Őrtűz Székelyföldért

Megszépült a Maci ovi

Pincejárat újborokkal

Ismét nyert a BMTE

Idén ötödik alkalommal gyúltak fel Budafokon
az őrtűz lángjai, amely a székelység melletti
kiállás újabb jele és bizonyítéka. (2. oldal) 

Az önkormányzat pályázata révén a Sziget Festékház jóvoltából készült el az ARTÉR és a Maci
Tagóvoda közös projektje. (2. oldal) 

Az újbor előtt tisztelegnek kulturális
és kulináris kínálatukkal a borászok
a Budafoki Pincejáraton. (9. oldal) 

A Vác elleni győzelmével a negyedik helyen
van a BMTE, de csak másodperceken múlt,
hogy második legyen. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Szuvenír
Kubik Annától
Kossuth-díjas
színésznő
a Klauzál Házban

(7. oldal) 

XXVII. évf. 21. szám 2019. október 30.

Elindult a részvételi költségvetés
A fejlesztési ötleteket december 16-ig várják, összesen 300 millió forint elköltéséről dönthet a lakosság a kerület három részében
Ferenc polgármester. Ezért is döntött úgy Budafok-Tétény önkormányzata, hogy 2019 őszén meghirdeti a részvételi költségvetést. Az új
kezdeményezés részeként a kerület
lakosai küldhetnek be projekteket,
fejlesztési és programjavaslatokat,
és szavazással ők döntik el, melyik
valósuljon meg.
Az önkormányzat várja azokat az
ötleteket, amelyekkel a helyi lakosok
XXII. kerület közösségi életét javítanák, illetve amelyek Budafok-Tétény fejlődéséhez járulhatnak hozzá.
Fontos, hogy olyan projektek valósuljanak meg, amikre a helyiek szerint tényleg szükség van. A részvételi
költségvetés kiváló alkalom a párbeszédre, a lakosokkal való együtt gondolkodásra – fogalmazott Karsay Ferenc, a XXII. kerület vezetője.
A projekteket december 16-ig lehet beküldeni. A beérkezett javaslatokról kétkörös szavazáson mondhatják el véleményüket Budafok-Tétény
lakosai. A projektbenyújtás feltételeiről és a szavazás folyamatáról bővebb információ elérhető a részvételi költségvetés már fentebb említett
weboldalán.

Megkezdődött a budafok-tétényi
részvételi költségvetés projektbenyújtási időszaka. December 16-ig
várják azokat az ötleteket, amelyekkel a helyiek javítanák a közösségi
életet, fejlesztenék a kerületet.
projektbenyújtásra kétféle mó-

Adon van lehetőség: a kezdemé-

nyezés honlapján, a http://www.
kozossegrekapcsolva22.hu oldalon,
illetve a városházán, a Klauzál Gábor
Budafok-tétényi Művelődési Központban és a Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központban elérhető formanyomtatványokon. A már
beérkezett ötletek az említett weboldalon tekinthetők meg. A részvételi
költségvetés forrásaiból megvalósuló
fejlesztési célokra Budafok-Tétény
önkormányzata összesen 300 millió
forintot különített el.
Közösséget építeni csak a fontos
döntések közös meghozatalával lehet. Budafok-Tétény vezetése számára fontos, hogy a XXII. kerület
aktív és folyamatosan fejlődő közösség legyen. Olyan hely, ahol jó
élni, ahol igazán otthon érezheti magát fiatal és idős, családos és egyedül élő egyaránt – közölte Karsay

Emlékezés az ötvenhatos hősökre

(Továbbiak a 2. és 4. oldalon) 

Választott Budafok-Tétény
Karsay Ferenc marad a polgármester, ellenzéki többség a képviselő-testületben
2019. október 13-i helyi önkormányzati választás ered-

Aménye alapján továbbra is Karsay Ferenc fogja vezetni

A Nagytétényi Polgári Kör és kerületünk önkormányzata szervezésében emlékeztünk meg az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről. A megemlékezés a
nagytétényi Szelmann Ház falán elhelyezett 1956-os emléktáblánál kezdődött,
majd a Városház téren folytatódott az 1956-os emlékmű és a dr. Takács Pál-emléktábla megkoszorúzásával. (Továbbiak a 2. oldalon) 

a kerületet, aki így második ciklusát kezdi polgármesterként. A képviselő-testületben az eddigi, még nem jogerős
eredmények szerint, öt kormánypárti, tizenegy ellenzéki, valamint egy civil szervezet képviselője foglal majd
helyet. Közel 55 százalékos részvétel mellett döntöttek a budafok-tétényiek a kerület vezetéséről október 13án. A csaknem 24 ezer választópolgár Karsay Ferencet,
a Fidesz–KDNP jelöltjét hatalmazta fel a kerület vezetésére a szavazatok 48,15 százalékával. Havasi Gábor, a
Momentum Mozgalom–Demokratikus Koalíció–Magyar
Szocialista Párt–Párbeszéd Magyarországért Párt–Lehet
Más a Politika közös jelöltje a szavazatok 46,82 százalékával a második helyen végzett. A Budafok-Tétény Baráti
Körök Egyesületének polgármesterjelöltje, Iván János az
érvényes szavazatok 5,03 százalékát kapta.
A képviselő-testületet várhatóan 5 Fidesz–KDNP-s,
11 ellenzéki és 1 civil szervezet képviselője alkotja
majd. (Folytatás a 3. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Életüket adták a szabadságért
Ünnepi megemlékezések október 23. alkalmából a nagytétényi emléktáblánál és a Városház téren
A Nagytétényi Polgári Kör és kerületünk önkormányzata szervezésében
emlékeztünk meg az ’56-os forradalom és szabadságharc hőseiről.
megemlékezés
a
nagytétényi
Ház falán elhelyezett
1956-os emléktáblánál egy korabeli Csepel teherautó begördülésével kezdődött. A Himnusz eléneklése után egyperces néma csönddel emlékeztünk a
közelmúltban elhunyt nagytétényi hősre, Landi Jánosra, aki 1956-ban részt
vett a nagytétényi harcokban és az ’56os Szövetség Nagytétényi Szervezeté-

ASzelmann

nek tagja volt. Lázár Csaba színművész
Vitéz Priska József Tamás Falra véstem
című versét mondta el, majd Monostoriné Szeleczky Gabriella, a Baross Gábor Általános Iskola magyar-történelem
szakos tanára tartott megemlékező beszédet: ,,Milyen reménytelen, elviselhetetlen világ volt 1956-ban Magyarországon, ha tizenéves fiatalok, akik előtt
még ott volt az egész élet, fegyvert fogtak, és páncélosok, a világ egyik legnagyobb hatalma hadseregének nehézfegyverei ellen vették fel a harcot … Nincs az
embernek nagyobb kincse, mint a hazája
s a szabadsága. A ma fiataljainak ez meg-

adatott, de ezt megbecsülni s azokra emlékezni, akik életük árán is kivívták, az
közös kötelességünk!”
Lázár Csaba Monostoriné Szeleczky
Gabriellát méltatta, akit hazánkért és magyarságunkért végzett több évtizedes
munkásságért Magyarságért Érdemrenddel tüntetett ki a Kárpát-medencei Vitézi
Rend. Az elismerést Solymoskövi Péter,
a vitézi rend törzskapitánya adta át a történész és tanárnő részére.
Marton Bernát ciszterci szerzetes,
jelenlegi zirci perjel saját bőrén tapasztalta meg az ’56-os forradalom
és szabadságharc történéseit, beszé-

dében életútjáról mesélt. A nagytétényi megemlékezés Lázár Csaba előadásában Vitéz Priska József Tamás
Bevallomásom című versével, majd az
emléktábla megkoszorúzásával fejeződött be. A rendezvény a Városház téren
lévő 1956-os emlékműnél folytatódott,
ahol Budafok-Tétény önkormányzata, a kerületi szervezetek, egyházak és
közösségek képviselői, valamint magánszemélyek helyezték el az emlékezés koszorúit. A reggeli ünnepély a Városház téri dr. Takács Pál-emléktábla
megkoszorúzásával zárult. n
(budafokteteny.hu, VH)

Elindult
a részvételi
költségvetés
A fejlesztési ötleteket
december 16-ig várják,
összesen 300 millió forint
elköltéséről dönthetünk
(Folytatás az 1. oldalról) 

A program keretében megvalósuló projektcélokra a kerület három területegysége − Budafok, Budatétény és Nagytétény − részére 100-100-100 millió
forintot különített el az önkormányzat. A keretösszegből a legtöbb voksot kapó és a részvételi költségvetés
szabályainak is megfelelő javaslatok
valósulnak majd meg − hangsúlyozta
Karsay Ferenc.
A XXII. kerület polgármestere hozzátette: arra biztat mindenkit, hogy éljenek a lehetőséggel és nyújtsanak be
projektjavaslatot. Mint mondta: ez
most az az időszak, amikor bátran beküldheti mindenki az ötletét, elmondhatja, mire lenne igény, mit szeretne
megújítani. A kis projektek ugyanolyan
értékesek, mint a nagyobb ötletek –
emelte ki Karsay Ferenc. n (vh)
Bővebb információk:

www.kozossegrekapcsolva22.hu és
www.facebook.com/kozossegrekapcsolva22

Összefogás a Maci óvodáért
Az önkormányzat támogatásával szépült meg a Maci Tagóvoda
Budafok-Tétény önkormányzata tavaly
hirdette meg festékpályázatát. A pályázat segítségével a Sziget Festékház (Duna Kontír Bt.) jóvoltából készült
el az ARTÉR Művészeti Egyesület és a
Maci Tagóvoda közös projektje.
z ARTÉR Művészeti Egyesület és

Aa Maci Tagóvoda közösen jelent-

kezett a festékpályázatra és tervezte
meg a közösségépítő, térfunkció-erősítő projektjét. A pályázatnak köszönhetően a tagóvoda épületét határoló kerítéstől a gyerekeket vezető rámpán át a
belső udvarig festették le a szürke térkővel burkolt területeket. Az óvoda kerítésének lefestése az esztétikai funkcióján túl biztonsági feladatot is ellát,
mivel a kerítés utcai frontját fényvisszaverő festékkel is lefestették, amely fel-

hívja az autósok figyelmét a gyerekekre, fokozott óvatosságra figyelmezteti
őket. Az elkészült festések ünnepélyes
átadásán Filotás Viktória, az ARTÉR
Művészeti Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd elmondta,
hogy Horváthné Fükő Zsuzsanna akkori óvodavezetővel és Frankovics-László
Éva tagóvoda-vezetővel egyetértésben
adták be a pályázatmunkát, melyet a
Sziget Festékház támogatott alapanyagokkal és eszközökkel. Kaszás Réka
festőművész a tervezésről, a kivitelezésről és annak fázisairól beszélt. Elmondta, hogy a minták kiválasztásában
fontos szempont volt, hogy a festések
ne csak díszítő, de fejlesztő funkciót is
ellássanak.
Karsay Ferenc polgármester úgy fogalmazott: ,,A Maci Tagóvoda egyik

büszkeségünk. A kerület egyik olyan intézménye, amelybe nagyon sok energiát, időt és nem utolsósorban pénzt
fektettünk, hogy a gyerekek a lehető
legjobb körülmények között legyenek.”
Orbán Judit, az Egyesített Tagóvodák vezetője, Lukács Ágnes, a Maci
Tagóvoda vezetője és Szvet László a
Sziget Festékház képviseletében köszönetüket fejezték ki, majd elmondták, hogy szívesen vesznek részt a jövőben is hasonló projektben. Az átadón
minden óvodás egy-egy kerületi kifestőt kapott ajándékba, melyeket szintén
az ARTÉR művészei álmodtak meg.
Az önkormányzat és a Sziget Festékház hozzájárulása mellett a Képző- és
Iparművészeti Közalapítvány is támogatta a projekt létrejöttét. n
(budafokteteny.hu, VH)

Őrtűz Székelyföldért
Budafokon is aláírást gyűjtöttek
a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésére
Hat évvel ezelőtt az önkormányzatok közül elsőként Budafok-Tétényben tűzték
ki a székely zászlót, támogatva a székelyek autonómiatörekvéseit. Idén ötödik alkalommal gyúltak fel Budafokon az őrtűz
lángjai, amely a székelység melletti kiállás
újabb jele és bizonyítéka.
„Ez az idei alkalom kiemelten fontos, hiszen itt, Budafok-Tétényben is gyűjtjük az
aláírásokat a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésére, melynek célja, hogy az Európai Unió kezelje kiemelten azokat a régiókat, amelyeket
nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi
sajátosságaik megkülönböztetnek az őket
körülvevő régiókétól” – mondta beszédében Karsay Ferenc polgármester a Tóth József és a Kossuth Lajos utca kereszteződésében található dombon, az őrtűzgyújtás
helyszínén. A rendezvényen közreműködött Kovács Alexandra és Tóth Johanna, a
Nádasdy Kálmán Művészeti és Általános
Iskola népzene tanszakos népi énekesei.
Sánta Imre, a háromszéki Sotyor református lelkésze Székelyföld üzenetét olvasta
fel a megjelenteknek, és megáldotta az őrtüzet: „Fellobbannak a lángok, hogy az őszi
szélben egymásnak integessenek és jelez-

zék, őrhelyeinken állunk, vagyunk, élünk,
létezünk, és senki nem tagadhatja meg tőlünk ezt a létezést” – mondta a lelkész.
A szívhez szóló gondolatok után Miklós András egyházgondnok olvasta fel
a Székely Nemzeti Tanács felhívását. A
helyszínen sokan álltak sorba, hogy aláírhassák az autonómiai törekvésről szóló
kezdeményezést. „Az igazi élő szolidaritást mutatjuk meg ma mindenkinek, aki a
magyar nemzethez tartozónak vallja magát. Nem mások lejáratására, megbántására törekszünk, a jogos jussát követelő
székelység mellé állunk, akiknek a küzdelmei nélkül ma nem létezne Magyarország” – mondta beszédében Szabolcs Attila egykori polgármester.
Az emberek által kirajzolt kör, a máglya és az ellenszél jelképeiről és azok jelentéséről beszélt Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke.
„Ez a máglya a közös sorsunkat és a közös hivatásunkat jelképezi. Van egy nagyon komoly ellenszél, amely ezt a máglyát ki akarja oltani, melynek a hatásait
régóta érezzük” – fogalmazott a politikus.
A beszédeket követően meggyújtották az őrtüzet, ami hosszú ideig fénylett a
domb tetején. n (Viszkocsil Dóra)

Városházi Híradó

Választott a kerület



képviselet
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

Az önkormányzati választás eredményei
(Folytatás az 1. oldalról) 

A 2019. október 13-i helyi önkormányzati választás eredménye alapján továbbra is Karsay Ferenc fogja
vezetni a kerületet, aki így második
ciklusát kezdi polgármesterként. A
képviselő-testületben öt kormánypárti, tizenegy ellenzéki, valamint
egy civil szervezet képviselője foglal
majd helyet.

Egyéni képviselők:
1. számú egyéni választókerület:
Jurás László (Momentum Mozgalom–
Demokratikus Koalíció–Magyar Szocialista Párt–Párbeszéd Magyarországért Párt–
Lehet Más a Politika–Budafok-Tétény
Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége–Közösség Dél-Budáért Egyesület)
2. számú egyéni választókerület:
Németh Zoltán (Fidesz–Magyar Polgári
Szövetség–Kereszténydemokrata Néppárt)
3. számú egyéni választókerület:
Daróczi Károly (Momentum Mozgalom–Demokratikus Koalíció–Magyar Szocialista Párt–Párbeszéd Magyarországért
Párt–Lehet Más a Politika–Budafok-Tétény
Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége–Közösség Dél-Budáért Egyesület)
4. számú egyéni választókerület:
Perlai Zoltán (Momentum Mozgalom–Demokratikus Koalíció–Magyar Szocialista Párt–Párbeszéd Magyarországért
Párt–Lehet Más a Politika–Budafok-Tétény
Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége–Közösség Dél-Budáért Egyesület)

5. számú egyéni választókerület:
Kerekes Gábor (Momentum Mozgalom–Demokratikus Koalíció–Magyar Szocialista Párt–Párbeszéd Magyarországért
Párt–Lehet Más a Politika–Budafok-Tétény
Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége–Közösség Dél-Budáért Egyesület)
6. számú egyéni választókerület:
Tóth Endre (Momentum Mozgalom–
Demokratikus Koalíció–Magyar Szocialista Párt–Párbeszéd Magyarországért
Párt–Lehet Más a Politika–Budafok-Tétény
Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége–Közösség Dél-Budáért Egyesület)
7. számú egyéni választókerület:
Somos Iván András (Momentum Mozgalom–Demokratikus Koalíció–Magyar
Szocialista Párt–Párbeszéd Magyarországért Párt–Lehet Más a Politika–Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége–Közösség Dél-Budáért
Egyesület)
8. számú egyéni választókerület:
(Lapzártánk idején az eredmény még nem jogerős)

Nádor Iván (Momentum Mozgalom–
Demokratikus Koalíció–Magyar Szocialista Párt–Párbeszéd Magyarországért
Párt–Lehet Más a Politika–Budafok-Tétény
Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége–Közösség Dél-Budáért Egyesület)
9. számú egyéni választókerület:
Kovács István (Momentum Mozgalom–Demokratikus Koalíció–Magyar Szocialista Párt–Párbeszéd Magyarországért
Párt–Lehet Más a Politika–Budafok-Tétény
Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége–Közösség Dél-Budáért Egyesület)

10. számú egyéni választókerület:
Kóber György (Momentum Mozgalom–Demokratikus Koalíció–Magyar Szocialista Párt–Párbeszéd Magyarországért
Párt–Lehet Más a Politika–Budafok-Tétény
Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége–Közösség Dél-Budáért Egyesület)
11. számú egyéni választókerület:
Dr. Staudt Máté (Momentum Mozgalom–Jobbik Magyarországért MozgalomLehet Más a Politika–Közösség Dél-Budáért
Egyesület–Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége)
12. számú egyéni választókerület:
Karsay Ferenc (Fidesz–Magyar Polgári
Szövetség–Kereszténydemokrata Néppárt)
Kompenzációs listáról
a testületbe jutott képviselők:
Dankóné Hegedűs Jolán (Momentum
Mozgalom–Demokratikus Koalíció–Magyar
Szocialista Párt–Párbeszéd Magyarországért Párt–Lehet Más a Politika–Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége–Közösség Dél-Budáért Egyesület)
Krieger Krisztina (Fidesz–Magyar Polgári Szövetség–Kereszténydemokrata Néppárt)
Szepesfalvy Anna (Fidesz–Magyar Polgári Szövetség–Kereszténydemokrata Néppárt)
Vizi Sándor (Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete)
Zugmann Péter (Fidesz–Magyar Polgári
Szövetség–Kereszténydemokrata Néppárt)
Az önkormányzati választások eredménye
egyelőre nem jogerős. n
(Forrás: valasztas.hu)

Nov. 2-án n
o
szombat

Ami nem változott:
„Mindenki fontos!”
z első és legfontosabb szó, ami eszembe jut: köszönöm. Köszönöm

A a budafok-tétényi választóknak, akik október 13-án éltek demok-

ratikus jogukkal és elmentek szavazni. Bárkire is adták voksukat.
Köszönöm a kerületi lakótársak bizalmát, amely alapján megbízást
kapok kerületünk vezetésére az elkövetkező öt évre. Minden tudásommal és energiámmal azon fogok dolgozni, hogy Budafok-Tétény
továbbra is fejlődjön, szépüljön, és mindenki biztonságos otthonának
érezze településünket.
A kampány véget ért, újra eljött a hétköznapi munka ideje. Az elmúlt időszakban nagy önuralmat igényelt tőlem a méltatlan támadások, rágalmak eltűrése, szó nélkül hagyása. Minden mandátumot
nyert képviselőtársamat arra kérem, hogy kövesse a példám! Tisztelettel kezelje a köztisztviselőket, közalkalmazottakat, politikustársait
és mindenekelőtt a választókat, akiktől megbízásunkat kapjuk. Alapvető szabály, hogy a választások után minden itt élő kerületi érdekeit
képviselnünk kell, politikai véleményétől függetlenül.
A VÁLASZTÁSI MATEMATIKA ALAPJÁN EGYÜTTMŰKÖDÉSRE
VAGYUNK ÍTÉLVE. ERRE KÖTELEZTEK UGYANIS A VÁLASZTÓK.
ENNEK A KÖTELEZETTSÉGNEK ÉN ELEGET FOGOK TENNI.
Minden önkormányzati képviselőt szeretettel hívok egy olyan
együttműködés keretei közé, ahol együtt döntünk majd minden, lakhelyünket érintő kérdésben! Ehhez kölcsönösen meg kell bíznunk
egymásban, bizalmatlan légkörben nem lehet eredményesen dolgozni. Vitázni lehet, sőt kell, de csak tiszta szándékkal, a legjobb megoldások megtalálásának érdekében. A képmutatás, az önös érdekek önkormányzati szintre emelése, egymás besározása nem megengedhető.
KÖTELESSÉGEM MEGTENNI AZ ELSŐ LÉPÉST, EGYMÁS
TISZTELETÉN ALAPULÓ, TISZTESSÉGES, KÖZÖS MUNKÁRA
HÍVOM A VELEM ELLENTÉTES OLDALON ÜLŐ KÉPVISELŐTÁRSAIMAT IS.
Ehhez minden feltétel adott, Budafok-Tétény gazdálkodása stabil,
sok előkészített fejlesztésünk vár végrehajtásra, izgalmas és szép feladatok elé nézünk minden szakterületen, az egészségügytől az oktatáson át az infrastruktúra-fejlesztésig!
Ne áldozzuk fel az itt élők jövőjét a pártpolitikai harctéren! n
civil szemmel

Pincejárat az újbor jegyében

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

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:
Záborszky Pince – Borváros
(1222 Bp., Nagytétényi út 24-26.)
Nyitva: 14.00–19.00
Belépőjegy: 1500 Ft, Pincejárat
jeggyel: 1200 Ft

16.00 – Gasztro-talkshow: Az Orient expressz nyomában Miközben fény derül egy-két titokra a legendás luxusvonatról,
Serfőző László és Révész József mesterszakács grillezett finomságokkal készül egy igazán különleges helyszínen. Kóstolóval
egybekötött pódiumbeszélgetés.
14.00-19.00 Beregi Edina vizuális művész kiállítása

Seybold - Garab Pince
(1221 Bp., Péter Pál u. 39.)
Nyitva: 15.00–22.00

15.00-20.00 Szóka Júlia: Jó bor, jó egészség - bordalok
Zene és gasztronómia találkozása a többszázéves pincében.
Menü: Füstölt csülök, főtt tojással, friss tormával és házi kovászos
kenyérrel, egy pohár újborral, mint Grinzingben. csomag ára: 3000 Ft.
Előzetes regisztrácóhoz kötött: +36 70 313-2978 telefonszámon
vagy orszagcimer@gmail.com
15.00-20.00 Borászati kiállítás Appel Péter tárgyi gyűjteményéből

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

15.00-20.00 Czikora László és Sógor Tamás borköszöntő 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: Kacsacomb párolt
káposztával, hagymás törtburgonyával, aranygaluska: 2990 Ft.
Előzetes regisztrációhoz kötött a: (1) 424 5115 telefonszámon.

Soós István Borászati
Szakiskola Tangazdasága
(1221 Bp., Jósika u. 2-28.)
Nyitva: 15.00–20.00
Belépőjegy: 1200 Ft

Betekintés a borászkodás rejtelmeibe a vezetett pinceséta
alatt.
Borkóstoló és borkorcsolya.
Bor-totó ajándék kóstolóval.

Katona Borház
(1222, Bp., Borkő u. 6B.)
Nyitva: 18.00–22.00
Belépőjegy: nincs

19.30 Krúdy fröccs - borkóstolóval egybekötött interaktív
időutazás sanzonokkal és kuplékkal
Jegyár: 2900 Ft. jegyek a jegy.hu-n, a Klauzál-Házban, helyszínen
az előadást megelőző 30 percben.

Törley Pezsgőmanufaktúra
(1221 Bp., Anna u. 7.)
Nyitva: 13.30–17.30
Belépőjegy: 1200 Ft

Múzeumlátogatás és vezetett pinceséta
Pinceséták: 14.30, 15.30, 16.30.

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

A gerinc meg a kabát
gy képviselő, aki vállalja a feladatot, fel is esküszik rá, és komolyan

E gondolja, hogy a köz érdekében dolgozik, az ha akar, ha nem, ke-

rülhet nehéz helyzetbe.
Velem ez gyakran megesett, mióta a feladataim között az „újságba
írás” is megjelent. Bár nem voltam és nem is lettem újságíró, de megtisztelő volt, hogy éveken keresztül leírhattam a civil véleményemet,
és azt bárki kritizálhatta, rossznak vagy jónak ítélhette. Bízom benne,
hogy ezen utóbbi gyakrabban történt, mert sokszor sokan gratuláltak egy-egy gondolatért. Mindenkor aktuális kérdésekkel jelentkeztem egyéni közelítéssel, soha nem feladva a civil véleményt. Ezúton is
köszönöm a lehetőséget, a pozitív véleményeket, jelzéseket.
Most új helyzet lesz. Nem nekem kell pontos időre szállítani a kis
cikkeket. Mostantól a mások által elvégzett dolgokat, leírtakat minősíthetem. Persze nem mindegy, hogy milyen formában. Egy hittel átitatott gyűlölködés talaján, vagy észszerű kompromisszumok mentén,
a másik felet elfogadva, becsülve, nem minősítve.
Az önkormányzati választáson kialakult helyzetben nem tehettem
mást, mint éltem az „ölembe hullott” lehetőséggel, és talán naivan elhittem, hogy a budafoki közéletben nem listán, hanem „direktben” is
képviselő lehetek, és a listán más civil képviselővel leszünk mi, civilek
többen. TÉVEDTEM, de arra nem számítottam, hogy az éjszaka sötét
leple alatt bedobált felhívásban BORKAI-val együtt jelenek meg egy
gyászjelentés feketeségén is túltevő formában.
Az ellenfél – még ha az lettem volna – az nem ellenség. Az pedig
végképp nem járja, hogy ezen gondolat elindítója úgy minősít szervezetet, azok egykori és mai vezetőit, amihez önmaga teljesítménye
alapján nem illene nyúlnia.
Sikerült vele beszélnem, és ez alapján meg az indító gondolat párhuzamában csak az jut eszembe, hogy eddigi életemben, ha bementem
valahova – Baráti Körök, BMTE, önkormányzati képviselő –, csak a
kabátomat akasztottam a fogasra, nem a gerincemet. Ha ez nem így
lett volna, bizonyára nem lett volna annyi Fideszre leadott érvénytelen szavazat, mint abban a körzetben, ahol én küzdöttem. Ennyit a
valóságról.
Végezetül nem írója, hanem olvasója leszek a jövőnek abban reménykedve, hogy az új helyzetben a szereplők is rájönnek, hogy csak
„ellenfélként” lehetnek sikeresek. A példa már előttük áll, és csak követni kell.
Magam pedig csak civil listán bejutott képviselőként teszem a dolgomat tovább, eleget téve azok elvárásának, akik erre a feladatra bizalmat szavaztak. De azért egyet megtanultam, a bizalom alapja a bizalmatlanság. Különösen azzal szemben, aki a barátjának nevez. n
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Körkérdések a kerületi polgármesterjelöltekhez
Karsay Ferenc polgármestert, Havasi Gábort és Iván Jánost kérdeztük
Három polgármesterjelölt indult októberben az önkormányzati választáson Budafok-Tétényben. A választók ismét Karsay Ferencet,
a Fidesz–KDNP jelöltjét tisztelték meg bizalmukkal, így az elkövetkezendő öt évben ő lesz a kerület vezetője. Karsay Ferenc polgármestert, Havasi Gábort, az ellenzéki összefogás jelöltjét és Iván Jánost, a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesületének jelöltjét
kérdeztük a választásról és arról, hogy mit tesznek a kerületért a jövőben, illetve a politikai tevékenységükön túl mivel foglalkoznak
még az elkövetkezendő években.

– Hogyan értékeli az önkormányzati választás eredményét? Országosan, a fővárosban, illetve a kerületben.
Karsay Ferenc: – Az elmúlt 25 év összes uniós, országgyűlési és önkormányzati választásának kampányában dolgoztam. Megtanultam, hogy a választók akaratát mindig tiszteletben kell tartani. Ez
alapján az országban élők többsége támogatja a kormányzat munkáját, de a nagyvárosok felében és a fővárosban élők komoly kritikát
fogalmaztak meg szavazataikkal. Paradox módon ez a kritika nem
elsősorban azoknak szólt, akik megmérettettek a választásokon, hanem a választóknak a két nagy politikai közösséghez való viszonyát
mutatta meg. Ez a vélemény ugyan általánosító, de tény, hogy újraválasztottak gyengén teljesítő, vagy erkölcsileg elítélhető politikusokat,
miközben feddhetetlen, településükért élő-haló polgármesterek, képviselők elbuktak. Mindenki tud példát mondani mindkét esetre. Engem Tarlós István veresége nagyon elszomorít, mert minden szempontból felkészült, áldozatkész szakembert, kiváló vezetőt ismertem
meg a személyében. Ugyanezt el tudom mondani a kerületi polgármesterekről is, akik most nem jutottak mandátumhoz. Budafok-Tétény az elmúlt 5 évben minden korábbinál több fővárosi forráshoz
jutott a jó együttműködésnek köszönhetően. Tisztában vagyok vele,
hogy a következő időszakban is meg kell találnom a közös hangot a
főpolgármesterrel, ebben segítséget kérek korábbi ellenfelemtől, aki
egy csapatban politizál a jelenlegi főpolgármesterrel, és kompenzációs listán ő is bejutott a Fővárosi Közgyűlésbe. Így ketten képviselhetjük kerületünk érdekeit a fővárosban. Helyi szinten a képviselők
egyharmadát adja a mi politikai közösségünk. A képviselő-testületi munkában még inkább konszenzusra kell törekednünk. Azt javaslom minden képviselőnek, köztük a többségben levő ellenzékieknek
és a sajátjainknak is, hogy készítsük elő közösen a döntéseket, alakítsuk ki a hatékony önkormányzati munkához szükséges bizalmi légkört, ismerjük meg egymás álláspontját, és a közös döntéseket közösen is hajtsuk végre. A település problémáira nincs annyi megoldás,
amennyi politikai párt. Ezzel a munkamódszerrel megszüntethetjük a
klasszikus kormányzó-ellenzéki szerepeket, és együtt dolgozhatunk
Budafok-Tétényért.
Havasi Gábor: – A XXII. kerületi polgármester-választáson
ugyan 312 szavazattal (1,33%) alulmaradtam, ez hatalmas eredmény úgy, hogy én nagyjából fél éve léptem be a politikába, a Momentum pedig alig 2,5 éves párt. Ráadásul az ellenzék többséget
szerzett a budafok-tétényi képviselő-testületben, így véget ért a kerületben a mindent leuraló, agresszív fideszes vezetés. Karsay Ferencnek nyitnia kell azok felé a kerületi lakosok és ellenzéki politikusok felé is, akiknek a véleményét eddig egyszerűen lesöpörte
az asztalról. Az önkormányzati választás egyértelmű siker az ellenzéknek a fővárosban is, országosan pedig megmutattuk, hogy jó jelöltekkel, jó együttműködésekkel le tudjuk győzni a kormánypártot a nagyvárosokban. A munka azonban még csak most kezdődik
– most lesz három évünk arra, hogy bemutassuk a választóknak: az
ellenzék által vezetett kerületek, városok sokkal jobban, sokkal átláthatóbban működnek. A következő időszakban ezen fognak dol-

gozni a Momentum polgármesterei és önkormányzati képviselői,
én pedig a Fővárosi Közgyűlés tagjaként mindent meg fogok tenni
a kerületünk érdekében.
Iván János: – Először is szeretném megköszönni a kerületi lakótársaknak a Baráti Körök civil jelöltjeire leadott szavazatokat, és
külön a személyemre mint polgármesterjelöltre leadott szavazatokat is. A választópolgárok éltek a demokrácia adta lehetőséggel, ezt
mutatja a nagyarányú részvétel, a szoros eredmények és az is, hogy
nem csak pártok jelöltjeire lehetett szavazni, hanem civilekre is.
Ugyanakkor elszomorító, hogy az indulatok és a valami ellen
való szavazás a fülkékben a kelleténél nagyobb hangsúllyal volt jelen.
Országosan és Budapesten is jó volt látni, hogy a pártok mellett
valódi civil szervezetek és független jelöltek is indultak, de ezek
száma sajnos csökkent.
Kerületünkben vegyesek a benyomásaim. A helyi önkormányzati szintű választásnak már nem lenne szabad ilyen erősen a nagypolitikáról szólnia. Itt a közösségért tevő civil kerületi lakosokat lenne
jó nagyobb mértékben bevonni a kerület vezetésébe, akik nemcsak
pozíciót szereznek meg, hanem öt éven át dolgoznak is a körzetükért, a kerületért. Ilyen emberek egyébként a pártokban is vannak.
Sajnos ennek a szemléletnek még nincs meg a kultúrája a nagyobb
városokban, vidéken talán kicsit jobban figyelembe veszik ezt.
A Fidesz számára intő figyelmeztetés volt a kerületi önkormányzati választás. Ugyanakkor az ellenzéki összefogás tartóssága és
működőképessége erősen megkérdőjelezhető. Az is kérdéses, hogy
a baloldali összefogás sok pártjának sokféle érdekeit háttérbe tudják-e szorítani a kerület érdekeinek javára.
Az indulat, a gyűlölet, a rágalmazás a választások alatt és utána is megmaradt, amit a szavazópolgárok jelentős része át is vett.
A pártok ilyen megosztással próbálnak maguknak örök időkre szavazóbázist biztosítani. Ez azonban nem megy. Láttuk, hogy a kommunizmus is megbukott. Át kellene térni az értékalapú szemléletre
és a választásra. Akkor a politikusok is jobban összekapnák magukat, hogy nem engedhetnek meg akármit maguknak, lásd a kispesti
vagy győri botrány, és valóban abban lenne a verseny, hogy ki dolgozik jobban az adott területért.

– Mit tesz majd az elkövetkezendő években a kerületért,
a kerületi lakosság életkörülményeinek további javítása érdekében?
Karsay Ferenc: – A programom nem változott. Időközben alaposan megvizsgáltuk az ellenzék programját is. Véleményem szerint nem tartalmaz olyan elemet, ami megfelelő előkészítés után
nem vállalható. Közösen kell azonban dönteni, hogyan lehet egybedolgozni a két elképzelést. Véleményem szerint az oktatás magas
színvonalának biztosítása (bölcsődétől felsőoktatásig), a közlekedés és az egészségügy problémáinak megoldása, valamint a környezetvédelem mindenképpen előnyt kell hogy élvezzen a következő időszakban.

Havasi Gábor: – Ahogy eddig mentőápolóként, úgy fővárosi
képviselőként is az emberek szolgálatát tekintem feladatomnak.
Budafoki lakosként és helyi politikusként továbbra is részt veszek
a kerületi közéletben, és együttműködve a helyi képviselő-testületi többséggel, szeretném összehangolni a kerületünk terveit a budapesti tervekkel, illetve igyekszem hazahozni a lehető legtöbb budapesti pénzügyi forrást. Budafok-Tétény polgármesterét azonban
továbbra is Karsay Ferencnek hívják. A kérdés, hogy képes lesz-e
alkalmazkodni az új helyzethez, hajlandó lesz-e együttműködni az
új, kerületi és fővárosi többséget alkotó ellenzéki képviselőkkel, illetve a főpolgármesterrel és velem. Mi a város érdekében nyitottak
vagyunk az együttműködésre!
Iván János: – A képviselő-testületben korábban 12 évig már
dolgoztam az itt élőkért. Sajnos most nem kerültem be, pedig nap
mint nap találkozom megoldandó problémákkal, feladatokkal.
Ezek intézése az új képviselők feladata lesz. Természetesen, ha
lehetőségem adódik szívesen dolgozok „kis városunk” és az itt
élők jólétéért.

– Van-e a politikán kívüli foglalkozása? Ha igen, mivel
foglalkozik még a politikai tevékenységén kívül az elkövetkezendő években?
Karsay Ferenc: – 1985 óta szolgálom Budafok-Tétény lakóit. Amikor elvégeztem a Testnevelési Egyetem nappali tanári szakát, itt kezdtem tanítani. Büszke vagyok arra, hogy bár 1998 óta főállásban a Polgármesteri Hivatalban dolgozom, tanári hivatásomat
mindig gyakoroltam. Kerületi általános iskolásoknak tanítok testnevelésórán görkorcsolyázást, illetve a Testnevelési Egyetem csecsemőúszás-oktató képzésén adom át tudásomat a hallgatóknak.
Mindkettőt nagyon szeretném folytatni, mert családom – gyermekeim és unokáim – mellett a tanítás jelenti számomra a feltöltődést
és kikapcsolódást.
Havasi Gábor: – Közel 6 éve dolgozom mentőápolóként a budafoki mentőállomáson, mellette szereztem mentésirányítói és sürgősségi osztályos gyakorlatot is, illetve a Momentum egészségpolitikai munkacsoportjában szakpolitikai kérdésekkel is foglalkoztam.
Szeretem a hivatásomat, ezért mindenképpen folytatni fogom a
gyakorlását. Az még a jövő heti alakuló ülés kérdése, hogy a Fővárosi Közgyűléstől és Karácsony Gergely főpolgármestertől milyen
más megbízást kapok, utána tudom egyeztetni a mentőszolgálattal
a munkám további kereteit. A Facebook-oldalamon mindenről be
fogok számolni a választóknak.
Iván János: – Sosem voltam politikus. Civil munkámmal
igyekeztem mindig eredményeket elérni a rám bízott területen.
Az itt élő lakótársak jobb életkörülményeiért dolgozom továbbra is több társasház és lakásszövetkezet képviselőjeként. A napi
problémák megoldásán túl az értéknövelő fejlesztések és a közvetlen lakókörnyezet fejlesztése, barátságos kialakítása a fő célom továbbra is. n (vh)
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felhívás

„Ha a rendezvényedre
emlékezni fognak,
akkor Rád is”

Ajándék muskátli
az önkormányzattól
Budafok-Tétény önkormányzata ingyenesen osztja szét a közterületekről
beszedett muskátlikat november 6-án
és 7-én az Oroszlános udvarban. Előzetes jelentkezés szükséges.

A kávé sem volt mellékes, sőt beszédessé
vált.
Miért válasszák a párok/cégek a Mermel
Éttermet és Rendezvényházat esküvőjük /
rendezvényeik helyszínéül? – kérdeztük a
tulajdonostól egy latte melletti beszélgetéskor, és nemcsak az lepett meg, ahogy és amit
mondott, hanem a kávéja is. Tartalommal töltötte meg.
– Ez egy családi vállalkozás – aminek az az
alapja, hogy mi szeretünk élni és enni, és
meg is tudjuk főzni éttermünkben azokat az
ételeket, melyektől ízletesebb az élet. Eredetileg hétköznapokon ebédeltettünk, bőséges választékkal, és ebből, az idejáró fiatalok
ösztönzésére, kérésére és igényére találtuk
ki, hogy családi és céges rendezvényeknek
is otthont adunk.
– Arról is ismert ez a hely, hogy költségbarát, tehát például rendezvénytermi bérleti díjat sem számol fel.
– Hajnali kettőig nálunk csak az elfogyasztott ételért, italért kell fizetni, ráadásul nincs csendrendelet sem a környékünkön, szólhat hangosan a vigasság, hiszen
irodanegyedben áll a Mermel Étterem.
– Hogyan kötődnek a 22. kerülethez?
– Budafokon rengeteg jó borászati pince
található, és ott a híres pezsgő is. Kollégáink közül sokan budafokiak és testvérkerületnek is mondhatnánk magunkat, így felvettük
a kapcsolatot a Budafoki Pincejárat csapatával. Rendezvényeinken egy ideje megtalálhatók a budafoki Bornegyed által kínált borok is.
– Nemrégiben volt itt egy különleges esküvő...
– Minden esküvőnk különleges, nemcsak ízeiben, de a dekoráció terén is, mely
DekorÁgi nevéhez fűződik. A hely modern és
minimalista, így a romantikustól az alternatív, bohém- vintázs esküvőkig bármilyen stílust megenged és befogad, és a szertartást
is gyakran szervezik ide. Nálunk a pár nem

standard esküvői típusokból választ, ugyanis
mi az álmaikat kívánjuk megvalósítani, személyre szabottan. Egyéb szolgáltatói partnereink is nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Munkájuk színvonalassága párosul a
vidám, kreatív csapattal, így mindenből a legjobbat hozzák ki ügyfeleink megelégedésére. Séfünk széles körű svédasztalos kínálattal készül, a hagyományos hazai mellett az
afgán, az indiai, az olasz konyha remekeivel
szolgál, mindezt allergiás vendégekre tekintettel is.
– Rendezvények terén is ugyanolyan a
hozzáállásuk?
– Igen. Mert tudunk álmodni. Aztán felkelni, és meg is valósítani, amit elképzeltünk. Ismerjük a rendezvényszervezés szabályait,
de szeretjük azokat át is írni, ha ezt szeretné a partnerünk. Habár rutinosak vagyunk, de
nem szeretünk egy kaptafára dolgozni. Minden rendezvény inspiráló kihívás a számunkra, így mindig szem előtt tartjuk a célt: hogy
a rendezvény egyedi és emlékezetes legyen.
A rendezvényed ugyanis sokkal többet ér néhány száraz pogácsánál és az unalmasan kiszámítható menünél. Ha rendezvényedre
emlékezni fognak, akkor Rád is emlékezni
fognak, ez a mottónk. Várjuk sok szeretettel
vendégeinket a megújult, 500 négyzetméteres termünkben, mely 100-tól 300 főig rendelkezésükre áll!
– Megkapó, ahogy erről beszél, de a kávéja sem csak egy kávé itt.
– Minden itt elfogyasztott kávé árát a Démétér Alapítványnak ajánljuk fel, mely a beteg gyerekek gyógyításában segít. Nekem a
család az első, ők a legfontosabbak. Értük
van minden.

A kerület virágosítására minden évben
nagy hangsúlyt fektet Budafok-Tétény
önkormányzata, ezért ősz végén évről
évre kiosztják a közterületekről beszedett muskátlikat. Budafok-Tétény önkormányzata idén is ingyenesen osztja
szét a közterületekről beszedett muskátlikat november 6-án és 7-én az
Oroszlános udvarban (Budafok, Leányka
utca 1/B). Minden kerületi lakos – előzetes jelentkezést követően – térítésmentesen veheti át a muskátlikat átteleltetésre, későbbi kiültetésre.
Kérjük, muskátli iránti igényét előzetesen jelezze a viragositas@bp22.hu
e-mail címen. Az e-mailben adja meg
nevét, lakcímét, telefonos elérhetőségét
és az igényelt muskátlik darabszámát.
Jelentkezési határidő: 2019. november 4. (hétfő), 18 óra.
Átvétel időpontja: 2019. november 6.
(szerda), 13:00–17:00 és november 7.,
(csütörtök) 08:00–12:00.
Átvétel helyszíne: Oroszlános udvar
(Budafok, Leányka utca 1/B)
A virágokat cserép nélkül adjuk át, ezért
kérjük, szállításra alkalmas cserepet, ládát vagy zacskót feltétlenül hozzanak
magukkal! Az akció célja, hogy ösztönözzük a lakosságot a kerület felvirágoztatására, hogy minél több ház, előkert, kert legyen szebb és virágosabb a
kerületben.
További információ, részletes tájékoztatás Sinka Nikolettnél a 2292611 vagy a +36-20/224-6512-es telefonszámon, illetve a viragositas@
bp22.hu e-mail címen kérhető. A virágosztás a készlet erejéig tart.

felhívás

Cím: 1113 Budapest, Daróczi út 4–6.
Bejelentkezés: +36-30/987-2979
www.mermelrendezvenyterem.hu
Interjú és fotók: Esküvő Trend Magazin
GingerPhoto.hu • Gime photo & video

2019. november 5-én, kedden 14 órakor kezdődik Kubasek János geográfus, tudománytörténész, a Magyar
Földrajzi Múzeum Magyar Örökség díjjal kitüntetett igazgatójának előadása.
Az előadás címe:

Kőrösi Csoma
Sándor életútja
Meghívó

Meghívó a Kempelen Farkas Gimnázium
felvételi tájékoztatójára
Sok szeretettel várjuk a negyedik osztályos diákok szüleit 2019. november 11-én,
hétfőn a gimnázium épületében 18 órakor kezdődő felvételi tájékoztatóra. A megbeszélésen részletes tájékoztatást adunk nyolc évfolyamos gimnáziumunk programjáról, a felvételi eljárás folyamatáról, az ezzel kapcsolatos fontos határidőkről,
szülői feladatokról.
A bemutatóórákkal egybekötött nyílt napunk 2019. november 28-án, csütörtökön 9 órától lesz.
Ezúton hívjuk fel a felsőbb évfolyamos, elsősorban a pályaválasztás előtt álló,
jó képességű nyolcadikos diákok szüleinek figyelmét arra, hogy különbözeti vizsgával a gimnázium felsőbb évfolyamainak osztályaiba is veszünk fel diákokat. A
különbözeti vizsgáról az iskola honlapján vagy a gimnázium titkárságán személyesen lehet érdeklődni (www.kfg.hu; 1223 Budapest, Közgazdász u. 9-11.; t.:
362-2114).
Békefi Gábor igazgató

Az előadás helyszíne:
Rózsavölgyi Közösségi Ház, 1221 Budapest, Ady Endre út 25.
Tel./fax: 1/226-8553,
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
rozsavolgyegyesulet
web: www.rozsavolgyegyesulet.hu,
e-mail: info@rozsavolgyegyesulet.hu
2019. november 9-én, szombaton 19
órakor kezdődik a Ludas bál a Spárga
zenekarral és egy meglepetésvendéggel a Rózsavölgyi Közösségi Házban:
1221 Budapest, Ady Endre út 25.
Helyfoglalás november 4-ig: 30/2851936
Belépő: 2000 Ft/fő

Városházi Híradó
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Emeljük fel szívünket!
Kiváló hangversenyek sorozata Budafok-Tétényben
Hegedűs Endre és a Somogyi Vonósnégyes koncertjével zárult az augusztus 19én kezdődő, hat hangversenyből álló komolyzenei sorozat, a Sursum Corda. Az
Emeljük fel szívünket! címet viselő előadásokon a tizenkét év hagyományainak
megfelelően Budafok-Tétény hat különböző helyszínén élvezhettük a szólóesteket, kamaramuzsikát és kórusműveket
olyan szerzők műveit hallgatva, mint Vivaldi, Mendelssohn, Händel, Valentini vagy
Marcello.
nyitókoncertet Sirák Péter orgonamű-

Avésznek és a Diósdi Női Karnak, a

Gondolatokat ébresztő színház
Kubik Anna színművész lesz a Klauzál Ház vendége november 14-én
A mai és múlt századbeli színházról, a
XXI. századi színészetről és még sok
egyébről szó esik azon a beszélgetésen, amelynek vendége Kubik Anna
színművésznő lesz november 14-én a
Klauzál Házban.
Kossuth- és Jászai Mari-díjas ér-

Ademes művész 1956 hőseire em-

lékezve Bucz Magor zenés színházi
oratóriumában Benedikty Tamás Szuvenír című regényéből olvas fel részletet november 4-én a Zuglói Zeneházban, 5-én pedig az erzsébetvárosi
Erőművházban, majd rövidesen ismét
új premierre készül: a debreceni Csokonai Színház márciusban mutatja be
Dürrenmatt Az öreg hölgy látogatása
című drámáját, amelyben főszerepet
játszik. Kubik Annával a vidéki színjátszás örömeiről és szerepeiről beszélgettünk.
– Október elejétől a Győri Nemzeti Színházban, a Régimódi történet
című színműben Rickl Máriát alakítja. Hogyan fogadták a győriek az előadást?

– Egyik kedvencem Szabó Magda,
aki nagy életbölcsességgel, változatosan és remek stílusban írt, így nem csoda, hogy hatalmas sikerrel játsszuk az
írónő családregényéből készült darabot, amelyet a színészek és nézők egyaránt nagyon szeretnek. El sem tudom
mondani, mekkora öröm, amikor az
előadás végén óriási ováció közepette,
állva tapsolnak, ahogyan nemrégiben
egy gimnázium teljes tanulóifjúsága is
tette. Prózai előadáson ritkán fordul elő
ilyen fogadtatás.
– Harminckét éven át fővárosi színházak társulataihoz tartozott, majd
2013-ban a Pesti Magyar Színháznak búcsút intve a Csokonai Színházhoz szerződött. Milyen különbséget lát
a budapesti és a vidéki színházlátogatók között?
– Nagyon szeretem a vidéki közönséget. Egészen mások az ottani színházlátogatók, mint Budapesten. Az
emberek örülni akarnak a színházi élménynek, szeretni akarják az előadást,
felkészülnek rá nemcsak külsőségekben, hanem lélekben is. Az ország több

városában játszottam már, ahogy most
Győrben is, és nem mondom, hogy
nem fárasztó a mindennapi utazás, de
mindezért kárpótol, hogy sosem érzem
a közömbösséget.
– Előfordul, hogy nem vállal el egy
felkínált szerepet?
– Fontos számomra, hogy milyen az eszmeisége annak a színháznak, a színdarabnak, amelyhez hívnak.
Többször visszautasítottam már felkérést, és valószínű, hogy még fogok
is, mert továbbra sem szeretnék olyan
előadásban részt venni, amely nem felel meg az ízlésemnek. A színház nem
arra való, hogy a néző azzal találkozzon, amivel reggeltől estig szembesül,
de úgy látom, most ez a trend, és ebbe
én nem akarok belesimulni. A pályámat a Nemzeti Színházban kezdtem,
ahol olyan színészektől tanultam meg,
miről kell szólnia a színháznak, mint
Sinkovits Imre vagy Agárdy Gábor,
így abban a színházban érzem jól magam, amely kicsit megemeli a realitást,
pluszt ad a néző életéhez, és gondolatokat ébreszt benne. n (Tamás Angéla)

Radóczy Mária könyvbemutatóval egybekötött kiállítása a Vén Emil Galériában
Az emberek többségének sorsa nem
éppen kisiskolás korában dől el,
Radóczy Mária azonban azon kevesek
egyike, akik önkéntelenül is hivatást
választottak ebben a korban. Az újlengyeli születésű képzőművésznő gyermekként egy baleset következtében
majdnem elveszítette a kézfejét, terápiás célból azonban ceruzát nyomtak a
kezébe – az pedig egy életen át ott is
maradt. Közel ötven évet átölelő alkotói
munkásságát pedig – elmondása szerint utoljára – a Klauzál Házban csodálhatja meg a nagyérdemű.
–

Big Band párbaj a Klauzálban
Különleges zenei programmal ajándékozta meg közönségét az idén huszonötödik születésnapját ünneplő Budafok
Big Band (BBB). A kerületi jazz-zenekar a Kapuvárról érkezett Hanság Big
Banddel „vívott párbajt” a Klauzál Házban rendezett koncerten, amelyen az
együttesek a swinget, a jazzt, valamint
a latin- és funkyfeldolgozásokat, azon
belül is elsősorban a múlt század 30as, 40-es éveinek népszerű muzsikáját
választották fegyvernemnek.
z 1997-ben alakult vidéki big

Abandnek Puskás Csaba művészeti

vezető „dobott kesztyűt”, hogy a budafoki zenészekkel együtt szórakoztassák
a tisztelt publikumot. A közel két és fél
órás program egyre-másra meglepetéssel szolgált. A világhírű előadók, Glenn
Miller, Duke Ellington, Ray Charles
vagy Benny Goodman mai napig népszerű slágerei mellett a BBB előadásá-

közelebbről

BBudatéténynek – van egy igencsak

különös helye, nevezetesen a régmúlt
korokat idéző Dézsmaház utca. Ebben
a mesébe illő utcácskában virít (szó szerint, hiszen a legszínesebb, legdíszesebb
házról beszélünk) a Radóczy Mária Galéria, a kerület egyik művészeti központja. A galériatulajdonos Mária 1972-ben
kezdett tűzzománc alkotásokat készíteni,
a legutolsó műve pedig 2012-ben készült
el. Negyven év munkásságát, illetve a
tűzzománcművészet időszakát megelőző batikolt képeit csak hosszas huzavona után volt hajlandó közszemlére bocsátani. Hiába él évtizedek óta a kerületben,
ez az első – és egyben utolsó – alkalom,
hogy a Klauzál Gábor Budafok-tétényi
Művelődési Központ ad helyet Mária
önálló kiállításának.
Állóhely is alig maradt október 17én a Klauzál Ház Vén Emil Galériájának nagytermében, ahol a november 3-ig látogatható Radóczy-kiállítás

Hegedüs Katalin és Hegedüs Endre a zongoránál

A Budafok Big Band a Hanság Big Banddel muzsikált

Megérte nagyot álmodni

udafok-Téténynek

Barokk hangversenyt a Fodor Kamaraegyüttesnek köszönhetjük, Borbély László zongoraművész Bach-, Liszt- és Chopin-művekkel lepte meg a közönséget,
Botos Veronika (brácsa) és Hegedűs Katalin (zongora) duóban muzsikált, míg
Gesztesi-Tóth László orgonaművész és az
Ars Nova Sacra Énekegyüttes többek között Monteverdi, Arcadelt és Lassus műveit tolmácsolta.
A hangversenyek mindegyike nagy érdeklődést váltott ki, csakúgy, mint a programsorozat utolsó, a Zenei Világnap alkalmából megrendezett koncert október
4-én.
Hegedűs Endrét hatalmas taps fogadta
a Klauzál Ház színháztermében. A Lisztés Kossuth-díjas zongoraművész a tőle
megszokott közvetlenséggel és kedves-

megnyitóját tartották. Mária életéről és munkásságáról két évvel ezelőtt „Álmodni mertem…” címmel képeskönyv is készült, ezt a katalógust
is megvásárolhatták a nézők. A baróti
Tortoma Könyvkiadó által megjelentetett könyvből Talián Mariann színművésznő olvasta fel a kis Mária életének
korai történéseit.
– Mi is csak álmodni mertünk erről a napról, hiszen hiába a sokéves
barátság és együttműködés, nem volt
még Radóczy Mária-kiállítás a Klauzál Házban – hangzott el a megnyitón
Gazdik Istvánnak, a művelődési ház
igazgatójának mondata. És hogy miért? Nos, Máriának vissza kellett kérnie a tulajdonosoktól az eladott műveit,
hogy még egyszer, utoljára kiállíthassa

séggel üdvözölte a közönséget és mutatta
be az elhangzó mesterműveket. Az előre
meghirdetett műsortól függetlenül elsőként Bach 10. korálját (Bach: 147. Kantáta) játszotta el a művész, majd Mozart
B-dúr szonátája csendült fel. Az ezt követő három Chopin-mű elé Hegedűs Endre becsempészett egy negyediket, Chopin
Esz-dúr noktürnjét, mert mint mondta, ezzel a művel szeretné a hallgatóságot átvezetni a klasszikából a romantikába.
A gyönyörű zongorajáték és a finom
humorral átszőtt összekötő szövegek után
a Somogyi Vonósnégyes (Somogyi Péter I. hegedű, Lendvai György II. hegedű,
Tóth Balázs mélyhegedű, Pólus László
gordonka) is elfoglalta a helyét a színpadon, hogy a koncert második felében a
zongoraművésszel kvintettet alkotva eljátssza Brahms f-moll zongoraötösét.
A negyvenperces művet és az öt kiváló muzsikus remek játékát hosszan tartó
vastapssal jutalmazta a közönség, amelynek hatására Hegedűs Endre ismét a zongorához ült és a tizenkettedik Sursum
Corda fesztivál méltó befejezéseként, ráadásként eljátszotta Liszt egyik igen népszerű és nagyon ismert művét, a Szerelmi
álmok című, három noktürnből álló zongoraciklust.
Az ingyenes komolyzenei programsorozatot a kerületi önkormányzat felkérésére a Stúdió Liszt Kft. szervezte és rendezte. n (Tamás Angéla)

azokat. Ehhez azonban sokszor át kellett lépnie Magyarország határát is.
Feledy Balázs művészeti író megható szavakat intézett a művésznőhöz és
közönségéhez.
– Ha bárhol máshol nyílt volna ez
a kiállítás, igencsak könnyű dolgom
lenne, ám Budafok-Téténynek már nagyon nehéz bármi újat mondani – utalt
az író Mária kiemelkedő szerepére a
kerületi művészvilágban. A környék
kedvenc – és minden bizonnyal egyetlen – tűzzománc-művésznője is elérzékenyült, hiszen rengeteg ember – ismerősök, barátok, csodálók – látogatott el
erre az utolsó kiállításra.
– Úgy érzem, engem itt nagyon szeretnek – mondta mosolyogva a mikrofonba. Jól érzi. n (Gáll Anna)

ban elhangzott Brahms V. Magyar tánc
című művének átdolgozása Puskás Csaba trombitaszólójával és a János bácsi a csatában címmel elhíresült amerikai katonainduló, a John Brown’s Body
is Zsemlye Sándor (szaxofon) és Héjja
Katalin (zongora) szólóival. A Kiss József vezette Hanság Big Band a szólistákon kívül vendégelőadókkal készült a
nagy találkozóra. Meghívottként a Benkó Dixieland Band zongoristája, Pintér
Péter kápráztatta el a közönséget virtuóz játékával, miközben édesapja (Apu),
Pintér Lajos basszusgitározott, a kapuváriakhoz kötődő Horváth György pedig énekelt néhány ismert dalt, többek
között eredeti cseh szöveggel Karel
Gott Karnevál című számát.
A közel két és fél órás, vastapsot kiérdemlő párbaj döntetlenre végződött,
a koncertre a két zenekar közös zenélése, a Sing, Sing, Sing tette fel a koronát. n (Tamás Angéla)
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Az ősz jelképe
Gesztenyefesztivál a Péter-Pál utcában
A Péter-Pál utcában rengeteg gesztenyéket keresgélő gyermekkel találkozhattak a járókelők október 20-án. A
kicsik az életkoruknak megfelelő számú termést gyűjtöttek össze és adták
át belépőként a rendezvény szervezőinek a Seybold-Garab Pince kapujában.
A tizedik Gesztenyefesztivált idén is az
önkormányzat támogatásával valósította meg a Budafoki Péter-Pál Utca és
Környéke Polgári Kör.
pince udvarán öt állomás fogadta a

Agyerekeket. Makk Adrienn műve-

Tisztelgés az újborok előtt

lődésszervező elmondta, hogy melyik
asztalnál milyen feladat vár a kicsikre.
Az első állomásnál egy hatalmas vaskádban voltak elrejtve különféle tárgyak, amiket bekötött szemmel kellett kivenni és felismerni, a második
állomásnál célba dobás, a harmadiknál rajzolás, a negyediknél pedig a ho-

zott gesztenyéből figurák készítése segítséggel. A gyerekek nagyon élvezték
az ügyességi és a kézműves feladatokat, amikért pecséteket kaptak, és ha
mindegyiket összegyűjtötték, akkor az
utolsó állomáson gesztenyegolyót készíthettek, amit mindenki azonnal meg
is evett. „Igyekeztünk úgy összeállítani a
feladatokat, hogy azok fejlesszék a kézügyességet, a kreativitást és a motorikus
képességet, de a legfontosabb, hogy jól
érezzék magukat” – mondta Makk Adrienn. A sok játék után a Majorka Színház
színészei adták elő a Ribizke című mesét. Az interaktív bábelőadáson a nézőtéren ülő gyerekek közül sokan felmentek a színpadra, hogy részesei lehessenek
az izgalmas történetnek. Nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is rendkívül jól
érezték magukat a csodálatos őszi időben megrendezett idei Gesztenyefesztiválon. n (Viszkocsil Dóra)

Ismét indul a Budafoki Pincejárat november első szombatján
Mi másról is szólhatna a novemberi Pincejárat, ha nem arról, amikor a
gyöngyöző szőlőléből friss újbor keletkezik, és a büszke borászok először
töltik fel vendégeik poharát az idei terméssel.
i is tisztelgünk az újbor előtt mind

Mkulturális, mind kulináris kínála-

tunkkal. A Seybold-Garab Pincében
Grinzing után szabadon füstölt csülköt friss tormával és kovászos kenyérrel kínálnak az újbor mellé. Szóka Júlia
énekművész, miután bejárta a fél világot és egész Magyarországot, sikert
aratva szerepeivel és énektudásával,
most „Jó bor, jó egészség” címmel bordalokkal kápráztatja el a budafoki közönséget. Appel Péter egykori tanár és

helyi lokálpatrióta tárgyi gyűjteményéből ingyenesen megtekinthető borászati kiállítás látható a pincében 15–20 óra
között. És aki mindezek után még mindig kedvet érez ahhoz, hogy bordalokat
hallgasson, annak érdemes ellátogatnia
a Várszegi Pincészetbe, ahol egy fiatal,
tehetséges operaénekes, Czikora László borköszöntő koncertjét élvezheti a
nagyérdemű.
A Katona Borházban 19.30-kor
kezdődő Krúdy fröccs nézőit egy háromtételes, borkóstolóval egybekötött interaktív, sanzonokkal és kuplékkal tarkított időutazásra invitálják
az előadás művészei. A Soós István
Borászati Szakiskola Tangazdasága
pincesétával és bortotóval, a Törley
Pezsgőmanufaktúra múzeumlátoga-

tással, és a nap folyamán 3 alkalommal (14.30, 15.30, 16.30) vezetett
pincesétával várja a bornegyedbe érkezőket.
Aki pedig frissen sült kacsacombra vágyik párolt káposztával, hagymás
tört burgonyával és aranygaluskával, a
Borköltők Étteremben egy pincekvíz
mellett azt is megkaphatja. Nincs is
más dolga, mint időben regisztrálni a
06-1/424-5115-ös telefonszámon, mielőtt elfogynak a korlátozott számú helyek.
A Borváros egy gasztroshow keretében különleges nyomozásra hívja is
látogatóit. A titokzatos Orient Express
nyomába szegődnek, és Serfőző László jóvoltából grillfinomságokkal teszik
még vonzóbbá a „nyomozást”. n (vh)

Szüreti mulatság Tétényben
Új helyszínen, a Sváb Emlékműnél táncoltak a „csikósok”

Halottainkra emlékezünk
A temetők környékén forgalomkorlátozás lesz az ünnepen
mindenszentek vagy mindenszen-

Atek napja (röviden mindszent; la-

tinul Festum Omnium Sanctorum)
a keresztények ünnepe, az üdvözült
lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztény világ november 1-jén
tart. A megdicsőült egyház (latinul
ecclesia triumphans) ünnepe. Az ünnep 741-ben, III. Gergely pápa idején jelent meg először a megemlékezés napjaként. Jámbor Lajos frank
császár 835-ben IV. Gergely pápa
engedélyével már hivatalosan is elismerte az új ünnepet. A hagyomány
szerint egyetemes ünneppé IV. Gergely pápa tette. A katolikus és az ortodox keresztény egyházak ünnepe
Magyarországon 2000-től újra munkaszüneti nap.
Nem tévesztendő össze a halottak napjával, vagyis a szenvedő egyház (latinul ecclesia patiens) ünnepével, amit 998 óta tart meg az egyház

A 24. Nagytétényi Szüreti Mulatságot
a hagyományoknak megfelelően szeptember utolsó szombatján rendezte
meg a Nagytétényi Polgári Kör, melynek az ünnepélyes megnyitója délben
a Szelmann Ház előtt volt.
„A szüret nemcsak komoly munka, hanem régi népszokásunk és ünnepünk”
– így kezdte ünnepi beszédét Lászlóné Varga Éva, a Nagytétényi Polgári Kör elnöke, majd az elődök tetteire emlékezett vissza a Nagytétényi
Szüreti Mulatság megnyitóján. Fülöp
Ákos atya megáldotta az idei szőlőter-

mést, és kezdetét vette a díszes felvonulás. Csikós ruhába öltözött párok és
gyerekek, pezsgő-, valamint borlovagok, hintók, szekerek, a Nagytétényi
Dunaparti Lovasklub tagjai, a Nádasdy
néptánccsoport táncosai és a menethez
utcáról utcára egyre többen csatlakozó
tétényiek vonultak fel.
A szüreti felvonulás idén új helyszínen, a Sváb Emlékműnél állt meg először, ahol a csikóspárok táncoltak a közönségnek. A menet élén a Budafoki
Fúvósegylet Arató László karnagy vezetésével továbbsétált a Nagytétényi
Kastélymúzeumig, ahol ismét táncra

perdültek a csikóspárok. Mindkét helyen népdalokat énekeltek a Hugonnai
Vilma kórus és a Bartók Béla Általános
Iskola Kicsi Rigók Kórusának tagjai. A
szüreti mulatság a délutáni órákban tovább folytatódott a Szelmann Házban.
Elsőként a Dallamok szárnyán operett- és világslágerek csendültek fel
Kálmán István operaénekes és barátai közreműködésével. Ezt követően
a Nádasdy Néptánccsoport tagjai tartottak bemutatót és táncházat, majd
kezdetét vette a bál, ahol a véméndi
Baranya Sramli Zenekar játszott
hajnalig. n (Viszkocsil Dóra)

a következő napon, november 2-án
az elhunyt, de az üdvösséget még el
nem nyert, a tisztítótűzben lévő hívekért. Ezt a napot Szent Odiló clunyi
bencés apát 998-ban vezette be emléknapként. Később a bencés renden
kívül is ünnepnappá vált, és a XIV.
század elejétől a katolikus egyház
egésze átvette. Estéjét a halottak estéjének (halottak vigíliájának) is nevezik, ilyenkor sok helyen hosszan,
akár 1-2 órán át szólnak a harangok a
halottak emlékezetére.
Az ünnepen Budafok-Tétényben
idén is forgalomkorlátozások lesznek a temetők környékén. November
1-jén 8 órától november 3-án 20 óráig egyirányú forgalmi rendet alakítanak ki a Debrő utcában és a Víg utcában a Gádor utca irányába. November
1-jén 8 órától november 3-án 20 óráig
feloldják a megállási tilalmat a Nagy
Kőbánya utcában. n (vh)
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Örömforrás és kikapcsolódás
Mihalik Sándor-díjat kapott Szabó János zenepedagógus
A Kerület napján Mihalik Sándor-díjjal
jutalmazták Szabó János zenepedagógus kiváló munkáját. A Budafok-tétényi
Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola és
Általános Iskola tanára több mint harminc éve neveli a kerületi gyerekeket
a zene szeretetére, trombitálni, illetve
furulyázni tanítja a növendékeket, és
a közös muzsikálás szépségébe is beavatja tanítványait. Az Év pedagógusával a zenetanulásról, a szakmai irányításról és kedvteléseiről beszélgettünk.
– Mennyire befolyásolja a gyerekek
pályaválasztását egy jó zenetanár?
– Kétéves korom óta a kerületben élek, zeneiskolába is itt jártam.
A Magyar Állami Operaház egykori
trombitásától, Kucsera Jenő tanár úrtól tanultam trombitálni, az ő személye meghatározó jelentőségű volt számomra. Tehetségesnek tartott, bízott
bennem, én pedig szinte vakon követtem az utasításait és elfogadtam a ta-

nácsait. A Győri Zeneművészeti Szakközépiskolába jártam, majd a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézet budapesti tagozatán szereztem trombitatanári
diplomát. A furulyaoktatással később
kezdtem el foglalkozni, ehhez a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán
szereztem szakképesítést. Már végzős
koromban taníthattam a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskolában, és egy kisebb kitérőt leszámítva folyamatosan
itt tanítok a mai napig, de emellett heti
néhány órában Érden is oktatok.
– Az iskolában a fuvolától az oboáig, a kürttől a harsonán át a tubáig
vagy a klarinéttól a szaxofonig számos
fúvós hangszeren tanulhatnak a gyerekek. A tanszak vezetőjeként milyen feladatokat kell ellátnia?
– Kiváló kollégákkal dolgozom, a
szakmáját mindegyikük tudja, így elsősorban a kommunikáció, a munka ös�szehangolása, illetve a közösségi élet

szervezése hárul rám. Diákjaink nagyon szép versenyeredményeket érnek
el, és közülük többen zenei pályán tanulnak tovább. A fúvós zeneirodalomban kevés a szóló darab, ezért nálunk
már a tanulmányok elején „kamaráznak” a növendékek. Eleinte zongorakísérettel, később más hangszercsoportokat bevonva ismerkednek meg a közös
muzsikálás örömével.
– Fontosnak tartja az együttes zenélést?
– Ez magasabb szintje a muzsikálásnak. Az egyéni hangszertanulás
végkifejlete, ha az ember már a társas zenélésben is részt tud venni. Egy
hangszeresnek nagyszerű lehetőség a
kamarazenélés, és a képzésben is új
teret nyit. Nekem is kellemes kikapcsolódás, hogy a Budafok Big Bandben fújhatok, sőt pár hónapja nagy
élvezettel trombitálok egy Madness
együttes számait játszó, amatőr
csapatban is. n (Tamás Angéla)

Óvodapedagógusok napja
Szakmai nap az óvodai munkáról a Klauzál Házban
Az Egyesített Óvoda vezetősége évek
óta szervez szakmai napot a kerületben dolgozó óvodapedagógusoknak a
Klauzál Házban, idén is érdekes előadásokat hallgathattak a résztvevők.
Az október 11-i rendezvényt Németh
Zoltán alpolgármester nyitotta meg.
szakmai nap vidám óvodás műsor-

Aral kezdődött, melyet a Tündérkert

Tagóvoda gyermekei adtak a felnőtteknek. Az évszaknak megfelelő mondókák és dalok hangoztak el a kamarateremben. Az előadások megkezdése
előtt Németh Zoltán alpolgármester
beszélt a szükséges bölcsődei és óvodai férőhelybővítésekről. A nap első
előadója, Nagyné Szabó Etelka mesterpedagógus, szaktanácsadó, a Nemzeti Pedagógus Kar országos elnöksé-

gi tagja beszélt a köznevelési törvény
módosításairól. A rövid szünet után
Szabóné Katona Eszter viselkedésjavító az élénk gyerekek megfelelő foglalkoztatásáról tartott előadást. A nap
utolsó prezentációját Jánosiné Kakuk Sarolta pszichopedagógus tartotta, előadásában a finommotorika,
grafomotorium fejlődésének megsegítésére és az iskolakészültség segítésére hívta fel a figyelmet. „A köznevelés
folyamatos változásokon megy keresztül, amit mindenki érzékel, ezért olyan
előadókat hívunk, akik naprakész információkkal tudják a munkánkat segíteni” – mondta Malaczkovné Orbán
Judit, az Egyesített Óvoda vezetője. Az
előadások végén kérdéseket tehettek
fel az óvodapedagógusok a szakembereknek. n (Viszkocsil Dóra)

Köszöntötték az időseket
A kerület elöljárói szépkorúakat köszöntöttek a születésnapjuk alkalmából

A versenyszezon kezdetén
Remekeltek iskolásaink a Bolyai Matematikai Csapatversenyen
Ismét eredményesen szerepeltek a kerületi gyerekek a tanév első tanulmányi
versenyén matematikából. A diákok és
felkészítő tanáraik közös munkájának
gyümölcse, hogy a Bolyai Matematika
Csapatverseny területi fordulóján (XI.
és XXII. kerület) remekeltek a négyfős
csapatok október 11-én.
kilenc általános iskolában százhat, a

ABNAG-ban egy és a Kempelen Far-

kas Gimnáziumban harmincöt csoportot, azaz összesen ötszázhatvannyolc
tanulót készítettek fel a pedagógusok
erre a különlegesnek számító csapatversenyre, ahol az együtt dolgozás képessége a legnagyobb érték. A benevezett csapatok közül húsz lett díjazott,
vagyis ennyi csapat szerezte meg az
első hat hely valamelyikét.
A Kempelen Farkas Gimnázium Linoleum flakon nevű hatodikos
együttese (tagjai: Dévényi Márton,Turi
Barna Dávid, Varga Dániel és UzonyiNagy Kolos, felkészítő tanárok: Nagy
Emese és Rakota Ilona), valamint
a nyolcadikosokból álló Matekmanók (tagjai: Szaniszló Blanka, Kovács Márton, Palotás Levente és Zimonyi Barna, felkészítő tanáruk: Horváth
Eszter) első helyezést értek el a területi versenyen, így ők képviselhetik
Budafok-Tétényt az országos döntőn
november 23-án.
Az alsó tagozatos csapatok között IV. helyezett lett a BartOkosok
(Bartók, 4. o.) és V. helyezést ért el a
Gesztenyék (Kossuth, 3. o.). Az ötödik évfolyamon a Kempelenben tanító Romhányi Katalin két csapata remekelt: a Mitixeljünk (Skrabák Balázs,
Vajda Vilmos, Stahl Roy, Markovics

Milán) III. és a Számszerint négyen az
V. helyet szerezte meg.
A hatodikosoknál tarolt a nyolc évfolyamos gimnázium. Az évfolyamon száz csapat versengett, köztük
tíz a kerületi gimnáziumból, és közülük öt bekerült az első hat helyezett
közé. II. lett a Körték együttese (tagjai: Légrádi Marcell, Kemenczei Csanád, Godó Miklós és Györei Botond,
tanáruk: Nagy Emese), IV. helyezést
ért el az Egy meg egy az három, V. a
M4T3K(0K0)50KK és VI. a Matekosok (tanáraik: Tolnai Judit, Nagy
Emese, Rakota Ilona és Simonné Tatár Zita). A gimnáziumi kategória hetedikes díjazottjai a Kempelen gimnáziumból a III. helyezett Tudás 7 alma
(tagjai: Feinek Fruzsina, Ludányi Zsófi, Németh Hanna, Sebestyén Sára) és
a IV. helyezett Számnádó. A diákokat felkészítették: Rakota Ilona, Nagy

Emese, Dezamicsné Babich Gertrúd,
Csébics Anikó és Tolnai Judit.
A nyolcadikosoknál a Krétarendszer (Kapuvári Márton, Bednarik Bianka, Máté Léna, Földi-Offenwagner
Kornél) II., a Matekoscsászárok VI.
helyezést ért el. Mindkét csapat tanára Horváth Eszter.
Az általános iskolák hetedik évfolyamán a területi versenyen V. helyezést ért el a Sárkányok csapata (Kossuth, felkészítő tanár: Rankliné Bíró
Zsuzsanna), a nyolcadikos versenyzők közül IV. lett a bartókos Burgonya (felkészítő tanár: Bach Hajnalka), V. a kossuthos Nincs mit tenni?
(felkészítő tanár: Rankliné Bíró Zsuzsanna) és VI. a gádoros Nagyokosok
(felkészítő tanár: Jurasits Júlia), valamint a bartókos Vegyes (felkészítő tanárok: Bach Hajnalka és Szászné Gróf
Gabriella). n (Tamás Angéla)

Goron Jánosné
Eszter néni egész életében
szakácsként dolgozott, életét munkájának és családjának szentelte. Három lánya, nyolc unokája és kilenc
dédunokája van. Kilencvenedik születésnapja alkalmából
Karsay Ferenc polgármester
és Répás Judit aljegyző köszöntötte.
Munkácsy Károlyné
Lujzi néni nyugalmazott
testnevelőtanár, aki eleinte
az Árpád utcai iskolában tanított, majd 28 évet a Herman iskolában, innen is ment
nyugdíjba. Elhivatott pedagógus, aki mindig nagyon szerette a munkáját. Férje Munkácsy Károly, kerületünk első
díszpolgára, aki 2010-ben
elhunyt. Lujzi néni hatalmas
szeretettel beszél róla. Két
lányuk született, mára négy
unokája és négy dédunokája van. Lujzi néni a mai napig
nagyon aktív életet él, rendszeresen jár színházba, koncertekre, pezsgő társasági
életet él. 90. születésnapja
alkalmából Karsay Ferenc
polgármester és Zugmann
Péter mellett az egész szomszédság köszöntötte, akik kis
utcabállal kívántak jó egészséget neki.
Nagy Károlyné
Margitka néni eredeti szakmája műhímző, több évet a
szakmájában, később, nyugdíjazásáig a vendéglátásban dolgozott. Már nyugdíjas
volt, mikor egy színházba került mint jegykezelő, a mai napig szívesen emlékszik vis�sza erre az időszakra. Két
lánya, egy fia, négy unokája
és öt dédunokája van. 2017ben még elutazott unokája
esküvőjére Barcelonába. Kilencvenötödik születésnapja
alkalmából Zugmann Péter alpolgármester köszöntötte. n

Városházi Híradó

előadás

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége budafok-tétényi csoportja
szeretettel értesíti az érdeklődőket az alábbi előadásról:
Helyszín:
A budafoki református templom gyülekezeti terme (1221 Budapest, Demjén István utca 2.)
Időpont: 2019. november 12., kedd, 18:00
Az előadás tárgya: Háromdimenziós gazdaság (Keresztény elvek a gazdaságban)
Élőadó: Baritz Sarolta Laura OP
Segítője: Fórizs Ferenc, a KÖVET Egyesület elnökségi tagja
Az előadás rövid ismertetése:
Baritz Sarolta Laura OP domonkos rendi szerzetes nővér, aki
egy alternatív gazdasági paradigma elterjesztésén dolgozik.
A nővér közgazdász, doktori fokozatot szerzett közgazdaságtanból a Budapesti Corvinus Egyetemen 2014-ben, s az ebből
írt könyvének címe: Háromdimenziós gazdaság. Lehet gazdálkodni erényetikai paradigmában. (Kairosz, 2016)
Emellett hittanári és etikai végzettsége is van.
A hirdetett gazdasági paradigma tulajdonképpen az eredeti, tradicionális gazdasági rendszer, amely alapján alkottak az ókori és középkori, kora újkori Európa jelentős gondolkodói, és hatása ma is felfedezhető a civil gazdasági
szférában.

A jelenkori gazdasági rendszer a haszonelvűségen alapszik,
etikai háttere az „utilitarizmus”, melyben a legfőbb gazdasági cél
a profit maximalizálása. Ehhez képest az alternatíva, amelyet a
nővér bemutat, az ún. „erényetikai” vagy „emberközpontú” gazdasági paradigma, amelynek elvi alapját a tradicionális gazdasági gondolkodás és az egyház társadalmi tanítása adja meg.
Ebben a gondolkodási rendszerben a gazdaság legfőbb
célja a közjó megvalósítása, amelyhez a profit eszközként
szolgál. Az ember a gazdaság alapja és célja, s nem csupán
munkaerő vagy fogyasztó, mint a mai rendszerben, s a gazdaság az ember boldogságát, kiteljesedését szolgálja.
Az előadás összehasonlítja a két gazdasági paradigmát,
bemutatja az erényetikai gazdaság ismérveit, s gyakorlati
példákat hoz a megvalósulására.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a Budafoki Református Egyházközség és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége budafok-tétényi csoportja.
Szervező: Fórizs István és Ambrus Károly (tel.: 30/919-0439)
A rendezvényen ingyenes a részvétel, viszont regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a résztvevők nevének elküldésével a
reformatus@bfok.t-online.hu címen lehet.



HIRDETÉS, HIRDETMÉNY

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

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

KÁRPITOSMESTER
MAJOR DEMETER

program

Baross Gábor-telepi Polgári Kör novemberi programja
(Pelikán Imre Közösségi Ház, 1224, Bp. XVI. utca 22.)
5., kedd, 15 óra Kézimunka szakkör. Vezeti: Kutas Endréné és
Szabó Györgyné
5., kedd, 16 óra Nyugdíjasklub.
Vezeti: Balázs Jánosné.
Egészségügyi tornát tartja: Zsámbokiné Vágner Ildikó
gyógytestnevelő
5., kedd, 17.30–18.30 Zenés családi-női kondicionáló torna
Vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelő
6., szerda, 11.00–13.00 XII. utcai lélekvédő klub eü. tornája.
Vezeti: Halászné Furka Éva klubvezető
6., szerda, 15.00 3-1-2. Meridián torna
Vezeti: Pálinkás Gyöngyi.
A foglalkozások ingyenesek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
6., szerda, 18.00 A polgári kör vezetőségi ülése
Vezeti: Bodnárné Fehér Erzsébet elnök
8., péntek, 18.00 Őszi Kvíz.
Vezeti: Kopasz Sándor kvízmester
Nevezni 5 fős csapatokkal lehet 99 éves korig, korra és nemre való tekintet nélkül. Az első nyolc csapat jelentkezését tudjuk elfogadni. Kérdések az élet minden területéről várhatók.
Várjuk a játékos kedvű csapatok jelentkezését a 06-70/4326556-os telefonon.
11., hétfő, 17.00 Gyakoroljuk a német nyelvet!
Vezeti: Kutas Endre alelnök
12., kedd, 16.00 Nyugdíjasklub. Vezeti: Balázs Jánosné
Egészségügyi tornát tartja: Zsámbokiné Vágner Ildikó
gyógytestnevelő
12., kedd, 17.30–18.30 Zenés családi-női kondicionáló torna
Vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelő
14., csütörtök, 17.00 Fotószakkör
Vezeti: Czettele Győző
14., csütörtök, 18.00 Ki mit gyűjt klub
Vezeti: Rácz István vezetőségi tag
15., péntek, 18.00 Rockklub
Vezeti: Juhász Ferenc alelnök
19., kedd, 15.00 Kézimunka szakkőr
Vezeti: Kutas Endréné és Szabó Györgyné
19., kedd, 16.00 Nyugdíjasklub
Vezeti: Balázs Jánosné

Egészségügyi tornát tartja: Zsámbokiné Vágner Ildikó
gyógytestnevelő
19., kedd, 17.30–18.30 Zenés családi-női kondicionáló torna
Vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelő
20., szerda, 11.00–13.00 XII. utcai lélekvédő klub eü. tornája.
Vezeti: Halászné Furka Éva klubvezető
20., szerda, 15.00 3-1-2 Meridián torna
Vezeti: Pálinkás Gyöngyi. A foglalkozások ingyenesek. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
21., csütörtök, 16.00 Informatika szakkör
Vezeti: Szőke Erzsébet
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
23., szombat, 9.00–17.00 Körösztös Péter fafaragó és a kézimunka szakkör közös kiállítása a Pelikán Imre Közösségi
Házban. A kiállítás keretében megtekinthetik többek között
Kutasné Bálint Katalin kéziszövő népi iparművész munkáit. A
kiállított tárgyak és kézimunkák egy része megvásárolható.
A kiállítás megtekintése ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
26., kedd, 16.00 Nyugdíjasklub. Vezeti: Balázs Jánosné
Egészségügyi tornát tartja: Zsámbokiné Vágner Ildikó
gyógytestnevelő
26., kedd, 17.30–18.30 Zenés családi-női kondicionáló torna
Vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelő
29., péntek, 17.30–18.30 Zenés családi-női kondicionáló torna
Vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelő
29., péntek, 19.00 Iparosklub. Vezeti: Ipolyvölgyi János
A tornateremben minden hétfőn és szerdán 16.30–18.30-ig
felnőttek asztalitenisz-edzése versenyzőknek. I. sz. csapat.
Vezeti: Süveges Antal
Minden hétfőn és pénteken a II. sz. amatőr asztalitenisz-csapat tart edzést Kissné Kabók Adrienn vezetésével. Hozzájuk
csatlakozhatnak az amatőr pingpongozni vágyók!
Hétfőn 14.30–16.00-ig, pénteken 14.30–17.00-ig.
Minden szombaton és vasárnap a III. sz. versenyző fiatalok
asztalitenisz-edzése 9.00–17.00-ig.
Vezeti: Prinyi Csaba.
A Baross Gábor Közösségi Könyvtár nyitvatartási ideje:
Hétfő: 9–12 óráig, pénteken 15–18 óráig. A kölcsönzés ingyenes.

program

felhívás

A megújult Német Nemzetiségi
Önkormányzat ismételten
megrendezi hagyományos

SULIKÓSTOLGATÓ -I. FÉLÉV
Kedves Óvodások!

Lipót-napi
batyus bálját
2019. november 16-án 20 órától
hajnali 2 óráig a Tóth József utcai
székházban.
Helyfoglalás Rácsik Dezsőnénél,
Tóth József u. 47., hétfőn, és csütörtökön 16 és 19 óra között.
Telefon: 06-70/410-9402
Libavacsora igény szerint
rendelhető!
Játszik a Krigli Band.
Mindenkit szeretettel várunk!

Szeretettel várunk a Kolonics György Sportiskolába
2019. november 15-én és 22-én 16.00-18.00 óráig,
december 2-án és január 6-án 16.30-17.30 óráig!
Nyílt nap a szülőknek: 2019.december 4., 8.00-12.00 óráig.

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

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

Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes
körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752
Csempézést,
hidegburkolást,
szobafestést, kőműves munkát, kisebb javításokat is vállalalok. Tel: 06-30/975-0053,
06-1-226-2527
Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves korig. Kérésére házhoz
megyünk. Tel: 06-30/6821-390, www.a111auto.hu
Könyveket, könyvtárakat, régit, újabbat, műtárgyakat antikváriumunk vásárol díjtalan kiszállással. Tel:
06-20/4256-437

régiség 

Antik és használt KÖNYVEK, teljes könyvtárak,
hagyatékok vásárlása. Akár az összes könyvét
megvásároljuk és elszállítjuk. Oskola Antikvárium. 1122 Bp, Maros u. 12. Nitsovits Iván 06-2023-10-725
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: 0620/486-2342, email: ekszerbecslo@gmail.com
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MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő
Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.
Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!
Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679

PÁRKAPCSOLATI KONZULTÁCIÓ
Válságban van a házassága, a
kapcsolata?
Szeretné megmenteni?
Egyéni vagy párkapcsolati kolnzultáció
a Klauzál Házban!
Segítek, mindig van megoldás!

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

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

SEREG PÉTER
362-3733, 20/548-6461
1224 Budapest, XIV. utca 59.
Konténeres sittszállítás, sóder, homok, murva,
zöldhulladék. Tel: 06-20/4646-233

oktatás 

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

állás 

Műanyag feldolgozó üzembe férfi fémipari szakmunkást és gépkezelőt felveszünk, kimagasló kereseti lehetőségek. Tel: 06-1/207-5389, XXII. ker.
Ipari park, e-mail: recyclen@recyclen.hu

bérlés 

Kedvezményes irodabérleti lehetőség a Campona
környékén! Érd.: +36(1)4666950, e-mail: info@
h1systems.hu

KERT 

Kertrendezést, metszést, elvadult kertek
cserjeírtását vállalom. (Füvesítés, növényültetés,
öntözőrendszer, sziklakertek.) Kerthez kapcsolódó
famunkákat is vállalaok. Tel: 06-20/918-0945
FIGYELEM! Teljeskörő kertészeti munkák! Fakivágás, gallyazás, kertrendezés, kertépítés, öntözéstechnika, térburkolás, kerti létesítmények
szakszerűen garanciával. Zölderdő János: 0630/343-7318, www.sunikertek.hu
Kertmunkát, szőlő, gyümölcsfa metszést vállalok,
vidéken is. Tel: 06-30/682-4431
BIH KFT vállalja Öntözőrendszerek megtervezését, kiépítését, karbantartását, valamint szakszerű téliesítését kompresszoros kifújatással. Tel.:
+3630/4500-142
Gyümölcsfa, szőlő metszést, kerti munkákat vállalok vidéken is. Tel: 06-30/682-4431
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SPORT

 Városházi Híradó

Másodpercekre a második helytől!
Magabiztosan javítottak Szabó Mátéék a balszerencsés Hungária körúti vereség után
Sátoros ünnep volt október 20. a BMTE
életében, mert két és fél év, az FTC elleni Magyar Kupa-elődöntő után újból tévémeccset játszottak a piros-feketék. A Hungária körúton majdnem
pontot csíptünk el az éllovas MTK-tól,
majd egy hétre rá simán vertük a Vácot. Negyedik helyen van a csapat, de
csak másodperceken múlt, hogy második legyen.
izony, merthogy vasárnap, a 14. for-

Bdulóban a BMTE előtt álló csapatok

közül a Csákvár a 89., a Gyirmót pedig
csak a 92. percben rúgta be a győztes
gólt, s ha maradt volna mindkét mec�csen az iksz, akkor most Csizmadia
Csaba gárdája állna a második helyen.
De így sincs baj, mindössze két pontra
vagyunk az éllovas Csákvártól.
Lapunk legutóbbi megjelenése óta
két forduló pergett le az NB II-ben. A 12.
fordulóban az Új Hidegkuti Nándor Stadionba látogatott a BMTE, és Micsinai
Miklós hálószaggató ballábas bombagóljával meg is szerezte a vezetést. A to-

vábbiakban is remekelt a csapat, a meccs
fénypontja Ihrig-Farkas Sebestyén sikeres köténycsele volt Deutsch Bencével
szemben, sajnos azonban jött két végzetes védelmi hiba, elpasszolt labda, és hiába szorítottuk be a hajrában az egyik legnagyobb múltú magyar csapatot, 2-1-re
győzött az MTK.
„Lehet, hogy kikaptunk, és fel tudnék robbanni a két szarvashibánk miatt, de egyenrangú ellenfelei voltunk
az éllovasnak, és bebizonyítottuk,
hogy nem véletlenül tanyázunk az élcsoportban” – nyilatkozta Csizmadia
Csaba vezetőedző, és mondandójával
Jakab János tiszteletbeli elnök is egyetértett, nem beszélve tulajdonosunkról,
Bélteky Róbertról, aki a helyszínen tekintette meg a mérkőzést.
Nem volt sok idő a sebek nyalogatására, mert október 27-én itt volt a lehetőség a javításra az alsóházba tartozó
Vác ellen. És bár a vendégek a 63. percig tartották magukat a Promontor utcában, akkor a nagy visszatérő, a hos�szas sérüléséből felépült Gohér Gergő

Kulcsár Kornél szabadrúgása után a
hálóba fejelt. Az oly fontos győzelmet
a 77. percben Szabó Máté biztosította
be, a gólpasszt a csereként beállt Vankó Imre kézbesítette.
Ebben a pillanatban a második helyen volt a BMTE, mivel a Gyirmót és a
Csákvár is csak ikszre állt a Vasas, illetve a Békéscsaba ellen. Csakhogy a 92.,
illetve a 89. percben berúgták a győztes
gólt, és ezzel a Csákvár a táblázat élére
ugrott az ezúttal szabadnapos MTK elé,
és a Gyirmót is megelőzte a mieinket.
– Biztosak voltunk benne, hogy
a Vác védekezni fog, emiatt tudtuk,
hogy türelmesnek kell lennünk. Le a
kalappal a srácok előtt, megfeleltünk
ennek a kívánalomnak, és egységesen
játszva nyertünk – értékelte győzelmünket Csizmadia mester.
Nem áll meg a verkli, lapunk megjelenésének napján Sopronba látogat
a BMTE Magyar Kupa-mérkőzésre,
majd vasárnap a 15. fordulóban Győrben, az ETO Stadionban játszik bajnoki rangadót. n (Ch. Gáll András)

Mindegy neki, hány tusa
A remek forma is kijött Gáll Andrásból
Remek csapat, felszabadult versenyzés és egy emlékezetes hétvége a lengyelországi Spała városában. És mivel lehetne még ezt is fokozni? Nos,
négy fényesebbnél fényesebben csillogó éremmel az Olimpiai Reménységek
Versenyéről. A cikk hőse pedig (megint
csak) nem más, mint a budafoki öttusavirtuóz kamaszfiú, Gáll András.
apokig egyetlen dolog volt a téma

Na lakásban, mégpedig Andris kitö-

rő öröme a kontinensviadalról hazatérve. Nem is lehet tagadni, hogy mekkora teljesítményként könyvelhetők el a
Trion SC sportolójának az ORV-n elért eredményei. Nem elég, hogy az
U17-es és az U19-es korosztályban
sem akadt nála jobb a kombinált számban (futás+lövés), de az ifjonc olyan
kombieredményeket produkált, hogy
azokat a öttusavilág felnőtt elitje is
megirigyelné.
A 2003-as születésű Andris saját kategóriájában, az U17-esek között egyéniben győzni tudott, míg csapatban
Kolonics Dániel és Vajda János társaságában a dobogó második fokára állt
fel. Ebben a korosztályban a sportág neve még csak háromtusa, vagyis úszás, futás és lövészet (vagyis medencés, illetve kombinált szám) volt. A
2400 méteres futótávot három lövéssorozat szakította meg, Andris eredménye pedig 7 perc 58 másodperc lett.

– Nagyon örülök, hogy sikerült 8
perc alatti időt kombiznom – mondta
lelkesen az öcsém –, hiszen ilyen időt
az egész világon jó esetben is csak egykét gyerek tud. Végre nem izgultam túl
a számot, sikerült kihoznom magamból azt, ami bennem volt. Fejben mintha egy kicsit el is engedtem volna az
egészet, ezért sikerülhetett ilyen jól.
U19-ben, vagyis az idősebb korosztályban is megmérette magát. Itt már
a vívás is szerepelt a program részeként. A kombieredménye itt is a legjobb volt, a négy sorozat és a futás végén 10 perc 44 másodpercet mutatott
az óra. Andris egyéniben negyedik – a
legjobb magyar három cseh fiú mögött
–, csapatban (Gáll András, Szakály
Bence, Katona Bence) második, végül
mix stafétában Dobronyi Dorinát váltva harmadik helyen zárta a négy országot felvonultató összecsapást.
Habár az ORV az elmúlt években
vesztett a jelentőségéből, hiszen jóval kevesebb ország vesz részt rajta,
a budafoki öttusázó kiemelkedő időeredményeit nem lehet elvitatni. Mint
ahogyan azt sem, hogy a korosztály
krémje azért mégiscsak megjelent a
versenyen. Szloboda József utánpótlás szövetségi kapitány szavaival élve:
„Kétségtelen, hogy a három nap remek
alkalmat kínált a tapasztalatszerzésre
és a versenykörülmények közötti gyakorlásra.” n (Gáll Anna)

Dobogón az Eb-n és a diákolimpián
Remekül szerepeltek karatékáink az októberi versenyeken
któberben is kiváló eredményeket

Oértek el a Bisztrony Csaba által ve-

zetett budafoki Sozsin Wado Karate
Egyesület karatékái. Október 5. és 6.
között rendezték meg a 46. FEW Wado
Kai karate stílus Eb-t Budapesten. A
kétnapos nemzetközi versenyen 12 ország több mint 500 versenyzője vett
részt. A stílus-Eb legeredményesebb
csapata Magyarország lett Skóciát és
Ukrajnát megelőzve. A magyar válogatott eredményeihez egyesületünk versenyzői is hozzájárultak.
A budafoki egyesület versenyzői
közül egyéniben Pap Dorottya (U21
női kumite 1. hely, felnőtt női kumite 2.
hely), Kovács Dalma (U12 női kumite
2. hely), Tóth Noa Beatrix (Kadet női
kumite 47 kg 3. hely), Egyházy Veronika (Kadet női kumite 54 kg 3. hely),
Csepregi Máté (U12 fiú kumite 35 kg
3. hely), Horváth László (veterán férfi
kumite 75 kg 3. hely) voltak a legeredményesebbek.
Csapatban a Kadet női csapat (Csepregi N., Egyházy V., Tóth N.) ezüstöt
szerzett kumitében, az U15-ös női csa-

pat (Földvári D., Király G., Kövi T.)
pedig katában lett bronzérmes. Az Eb
után a mieink brillíroztak a WKF karate diákolimpián is, bár kisebb csapattal indultak. Egyházy Veronika első
lett a 2004–2005-ös korosztályban

Városházi Híradó
budafok-tétény

kumitében az 54 kg-osok között, Tóth
Noa Beatrix pedig a 2002–2003-as
születésűeknél bizonyult a legjobbnak
a 47 kg-os súlycsoportban. Promber
Mátyás katában szerzett bronzérmet a
2009–2011-es korcsoportban. n (vh)

Budafoki kajakos a világ élén
Világbajnok lett Őry Zsombor és Erdélyi Tamás
Kínában rendezett maratoni kajak-

Akenu világbajnokságon Őry Zsom-

bor és Erdélyi Tamás kajakpárosa izgalmas versenyben utasította maga mögé
az ifi fiúk mezőnyét. A kínai maratoni versenyen húsz magyar sportoló állt
rajthoz. Az október 17-én kezdődött vébén már az első nap öt érmet szereztek
a hazai versenyzők. Ezt túlszárnyalva a
második napon négy arany-, két ezüst-

és két bronzérmet szereztek versenyzőink a kínai Shaoxingben. Az ifi kajakos
fiúk között Őry Zsombor és Erdélyi Tamás ért elsőként célba egy kiélezett hajrát követően. Őry Zsombort, a Lágymányosi Spari VDSZE versenyzőjét
köszönthettük a budafoki sportfórumon
is. A világbajnokságon való részvételét
Budafok-Tétény önkormányzata is támogatta. n (vh)
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