Piknik a Duna-parton

Ingyenes zöldzsákok

Utazók a borfesztiválon

Indul a Futafok

Napsütésben és jó hangulatban találkozott
egymással idős s fiatal az első Hajó utcai Piknik
és Vigalom rendezvényen. (11. oldal) 

Az önkormányzat FKF-emblémás zsákok ingyenes
osztásával segíti elő a zöldhulladékok kezelését
szeptember 30. és október 3. között . (10. oldal) 

A televízióból is ismert ifjú tehetség
és zenekara, Dánielfy Gergő és az Utazók
sikere a borfesztiválon. (9. oldal) 

Idén 34. alkalommal nyújt izgalmakkal teli,
jókedvű kikapcsolódást
a családoknak a Futafok. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Nyári zápor
a napsütésben
Nagy slágerét is
előadta Budafokon
az Acoustic Planet

(9. oldal) 

XXVII. évf. 19. szám 2019. szeptember 25.

Szépülő ingatlanok, középületek, óvodák
Számos ingatlan újulhatott meg az önkormányzat támogatásával az elmúlt években, korszerűsítették a kerületi óvodákat is
z elmúlt öt évben 52 budafokingatlantulajdonos pályázott sikeresen épülete homlokzatának vagy kapujának felújítására
az önkormányzat által meghirdetett Budafok-Belváros megújul és
a Régi idők új kapui elnevezésű
programokban. Ennek köszönhetően több mint 85 millió forintból szépülhettek meg a régi, kopott bejáratok és utcafrontok a kerületben. Az
önkormányzat minden nyáron nagy
figyelmet fordít az oktatási intézmények korszerűsítésére és karbantartására is. Az idei szünetben megszépült a Bartók Béla úti bölcsőde és
óvodák épülete, megújult a Mocorgó Tagbölcsőde és a Csicsergő Tagóvoda épületének tetőszerkezete, az
Árnyas Kert Tagóvoda udvarára pedig új játékokat és kismotor-pályát
építettek.
A vakáció beköszöntével munkások jelentek meg sok kerületi óvodában és bölcsődében. Önkormányzati
forrásból és pályázati támogatásból
korszerűsítették a Bartók Béla úti
bölcsőde és óvodák épületét. A beruházás során megújították az épület homlokzatát, elkészítették a lapos
tető és a homlokzatok hőszigetelését,

ennek köszönhetően mérséklődnek a
fenntartási költségek.
A mozgásukban korlátozottak számára is kényelmesen használható
parkolót építettek, és az intézmény
mindhárom bejáratát akadálymentessé tették.
Megújították a Halacska református óvoda bejáratánál lévő rámpát, a
tagbölcsőde és a tagóvoda bejáratához pedig teljesen újat építettek. A
tagbölcsődében akadálymentes mosdót is kialakítottak. Gumiburkolatú
játszóterületet hoztak létre az épület belső udvarán. Önkormányzati
forrásból új, háromrétegű, hőszigetelő üvegezésű nyílászárókra cserélték az épület homlokzati ablakait és
ajtaját.
Hatalmas munka volt a Mocorgó
Tagbölcsőde és a Csicsergő Tagóvoda tetőszerkezetének hőszigetelése. Az épület alsó részében kicserélték az esővíz-elvezető rendszert,
valamint a két intézményt összekötő épületrész teteje is új, hőszigetelő
borítást kapott. A Varázskastély Tagóvoda tetőszerkezete is megújult,
emellett az esővíz-elvezető rendszert is kicserélték a szakemberek.

Atétényi

xxxxxx

Családi nap Rózsakerten

Fotó: Horváth Tamás

(Folytatás a 2. oldalon) 

„Hiszünk a családok erejében”
Varga Judit: Célzott támogatásokhoz jutnak az önkormányzatok
Varga Judit igazságügyi miniszter látogatott el szeptember 18-án a BMTEpályára. Karsay Ferenc polgármester
és Soós János, a BMTE elnöke fogadta és vezette körbe a miniszter asszonyt
a sporttelepen. A létesítmény megtekintése közben Varga Judit beszélgetett az
utánpótláscsapat néhány tagjával, miközben focizott is egy kicsit a srácokkal.

Évről évre egyre több fiatal pár és kisgyermekes család költözik Budafok-Téténybe. A második alkalommal megrendezett Rózsakerti Családi Napon rengeteg új arccal találkoztak
a szervezők. A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom idén is az önkormányzattal karöltve hirdette meg a színes programkavalkádot. (Továbbiak a 11. oldalon) 

– Sporttagozatos iskolába járt, és versenyszerűen kosárlabdázott, majd Brüsszelben
egy focicsapatban is játszott. Milyen volt
most ismét pályára lépni, és mennyi ideje
van rendszeresen sportolni?
– Gyermekkori emlékeimet idézi ez a
pálya és az itt uralkodó hangulat, hiszen
én is a délutánjaimat mindig egy atlétikapályán töltöttem Diósgyőrben. Ez a szeretet és ez a kisvárosias hangulat a szü-

lővárosomat juttatja eszembe. Most is
próbálok a sportra figyelni, igaz, nehéz
három fiúgyermek mellett. Mostanában
inkább a bicikli után futok és hétvégenként rugdosom velük a labdát, de igyek-

szem heti rendszerességgel újra beiktatni
valami sportolást az életembe.
– Európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkári posztja után a tavalyi
évben Magyarország igazságügyi miniszterévé nevezték ki. Hogy érzi magát nőként ebben a pozícióban?
– Nagyon jól érzem magam nőként itt,
gyermekkoromban is nagyon sok fiú barátom volt, általában iskola után a grundon rúgtuk a labdát. Teljesen természetes
közeg számomra, úgy érzem, a politikában is nagyon jó, ha színesítjük a palettát,
hiszen a társadalom fele nőkből áll, nem
árt, hogyha a nők is tudnak ilyen ügyekkel foglalkozni. Szerintem az, hogy ki hogyan végzi a munkáját, teljesen független
attól, hogy egyessel vagy kettessel kezdődik a személyi száma. (Folytatás a 2. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

„Hiszünk a családok erejében”
Varga Judit: Célzott támogatásokhoz jutnak az önkormányzatok
(Folytatás az 1. oldalról) 

– Hogyan látja a családok helyzetét
most hazánkban?
– Mi a családokban hiszünk, a családok erejében, ezért nagyon sok támogatást kapnak ma a fiatalok, hogy
ezt a „kalandot” merjék vállalni. Saját
tapasztalatból tudom, hogy ez sok lemondással is jár, de megéri, hiszen ez
adja az élet értelmét.
– Ön szerint javult az önkormányzatok pénzügyi helyzete az utóbbi években?

– Én azt látom, hogy míg az előző
szocialista kormányok eladósították az
önkormányzatokat, mára már 180 fokos fordulatot vett az önkormányzati
politika és sok támogatási konstrukció
van. Egyrészt kikerültek az adósságcsapdából, másrészt célzott támogatásokkal tudják fejleszteni az önkormányzatokat.
– A Sziget Fesztivál európai uniós
pontján érdekes előadást tartott a fiataloknak, miről szólt ez?

– Korunk egyik jelensége, hogy egyre
többen a virtuális térben élik hétköznapjaikat, korábban a véleménynyilvánítás szabadságának a szimbóluma volt a virtuális tér. Azt látjuk, hogy az óriások egyre
többet avatkoznak bele ebbe, és nem tudjuk, hogy adatainkkal mit kezdenek, milyen alapon cenzúrázzák a véleményeket.
Szerintem ez megér egy jogi környezetelemzést, erre létre fogunk hozni az Igazságügyi Minisztériumban egy munkacsoportot is. n (Viszkocsil Dóra)

Megújult játszótér

Önkormányzati felújítás a Terv utcában
inden gyermeket vár a megújult

MTerv utcai játszótér, amelyet a kerü-

Dr. Soós János a BMTE elnöke, Németh Zoltán alpolgármester, Varga Judit és Karsay Ferenc polgármester a BMTE sporttelepen

Fotó: Földházi Árpád

Közös küzdelem a kerületért
Szabolcs Attila együttműködik Karsay Ferenc polgármesterrel
zeptember 18-án a Rózsavölgyi Kö-

Szösségi Házban egy háromgyerme-

kes, szemtelenül fiatal anyuka tartotta
országjáró fóruma nyitóelőadását, majd
válaszolt a hallgatóság soraiból érkező
– adott esetben az ellenzéki oldalról is –
megfogalmazott kérdésekre. Varga Judit,
Magyarország történelmének második
női (az első Dávid Ibolya volt) és vitán
felül legfiatalabb igazságügyi minisztere
a laikus, de nemcsak a laikus, hanem a
sokat látott újságíró számára is reveláció
erejű másfél órát ajándékozott a nagytermet zsúfolásig megtöltő hallgatóságnak.
Ha eddig valaki azt hitte, hogy Brüsszelben, az Európai Unió székhelyén robotok vitatkoznak egymással, az csak félig
gondolta jól. És azt is azonnal megértettük, Varga Judit hivatalba lépésével miért kerültek az európai uniós ügyek is az
Igazságügyi Minisztériumhoz.
A korábban szakértőként Brüsszelben kilenc évet eltöltő Varga Judit előadásának a számomra legfőbb tanulsága az volt, hogy a brüsszeli politikusok
magánemberként, adott esetben informális ebédeken vagy folyosói beszélgetéseken igen gyakran igazat adnak a magyar

bevándorlásellenes és családcentrikus nézetek szószólóinak, miközben a plenáris
üléseken felolvasott hivatalos, pártjaik által
megfogalmazott, netán rájuk kényszerített
véleményük ezzel szöges ellentétben áll.
Az előadást együtt hallgattuk Szabolcs
Attilával, a Budafok-Tétényt három ciklusban (1998–2002, 2006–2010, 2010–
2014) polgármesterként irányító tapasztalt
politikussal, 2014 és 2018 között a Fidesz–
KDNP országgyűlési képviselőjével.
– A hivatalos nagypolitikától visszavonultam, koromnál fogva most már ideje volt nyugdíjba menni, de a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságán
azért még kapok feladatokat – mondta
Szabolcs Attila. – Felajánlottam a segítségemet, és várom, hogy a budafok-tétényi
csapat használja a tapasztalataimat. Karsay
Ferenc polgármester úrral kiváló a kapcsolatom, biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk az együttműködés lehetőségeit, formáit. (Szabolcs Attilával október első és
második hetében, kétrészes interjút láthatnak a Promontor TV csatornáján. A szerk.)
Varga Judit igazságügyi miniszter
szavai az egykori polgármesternél értő
fülekre találtak.

– Mi, akik közel vagyunk a tűzhöz, eddig is tudtuk, hogy a Magyarország ellen irányuló brüsszeli politikai
támadások mondvacsinált okokon alapulnak, hogy úgy mondjam, az egész
nem más, mint vihar egy biliben – fogalmazott Szabolcs Attila (képünk bal
szélén). – Rengeteg hazugsággal, félretájékoztatással traktálják a publikumot
külföldi politikai ellenfeleink, amire sajnos ráerősít az itthoni balliberális ellenzék. Ezért fontos az, hogy minél többször hangozzék el hiteles személyek
szájából – mint amilyen a brüsszeli bürokrácia útvesztőiben járatos igazságügyi miniszter asszony – ezeknek a nyilvánvaló hazugságoknak a cáfolata. Ha
csak egy-két embert sikerül meggyőzni
egy ilyen fórumon, már nem volt hiábavaló az előadás. Amikor az ember olyan
elborzasztó eseteket hall Varga Judittól,
hogy eljön Budapestre egy liberális politikus Brüsszelből, és azt követeli, hogy
találkozhasson a bebörtönzött (!) német
újságírókkal, akkor rádöbben, micsoda
hazugságáradattal próbálják átmosni a
nyugati közvéleményt, az ottani polgárok
agyát. n (Ch. Gáll András)

leti önkormányzat korszerűsített. Budafok-Tétényben sorra épülnek és újulnak
meg a gyermekek életének fontos színterei, a játszóterek. Augusztus végén
nyitotta meg kapuit a Szőlőfürt játszótér, amely a kerület önkormányzatának
saját forrásából, társadalmi egyeztetés
alapján valósult meg, mára pedig szintén önkormányzati forrásból fejeződött

be a Terv utcai játszótér felújítása is. A
játszótér a nagy kiterjedésű ütéscsillapító homokfelület helyett színes, játékos
öntött gumiburkolatot kapott. A babaházat és a lengőhintát új házra és háromállású lengőhintára cserélték, illetve új
padokat, hulladékgyűjtőt és ivókutat is
telepítettek a játszótérre. A felújítás során az elhasználódott fakorlátok helyett
új kerítésrendszer épült, hogy a gyerekek zavartalanul játszhassanak. n (vh)

Szépülő ingatlanok,
középületek
(Folytatás az 1. oldalról) 

Az Árnyas Kert Tagóvodában színes
ütéscsillapító gumi- és műfűburkolat
kapott helyet a játékok alatt, valamint
egy térkővel burkolt, végtelenített motorpályát is építettek a gyerekeknek. A
játszókertben két új homokozó és egy
háromállású hinta is szolgálja a szórakozást. A Zöldecske, a Ficánka, a Maci,
a Varázskastély, a Huncutka és a Rózsakert Tagóvodában felújították az ütéscsillapító burkolatokat, és kicserélték a
homokot minden óvoda játszókerti homokozójában. A játszóeszközökön idén
is elvégezték a szükséges karbantartási
és állagmegóvási munkákat. Bár az iskolák már nem az önkormányzat fenntartásában működnek, a kerület szülői
kérések alapján felújította a Hugonnai
Vilma Általános Iskola udvarát, a diákok szép játszóvárat és streetballpályát
kaptak. n (Viszkocsil Dóra)

Új csoportszoba
Bővítés a Leányka utcai tagbölcsődében
nkormányzatunk képviselő-testüle-

Öte a kerületi kisgyermekes családok

részéről felmerülő igényekre válaszul
2018-ban a bölcsődei ellátás fejlesztéséről döntött. Első lépcsőben az Egyesített Bölcsőde Leányka utcai tagbölcsődéjének férőhelyeit bővítették. A
különálló épületben kialakított új csoportot 2019 szeptemberében birtokba is vehették a gyerekek. A bölcsődei
egység – csoportszoba és a kapcsolódó
kiszolgálóhelyiségek – kialakítására,
valamint a játék- és fejlesztő eszközök
beszerzésére mintegy 30 millió forint
saját forrást fordított az önkormányzat. A bővítésnél folyamatosan szem
előtt tartották, hogy intézményünk a
kezdetektől élen jár a speciális nevelési igényű gyermekek fogadásában, korai fejlesztésében. A csoportösszetétel
függvényében már folyhat az érintett
gyermekek gondozása-nevelése is az
új csoportszobában. n (vh)

Városházi Híradó

Cikluszáró testületi ülés



képviselet
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

Köszöntötték a kerület kiválóságait, búcsúztatták a leköszönő képviselőket
Szeptember 12-én a 2014–2019-es
önkormányzati ciklus utolsó testületi
ülését tartották meg a Városháza dísztermében. A napirendi pontok tárgyalása előtt köszöntések, emléktárgyak
átadása és nemzetközi sikerek ismertetése tette emlékezetessé a napot.

Háború vagy béke
lvasom az újságban, hogy Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármeste-

Ore kezdeményezésére – a korábbi választási évekhez hasonlóan – a pártok

testületi ülés előtt a képviselők kö-

Aszöntötték szeptember hónap művé-

szét, Létay Kiss Gabriella szoprán énekesnőt. Ezt követően Karsay Ferenc
polgármester gratulált Vizi Tibornak,
a Nádasdy Táncegyüttes vezetőjének a
Lengyelországban megrendezett Nemzetközi Néptáncfesztiválon elnyert fődíjhoz. Elismerést vehetett át Zombori Gábor, a Budafóka Egyesület egyik
úszója és edzője, Horváth Tamás az augusztusi budapesti junior-világbajnokságon megszerzett világbajnoki címért.
Gábor ezen eredménye után már biztos tagja a jövő évi magyar olimpiai
csapatnak. Karsay Ferenc megköszönte Gombor Jánosné 40 évnyi hivatali munkáját, nyugdíjba vonulása alkalmából.
A kerület önkormányzata minden
évben elismeri és jutalmazza a kerület közbiztonságát, a közrendet, a kerület nyugalmát és egészségét védelmező
szervezetek dolgozóit. A testületi ülésen több egészségügyi témájú előterjesztésről döntöttek, többek közt arról,
hogy az egészségügyi dolgozók megtartása érdekében növelik juttatásaikat.

A határozati javaslat alapján az önkormányzat fedezi a Káldor Adolf Szakrendelő dolgozóinak 13. havi illetményét, valamint a jövő évtől számukra
is biztosítja a kerületben a közalkalmazotti szférában már bevezetett juttatási elemeket, mint pl. a félévi jutalom vagy a kafetéria. A kerület felnőtt
ügyeleti ellátása kapcsán is tárgyalt előterjesztést a testület: bár a jogszabály
csak a háziorvosok rendelési idején kívüli időtartamra írja elő az ügyelet biztosítását, Budafok-Tétény önkormányzata továbbra is 0–24 órában rendeli
meg a szolgáltatást. A képviselők el-

fogadták a Budafok-Belváros megújul
és a Régi idők új kapui elnevezésű önkormányzati programok beszámolóját, mely szerint 2014 óta 52 budafoktétényi ingatlantulajdonos pályázott
sikeresen épülete homlokzatának vagy
kapujának felújítására. Az ingatlanok megújítását több mint 85 millió forinttal támogatta az önkormányzat. A testület döntött arról is, hogy az
előző évekhez hasonlóan idén is csatlakoznak a Bursa Hungarica programhoz, amellyel a felsőoktatásban tanuló rászorultakat részesítik szociális
támogatásban. n (vh)

Mi a véleményük?
sebes gábor

Fidesz–KDNP-s
önkormányzati képviselő

Az ellenzék
megvalósíthatatlan
ígéretei
Havasi Gábor, az ellenzék polgármesterjelöltje megvalósíthatatlan ígéretekkel
rakta tele programját. Nem a kerület hatáskörébe tartozó, sokmilliárdos költséggel járó ígérgetésein kívül van olyan, ami
nemcsak megvalósíthatatlan, de kifejezetten káros is lenne. Ez pedig az idegennyelv-oktatás első osztálytól kezdve.
Amiért megvalósíthatatlan: a tanrend meghatározása nem a kerületi önkormányzat hatásköre. Nincsenek erre
a korosztályra felkészített nyelvtanárok

dr. Staudt Máté

jobbikos
önkormányzati képviselő

Az ajánlásgyűjtési időszak személyes találkozásai megerősítették bennem, hogy
nagyon sok a teendő a 11. körzetben.
Az itt élő emberek sokat panaszkodtak
a közbiztonságra, főleg a betörések száma magas, különösen az óhegyi része-

Perlai Zoltán

DK-s
önkormányzati képviselő

Záróra
Öt év alatt havonta egy cikk 1200 karakterben. Ennyi jutott a most záruló önkormányzati ciklusban ellenzéki képviselőként
részemre, hogy tájékoztassam Önöket általában olyan kerületi eseményekről, amelyekről a közpénzen fenntartott lap „el-

ilyen mennyiségben. Ahogyan Magocsa
László főiskolai docens írta egy szakcikkében: „A korai nyelvoktatással foglalkozók egy része egyetemi vagy főiskolai angol szakos diplomával rendelkezik.
Ezeknek a szakembereknek igen magas
szintű a nyelvtudása, képzésükből kifolyólag azonban nincsenek tisztában annak a korosztálynak az élettani sajátosságaival, amellyel nap mint nap együtt
dolgoznak. A korai nyelvoktatással foglalkozók másik csoportjába a képzett
óvodapedagógusok tartoznak. Ők a napi
gyakorlatukból fakadóan tisztában vannak a kisgyermekek életkori sajátosságaival, tanulási igényeivel, azonban sajnos a biztos nyelvtudás és nyelvhasználat
terén sokszor találunk hiányosságokat.
Mindkét esetben megfigyelhető, hogy az
óvodáskorú gyermek megérzi tanítója bizonytalanságát, s ösztönösen átveszi annak frusztrált, szorongó érzéseit.”

A Nemzeti Alaptanterv szerint – összhangban az Európa Tanács ajánlásaival
–negyedik osztályban érdemes elkezdeni az idegennyelv-oktatást. Az élő idegen nyelv elsajátításának eredményességét hiteles nemzetközi sztenderddel, a
Közös Európai Nyelvi Referenciakerettel
mérik, ami olvasni nem tudókra nem is
értelmezhető. Európában nem véletlenül
kezdődik átlagosan 8-9 éves korban az
iskolai idegennyelv-oktatás. Végezetül: a
tanárok alkalmazása 100 milliós nagyságrendű költséggel járna.
Amiért káros lenne: a gyermekpszichológusok szerint ha az anyanyelvi írás-olvasás elsajátításának időszakában kezdik el az idegen nyelv oktatását,
az mindkettő megtanulását megnehezíti,
a gyerekeket összezavarja.
Havasi szakszerűtlen, felelőtlen, sokba kerülő ígéreteket tesz. Óvakodjunk a
kóklerektől, a sarlatánoktól! n

ken. Az Óhegyen lakó embereket emellett az a bizonytalanság is sújtja, hogy
még távlati határidőt sem tud mondani
az önkormányzat, hogy mikor lehet valódi lakóövezet ez a kerületrész. Mindenhol problémát jelent a körzetben a járdák
állapota (vagy hiánya), de olyan nagyobb
utak, mint például a Bartók Béla út, is
tarthatatlan állapotban vannak. A megnövekedett forgalommal járó gépjárműszáguldozások csökkentését sem lehet
halogatni, arról nem is beszélve, hogy

gyakran járhatatlan a kerület az agglomerációba hazafelé tartó autósok okozta
dugók miatt. Tarthatatlan, hogy sok esetben az önkormányzati telkek is elhanyagoltak, a játszóterek, közparkok száma
pedig minimális, főleg a kerület más kertes házas övezeteivel összehasonlítva!
Megdöbbenve tapasztaltam azt is, hogy
nem egy lakótársunknak patkányinvázióval is meg kell küzdenie, ami már önmagában elkeserítő körülmény, főleg egy
családias kertvárosi környezetben! n

felejtett” beszámolni. Nem csoda, hiszen
kényes ügyek voltak ezek a helyi hatalom
számára. Mészáros és Tiborcz cégeinek vitája a Rózsakerti Gimnázium építése körül
(az előbbi nyert), Szabolcs Attila és Németh
Zsolt szavazatai a parlamentben a szünidei gyermekétkeztetés ellen, vagy a tanárok, szülők, diákok jogait tovább korlátozó köznevelési törvény mellett, vagy éppen
Karsay Ferenc csendes asszisztálása baráti
közbeszerzések és lakáskiutalások felett. A
további ügyek folytatását csak a szűk keret
korlátozza. Mivel a még pár napig regnáló
helyi hatalmasságok szerint nemzeti össze-

tartozásunk alfája és ómegája a foci, ezért
javaslom, hogy október 13-án vegyünk egy
nagy levegőt és végezzünk el – a változásért kiálló többség nevében – egy tisztességes kezdőrúgást. A képviselői munkától
most búcsúzó fideszes Sebes Gábor szerint: „…van olyan, hogy egy párt politikájának egésze válik vállalhatatlanná. Az pedig, hogy sok apró részkérdés mikor áll
össze egy nagy disznósággá, nem en�nyire könnyen megválaszolható, de igyekszem észnél lenni. Utálok mások miatt szégyenkezni.” A kép összeállt. Itt a változás
ideje. n

képviselői a mai napon nyilatkozatot írtak alá, amelyben tisztességes kampányt vállalnak az önkormányzati választásokra. Ebben rögzítik, hogy a
2019. október 13. napjára kitűzött választást megelőzően tisztességes eszközökkel kampányolnak. Különös tekintettel védik a III. kerület köztisztaságát
és városképét, tiszteletben tartják az ellenoldalon állók emberi méltóságát és
személyiségi jogait, egymás iránt etikus magatartást tanúsítanak..
Nálunk ilyen megállapodásra az elmúlt 30 évben nem volt szükség. Budafok-Tétény hagyományaihoz tartozik, hogy a politikai verseny soha nem
adott teret a szélsőséges viselkedésnek. Hiszen a versengő felek vagy szüleik
gyakran gyerekkori barátok, jó szomszédok vagy munkahelyi kollégák voltak, híven a „kisváros a nagyvárosban” jelleghez.
Idén valami megváltozott. Olyan újonnan alakult párt jelent meg, amelyik nem ismeri a hagyományokat, híveinek nincsenek gátlásai. Sorozatban
tépik le a plakátokat, verik szét az önkormányzat által a városkép védelmében, a plakátoláshoz kihelyezett kalodákat.
A kampányuk hangneme is eddig nem ismert stílusú. Orvosokat jelentenek fel, tíz évre visszamenő vizsgálatokat ígérnek az önkormányzatban, bírósági ítéletet helyeznek kilátásba. Nemcsak a kerületnek a lakosság által
választott eddigi vezetését fenyegetik, hanem köztisztviselőket is. Gyakorlatilag tisztogatást helyeznek kilátásba. Eddig semmilyen választási kampányban nem volt arra példa, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozóival szemben
szankciókat helyezzenek kilátásba. Akárki is győz, velük kell majd együtt
dolgoznia. Megfélemlített emberektől várnak őszinte szakmai véleményt, lelkes munkát? Vagy mindenkit le akarnak cserélni, veszni akarják hagyni a
sokéves helyismeretüket, tapasztalatukat?!
Évek óta ugyanazt mondom: legyen Budafok-Tétény a béke szigete! Nem
másolhatjuk a parlamenti csatározásokat! A kerületi médiában nem folytathatjuk ugyanazt a sárdobálást, mint ami az internetes portálokon folyik.
Nem az élethalálharc a tét: csak a demokrácia szabályainak megfelelően, a
választók bizalmát kérjük mindannyian a terveink megvalósításához.
Még nem késő, még vissza lehet fordulni erről az útról. Arra kérem a versengő pártokat, hogy fontolják meg: október 14-től már együtt kell működniük a város érdekében! Mindannyian felelősek vagyunk a helyi közéletért.
Ne rúgjuk fel a hagyományokat, őrizzük meg az egymás iránti tiszteletet és a
kölcsönös jó szándék elismerését! n
civil szemmel

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

Ciklus végi gondolatok
köztársasági elnök október 13-ra írta ki az önkormányzati választások

Amegtartásának időpontját. Ebből az következik, hogy a jelenlegi képvi-

selők mandátuma, így a sajátom is a közeli napokban lejár. Természetesen
mindenki, aki megmártózik a politika légkörében, ha azt felelősségteljesen
végzi, igyekezni fog újra megméretni magát, és a megkezdett munkát áttekinti, értékeli és megfogalmazza a saját és a vállalt gondolatok továbbvitelét.
A kerületi önkormányzatnál betöltött feladatom két értelemben is nehéz.
Egyrészt mert a civil szervezetek bizalmát élvezve kerültem a képviselő-testületbe, másrészt azért is, mert a munkám során többletfeladatként azt kaptam, hogy a saját civil státuszom megtartása mellett tanácsnokként a kerület többi civil szervezetének problémáival, támogatásával foglalkozzam. Ezt
mindenkor jó szívvel tettem, és azt gondolom, hogy személyemen keresztül
a helyi civil társadalom értékeit, rangját tudtuk emelni, amihez természetesen a többi civil szervezet, illetve az abban tevékenykedő emberek támogatása nélkül az eredményeket nem tudtuk volna elérni. A civil szféra természetesen azt várja el az őt képviselő testületi tagtól, hogy az általa képviselt
szemléletet továbbadja, és a civil szervezeteknek minél nagyobb támogatást
próbáljon az önkormányzati szférából elérni.
A saját helyzetemet már önmagában is nehezíti a BMTE-hez kötődő sok
évtizedes múltam, az ott végzett munka, melynek legfőbb jellemzője, hogy
az egyesületünk a kerület vezető sportszerve legyen, biztosítsa a sportolási feltételeket, és legfőképpen a kerületi fiatalság és a sportolni vágyó emberek érezzék otthon magukat a sporttelepen. A sportban elért eredményeink
marketingértéke több, mint amit egy 100 évesnél régebbi múlttal rendelkező egyesülettől megkívánnak, és örömmel nyugtáztam, hogy a szurkolók és a
sport iránt érdeklődők a sporteredményeken keresztül országosan is jegyezni tudják Budafok szerepét.
Az természetes, hogy egy testületi tag azok képviseletében fogalmazza
meg a saját munkáját, akiknek a bizalmából odakerült, és ennek a gondolatnak a kapcsán igyekeztem a civil társadalom, azon belül az általam vezetett civil szervezet és a saját gondolataimat megosztani a választópolgárokkal a kerületi újság részemre biztosított rendszeres megszólalási lehetőségén
keresztül. Azt gondolom, hogy a visszajelzések segítették a munkámat, és a
jó szándékú észrevételeket támogató gondolatokat igyekeztem a tevékenységembe beilleszteni. Az újságban rejlő lehetőségeket természetesen csak azok
munkájával együtt tudtam végezni, akik magát a lapot gondozzák.
Egy képviselő munkájának a hatékonyságát csak akkor tudja jól biztosítani, ha a hivatal munkatársaival, az irodák vezetőivel jól együtt tud működni,
és az általa megfogalmazott törekvéseket az ügyintézőkkel el tudja fogadtatni.
Ezúton is szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik a képviselői feladat ellátásában segítettek, és azoknak a polgároknak, akik eddig is, és remélem, a jövőben még nagyobb számban támogatják a civil gondolatokat, a civil
társadalom egyre felelősségteljesebb részvételét a helyi és az országos feladatellátásban. Kérem, hogy az önkormányzati választáson minél többen vegyenek részt, és azt a 20 percet, amíg feltételezhetően a választási procedúra zajlik, nyugodtan, kellemes gondolatokkal telítve töltsék el. n
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HIRDETMÉNYEK

 Városházi Híradó

Önkormányzati választások 2019
Magyarország köztársasági elnöke 2019.
október 13. (vasárnap) napjára tűzte ki
az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását.

Az átjelentkezési kérelem benyújtásának
határideje: október 9. (szerda) 16.00 óra

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

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.

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. A Nemzeti Választási
Bizottság Budapest XXII. kerületében a bolgár,
görög, horvát, lengyel, német, örmény roma,
román, szerb, szlovák és ukrán települési nemzetiségi önkormányzati választását tűzte ki.
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.

3. Mozgóurna

– 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.
– 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-éig
regisztrálhat a nemzetiségi névjegyzékben a
www.valasztas.hu felületen.
A nemzetiségi névjegyzékből történő törlési
kérelmet október 11-én (péntek) 16.00 óráig lehet benyújtani.
5. Jelöltek, listák
A Helyi Választási Bizottság kisorsolta a jelöltek, listák szavazólapon történő megjelenésének sorrendjét.
A jogerősen nyilvántartásba vett polgármester-jelöltek, egyéni választókerületi
képviselő-jelöltek, települési nemzetiségi
önkormányzati képviselő-jelöltek valamint
a kompenzációs listák az alábbi táblázatokban találhatók, a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben.
A választással kapcsolatban további részletes
tájékoztatásért látogassa meg a valasztas.hu
weboldalt, vagy forduljon a Polgármesteri Hivatalban működő helyi választási irodához.
A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi
Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
cím: 1221 Budapest, Városház tér 11. telefonszám: 06-1/229-2611/188-as mellék
e-mail cím: valasztas@bp22.hu, faxszám:
06-1/229-2611/260, vezető: dr. Szántó János jegyző
A Helyi Választási Bizottság határozatai a
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/--hvb felületen érhetők el.
Helyi Választási Iroda

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019
NYILVÁNTARTÁSBA VETT JELÖLTEK
BOLGÁR
	Név	Jelölő szervezet
Tavasz Patricia
MBE
Csizmadia Gizella
MBE
Bocskov Péter
MBE
GÖRÖG
Név	Jelölő szervezet
Molnárné Vagyóczky Katalin Magyar-Görög Üzleti Tanács
Gortszila Hriszula
Magyar-Görög Üzleti Tanács
Nikolaidisz Nicolaus
Magyar-Görög Üzleti Tanács
HORVÁT
	Név	Jelölő szervezet
Zaláné Szabó Edit
Magyarországi Horvátok Szöv.
Sztasák Ádám
Magyarországi Horvátok Szöv.
Sztasák Tamásné
Magyarországi Horvátok Szöv.
LENGYEL
	Név	Jelölő szervezet
Csatlósné Kállai Ágota
POLONIA NOVA
Bereczki Ágnes
POLONIA NOVA
dr. Kállainé dr. Jakab Ágota POLONIA NOVA
NÉMET
	Név	Jelölő szervezet
Rácsik Dezsőné
ÉMNÖSZ
Kovács Attiláné
ÉMNÖSZ
Szabóné Wappler Marianna ÉMNÖSZ
dr. Szirtes Edit
ÉMNÖSZ
Farkas Brigitta
ÉMNÖSZ
ÖRMÉNY
	Név	Jelölő szervezet
Tóth András
ÖRMÉNY KULTURÁLIS KÖZPONT
Tóthné Zelki Éva
ÖRMÉNY KULTURÁLIS KÖZPONT
Dömötör Szilvia
ÖRMÉNY KULTURÁLIS KÖZPONT

ROMA
	Név	Jelölő szervezet
Daróczi Attila
EÖTVÖS TÁRSASÁG
Daróczi Károly
EÖTVÖS TÁRSASÁG
Nagy Gusztáv
EÖTVÖS TÁRSASÁG
Lakatos József
Jövő Alakítók Szövetsége
Hornyák Tamás
EÖTVÖS TÁRSASÁG
Gényi Sándor
EÖTVÖS TÁRSASÁG
UKRÁN
	Név	Jelölő szervezet
Grőger László
MUKE
Reiber Antal
MUKE
Golovko Okszana
MUKE

HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019.
NYILVÁNTARTÁSBA VETT JELÖLTEK
POLGÁRMESTER-JELÖLTEK
	Név	Jelölő szervezet
Havasi Gábor
MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP
Karsay Ferenc
FIDESZ-KDNP
Iván János
BUDAFOK-TÉTÉNY BARÁTI KÖRÖK EGYESÜLETE
EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KÉPVISELŐ-JELÖLTEK
I. számú választókerület
	Név	Jelölő szervezet
Töltszéki Tiborné
BUDAFOK-TÉTÉNY BARÁTI KÖRÖK EGYESÜLETE
Zugmann Péter
FIDESZ-KDNP
Jurás László
MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP		IPARTESTÜLET22-KÖZÖSSÉG DÉL-BUDÁÉRT
II. számú választókerület
	Név	Jelölő szervezet
Zsovák Krisztina Erika
BUDAFOK-TÉTÉNY BARÁTI KÖRÖK EGYESÜLETE
Németh Zoltán
FIDESZ-KDNP
Bajkó-Sokoray István
MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP		IPARTESTÜLET22-KÖZÖSSÉG DÉL-BUDÁÉRT
III. számú választókerület
	Név	Jelölő szervezet
László Istvánné
BUDAFOK-TÉTÉNY BARÁTI KÖRÖK EGYESÜLETE
Daróczi Károly
MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP		IPARTESTÜLET22-KÖZÖSSÉG DÉL-BUDÁÉRT
Ludányi Attila
FIDESZ-KDNP
IV. számú választókerület
	Név	Jelölő szervezet
Perlai Zoltán
MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP		IPARTESTÜLET22-KÖZÖSSÉG DÉL-BUDÁÉRT
Bakos Miklós
BUDAFOK-TÉTÉNY BARÁTI KÖRÖK EGYESÜLETE
Kállai Tamás Miklós
FIDESZ-KDNP
V. számú választókerület
	Név	Jelölő szervezet
Kerekes Gábor
MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP		IPARTESTÜLET22-KÖZÖSSÉG DÉL-BUDÁÉRT
Németh Viola Anna
FIDESZ-KDNP
Vizi Sándor
BUDAFOK-TÉTÉNY BARÁTI KÖRÖK EGYESÜLETE
Janzsó János
FÜGGETLEN
VI. számú választókerület
	Név	Jelölő szervezet
Adravecz Emil
BUDAFOK-TÉTÉNY BARÁTI KÖRÖK EGYESÜLETE
Krieger Krisztina
FIDESZ-KDNP
Tóth Endre
MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP		IPARTESTÜLET22-KÖZÖSSÉG DÉL-BUDÁÉRT
VII. számú választókerület
Név	Jelölő szervezet
Kocsondi Márk
FIDESZ-KDNP
dr. Somos Iván András
MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP		IPARTESTÜLET22-KÖZÖSSÉG DÉL-BUDÁÉRT
Zsidákovits Ágoston
BUDAFOK-TÉTÉNY BARÁTI KÖRÖK EGYESÜLETE
VIII. számú választókerület
	Név	Jelölő szervezet
Nádor Iván
MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP		IPARTESTÜLET22-KÖZÖSSÉG DÉL-BUDÁÉRT
Bozsó György Zsoltné
BUDAFOK-TÉTÉNY BARÁTI KÖRÖK EGYESÜLETE
Csiszár Zsuzsanna
FIDESZ-KDNP
IX. számú választókerület
	Név	Jelölő szervezet
Kludák Erzsébet
FIDESZ-KDNP
Kovács István
MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP		IPARTESTÜLET22-KÖZÖSSÉG DÉL-BUDÁÉRT
Rigó Lajos
BUDAFOK-TÉTÉNY BARÁTI KÖRÖK EGYESÜLETE

HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019.
NYILVÁNTARTÁSBA VETT LISTÁK
KOMPENZÁCIÓS LISTÁK

X. számú választókerület
	Név	Jelölő szervezet
Szepesfalvy Anna
FIDESZ-KDNP
Kóber György
MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP		IPARTESTÜLET22-KÖZÖSSÉG DÉL-BUDÁÉRT
Ivánné Tóth Ildikó
BUDAFOK-TÉTÉNY BARÁTI KÖRÖK EGYESÜLETE
XI. számú választókerület
	Név	Jelölő szervezet
Juhász Ferenc
BUDAFOK-TÉTÉNY BARÁTI KÖRÖK EGYESÜLETE
Somogyvári Kinga
FIDESZ-KDNP
dr. Staudt Máté
MOMENTUM-JOBBIK-LMP-KÖZÖSSÉG DÉL-BUDÁÉRT		IPARTESTÜLET22

FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség –
Kereszténydemokrata Néppárt
Budafok-Tétény
Baráti Körök Egyesülete
Momentum Mozgalom – Demokratikus Koalíció - Magyar Szocialista Párt –Párbeszéd Magyarországért Párt – Lehet Más a Politika – Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók
Szövetsége – Közösség Dél-Budáért Egyesület

XII. számú választókerület
	Név	Jelölő szervezet
Iván János
BUDAFOK-TÉTÉNY BARÁTI KÖRÖK EGYESÜLETE
Karsay Ferenc
FIDESZ-KDNP
Dankóné Hegedűs Jolán
MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP		IPARTESTÜLET22-KÖZÖSSÉG DÉL-BUDÁÉRT

felhívás

Meghívó

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

HÍMZÉS, HORGOLÁS,
KÖTÉS SZAKKÖR!

A Védőnői Szolgálat 22 2019. 09. 27-én 9–12 óra között
a szoptatás világhete alkalmából

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki

„Természetesen anyatejjel”

c. rendezvényére szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját
Helyszín: Klauzál Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központ
1222 Bp., Nagytétényi út 31–33.

Szeretsz kézimunkázni,
vagy szeretnél?
Gyere közénk, segítünk.
Szeretettel várunk szeptember 24-én,
kedden 15 órakor a Pelikán Imre Közösségi Házban
(Baross Gábor-telep, XVI. u. 22.)
Telefon: Kutas Kata, 06-20/ 437-4987
A szakkör ingyenes.
Barossi Polgári Kör vezetősége

Program:
9.30–10.00-ig Megnyitó. Beszédet mond:
Csiszár Zsuzsanna, a Szociális, Egészségügyi, Esélyegyenlőségi és Sportbizottság
elnöke. Anyatejadó édesanyák köszöntése.
106-os terem
10.00–10.30 Szoptatás a gyakorlatban
Előadó: Mikola Szilvia védőnő
10.50–11.20 Képességfejlesztés és
stresszkezelés neurofeedback tréninggel
Előadó: Drótos Gergely. 112-es terem
9.00–9.30 Várandóstorna Varró Anett védőnő, terhestorna-oktató vezetésével
10.00–10.30 Gerinctorna mindenkinek Kis
Gyöngyi védőnő, gerinctornatréner vezetésével. 1. em. 209-es terem (a terem utcai
cipőben nem látogatható)
9.00–9.30 Kerekítő foglalkozás Dr. Bogdán
Dóra vezetésével

10.00–10.30 Baba-Mama jóga Behinya
Beáta vezetésével
10.50–11.20 Zengő-Bongó foglalkozás
Znamenák Rita vezetésével. 111-es terem
(rendezvény teljes ideje alatt)
Ingyenes szűrési lehetőség a Gézengúz
Alapítvány közreműködésével. Folyamatos
vércukormérés.
1. emeleti aula 10.00-tól Baba kúszó-mászó bemutató, komplex mozgás- és képességfejlesztő foglalkozás
11.25–11.45 Tombolasorsolás a földszinti nagyteremben.
A rendezvény ideje alatt az anyatejes TOTÓ
helyes megfejtői ajándékot kapnak.
A rendezvény támogatói termékbemutatót tartanak. Kézműves-foglalkozás, játszóház, arcfestés.
Közlekedésbiztonsági bemutató.

igazgatási (birtokvédelmi) ügyintéző
munkakör betöltésére.

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

igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.

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

pedagógiai asszisztens
munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok. A pályázatokat 2019. szeptember 30-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „pedagógiai asszisztens” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
titkarsag@ovoda22.hu, Malaczkovné Orbán Judit intézményvezető részére.

Városházi Híradó
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Karsay Ferenc polgármester

2019-2024-es programjának összefoglalása

Oktatás, bölcsődei ellátás
A bölcsődék, óvodák, az általános- és középiskolák, de még a felsőoktatás intézményei is legyenek prémium kategóriájúak! Mind a bölcsődei, mind az óvodai férőhelyek számát növelni
kell!
Közlekedés
Legnagyobb problémánk a közlekedés. Megoldás: a MÁV vonalak elővárosi vasútként való
használata. Nagytétényben, Budatétényben
és Budafokon szükség van P+R parkolókra is
Kapcsolódnunk kell a fonódó villamos rendszerhez, hogy elérhessük a 4-6-os és 1-es villamost. Szükséges a Galvani híd megépülése
és ehhez kapcsolódva a budai rakpart összekötése a 6-os úttal. Körforgalom kell a Szoborparknál (Szabadkai út) és a Bartók Béla úti
csomópontnál.
Egészségügy
Az átlagnál magasabb színvonalú egészségügyi ellátást akarunk biztosítani! Milliárdos
nagyságrendben újítottuk fel az elmúlt években a Káldor Adolf szakrendelő épületét, bútorait, műszereit. A szakrendelő és a háziorvosi
rendelők további fejlesztése – többek között az
Egészséges Budapest program keretében – továbbra is feladatunk!
Biztonság
Jelentős előrelépés a köztéri kamerarendszerek
telepítése. A kamerák alkalmasak rendszám
és arcfelismerésre, jelentősen fogjuk növelni
számukat közterületeinken. Budafok-Tétény jól
működő Szociális Szolgálattal és Családsegítő
Központtal rendelkezik, jelentős munkát végeznek annak érdekében, hogy a segítségre
szorulókat felkutassuk és felkaroljuk őket. Figyeljünk egymásra, szóljunk az illetékeseknek,
senkit ne hagyjunk magára problémájával!

Szociális gondoskodás
A Szociális Szolgálat dolgozói fáradhatatlan
munkájukkal megkönnyítik az idősebbek
mindennapjait. A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat biztos támaszt nyújt minden
olyan fiatalnak vagy családnak, akik átmenetileg vagy tartósan nehéz helyzetbe kerültek.
Közösség
Több, 100 évnél is régebbi polgári kör működik
a kerületben, illetve csaknem 200 civil szerveződés, melyekre egytől egyig büszke vagyok.
„Mindenki fontos!” Ez a gondolat jellemzi a közösségünket. Ismerjük egymást, figyelünk egymásra, s minden kérdésben kikérjük a lakosság
véleményét is. Mindig innovatívak voltunk. A
legújabb: településünk három nagy részének
lakói 100-100-100 millió forint felhasználásáról dönthetnek majd saját lakókörnyezetükben
2020-tól!
Környezetvédelem
Környezetvédelmi Koncepciónk klímavédelmi
fejezete választ ad a klímaváltozásra – már
évek óta. Az elmúlt öt évben kétezer fát ültettünk, a következő ciklusban ezt megduplázzuk.
Szociális-környezetvédelmi projektünk csökkenti a szociálisan rászorultak anyagi terheit és
egyúttal a klímavédelem szempontjait is szolgálja. Visszaszorítjuk a műanyaghasználatot.
Előkészületi szakaszban van a Polgármesteri
Hivatal Zöld Irodájának megalakítása.
Kultúra
A Klauzál Ház kiemelkedő mértékű támogatását a jövőben is fenntartjuk, programjai kiemelkedő színvonalát biztosítjuk. Ugyanígy
fenntartjuk a kerületi civil szervezetek által
használt közösségi házak rendszerét, amelyek
amellett, hogy a civil önszerveződés pótolhatatlan színterei, a helyi művelődés fontos fórumai is.
Turizmus
Az idegenforgalom Budafok-Tétényben a jövőben is kiemelkedő fontosságú lesz. Több mint
egy évtizedes munka eredménye a Budapest
Bornegyede projekt, amelynek keretein belül
a helyi bor, pezsgő, gasztronómia, a hozzájuk
kapcsolódó kulturális rendezvények értékeit ismertetjük meg a fővárosi, az országos és nemzetközi turisztikai közönséggel.

Sport
Az egészség megőrzésének legjobb módja a
rendszeres testmozgás. Az elmúlt öt évben közel 400 millió forintot fordítottunk kerületi iskolák és sportudvarok fejlesztésére, hét kerületi
iskola tornaterme vagy sportudvara újulhatott
meg. A programot a jövőben is folytatjuk. Előkészítettük a Hajós Alfréd Tanuszoda bővítését
és egy jégcsarnok építését. A budafoki DunaFok után a Hárosi-öböl bejárati részén reális
lehetőség van egy kerületi csónakház felépítésére, és Nagytétényben megkezdtük egy a
budafokihoz hasonló partszakasz kiépítésének
előkészítését.
Hivatal
A polgármesteri hivatal munkatársai nem csak
szaktudásukkal szolgálják és segítik a lakótársakat, hanem kiválóan előkészítik és végrehajtják a településpolitikai döntéseket. A gyorsaság, a párbeszéd a polgárokkal megköveteli
a digitalizációt, a korszerű vezetési rendszerek
alkalmazását. A mobiltelefonos applikációk terén eddig is úttörő szerepet vittünk, amit folytatni kívánunk.
Tisztelt Budafok-Tétényiek!
Ez programom rövidített összefoglalója, ajánlatom az itt élők részére, amivel a versengő jelöltek közül elsőként lépek a nyilvánosság elé.
Karsay Ferenc
Budafok-Tétény polgármestere

„Születtem, szerettem hazámat, s dolgoztam
érte. Ez az én életem története. Tegyetek Ti
is így, tanítsátok utódaitokat, s ha ezek is így
tesznek, akkor Magyarország boldog lesz.”
(Virág Benedek)

Elérhetőségeink:
www.karsayferenc.hu
facebook.com/karsayferenc
bp22@fidesz.hu
+36 1 229 1983

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
OKTÓBER 13.

Karsay Ferenc

Az Ön polgármesterjelöltje | BUDAFOK-TÉTÉNY

Közösség - Fejlődés: Budafok-Tétény

Kiadó: a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség XXII. kerületi szervezete, Cím : 1221 Bp. Kossuth L. u. 23.
Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Karsay Ferenc

1998 óta négy önkormányzati cikluson keresztül egyik vezetője lehetek Budafok-Tétény Önkormányzatának. Háromszor voltam alpolgármester Szabolcs Attila mellett,
2014 óta pedig polgármesterként szolgálhatom Önöket. Az általam vezetett csapat
legfontosabb célja: jó életminőség és kiváló
önkormányzati szolgáltatások biztosítása
minden generációnak!
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 Városházi Híradó

Valaki azt kérdezte tőlem, ha szeretek
itt élni, miért akarok változtatni.
Éppen ezért – mert szeretek itt élni!
Havasi Gábor vagyok, mentőápoló,
az ellenzék közös polgármester-jelöltje
Budafok-Tétényben.
Szeretem a kisvárosias hangulatot, a
Duna-partot, a kilátást a budafoki dombokról, az itt élő embereket. Nem szeretem viszont az állandósult dugókat, a
Duna-part elhanyagoltságát, az egészségügyi helyzetet, a lakhatási problémákat.
Hivatásom az életmentés, az emberek segítése (megválasztásomat követően is fogok mentőzni) – a polgármesteri munkára is szolgálatként tekintek.
Remek csapatunk van, képviselőjelölt-társaim az élet sok területén szereztek tapasztalatot. Többen már ciklusokon keresztül szolgálták a kerületet,
de vannak új arcok is. Tapasztalat és új
lendület egységét alkotjuk. Mindannyian elkötelezettek vagyunk a Változás
Programjának megvalósításában, amit
közösen dolgoztunk ki, és amelynek
előkészítésébe a lakosságot is bevontuk. Nemcsak a program megírásakor
fókuszáltunk az emberek igényeire,
szükségleteire, hanem annak megvalósításakor is ezt fogjuk tenni.
Miről szól a Változás Programja?
Okosan közlekedő, fejlődő, zöld,
egészséges, képzett, pezsgő, átlátható
és demokratikus, gondoskodó, otthonos Budafok-Tétényt teremtünk!
Azonnal kezdeményezzük a főútvonalak felújítását. Összehangoljuk a
menetrendeket, új buszjáratokat indítunk, az elővárosi vasutat a város-

Havasi Gábor
Budafok-Tétény ellenzéki polgármesterjelöltje
on belüli közlekedés szerves részévé
tesszük.
Valódi városközpontot adunk Budafoknak és Nagytéténynek. Strandot,
gördeszkapályát építünk, bekapcsoljuk
a Duna-partot az életünkbe. Megoldjuk
a csapadékvíz kezelését.

Bemutattuk a Változás Programját – ismerje meg Ön is:
www.havasigabor.hu

10 000 fát ültetünk, öt év alatt 1 000
lakás számára indítunk panelprogramot. Tisztább kerületet teremtünk.
Két hétre csökkentjük a várólistát
a szakrendelőben. Fejlesztjük a háziorvosi ellátást. Kerületi betegszállító
szolgáltatást indítunk.
Új bölcsődét, óvodát nyitunk. Ösztöndíjprogrammal segítjük a pályakezdő pedagógusokat. XXI. századi
készségeket biztosító képzéseket,
nyelvoktatást szervezünk minden kerületi gyermeknek.
Kulturális negyedet alakítunk ki a
Duna-parton. Erősítjük a történelmi
városrészek identitását, a sváb hagyományok megőrzését. Bevezetjük a kedvezményre jogosító Budafok-Tétény
kártyát.
Nyitott és átlátható önkormányzatot
teremtünk: bárki betekinthet a képviselő-testület, a bizottságok munkájába.
Segítjük az egyszülős családokat és
a rászoruló időseket. Javítjuk a kerületi
lakosok biztonságérzetét.
A szociális bérlakások számát megduplázzuk. Bérlakást csak rászorulóknak vagy hiány-szakmákban dolgozóknak adunk.

Október 13-án szavazatával
adjon esélyt a változásnak!

Városházi Híradó
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 Városházi Híradó

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



KULTÚRA, INTERJÚ



9

Zápor és napsütés

Ferrarából estek be a borfesztiválra, Nági torka jól szuperált
Talán nem kell bemutatnunk az olvasónak az Acoustic Planet legnagyobb slágerét, az idei A Dal győztes darabját, a
Nyári zápor című, egyszeri meghallgatás után is a fülünkbe mászó és dallamtapadás útján azonnal megszeretett számot. Természetesen a Pezsgő
téren (polgári nevén: Savoyai Jenő tér)
fellépő békéscsabai banda augusztus
31-én délután, verőfényes napsütésben is eljátszotta a már néhány hónap
után is örökzöldnek tekinthető kompozícióját, zajos sikerrel.
zóval, a nyári zápor szerencsére elmaradt, a hasonló című sláger viszont nem, pedig volt rá esély, mivel az
együttes énekesnője, Nági (Nagy Brigitta) torka eléggé kikészült a ferrarai
utcazenész-parádén, ahonnan lóhalálában érkeztek Budafokra. Nági a hangolás során kétségbeesett arccal tapogatta
– kívülről – a hangszálait, de aztán a 24
éves előadóművész a profikra jellemző
akaraterővel szépen lehozta az egyórás

S

előadást, amelybe még egy ráadásszám
is belefért.
„Még az is lehet, hogy tüdőgyulladásom van, felszökött a lázam is, de
nem baj, az éneklés mindent feledtet nálam – magyarázta még a koncert előtt a backstage-ben. – A Ferrara
Buskers Festivalon egy szponzorunknak köszönhetően léptünk fel, egy álló
héten keresztül zenéltünk, óriási élmény volt. A közönség vevő volt a magyar nyelvű számainkra, ami egy kicsit
minket is meglepett. Nagyon befogadó közönség volt, óriási energialöketet kaptunk az olasz közönségtől, amikor több százan is megálltak előttünk,
és hallgatták a számainkat.”
Nági amolyan „youtuber”, aki a
legnépszerűbb videomegosztó portálra
feltett számaival hasít, és amikor átdolgozta Michael Jackson híres darabját,
a They don’t care about us-t, az szinte felrobbantotta a kiberteret. Az eltelt
két évben négymillióan töltötték le világszerte, és ez hozta meg az ismertsé-

get a hajdúböszörményi lánynak.
Nági pár hónapja csatlakozott az
Acoustic Planethez, amely popzenét
játszik. Nincs még CD-jük, de egyszer
talán az is meglesz.
„Jól éreztük magunkat Budafokon,
megismerkedtünk egy érdi rajongónkkal is, aki direkt a mi kedvünkért jött el,
és kívülről fújta az első sorban a számainkat, majd a koncert után szelfizett
is velünk. Sokat jelentenek számunkra
ezek a fanatikus követők.”
Nági június közepén csatlakozott,
amikor Zsombok Réka, az addigi énekes – akihez inkább az R&B világa áll
közelebb – elhagyta a bandát. Nagy
Brigitta ettől függetlenül a szólókarrierjét is építgeti, valamint kiugróan tehetséges húgával is énekel duetteket.
Nági nemcsak énekes, hanem zeneszerző is, a szombati koncert anyagában is volt három saját szerzeménye,
amelyeknek a refrénjét a Pezsgő tér közönsége már Nágival együtt énekelte.
n (Ch. Gáll András)

Végigutazták a nyarat
Dánielfy Gergő és az Utazók
a borfesztiválon zárták az augusztust
Egy, a zenére önfeledten táncoló kétéves forma kisgyerek, a bandával szinte együtt turnézó rajongó, a refréneket
előszeretettel éneklő fiatalok és a háttérben dúdoló nyugdíjasok – nos, ilyen
volt a hangulata a Budafoki Pezsgő- és
Borfesztivál szombati napján rendezett
Dánielfy Gergő-koncertnek. A fesztivál
egyik magjának számító Borudvarban
ritkán lehetett üres asztalt találni, nem
volt ez másképp a késő délutáni koncert ideje alatt sem.
z idén jubiláló, immáron harminc-

Aéves borfesztivál előszeretettel invi-

tálta színpadra a legkülönbözőbb korosztályok képviselőit, legyen az előző
generációs híresség, avagy a mai fiatalok kortárs zenésze. A televízióból
is ismert ifjú tehetség – és zenekara –,
Dánielfy Gergő és az Utazók az Oroszlános udvarban igyekeztek forrósítani
a hangulatot.
Gergő neve sokak számára ismerős lehet, hiszen néhány évvel ezelőtt
az X-Faktor című tehetségkutató élő
adásáig menetelt, majd A Dalban is viszont láthattuk a képernyőn a fiatalembert. Nemrég pedig gondolt egyet, és
saját bandát alapított. Ez lett az Utazók.
– A Dal után jött az ötlet, hogy szeretnék fesztiválozni is, ezért olyan embereket vettem magam mellé, akiket a
barátaimnak is mondhatok. Létrehoztam az együttesünket, a Dánielfy Ger-

gő és az Utazók című formációt, s ma
ezen a néven koncertezünk – mesélt a
kezdetekről a vokalista.
A csapat elsősorban saját, Gergő
által írt dalokat adott elő, de felcsendült néhány korábbi érából származó magyar sláger is. A padoknál lakomázó vendégek ilyenkor az evés-ivást
félbeszakítva énekelték a fiúkkal a
közismert számokat, igazi nyár végi
bulihangulatot idézve.
Az Utazók közel negyven koncertet adott a nyáron, mindegyik show-ra
örömmel gondolnak vissza.
– Minden egyes fellépés és rajongó
sokat jelent számunkra – mesélte Gergő. – Akadt például egy kisfiú, Botond,
aki az édesanyjával jó néhány koncertünkön megfordult a nyár folyamán. A
borfesztiválra is kijöttek, itt kapott tőlünk a kis srác egy pólót ajándékba. De
rajta kívül is vannak még olyan követőink, akiket szinte minden fellépésünkön viszontlátunk.
A délutáni hőségben amúgy is megfáradt fiúk a koncert után sem dőlhettek
le vagy élvezhették a fesztivál gasztronómiáját, hiszen egyből az Alföld – pontosabban a Szegedi Ifjúsági Napok – felé
vették az irányt; két koncerttel búcsúztatták a nyár utolsó napját. És bár emiatt kimaradt a kötelező borkóstoló, a fiúknak
így is nagyon tetszett a budafoki hangulat, különösen az itteni emberek, ami –
Gergő szerint – a legfontosabb dolog egy
fesztiválon. n (Gáll Anna)

Kitüntetések sora Végvári Ágnesnek
Gráf Antal-díjjal jutalmazták Végvári Ágnes egykori környezetvédelmi referenst
Nem sok embernek adatik meg, hogy
nyugdíjba vonulásakor többféle kitüntetésben is részesüljön, ahogy ez most
az önkormányzat leköszönt környezetvédelmi referensével, Baloghné Végvári Ágnessel történt. A köztisztviselő
márciusban a kerületért végzett munkája elismeréseként Közszolgálatáért
2019 aranymedált kapott, június elején, a Környezetvédelmi világnapon a
környezetvédelem és a fenntartható
fejlődés elkötelezettjeként Nagy István
agrárminisztertől Környezetünkért Emlékplakettet vehetett át, a Kerület napján pedig Gráf Antal-díjjal jutalmazták
magas színvonalon végzett szakmai
tevékenységét.
– „Több évtizedes, a környezeti nevelés, tudatformálás és az önkormányzat
stratégiai környezetvédelmi tervezés
innovatív kezelése területén végzett
munkájáért” – hangzott el a Mezőgazdasági Múzeumban a környezetvédelmi díj átadásakor. Milyen gondolatok
jártak a fejében a méltatáskor?
– Az önkormányzat környezetvédelmi referenseként öröm, ha az ember
munkáját a civilek is elismerik. Erre a
kitüntetésre a Nagytétényi Ember- és
Érdekvédő Környezetvédelmi Egyesület és a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület javasolt, és ezt köztisztviselőként megtiszteltetésnek tartom.
Számomra ennek a díjnak ez a legnagyobb értéke.
– A Gráf Antal-díjra Zugmann Péter alpolgármester terjesztette fel, aki
indoklásában az ön nevéhez köthe-

tő legfontosabb eredményeket, többek
között a Metallochemia bezárását és
kármentesítését, az M0-s autóút zajvédelmi intézkedéseit, a budafoki pincék
ügyét, valamint a tavaly elkezdődött,
újszerű
szociális-környezetvédelmi
projektet is kiemelte.
– Valóban ezek az – érintett lakossággal és szervezetekkel együttműködésben végzett – ügyek voltak munkám meghatározó állomásai, bár az
M0-s autóút zajvédelmi beruházása még nem fejeződött be. Fontos-

nak tartom, hogy a megkezdett szociális-környezetvédelmi munka nem
állt le, mert a Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központtal, a
Nagytétényi Ember- és Érdekvédő
Környezetvédelmi Egyesülettel és a
Vízinnovációs Kft.-vel együttműködve kidolgozott program a fenntartható
fejlődés és klímavédelem szempontjait szolgálva segít a rászoruló családoknak. Ennek folytatásához a díjjal járó pénzjutalommal is szeretnék
hozzájárulni. n (Tamás Angéla)

Ismét bemutatkozott az ARTÉR
Két kiállításon is megcsodálhattuk művészeink munkáit
A Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál mindkét napján találkozhattunk az
ARTÉR Művészeti Egyesület művészeinek alkotásaival. Az érdeklődők két kiállítóhelyen és a Művész utcában nézhették meg a kortárs képzőművészek
munkáit. A Sörház utcában újonnan nyílt
Kultikumban már a fesztivál nulladik
napján, a Kossuth Lajos utca 24. szám
alatti épületben és a Művész utcában
(Magdolna utca – a szerk.) pedig szombaton és vasárnap várták a látogatókat a
kiállítások szervezői.
ilotás Viktória, az ARTÉR Művészeti

Fegyesület elnöke elmondta, hogy har-

mincnál több aktív tagjuk van, és közülük
huszonöten jelentek meg munkájukkal a
fesztiválon. Közös műtermükben, vagyis
a törzshelyükön, a Záborszky kúria egyik

emeleti helyiségében alkotnak, és harmadik éve az önkormányzattal együttműködve részt vesznek a Művész utca létrehozásában, a programok szervezésében.
A Sörház utcai helyszín új lehetőséget
kínált az egyesület számára, de a Kossuth
Lajos utca 24. szám alatt, ahová Németh
Zoltán alpolgármester is ellátogatott, már
második alkalommal rendeznek kiállítást
szeptember első hétvégéjén az Artér egyesület művészei.
Az alpolgármester köszöntőjében kiemelte, hogy az épület még felújításra vár,
de reméli, hogy a harmincegyedik borfesztiválon már teljes pompájában ragyog
majd, és a képző-, ipar- és fotóművészek
egy szép galériában mutathatják be műveiket. Hozzátette: a kerület nemcsak Budapest bornegyede és a bor hazája, hanem
a kultúráé is. n (Tamás Angéla)
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FKF-EMBLÉMÁS ZSÁKOK INGYEN
Az önkormányzat FKF-emblémás zsákok osztásával segíti elő
a zöldhulladékok környezettudatos kezelését.
Az ingyenes zöldzsákok szeptember 30. és október 3. között
szerezhetők be, idén új helyszínen is.
A kerttel rendelkező tulajdonosoknak a lakcímkártya felmutatásával (vagy tulajdoni lap,
Adóügyi Iroda által kiküldött értesítő, Önkormányzati ingatlan esetén a bérleti szerződés)
kizárólag ingatlanonként (nem lakásonként), legfeljebb 5 db zsákot lehet átvenni az osztás ideje alatt egy alkalommal.

Idén a következő helyszíneken és időpontokban
lehet a zsákokat átvenni:
• Szeptember 30-án 09.30–17.30 a Cziffra György Kulturális Központban
(1225 Budapest, Nagytétényi út 274-276.)
• Október 1-én 09.00–15.30-ig a Cziffra György Kulturális Központban
(1225 Budapest, Nagytétényi út 274-276.)
• Október 2-án 09.30–17.30-ig Oroszlános Udvar
(1221 Budapest, Leányka u. 1b)
• Október 3-án 9.00–15.30-ig Oroszlános Udvar
(1221 Budapest, Leányka u. 1b)

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!

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

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

szolgáltatás 
Csempézést, hidegburkolást, szobafestést, kőműves munkát, kisebb javításokat is vállalalok. Tel: 06-30/975-0053,
06-1-226-2527
Konténeres sittszállítás, sóder, homok, murva, zöldhulladék. Tel: 06-20/4646-233

FOGTECHNIKA
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Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.

ÜVEGEZÉS
REDŐNY

SZÚNYOGHÁLÓ

NAPELLENZŐ

NYÍLÁSZÁRÓ

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

Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!
Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679
Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves korig.
Kérésére házhoz megyünk. Tel: 06-30/6821390, www.a111auto.hu
Ács - kőműves vállal minden munkálatokat, szigetelést, festést, csatornázást,
aszfaltozást. Hívjanak bizalommal. Tel:
06-70/908-9578
Kémények bélelése, átépítése, belső marása
teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 0620-264-7752

oktatás 

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

állás 

Négy órás munkaidőben bejelentett állást
általános takarításra keresünk . Tel: 0620/333-4542

leteket (hiányosakat is) gyertyatartót, cukordobozt, régi álló fali, asztali, karórákat,
Herendi, Zsolnay porcelánokat, antik bútorokat, teljes hagyatékot. Üzlet: 06-20/280-0151,
herendi77@gmail.com
Azonnali készpénzfizetéssel vásárolunk: antik
és régi festményeket, porcelánokat, bútorokat,
órákat, réz-bronz-ezüst tárgyakat, szőnyegeket, csillárokat, hagyatékot, régiséget és mindenféle antik tárgyakat díjtalan kiszállással!!!
Hívjon bizalommal! Tel: 06-20/486-2342,
email: ekszerbecslo@gmail.com

KERT 

Kastélyok berendezéséhez vásárolok festményeket, ezüst 6-12 személyes étkész-

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

PÁRKAPCSOLATI KONZULTÁCIÓ

TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ

régiség 

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

balkonnövényee
Krizantém, Árvácska, Csarab, Erika, Veronika
cserje és sok más balkonnövény kapható!

Fitoland Budafok

NÉZZEN BE
HOZZÁNK!

1223 Bp. Rókales u. 2-4.
(Szoborpark-tól 1 percre)

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK
Árverési dokumentáció megvásárolható 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft készpénzért a pénztárban hétfőn 13.30 –17.30 óra, szerdán 8.00–12.00 óra és 14.00–16.00
óra között a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatalban (1221
Bp., Városház tér 11.), átvehető az Építéshatósági és Műszaki Irodában, földszint 6.
szobában (tel.: 229-2611/221), dr. Barnáné Károsi Klára irodavezető-helyettestől,
vagy a földszint 5. szobában (tel.: 229-2611/140), Párkányi Ferenc ügyintézőtől. Az
árverésen az személy vehet részt, aki az ajánlati biztosítékot az árverést megelőző
nap 16.00 óráig az önkormányzat számlájára befizette, ugyanezen időpontig a vételi
szándéknyilatkozatát benyújtotta és az árverési dokumentációt megvásárolta. Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda.
1221 Bp., Temesvári u. 9/B

1223 Bp., Bíbic u. 11/A kivett, üzemi

kivett lakóház, udvar, gazd. épület

épület, udvar

Helyrajzi szám: 220962/5. Telekterület: 1151 m2.
Övezet: Lke-2/BF/7. Az ingatlan kikiáltási ára:
37 000 000 Ft. Árverési dokumentáció megvásárolható: 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: egyeztetés alatt.

Helyrajzi szám: 229016/9
Telekterület: 1218 m2
Övezet: Lke-2/BT/2. Közművek:
magánúton előközművesített. Az ingatlan
kikiáltási ára: 23 245 000 Ft.
Árverési időpont: egyeztetés alatt.

1223 Bp., Bíbic u. 7/A kivett,

Budafok-Tétény Önkormányzata

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő

ŐŐŐ

Akácméz 2400 Ft/kg
Hárs méz 2200 Ft/kg
Levendula méz 2200 Ft/kg
Erdei méz 2200 Ft/kg
Vegyes virág 1600 Ft/kg
Aranyvessző méz 2200 Ft/kg
Repce méz 2000 Ft/kg
Szükség estén házhozszállítás!
SEREG PÉTER
362-3733, 20/548-6461, 30/9192-409
1224 Budapest, XIV. utca 59.

beépítetlen terület

1223 Bp. Bíbic u. 11/B. kivett,

Helyrajzi szám: 229016/7
Telekterület: 1162 m2.
Övezet: Lke-2/BT/2. Közművek:
utcában. Az ingatlan kikiáltási ára: 26 842 000 Ft.
Árverési időpont: egyeztetés alatt.

beépítetlen terület

1223 Bp., Bíbic u. 7/B. kivett,
beépítetlen terület

Helyrajzi szám: 229016/8
Telekterület: 1162 m2
Övezet: Lke-2/BT/2. Közművek:
magánúton előközművesített. Az ingatlan
kikiáltási ára: 22 891 000 Ft.
Árverési időpont: egyeztetés alatt.

Helyrajzi szám: 229016/10
Telekterület: 1218 m2
Övezet: Lke-2/BT/2. Közművek:
utcában. Az ingatlan kikiáltási ára: 28 136 000 Ft.
Árverési időpont: egyeztetés alatt.

Városházi Híradó
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Sikeres családi nap

Ebben az évben is sokan jelentek meg a Rózsakerti Családi Napon
Évről évre egyre több fiatal pár és kisgyermekes család költözik BudafokTéténybe. A második alkalommal megrendezett Rózsakerti Családi Napon
rengeteg új arccal találkoztak a szervezők. A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom idén is az önkormányzattal karöltve hirdette meg a színes
programkavalkádot.
napsütéses időnek köszönhetően a

Acsaládi nap programjait a Rózsa-

kerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium előtti parkban tudták megrendezni a szervezők.
A téren felállított színpadon bábelőadás és koncert várta a nagyobbakat.

A kisebbek kerekítő foglalkozáson és
kézműveskedésen vehettek részt szüleikkel. Az eseményen részt vett Karsay
Ferenc polgármester és Szepesfalvy
Anna alpolgármester is, aki a városrész
új kihívásairól beszélt. – Az elmúlt közel három évben rengeteg kisgyermekes család költözött a rózsakerti lakótelepre, ezért pár éve már elkezdtük a
játszótereket fejleszteni és a megnövekedett gyermeklétszám miatt új bölcsődét és óvodát is szeretnénk építeni a közeljövőben, itt Budatétényben
– mondta az alpolgármester. A családi napon rendkívül népszerű volt az
arcfestés, a nyomozós játék és a családi vetélkedő. A gyerekek türelme-

sen várták, hogy különböző alakú lufikat kaphassanak ajándékba. A vidám
és felhőtlen hangulatról Peppino bohóc
és az Iszkiri zenekar gondoskodott.
A Három Királyfi, Három Királylány
Mozgalom két évvel ezelőtt adományozta a Családbarát település címet
Budafok-Téténynek, mely azóta is folyamatosan próbál megfelelni ennek
az elvárásnak. A mozgalom helyi vezetője, Galambos Zsuzsanna elmondta, hogy a tavalyi családi napos rendezvény is nagyon jól sikerült, de az idei
még ennél is jobban, így biztosan hagyományteremtő lesz ez az esemény.
Az egészséges ételekről Majecsko
gondoskodott. n (Viszkocsil Dóra)

Görögkatolikus liturgia
Budafok-Tétényben
Kocsis Tamás új lelkész új tervekkel Dél-Budán
Előbb a lelkekben épít templomot, majd
ha lesz elég hívő, a valóságban is – ez
az egyik legfőbb terve a kerület új lelkészének, Kocsis Tamásnak, aki a nyáron
létrehozott Dél-budai Görögkatolikus
Szervezőlelkészség vezetője.

xxxxxx

Fotó: Vermes Tibor

Polgári piknik a Hajó utcában
Mesejáték, görög táncház, foci és aszfaltrajzverseny a Duna-parton
Napsütésben és jó hangulatban találkozott egymással idős s fiatal az első
Hajó utcai Piknik és Vigalom rendezvényen, amelyen minden korosztály megtalálhatta a maga szórakozási lehetőségét, miközben remek zene mellett
helyben készült finom ételek „ízesítették” a napot.
ét szervezet hívta meg szeptember

K21-re kerület polgárait a DunaFok

Szabadidő- és Sportközpontba: a
Budafok-tétényi Baráti Körök Egyesülete és a Baross Gábor-telepi Polgári
Kör. Felhívásukra több százan el is jöttek a reggel 9-től késő estig tartó programra. A nemrég átadott gyönyörű park
benépesült családokkal, a gyerekek
nyomban birtokba vették a játszóteret
és az aszfaltot, amelyet rajzaikkal ékesítettek. Az aszfaltrajzversenynek nagy

sikere volt, bár a művek garantáltan
nem lesznek maradandók… A kerékpáros ügyességi megmérettetést a kerületi rendőrkapitányság szervezte, de volt
labdarúgó-bajnokság az elkerített focipályán, kézműves-foglalkozás, arcfestés, vidám zenés mesejáték az állatok nyelvén tudó juhászról, Mesekocsi
gyermekkoncert, Mydros görög táncház
sok-sok táncolóval, akik a kétórás zenefolyam végén a klasszikus szirtakira is
mozoghattak. A piknik és vigalom befejezéseként este „madarak” terítették be
a teret, illetve a Madarak Zenekar slágerei. Egy biztos, mindenki jó hangulatban vigadott a pikniken, amelyen két
nagy üstben készült gulyással és székelykáposztával is olthatták éhségünket
a vendégek.
– Mindkettőt megkóstoltam és nagyon finom volt – közölte lapunkkal az

ebéd után Karsay Ferenc polgármester. Hozzátette: a piknik remek hangulatú, jól vizsgázott a két nagy hagyományokkal rendelkező civil szervezet,
példás összefogásuknak köszönhető a
siker.
Vizi Sándor, a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesületének elnöke, az
egyik házigazda megjegyezte: a két
civil szervezet már évek óta együtt
dolgozik a kerületi lakosok érdekében, ami példamutató, s ez meg is látszott a részvételen, mert sokan jöttek el. Azt is tőle tudtuk meg, hogy
a rendezvény pályázat útján, önkormányzati támogatásból jött létre. A
másik házigazda, Bodnárné Fehér Erzsébet, a Baross Gábor-telepi Polgári Kör elnöke is a példás összefogást emelte ki, amely elengedhetetlen
a sikerhez. n (Temesi László)

– Mielőtt rátérnénk terveire, kérem, mutatkozzon be az olvasóknak.
– Hajdú-Bihar megyéből, görög-katolikus családból származom, édesapám
is pap volt. Esztergomban, a Ferences
Gimnáziumban végeztem, majd Nyíregyházára, később pedig a budapesti Központi Papnevelő Intézetbe kerültem. Ezután Rómában a pápai biblikus
intézetben fejeztem be tanulmányaimat,
diplomát a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem teológiai szakán szereztem.
– Mióta él Budapesten, és hogyan
került Budafokra, illetve a szomszédos
XI. kerületbe?
– Öt éve élek a fővárosban, négy
évig a második kerületi Szent Flórián-templomban láttam el szolgálatot,
onnan delegáltak Budafokra. Kocsis
Fülöp metropolitánk július 1-jén megalapította a Dél-budai Görögkatolikus
Szervezőlelkészséget a XI. és a XXII.
kerület ellátására, mert szükség van
ezeken a területeken a híveknek
pasztorizációra, így kerültem ide szervezőlelkésznek.
programajánló

– Van-e kimutatás arról, hogy hány
hívük van, és milyen korosztályúak?
– A két kerületben körülbelül háromezer-ötszázan vannak, Budafok-Tétényben valamivel kevesebben, mint
a „szomszédban”. Éppen az a feladatunk, hogy itt minél többen legyenek,
ezért az egyik legfontosabb, hogy a fiatalabb korosztályt is megszólítsuk. Jelenleg a budapesti görögkatolikusok között a harminc-negyven éves családosok
vannak túlsúlyban. Egyébként egyetemi lelkész is vagyok, kétszáz egyetemista tartozik hozzám. Célom, hogy aki
görögkatolikus a kerületben, megtalálja
itt a szent liturgiáját.
– Mikorra és hol tervezi az elsőt?
– Október 6-án reggel fél kilenckor a
Szent Péter és Pál-kápolnában. Eddig vecsernyéket végeztünk itt havonta egyszer,
most szeretnénk rendszeresen, a hónap
első vasárnapján, az említett időpontban
szent liturgiát tartani, és ha van rá igény,
többször is. Ha növekszik a közösség, akkor akár két mise is lehet havonta, de akár
négy is, azaz minden vasárnap…
– Nem kis munka vár önre.
– De annál izgalmasabb.
– Van merészebb terve is?
– Természetesen. Előbb a lelkekben kell templomot építeni, és ha
majd lesz elég hívünk, a valóságban is
építünk… n (Temesi László)
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Világkupa-győztes testvérpár
A Szalay család mindkét lánya
első lett a bukaresti Jiu Jitsu Világkupán
Egyedülálló eredmény született szeptember közepén a bukaresti Jiu Jitsu Világkupán. A Szalay család mindkét lánya
I. helyezést ért el a saját korcsoportjában. A hetedik osztályos Szalay Szabina
az U14-es korosztályban utasított mindenkit maga mögé, míg húga, az ötödikes
Szalay Petra az U12-esek között aratott
győzelmet a három korcsoportban meghirdetett Balkán Open és Világkupa-versenyen, ahol huszonhét ország 992 sportolója adott számot tudásáról, mérte össze
erejét és bizonyította kitartását. Mindketten, ahogyan szüleik is, az ősi japán harcművészetből kialakult brazil jiu jitsu küzdősportot űzik – láthatóan igen sikeresen.

Összefogás Életmód-váltóval
Ismét ezreket várnak a Futafokra október első szombatján
Beköszöntött az ősz, és ezzel együtt
közeledik október első szombatja, a
Futafok időpontja. A tavaly már tízezres
tömeget, köztük közel 4500 futót megmozgató tömegfutóverseny idén 34. alkalommal nyújt izgalmakkal teli, jókedvű kikapcsolódást a családoknak.
közös bemelegítést követően meg-

Anyitóval kezdődik az idei futófeszti-

vál október 5-én 9 órakor. Az óvodások
és az elsősök kísérővel vagy a Bátor
futam résztvevőjeként, egyedül tehetik meg az 500 métert, illetve az 1000
méteres távot, míg a nagyobb gyerekek
két kilométeres Campona körüli kört
futnak majd a versenyen.
A déli „pihenőidőben” a váltófutamokon szurkolhatunk, majd a görkorisok
veszik birtokba a futókört. Utána folytatódik az iskolások egyéni versengése,
és zárószámként a felnőttek, valamint a
kerületen kívüli versenyzők állnak rajthoz, hogy megtegyék a számukra kiírt,
négy kilométeres távot.

Az elmúlt egy évtized alatt, mióta a
Futafok rendezvénye helyszínt váltott
és átköltözött a Campona előtti térre,
megszokhattuk, hogy a tömegfutóverseny szervezői mindig újabb és újabb
ötlettel lepik meg a résztvevőket.
Egyik évben az együtt mozgás örömét célzó Minden Sport Mindenkié futam volt a kiemelt esemény, másikban a jótékonysági váltó. A Pincejárat
futamon a kerületi vállalkozók és civil szervezetek négyfős csapatai versengtek egymással, tavaly a Dél-Buda együtt a dobogón került a váltók
középpontjába, az idei évben pedig az
életmódváltás fontosságára kívánják
felhívni a figyelmet a szervezők.
A program főszervezője érdeklődésünkre válaszolva elmondta, hogy az
„Életmód-váltó” futamra, amelynek kiemelt vendége Dávid Kornél, a 127-szeres válogatott kosárlabdázó, olyan párosok jelentkezését várják, akik közül az
egyik egészséges életmódot folytat, hobbi szinten sportol, míg társa a jó példa

kapcsán változtatni akar. Céljuk, hogy
minél több embert egészségesebb életmódra ösztönözzenek.
Hozzátette: ebben a futamban a példamutatást és elszántságot fogják díjazni, mégpedig minden párosét, amelyik az 1000 méteres távot – akár futva,
kocogva, vagy sétálva – megteszi.
– A kerületi sportegyesületek magas
színvonalú kézi- és kosárlabda-bemutatói mellett új színfoltként jelennek meg
a MAC Újbuda jégkorongosai. A közönség a játékosok segítségével megismerkedhet a hoki szépségeivel, az érdeklődők kipróbálhatják a felszerelést és az
ütőt, a szerencsések pedig jegyet nyerhetnek a vasárnap délutáni jégkorongmeccsre a Tüskecsarnokba – hívta fel a
figyelmet a Futafok kísérőrendezvényeire Patócs Andrea, az önkormányzat humánszolgáltatási irodájának vezetője.
(Az érdeklődők további információkat találhatnak a www.futafok.hu, illetve a www.facebook.com/futafok22
weboldalakon.). n (Tamás Angéla)

Szívesen játszunk a Kunságban
Tiszakécskén bravúr, Törökszentmiklóson papírforma-továbbjutás
Az NB II kilencedik fordulójában, Tiszakécskén aratott 3-2-es bravúrgyőzelem
után vasárnap a Nagykunságba, Törökszentmiklósra látogatott a BMTE, és a kétosztálynyi különbséget hűen tükröző 5-0s győzelmet aratott, amellyel bejutott a
Magyar Kupa legjobb 64 csapata közé. A
győzelmek hatása kimondottan önbizalom-növelő, bizakodva várjuk a 10. bajnoki fordulóban a Kazincbarcika elleni hazai
összecsapást.
iszakécskére a rutinos Kis Károly irá-

Tnyította Ajkától elszenvedett, némi-

képp meglepő vereség után utazott a csapat. A váratlan 1-3 azonban nem törte meg
a Budafokot, ahogy Kovács Dávid csapatkapitány is nyilatkozta klubunk honlapján, látta a tüzet a szemekben, és az is
nyilvánvaló volt, hogy a bakonyiak nem
játszották túl a BMTE-t, csak sajnos ők
rúgták az első gólt, és utána már kedvükre kontrázhattak.
Szeptember 15-én Tiszakécskén remekül játszott a csapat, és Ihrig-Farkas,
Kovács Dávid és Szabó Máté góljaival
3-2-re győzött, amivel újra a dobogón találta magát, annak is a harmadik fokán.
„Fölényesebb is lehetett volna a győzelmük, végig kezünkben tartottuk a mérkőzést”, mondta lapunknak Csizmadia
Csaba vezetőedző. „Azt nem mondanám, hogy hullámzó a formánk, mert kilenc fordulóban hat győzelem az nem

akkora hullámzás, a harmadik helyen állunk, és jól néz ki a csapat. Az eddigi kilenc fordulóból egyetlen meccsen sem
játszott túl bennünket az aktuális ellenfelünk, egyre nő a játékosok önbizalma,
ők sem hülyék, látják, hogy senkinél sem
rosszabbak.”
Márpedig ezen a szinten – is – az önbizalom döntő tényező. Amikor azt kérdezem „Csizitől”, most már elkezdhetünk-e
reménykedni, óvatosan válaszol.
„Továbbra is egyenként vesszük a
mérkőzéseket, a következő a Kazincbarcika elleni hazai lesz, de tény, hogy egyre magabiztosabb a csapat, s ha becsúszik
egy váratlan vereség, azonnal tudunk javítani.”

Városházi Híradó
budafok-tétény

Vasárnap a Tisza túlsó partján, Törökszentmiklóson szerepelt a Budafok a legjobb 64 közé jutásért a Magyar Kupában.
Meglátszott a kétosztálynyi különbség a
megye egyben játszó hazaiak ellen, ezt az
5-0-s eredmény is tükrözte.
„Attól kezdve, hogy berúgtuk az első
gólt, nem volt kétséges a győzelmünk. A
Törökszentmiklós utána sem támadott ki,
ha ezt teszi, akár egy tízest is rúghattunk
volna. Góhér Gergő és Kovács Dani kétkét gólt szerzett, Szabó Máté egyet, szóval
a gólvágóink továbbra is jó formában vannak. Izgatottan várjuk a pénteki kupasorsolást, mert itt még nem akarunk megállni” –
mondta a mester. És ezzel mi, szurkolók is
így vagyunk. n (Ch. Gáll András)

rangos, kétnapos megmérettetésen a
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pontszerző helyet szerzett, ebből hatot a
ZR. Team Budaörs színeiben versenyző
sportolók, Szekeres Ákos tanítványai.
– Petra első meccse nagyon kiélezett
volt, az utolsó tizenöt másodpercig sehogyan sem bírta legyőzni ellenfelét. Akkor egy dobástechnikával „robbantott”,
és egy mozdulattal megnyerte a mérkőzést. Szabina a verseny legelején azzal az
ukrán kislánnyal került szembe, aki Hollandiában az Európa Kupán a bíró meglátása szerint legyőzte őt, és így csak
harmadik helyezést ért el. Ez nem kis
drukkot váltott ki belőle, úgyhogy egyértelmű, vitathatatlan győzelme után nagyon megkönnyebbült – mesélte Szekeres Ákos, aki teljes mértékben elégedett
a Világkupán elért eredményekkel.

Hozzátette: Petra, illetve Szabina győzelme nem volt elvárás, de meglepetés sem,
hiszen eddigi munkájuk, teljesítményük és
versenyeredményeik alapján mindkettőjükben érezte az első hely lehetőségét.
A lányoknak ez volt eddigi legnagyobb nemzetközi versenyük, amelyen
ők is hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország hetedik helyen végezhessen az
összesített éremtáblán. A szép bukaresti sikerhez a Rózsakerti Demjén István
Református Általános Iskola tanulóinak,
Petrának és Szabinának szorgalma, kitartása és tudása, valamint edzőjük kiváló munkája mellett támogatóik, köztük a
XXII. kerületi önkormányzat anyagi segítségére is szükség volt.
Budafok-Tétény azonban nemcsak a
két győztesre, Szalay Petrára és a tavaly
a kerületi Munkácsy Károly-díjban részesült Szalay Szabinára lehet büszke,
hanem az idén kitüntetett Váradi Erzsébetre is, aki III. helyezést ért el ezen a Világkupán. n (Tamás Angéla)

Erő, ügyesség, kitartás
Budafoki sportolók is jól teljesítettek a Spartan Ultrán
Kötél- és falmászás, dárdadobás, egyensúlyozás, hogy csak néhányat említsünk
a hatvanhárom akadály közül, amelyeket a két budafoki férfi, Keresztúri Sándor és öccse, Zoltán az 55 kilométer
hosszú, 3300 méter szintkülönbségű terepen futás közben teljesített nyár végén a lengyelországi Krynica Zdrojban
megrendezett 2019-es Spartan Ultra
versenyen.
– Melyik akadály leküzdése okozta a
legnagyobb erőfeszítést?
Keresztúri Sándor (K. S.): – Számomra az volt a legnehezebb, amikor
egy kilométeren keresztül cipeltem a
hátamon egy nehéz homokzsákot a tűző
napon, felfelé egy fekete sípályán. Akkor legszívesebben leraktam volna a
zsákot és ledőltem volna egy kicsit az
árnyékba pihenni.
Keresztúri Zoltán (K. Z.): – A harmadik körben - akkor már csak hét km
volt hátra – várt „spartan pályafutásom”
legnehezebb vödre és leghosszabb távú
vödörcipelése. Tudtam, ha leteszem a
vödröt, lehet, hogy fel sem tudom emelni többé. Végigvittem és azzal biztattam magam, hogy már csak pár lépés
van hátra. Ezután következett még a patakban gázolás, alámerülés, a drótkötél
alatti kúszás a jéghideg vízben és még
néhány akadály, de a célvonalat jelentő
tüzet átugorva végül beérkeztem.
– Hogyan lehet felkészülni egy ilyen
komplex versenyre?
K. Z.: – Márciustól kezdve hetente
hat-nyolc alkalommal jártam futó-, illetve erőnléti edzésekre. Futóedzőimmel olyan hosszútávfutásra kihegyezett
edzéstervet állítottunk össze, amelyben
különböző, egyre növekvő távok szerepeltek a 16 kilométerestől az Ultra-Trail
Hungary 54 km-es távjáig. Az erőnlétemet pedig kör- és súlyzós edzésekkel,
egy személyi edző segítségével fejlesztettem. Második alkalommal indultam

ezen a versenyen, idén azzal a céllal,
hogy tavalyi kudarcomat, amikor 50 km
teljesítése után kifutottam az időből, kiküszöböljem. A felkészülésnek köszönhetően ez sikerült is, mert 12 óra 48 perc
22 másodperc alatt megtettem a távot.
K. S.: – Gyermekkorunkban mindketten karatéztunk, az önfegyelem és a
kitartás talán abból eredhet. Harmadjára vettem részt ilyen versenyen, az
utóbbi kettőn sikerrel. Idén a megadott
szintidőnél másfél órával hamarabb, 13
óra 26 perc alatt sikerült célba érnem.
A Spartan Ultra nekem nem a versenyzésről, hanem a teljesítésről szól. Külön
nem készültem a versenyre, mert évek
óta része az életemnek ez a sport, minden héten háromszor futok és kétszer
konditeremben edzek. Teljesítettem már
a Bécs, illetve a Budapest Maratont, az
Ultra-Trail Hungaryt, és hétvégén ismét starthoz állok a SPAR Budapest
Maratonon. n (Tamás Angéla)
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