Új EKG a rendelőnek

Zöldzsákok ingyen

A Zene világnapja

Ismét győzött a BMTE

Megérkezett az első gép a kerületi szakrendelőbe,
amelyet az Egészséges Budapest Program részeként,
önkormányzati támogatással vásároltak. (2. oldal) 

Az önkormányzat idén is FKF emblémás zsákok
osztásával segítette elő a kerti zöldhulladék
kezelését. (2. oldal) 

A Zene világnapja alkalmából több zenei
programon is részt vehetett Budafok-Tétény
muzsikát kedvelő közönsége. (9. oldal) 

Két meccs, négy pont, és második hely
a tabellán – ez az elmúlt bő egy hét budafoki
futballmérlege. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Dávid Kornél
a Futafokon
A világhírű kosaras is
vendége volt
Budafok-Tétény
futóversenyének
(12. oldal) 
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Százmilliókról dönthet a lakosság
A budafok-tétényiek javaslata és döntése alapján fejlődik tovább a kerület a közösségi költségvetés révén
szédet, hogy a helyiek elmondhassák
a véleményüket. Ezért is indítják el a
részvételi költségvetés kezdeményezést. A programhoz a kerület lakosai
küldhetnek be projekteket, fejlesztési
és programjavaslatokat, és szavazással ők is döntik el, melyik valósuljon
meg. Karsay Ferenc kiemelte: a kis
projektek ugyanolyan értékesek, mint
a nagyobb ötletek. Minden előrelépés,
minden változtatás ugyanis BudafokTétény jövőjét építi.
Karsay Ferenc tájékoztatása szerint a kerület három területegysége − Budafok, Budatétény és Nagytétény − részére 100-100-100 millió
forintot különített el az önkormányzat a megvalósuló projektcélokra. A
kezdeményezés honlapja és közösségi oldala már elérhető, előbbi a www.
kozossegrekapcsolva22.hu címen, a
Facebookon pedig a Budafok-Tétény
Közösségre kapcsolva profilt kell keresniük az érdeklődőknek. A projektjavaslatokat október 17. és december 16. között lehet benyújtani. A
nyertes ötleteket a lakosok választják
majd ki szavazással. A program kampányát Gál Csaba Boogie, a népszerű popzenész is segíti. (Továbbiak a

Új kezdeményezés indul a XXII. kerületben. A részvételi költségvetés révén Budafok-Tétény lakosai maguk
tehetnek javaslatot arra, hogy milyen
fejlesztések, közösségi programok
induljanak a kerületben – jelentette be Karsay Ferenc Budafok-Tétényben, a Piactéren. Karsay Ferenc elmondta: a programhoz a helyiek
nemcsak ötleteket nyújthatnak be,
de szavazással el is dönthetik, hogy
a javaslatok közül melyek valósuljanak meg. A kezdeményezés honlapja és közösségi oldala már elérhető,
október 17-től pedig megkezdődik a
projektbenyújtási időszak is. A XXII.
kerület önkormányzata összesen 300
millió forintot különített el a részvételi költségvetés keretében megvalósuló projektcélokra.
ontos, hogy a fejlesztések, progra-

Fmok folytatódjanak, és továbbra is

olyan projektek valósuljanak meg a
kerületben, amire igazán nagy igény
van, amit a budafok-tétényiek szeretnének – hangsúlyozta a XXII. kerület polgármestere. Karsay Ferenc a
budafok-tétényi Piactéren tartott sajtótájékoztatón elmondta: Budafok-Tétény vezetése fontosnak tartja a párbe-

Gál Csaba „Boogie”, Karsay Ferenc és Szepesfalvy Anna a sajtótájékoztató helyszínén

Ne értékeljük le közös
eredményeinket!
Karsay Ferenc polgármester közleménye
Az utóbbi hetekben a választási kampány keretében olyan állítások is megjelentek
a közösségi médiában, hogy az önkormányzat gazdálkodása nem átlátható.
A Budapesti Korrupciókutató Központ kutatói 368 magyar várost és önkormányzatot vizsgáltak meg. A nyitottsági mutató és a törvénytiszteleti mutató alapján rangsorolták az önkormányzatokat. A komplex felmérés alapján kerületünk az előkelő 2–3. helyen végzett, más településekkel holtversenyben.
Az átláthatóság és elszámoltathatóság mértékének kiértékelésekor azt nézték,
hogy az állampolgárok a képviselő-testületi ülés napirendi pontjait, jegyzőkönyvét vagy éppen a közbeszerzésekre vonatkozó információkat időben és teljes körű
részletességgel el tudják-e olvasni az adott település honlapján.
Azt kérem a versengő pártoktól, hogy ne tévesszék meg a közvéleményt, ne értékeljék le közös eredményeinket!

Fotó: Horváth Tamás

Budafokteteny.hu oldalon) 

Hétvégén is jár a 101E busz
A polgármester lakossági petíciót nyújtott át a BKK-nak
z

önkormányzat közbenjárásáköszönhetően október 5-től
hétvégente is közlekedik a Budatétény
és Kelenföld vasútállomás közötti gyors eljutást biztosító 101E buszjárat. Az önkormányzat vezetéséhez,
valamint a helyi képviselőkhöz is sok
kérés érkezik a kerületi buszjáratokkal kapcsolatban. Legtöbben azt kifogásolják, hogy sok járat zsúfolt, hétvégén pedig kevés járat közlekedik.
Az egyik érintett járat a 101E, amely
Budatétény és Kelenföld vasútállomás
között teremt kapcsolatot – ám ez idáig csak hétköznapokon járt. Karsay Ferenc polgármester tájékoztatása szerint
az önkormányzat vezetése még februárban kérte a Budapesti Közlekedési
Központtól, hogy a hét minden napján
közlekedtesse a sok utast kiszolgáló já-

Anak

ratot. Ekkor azt a választ kapták, hogy
a forgalomszámlálás szerint nem indokolt a járat hétvégi közlekedése.
Kocsondi Márk, helyi Fidesz–KDNP-s

képviselőjelölt azonban a lakosság kérésére aláírásgyűjtést indított az ügyben. A képviselőjelölt elmondta: közel
kétszáz támogató aláírást sikerült gyűjtenie a 101E hétvégi közlekedése érdekében, ami nagy segítség lenne a térségben élő családoknak és időseknek.
A petíciót átadta Karsay Ferenc polgármesternek, aki az összegyűlt aláírásokat továbbította a BKK-nak. A lakosság kérését így meghallgatták, ennek
eredményeként október 5-től a 101E
busz nemcsak hétköznapokon, hanem
hétvégén is közlekedik. A polgármester azt kérte, hogy a buszjáratot minél
többen vegyék igénybe, hiszen a BKK
a későbbiekben is ellenőrzi, hányan
használják a járatot. A buszjárat egyébként közel kétezer ember közlekedését
segíti a városrészben. n (vh)
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Új eszközök a Káldor Adolf
orvosi rendelőbe
Kétszázmilliós fejlesztés az Egészséges Budapest Program részeként
Megkezdődött az Egészséges Budapest
Program támogatta eszköz- és műszerfejlesztés a Káldor Adolf Szakrendelőben. Megérkezett az első gép a kerületi
szakrendelőbe, amelyet az Egészséges
Budapest Program keretén belül, önkormányzati támogatással vásárolt az intézmény. Az elsőként érkező terheléses
EKG berendezést október 2-án adták át.
udafok-Tétény önkormányzata 20

Bmillió forintos önrész vállalása mel-

lett sikeresen pályázott a közép-magyarországi régió egészségügyi fejlesztését
célzó Egészséges Budapest Programra, melynek köszönhetően mintegy 200
millió forint értékben történnek fejlesztések a Káldor Adolf Szakrendelőben –
mondta Karsay Ferenc az október 2-i átadáson. A polgármester közölte: az évek
óta tartó felújítás után a következő lépés
az egészségügyi dolgozók megbecsültségének javítása, amelyről már szeptemberben döntött is az önkormányzat
képviselő-testülete. Karsay Ferenc beszédében az egészségügy története leg-

nagyobb beruházásának nevezte a központi régió egészségügyi fejlesztését
célzó Egészséges Budapest Programot,
amelyet összesen 700 milliárd forint értékben hajt végre Magyarország kormánya. A pályázat keretében korszerű orvosi eszközökkel látják el a szakrendelőt:
a most érkező terheléses EKG berendezés, a sebészeti műtőasztal, a korszerű
műtőlámpa, a két emelt szintű infúziós
állomás mind kiemelt fontosságú orvosi eszközök, amelyek segítik az orvosok
munkáját és javítják a minőségi betegellátást. Az egészségügyi ellátás színvonalának növelése érdekében tovább
folytatódnak az eszközbeszerzések. Lezárult a közbeszerzési pályázat a digitális röntgenfelvételező gép, valamint
egyéb informatikai eszközök tárgyában,
illetve folyamatban van a pályázás a rendelői és várótermi bútorok beszerzésére is. További fejlesztésként az év végéig a szakrendelő minden szintjét mobil,
érintés nélküli kézfertőtlenítőkkel látják el, valamint önkormányzati forrásból
az urológiára beszereznek egy flexibilis

cystoscopot. Minden, az Egészséges Budapest Program keretében tervezett beszerzés, szállítás és telepítés lezajlik ez
év végéig. Az eszközfejlesztés a rendelőintézet évek óta tartó felújítási programját egészíti ki.
A közelmúltban kívül-belül megújult
a Káldor Adolf Szakrendelő, amelynek
során megtörtént a nyílászárók cseréje, a homlokzati hőszigetelés és a tető
felújítása. A belső felújítás során pedig
megújult a teljes gépészeti és az elektromos hálózat, a számítógépes rendszer,
továbbá minden szint új fal- és padlóburkolatot kapott. A rendelő felújítására
több mint egymilliárd forintot fordított
Budafok-Tétény önkormányzata. További 100 millió forint önkormányzati
forrásból újult meg a Védőnői Szolgálat épülete is, amely korszerű baba- és
gyermekbarát hellyé vált. Németh Zoltán lapunknak elmondta: eddig mintegy
kétmilliárd forintot fordítottak a szakrendelő korszerűsítésére, ebből több
mint százhúsz millió forint volt európai
uniós támogatás. n (vh)

xxx

Fotó: Földházi Árpád

Családi pincejárat Budafokon
Új helyszínnel gazdagodott a Budafoki Pincejárat
Mozgás, egészséges ételek, fülbemászó zenék és finom borok, az októberi Budafoki Pincejárat a hagyományoknak megfelelően idén is tematikájában
csatlakozott a kerület legnagyobb
sportrendezvényéhez, a Futafokhoz.
j helyszínnel gazdagodott a Buda-

Úfoki Pincejárat, októbertől látogat-

hatóvá vált a 60-as évek végén épült,
több ezer ember befogadására képes
légópince. Ma már az eredeti funkcióját a korszerűtlen gépek miatt nem láthatja el, de egy civil szervezet új életet
vihet a föld alatti bunkerbe. Az elképzelések alapján különféle gombák termesztésére, kiállítások és baráti összejövetelek helyszínéül fog szolgálni ez a
kissé rejtélyes pince. A szombati napon
lehetett például szarvasgombát kóstolni, újrahasznosított anyagokból különféle alkotásokat készíteni, és különböző gombákat megismerni.
A budafoki pincészetek most is izgalmas programokkal és finom borokkal, pezsgőkkel várták a látogatókat. A
Záborszky Pincében Víghné Sági Katalin dietetikus, a Rózsakerti Demjén
István Református Általános Iskola és
Gimnázium élelmezésvezetője, valamint Erdős Virág Emília édesanya osz-

totta meg gondolatait és tapasztalatait a közönséggel a gyermekek helyes
táplálkozásával kapcsolatban. Sok érdekességet tudhatott meg a hallgatóság a közétkezésről és a pazarló étkezés környezetre gyakorolt hatásairól. A
beszélgetés végén sütőtökkrémlevest
és különféle krémekkel megkent falatokat lehetett megkóstolni. A Borváros egyik helyiségében Pável-Grósz
Zoltán festőművész alkotásait nézhették meg az érdeklődők. Kisebb tömeg várta már Garbóci László helytörténészt a Seybold-Garab Pincénél,
ahonnan a tematikus séta indult, melyen rengeteg érdekességet tudhattak
meg a résztevők a Péter-Pál utcában
található házakról és a bennük egykoron élt emberekről. A sétáról visszatérve a pincében az Absolute Acoustic
adott koncertet a közönségnek. A Várszegi Pincészetben az Edo&Toma
szolgáltatta a jó zenét, miközben a tulajdonos finom borokat kínált a vendégeknek. Ebben a hónapban is telt
házas volt a Borköltők Társasága Étteremben megtartott, vacsorával kombinált pincekvíz. Musical gálaműsor
várta a műfaj kedvelőit a Katona Borházban, ahol a Mynk kvartett adott
koncertet. n (Viszkocsil Dóra)

Segítség a hulladékgyűjtéshez
Zöldhulladékgyűjtő zsákokat osztottak a kerületieknek
z elmúlt évekhez hasonlóan az ön-

Akormányzat idén is FKF emblémás

zsákok osztásával segítette elő a kerti zöldhulladék környezettudatos kezelését. Az előzetesen meghirdetett akció
szeptember 30-tól október 3-ig tartott,
melynek során csaknem 22 ezer zsákot osztott ki az önkormányzat Budafok-Tétény lakóinak a kerület két hely-

színén. Így összesen közel 127 ezer
biológiailag lebomló, a zöldhulladék
gyűjtésére alkalmas zsákot biztosítottak ingyen a kerületi kerttulajdonosoknak az elmúlt években. Az ebbe összeszedett, majd az FKF zöldjárata által
begyűjtött zöldhulladék ahelyett, hogy
elégetnék vagy lerakóra kerülne, komposztálás után talajjavító anyagként újra

visszakerül a természetes körforgásba. A környezetvédelem jegyében idén
nyáron komposztálási program is indult a kerületben, amelynek részeként
komposztládát igényelhettek a kerttel
rendelkező kerületiek. A programnak
köszönhetően közel hatszáz budafoktétényi háztartásban kezdődött el a zöldhulladékok újrahasznosítása. n (vh)

Megemlékezés a Donát-hegyen
Az aradi vértanúkra emlékezett
a Baross Gábor-telepi Polgári Kör
A Baross Gábor-telepi Polgári Kör szervezésében a helyi általános iskola diákjainak közreműködésével emlékeztek a tizenhárom aradi vértanúra a
Donát-hegyi emlékhelynél.
z ünnepséget Bodnárné Fehér Erzsé-

Abet, a Baross Gábor-telepi Polgári

Kör elnöke nyitotta meg, aki köszöntötte
a megjelenteket, köztük Zugmann Péter
alpolgármestert, Somogyvári Kinga képviselőjelöltet és a megjelent kerületi szervezetek képviselőit. A Himnusz eléneklése után Monostoriné Szeleczky Gabriella,
a Baross Gábor Általános Iskola történelem tanára tartott ünnepi beszédet. ,,A tizenhárom tábornok Aradon és Batthyány Lajos Pesten emberfeletti bátorsággal
viselte a halált. Bár tudták, mi vár rájuk,
mindannyian vállalták tettüket, a hazáért
adták az életüket. Tiszta szívvel és emelet
fővel álltak bíráik és hóhérjaik elé. Férfias elszántsággal tűrték sorsukat abban
a reményben, hogy igaz ügyük nem veszik el örökre. (…) 170 év telt el azóta,

s mi, barossiak ma itt, ezen a szép és méltó emlékhelyen, a Donát-hegyen ültetett
tizenhárom fa mellett emlékezhetünk a
tizenhárom aradi vértanúra.” Monostoriné Szeleczky Gabriella emlékező sorait követően Ambrus Károly tárogatón
játszotta el az Arad felől fúj a szél című
dalt. Péter Árpád, a Pofosz XXII. kerületi elnöke mondott ünnepi beszédet,
majd Vályi Nagy Géza Három könnycsepp… című versével emlékezett meg
az aradi vértanúkról. Delényi Éva tárogatójátéka és Ambrus Károly éneke után
ünnepélyesen megkoszorúzták az emlékhelyet. Budafok-Tétény önkormányzatának nevében Zugmann Péter és Somogyvári Kinga, a Pofosz XXII. kerületi
szervezetének nevében Péter Árpád, a
Baross Gábor Általános Iskola képviseletében Kukainé Békési Emese és két
diák, a Barosss Gábor-telepi Polgári Kör
képviseletében Szeibert István és Balázs
Jánosné és a Baross Gábor Általános Iskola két ötödik osztálya helyezte el az
emlékezés virágait. n (Vh)

Városházi Híradó

Felelősséggel választani



képviselet
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

A KÉSZ szerint nagy a tét, bölcsen kell dönteni október tizenharmadikán

A közösséggel
a közösségért
udafok-Tétény önkormányzata mindig kereste a megújulás lehetőségeit, a

Bnemzetközi trendeket is figyelve. A hivatal szakmai vezetése és a választott

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
(KÉSZ) Felelősséggel választani címmel
közleményt adott ki, amelyre reagált a
Budafok-Tétény csoport vezetése.
„Az őszi választásoknak nagy a tétje, mert ez fogja meghatározni a következő öt évben településünk, közvetlen környezetünk sorsát. Most van
megint lehetőségünk az életünket közvetlenül érintő döntésekbe beleszólni.
Mi se féljünk tehát kivenni részünket a
közügyekből, melynek alapja a választáson való részvétel” – olvassuk a közleményben.
– Mi erről az álláspontjuk? – kérdeztük Ambrus Károlytól, a KÉSZ Budafok-Tétény csoport elnökétől:
– Egyetértünk ezekkel a gondolatokkal – válaszolta. – Nincs utalás benne,
hogy kit válasszunk, mindenkinek a hite
és meggyőződése szerint kell behúznia
az ikszeket. Ez a közlemény csupán
egyfajta ösztönzés, hogy menjünk el az
urnákhoz, azaz vegyük ki aktívan részünket a közügyekből. Döntsünk tehát
bölcsen – ahogy olvashatjuk tovább –,

és olyan jelölteket támogassunk, akikre bátran rá merjük bízni jövőnket, akik
keresztény értékrendünknek megfelelően kezelik majd településünk ügyeit.
– Egy éve a KÉSZ helyi csoportjának elnöke. Milyen programokat emelne ki az elmúlt hetekből, hónapokból?
– Hogy csak a legfrissebbeket említsem, szeptember 13-án és 27-én történelmi és hagyományőrző rendezvényt
tartottunk a DunaFok közparkban,
ahol megemlékeztünk a Szent Korona
1853. szeptember 15-én Promontoron
(Budafok akkori neve) tett „látogatásáról”. Közben szeptember 15–19.
között Kárpátalja nevezetességeivel
ismerkedtünk, október 5-én pedig kalocsai zarándoklaton vett részt néhány
tagunk. Nemrég ünnepeltük meg elődöm, Hervai István nyolcvanadik születésnapját, aki a kezdetektől, másfél
évtizeden át volt az elnökünk. A jövőről pedig annyit, hogy szeretnénk havonta legalább egyszer összehívni a
tagságunkat, legközelebb a budafoki
református gyülekezeti teremben, ahol
Baritz Sarolta Laura nővér tart előadást

a szeretetalapú, a kölcsönös előnyöket
szem előtt tartó gazdasági modellről.
E hónap végén részt veszünk a KÉSZ
éves küldöttgyűlésén, Debrecenben.
A kerek évfordulós ünnepeltet,
Hervai Istvánt – akit Szepesfalvy Anna
alpolgármester is köszöntött születésnapján – arra kértük, emelje ki másfél
évtizedes elnöki munkájának legfőbb
állomásait:
– Az egyik eseményekben leggazdagabb évünk 2014 volt: vajdasági
emléktúra az ottani mészárlások 70.
évfordulója alkalmából, közgyűlés
Százhalombattán, búcsú a kárpátaljai
Rahón, és a KÉSZ 25 éves jubileumi
ünnepségén való részvétel, valamint
horgasi és őrvidéki kirándulás – mondta. – A hagyományos zarándoklatokon
is részt vettünk, jártunk a mariazelli
búcsún, megemlékeztünk a galíciai
volhinai tömeggyilkosságról, hatnapos
dél-erdélyi körúton is voltunk. Most is
igyekszem segíteni KÉSZ-csoportunk
munkáját, s én is azt tanácsolom, október 13-án válasszunk, mert valóban
nagy a tét. n (Temesi László)

Mi a véleményük?
sebes gábor

Fidesz–KDNP-s
önkormányzati képviselő

A mostani önkormányzati választási kampány sok szempontból egyedülálló. És
nemcsak az országos sajtóban megjelenő
hírek miatt – amiket Tarlós István főpolgármester joggal nevezett „bugyi- és alsónadrág-híreknek” –, hanem a kerületi ellenzéki
kampány eddig soha nem tapasztalt durvasága miatt is. Naponta jelentetnek meg rágalmazó, gyűlölködő írásokat és Facebookbejegyzéseket. Alaptalan híresztelésekkel,
vádakkal, karaktergyilkossággal akarnak

BODROG Zoltán

lmp-s
önkormányzati képviselő

A legerősebb hatóság
az átláthatóság!
Semmitől sem kell félnie egy városvezetőnek, hivatalnoknak, ha nem hibázik.
De hibázunk, és ekkor a szembenézés,
a korrekció segít – erre is való a teljes
átláthatóság. Félig győzött ez az alapelv,

hatalomra jutni, mert a programjuk irreális,
megvalósíthatatlan.
Csak a rendszerváltáskor jelöltek ennyire tapasztalatlan embereket a pártok, mint
most az egyesült ellenzék. Akkor ez elkerülhetetlen volt, ma viszont a választók, a
lakosság lebecsülése. Mint ahogy az is, ha
a jelenlegi vezetés által már megvalósított
vagy előkészített beruházásokkal, illetve
megvalósíthatatlan ötletekkel kampányolnak. Kilenc, több mint egymilliárd forintba kerülő javaslatot számoltam össze Havasi programjában. Az ellenzéki ígéreteket
a jelenlegi adók háromszorosra emelésével
sem lehetne megvalósítani!
Már megvalósított programpont a
P+R parkoló létesítése a kerületi vasútál-

lomások legtöbbjénél, a 101E buszjárat
hétvégi üzemeltetése, az iskolai sportlétesítmények fejlesztése. Megvalósíthatatlan az 1000 lakótelepi lakásra indított panelprogram, a szociális lakások
számának megduplázása, a Duna-parti rozsdaövezetben található lepusztult
épületek hasznosítása kulturális célra, az
idegen nyelv oktatása az általános iskola
első osztályától, a csapadékvíz-elvezetés
megoldása az egész kerületben önkormányzati forrásból, a volt gyár- és raktárépületeknek új funkció adása önkormányzati forrásból, és még sorolhatnám.
Akit érdekelnek a kerület ügyei, további érdekes példákat és írásokat találhat a huszonketto.hu honlapon! n

amikor a képviselő-testület szeptember
12-én elfogadta a „Károly bácsi ügy” belső kivizsgálását. Az azóta – úgy sejtem –
elkészült jelentést viszont határidőre nem
kaptuk meg. Várjuk!
Mindenkinek, még az ettől tartó illetékeseknek is érdeke a tisztánlátás. Rég az
lett volna. A kezeletlen hibák a résztvevőkre égnek rá.
Eközben az ellenzék mutogathat,
hogy a „megfelelő embereknek” mindig
jut önkormányzati lakás. Senkinek sem jó
a halogatás. És Károly bácsinak eközben
továbbra sincs lakása…

A Sétáló Budapest program – sok más,
például egy életképes lakhatási stratégia
mellett – teljes átláthatóságot hirdet. Puzsér
Róbert főpolgármester-jelöltünk vállalja – és
hitelességünket tesszük fel erre is –, hogy
nem titkol el semmit. Se jót, se rosszat.
Saját kerületi jelöltünk nincs, azonban
itt, helyben a Momentum, a Jobbik jelöltjeit és a „középen álló” civileket (Havasi
Gábor polgármesterjelölt, Tóth Endre, Kerekes Gábor, Kóber György, Staudt Máté,
Janzsó János képviselőjelöltek) kéretlenül is bátran tudom ajánlani. Bölcs döntést vasárnap! n

vezetők között egyetértés volt abban, hogy a legjobb szakembereket bevonva kell mind a hivatali munkát, mind a széles értelemben vett önkormányzatiságot fejleszteni. Már 2009 nyarán elkészült egy alapozó tanulmány és
módszertani ajánlás a humánerőforrás-menedzsment és szervezeti kultúra
gyakorlati elemzéséről, fejlesztéséről. A belső és külső szereplőkre egyaránt
kiterjedő kérdőíves felmérés, valamint ötletgyűjtés során megvizsgáltuk a
szervezeti kultúra és az emberi erőforrás menedzsment állapotát, helyzetét
az érdekeltek szemszögéből.
Budafok-Tétény önkormányzata sikerrel pályázott 2010-ben, az Európai Unió Államreform Operatív Programja keretében. Külön akcióprogram
foglalkozott a közösségi önkormányzás modelljének és stratégiájának kidolgozásával. Címszavakban: közösségi részvétel, szolgáltató közigazgatás,
vonzó város, kistérségi központ, EU-színvonal, elektronikus önkormányzat,
intelligens település – azaz a lehetőségek kreatív kihasználása egy országosan
példaértékű modellben. Folyamatos a szervezetfejlesztés a Polgármesteri Hivatalban is. Legutoljára éppen a munkavállalói elégedettséget mérték, és személyes interjúkkal tárták fel a javítási lehetőségeket.
Az elsők között voltunk a mobiltelefonos applikációk terén is: a közterületi problémák bejelentését és a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválhoz kapcsolódó, majd abból általános turisztikai és programismertető központtá fejlődő applikációk megjelenésük idején országosan is példamutatóak voltak.
A legjobb külföldi gyakorlatokat igyekszünk átvenni és a helyi adottságokra alkalmazni. A legnagyobb szabású projektünk most kezdődik: a közösségi
költségvetés arra ad lehetőséget, hogy minden kerületi lakó megismertethesse
közérdekű javaslatával a lakótársait, és esélyt kapjon jó ötlete megvalósításához. Ehhez városrészenként – Nagytéténynek, Budatéténynek és Budafoknak –
100-100 millió forintos keretet biztosított a képviselő-testület. Nincs tehát akadálya a fantázia szárnyalásának! Október 17-től lehet az ötleteket, javaslatokat
a kozossegrekapcsolva22.hu honlapon közzétenni. A Városházi Híradónak ebben és elkövetkező számaiban is tájékoztatást nyújtunk erről az új lehetőségről.
Azt várjuk ettől a projekttől, hogy erősödik az önkormányzat és a lakosság kapcsolata, friss energiát és kreativitást sikerül bevonzani a kerület fejlesztésébe. Új kommunikációs csatornák nyílnak meg mind a kerületieknek,
mind a kerületiek és az önkormányzat között. Jelszavunk – Mindenki fontos!
– most új jelentéssel egészül ki: mindenkinek a javaslata fontos! n
civil szemmel

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

Az Idősek világnapjára
másképpen
egtisztelő számomra, hogy ebben a ciklusban utolsó alkalommal foglal-

Mkozhatok az aktuális gondolatok kifejtésével, éppen az Idősek világnap-

ján írhatok köszöntőt. Most egy formabontó megoldáshoz nyúlok, amikor
nem a saját, hanem az interneten talált egyik vidéki polgármester beszédében hivatkozott gondolatokkal kívánok elbúcsúzni a kerületi polgároktól
úgy, hogy a tanulságos történetet adom én is közzé..
Azt szeretném, ha az idős embereket mindenki megtisztelné azzal, hogy a történetben szereplő tanulságokat levonva ne csak egy évben egyszer, hanem minden nap gondoljunk rájuk és törődjünk velük. A hivatkozott tanulságos történet:
„Egy este egy unoka a nagyapjával beszélgetett, egyszer csak hirtelen
megkérdezte:
– Nagyapa, hány éves is vagy?
A nagyapa így válaszolt:
– Hadd gondolkozzam egy kicsit! A televízió, a gyermekbénulás elleni védőoltás, a fénymásológép, a kontaktlencse és a fogamzásgátló tabletta előtt
születtem. Nem volt még radar, hitelkártya, lézersugár és pengekorcsolya.
Még nem találták fel a légkondicionálót, a mosogatógépet, a szárítógépet.
Nagyanyád és én összeházasodtunk és azután együtt éltünk, és minden családban volt apuka és anyuka. Én a számítógép, a kétszakos egyetemi képzés
és a csoportterápia előtt születtem. Az emberek nem analizáltatták magukat,
legfeljebb amikor az orvos vér- vagy vizeletvizsgálatra küldte őket.
25 éves koromig minden rendőrt és férfit ’uram’-nak szólítottam, minden
nőt pedig ’asszonyom’-nak vagy ’kisasszony’-nak. Párjuk a galamboknak és a
nyulaknak volt, de nem az embereknek. Az én időmben ha egy hölgy felszállt
az autóbuszra vagy a villamosra, a gyerekek és a fiatalok mindenki másnál hamarabb álltak fel, hogy átadják neki a helyüket, de ha állapotos volt, a helyére
kísérték, és – ha kellett – megváltották a jegyét és odavitték neki.
A nő elsőként lépett ki a liftből. Alátolták a széket, hogy leülhessen. Egy férfi sosem üdvözölt úgy egy nőt, hogy ne állt volna fel, ha éppen ült, kinyitotta
előtte az autó vagy bármi más ajtaját, és a férfi segített neki levenni a kabátját.
Az én időmben a szüzesség nem okozott rákot, és a családi erény bizonyítéka volt a lány tisztasága a férj számára. A mi életünket a tízparancsolat, a
józan ész, az idősebbek és az érvényes törvények tisztelete szabályozta. Bennünket megtanítottak arra, hogy különbséget tegyünk jó és rossz között, és
hogy felelősek vagyunk tetteinkért és következményeikért. A komoly kapcsolat azt jelentette, hogy jóban voltunk unokatestvérekkel és barátokkal.
Ismeretlen volt a vezeték nélküli telefon, a mobiltelefonról nem is beszélve. Sosem hallottunk sztereó zenéről, URH rádióról, kazettákról, CD-ről, DVD-ről, számológépekről. A ’notebook’ jegyzetfüzet volt. Az órákat naponta felhúzták. Semmi
digitális nem létezett, sem órák, sem világító számos kijelzők a háztartási gépeken.
Az én időmben a fű olyasmit jelentett, amit nyírtak, nem szívtak. Mi voltunk az utolsó nemzedék, amely azt hitte, hogy egy asszonynak férjre van
szüksége ahhoz, hogy gyereke legyen.
És most mondd, szerinted hány éves vagyok!
– Hát, nagyapó, biztosan több, mint 200! – felelt az unoka.
– Nem, kedvesem, csak 60!” n
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 Városházi Híradó

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. BudafokTétény 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. Budafok-Tétényben a bolgár, görög,
horvát, lengyel, német, örmény roma,
és ukrán települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását lehet
megtartani.
Tudnivalók a szavazásról
Szavazni a szavazás napján reggel
6.00 óra és 19.00 óra között lehet.
A törvény értelmében a 19.00 órakor
sorban álló választópolgárok még szavazhatnak, de ezután már nem lehet
beállni a sorba.
Mit hozzunk magunkkal?
A szavazásra hozza magával személyi
okmányait. Személyazonosságát igazolni tudja:
- személyi igazolvánnyal,
- útlevéllel,
- jogosítvánnyal.
Mindenképpen hozza magával lakcímkártyáját is.
Kérjük, ellenőrizze okmányai érvényességét!
A szavazás menete:
- személyazonosságának és személyi azonosítójának vagy lakcímének ellenőrzése után alá kell írni a választói
névjegyzéket. Az aláírással azt igazolja,
hogy átvette a szavazólapot.
- ezt követően megkapja az Ön előtt
lepecsételt szavazólapot és a borítékot
- lépjen be egy üres szavazófülkébe
- töltse ki a szavazólapot, majd – választása szerint – helyezze a borítékba
- dobja be a szavazólapokat tartalmazó
borítékot az urnába.
Mikor érvényes a szavazat?
Érvényesen szavazni csak a hivatalos
szavazólapon szereplő jelöltre lehet, a
jelölt neve melletti körbe tollal írt, két
egymást metsző vonallal.

Szavazata akkor érvényes, ha csak egy
jelöltre helyezett el szavazatot.
Hány szavazólapot kapunk?
Az önkormányzati választáson három
szavazólapot kapunk:
- polgármesterjelöltek
- főpolgármester-jelöltek
- egyéni választókerületi jelöltek
A nemzetiségi választás
sajátos szabályai:
- a nemzetiségi választópolgárok,
miután a fentiek szerint leadták szavazatukat, egy másik asztalnál aláírják a nemzetiségi névjegyzéket és
megkapják a nemzetiségük szerinti zöld színű szavazólapokat és zöld
színű borítékot
- a bevezetőben felsorolt nemzetiségek
három szavazólapot kapnak: egy kerületi, egy fővárosi és egy országos szavazólapot
- nemcsak egy jelöltre szavazhatnak, hanem annyi jelöltre lehet érvényesen szavazni, ahány képviselőt
lehet választani a kerületi-fővárosiországos nemzetiségi önkormányzatba. Kérjük, olvassák el figyelmesen a szavazólapot, amely
tartalmazza, hogy hány jelöltre szavazhat!
Fontos! A zöld borítékot le kell zárni,
különben a szavazat érvénytelen!
AKTUÁLIS HATÁRIDŐK
1. 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.
Az átjelentkezési kérelem benyújtásának határideje: október 9. (szerda), 16.00 óra
Az átjelentkezés visszavonása iránti kérelem
- a választás.hu honlapon
• ügyfélkapus azonosítás nélkül:
október 9-én (szerda) 16.00 óráig
nyújtható be
• ügyfélkapus azonosítással:
október 11-én (péntek) 16.00 óráig
nyújtható be
- személyesen
• október 11-én (péntek) 16.00
óráig nyújtható be
- postán
• október 9-én (szerda) 16.00 óráig
nyújtható be

2. Mozgóurna
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.
- 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 történő 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.
3. Nemzetiségi kérelmek
A nemzetiségi névjegyzékből történő
törlési kérelmet október 11-én (péntek) 16.00 óráig lehet benyújtani.
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

A Nagytétényi Polgári Kör és Budafok-Tétény Budapest
XXII. kerület Önkormányzata 2019. október 23-án (szerdán) ünnepi megemlékezést tart a

az 1956-os forradalomról
és szabadságharcról,
a nemzet hőseiről.
Program: 9.00 órakor ünnepi megemlékezés a Szelmann Ház falán elhelyezett 1956os emléktáblánál
(Budapest XXII., Nagytétényi út 306.)
Házigazda: László Istvánné, a Nagytétényi Polgári Kör elnöke
Beszédet mond: Monostoriné Szeleczky Gabriella
a Budafok-tétényi Baross Gábor Általános Iskola magyar-történelem szakos tanára
és Marton Bernát cisztercia atya, nyugalmazott dallasi gimnáziumigazgató, jelenlegi zirci perjel
Közreműködik: Lázár Csaba Kazinczy-díjas színművész
A megemlékezés végén a Szelmann Ház falán elhelyezett 1956-os emléktáblánál
lehetőség lesz kisméretű koszorú, virág elhelyezésére.
10.30 órakor a megemlékezés a Városház téren, az 1956-os emlékműnél, majd dr.
Takács Pál emléktáblájánál koszorúzással folytatódik
(Budapest XXII. kerület, Városház tér)
Mindkét helyszínen számítunk a történelmi egyházak, társadalmi szervezetek, pártok, intézmények, valamint magánszemélyek részvételére.
Tisztelettel:

Karsay Ferenc polgármester

Budafok-Tétényben idén is
fellobbannak a székely
szolidaritás lángjai
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. október 27-én, vasárnap 16.00 órakor várja a kerület lakosságát és minden érdeklődőt a Tóth József
utca és a Kossuth Lajos utca sarkánál lévő dombon tartandó őrtűzgyújtásra, ezáltal
jelezve a székely autonómiatörekvések melletti kiállást.
Polgármesteri köszöntő
Beszédet és áldást mond: Sánta Imre, a háromszéki Szotyor református lelkésze
Beszédet mond: Szabolcs Attila polgármester és
Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnöke
Közreműködnek: a Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola
Népzene tanszakos – népi énekes növendékei
A szolidaritás lángjai a székelyföldi őrtüzekkel egy időben,
magyarországi idő szerint 16.30 órakor lobbannak fel.
A rendezvény helyszíne:
XXII. kerület, a Tóth József utca és a Kossuth Lajos utca sarkánál lévő dombon
A rendezvény időpontja: 2019. október 27. (vasárnap), 16.00 órától
Rossz idő esetén a rendezvény helyszíne: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi
Polgármesteri Hivatal - Záborszky Nándor terem. (1221 Budapest, Városház tér 11.)
Megtisztelő megjelenésükre számítok.
Tisztelettel: Karsay Ferenc polgármester

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

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok. A pályázatokat 2019. október 31-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „Közterület-felügyelő” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail
címre: palyazat@bp22.hu.
A XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

dajka, kertész, takarító
munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok. A pályázatokat 2019. október 18-ig a XXII. kerületi Egyesített
Óvodába „dajka” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: titkarsag@ovoda22.hu
Malaczkovné Orbán Judit intézményvezető részére.
A XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

óvodapedagógusi, óvodapszichológus
munkakör betöltésére.
Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok. A pályázatokat 2019. október 25-ig a XXII. kerületi Egyesített
Óvodába „óvodappszichológus” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
titkarsag@ovoda22.hu Malaczkovné Orbán Judit intézményvezető részére.
BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki

családsegítő, esetmenedzser,
óvodai és iskolai szociális segítő,
szociális asszisztens, takarító
munkakör betöltésére.

Feladatok, feltételek, kompetenciák, illetmény, egyéb juttatás: http://budafokteteny.hu/
ugyintezes/allasajanlatok. A pályázatokat 2019. november 30. napjáig lehet benyújtani az
alábbi e-mail vagy postai címre: E-mail: gyjolet@gyermek22.hu. Postai cím: Budafok-Tétényi
Család- és Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.

Városházi Híradó
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KÖZÖSSÉG - FEJLŐDÉS, BUDAFOK-TÉTÉNY
OKTÓBER 13-ÁN SZAVAZZON A FIDESZ-KDNP JELÖLTJEIRE!

Tisztelt Választó!
Minden idők legmocskosabb kampánya zajlik Magyarországon.
Sajnos erre számíthatunk az utolsó napokban is. A csapatom és
én ebben nem veszünk részt. Arra kérem, hogy a valós teljesítmény, az elért eredmények alapján hozza meg a döntését, ne
üljön fel a vádaskodásoknak. Október 13-án menjen el szavazni
és válassza a közösség és a fejlődés jelöltjeit, a Fidesz és a KDNP
jelöltjeit!
Karsay Ferenc
polgármester

OKTÓBER 13.

A Fidesz-KDNP képviselőjelöltjei (balról jobbra):

Somogyvári Kinga (11. vk), Zugmann Péter (1. vk), Németh Viola Anna (5. vk), Kocsondi Márk (7. vk),
Krieger Krisztina (6. vk), Karsay Ferenc (12. vk), Szepesfalvy Anna (10. vk), Németh Zoltán (2. vk),
Csiszár Zsuzsanna (8. vk), Kállai Tamás (6. vk), Kludák Erzsébet (9. vk), Ludányi Attila (3. vk)
Kiadó: a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Budafok-Tétényi szervezete , Cím: 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 23. , Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Karsay Ferenc
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Modern zene
klasszikus gitárra

Több helyszínen is kiváló muzsikusok koncerteztek a Zene világnapján
A Zene világnapját ünnepelve az elmúlt
héten több zenei programon is részt
vehetett Budafok-Tétény muzsikát
kedvelő közönsége. A világhírű amerikai hegedűművész és karmester, Yehudi Menuhin kezdeményezésére 1975ben jeles nappá nyilvánított október
elsején az ELTE kollégiumában a Klauzál Gitár Band játszott, a budatétényi
művelődési központban a babákat a
Gardrób Művészeti Csoport szoktatta a
klasszikus zenéhez, míg Hegedűs Endre és a Somogyi Vonósnégyes pénteken, Juhász Anikó és vendégei vasárnap adtak koncertet.
ohn William Duarte születésének
100. évfordulója alkalmából Juhász
Anikó gitárművész az angol zeneszerzőre emlékezve állította össze az est

J

programját, amelyben az elhangzott
zeneművek között a brit szerző életének jelentősebb eseményeibe is beavatta hallgatóit.
Az előadóművész bevezetésképpen elmondta, hogy Duarte, aki fiatalkorában olyan emberek társaságában trombitált, illetve nagybőgőzött,
mint Coleman Hawkins vagy Django
Reinhardt, csak később fordult a klas�szikus gitár felé. A kamaraműveiről is
ismert szerző ezt követően százötvennél több darabot írt gitárra és lantra,
és átiratait is szívesen játsszák a zenészek, ahogyan ő is.
A koncerten szólógitár produkcióban elhangzott többek között tizenhat
népdalfeldolgozás és a három tételből álló Madarak szvit. Duarte kedvenc műve, az angol versek szövegé-

re komponált Öt csendes dal Bodrogi
Éva énekművész, a négytételes Un
petit jazz című darab Klimászné Varga Zsófia fuvolaművész közreműködésével nyújtott felejthetetlen élményt.
A kerületben élő Juhász Anikó, akinek gitárjátékát nemrégiben a borfesztivál Művész utcájában is hallhattuk,
szívesen muzsikál más művészekkel
párt alkotva, ahogy a Rosa Eterna duóban Klimászné Varga Zsófiával, a zene
ünnepén több helyszínen is a Barefoot
Musicians nevet viselő, kortárs zenét
játszó nemzetközi csapat alapító tagjával, Bodrogi Évával vagy Horváth
Misi blues-szájharmonikással.
(A zene világnapján adott koncert a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.). n (Tamás Angéla)

Emlékezés Bencsik Samura
A budafok-tétényi Monostori Péternek is köszönhető
a fiatalon elhunyt rockzenész emléktáblája
A fiatalon elhunyt gitáros, Bencsik
Sándor (Samu) otthonánál tartottak megemlékezést a Lecke utcában
szeptember 25-én. Szepesfalvy Anna,
Budafok-Tétény és Molnár László,
Újbuda alpolgármestere is megkoszorúzta az emléktáblát.
Beatrice, a Gesarol, a P. Mobil és

Aa Pandora’s Box egykori gitáro-

sa, Bencsik Sándor 1987. szeptember
23-án hunyt el egy ausztriai menekülttáborban. Újbuda önkormányzata és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága – a budafok-tétényi Monostori
Péter, a TTT Archívum kurátora kezdeményezésére – 2017-ben helyezte
el régi lakóházának falára azt az emléktáblát, amelyet azóta minden évben megkoszorúznak a zenésztársak, a családtagok, barátok, Bencsik
Samu rajongói. Az emléktáblát kerületünk nevében Szepesfalvy Anna,
Budafok-Tétény alpolgármestere is
megkoszorúzta.
– Bencsik Sándor sorsa arra figyelmeztet minket, hogy minden korban figyelnünk kell a tehetséges emberekre,

Bodrogi Éva, Juhász Anikó és Klimászné Varga Zsófia az előadáson

és törődnünk kell velük – fogalmazott
beszédében Molnár László. – Nem tudni, mi lett volna Bencsik karrierjével, ha
egy tehetségeket támogató korban, közegben kamatoztathatta volna tudását.
Egy önkormányzatnak is felelőssége,
hogy segítse a tehetségeket előre jutni,
támogassa őket karrierjük beteljesülésében – tette hozzá az alpolgármester.
Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnökhelyettese beszédében azt emelte ki, hogy nagyon sok tehetséget nyomott el a Kádár-rendszer,
de ezzel számos bátor művész szembeszegült, így lehetett akkoriban is színes kulturális élet Magyarországon.
Ezt követően Szabó István „Putyur”,
a P-Box dobosa elevenített fel néhány
emléket, majd Hörcher László festőművész mesélte el, miként festett Bencsik Sándornak egy egész alakos képet
Jimi Hendrixről. A TTT Nemzeti Beat-,
Pop- és Rockarchívum kuratóriuma
által szervezett megemlékezés végén
a Gál Gábor Bt. Barta Tamás Emlékzenekar idézett fel néhány P. Mobilszámot Bencsik Sándor szerzeményei
közül. n (újbuda.hu – VH)

Fotó: Horváth Tamás

Sulikoncert a Klauzál Házban
Bemutatta új programjait a Budafoki Dohnányi Zenekar
A színházi szezon kezdetén HangVillás
reggelire invitálta a Budafoki Dohnányi Zenekar (BDZ) ügyvezető zeneigazgatója a média képviselőit. A belváros
szívében lévő Aria Hotel különtermében tartott sajtótájékoztató apropóját
több, a zenekar életében fontos szerepet játszó esemény szolgáltatta.
ollerung Gábor zeneigazgató, aki
a 2019/2020-as évad új, illetve kiemelkedő programjaira hívta fel a jelenlévők figyelmét, elmondta: az évente adott hatvan-hetven, többnyire telt
házas hangversenyeiken és a gyerekek
zenei nevelését segítő programjaikon
kívül ebben az évadban is előrukkolnak néhány újdonsággal. Budafok-Tétény iskolásainak „Ez most komoly?”
címmel szimfonikus sulikoncerteket

H

tartanak október 15–22. között a Klauzál Házban. Az ingyenes, tanítási időben zajló koncertekkel közel két és
félezer kerületi iskolásnak (kisiskolásoktól a középiskolásokig) szeretnének
kulcsot adni a kezébe a klasszikus zene
élvezetéhez, ezért a negyvenöt perces időtartam alatt a korosztályoknak
megfelelő magyarázatokkal fűszerezve
csendülnek fel a zeneszámok. Hozzátette, hogy a programsorozatot Budafok-Tétény önkormányzata támogatásával tudják megvalósítani.
A Liszt Ferenc-díjas érdemes művész további különlegességként említette a Budafoki Dohnányi Zenekarról
készült, Élet, öröm, zene című szimfonikus dokumentumfilm küszöbön álló
premierjét. A Sólyom András által készített filmet, amely a BDZ mecénása,

Élő Nóra bábáskodásának köszönhetően a zenekar 25 éves jubileuma alkalmából tavaly megszületett, november
9-én mutatják be az Uránia Filmszínházban.
Programjaik közül kiemelte a
Klasszik Rádióval közösen szervezett,
Best of Cinemusic címet viselő filmzenei koncertet (október 27.) és az Igazából karácsony című szimfonikus
koncertshow-t (december 28.), amelyeken a Papp László Budapest Sportarénában vehetnek részt az érdeklődők. A továbbiakban beszélt az Újévi
koncertről (2020. január 11. – Müpa)
és a negyedik alkalommal sorra kerülő Aranybálról (2020. február 8. – Pesti Vigadó).
A HangVillás reggelin Karsay Ferenc polgármester is köszöntötte a
média képviselőit, a budafoki születésű, részben XXII. kerületi fenntartású és ma is erős budafoki kötődésű BDZ-t, valamint Hollerung Gábor
zeneigazgatót, akit biztosított arról,
hogy a zenekar továbbra is számíthat a támogatásukra, bár ez ma már az
együttes jó gazdálkodásának köszönhetően a BDZ költségvetésének alig
öt-tíz százaléka.
A Libri társtulajdonosa, a zenekart patronáló Élő Nóra a BDZ Pártolói klubra és a frissen létrehozott BDZ
Alapítványra hívta fel a figyelmet. Kihangsúlyozta, hogy a nagyrészt „saját lábon” álló szimfonikus zenekar
örömmel fogadja a kisebb támogatásokat, de a cégek érdeklődését is szívesen veszi. n (Tamás Angéla)

„Milyen az ősz maguknál, édes?”
Szent Mihály-napi kiállítás a Radóczy Galériában
Ady Endre halálának századik évfordulójára emlékezünk idén. A centenárium alkalmából kiírt, a Dézsmaház utcai Radóczy Mária Galériában felidézett
képzőművészeti pályázat is a költő sorait idézte fel, az alkotóknak ugyanis az
őszi tematikájú Ady-versek nyomán kellett dolgozniuk. A kiállítást szeptember
28-án nyitották meg a Budatétényi Polgári Kör ünnepi programsorozatán, a XVII.
Szent Mihály-napokon.
– A kiállítás mottóját Máriával közösen, az Ady-évfordulóra utalva találtuk
ki. A pályázatot fél éve írtuk ki, de ilyen
sok jelentkezőre talán még mi magunk,
a szervezők sem számítottunk – kezdte a megnyitóbeszédet Tóth Melinda, a
Budatétényi Polgári Kör elnöke. – Harminc pályázó nevezett, akik között akadt
olyan művész is, aki éppen az utolsó pillanatban lett kész az alkotásával.
Festmények, fotósorozatok, sőt, még
madarakká formált újságpapírszobrok is
kikerültek a galéria falaira és a posztamensekre, és hiába ahány művész, an�nyiféle technika, a közös nevező, vagyis
az ősz meleg árnyalatú hűvössége mindegyik alkotást áthatotta. A pályázók életkora – mint azt a Radóczy-kiállítások
törzsvendégei megszokhatták – igencsak

változó volt, mondhatni, három generáció
képviseletében.
A galériában nemcsak a vizuális, a képző-, de az előadó-művészet fogalma sem
ismeretlen, hiszen ezen a megnyitón is zenés produkció varázsolta el a nézőket. Juhász Anikó gitáron, Horváth Mihály szájharmonikán muzsikált. Lázár Csaba
Kazinczy-díjas színművész is ellátogatott a
kiállításra, Ady Endre Milyen az ősz? című
költeményét szavalta el a hallgatóságnak.
A kiállítással – és Adyval – kapcsolatos kérdésekre egyaránt választ kaphatott a vendégsereg, Bartos Mihály helyés művészettörténész előadása ugyanis a
költő munkásságát elemezte.
– Adyn ennyi év után sem fogott az
idő, életműve a mai napig friss, aktuális,
és hatalmas jelentőséggel bír. Az ősz gondolata soha nem állt messze tőle, a legismertebb szavai talán éppen a Párisban járt
az ősz kezdősorai. A „Párisba tegnap beszökött az ősz, Szent Mihály útján suhant
nesztelen” sorokat ma este, Szent Mihály
napján még aktuális is említeni.
A megnyitót követően a pályázók a
szponzorok által felajánlott ajándékokat vehették át, többek között az önkormányzat – a testületet Szepesfalvy Anna
alpolgármester képviselte – felajánlását is. n (Gáll Anna)
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felhívás

Felhívás partnerségi egyeztetésre

Minden HANG számít!

Felhívás partnerségi egyeztetésre

a 70 éves és a 2019. év június hónap művésze, a Lampart-Budafok Vegyeskar szeretettel várja az énekelni kedvelő ifjakat és idősebbeket. Lelkes ténykedésed jutalma a jó
hangulatú próbák, rendszeres fellépések. Ne
csak otthon énekelj, gyere közénk és mutasd
meg a hangod, legyél a kórus biztos hangja!
Várunk tenor, basszus szólamokba férfiakat, szoprán és alt szólamokba
hölgyeket.
Kottaismeret nem feltétel. Honlapunk:
www.lampartkorus.hu. Próbák helye, időpontja: minden csütörtökön 17-19 óráig a Bp., XXII
ker.-i rendőrkapitányság nagytermében Bp.
XXII., Városház tér.

Budafok-Tétény önkormányzata a Terv utca–Halk utca–Park utca–Rákóczi út–Gyula Vezér út által határolt területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzatról szóló
10/2018. (V. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról tart partnerségi egyeztetést.

felhívás

Bursa Hungarica
2020. évi elsőoktatási
pályázat tájékoztatás
Önkormányzatunk képviselő-testülete ismét egyhangúlag döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához történő
csatlakozásról.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjra azon
felsőoktatási intézmények hallgatói (A típus), vagy utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolai tanulók, illetve felsőoktatási intézménybe még fel nem vett, érettségi vizsgával rendelkezők (B típus) pályázhatnak, akik Budapest XXII. kerületében
állandó lakóhellyel rendelkeznek, és családjukban az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a 85 500 Ft-ot, önfenntartó
pályázó esetében a 129 675 Ft-ot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 5. Mind az A típusú, mind a B típusú részletes pályázati kiírás az önkormányzat honlapján
(www.budafokteteny.hu) érhető el.

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 
Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel,
állapottól függetlenül 0-17 éves korig. Kérésére házhoz megyünk. Tel: 06-30/6821-390,
www.a111auto.hu
Csempézést, hidegburkolást, szobafestést, kőműves munkát, kisebb javításokat is vállalalok.
Tel: 06-30/975-0053, 06-1-226-2527
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
06-20-264-7752

Az önkormányzat elkészíttette a területre vonatkozó kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításának tervezetét. Célja a szabályzat pontosítása annak érdekében, hogy a tömbben,
a 228905/1 hrsz.-ú telekre tervezett bölcsőde területére a KÉSZ-ben rögzített beépítési
paraméterek kismértékű módosításával a vonatkozó létesítési előírásoknak és az optimális
használat követelményeinek mindenben megfelelő intézmény tudjon létesülni.
A tervjavaslat a partnerségi egyeztetés dokumentumtárában, a http://budafokteteny.hu/
onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes oldalon, vagy személyesen a hivatal Főépítészi és
Városrendezési Irodáján tekinthető meg.
A partnerségi egyeztetésben részt vevők 2019. október 18-ig tehetik meg javaslataikat, észrevételeiket:
• írásban a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Főépítészi es
Városrendezési Irodájának címezve (1221 Budapest, Városház tér 11.), vagy
• elektronikus levélben a devaiz@bp22.hu címre küldve.
A témában 2019. október 9-én, 11:00 órától lakossági fórumot tartanak a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében. A részvételi szándékot a devaiz@bp22.hu e-mail címen szükséges előzetesen jelezni. Az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon
szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papíralapon vagy elektronikusan lehet megtenni.

Meghívó
A BUDAFOKI PÉTER-PÁL UTCA ÉS KÖRNYÉKE POLGÁRI KÖR
ÉS BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA
2019. OKTÓBER 20-ÁN 10 ÓRÁTÓL 16 ÓRÁIG RENDEZI MEG A

Vlll. BUDAFOK-TÉTÉNYI
GESZTENYEFESZTIVÁLT
A SEYBOLD-GARAB PINCÉBEN (PÉTER-PÁL U.39.)
Izgalmas gyerekjátékokkal, színházi előadásokkal
és bohócműsorokkal várjuk az érdeklődőket.
12 órától a Seybold-Garab Pince várja a vendégeket finom ebéddel és italokkal.
A részletes programot 2019. október 11-én tesszük közzé.
Belépődíj: annyi szem gesztenye, ahány éves vagy, 20 év felettieknek 50% kedvezmény!
Mindenkit szeretettel várunk!

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő
Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.

Költöztetést, árufuvarozást vállalunk az
ország egész területére, illetve a fővároson
belül is. Elszállítunk építési törmeléket, bútorokat, háztartási gépeket, homokot, földet
stb., illetve megrendelt termékeit is házhoz
visszük. Továbbá költöztetést vállalunk.
Tel.: 06-20/437-9673

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
Antik és használt KÖNYVEK, teljes könyvtárak, hagyatékok vásárlása. Akár az összes
könyvét megvásároljuk és elszállítjuk. Oskola
Antikvárium. 1122 Bp, Maros u. 12. Nitsovits
Iván 06-20-23-10-725
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 

Kertrendezést, cserjeirtást, favágást, füvesítést, növényültetéseket, sziklakert építését,
kerti-tó, öntözőrendszer kialakítását vállalom. Egyben szaletli, pavilon, fatároló és kisebb faház építése is tevékenységeim közé
tartozik. Szaktanácsadásra is nyitott vagyok.
Monostori Attila 06-20-918-0945

FOGTECHNIKA

PÁRKAPCSOLATI KONZULTÁCIÓ
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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

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

Kertmunkát, szőlő, gyümölcsfa metszést
vállalok, vidéken is. Tel: 06-30/682-4431
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ÜVEGEZÉS

Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!

Konténeres sittszállítás, sóder, homok,
murva, zöldhulladék. Tel: 06-20/4646-233
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ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK

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

FIGYELEM! Teljeskörő kertészeti munkák! Fakivágás, gallyazás, kertrendezés,
kertépítés, öntözéstechnika, térburkolás,
kerti létesítmények szakszerűen garanciával. Zölderdő János: 06-30/343-7318,
www.sunikertek.hu

ingatlan 

Lakás eladó 3 szintes társasházban Ják u.
2. em., 58+6m2, két+étkező+konyha, erkély,
nagy pince. Alkalmi ár: 36 MFt, jó állapot,
új nyílászárók.

könyv 

Könyveket, könyvtárakat, régit, újabbat,
műtárgyakat antikváriumunk vásárol díjtalan
kiszállással. Tel: 06-20/4256-437

állás 

Műanyag feldolgozó üzembe férfi fémipari
szakmunkást és gépkezelőt felveszünk, kimagasló kereseti lehetőségek. Tel: 06-1/2075389, XXII. ker. Ipari park, e-mail: recyclen@
recyclen.hu

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

TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ
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.

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.
1223 Bp., Bíbic u. 7/A kivett,

1223 Bp. Bíbic u. 11/B. kivett,

beépítetlen terület

beépítetlen terület

Helyrajzi szám: 229016/7
Telekterület: 1162 m2.
Övezet: Lke-2/BT/2. Közművek:
utcában. Az ingatlan kikiáltási ára: 26 842 000 Ft.
Árverési időpont: 2019. október 22. 9.00 óra.

Helyrajzi szám: 229016/10
Telekterület: 1218 m2
Övezet: Lke-2/BT/2. Közművek:
utcában. Az ingatlan kikiáltási ára: 28 136 000 Ft.
Árverési időpont: 2019. október 22. 10.30 óra.

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: 2019. október 22. 9.30 óra.
1223 Bp., Bíbic u. 11/A kivett, üzemi
épület, udvar

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: 2019. október 22. 10.00 óra.

Városházi Híradó
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Természetesen anyatejjel
Családi rendezvény az anyatejes táplálásért
szoptatás világhete alkalmából szer-

Avezte meg immáron 14. alkalommal
a Védőnői Szolgálat 22 a „Természetesen anyatejjel” elnevezésű családi rendezvényt, melynek a középpontjában a
szoptatás népszerűsítése állt. Az ünnepélyes megnyitón Csiszár Zsuzsanna, a
Szociális, Egészségügyi, Esélyegyenlőségi és Sportbizottság elnöke köszöntötte az édesanyákat. A programok
kismamatornával és kerekítő foglalkozással kezdődtek, majd az ünnepélyes
megnyitón ajándékkal és virágcsokorral köszönték meg a tejadó édesanyáknak önzetlen felajánlásaikat.
„Évek óta azt tapasztaljuk, hogy a
kerületi statisztikai átlag az országos
átlag felett van – mondta Kincsverőné
Pötörke Katalin, a Védőnői Szolgálat

22 vezetője. Hozzátette: a fél évig tartó
kizárólagos szoptatásban kerületi szinten mindig 60% feletti az arány. Sokan
voltak kíváncsiak az ingyenes előadásokra, a Gézengúz Alapítvány munkatársai által végzett szűrővizsgálatokra
és a baba-mama jógára. A folyosón finomságokat kóstolhattak a gyerekek és
a szülők, a kamarateremben pedig különféle termékeket ismerhettek meg az
érdeklődők. A tombolasorsolás előtt
sokan voltak kíváncsiak arra a komplex mozgás- és képességfejlesztő foglalkozásra, melyet a Fejlesztőház tartott. A gyerekek nagy kedvence volt a
kézműves-foglalkozás, a játszóház, az
arcfestés és a közlekedésbiztonsági bemutató, ahol kis biciklivel körözhettek
a ház udvarán. n (vh)

Ünnepség az Idősek
világnapján
Az Operettszínház művészei adtak műsort a vendégeknek
z önkormányzat az Idősek világnapja

Aalkalmából tartott ünnepséget a Klau-

zál Házban október 1-jén. Idén a Budapesti Operettszínház művészei készültek színvonalas műsorral számukra. Az
ünnepséget Szepesfalvy Anna alpolgármester nyitotta meg, aki köszöntötte a
résztvevőket, Karsay Ferenc polgármestert, Molnár Gyula országgyűlési képviselőt, Zugmann Péter alpolgármestert,

valamint a kerületi intézmények vezetőit. Beszédében az időseket méltatta, majd
kiemelte, ők azok, akik akár a civil szervezetekben, akár a szociális szolgálat
idősklubjaiban lévő közösségeket is életben tartják, akik saját családjuk mellett
önzetlenül gondoskodnak másokról is.
Beszéde után a Budapesti Operettszínház művészei – Lévai Enikő,
György-Rózsa Sándor, Faragó Ale-

xandra és Dénes Viktor – Mihalics János zongorakíséretében adtak szórakoztató műsort. A társulat tagjai
Kálmán Imre, Huszka Jenő, Kacsóh
Pongrác és Lehár Ferenc műveiből készült válogatással léptek színpadra.
Előadásuk után Budafok-Tétény vezetői ajándékozták meg a vendégeket,
majd a Mészáros Csaba kamarateremben vendégelték meg őket. n (vh)

Új pompájában
a Nagytétényi Iparoskör
Többévnyi gyűjtés és hat hónapnyi restaurálás után október 6-án ünnepélyes körülmények között újraavatták és
megszentelték a Nagytétényi Iparoskör
zászlaját a Szelmann Házban.
obszó kíséretében hozta be Baki

DLászló, a Nagytétényi Sportegye-

Krieger Krisztina önkormányzati képviselő a lányával és unokáival a rendezvényen

Fotó: Horváth Tamás

Összefogás a mamásotthonért
Jótékonysági akciót tartottak az Árpád utcai cukrászdában
ótékony célt szolgáló süti- és

Jfagyivásár helyszíne volt az Árpád

utcában lévő Pink Frog fagyizó. A „felsővárosiak” által közkedvelt cukrászdában szeptember 26-án néhány helyi
vállalkozónak köszönhetően bőséges
választék és kellemes zene várta a délutáni vásárlókat. A jótékonysági akciót a 6. számú választókörzet képviselője, Krieger Krisztina hirdette meg a
Facebook közösségi oldalon azzal a
céllal, hogy a Menedék Mamásotthon
lakói segítséget kaphassanak. A képviselő a Városházi Híradó kérdésére
válaszolva elmondta: az anyaotthonban tett látogatása alkalmával az intézmény vezetőjétől, Szilágyi Zsuzsannától megtudta, hogy a lakóknak nagy
szüksége lenne új ágymatracokra, és a
tél közeledtével a harmincegy gyerek
vitaminnal történő ellátása is gondot

jelent. Ezért döntött úgy, hogy a kerületben élő vállalkozók segítségével vásárt szervez a Menedék Mamásotthon
javára. Ötletét jól fogadták a kerületi
cégek, szívesen adakoztak a jó cél érdekében, az esemény fővédnökségét
pedig Karsay Ferenc polgármester vállalta.
A képviselő hozzátette: a Szakács
Viki által vezetett fagyizó azon kívül,
hogy helyet biztosított a rendezvénynek, ezer gombóc fagyit ajánlott fel,
Majecsko (Maja Wanot) száz darab
Katica sütit és – a kerület pezsgőkrémes tortájából ízelítőt adva – háromszáz muffint készített erre a napra. A
kerület kenyerét, a sváb parasztkenyeret sütő Brucker pékség öt kilogramm
sajtos pogácsával és tíz kilogramm
zserbóval járult hozzá az akcióhoz, a
Berliner öt kilogramm linzert ajánlott

fel, míg Gál Csaba Boogie jó hangulatot teremtett a zenéjével.
Az anyaotthon a gyermekvédelmi
alapellátás keretében átmeneti időre otthonszerű elhelyezést és ellátást biztosít
azoknak az anyáknak és gyermekeiknek,
akik valamilyen okból krízishelyzetbe
kerülnek és védelmet keresnek. Az otthonban a lakhatás mellett tisztálkodási,
főzési, mosási lehetőséget, ágyneműt és
textíliát biztosítanak, de esetenként pszichológiai és mentálhigiénés segítséget is
nyújtanak nekik.
A jótékonysági fagyi- és sütivásáron
kétszázan vásároltak százharmincezer forint értékben. A befolyt ös�szeget és az el nem adott édességeket
Krieger Krisztina átadta az otthon vezetőjének, aki a kapott támogatásból
a gyerekek vitaminszükségletét fogja
fedezni. n (Tamás Angéla)

sület elnöke a Nagytétényi Iparoskör
zászlaját a színházterembe. Lászlóné Varga Éva, a Nagytétényi Polgári
Kör elnöke köszöntötte a megjelenteket. Elsőként Bánhegyi Ferenc történész emlékezett az aradi vértanúkra és
osztotta meg gondolatait a tetteikről.
93 évvel ezelőtt, 1926. július 28-án
avatták fel a Nagytétényi Iparoskör
zászlaját, melyet közadakozásból készíttettek el. Dindi István helytörténész a kör történetéről és jelentőségéről beszélt. Bakos Miklós vállalkozó és
Spiller Károly, akinek a családja hosszú
évekig őrizte a zászlót a padláson – így
megóvva az utókornak – felkötötték a
restaurálva feliratú új masnit a régi mellé. 1926-ban 337-en támogatták a zászló elkészítését, most hetvenen adakoz-

Bakos Miklós, Spiller Károly és Lászlóné Varga Éva 

tak a lobogó megmentéséért, az összes
felajánló neve megtalálható a zászló rúdján. A fél évig tartó munkát Mátyás Eszter, a Nemzeti Múzeum textilrestaurátora végezte, melynek költsége
1 650 000 forint volt. Száva István
Zászlóavatás című versét Vincze Márton színművész adta elő, majd Fülöp
Ákos atya megáldotta a zászlót. Karsay
Ferenc polgármester köszöntőjében a
következőket mondta: „A Nagytétényi Iparoskör zászló 1926-os felavatása után nemcsak a nagytétényi ipar
fejlődésének lett szimbóluma, hanem
az összetartozást és a felpezsdülő közösségi életet is jelképezi.” A Nagytétényi Iparoskörnek civil szervezetként
nemcsak az iparosok összefogása volt
a célja, hanem a színvonalas szellemi,
és a pezsgő társas élet megteremtése is,
színházi előadásokat, táncmulatságokat, teaesteket szerveztek. Az ünnepség végén a színpadon a Passé Tánccsoport erre az alkalomra készített
műsorát adta elő, melyet Czene Bánhidi Petra művészeti vezető álmodott
meg. n (Viszkocsil Dóra)

Fotó: Horváth Tamás
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Magyar segítség az NBA-nek
Dávid Kornél világhírű kosaras is vendége volt a Futafoknak
Húsz évvel ezelőtt mutatkozott be az
NBA-ben Dávid Kornél, aki a mai napig az egyetlen magyar kosaras, akinek ez sikerült. A 206 cm magas játékos
az észak-amerikai profi kosárlabdaliga
legjobb csapatában, a Chicago Bullsban
játszott, majd kisebb kitérőkkel a Cleveland Cavaliers-t, a Toronto Raptorst és a
Detroit Pistonst is erősítette. A Futafok
meghívott vendégével, a 127-szeres válogatott kosárlabdázóval a kerületi futófesztiválról és az utánpótlás-nevelésről
beszélgettünk.

Életmódváltás a Futafokon
Rekordrészvétel Budafok-Tétény futóversenyén és sportnapján
Szemerkélő esőben gyülekeztek a Campona előtti parkolóban a 34. Futafok legfiatalabb résztvevői. 9 órakor benépesült
a színpad környéke, sőt bátor óvodásokkal a színpad is, ahol a Peppino bohócként ismert Nagy Péter színész a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő
bemelegítést tartott az első futam előtt. Az
Alma együttes egyre gyorsuló, Nád a házam teteje… című népdalfeldolgozására
a szülők és gyerekek egyaránt örömmel
mozogtak, így nem csoda, hogy a kedvezőtlen időjárás ellenére jókedvűen kezdődhetett el a futóverseny.
arsay Ferenc polgármester először a

Kkisgyermekeket köszöntötte, majd el-

mondta, hogy idén a 4635 nevezéssel új
rekord született. Ez a szám nagyobb is lehetett volna, de sokan az utolsó pillanat
után kapcsoltak, és ezért lemaradtak a jelentkezésről. Hozzátette: a Futafok napja minden évben október első szombatja,
ezért már most beírhatjuk a naptárunkba a
2020-as futófesztivál időpontját.
– Vigyázzatok egymásra! Ezen a versenyen nem a győzelem vagy a jó he-

lyezés a legfontosabb, hanem az, hogy
mindenki épségben teljesítse a távot – indította útjára a gyerekeket a polgármester.
Az óvodások és az elsősök kísérővel
vagy – a Bátor futam résztvevőjeként –
egyedül tették meg az 500 métert, illetve az 1000 méteres távot, míg a nagyobb
gyerekek két kilométeres Campona körüli kört futottak a versenyen.
A hagyományoknak megfelelően az
ovis- és iskolásfutamokon kívül voltak
váltó- és felnőtt versenyek (2000, illetve
4000 méter), de Karsay Ferenc vezetésével rajthoz álltak a görkorisok is, akik a vizes terep miatt most „csak” örömgurulással szórakoztatták az érdeklődőket.
Az idei év kiemelt eseménye az együtt
mozgás örömét, az egészségesebb életet
célzó Életmód-váltó futam volt, amelyben olyan párosok álltak rajthoz, amelyek egyik tagja már egészséges életmódot folytat, hobbiszinten sportol, míg társa
a jó példa kapcsán változtatni akar eddigi életvitelén. A szervezők minden 1000
méteres távot – futva, kocogva vagy akár
sétálva – leküzdő páros példamutatását és
elszántságát díjazták.

Az érem és oklevél mellett a párosok mindegyike meghívást kapott a MAC
Újbuda játékosaitól a jégkorongmeccsre a
Tüskecsarnokba, nyert egy 12 ezer forint
értékű állapotfelmérést Barát Péter mesteredzőtől, illetve a Verofit jóvoltából egy
sportoláskor használható kulacsot. Az ajándékokat a közönség hatalmas elismerő tapsa kíséretében a MAC Újbuda jégkorongosai adták át az életmódjukon változtatni
akaró résztvevőknek a célba érkezéskor.
A futóversennyel egy időben, illetve
a versenyszámok és a díjátadók közötti időszakokban a Campona jóvoltából
ploggingolásra (kocogás közbeni szemétszedés) is lehetőség nyílt, amely kilenc útvonalon zajlott az adidas Runners futóedzői vezetésével.
Az egész napos eső ellenére jól sikerült az idei futófesztivál, hiszen a sportoláson túl megtisztult a környezet, és többen
megtették az első lépést az egészségesebb
életmód felé.
(A Futafok eredményei és az ott készült fotók megtalálhatók a www.
futafok.hu, illetve a www.facebook.com/
futafok22 weboldalakon.). n (T. a.)

Kiválóan hangoltunk a tévémeccsre
Két gól a Nyíregyháza ellen, két hét múlva megyünk a Hungária körútra
Két meccs, négy pont, és második hely
a tabellán – ez az elmúlt bő egy hét budafoki futballmérlege. És bár még csak
tizenegy forduló pergett le a harmincnyolcból, egyre nyilvánvalóbb, hogy
Csizmadia Csaba vezetőedző legénysége beleszólhat a bajnoki cím, és ezzel a feljutás kérdésébe. Hát még ha
nem csúsznának be balszerencsés
pontvesztések, mint szeptember 29-én
a Kazincbarcika ellen.
rdekes, a nehéz meccseket rendre

Éhozza a BMTE, az olyanokon pe-

dig, mint a középmezőny aljához tartozó Kazincbarcika elleni volt, sokszor
szenvedés lesz a vége. Pedig amikor
gólzsákjaink, Kovács Dávid és Szabó
Máté révén kettő-nullás előnnyel vonultunk a szünetre, semmi sem utalt
arra, hogy végül két pontot elpocsékolunk a háromból. Gálhidi György, a
korábbi budafoki edző átszervezte csapatát, és a 69. percre egy tizenegyesből, illetve egy szabadrúgás utáni szituációból kiegyenlített a vendég. Mi
több, a 84. percben Nazsa Tamás játékvezető második sárgával kiállította Szabó Mátét, pedig Gera Zoltán, az
U21-es válogatott szövetségi kapitánya
– többek között – az ő kedvéért jött ki a
Promontor utcába megtekinteni a mér-

Szabó Máté U21-es válogatott lett

kőzést. (A másik megfigyelt fiatal balhátvédünk, Kirják Henrik volt.)
A 2-2 után nem volt idő a sebek
nyalogatására, mert a 12. fordulóban –
nem tévedés, a válogatott szünet miatt
felcserélték a 11. és a 12. fordulót – a
nagy múltú Nyíregyháza érkezett vendégségbe, megannyi volt NB I-es játékossal (Jova, Busai) a kezdő tizenegyben, és tartalék edzővel a kispadon,
mivel a három meccsről eltiltott Zoran
Szpisljakot segítője, Lengyel Roland
helyettesítette.
A kettő-nullás hazai győzelmet ezúttal nem fenyegette különösebb ve-

Városházi Híradó
budafok-tétény

szély – bár annak idején Puskás Öcsi
bácsi váltig hangoztatta, hogy „a kettőnull a legveszélyesebb mérkőzésállás”
(csak tudnánk, hogy mennyivel veszélyesebb, mint a null-kettő?), a góllövőlista éllovasa, Kovács Dávid két
büntetőt is magabiztosan vágott Jova
hálójába, amivel immár hét gólnál tart;
mindkét tizenegyest Ihrig-Farkas Sebestyén elleni szabálytalanságért ítélte
meg Molnár Attila játékvezető.
„Végig domináltunk, bár a Kazincbarcika ellen is így történt, aztán akkor
csak egy pont lett a vége. A második
helyen várjuk a szünetet, amely után
október 20-án az Új Hidegkuti Nándor Stadionba látogatunk, a helyezések
alapján csúcsrangadónak számító televíziós meccsre az éllovas MTK ellen.
Ilyesmire két és fél éve nem volt példa a klubunk életében, amikor a Videoton kiverésével eljutottunk a Magyar
Kupa elődöntőjébe, ahol a Ferencvárossal találkoztunk. Élnünk kell a lehetőséggel, hogy az egész ország szeme
láttára megmutathatjuk, hol is tartunk”
– mondta lapunknak Csizmadia Csaba vezetőedző, aki ezúttal sem zökkent
ki szerepéből, és feljutási esélyeinket
firtató kérdésemre így felelt: „Mindig
csak a soron következő mérkőzésre figyelünk!” n (Ch. Gáll András)

– Szívesen tett eleget a meghívásnak?
– Mióta Budafokon élek a családommal, ha tehetem, minden évben eljövök
erre a rendezvényre. Nagyon szeretjük
a kerületet, itt éljük a mindennapjainkat és a mozgás hozzátartozik az életünkhöz. Feleségem (Dávid-Azari Fruzsina – a szerk.) NB I-es kézilabdázó,
én pedig hosszú évekig kosárlabdáztam.
Igaz, ma már nem játszom, de a kosárlabda mindig az életem része marad.
Sportos életmódot folytatunk, én például rendszeresen futok a kutyámmal a
Kamaraerdőben. Fontosnak tartom ezt
a futóversenyt, mert itt nem a győzelem a legfontosabb, hanem a sport és az
egészséges életmód szeretete.
– Az NBA-ben (National Basketball
Association – Nemzeti Kosárlabda Szövetség – a szerk.) szereplő Milwaukee
Bucks játékosmegfigyelőjeként dolgozik közel hét éve. Mivel jár ez a megbízatás?
– A munkám sok utazásra kényszerít,
rengeteg helyre kell elmennem, és rengeteg meccsen, kosárlabdával összefüggő eseményen kell részt vennem. Európa-szerte gyűjtöm az információkat,

keresem az új tehetségeket, hogy játékosokat ajánlhassak az NBA-be.
– Lehet, hogy a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia játékosainak egyike lesz a következő magyar kosárlabdázó, aki bekerülhet az észak-amerikai
profi kosárlabdaliga játékosai közé?
– Húsz éve, amikor az akadémiát alapítottuk, még javában játszottam. Az volt a legfőbb célunk, hogy a
gyerekeket mozgásra bírjuk, a mozgás
szeretetére neveljük. Akkoriban 50-60
gyerek kosárlabdázott Székesfehérváron, most meg már jóval ötszáz feletti a létszám. A fiúkat és lányokat elsősorban nem a profi életmódra neveljük,
mert az utánpótlásból jó esetben is csak
egy-két olyan gyerek kerül ki, aki bejut
a válogatottba vagy az NB I-be. Inkább
arra törekszünk, hogy minden korosztályban legyen versenyképes csapatunk, és arra, hogy ezek a kosárlabdázó gyerekek tizennyolc éves korukra
jó állóképességű, megfelelő formában
lévő emberekké váljanak, akiknek lételeme a mozgás. n (Tamás Angéla)

Két győzelem, egy vereség
A Budafoki Kosárlabda Klub jól kezdte az idei szezonját
jól sikerült felkészülésnek köszön-

Ahetően, illetve a Honvéd nyári át-

alakulása miatt a tavalyinál nagyobb
győzelmi eséllyel lépett pályára a Budafoki Kosárlabda Klub NB I/B-s csapata a Budapest Honvéd ellen szeptemberben. A legvérmesebb szurkolók sem
számítottak azonban arra, hogy csapatunk hatalmas fölénnyel, 104-73 arányban győzi le a kispestieket. Károly Máté
vezetőedző örömét fejezte ki, hogy a
felkészülési mérkőzések jó formáját
át tudták menteni erre az összecsapásra is, és végig küzdve-hajtva magabiztos győzelmet arattak. Kiemelte, hogy
a remek kezdést követően mindvégig
gördülékeny volt a csapatjáték, egykét játékosunk pedig extra teljesítményt
nyújtott. A Budafoki Kosárlabda Klub
csapata az NB I/B második fordulójában is győzött. A félidőben még döntetlen volt az állás a TF otthonában, de egy

remek harmadik negyednek és kemény
védekezésünknek köszönhetően ismét
győztesen hagytuk el a parkettet.
A legutóbbi, harmadik fordulóban ahhoz a Miskolchoz látogattunk, amely hozzánk hasonlóan győzelemmel kezdte a bajnokságot, és amelytől csapatunk utoljára
kikapott – még az előző szezon legvégén.
Múlt pénteken tehát az előző szezonbeli egyik legnagyobb riválisunk, a MEAFC
otthonában léptünk pályára. A két csapat
tavaly összesen négy alkalommal találkozott egymással: az alapszakaszban mindkét együttes győzni tudott saját pályáján,
a szezon legvégén, a kilencedik helyért vívott helyosztón viszont mindkét mérkőzést
a miskolciak húzták be 79-71, illetve 8077 arányban. A MEAFC-Miskolc gárdája
sajnos ismét nyert ellenünk hazai pályán,
a Miskolci Egyetem Körcsarnokában, 9572 arányban múlta felül a régóta veretlen
csapatunkat. n (VH – budafokbasket.hu)

A XXII. kerületi önkormányzat lapja  Megjelenik kéthetente  Felelős szerkesztő: Haraszti Gyula  Lapterv: Gremsperger Péter
 Kiadja: Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület önkormányzata  Felelős kiadó: Paál Anita  Szerkesztőség címe: 1222 Budapest, Komáromi utca 23. 
Telefon/fax: 780-4678, e-mail: varoshazihirado@bp22.hu  A lap számai olvashatók: www.budafokteteny.hu  Hirdetésfelvétel: Sales Bt. elérhetőségek: 06-20/9589-700, office@keruletilapok.hu  Apróhirdetés-felvétel: Promontor Print Nyomda: Budapest XXII., Kossuth. L. u. 25-29. (Promontor
Udvar Üzletház, földszint). Nyitva tartás munkanapokon 10-től 17 óráig. További információ: www.promontorprint.hu  Terjesztés: Magyar Posta Zrt. 
Nyomás: Mediaworks Hungary Zrt.  Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető  www.pltnyomda.hu  ISSN 2063-1472 (Nyomtatott)
 ISSN 2063-1480 (Online)  www. facebook.com/VaroshaziHirado

