeteg mérgező szennyeződés került a vízbe. A talajvízből a rákkeltő anyagok felszívódtak és bekerültek az ott termesztett
gyümölcsökbe, zöldségekbe, ezáltal a
többi élő szervezetbe is. Megállapítá-

saimat a kis területen, kis közösségben
előforduló daganatos halmozódásról
közölte a Medicus Universalis 1982ben. Ezért a munkámért Nívódíjat, az
idős betegekkel való bánásmódért pedig Madzsar József-díjat kaptam.
– Közel egy évtizedig különböző intézetek munkatársa volt. Mivel foglalkozott akkoriban?
– Rózsavölgyből az Országos Közegészségügyi Intézetbe hívtak. Először a budafoki Tüdőgondozóból kaptunk lakossági adatokat (kor, nem,
lakhely), majd a XXII. kerületi Tanácstól kapott halotti anyakönyvekből összegyűjtöttem a daganatos betegségben elhunytakat, és az adatokat
feldolgoztuk, majd összehasonlítottuk
az Országos Statisztikai Hivatal adataival. Ennek segítségével elkészítettük
a helyi lakosság daganatos halálozási térképét. Ezután rövid ideig az Országos Egészségnevelési Intézetben,
majd az Országos Orvosszakértői Intézetben dolgoztam, ahol a munkaké-

pesség-csökkenések elbírálásával foglalkoztam. Igyekeztem eredményesen
képviselni a betegek érdekeit, és néha
sikerült is. 1992-ben innen mentem
nyugdíjba több mint negyven év munkában eltöltött évvel a hátam mögött,
tizenegyezer forintos nyugdíjjal. A létminimum akkor kilencezer forint volt.
– A kerületünkbe szállított gázgyári salak és iszap, valamint a gyárak,
különösen a Metallochemia, rendkívül nagy szennyeződést, ezáltal sok
esetben maradandó egészségkárosodást okoztak. Ezek megszüntetésében
is oroszlánrészt vállalt.
– Az egyik szennyezett terület a
Metallochemia volt. A problémákra a
gyár üzemorvosa, Bodó Borbála is felfigyelt. Kirobbant két ólombotrány,
1966-ban és 1977-ben. Az 1980-as évek
végén megalakítottuk a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesületet és a Magyar Általános Orvosok Tudományos
Egyesületében a Daganat Epidemiológiai Munkacsoportot. Az egyik legfontosabb feladat a gyár felszámolása
és a talajcsere volt. A lakossági felháborodás következtében ez el is indult.
A teljes rehabilitáció 2007-ben fejeződött be. A 60-as években nagyjából
16-17 ezer tonnányi gázgyári salakkal
és gáztisztító masszával töltötték fel
Budatétényben a Halk utcai barlanglakásokat. Az évek alatt a nehézfémeket,
cianidokat, szulfidokat és az égésből
származó rákkeltő anyagokat kioldotta az eső. Ezzel összefüggésbe hozható,
hogy a salaklerakat környékén gyakrabban fordult elő daganatos megbetegedés, mint az országos átlag, hogy az újszülöttek egyharmada koraszülött volt,
és sokuk születési rendellenességgel jött
a világra. 2004-ben sikerült megoldani
a terület tehermentesítését, és most tiszta a talaj. n (Tamás Angéla)

Szépségverseny terményekkel
Terménybemutatót tartott a Budafok-Tétény Kertbarát Kör
Szebbnél szebb gyümölcsök és zöldségek díszítették az idei Budafok-Tétény
Kertbarát Kör által megrendezett idei
terménybemutató asztalait. A kiskerttulajdonosok büszkeségeiket hozták
el és mutatták meg a nagyközönségnek a Klauzál Ház kamaratermében. A
rendezvényen részt vett Karsay Ferenc
polgármester és Molnár Gyula országgyűlési képviselő is.
22 kiállító mutathatta meg, hogy az elmúlt időszakban milyen zöldségek,
gyümölcsök, virágok és fűszernövények termettek a kiskertjükben. A 94
tagot számlaló Budafok-Tétény Kertbarát Körből 12-en vettek részt a második alkalommal meghirdetett „Kertbarátok legszebb kertje” nevet viselő
fővárosi versenyen. A Budapesti Kertészek és Kertbarátok Szövetségének az
volt a célja, hogy a budapesti kerületek
tisztasága, rendezettsége, virágos kör-

nyezetének kialakítása, és ahol lehet,
haszonnövények termelése minél szélesebb körben megvalósuljon. A versenyt öt kategóriában hirdették meg,
melynek az eredményhirdetése szeptember 5-én volt. A kertbarát kör hét
díjat hozott el a versenyről. „Nagyon
büszke vagyok a kör tagjaira, hogy
ilyen jól szerepeltek a versenyen és a
bemutatóra is gyönyörű terméseket
hoztak el” – mondta Sziráki István, a
kör elnöke. Idén újdonság volt egy kis
kiállítás a terem egyik sarkában, mely
a kertműveléshez szükséges régi eszközöket mutatta be, így a fiatalok megtekinthették, hogy milyen is volt régen
a kasza, a sarló, az ásó vagy éppen a
kerti cipő. A sok gyönyörű termés mellett finom házi lekvárt, szörpöt és süteményeket is lehetett kóstolni, valamint tanácsokat kérni a termelőktől a
minél szebb és hatékonyabb kertészkedéshez. n (Viszkocsil Dóra)

12



SPORT, IFJÚSÁG

 Városházi Híradó

Aranyos és ezüstös nyárutó
A 16 éves budafoki kamasz az idősebbek között
és a laser run vb-n is bizonyított
Alig pár héttel a szófiai öttusa-világbajnokság – és egy pontszerző hatodik helyezés – után Gáll András, a kerület 2018as sporthőse Európa csúcsára ért. Az ifjú
sportoló augusztus utolsó napjaiban a németországi Weiden városában megrendezett laser run Európa-bajokságon aratott elsöprő győzelmet, majd szeptember
elején a budapesti világbajnokságon két
ezüstéremmel koronázta meg a versenyszezont. A laser run, a lézerlövészetes futás a lövészetből és futásból álló szakasz
új elnevezése az öttusában.
gencsak rangos helyezésekkel tértek

Ihaza a magyar fiatalok az augusztus 23–

Döntetlen a Budapest Honvéddal
Élő legendák is megjelentek a Futball Éjszakáján a Promontor utcában
iváló családi focinapon vehettek

Krészt a kerületiek a Futball Éjszká-

ja programsorozat részeként a BMTE
Promontor utcai sporttelepén. A rendezvény már kora délután elkezdődött
egy kispályás minitornával, amelyen a
BMTE stábcsapata mérte össze tudását
a kerületi önkormányzat és a szurkolók
csapatával. Az, hogy ki nyeri ezt a körmérkőzést, egy percig sem volt kérdés,
hiszen a BMTE stábcsapatában olyan kiválóságok rúgták a bőrt, mint Csizmadia
Csaba, csapatunk edzője, egykori játékosa vagy Prukner László, aki szintén kiváló játékos volt, majd vezetőedző lett

a Ferencvárosnál és Budafokon is. Ebben a csapatban kapott helyett a klub tulajdonosa, Bélteki László is, akit a társak
természetesen nagy előszeretettel tömtek forintos labdákkal. A második helyet az önkormányzat csapata szerezte
meg, amely nagy küzdelemben kerekedett felül a szurkolói gárdán az utolsó
mérkőzésen. A minitornával párhuzamosan elkezdődött egy utánpótlás kupa
is, amelyen a a Budafol LC, a Nagytétény SE, a Budatétény SE és az Újbuda
FC ifjú labdarúgói vettek részt, és mindenki aranykupát kapott. A rendezvényen egy pódiumbeszélgetést is tartottak

Béltelki Róbert klubtulajdonossal és Esterházy Mártonnal, aki egykor a BMTE,
a Honvéd és a magyar válogatott játékosa is volt. A pályaszentelést követően
pedig következett az est csúcspontja, a
BMTE és a Budapest Honvéd barátságos
mérkőzése, amely igazságos, 0-0-s döntetlennel zárult. A mérkőzés közben az
edzőpályán a Budafoki Labdarúgó Klub
és a Rákosmente KSK öregfiúk csapata játszott. A Futball Éjszakáján rendeztek még többek között tizenegyesrúgó
versenyt, tombolát, a program zárásaként a Madarak zenekar szórakoztatta
a vendégeket. n (vh)

Nincs akadálya a feljutásnak

25. között az utánpótláskorúak számára
megrendezett kontinensviadalról, ám Gáll
András még honfitársai közül is kiemelkedett. Tizenhat éves kora ellenére az U19es korosztályban remekelt, a nála két évvel
idősebb indulókat játszi könnyedséggel
utasította maga mögé, s így tudott győzni.
– Azért indultam az eggyel magasabb
korosztályban, mert az saját, U17-es kategóriámban csak 4x400 métert kellett volna futnom, míg az U19-es versenyzőknek
a táv dupláját, vagyis 4x800 métert kellett
teljesíteni. Az öttusaversenyeken is 3200
méter a kombinált szám hossza, így egyértelmű volt, hogy „felversenyzek”, erre a
számomra megszokott távra kell gyakorolnom – mondta Andris.
A laser run, azaz a futásból, illetve lövészetből álló kombinált szám már évek
óta „kinőtte” magát az öttusa programjából, s ma már külön összecsapásokat
rendeznek belőle. Persze az öttusázó elit
teljes egésze megfordul ezeken a versenyeken, sőt, egyes sportolók már kizárólag erre a számra edzenek.
– Hogy őszinte legyek, kicsit elfáradtam – tette hozzá a budafoki öttusázó. –

Erre a versenyre már csak edzés gyanánt
mentünk, de én nagyon szerettem volna
győzni. Ez az aranyérem most kárpótolt
a bulgáriai háromtusa-vb elizgult szereplése után.
A háromnapos viadalt – kuriózum
gyanánt – megelőzte egy ifjúsági olimpiai
négytusa tesztverseny is.
– Ez a próbafutam közvetlenül az Európa-bajnokság előtt volt, a nemzetközi szövetség megvizsgálta, érdemes lenne-e felvenni az olimpiai sportágak közé
a négytusát – magyarázta Andris. – A vívás külön volt, de az úszás-futás-lövészet
részét „egybegyúrták”, mintha triatlon
lenne. A lövészet után irány a tó, ahol 50
méter úszás után 400 métert kellett futni,
mindezt négyszer, így jött ki a teljes táv.
De ezzel még nem volt vége a nyárutó megpróbáltatásainak – és sikereinek –,
szeptember első napjaiban Andris a Kincsem Parkban a budapesti öttusa-világbajnokság kiegészítő versenyszámában, a
laser run vb-n képviselte a magyar színeket.
Méghozzá parádésan: egyéniben egy osztrák srác mögött második lett, és csapatban
is – Matuska Dominikkel és Vajda Jánossal
– ezüstérmet szerzett a Kincsem Parkban!
Soha rosszabb nyárutót! n (Gáll Anna)

Bélteky Róbert tulajdonos már az NB I-ről álmodik, de a realitás még mást mond
Hét forduló, 15 pont, első hely a tabellán. Minden várakozást felülmúl a Budafok szereplése a labdarúgó NB II-ben. Az
úgynevezett „válogatott szünet” lehetőséget adott egy kis számvetésre a csapat vezéregyéniségével, a háromgólos
Kovács Dáviddal és a klub tiszteletbeli elnökével, Jakab Jánossal, akivel négy és
fél évtizede egyszer már majdnem feljutott a csapat az NB I-be. Csak akkor a politika közbeszólt.
futball különös játék. Ugyanaz a csa-

Apat – néhány sikeres nyári igazolás-

sal megerősítve – amely az előző idényben sokáig a kiesés elkerülésért küzdött,
most vezeti az NB II tabelláját. Itt az
újabb bizonyíték az évek óta „mantrázott” közhely igazságára, hogy a magyar
labdarúgás második vonalában men�nyire kiegyenlítettek az erőviszonyok.
Elég egy-két váratlan győzelem, és máris megtáltosodik a csapat, hogy aztán a
megnövekedett önbizalom segítségével
szinte már maguktól jöjjenek az újabb sikerek. És ha a BMTE nem vigyáz, még a
végén feljut az NB I-be...
– Na, ez az, amiről nem szabad beszélni, és a játékosoknak is azt próbálom
sulykolni, hogy mindig csak a következő
meccsre gondoljanak – ami most az Ajka
elleni hazai találkozó lesz –, nézzenek a
lábuk elé, mert különben orra buknak –
mondta Jakab János tiszteletbeli elnök,
aki még játékoskorában, 1976-ban átélt egy nagy csalódást. Akkor is feljutásra állt a legendás BMTE, amely Noskó
Ernőt, Vizi Sándort, Kapitány Sándort,
Tóth Kálmánt és természetesen „Jaksit”,
a gólkirályt vonultatta fel. Aztán közbeszólt a politika, a helyi párttitkár, aki kijelentette, hogy szó sem lehet a feljutásról.
– Az edzőnk, Mészöly Kálmán dührohamot kapott, ő nagyon akarta a felju-

tást, rólunk nem is beszélve, de nem lehetett. Akkor azt mondta Kálmán, hogy a
két, feljutásra „kijelölt” csapattól, a Dunaújvárostól és a Dorogtól semmiképpen
nem kaphatunk ki. A Dunaújvárossal ikszeltünk, a Dorogot megvertük, és megmutattuk, hogy semmivel sem vagyunk
gyengébbek náluk – idézte fel a keserű
emléket a tiszteletbeli elnök.
Jakab úr józanul gondolkodik, továbbra is azt mondja, hogy az eredeti célkitűzés nem változott, kerüljön az
első tízbe a csapat, és abba sok minden
belefér...
– Majd pár év múlva, ha minden tekintetben megérett a klub az élvonalra,
akkor megcélozzuk a feljutást. Ez persze nem jelenti azt, hogy ha a hajrában az
első két hely valamelyikén állunk, kiadnánk parancsba, hogy nem szabad nyerni. Erről szó sincs. Bélteky Róbert tulajdonos ki is jelentette, ha esetleg NB
I-es lenne a csapat, akkor ő mélyebben a
pénztárcájába nyúlna. Szóval, nincs adminisztratív akadálya az NB I-nek!
Kovács Dávid, a csapat gólzsákja, aki
jelenleg az ugyancsak háromgólos Sza-

Városházi Híradó
budafok-tétény

bó Mátéval együtt a BMTE legeredményesebb játékosa, a nagyszerűen sikerült
felkészülést jelöli meg a sikersorozat legfőbb okaként.
– Szlovéniában és Telkiben edzőtáboroztunk, mindkét összetartás nagyszerűen sikerült, mint ahogy az erősítések is.
Az igazi vízválasztó a békéscsabai 3-0-s
győzelmünk volt, ott egy kicsit lebecsült
bennünket a nagy múltú hazai csapat, de
mi megmutattuk, hogy tudunk futballozni. Az NB I nem igazán reális, de ez nem
jelenti azt, hogy ne követnénk el mindent
az újabb győzelmekért. Az újonc Ajka
jön most a Promontor utcába, ezek az
úgynevezett kötelező győzelmek a legnehezebbek, igyekszünk megoldani ezt
a feladatot is.
A kéthetes szünetet a Futball éjszakája szakította meg, nagyszerű, tartalmas program csábította a nézőket a
BMTE stadionjába. A 2017-es bajnok
Honvédot is vendégül láttuk, 0-0 volt az
eredmény.
A jelek szerint tehát nem olyan nagy a
távolság a Promontor utca és az NB I között... n (Ch. Gáll András)

Ezüst az ifjúsági olimpián
Dobogóra állhatott Kőszegi Míra az EYOF-on Bakuban
Bakuban tartott nyári európai ifjúsági

Aolimpián (EYOF) ezüstérmet szerzett

Kőszegi Míra, a BMTE atlétája. Edzője
Bartha Attila. Míra az iskolai testnevelésórákon ismerkedett meg az atlétikával. A
gyerekcsoportban még 60 méteren és távolugrásban próbálkozott, majd felkerülve az újoncokhoz, már 300 méteren állt
rajthoz, ebből pedig szinte magától értetődően következett a 200 méter síkfutás és a 400 méter gát. A versenyző úgy
nyilatkozott: a 400 gát az egyik legnehezebb futószám, mégis kedveli, mert rendkívüli türelmet, sok gondolkodást igényel.
A versenyeken és az edzéseken – melyek
több más szám tréningjeivel ellentétben
soha nem egyformák – a legapróbb részletekre is figyelnie kell. Hozzátette, az
igazán tökéletes kivitelezéshez rendkívül
hosszú út vezet. A 2019-es esztendőben az
egyik legnagyobb célja az volt, hogy eredményesen szerepeljen a nyári Európai If-

júsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF), és
ez most sikerült. Kőszegi Míra heti hat
edzéssel készül, így gyakorlatilag a vasárnap az egyetlen pihenőnapja, ám ekkor tanulnia kell.
Edzője, Bartha Attila korábban arról
beszélt, hogy remek felépítésű sportolóról van szó, aki szerencsére – az ő közbenjárásának is köszönhetően – az elmúlt
években igazán komolyan vette a felkészülést, s már a versenydrukkját is sikerült
leküzdenie. Az idei tervekről szólva a tréner kiemelte, alapvetően három versenyre
készülnek, a bakui nyári EYOF-ra, a svédországi junior Európa-bajnokságra, illetve a felnőtt magyar országos bajnokságra.
A 2023-as budapesti felnőtt atlétikai világbajnokság ugynakkor kitűnő alkalmat
nyújthat arra, hogy a fiatal magyar atlétatehetségek, köztük Míra is, megmutassák,
mire képesek magyar színekben, hazai közönség előtt. n (VH-nemzetisport.hu)
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