Átvették a mandátumokat

Görpark Budafokon

Jordán Tamás a Klauzálban Második helyen a BMTE

Átvették megbízólevelüket november 6-án,
a Városháza Dísztermében az önkormányzati
képviselők. (3. oldal) 

Állami támogatást kaphat a Budafokra tervezett
görpark megépítése. A sportpályát az elágazás
közelében lévő telekre tervezik. (2. oldal) 

Jordán Tamás érdemes művészt a Romance.
com című vígjátékban láthatjuk a Klauzál
Házban. (5. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Az újabb, Szombathely elleni győzelmével a tabella második helyére ugrott a BMTE a másodosztályban. (12. oldal) 

Tanítványból
mester
Balázs János
már szervezi
a Cziffra
Fesztivált

(5. oldal) 
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Javaslatok a részvételi költségvetéshez
Kertmozi, szabadtéri strandmedence, ifjúsági központ, sportcentrumok, új parkolók, játszóterek, útfelújítások és kutyafuttatók az első ötletek között
az iskolák is használhatnának. Az ötletek között szerepel a szakorvosi rendelő eszközeinek bővítése és több útfelújítási javaslat is, például a Kossuth Lajos
utca burkolatának kijavítása. A pályázatra jelentkezők közül többen szeretnének
új parkolóhelyeket is a kerületben. A pályázók szeretnének egy Ifjúsági Központot is Budafok belvárosában, illetve egy
sportközpontot Rózsakerten, miközben
növelnék a közösségi kertek számát is.
Többen javasolták a kerékpárutak bővítését és új kutyafuttatók létesítését a
kerület különböző térségeiben, a Hajós
Alfréd uszoda kertjében pedig egy szabadtéri úszómedencét látna szívesen az
egyik pályázó.
Az ötleteket beküldők közül néhányan
folytatnák a Duna-part rekreációs és kulturális célú felújítását, a DunaFokhoz például egy kertmozit építtetnének. Egyes
javaslatok szerint jó lenne ismét üveghulladék-gyűjtő konténereket kihelyezni
a kerületben, illetve hulladékgyűjtő szigeteket. Mint arról már beszámoltunk, a
budafok-tétényi részvételi költségvetés
projektbenyújtási időszaka nemrég kezdődött meg, és december 16-ig várják
azokat az ötleteket, amelyekkel a helyiek
javítanák a közösségi életet, fejlesztenék a
kerületet. (Továbbiak a 2. és 4. oldalon) 

Lapzártánkig több mint ötvennégy javaslat érkezett az önkormányzathoz arról, hogy mire költsék el a kerület forrásaiból a részvételi költségvetésre
elkülönített 300 millió forint egy részét.
javaslatok között szerepel, hogy lé-

Atesítsenek közlekedési lámpát a Pár-

huzamos út–Bartók Béla út sarkára
Budatétényben, hogy megakadályozzák
a baleseteket. A helyiek szeretnék azt
is, hogy újítsák fel és gondozzák Budafokon a Törley Mauzóleumot, amelynél
kerthelyiséget is kialakítanának. Javaslat érkezett még a Háros utca és a budafoki felsőváros forgalomszabályozására, a Naprét csapadékvíz-elvezetésére, és
hogy épüljön por- és zajvédő fal a Leányka utcai felüljárón. Az egyik beadvány
azt kéri, építsenek egy nagy játszóteret a
Mező utcánál, ahol külön, elkerített részt
alakíthatnának ki a kutyák futtatásához.
A Jövőnk fái elképzelés szerint egy parkot hoznának létre facsemeték ültetéséhez, a Budafoki MozgásTÉR koncepció
azt célozza, hogy a Kossuth Lajos utca
és a Mihalik Sándor utca kereszteződésében található üres telken fedett épületet húzzanak fel, egy nagyobb és néhány
kisebb sportolásra alkalmas teremmel,
amelyet a kerületi közösségek mellett

Ökumenikus istentisztelettel emlékeztek

Új választás Nagytétényben
Szavazategyenlőség miatt új képviselő-választás lesz a 8-as választókerületben
A szavazatok újraszámlálása után egyenlő lett az állás, így megismétlik a választást a 8-as számú egyéni választókerületben, Nagytétényben. Találtak a DK-s
jelöltre leadott szavazatok között egy, a
fideszes jelöltre leadott voksot tartalmazó szavazócédulát is.
Fővárosi Ítélőtábla végzése szerint új

Aválasztást írnak ki az egyik budafokÖkumenikus istentisztelettel emlékeztek a halottakra az Angeli úti urnatemetőben mindenszentek napján, november elsején. A Budafoki Temetőben november
2-án kora este az ’56-os veteránok, a forradalom áldozatainak családtagjai, az
önkormányzat képviselői és a civil lakosok a halottasház falán elhelyezett emléktáblánál és a lyukas zászlóval jelölt síroknál rótták le tiszteletüket a forradalom
és szabadságharc hősei előtt. (Továbbiak a 10. oldalon) 

tétényi egyéni választókerületben. Itt
a fideszes Csiszár Zsuzsanna a korábbi eredmények alapján kettő szavazattal kapott kevesebbet, mint az ellenzék
közös jelöltjeként induló, de egyébként
DK-s Nádor Iván László. A körzet mindhárom szavazókörében a két említett jelöltre leadott érvényes szavazatokat újraszámolták, ennek eredménye pedig
döntetlen lett. (Folytatás a 3. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Dicséretben részesült
a kerületi önkormányzat
A Szent István tér komplex megújításáért kaptunk elismerő oklevelet
Köztérmegújítási Nívódíj 2019 pá-

Alyázaton részesítették dicséretben Bu-

dafok-Tétény önkormányzatát a Szent
István tér komplex megújításáért. A
Magyar Urbanisztikai Társaság és az
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság
Egyesület közösen hirdeti meg minden
évben a Köztér-megújítási Nívódíj pályázatot, mely keretén belül idén Budafok-Tétény is dicséretben részesült. Kerületünk a központi jelentőségű közterek
kategóriájában, a Szent István tér komplex megújításáért kapott elismerő oklevelet és üvegplakettet, melyeket november 6-án, a 25. Országos Urbanisztikai
Konferencián osztottak ki. A Szent István tér megújítása az önkormányzat társadalmi egyeztetése alapján a főváros támogatásával és a TÉR_KÖZ pályázat
elnyerésével valósult meg Budafok szívében. A társadalmi részvételt, valamint
a fővárosi és kerületi önkormányzatok
együttműködését kiemelendőnek nevezte a MUT – ICOMOS, valamint elmondták, a továbbiakban a zsűri támogatja a
térkapcsolatok Savoyai Jenő tér, illetve Piactér irányában való fejlesztését. A
díjat Neszmélyi Lászlóné főmérnök as�szony vette át. n (vh)

Alakul
a közösségi
költségvetés
(Folytatás az 1. oldalról) 

Megnyitották az MO-st, lezárások Budafokon
A Mária Terézia utcával párhuzamos úton lezárások várhatók, az MO-sra viszont már fel lehet hajtani
asárnap megnyitották a közlekedők

Vszámára az M0-s autóút rekonst-

rukciós munkái miatt lezárt 6. számú
főút csomóponti felhajtóágát. A csomópontban és környezetében elkészült
az új betonburkolat. Kialakították az új
szegélyeket, padkákat, a vízelvezetési
műtárgyakat, valamint a szükséges forgalomtechnikai és forgalombiztonsági
elemeket is kiépítették. A rekonstrukcióval érintett szakaszon a kivitelezési munkálatok előrehaladásának köszönhetően folyamatos megnyitások
várhatóak. A terelések kiépítéséről a
szakemberek folyamatosan tájékoztatást adnak, az egyes tervezett ütemekről és a várható korlátozásokról, illetve
az autóút aktuális forgalmi helyzetéről
a közlekedők a www.utinform.hu oldalon tájékozódhatnak. Átmeneti lezárásokra lehet viszont számítani a Mária

Terézia utca környékén a NIF tájékoztatása szerint a Kelenföld–Százhalombatta vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése
miatt. A Kelenföld–Százhalombatta
vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése projekt a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg.
A fejlesztés részeként 20,5 km hosszan
teljesen átépítik a vasúti pályát. A pálya nagyrészt 120 km/h pályasebességgel lesz járható 225 kN tengelyterhelés
mellett. Az állomásokon és megállóhelyeken 55 cm magas peronok, peronaluljárók, rámpák, liftek, perontetők
épülnek korszerű térvilágítási rendszerrel. A felsővezeték-rendszer teljes
hosszban átépül. A következő munkák
(burkolatbontás, szegélyépítés, aszfaltozás, forgalomtechnika kiépítése)

megvalósításához a Mária Terézia utcával párhuzamos utat két ütemben le
kell zárni. A munkák első üteme a ter-

vek szerint az év végéig tart, a második
ütem az időjárástól függően 2020-ban
kezdődik.n (budafokteteny.hu - VH)

hirdetmény

Állami támogatás a görparknak

Bekerült az első tíz támogatott görpark közé a budafoki, harminc millió forintot adhat rá a kormány
ó hír az extrém sportok kedvelőinek,

Jhogy állami támogatást kaphat a Bu-

dafokra tervezett görpark megépítése.
A különleges sportpályát az elágazás
közelében lévő telekre tervezi megépíttetni az önkormányzat. Az országban
több mint félmilliárd forint értékben
épül tíz görpark az Országos Görpark
Program első ütemében – jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós azt mondta, hogy a
kormány biztosítja az építési költség
felét, legfeljebb azonban 30 millió forintot ad egy önkormányzatnak, ha az
vállalja a beruházás másik felét. Feltétel az is, hogy legalább öt évig üzemeltetni kell a parkot, valamint ingyenesen
kell biztosítani a belépést. Úgy fogalmazott, hogy a kormány nagy hangsúlyt fektet a test és a lélek egyensúlyára. Ezért olyan programot dolgoztak ki,
amely az óvodától egészen az élet végéig mindenkinek biztosítja a mozgás
lehetőségét. Nem csupán a versenysportot fejlesztik, hanem a szabadidőset is. Ennek szerepe van az elhízás,
a daganatos és a szívbetegségek megelőzésében – jelentette ki a miniszter.
A fővárosban Budafok-Tétényen kívül Óbudán (III. kerület), Kőbányán

(X. kerület), Rákosmentén (XVII. kerület) épülhet ilyen sportlétesítmény,
vidéken pedig Baján, Debrecenben,
Győrben, Hajdúböszörményben, Komlón és Szegeden épül görpark. Révész
Máriusz, az aktív Magyarországért fe-

lelős kormánybiztos úgy vélekedett:
ha meg akarják szólítani a fiatalokat,
versenyképes szórakozási lehetőséget kell nekik biztosítani a mobiltelefonos játékokkal szemben. A kabinet
jelentős összegeket szán a sporteszkö-

zök fejlesztésére. Kormánybiztosságuk sok pénzt kapott, ebből különböző
pályázatokat írtak ki, szorosan együttműködve az Emberi Erőforrások Minisztériumával (Emmi). Kiemelte: fontosnak tartották, hogy olyan görparkok
épüljenek, amelyek valóban megfelelnek a gördeszkásoknak, ezért az ő szövetségüket is bevonták az előkészítésbe. Mivel pedig a gördeszka olimpiai
sportág lett, az volt a cél, hogy olyan
pályák jöjjenek létre, amelyek olimpiai
felkészülésre és versenyekre is alkalmasak. Az Emmi a kormánybiztos és a
szakszövetség bevonásával áprilisban
indította el az Országos Görpark Program első ütemét. Először a húszezernél
nagyobb lélekszámú települések önkormányzatai jelentkezhettek. Huszonnégy önkormányzat huszonhat pályára
adott be támogatási igényt, több mint
577 millió forint értékben. Tíz nyertest
választottak ki, így összesen 508 millió forint értékben épülnek görparkok
2020. június 30-ig.
Jó hír, hogy Budafok-Tétény is bekerült a támogatási körbe – nyilatkozott
Karsay Ferenc polgármester. Így az első
tíz között épül majd görpark állami támogatással a kerületünkben.n (VH)

A projektbenyújtásra kétféle módon van
lehetőség: a kezdeményezés honlapján, a www.kozossegrekapcsolva22.hu-n,
illetve a Városházán, a Klauzál Gábor
Budafok-tétényi Művelődési Központban
és a Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központban elérhető formanyomtatványokon. Ezek a nyomtatványok megjelennek a Városházi Híradóban is. A már
beérkezett ötletek az említett weboldalon
tekinthetők meg. Várják azokat az ötleteket, amelyekkel a helyi lakosok a 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 – hangsúlyozta Karsay Ferenc, a XXII.
kerület polgármestere. A program keretében megvalósuló projektcélokra összesen
300 milliót, a kerület három területegysége − Budafok, Budatétény és Nagytétény
− részére 100-100-100 millió forintot különített el az önkormányzat. A keretös�szegből a legtöbb voksot kapó és a részvételi költségvetés szabályainak is megfelelő
javaslatok valósulnak majd meg.
Karsay Ferenc 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 a polgármester. n (vh)

Kilakoltatási
moratórium
a XXII.
kerületben
Október végétől
nincs kilakoltatás
Budafok-Tétényben
erületünkben is életbe lépett októ-

Kber 31-től az önkormányzati laká-

sokra vonatkozó kilakoltatási tilalom.
A kilakoltatási tilalom értelmében
tilos tartozás miatt bárkit az utcára tenni 2020. április 30-ig. Karsay Ferenc
polgármester döntése alapján október
31-től nem indítanak új kilakoltatási
eljárást, és a már folyamatban lévőket
is felfüggesztik a budafok-tétényi önkormányzati lakásokra vonatkozóan.
November 15-én országosan is életbe lép a jövő április 30-ig tartó téli kilakoltatási moratórium, amelynek célja,
hogy a kritikus téli időszakban megvédje a nehéz helyzetbe jutott családokat.
Lapzártánkig Józsefváros, Újbuda,
Erzsébetváros és Pesterzsébet csatlakozott Budafok-Tétényen kívül a főváros által indított kilakoltatási moratóriumhoz. n (budafokteteny.hu)

Városházi Híradó

Átadták a megbízóleveleket
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

Átvették mandátumukat az önkormányzati képviselők a Városháza Dísztermében
„Mindenkit szeretettel hívok egy olyan
együttműködés keretei közé, amelyben mindenkinek helye van, aki tenni
akar Budafok-Tétényért” – fogalmazott
Karsay Ferenc polgármester a képviselőkhöz szólva.
tvették megbízólevelüket november 6-án, a Városháza Dísztermében azok az önkormányzati képviselők, akik az október 13-i önkormányzati választáson képviselői
mandátumot szereztek a kerületben.
A megbízóleveleket Tiszavölgyiné
dr. Somosy Edina, a Helyi Választási Bizottság elnöke adta át a képviselőknek. Ahogy beszámoltunk róla, önkormányzati képviselői mandátumot
szerzett Jurás László, Németh Zoltán,
Daróczi Károly, Perlai Zoltán, Ke-

Á

rekes Gábor, Tóth Endre, dr. Somos
Iván András, Kovács István, Kóber
György, dr. Staudt Máté és Karsay Ferenc. Kompenzációs listáról a testületbe jutott Dankóné Hegedűs Jolán,
Krieger Krisztina, Szepesfalvy Anna,
Vizi Sándor és Zugmann Péter. Mivel Budafok-Tétény 8-as választókerületében a szavazatok újraszámlálása után egyenlő lett az állás, így itt új
képviselő-választást kell kiírni, melynek megtartásáig betöltetlen marad
a mandátum. A mandátumok átadása után Karsay Ferenc polgármester
gratulált a képviselőknek. Beszédében az együttműködés fontosságára
hívta fel a figyelmet. „Polgármesterként és képviselőként mindent elkövetek, hogy Budafok-Tétény tovább
fejlődjön és szépüljön, mindenki biz-

KÖZÖSSÉG – FEJLŐDÉS:
BUDAFOK-TÉTÉNY

ORMÁNYZATI VÁLASZTÁS OKTÓBER 13.

tonságos otthonának érezze településünket. Ehhez kérem minden képviselő együttműködését. Tűzzünk ki
közös célokat, dolgozzunk együtt a
kerületiekért” – mondta a polgármester, majd hozzátette, hogy a pártpolitikai csaták, az abból fakadó bizalmatlanság visszaveti Budafok-Tétény
fejlődését. „Tisztában vagyok a felelősségemmel, tudom, hogy nekem
kell először kezet nyújtanom mindenkinek. Ezért minden önkormányzati
képviselőt szeretettel hívok egy olyan
együttműködés keretei közé, amelyben
mindenkinek helye van, aki tenni akar
Budafok-Tétényért. Az energiáinkat az
árkok ásása helyett a hidak építésébe
fektessük! – zárta köszöntőjét Karsay
Ferenc, majd sikeres munkát kívánt
minden képviselőnek. n (T. E.)

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

GASSA CSAPATOMAT!

Ön mire költene
százmillió forintot?
özösségünket erősíti, ha a fontos döntésekben mindenki részt vehet. En-

Knek érdekében októberben elindult a részvételi költségvetés Budafok-

Tétényben, amelynek keretén belül minden itt lakó javaslatot tehet arra,
mire fordítsa az önkormányzat a kerület bevételeinek egy meghatározott
részét. Budafok-Tétény három kerületrésze, Budafok, Budatétény és Nagytétény lakóinak egyaránt 100-100 millió forint áll majd rendelkezésre a
programban.
A részvételi költségvetés hazánkban még gyerekcipőben jár, de Európa-szerte számos jó példát találunk rá, hogyan lehet a lakókat közvetlenül is bevonni a közügyek intézésébe. A program rövid távú haszna, hogy
olyan kisebb-nagyobb projektek valósulhatnak meg, amelyeket sajátjuknak éreznek a budafok-tétényiek, amelyek könnyebbé, jobbá teszik a hétköznapjaikat. Az pedig, hogy a lakótársak nemcsak 5 évente szólhatnak
bele a hivatal ügyeibe, hanem rendszeresen dönthetnek a közpénz elköltéséről, hosszabb távon jó kapcsolatot, nagy bizalmat és a jogosan elvárt átláthatóságot eredményezi.
S hogyan működik ez a gyakorlatban? A www.kozossegrekapcsolva22.hu
oldalon egy gyors regisztráció után minden budafok-tétényi lakcímmel rendelkező elküldheti ötletét, amellyel jobbá, szebbé teheti a környezetét. Minden apró ötlet hasznos lehet, akár egy csúszda a játszótérre, új játék a kutyafuttatóba, vagy akár egy biciklitároló a társasház elé. De amennyiben a 100
millió forintos keretbe beleférnek, jöhetnek a nagyobb beruházások is, így
nyugodtan szárnyalhat a fantázia.
Az ötleteket december 16-ig lehet beküldeni a honlapon, vagy bedobhatjuk a Városházán, a Klauzál Házban és a Cziffra Házban kihelyezett
szavazóládákba is. A beérkező javaslatok addig is folyamatosan nyomon
követhetők a kezdeményezés honlapján. A projektleadás határideje után
minden lakó szavazhat a saját városrészében benyújtott ötletekre – összesen tízet választhat mindenki –, amelyek közül a legjobb húsz ötlet jut be a
következő fordulóba. Itt alakul ki a végleges sorrend, ezért arra biztatom
önöket, szavazzanak minél többen, hogy minél jobban érvényesüljön az itt
lakók akarata. A második körben a legtöbb voksot kapó ötlettől a legkevesebbet kapó felé haladva a 100 millió forintos keretösszeg kimerüléséig valósulhatnak meg projektek, így akár több jó ötletet is kivitelezhetünk majd
egy-egy városrészben. A nyertes projektek megvalósítása jövő év márciusában kezdődik.
Arra biztatok mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel, mondja el most, mivel
tenné otthonosabbá, kényelmesebbé, örömtelibbé otthonát! n
civil szemmel

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

Új választás Nagytétényben
Szavazategyenlőség miatt új képviselő-választás lesz a 8-as választókerületben

mindenszentekhez és a Halottak napjához kötődően személyes érin-

Atettségemen túlmenően, mint a BMTE vezetője részese voltam annak a

(Folytatás az 1. oldalról) 

Az egyik szavazókörben leadott szavazatok megvizsgálását követően
ugyanis a DK-s jelöltre leadott szavazatokat tartalmazó borítékban megtaláltak egy, a fideszes jelöltre leadott
szavazatot is. Ez azt jelenti, hogy 120
napon belül új választást kell kiírni,
addig pedig a képviselő-testület eg�gyel kevesebb taggal alakul meg. A
Fővárosi Ítélőtábla a fővárosi és a helyi választási bizottság határozatát
megváltoztatva határozott úgy, hogy
a XXII. kerületi 8. számú egyéni választókerületben eredménytelen a választás. A kerületi választási bizottság
október 14-én állapította meg, hogy a
választókerületben megszámolt szavazatok alapján Nádor Iván László,
a Momentum Mozgalom–Demokratikus Koalíció–Magyar Szocialista
Párt–Párbeszéd Magyarországért–Lehet Más a Politika–Budafok-Tétény
Általános
Ipartestület–Vállalkozók
Szövetsége–Közösség Dél-Budáért
Egyesület közös jelöltje lett a képviselő. A Helyi Választási Bizottság jegyzőkönyvében azt rögzítették, hogy
Nádor Iván László 815, Csiszár Zsuzsanna 813 érvényes szavazatot kapott. A határozattal szemben Csiszár
Zsuzsanna képviselőjelölt nyújtott
be fellebbezést, amelyben azt kérte,
hogy a Fővárosi Választási Bizottság
jogszabálysértés miatt a szavazatokat
számoltassa újra. Véleménye szerint
ugyanis a szavazatszámláló bizottság
nem járt el jogszerűen, mert az egyes
jelöltek szavazólapjai még a szavazatok összeszámlálásakor sem voltak szétválogatva. A vonatkozó rendelkezés szerint ugyanis az érvényes
szavazatokat jelöltenként, illetve listánként külön-külön kell megszámolni, majd el kell végezni a szavazóla-

A múlt értékei
és a jövő lehetőségei

pok csomagolását. A csomagra rá kell
írni az érvényes szavazatok jelöltenkénti, illetve listánkénti számát. Fellebbezéséhez csatolta a szavazatszámláló bizottságok tagjainak egymástól
független, de lényegében egybehangzó nyilatkozatait, amelyek szerint a
bizottsági tagok a szavazatok szétválogatása után Nádor Iván László képviselőjelöltre leadott szavazok között
találtak Csiszár Zsuzsanna képviselőjelöltre leadott szavazatot is. Állították, hogy ezeket a szavazatokat áttették a megfelelő helyre, arra viszont
egyikük sem emlékezett, hogy erre a
szavazatok végleges összesítését megelőzően, vagy pedig ezt követően került sor. A Fővárosi Választási Bizottság azonban a fellebbezést elutasította
és az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Szerintük ugyanis a képviselőjelölt a fellebbezésében nem fejtette ki, hogy a választás során melyik
alapelv, milyen módon sérült. A Fővárosi Választási Bizottság nem fogadta
el bizonyítéknak a választási bizottsági tagok nyilatkozatait sem. Ezt a határozatot Csiszár Zsuzsanna a bíróságon támadta meg, és kérte az eljárt

választási bizottságok határozatainak
megsemmisítését, valamint a szavazatok újraszámlálásának elrendelését.
Az ítélőtábla végül a képviselő as�szonynak adott igazat, mert megítélése
szerint a kérelmező a fellebbezésében
pontosan megjelölte azokat rendelkezéseket, amelyek szerinte sérültek.
Hozzátették azt is, hogy ilyen esetben
a bizonyítás lehetősége korlátozott, hiszen a képviselőnek csak közvetett ismerete lehet a szavazatszámlálás tényleges lefolyásáról. A bírói gyakorlat
ezért ebben az esetben megelégszik azzal, ha a kérelmező a választás eredményét befolyásoló jogsértést csupán
valószínűsíti. Az ítélőtábla álláspontja szerint a szavazatszámlálók fellebbezéshez csatolt nyilatkozatai alapján
fennálltak az újraszámlálás feltételei.
Ezt követően rendelték el az újraszámlálást, ennek eredményeként pedig valóban találtak a DK-s jelöltre leadott
szavazatok között egy, a fideszes jelöltre leadott voksot tartalmazó szavazócédulát is. Ez alapján megállapították,
hogy mindkét jelölt 814-814 szavazatot kapott, ezért a körzetükben új választást kell tartani. n (vh)

kezdeményezésnek, hogy a sportegyesületünkhöz tartozó nagy öregjeink
sírjánál tiszteletet tegyünk. E nemes cselekedet közben számtalan gondolat jelent meg, melyet annak érdekében szeretnék közreadni, hogy közösen gondolkodjunk el a múlt csodáiról, a jelen állapotáról és a jövő
lehetőségeiről. Egy temetőlátogatás időpontjául ezen napokat választva
a temetőt a legszebb állapotában találja az ember, és ilyenkor még jobban kitűnik a temetőkkel, illetve a temető képében megjelenő társadalmi problémák megléte. Megdöbbentett, hogy a szépen kezelt és az ősöket megbecsülő sírok mellett milyen nagy számú az ápolatlan, kezeletlen
sír, mely a bennünket érintő, fent jelzett program kapcsán érdekes információkat adott. Számunkra fontos személyek sírboltja ápolatlan, és
kezeletlen abban a vonatkozásban is, hogy a sírokra vonatkozó használati határidőket nem hosszabbítják meg, mely jelentős rendezetlenségre
utal. Természetesen az is zavart, hogy az ezzel kapcsolatos információkhoz egyáltalán nem könnyű hozzájutni, és talán ez önmagában érthetővé
teszi a kezelés nehézségét.
Ami a lelki békét illeti, igencsak elgondolkodtam azon, hogy miért van,
hogy az egyik családban az elvárható figyelemmel kezelik a család régi
értékeit, és miért van az, hogy a mellette lévő hasonló helyzet éppen a fordítottját mutatja. Már többször felvetettem azt, hogy a társadalom változása törvényi eszközökkel nehezen befolyásolható. Ha a családok ma
élő tagjai nem tartják fontosnak az ősök emlékét, illetve annak fizikai
megtestesítőjét, a sír gondozását, akkor ki veszi majd komolyan az egyre idősödő korosztály gazdasági nehézségeit, amely a nyugdíjak fokozatos leértékeléséből keletkezik, főként az esetben, ha a szépkorú az átlagosnál hosszabb ideig kívánja a nyugdíjat felvenni. A maginfláció már
most is 4% felett van, és a régi nyugdíjak elértéktelenedése egyre nagyobb problémákat hoz a felszínre. Ha a mai generációk a családok emlékét úgy ápolják, amit a temetőben tapasztaltam, akkor tartok tőle, hogy
a fiatalok a meghozott törvény ellenére – mely szerint kötelező a szülőkről való gondoskodás – vagy nem lesznek képesek anyagi helyzetük kapcsán, vagy a megváltozott szemlélet miatt nem is akarnak részt venni az
idősebb generáció támogatásában.
Ha ezt a konfliktushelyzetet szélesebb társadalmi rétegben vizsgálom,
akkor igencsak elgondolkodom azon, hogy a homlokegyenest ellenkező politikai platformon gondolkodók hogyan fognak egymással együttműködni. Nem a múlt sérelmeit megtartva akarnak jövőt építeni, hanem felnőnek
egymáshoz, partnerek lesznek abban, hogy a múlt értékeit megtartva éljenek ma úgy, hogy a jövő generáció életlehetősége megmaradjon és a közös
célok érdekében a sérelmeket félretéve működjenek együtt. Ha ebbe az is
belefér, mint amit mi tettünk, hogy a hozzánk nem egészen közel állók sírjánál tiszteletet tettünk, és magunkra vállalunk anyagi terheket is, ott, ahol
ennek a hiányát tapasztaltuk. n
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat
(1222 Budapest, Tóth József utca 47.)
szeretettel vár mindenkit a 2019. november 16-án,
20 órától tartandó hagyományos

batyus báljára
Lipót-, Katalin-, Erzsébet-nap jegyében.
A zenét a Krigli Band Zenekar szolgáltatja.
Fellépnek az Árpád utcai Német Nemzetiségi Iskola diákjai.
Libavacsora rendelhető.
Éjfélkor tombola.

Tájékoztatom a kerület polgárait, hogy Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának
képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a, és a képviselő-testület 10/2015. (IV. 20.)
önkormányzati rendeletének 93. § alapján

közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás helye: 1221 Budapest, Városház tér 11., Záborszky Nándor Terem
A közmeghallgatás ideje: 2019. november 28. (csütörtök), 17:00 óra (a képviselő-testület munkaterv
szerinti ülését követően).
A közmeghallgatáson a felszólalás sorrendje sorszámok szerint történik. A sorszám megkérésével egyidejűleg meg kell jelölni a felszólalás témáját/témáit. A sorszámok 2019. november 14-től igényelhetők személyesen a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet 1221 Budapest, Városház tér 11., I. emelet 41.
szobájában, telefonon a 229-2611/188-as és 191-es melléken, vagy a 229-2658-as telefonszámon,
valamint a benese@bp22.hu e-mail címen. Sorszámok a közmeghallgatás napján 12.00 óráig igényelhetők.
A közmeghallgatáson elhangzó – helyi közügyeket érintő – felszólalások időtartama az 5 percet nem
haladhatja meg.
Karsay Ferenc polgármester

Sándor

Helyfoglalás az irodánkban hétfőn és csütörtökön 16 órától 19 óráig,
érdeklődni a 06-70/410-9403-as telefonszámon lehet.
Mindenkit szeretettel várunk!

S
D

kertész munkakör betöltésére

A pályázatokat 2019. december 06-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „kertész” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: titkarsag@ovoda22.hu Malaczkovné Orbán Judit intézményvezető részére. Pályázati feltételek, egyéb információk: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/kertész
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatal jegyzője pályázatot ír ki

NEMZETISÉGI REFERENS (JOGÁSZ)

munkakör betöltésére
A pályázatokat 2019. november 22-ig a Polgármesteri Hivatal Közigazgatásfejlesztési- és szervezési Iroda Humánpolitikai Csoportjához „nemzetiségi referens” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail
címre: palyazat@bp22.hu. Pályázati feltételek, egyéb információk: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/
allasajanlatok/nemzetisegi-referens-jogasz
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Sándor és Társai KKT

és Társai KKt.

Nyitvatartás:
H-P: 10-18 óráig, Szo.: 10-13 óráig

Cím: 1222 Budapest, Puttonyos u. �. � Tel.: 227-0933
e-mail: sandorestarsai@gmail.�om � www.sandorjatek.hu

Városházi Híradó
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Színész és direktor
Jordán Tamás érdemes művész a Klauzál Házban
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas Jordán
Tamás pályafutását tizennyolc évesen,
amatőr színészként kezdte az Egyetemi Színpadon, miközben édesapja kérésére a Budapesti Műszaki Egyetemen
földmérő mérnökként lediplomázott.
Több mint tíz évet töltött a Babarczy
László vezette kaposvári Csiky Gergely
Színházban, igazgatta a Merlin Színházat és a Nemzeti Színházat is, de igazából olyan teátrumra vágyott, amely
nemcsak előadásokat mutat be, hanem
egyfajta találkozóhely is, fórum, agóra,
ahogy azt annak idején az Egyetemi
Színpadon megtapasztalta. Jordán Tamás érdemes művészt a Romance.com
című vígjátékban láthatjuk november
17-én a Klauzál Házban.

Mesterkurzus a Ciffrában

Balázs János zongoraművész a Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központban
A hajdan Budafokon lakó Cziffra György
a fiatal művészek megsegítésére alapítványt hozott létre, amelynek tehetségkutató versenyét 2012-ben a
Junior Prima díjas Balázs János zongoraművész nyerte meg. A ma már Kossuth- és Liszt Ferenc-díjjal is elismert
érdemes művész rövidesen útjára indította a Cziffra György Fesztivált, amely
a világhírű zongoraművész emlékének
ápolását és a fiatal tehetségek felkarolását tűzte ki célul.
2020 februárjában ötödik születés-

Anapját ünneplő, egyhetes fesztivál

díjátadóval egybekötött gálakoncertjén Vagyim Repin orosz hegedűművész, Balázs János zongoraművész és
Hollerung Gábor vezényletével a Budafoki Dohnányi Zenekar lép fel a Zeneakadémián, Cziffra György november 5-i születésnapjától kezdődően
ünnepi hangversenyek, nemzetközi tudományos műhelytalálkozó, kiállítás
és mesterkurzusok előzik meg.
Balázs János és művésztársai például „Hommage a’- Cziffra” címmel ad-

nak koncertet és beszélgetnek a kitűnő
zongoraművészről november 23-án a
Cziffra György Nagytétényi Kulturális
Központban.
Balázs János érdeklődésünkre elmondta, hogy az idei emlékesten a zenén keresztül és a történetek mesélése
során a mesterek és tanítványok kapcsolata, az oktatás és tanulás, valamint
a romantikus gondolkodásmód jut főszerephez. Vendégségbe hívta egyetemi tanárát, Dráfi Kálmánt, aki Cziffra
tanársegédje volt a Senlis-i akadémián,
és a mester kiváló tanítványait. Hozzátette: a koncerten fellépnek azok a tehetséges fiatal növendékek is, akiket
szeptember óta ő tanít a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetemen.
A zongoraművész tavalyi koncertkörútja kapcsán kifejtette: a nagyvilágot járva úgy látja, hogy mindenhol,
Kínától Kolumbián át Kanadáig, Franciaországtól Ausztráliáig más és más a
fogadtatás, eltérő az emberek klasszikus zenével való kapcsolata, azonban
mindenhol biztos a siker, ha a művész
az előadásába beleviszi szuverenitását,

magából is hozzátesz a zeneműhöz,
képviseli annak szellemiségét, azaz
a zseniális darabok interpretálásával megérinti hallgatóságát. Kiemelte,
hogy Cziffra Györgynek ez mindig sikerült, bárhol is játszott.
A kiváló muzsikus arról is mesélt,
milyen nagy sikerként élte meg, hogy
Cziffra György menye és unokái elfogadták meghívását és részt vettek az idei
fesztiválon, holott több évtizede nem
jártak Magyarországon. Mint mondta,
megtisztelő számára, hogy a család őt
bízta meg a zongoraművész születésének 100. évfordulójára tervezett, egész
éves program összeállításával.
– Nemzetközi eseménysorozatra gondolok, mert úgy vélem, a külföldi jelenlét elengedhetetlen ahhoz,
hogy mindenki láthassa azt az örökséget, amit Magyarország őriz. Nekünk
kell eljutnunk a világ minden szegletébe, hogy megismertessük saját kultúránkat, tehetséges fiataljainkat, valamint Cziffra György nevét, szellemi és
művészi hagyatékát – fejtette ki Balázs
János. n (Tamás Angéla)

– Jó párost alkotnak Molnár Piroskával?
– Rengeteg közös előadás és emlék
fűz Piroskához, akivel már akkor ismertük egymást, amikor még nem tartoztunk
egy társulathoz. A kaposvári évek alatt is
rengeteg darabban játszottunk együtt –
volt már a feleségem, a szeretőm, az ellenfelem is –, és mindig nagyon értettük
egymást. Budapesten először az Örkény
Színház Macskajáték című előadásában
kerültünk össze, majd sorban jöttek a
Rózsavölgyi Szalon darabjai, például az
itt is műsorra tűzött Romance.com, a kétszemélyes Tisztelt hazudozó, a Kései találkozás... Talán elhiszik nekem, hogy az
egyik legkedvesebb női partnerem Molnár Piroska.
– Az imént Kaposvárt is említette. Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre?
– Lázár Katival 1980-ban szerződtünk Kaposvárra, ahol remek rendezői
gárda – Babarczy, Ascher, Gothár, Ács
János – fogadott minket és olyan színészek, mint Lukáts Andor vagy Csákányi
Eszter. Egyszerre érkeztünk a már akkor

legendásnak számító színházhoz Pogány
Judittal, Koltaival, Eperjessel, Máté Gáborral, Básti Julival és Bezerédi Zolival.
Hihetetlenül erős színház volt!
– Mégis „munkahelyet” váltott.
– Hét-nyolc év elteltével a legjobb
színházból, a legjobb körülmények közül is elvágyik az ember, mert kimerül
a tehetsége, nincs forrása, amelyből táplálkozhat. Egészséges a változás iránti vágy, mert a színésznek fontos, hogy
új impulzusok érjék, más lehetőségeket,
egyéb feladatokat kapjon.
– 2007-ben megalapította a Weöres
Sándor Színházat, amelynek azóta is direktora. Miért éppen Szombathelyre esett
a választása?
– Amikor elkívánkoztam a Nemzeti Színházból, akkor már jól ismertem a várost. Szinte a kezdetektől részt
vettem a Savaria Történelmi Karneválon hol rendezőként, hol színészként, és
Magyarország két megyeszékhelye közül Szombathely volt az egyik, ahol nem
volt színház, így annak fizikai és szellemi alapjait is én tehettem le. Az Egyetemi Színpadon töltött évektől kezdve arra
vágytam, hogy a teátrum a művészetek
találkozásának, az értelmiségiek összejöveteleinek is helyszínéül szolgáljon, és
az itt megvalósult. n (Tamás Angéla)

Napkeltétől napnyugtáig
A sündisznó, a botsáska és a dulakodó madarak a természetfotókon
Harmadik alkalommal hirdetett nyilvános természetfotó-pályázatot Budafok-Tétény önkormányzata és a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési
Központ. A versenyfelhívásra olyan képekkel jelentkezhettek az amatőr és
hivatásos fotósok, amelyek a XXII. kerület természeti környezetében készültek, és az adott napszak hangulatát is
érzékeltetik. A Napkeltétől napnyugtáig
címmel meghirdetett pályázatra beérkezett legjobb alkotásokból díjkiosztóval egybekötött kiállítás nyílt november
7-én a Vén Emil Galériában.
helyben született értékek fontosságát, a támogatók jelentőségét és
Horváth Ildikó művészeti referens remek kezdeményezését kiemelve Gazdik István, a Klauzál Ház igazgatója
köszöntötte a pályázókat és a kiállítás
megnyitóján megjelenteket. A tárlatot
Vankó András, a Budafoki Fotóklub elnöke nyitotta meg, aki az eredmények
kihirdetése előtt az évről évre emelkedő színvonalról, az alkotásokról és
az értékelés folyamatáról beszélt. Elmondta, hogy a fotók többsége a természetes környezetükben élő állatokat
örökít meg: a mobiltelefonra élénken
figyelő sündisznót, a csodálkozó tekintettel ránk néző botsáskát vagy az alkotó türelmét és profizmusát dicsérő dulakodó madarakat. A zsűri szempontjait
ismertetve kiemelte a témaválasztást, a
képszerkesztést és a színvilágot, majd
hangsúlyozta, hogy az elbírálásnál
nem az alkalmazott technikát, hanem a
mondanivalót és a látásmódot díjazták.

A

Az Év Budafok-tétényi Természetfotósa 2019-ben Grosch János lett, aki
az I. helyezésért járó, a Tripont Kft. által felajánlott ötvenezer forintos vásárlási utalvány mellé fődíjként átvehette Filotás Viktória keramikusművész
egyedi alkotását is. II. helyezett lett
Szűcs Dénes, aki a Digilabor harmincezer forintos vásárlási utalványát és
egy vászonkép elkészítésének lehetőségét érdemelte ki fotójával. A III. díjat, a GM Üvegezők Boltja húszezer
forintos, képkeretezésre szóló utalványát Kiss Imre kapta.
Különdíjban részesültek: Boronkai
Miklós (budafok-tétényi önkormányzat), Zács Ágoston (Klauzál Ház),
Grosch János (Időkép), Goldschmidt

Zsolt (Törley pezsgőpincészet és National Geographic), és a sünit fotózó,15 éves Kuk Laura Anna (National
Geographic).
A zsűrizés igen nehéz feladatát Hell
Ferenc, a tavalyi év győztese, Tamási
Gábor, az Időkép műszaki menedzsere,
Gazdik István és Vankó András látta el.
Az ünnepségen a díjakat a zsűri tagjai
és Karsay Ferenc polgármester adta át
a helyezetteknek, a kiváló muzsikát pedig az Á La Quartet vonósnégyes (Tálas
Anna – prím, Géczy Mirjam – szekund,
Krenedits Katalin – brácsa, Demeter
Ágnes – cselló) szolgáltatta. A kiállítás
december elsejéig a Klauzál Ház nyitvatartási idejében tekinthető meg a Vén
Emil Galériában. n (Tamás Angéla)

Az 1. díjat, a Tripont Kft. 50 ezer forint értékű vásárlási utalványát Grosch János alkotása nyerte

Szerelem és romantika
Musical, jazz és könnyűzene Polyák Lilla hangjára
A szerelemről és romantikáról szólt a
borfesztivál utolsó koncertje a Savoyai
Jenő téren, ahol a csodás hangú, elegáns
megjelenésű Polyák Lilla különleges zenei élményt szerzett közönségének.
Budapesti Operettszínház sokoldalú

Aművészét évek óta láthatjuk a Rebecca–

Manderley-ház asszonya című musicalben, tavaly augusztus óta az István, a király című rockoperában Sarolt szerepében,
és nyár elejétől a Carousel – Liliom címmel bemutatott zenés darabban is. A Madách Színházban többek között a Mary
Poppins címszerepét alakítja, de szerepel
az Én, József Attila, valamint a Tanulmány
a nőkről című musicalekben is.
– Idén ez az utolsó fesztiváli fellépésem. A színházi évadban sok az elfoglaltságom, ezért jövő év tavaszáig már csak
kisebb felkéréseknek tudok eleget tenni
– mondta Polyák Lilla, amikor fellépése
előtt beszélgettünk.
– A színművész szakon a próza szakirányt választotta, mégis folyamatosan
énekel.
– A színészet komplex művészeti ág,
így bármilyen irányba tágíthatom a határokat. Prózai szakot végeztem, azonban nagyon szeretem a musicalt, a jazzt
és a popzenét is. Tizenöt éves korom óta
különböző zenekarokban énekelek, és
már a főiskola előtt színpadra állhattam

a Győri Nemzeti Színházban, A padlás
című musicalben. Attól kezdve zenés darabokban játszom, de igyekszem kipróbálni mindazt, amihez kedvet érzek.
– Milyen műsorral érkezett a fesztiválra?
– Könnyűzenei programmal készültünk, mert a színházi szerepeim mellett
jólesik azoktól eltérő műfajú dalokat is
előadni. A Pezsgő téren állandó zenekarommal, négy csodálatos muzsikussal lépek fel, a koncert műsorát pedig szerelemközpontú feldolgozásokból, illetve
romantikus hangulatú saját szerzeményekből állítottuk össze. Sok-sok szerzővel működünk együtt, így Rakonczai
Viktorral, Szakos Krisztiánnal és Bella
Mátéval is, akik olyan dalokat írnak nekem, amelyeket sajátomnak tudok érezni. A popzene területén azonban nem
vagyok elég termékeny, mert az idő behatárolt. Nyáron sokat koncertezem, de
nekem nem ez a fő „csapásirány”.
– Milyen új feladatok várják az őszi
időszakban?
– A Budapesti Operettszínházban
szeptember közepétől játsszuk a felújított Szépség és a Szörnyeteg című musicalt, a Pinceszínházban a C’est La
Vie című kétszemélyes Gregg Opelkadarabban játszom Juhász Rékával, és a
tévé képernyőjén is láthat a közönség a
Mintaapák című napi sorozatban. n (vh)
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Dec. 7-én n
o
szombat

Pincejárat az advent jegyében
Minden hónap első szombatján a Budafoki Pincejárat a borkultúrát bemutató egyedülálló
utazásra visz a borospincék és a kultúra világába. Borkóstolók, kiállítások és könnyűzenei
programok! Buszjeggyel (interneten: 1000 Ft, Pincejárat buszon: 1200 Ft) és kerületi lakcímkártyával kedvezmények az alábbi programokra:
Katona Borház
(1222, Bp., Borkő u. 6B.)
Nyitva: 15.00–22.00
Belépőjegy: nincs

15.00–19.00 HelloPisti! koncert
19.30 „Hangok és szavak” Pápai Erika önálló zenés estje 3 tételes borkóstolóval. Jegyár: 2900 Ft. Jegyek a jegy.hu-n, a
Klauzál-Házban, helyszínen az előadást megelőző 30 percben.

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: Adventi készülődés
Hasznos tippek, igazi mézes-krémes finomságok receptjei és sütési
titkai. Kóstolóval egybekötött pódiumbeszélgetés.
14.00–19.00 Nádor Mónika keramikus és Filotás Viktória
szobrászművész kiállítása

Budafoki Légópince
(1222 Bp., Sörház u. 5.)
Nyitva: 12.00-21.00

12.00-21.00 gombabemutató (adományos)
15.00, 16.00 Szarvasgomba és borkóstoló Fekete Henriettel.
Jegyár: 2000 Ft. Regisztrációhoz kötött:csimiz@gmail.com
Óvohely bejárása, kézműves workshop, gomba fotogram workshop
(részletek: pincejarat.hu).

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

15.00–20.00 Vincze Dóri és a Fluffy Melange
15.00–19.00 Zene és gasztronómia találkozása a többszázéves
pincében. Menü: Sült oldalas párolt káposztával, korongburgonyával
és egy pohár kadarkával (2 dl) csomag ára: 3000 Ft. Előzetes regisztrácóhoz kötött: +36 70 313-2978, vagy orszagcimer@gmail.com

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

15.00–20.00 Flamisch Péter 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. A 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

15.00–20.00 Betekintés a borászkodás rejtelmeibe a vezetett
pinceséta alatt.
Borkóstoló és borkorcsolya.
Bor-totó ajándék kóstolóval.

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

13.30–15.30 Múzeumlátogatás
14.30 Vezetett pinceséta

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

Városházi Híradó
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Őrzi a hősök emlékét
Kerületért emlékérmet vett át Majzik Klára
Kerületért emlékérmet vehetett át a napokban Németh Árpádné Majzik Klára.
A különleges díjat ünnepélyes keretek
között, mégis családias hangulatban
adta át Karsay Ferenc polgármester a
Pofosz (Politikai Foglyok Országos Szövetsége) Kitelepítettek Tagozata elnökének. Nemes Nemzetes Németh Árpádné Majzik Klára hadnagy asszony
az ’56-os forradalom és szabadságharc emlékének és eszmeiségének
ápolásával, valamint a kerületi ötvenhatosok közösségéért végzett munkájával érdemelte ki a kerület elismerését, amelyhez a Vitézi Rend nevében
Monostori Péter is gratulált.

Fejlesztésekkel az élvonalban
Budafok-Tétény Vállalkozója díjat kapott Garamvári S. Zsuzsanna
Kerület napján Budafok-Tétény Vál-

Alalkozója díjjal kitüntetett Garamvári
S. Zsuzsanna útja a szombathelyi Közgazdasági Technikumtól a szervező
üzemgazdász diploma megszerzésén
át a Közgazdaság-tudományi Egyetem
felé vezetett, amelynek elvégzését követően, 1990-ben borászmérnök férjével, Garamvári Vencellel borászati vállalkozást alapított Vinárium néven. Az
eleinte csak kereskedelemmel foglalkozó cég három év múlva szőlőtermesztésbe és borkészítésbe kezdett a délbalatoni borvidéken, 1996-ban pedig a
balatonlellei pincészetük mellett a pezsgőkészítésre is alkalmas, közel hatezer
négyzetméteres Sörház utcai pince is
családjuk birtokába került. A vállalkozást, a cég építését koordináló üzletas�szonnyal a Garamvári „birodalomról”
beszélgettünk.
– Jövő év júliusában harmincéves
lesz a cég. Milyen nehézségek megoldása okozta, illetve okozza a legnagyobb gondot?

– A termelés piacának és a jó személyi feltételeknek a megteremtése, valamint a szükséges tőke megléte a legfontosabb. Együttműködő, jó csapat és
képzett munkaerő kell ahhoz, hogy sikeresek lehessünk. A két területen, Balatonlellén és Budafokon nyolc szőlész-borász mérnök, négy közgazdász
és még legalább négy felsőfokú végzettségű, valamint több technikus dolgozik a negyven szakemberből álló
gárdában. Kisebb hitelekből és a pályázatokon befolyt összegekből tudtunk folyamatosan fejleszteni. Hol többet, hol kevesebbet, de minden évben
„bővítünk”. A megújulás, a korszerűsítés elengedhetetlen ahhoz, hogy a piacon maradjunk. A célunk, hogy stabil
és biztonságos legyen a cég, jól működjön. Nem véletlen, hogy a férjemmel mi keresünk a legkevesebbet, mert
mindent a vállalkozásba fektetünk.
– A Garamvári család ma már több
mint 80 hektáron gazdálkodik, és a
csendes borok mellett évi 120-150 ezer

palack pezsgőt készít. Kinek mi a feladata?
– Vállalkozásunk szakmai „spiritusz rektora” a férjem. Ő a cég arca,
a borász, a megmondóember, én viszem a vállalkozás pénzügyi, számviteli, gazdasági részét. A lellei cégnek is
én vagyok az ügyvezetője. Ott nyolcvannégy hektáron történik az elsődleges feldolgozás, készül a pezsgő alapbor és a csendes borok. Budafokon van
a disztribúciós központ, a pezsgőpince
és a vállalatirányítás. Andrea lányunk
volt az első alkalmazottunk, ő ma már
a budafoki pezsgőüzem társügyvezetője, de a kollégák nagy része is több
mint huszonöt éve részt vesz a cég
munkájában. A vejem a szállításszervezés irányítója, nagyobbik unokám,
aki most végez borászmérnökként,
szintén nálunk dolgozik, és reméljük,
hogy a kisebbik unoka is beáll a családi vállalkozásba, ahol a fiatalok jól működő szakmai műhelyben tanulhatják a
szakma fortélyait. n (Tamás Angéla)

– Milyen előzmények után lett a Pofosz
egyik alapító tagja?
– Hétéves voltam, amikor bőrnagykereskedő édesapámat burzsoá osztályellenségnek minősítették és bebörtönözték, édesanyámat, nővéremet és engem
pedig egy gyöngyöspatai tanyára szállítottak. 1956-ban jöhettünk vissza Budapestre – nincstelenül. Nyolcadik után
nem mehettem felsőbb iskolába, ahogy
a nővérem se, mert mindenhonnan elutasítottak. Később munka mellett jártam tizenöt éven át esti iskolába, és
már majdnem ötvenéves voltam, amikor megszereztem a személyügyi diplomát. Fónay Jenővel és Priska József
Tamással hoztuk létre a Pofoszt 1989ben. Célul tűztük ki, hogy összehozzuk

nemcsak az ’56-os forradalmárokat, hanem más politikai elítélteket, például a
malenkij robotra hurcoltakat, katonai
munkaszolgálatosokat, az ’56 előtti politikai elítélteket, a szovjet bíróságok által Gulágra ítélteket és kitelepítetteket,
vagyis a kommunizmus áldozatait, mert
tudtam, hogy csak összefogva, szervezetten segíthetünk egymáson.
– Milyen módon tudnak segítséget
nyújtani az egykori üldözöttek és családtagjaik számára?
– Nekünk az is lelki támaszt nyújt,
hogy nem vagyunk egyedül, de a baráti
összejövetelek, a „kibeszélés” és anyagi segítségnyújtás mellett az emlékezést
és emlékeztetést is fontosnak tartjuk.
A helyi Pofosz szervezésében például halottak napján az ’56-os veteránok
és a forradalom áldozatainak családtagjai együtt róják le tiszteletüket a lyukas
zászlóval megjelölt sírokban nyugvó
hősök előtt a Budafoki Temetőben.
– A kitelepítettek tagozatának elnökeként melyik tevékenységére a legbüszkébb?
– Örülök, hogy két évtizedes küzdelem után, 2011-ben végre sikerült a
fővárosban emlékművet állítani a budapesti kitelepítettek emlékére. A budafoki evangélikus templom kertjében
álló, három részből készült emlékmű
távoli rokonom, V. Majzik Mária Magyar Örökség díjas szobrászművész alkotása. n (Tamás Angéla)

Az üdvözült lelkek ünnepe
Ökumenikus istentisztelet az Angeli úti urnatemetőben
kumenikus istentisztelettel emlé-

Ökeztek a halottakra az Angeli úti ur-

natemetőben mindenszentek napján,
november elsején. A szertartásra összegyűlteknek Csáky László, a Budapesti Temetkezési Intézet polgári búcsúztatója segített a visszaemlékezésben. A
katolikus egyház nevében Fülöp Ákos
nagytétényi, valamint Mazgon Gábor
Baross Gábor-telepi plébános, az evan-

Karsay Ferenc polgármester is virágot vitt a hősök sírjára

Nemzeti gyásznap a temetőben
A lyukas zászlóval jelölt síroknál róttuk le tiszteletünket 1956 hősei előtt
sendes megemlékezés helyszíne volt

Ca Budafoki Temető november 2-án

kora este. Az ’56-os veteránok, a forradalom áldozatainak családtagjai, az önkormányzat képviselői és a civil lakosok
a halottasház falán elhelyezett emléktáblánál és a lyukas zászlóval jelölt síroknál rótták le tiszteletüket 1956 hősei
előtt. A nemzeti gyásznap alkalmából
tartott ünnepségen Zugmann Péter kép-

viselő mondott beszédet és Péter Árpád,
a Politikai Foglyok Országos Szövetsége (Pofosz) XXII. kerületi szervezetének elnöke szólt a megjelentekhez.
Ezt követően a megemlékezés résztvevői, köztük Karsay Ferenc polgármester
megkoszorúzták a hősök neveit felsoroló emléktáblát, majd a mártírok sírjaihoz
vonultak, ahol mécseseket gyújtottak, koszorúkat és virágokat helyeztek el. Az ün-

nepséget a mécsesek fényénél elmondott
közös ima tette bensőségessé. A forradalmárok többsége a főút mellett sorakozó, rendbe hozott, lyukas zászlóval megjelölt sírokban nyugszik, de néhányan,
mint Priska József Tamás, a Pofosz alapító tagja és egykori elnöke vagy Takács
doktor, a Forradalmi Bizottság volt elnöke, a temető más-más helyszínén alussza
örök álmát. n (Tamás Angéla)

gélikus egyház nevében Hokker Zsolt
lelkész és a református egyház nevében Szász Lajos lelkipásztor emlékezett meg az üdvözült lelkekről.
A szertartás után az egyházak képviselői, Karsay Ferenc polgármester
és a megemlékezés további részvevői
elhelyezték koszorújukat a közös keresztnél, majd mécsest gyújtottak az
elhunytakért. n (Tamás Angéla)
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Bor, szarvasgomba
és mézes krémes
Decemberben is elindul a Budafoki Pincejárat
smét sikeres Pincejáraton van túl Buda-

Ifok. Novemberben Krúdy-fröccs cím-

mel főként az operett rajongóinak szerveztek műsorokat a nyitott pincékben. A
Seybold-Garab Pincében Szóka Júlia énekelt, a Várszegi Pincészetben egy fiatal,
tehetséges operaénekes, Czikora István
László borköszöntő koncertjét hallgathatta meg a közönség. A Katona Borházban a
Krúdy-fröccs nézői egy háromtételes borkóstolóval egybekötött interaktív, sanzonokkal és kuplékkal tarkított időutazáson

vehettek részt. December első szombatján ismét lesz Pincejárat. A Katona Borházban a HelloPisti! Zenekar ad koncertet, majd Pápai Erika önálló zenés estjén
vehetnek részt a vendégek. A Záborszky
Pince – Borvárosban ismét lesz Gasztrotalkshow, most az adventi készülődéshez
adnak hasznos tippeket, igazi mézes-krémes finomságok receptjeivel és sütési titkaival. A Budafoki Légópincében gombabemutatót, szarvasgomba és borkóstolót
tartanak Fekete Henriettel. A Seybold-

Garab Pincében Vincze Dóri és a Fluffy
Melange játszik, a Várszegi Pincészetben Flamisch Péter ad koncertet. A Borköltők Társasága Étterem már hagyományosan szervez vacsorával egybekötött
pincekvízt, és a vendégek megtekinthetik a Soós István Borászati Szakiskola
Tangazdaságát, ahol a borászkodás rejtelmeibe vezetik be a látogatókat a vezetett
pinceséták közben. Vezetett pinceséták
és múzeumlátogatások lesznek a Törley
Pezsgőmanufaktúrában is. n (vh)

Világbajnok mentőkutya
Budafok-Tétényből

Zen lett a világ legjobbja a romkutatás versenyszámban
Huszonnégy ország ötvenkilenc csapata mérte össze tudását szeptember 16–
22. között a franciaországi Villejust-ben
tartott 25. IRO mentőkutya-világbajnokságon, amelynek romkutatás versenyszámában a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság színeiben versenyző, Pannon Kutyás Kutató Mentő Csapat tagja, Belényi Beatrix és hatéves malinoisa,
Zen a dobogó legfelső fokára állhatott fel.
elényi Beatrix évek óta jár kutyáival
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Állatkert, vacsora, mozi

Állami gondozott gyerekek különleges napja a Campona Bevásárlóközpontban
Húsz állami gondozott gyerek töltött el
egy különleges délutánt november 4-én a
Camponában. Megcsodálták a Tropicarium
egyedülálló növény- és állatvilágát, az
emeleti éttermekben megvacsoráztak, az
este pedig közös mozizással zárult. A programra Zsiga Melinda egykori állami gondozott, ma válogatott, világbajnoki bronzérmes kick-box versenyző is elkísérte őket.
árom különböző gyermekotthonból ér-

Hkeztek a Tropicariumba azok a gyere-

kek, akik mindannyian az állami gondozottakból álló Lélekzuhany Gospel Kórus
tagjai. Lelkesen szaladtak egyik akváriumtól a másikig, hogy megcsodálhassák az
egzotikus állatkert csodálatos állat- és növényvilágát. Ezt követően a bevásárlóközpont születésnapjára ideiglenesen kiállított
süti és torta formájú szelfiinstallációkkal
pózoltak, majd jóízűen megvacsoráztak a
mozizás előtt. A gyerekeket Zsiga Melinda egykori állami gondozott, ma világbajnoki bronzérmes kick-box versenyző és

edző is végigkísérte a programokon. Miközben saját történetéről és tapasztalatairól mesélt, a lelkes hallgatóságnak lehetősége volt kézbe venni és közelebbről
megvizsgálni világbajnoki bronzérmeit,
amik közül a legfrissebbet mindössze egy
hete, október végén szerezte a szarajevói
világbajnokságon. Melinda a sportban találta meg az önterápiát és önkiteljesedést,
éppen ezért remek példakép, inspirációt
és motivációt nyújt a hozzá hasonló sorsú
gyerekek számára, hogy minden élethelyzetből van kiút és jövő.
Az élménynapot a Campona és a Kuckó Önkéntes Program közösen szervezte.
A Kuckó Önkéntes Program tevékenységének fő célja, hogy gyermekotthonokban
élő gyerekeknek programokat szervezzenek, inspirációt nyújtsanak, utat mutassanak, megkönnyítve ezzel számukra a társadalomba való beilleszkedést. Strényi
Veronika, a kezdeményezés alapítója elmondta, hogy bár természetesen minden adomány fontos, ezek a gyerekek

sokszor nagyobb hiányt szenvednek élményben, mint ruhában vagy élelmiszerben, ezért minden ilyen lehetőségnek örülnek. „A gyerekek többsége nem járt még a
Tropicariumban, és moziba is csak nagyon
ritkán jutnak el. Éppen ezért hatalmas boldogság számukra, hogy részesei lehettek
ennek a napnak” – tette hozzá Veronika.
A Campona bevásárlóközpont 20. születésnapját ünnepli idén, ebből az alkalomból lepte meg a gyerekeket egy olyan
felejthetetlen délutánnal, amilyenben a
gyermekotthonban nevelkedőknek nem
minden nap van része. „A gyerekek arcáról egész délután letörölhetetlen volt
a mosoly, ami a legjobb visszaigazolás
számunkra, hogy szükség van ilyen kezdeményezésekre. Adni jó, és sokszor az
együtt töltött idő, az odafigyelés és a közös élmények jelentik a legnagyobb ajándékot. Számunkra erről szól az idei születésnap” – foglalta össze az esemény
mottóját Voith Kinga, a Campona marketingigazgatója. n (Viszkocsil Dóra)

mind az öt intézményébe hetente egyszer,
melyet Budafok-Tétény önkormányzata
finanszíroz. A három idősek klubjában, a
fogyatékosklubban és a pszichiátriai klubban is különféle feladatokat végezhetnek a fiatalok és az idősek az állatokkal,
ezzel fejlesztve a memóriájukat és mozgáskoordinációjukat. A világbajnokságot
követően Zen is ellátogatott az idősekhez, aminek a klubtagok nagyon örültek.
Zen nemcsak romkutatásban, hanem eltűnt személyek keresésében és gyerekekkel dolgozva, terápiás kutyaként is kiválóan foglalkoztatható. Beatrix gyermekkora
óta imádja a kutyákat, mindig is ezzel szeretett volna foglalkozni. Öt kutyája van,
amelyek közül három már vizsgázott, egy
pedig képzés alatt lévő mentőkutya. Zen,
a hatéves, malinois fajtájú belga juhász-

kutya egy egészen komoly múlttal rendelkező családból származik. Nagypapája,
Kuba volt az első világbajnok romkutató kutya, unokatestvére pedig tavaly nyerte el a szintén rangos vb-ezüstérmet, úgyhogy mondhatni, a génjeiben van, hogy ő
ehhez ért – mondta Belényi Beatrix, a kutya kiképzője és egyben gazdája.
A világversenyen egy romos területet
kellett átvizsgálnia, eltűnt személyek után
kutatva. A verseny helyszínéül egy úgynevezett épített rom szolgált, földrengés
utáni állapotokat szimulálva, de természetesen a rendszer statikailag meg volt erősítve – magyarázta Zen kiképzője –, ahol
három élő „áldozatot” kellett megtalálnia.
A rengeteg felkészülési munka mellett
mindig szakít időt Beatrix az idősekre is,
mert nagyon fontos számára az a jótékony
hatás, amit a kutyák révén el tudnak érni
a nyugdíjasoknál. Volt olyan szépkorú,
aki legyőzte félelmét és megsimogatta a
kutyákat, vagy aki régóta nem beszélt és
megszólalt. A kutató, mentő munkáért
nem jár fizetség, így ezt Beatrix saját erőből próbálja megoldani. Az alapítvány, ha
van bevétele, támogatja a civil mentőkutyásokat, akik Magyarországon eltűnt személyeket mentenek. A világbajnoki cím
elnyerésében több ezer órányi munka és
gyakorlás van, ami sokszor valóban életet
menthet. n (Viszkocsil Dóra)

Köszöntötték az időseket
Szépkorúakat köszöntöttek az önkormányzat elöljárói a születésnapjuk alkalmából Budafok-Tétényben. Az önkormányzati vezetők olyan kerületieket kerestek fel, akik betöltötték
a kilencvenedik, illetve kilencvenötödik életévüket.
Lencz György Antal Gyuri bácsi a Kandó
Kálmán Műszaki Főiskola elődjén végzett, pályáját energetikusként kezdte. Később az Országos Mérésügyi Hivatalnak dolgozott 21 évig.
Sok munkával megkeresett pénzét mindig utazásokra költötte, így feleségével az egész világot beutazták. Egy fiuk és két unokájuk született. Minden utazásukról külön fényképalbum
készült, az utolsó tavaly, amikor 3 hetet töltött
Peruban. Gyuri bácsi szüleinek köszöni az örökifjú kíváncsiságát. 95. születésnapja alkalmából
Németh Zoltán önkormányzati képviselő és Répás Judit aljegyző köszöntötte őt.
Gyorgyovich Egonné Lídia néni gyors- és
gépíróként dolgozott az Országos Villamos Felügyeletnél, innen is ment nyugdíjba. Szabadidejében szeret tévét nézni és regényeket olvasni. Három gyermeke – két lánya és egy fia
– született, akik hat unokával és öt dédunokával
ajándékozták meg. Kilencvenötödik születésnapja alkalmából Zugmann Péter önkormányzati képviselő és Kázmácz József volt önkormányzati képviselő köszöntötte őt.
Harsányi Ferenc Feri bácsi Kőszegen született, 1948-ban került Budapestre. 1957-től a
csillebérci Kísérleti Atomreaktorban dolgozott
karbantartóként, később innen is ment nyugdíjba. Ezután feleségével két évre Bécsbe költöztek, ahol gépkocsivezetőként helyezkedett el. Mind szellemileg, mind fizikailag korát
meghazudtoló állapotban van. Kilencvenedik
születésnapja alkalmából Zugmann Péter önkormányzati képviselő, Répás Judit aljegyző
és Ledniczky Sándor volt önkormányzati képviselő köszöntötte őt. n

Városházi Híradó
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KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA
A Bau-Haus Kft.
felvételre keres
könnyű fizikai munkára
korrekten bejelentett
fizetéssel megbízható segédilletve betanított dolgozót
8 órás munkarendben.

Munkavégzés helye: Törökbálint
Feladatok:
- fémlemezek darabolása, bevonatolása
- lemezhajlítás, csavarozás
- műanyag habok, cementlapok
méretre vágása, ragasztása
- elemek összeszerelése
Előny: CO hegesztési tapasztalat
(nem elvárás)
Amit kínálunk:

- stabil, hosszútávú munkalehetőség
- korszerű munkavégzési körülmények,
változatos munkák
- korrekt vezetői hozzáállás
- összetartó csapat
- versenyképes fizetés, teljesítményarányos
ösztönzők
- segítségnyújtás a betanulási

FOGTECHNIKA
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felhívás

Énekelni jó,
együtt énekelni
még jobb!
A Lampart Budafok Vegyeskar
szeretettel várja az érdeklődőket
baráti kórusok találkozójára
2019. november 16-án 15 órára,
a Tóth József utca 45. szám alatti
Budafok-tétény Baráti Körök
Egyesülete Székházába.

A konferencia címe:

Bor, gasztronómia
és kultúra –
Értékteremtő
tudomány
A konferencia ideje és helye:
2019. november 19. 10.00–16.00
TOMORI PÁL FŐISKOLA 1223 Budapest, Művelődés utca 21.
PROGRAM
09.00–09.45 Regisztráció / Registration
09.45–10.00 A konferencia megnyitása /
Welcome and Inauguration Speech
Dr. Meszlényi Rózsa, Alapító Rektor Emerita,
Tomori Pál Főiskola
10.00–13.20 Plenáris előadások / Plenary
session
10.00–10.30 Aki a Föld belsejébe tekintett… Eötvös Loránd (1848-1919) – Dr.
Hadházy Tibor (ny. főiskolai tanár, fizikus,
egykori oktatási rektorhelyettes, Nyíregyházi Egyetem) 10.30–11.00 Lyon: capital
of gastronomy – past and present – Martin Klotz (Head of International Department’,
HYBRIA / Institute of Business & Technologies, EKLYA / School of Business, Lyon, France)
11.00–11.30 A szőlő- és bortermelés meghonosodása Budafok-Tétényben – Garbóci
László (helytörténész, a XXII. kerületi Mihalik Sándor Helytörténeti Kör vezetője) 11.30–
11.50 Kávészünet / Coffee break
11.50–12.20 Borrégiók találkozása a Budafoki Borlapon – Bitai Gergely (sommelier)
12.20–12.50 Bor és identitás – Bojár Iván
András (művészettörténész, író) 12.50–
13.20 Hogyan lesz valakiből borszakértő? – Petzold Attila (bor- és párlatszakértő,
P-advisor Hungary Kft.)
13.20–13.30 Kérdések, hozzászólások /
Questions and answers
13.30–14.30 Ebédszünet / Lunch break
14.30–16.30 Szekcióülések / Sessions
SZERETETTEL VÁRJUK
KONFERENCIÁNKON!
KÉRJÜK, HOGY RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT
NOVEMBER 15-IG A TOMORICONFERENCE@
TPFK.HU MAIL-CÍMEN JELEZZE!

Hirdetésfelvétel
Médiapartner: Sales Bt.

A rendezvény támogatója:
a Budapest, XXII. kerületi Német
Nemzetiségi Önkormányzat

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

Jelentkezéseket az alábbi
elérhetőségeken várjuk:
E-mail: bela.bagyon@bau-haus.hu
Telefon: 06-70/380-8785

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A TOMORI PÁL FŐISKOLA
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT A
MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE ALKALMÁBÓL MEGRENDEZENDŐ KONFERENCIÁRA

NAGY VÁL ASZTÉKBAN

Résztvevők:
Tschip Szigetcsépi Német Hagyományőrző Énekkar
Szigetújfalusi Zenebarátok Kórusa
Lampart Budafok Vegyeskar

folyamatokban

MEGHÍVÓ

Szabadgyökerű
gyümölcsfák

Megjelenési lehetőségekkel
kapcsolatban kérje tanácsadó
kollégáink segítségét!

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

felhívás
Tisztelettel meghívjuk a Péter Pál Utca és Környéke Polgári Kör
20 éves fennállása alkalmából, a Budafok-Tétény Önkormányzata
vezetésének támogatásával

Mozarttól napjainkig

címmel tartandó ünnepi opera előadóestre, melyre
2019. november 29.-én 18 órai kezdettel
a Budafok-Tétény Polgármesteri Hivatal Dísztermében
(1221 Budapest, Városház tér 11.) kerül sor

Mester és tanítványa,

Meláth Andrea, mezzoszoprán, Liszt Ferenc-díjas, érdemes művész, Újpest
díszpolgára, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Opera Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára és
Topolánszky Laura, szoprán, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Opera
Tanszék IV. éves hallgatója előadásában,
Szabó Ferenc, egyetemi adjunktus, zongoraművész közreműködésével.
Az eseményre előzetes bejelentkezéssel szeretettel várjuk az érdeklődőket!
E-mail: drvankandrs@gmail.com

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

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.

Hogy otthona jól és takarékosan működjön,
hívjon minket bármikor!
VÍZVEZETÉK

Víz-csatorna
Központi fűtés
korszerűsítés,
Gáz kivitelezés,
karbantartás
30 377-4078, 30 457-9262

Tel.:
WEB: www.frankogepeszet.hu
E-MAIL: frankconsulting.1@gmail.com

Frank Consulting Kft., 1222 Budapest, Gyár utca 13.

Fürdőszoba felújítása
Villanybojler bekötése
Új vízhálózat és lefolyóhálózat kiépítése
Mosógépek, mosogatógépek bekötése
DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
Nyomáscsökkentő beszerelése és cseréje
Magasnyomású vízsugaras duguláselhárítás
Épített zuhany készítése
Spirálos duguláselhárítás, Csőgörény
Kerti vízcsap kialakítása, téliesítése
Bontással történő duguláselhárítás
Vízvezetékrendszer hibáinak elhárítása
FŰTÉSRENDSZER KORSZERŰSÍTÉS Csapok, szifonok, WC-tartályok, WC-csészék,
mosdók, mosogatók javítása, cseréje
Csatornák, lefolyók szennyvízelvezető rendszerek,
Csőtörések, ázások megszüntetése
vízvezetékrendszerek teljes körű kiépítése,
Nyomócső javítása
korszerűsítése és karbantartása

FŰTÉSRENDSZER TISZTÍTÁS

Fűtési rendszerek tisztítása és iszaptalanítása,
ivóvízvezetékek átmosása

Apróhirdetés

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

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

eladó 

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

Építkezésre, üdülőnek alkalmas faházas telek
eladó. Lakáscsere is érdekel. Víz, villany, csatorna
van. Tel: 06-70/344-1760

Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves korig. Kérésére házhoz
megyünk. Tel: 06-30/6821-390, www.a111auto.hu

bérlés 

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

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

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

KERT 

Kertrendezést, elvadult kertek tisztázását vállalom további profilom: sziklakert, kertitó és egyben
ács javító- és építő munkák, favágás. Monostori
Attila 06-20-918-0945
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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„Nekem a Budafóka
az otthonom”
Zombori Gábor inkább mesterével készül
Cipruson, mint Milákékkal Tokióban
Zombori Gábor, a Budafóka junior világbajnok úszója – ahogy ő fogalmaz
– 99 százalékig biztos benne, hogy ott
lesz a magyar színek képviseletében a
tokiói olimpián, így a 17 éves gimnazista lehet klubunk első olimpikonja. A
sokoldalú fiatalember ezekben a napokban a ciprusi Limaszolban készül
mestere, Horváth Tamás irányításával.

Most már tényleg
a második helyen!

Sorozatban aratott harmadik győzelmével feljutó pozícióban a Budafok
Már a második percben megszereztük
a vezetést a tavaly még NB I-es Haladás ellen, az 1-0-t a lefújásig meg is
tartottuk, és mivel a Csákvár kikapott,
a Gyirmót pedig csak egy pontot szerzett, az, amitől a múltkor csak percek
választották el a BMTE-t, most már valóság: a második helyen állunk, feljutó
pozícióban!
edig rosszabbul nem is indulha-

Ptott volna… Egyik kulcsjátékosunk,

Ihrig-Farkas Sebestyén a bemelegítésnél megsérült, és Horváth Roland került
a helyére a kezdő tizenegybe. Szerencsére nem sokáig szomorkodhattunk,
mert már a második percben megszereztük a vezetést, a Nemzeti Sport először Szabó Mátét adta meg gólszerzőnek, aztán később Horváth Rolandra
korrigáltak, de hát nem mindegy, hogy
ki rúgja a gólt? Az a fontos, hogy áthaladjon a labda a gólvonalon.
A továbbiakban nem is változott
az eredmény, és miután a Gyirmót
csak 0-0-s döntetlent játszott Vácon,

a Csákvár pedig 3-1-re kikapott Kazincbarcikán – ahol a korábbi budafoki edző, Gálhidi György a szakvezető
–, csapatunk felugrott a második helyre 31 pontjával, jobb gólkülönbséggel
megelőzve a Csákvárt.
A sorozatban aratott harmadik győzelmünk után – amely a Nyíregyháza
és a Vác elleni sikereket követte – a
20 éves Szabó Mátéval beszélgettünk,
aki tevékeny részt vállalt az találkozó
egyetlen góljában.
– Azt hittem, én rúgtam a gólunkat,
de úgy látszik, valaki beleért a labdába, mielőtt áthaladt volna a gólvonalon. Kár, mert ez lett volna a hetedik
gólom – mondta Máté, aki pár száz méterre lakik a Promontor utcai stadiontól,
a II. utcában, tehát tősgyökeres budafoki, annak ellenére, hogy korábban kilenc évet a Puskás Akadémiánál, illetve
Csákváron töltött, s még döntőt is játszott a felcsútiakkal a híres-neves Puskás-Suzuki Kupán. – Borzasztó nehéz
mérkőzés volt, az első félidőben fölényben játszott a Haladás, a másodikban

már kiegyenlítettük a játékot, és meg
tudtuk őrizni a vezetést. Szerencsére hátul most nem csúsztak be egyéni hibák.
Máté most másodszor is meghívót
kapott Gera Zoltántól az U21-es válogatottba.
– Nagyon örülök a meghívónak,
igyekszem meghálálni, de most minden idegszálammal a Budafok sikereit próbálom segíteni. Csizmadia Csaba,
az edzőnk folyton azt hangoztatja, nem
szabad nagyon előrenézni, mindig csak
a soron következő meccsre szabad
összpontosítanunk. Nekem azonban
sokszor megfordul a fejemben a feljutás, már csak azért is, mert plusz egyéves szerződést kötöttem a BMTE-vel,
s ha jövőre NB I-esek lennénk, akkor
nincs az a pénz, amiért elmennék innen. Már természetesen, ha a klub is a
hosszabbításban gondolkodik – mondta a fiatal szélső.
A BMTE a válogatott szünet után
előbb a Gyirmóthoz utazik, majd a Vasashoz a Fáy utcába, tehát sorsdöntő
meccsek előtt áll. n (Ch. Gáll András)

– A Limasol Park Beach hotelben lakunk, 50 méteres medencéje van a
szállodának, ott edzünk, de már a tengert is kipróbáltuk, kellemes meleg a
víz, a levegő pedig 28-29 fokos – tudtuk meg Gábortól, akit telefonon, illetve messengeren hívtunk fel az edzőtáborban, ahol a hét végéig tréningezik
klubtársaival.
Gáborék a közelmúltban egy csehországi pénzdíjas versenyen vettek
részt a Budafóka három másik úszójával, Rácz Regővel, Vántóczki Gergel�lyel és a frissen igazolt, de hivatalosan
még nem a Budafókához tartozó Petri
Zsomborral.
– Öt számban indultam, és az ötből
négyben győztem, köztük a világbajnoki aranyérmes számomban, 400 méter gyorson, továbbá 400 méter vegyesen és 200 méter gyorson, 100 méter
háton pedig második lettem – mondta Gábor. – Életemben először pénzt
vihettem haza, kétszázezer forintnak
megfelelő összeget, ami egy tizenhét
éves gimnazistának nem jön rosszul.
Idén még nem indultam világkupa-futamokon, kivéve a budapesti versenyt,
de ott sem a jó számaimban. Sós Csaba szövetségi kapitány mondta, hogy
versenyezzek a Duna Arénában, csak
azért, hogy szokjam a légkört. Akkor
még csak egy hete kezdtem el az edzéseket a junior vb utáni szünetet követően, nem is ment még jól az úszás.
Felvetődött, hogy Gábor csatlakozna Milák Kristófék csoportjához,
amelyben egy másik budafókás úszó,
Márton Richárd a 200 méter pillangó
világbajnokának és világcsúcstartó-

jának edzőpartnere. Gábor azonban –
egyetértésben edzőjével, Horváth Tamással – másképp döntött.
– Mentem is volna, meg nem is
Kristófékkal a tokiói edzőtáborba –
mondta a Budafóka büszkesége. –
Nyilván csábító volt a jövő évi olimpia
helyszíne, meg egy akkora klasszisnak
a társasága, mint amilyen Kristóf, de én
inkább a mesteremmel, Tamás bácsival
maradtam. Mert nekem a Budafóka az
otthonom. Cipruson is lehet remekül
edzeni, meg itthon, a mi kis 25 méteres medencénkben is, hiszen itt készültem fel a junior vb-re, amit világbajnoki csúccsal nyertem meg.
Gábor a Testnevelési Egyetem gyakorlóiskolájában tizedikes, de ha pótolja a lemaradását, akkor menet közben átminősítik a 11. osztályba.
– Én úgy mondom, hogy tíz és feles
vagyok. Nem könnyű a tanulást ös�szeegyeztetni az élsporttal, ezért is vagyok magántanuló. Nehéz hetek ezek
az iskola szempontjából, mert közeleg a decemberi glasgow-i rövid pályás
Európa-bajnokság, amelyen nemcsak
indulni akarok, hanem jól szerepelni is. Aztán jöhet az olimpiai felkészülés, mert szinte biztos már az indulásom, megvan az olimpiai A szintem
400 gyorson.
Amivel, mint írtuk, Gábor lesz a
Budafóka SE történetének első olimpikonja! n (Ch. Gáll András)

Fiatalodott a kerületi sakkmezőny
Ismét nagy sikerrel rendezték meg Charousek Rezső-emlékversenyt Nagytétényben
z önkormányzat és a Nagytétényi

APolgári Kör szervezésében október

26-án immár 53. alkalommal rendezték
meg a Charousek Rezső sakk emlékversenyt, amelynek idén is a Szelmann
Ház adott otthont. Régen nem látott,
hatalmas érdeklődés mellett folyt az
idei verseny. Már a leadott nevezések
alapján sejteni lehetett, hogy a mezőny
tovább fiatalodott, köszönhetően a Rózsakerti Demjén István Református
Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak, akik az induló versenyzők közel egyharmadát tették ki. A verseny lebonyolítása a jelentkezők létszámától
függően 7 fordulóból állt, egy-egy parti 10 percig tartott. Az abszolútversenyt
100%-os teljesítménnyel Felméry
Máté nyerte, aki jelenleg 2164 élőponttal rendelkezik, vagyis a sakkozók mezőnyében ő már mesterjelöltnek számít. A női mezőnyben Janurik
Zsuzsanna diadalmaskodott. A verseny
érdekességének tekinthető, hogy a 77
mérkőzésen mindössze hat parti végződött remivel. A legfiatalabb résztvevő különdíját a 2011-es születésű Veres

Zalán vehette át, legidősebb résztvevőként az 1940-es-születésű Bíró Lajos
kapott különdíjat.
A verseny végeredménye: I. helyezett Felméry Máté, II. helyezett Ónodi Tamás, III. helyezett Felméry Tamás
IV. helyezett Csapó János, V. helye-

Városházi Híradó
budafok-tétény

zett Kemény Benjámin, VI. helyezett
Janurik Zsuzsanna. A verseny jó hangulatban, sportszerű keretek között
zajlott, a versenybírói feladatokat ellátó Bernei András országos versenybírónak még figyelmeztetni sem kellett
a versenyzőket. n (vh – Pintér János)

„Baráti” sportnap Budafokon
Sportnapot rendezett a Baráti Körök Egyesülete
Budafok-Tétény

Baráti

Körök

AEgyesületének idősebb tagjai egy

október közepi szombaton, reggeltől
késő délutánig igen aktívan töltötték
idejüket az egyesület Tóth József utcai székházában. Ez a nap a sportról,
a szórakozásról, az együttlétről szólt,
legalább félszázan pingpongoztak,
dartsostak, élő zenére táncoltak, miközben bográcsban főtt az ebéd, a kolbászos paprikás krumpli. Vizi Sándor,
a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesületének elnöke elmondta lapunknak,
hogy évente legalább egyszer meg-

rendezik sportnapjukat, amely nagyon
népszerű a tagság körében, mert egy
kis vetélkedéssel, mozgással tehetik
még színesebbé hétvégéjüket.
– A sportnak és a táncnak, közös
ebédeknek összetartó, közösségi erejük van, ezért mindig szívesen jönnek
barátaink – tette hozzá.
Októberben nem először telt meg a
baráti kör budafoki székházának színházterme, a hónap elején idősek napi
ünnepi műsort rendeztek, Szóka Júlia operettprimadonna szórakoztatta a
szépkorúakat. n (temesi)
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