A Szociális munka napja

Segítség az iskolakezdéshez Új galéria Budafokon

Tartjuk a második helyet

A Szociális munka napja alkalmából rendezett ünnepségen köszöntötte az önkormányzat a szociális
ágazatban tevékenykedő dolgozókat. (9. oldal) 

Rengeteg kerületi szülőnek nyújtott segítséget
az önkormányzat által megszervezett Suli-Vár
iskolaválasztó rendezvény. (10. oldal) 

Az idény egyik legfontosabb mérkőzésén
elhozott egy pontot a BMTE a Gyirmót otthonából, így második a tabellán. (12. oldal) 

A Kossuth Lajos utca 24. szám alatt
képzőművészeti galériát és helytörténeti gyűjteményt hoz létre az önkormányzat. (2. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Mégis szép
Karácsonyi ajándék
Udvaros Dorottyától

(5. oldal) 
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Szívesen befogadjuk a szuperkórházat
Ha az újbudai önkormányzat nem támogatja, hogy náluk épüljön meg a dél-budai centrumkórház, akkor Budafok-Tétény befogadhatja
házásokat csak azért blokkolni, mert
politikailag ez az érdekük, felelőtlenség” – fogalmazott a XXII. kerület
polgármestere.
Budafok-Tétény egyetért azzal
a kormányzati elképzeléssel, hogy
Dél-Budán új centrumkórházat kell
építeni, mert Budapest déli részének
egészségügyi ellátása ezzel jelentősen fejlődne.
A hírek szerint az újbudai DK-s
polgármester által vezetett önkormányzat nem támogatja, de legalábbis erős kételyei vannak a beruházás szükségességét illetően, hogy
megépüljön az az új, korszerű szuperkórház a XI. kerületben, amely a
dél-budai térség – így a XXII. kerület – lakosságának nyújtana a XXI.
század követelményeinek megfelelő
egészségügyi szakellátást.
A XXII. és a környező kerületek lakossága magas színvonalú egészségügyi ellátásának megteremtése érdekében tárgyalásokat
kezdeményezek az illetékes kormányzati szerveknél egy olyan
budafok-tétényi helyszín kijelölésére, amely a beruházás által teljes egészében megújulhat – közölte
Karsay Ferenc. n (vh)

Ha az újbudai önkormányzat nem támogatja, hogy a XI. kerületben épüljön meg a dél-budai térség egészségügyi ellátását fejlesztő beruházás,
akkor Budafok-Tétény szívesen látja
a tervezett centrumkórházat és járulékos fejlesztéseit.
udafok-Tétény szívesen látja a

BDél-Budára tervezett centrumkór-

házat és járulékos fejlesztéseit – jelentette be Karsay Ferenc polgármester. Az önkormányzati választások
óta sok hír kelt szárnyra különböző,
sokszor a budapestiek életminőségét
javító fejlesztések leállításáról, amelyek szükségesek. Egy-egy ilyen beruházás nem kizárólag egy új épület
megépítését jelenti, hanem a fejlesztésre szánt terület komplex megújítását, illetve sok esetben az adott
komplexumhoz társuló további infrastrukturális fejlesztéseket, a terület
teljes rekultiválását is.
– Azt gondolom, az újonnan pozícióba került vezetőknek feladata átgondolni az irányt, amerre haladni
akarnak. Azzal nincs gond, ha ez az
irány az előző vezetéshez képest gyökeresen más. Azonban, jól előkészített és szakmailag alátámasztott beru-

Pincejárat az advent jegyében

Megszavazták a kerület új vezetőit
Karsay Ferenc: Az ellenzéken múlik, hogy lehet-e béke Budafok-Tétényben
Csak az lesz ellenzékben, aki nem akar
a kerületért dolgozni – mondta Karsay
Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere november 14-én, a XXII. kerület képviselő-testületének alakuló ülésén. A
polgármester bízik abban, hogy az itt
élők érdekeit előtérbe helyezve, pártpolitika-mentesen folytatódhat a munka Budafok-Tétényben.
budafok-tétényi Városháza Dísz-

Atermében tartott alakuló ülésen a
Közeledik az év vége, és azt hihetnénk, hogy a karácsonyi vásárokon elfogyasztott forralt boron kívül mást már nem is lehet kóstolni. Tévedés, hiszen Budafokon, Budapest Bornegyedéhez méltóan kinyitnak a pincék, és adventi hangulattal, finom borokkal, izgalmas programokkal várják a Pincejárat utasait
december 7-én. (Továbbiak a 7. oldalon) 

Helyi Választási Bizottság elnöke,
Tiszavölgyiné Somos Edina ismertette az október 13-i választás eredményét, melynek értelmében megalakult a kerület új, egyelőre tizenhat tagú
képviselő-testülete Karsay Ferenc polgármester vezetésével. (Folytatás a 2.
oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Galéria épül Budafokon
Elkezdődött Budafok-Tétény új galériájának kivitelezése
A Kossuth Lajos utca 24. szám alatti
épület átalakításával képzőművészeti galériát és helytörténeti gyűjteményt
hoz létre Budafok központjában a kerület önkormányzata. Az egykori községháza épületében kávézó is nyílik,
amely kisebb rendezvényekre, filmvetítésekre is alkalmas lesz.
udafok-Tétény

önkormányzata

Brégóta tervezte egy képzőművésze-

ti galéria és helytörténeti gyűjtemény
létrehozását, amely a főváros támogatásának köszönhetően most a megvalósítás fázisához érkezett. A Budafokbelváros megújul elnevezésű program
részeként a Kossuth Lajos utca 24.
alatti régi városházát építik át. A galérián és helytörténeti gyűjteményen túl
az utcáról is megközelíthető művész-

kávézót alakítanak ki. Az épület csendes belső udvarában lesz a kávézó terasza, ahol kisebb rendezvényeket,
filmvetítéseket lehet majd tartani. A
beruházás során akadálymentessé teszik és felújítják a teljes épülettömböt
és átépítik az új bejárathoz kapcsolódó közterületet.
Az épület átalakításával és felújításával fedett közösségi tér jön létre Budafok központjában, amely építészeti
karakterével a kerület figyelemre méltó épületévé válhat. A Budafoki művészeti és helytörténeti galéria kialakítása
elnevezésű projekt a főváros támogatásával valósul meg. A támogatás összege 200 millió forint.
A megvalósítást 2020 első fél évében tervezik. A galéria építtetője Budafok-Tétény önkormányzata. n (T. E.)

Két fideszes, egy ellenzéki
alpolgármester
Karsay Ferenc: Az ellenzéken múlik, hogy lehet-e béke a kerületben
(Folytatás az 1. oldalról) 

A képviselő-testület tíz képviselőjét az
ellenzéki összefogás, öt tagját a kormánypárt adja, egyet pedig egy helyi
civil szervezet delegál.
A polgármester gratulált képviselőtársainak, és hangsúlyozta, BudafokTétényben csak az lehet ellenzékben,
aki nem akar a kerületért dolgozni.
Az ülés legtöbbek által várt napirendi
pontja az alpolgármesterek megválasztásáról szólt. Eszerint Budafok-Tétény
alpolgármestereként folytatja munkáját Dankóné Hegedűs Jolán független
képviselő (a politikus a megválasztása
után kilépett az MSZP-ből), valamint
Németh Zoltán és Szepesfalvy Anna,
a Fidesz–KDNP képviselői. A testü-

let tagjai döntöttek a szakmai bizottságok tagjairól, valamint a tanácsnokok
személyéről is. Az így megalakult testületben a méltányosság és a mandátumarányosság jegyében érvényesült
a szavazói akarat, a bizottsági helyeket a polgármester előterjesztése alapján az arányosságon felül tölthetik be
az ellenzéki képviselők. Ennek alapján a hat bizottságból ötben az ellenzéki összefogás adja az elnököt, egyben
a Fidesz–KDNP, de minden bizottságban kétharmados ellenzéki többség érvényesül.
Karsay Ferenc, a másodjára is megválasztott polgármester arra biztatja az ellenzéki összefogás képviselőit, hogy tartsák tiszteletben a helyiek

érdekeit szem előtt tartó együttműködést, a mögöttük álló politikai erőket
pedig felszólítja, hogy ne biztassák ellenállásra az újonnan megválasztott
városatyákat. A testületi ülésen végül,
de nem utolsósorban megszavazták a
nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodást
a kerület nyolc nemzetiségére, a bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma és ukrán nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan. Az ülés
végén a polgármester jó munkát kívánt a testület tagjainak, és köszönetét fejezte ki azon képviselőknek, akik
nyitottságot mutattak az együtt gondolkodás, és így a városrész fejlődése érdekében. n (vh)

Félidőben a részvételi költségvetés
Jövő hónap közepéig lehet beküldeni projektjavaslatokat
ikeres első félidőt tudhat maga mö-

Sgött a XXII. kerületi részvételi költ-

ségvetés projektbenyújtási időszaka.
Az első négy hétben több mint 90 fejlesztési, illetve programjavaslat érkezett. Annak se kell aggódnia, aki eddig
nem küldött be ötletet, hiszen december 16-ig még megteheti ezt. Sőt, egy
személy több javaslatot is benyújthat. Budafok-Tétény vezetése bízik
abban, hogy az elkövetkező néhány
hét legalább annyira eredményes lesz,
mint az eltelt egy hónap. Játszótérbővítés, ifjúsági központ létesítése, életviteli tanácsadás, kutyafuttató. Csak
néhány projektötlet, ami a budafoktétényi részvételi költségvetés keretében eddig beérkezett. A főváros XXII.
kerületében október 17-én indult az új
program, amely keretében a lakosok
nyújthatnak be fejlesztési vagy programjavaslatot. Nagyon örülünk, hogy
már a kezdeményezés első időszaka
is ilyen népszerű. Nagyon jó projektjavaslatok érkeztek és érkeznek folyamatosan. Arra buzdítunk mindenkit,
hogy használják ki a még hátralévő heteket és küldjenek be minél több ötletet – hangsúlyozta Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere. Projektet
18. életévét betöltött, állandó vagy ideiglenes XXII. kerületi lakcímmel rendelkező személy nyújthat be. Egy lakos
akár többet is. A projektbeküldésre online módon a kozossegrekapcsolva22.
hu honlapon, és papíralapon a kerület több pontján elhelyezett nyomtatványokon is lehetőség van. Az önkormányzat egészen december 16-ig
várja a javaslatokat. A beérkezett ötletekhez kollégáink készítenek előzetes megvalósítási költségbecslést. Ha

egy javaslat túl általános, akkor a beküldő személlyel egyeztetve igyekeznek azt pontosítani. Azok a projektek
kerülnek majd a szavazási fordulókba,
amelyek többek között az önkormányzat hatáskörébe tartoznak, valamint kivitelezési költségük nem haladja meg
a projektekre elkülönített keretösszeget
– magyarázta Szepesfalvy Anna alpolgármester.
A XXII. kerület önkormányzatának döntése alapján a három városrész – Budafok, Budatétény és Nagytétény – tekintetében 100-100-100
millió forintot állrendelkezésre a projektcélokra. Jövő év elején kétkörös
szavazással maguk a helyi lakosok
döntenek majd arról, hogy a beérkezett
javaslatok közül melyek valósuljanak
meg. n (budafokteteny.hu)

Házhoz megy a segítség
Újra lehet jelentkezni az ágdarálási programra
smét meghirdeti az önkormány-

Izat a házhoz menő ingyenes ágda-

rálási programját. Már lehet jelentkezni a november végi és december
eleji időpontokra. Minden budafoktétényi, kertvárosi lakos jelentkezhet kerti gallyak (1 évnél idősebb
fásszárú növények) helyben történő aprítékolására, amelyet az önkormányzat térítésmentesen biztosít a
tavaszi szezonban. A kerti munkák,
metszések, ifjítások során keletkező tetemes zöld hulladék talajjavító anyagként hasznosítható az aprítás
után. A keletkező apríték felhasználható talajtakarásra (nedvesség vis�szatartására), illetve komposztálásra
is tökéletesen alkalmas. Az akcióra jelentkezni november 15-től a
https://komposztmester.hu/agapritasbudafok-regisztracio-2019-osz honlapon lehet, ahol megadott napokra

regisztrálhatnak a lakosok. Egy lakcímen szezononként egy alkalommal,
legfeljebb öt köbméter gally aprítására van lehetőség az akcióban. Fontos, hogy csak tiszta, szennyeződésés egyéb zöldhulladékmentes (pl.
kaszálék, lehullott lomblevél) gallyakat tud a gép feldarabolni. Az apríték
felhasználásáról a lakosnak kell gondoskodnia. A gallyhalmot telken belül
vagy közeli közterületen kell kikészíteni úgy, hogy a forgalmat ne akadályozza, és minimum három kocsiállás
szabadon maradjon a halom közelében az adott napon. Kérik, hogy figyelmesen olvassák el a regisztrációs
honlapon található további információkat, hogy zökkenőmentes, gyors
munkavégzéssel minél több lakosnak
tudjanak segíteni a zöldhulladék feldolgozásában és a környezettudatos
kertgondozásban. n (budafokteteny.hu)

Városházi Híradó

Mi a véleményük?
Jurás László
Civilek
önkormányzati képviselő

Tisztelt budafok-tétényiek!
A Budafok-Tétény Általános Ipartestület
és a Közösség Dél-Budáért Egyesület Civilek néven közös frakciót hozott létre. A
két civil szervezet képviselőit szeretnénk
bemutatni:
Jurás László, a Budafok-Tétény Általános Ipartestület elnöke, az 1-es számú

Krieger Krisztina
FIDESZ–KDNP-s
önkormányzati képviselő

Mi a munkát választjuk, és készen
állunk a jövő kihívásaira!
November 14-én, az alakuló testületi ülésen öt képviselővel megalakult
a FIDESZ–KDNP frakciója.
Frakcióvezetőként Karsay Ferenc polgármesterrel, a 12. számú egyéni választókerület képviselőjével, Németh Zoltán
Zsolt alpolgármesterrel, a 2. számú egyéni választókerület képviselőjével és két listás képviselővel, Szepesfalvy Anna alpolgármesterrel és Zugmann Péterrel már az
előttünk álló feladatokra koncentrálunk.
A legfontosabb célunk továbbra is, hogy

Perlai Zoltán
DK-s
önkormányzati képviselő

Az együttműködés keretei
Köszönet a bizalomért. Az októberi választásokat követően választóink támogatásával 3 fővel megalakult a DK kerületi frakciója, melynek Kovács István
nagytétényi, Somos Iván budatétényi,
míg jómagam, Perlai Zoltán budafoki
képviselőként lettünk tagjai. Az összefo-

Tóth Endre
momentumos
önkormányzati képviselő

A Momentumra számíthat
a kerület minden lakója
Október 13-án óriási sikert ért el a kerületünkben az ellenzék az önkormányzati választáson. 12 körzetből 10-ben az ellenzéki
együttműködés jelöltjei kaptak bizalmat a választóktól. Köszönjük Önöknek a támogatást!
A Momentumnak mind a két képviselőjelöltje, Kerekes Gábor és Tóth Endre is

képviselet
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

választókerület, azaz Rózsavölgy és a kerületi vállalkozók képviselője. Elérhetőség: rozsavolgy22@gmail.com, vagy telefonon a 06-30/9820-723-as számon,
valamint ezúton kérem a rózsavölgyi lakosokat, hogy csatlakozzanak a gyorsabb tájékoztatás érdekében a Szeretlek,
Rózsavölgy! Facebook-csoporthoz. A fogadóóráról egy későbbi időpontban tudok
tájékoztatást adni.
Kóber György a Közösség Dél-Budáért
Egyesület elnöke, és az önök bizalmának
köszönhetően a 10. számú választókerület, azaz Budatétény, Rózsakert és Horgásztelep képviselője.

Fogadóórát tart minden hónap
első csütörtökén 18.30-19.30 között a Kempelen Farkas Gimnáziumban (1223 Bp., Közgazdász utca
9-11.), egyéb időpont egyeztetése esetén keressék a megadott
elérhetőségeken.
Telefon: +36-30/304-5515, e-mail:
kober.gyorgy@gmail.com
Fontosnak tartjuk a kerület civil egyesületeinek összefogását, a lakosság tájékoztatását pártpolitikai érdekektől függetlenül.
Forduljanak hozzánk bizalommal! n
Jurás László, Kóber György

megfeleljünk választóink akaratának, és az
itt élők életminőségének és körülményeinek javításán dolgozzunk. Hiteles tájékoztatással és nem félrevezetéssel szeretnénk
a kerületieknek számot adni munkánkról.
Mint ismeretes, a 8. számú választókörzetben egy, a Fidesz jelöltjére leadott szavazat belekeveredett az ellenzéki szavazatok közé, így szavazategyenlőség miatt
új választás kiírásáról hozott határozatot
a bíróság. Sajnálatos, hogy a XXII. kerület
MSZP-s országgyűlési képviselője már ezt
a tényt is meghazudtolva téveszti meg a lakosságot, és tisztességtelen eszközökkel
kampányol jelöltjük mellett.
Bízunk benne, hogy az ellenzéki összefogás is belátja, hogy az állandó provokáció
ellehetetleníti a munkát és elvonja a figyelmet az érdemi dolgokról. Három ellenzéki
képviselő már felismerte, hogy a helyiek érdeke mindenek fölötti. Dankóné Hegedűs

Jolán alpolgármesterként, Daróczi Károly
és Jurás László a jövőben egy más ideológia mentén ugyan, de a teljes közösségért felelősen gondolkodó képviselőként az
együttműködés mellett tették le voksukat.
A soron következő ülésre már elő is készítettük azt a fontos előterjesztést, amely
2020-tól a helyi lakosok anyagi terheit
csökkenthetik, így segítve a családokat és
közösségeket a rendelkezésre álló forrásaik jobb kihasználásában. Terveink szerint
eltöröljük a magánszemélyek garázsadóját, továbbá azon helyi lakosok kommunális
adóját is, akiknek nem származik bevétele
a lakás hasznosításából.
Karsay Ferenc polgármester kihirdette: „a kerületünkben csak az marad ellenzékben, aki nem akar dolgozni.”
Mi ennek a jegyében, Önökért végezzük munkánkat és hozzuk meg döntéseinket a jövőben is. n

gás többségbe került többi képviselőjével a célunk kettős: kerületünk fejlődése
érdekében egyrészt tisztességes és határozott kiállás a változást kívánó, egyre
bővülő kerületi többség mellett, másrészt
korrekt együttműködés a vezetéssel felruházott polgármesterrel és támogatóival. A
biztató kezdést jelenleg akadályozza, hogy
a választói akaratot tükröző közös munka kereteinek kialakítására a törvény igen,
de a polgármester nem adott időt, egyéni alkukkal sajátos kereteket alakított ki.
Nevezzük nevén a dolgot: akik ezen kereteket elfogadták, azok elárulták választóikat és ellenzéki szövetségeseiket.

Végezhetik akár tisztességgel is a munkájukat, de ők már csak magukat képviselik. A döntést ők hozták meg, nyilván
végiggondolták, hogy milyen útra térnek.
Végül, hogy egyértelmű legyen: felelősséggel fogunk dolgozni a kerületért, erre
készültünk és erre esküdtünk is fel. Aki
mást állít vagy sugall, az nem árkot akar
betömni. A jogokat és kötelességeket a
választói akarat arányában kell megosztani. A választói akaratot és az ebből fakadó
jogokat és kötelességeket viszont illik úgy
megosztani, ahogy azt a választók eldöntötték. Ennek kereteire még várnunk kell,
de addig is tesszük a dolgunkat. n

megnyerte a maga körzetét. Havasi Gábor,
az ellenzék momentumos polgármesterjelöltje pedig fővárosi képviselőként fogja
képviselni Budafok-Tétény érdekeit.
A választók az együttműködésre szavaztak: Karsay Ferencnek egy ellenzéki többségű képviselő-testülettel kellett
volna közösen vezetnie a kerületet. Sajnos most mégis mindenki árulásról, a választók becsapásáról és a Fidesz hatalmának átmentéséről beszél. Három ellenzéki
színekben bejutott képviselő ugyanis már
az alakuló ülésen átállt a Fideszhez, így
az emberi gyarlóság elsöpörte a választói akaratot.
A Momentum viszont ugyanazt képviseli, mint a kampány során: tisztes-

ség, átláthatóság, demokrácia, szakmaiság és szolidaritás. Ránk minden
változást akaró polgár bátran számíthat! Minket nem lehet megvenni zsíros állásokkal, mi nem nézünk félre,
ha korrupciót látunk, mi rendíthetetlenül fogjuk képviselni a választók érdekét, alakuljanak akárhogy is az erőviszonyok.
„Inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl”
– mondja Dobó István a várvédő hősöknek. Mi is ezt valljuk. Az ellenzék megtisztulásának lehettünk tanúi az elmúlt hetekben. Mi a kerület érdekében bárkivel
együtt dolgozunk, de elvtelen alkut soha
nem kötünk. A választók bizalmát ennél
sokkal többre tartjuk. n

advent

A Mikulás segítőket keres!
Az elmúlt évek sikeres Mikulás-akciói után Budafok-Tétény ismét segíteni szeretne a „kistestvér” testvértelepülésének: a
mezőkaszonyi óvoda és bölcsőde 56 nehéz sorsú gyermekének
szeretnének örömet szerezni az akció szervezői.

foglalkozó gondozók és óvodapedagógusok rövid, pár szavas jellemzést is írtak, hogy könnyebb legyen az ajándékozók dolga. Ha sikerült
választani, a segítek menüpont alatt regisztrálhat, hogy ön legyen annak a gyermeknek az ajándékhozó kiskrampusza.

Az ajándékgyűjtés 2019. december 6-ig tart, az akció keretében kizárólag új játékokat gyűjtenek. Használt ruha, megunt játék adományozására lesz lehetőség később.

Fontos tudnivalók:
Ennek az akciónak a keretében kizárólag új játékokat gyűjtünk. Használt ruha, megunt játék adományozására lesz lehetőség később. Az
ajándékgyűjtés 2019. december 6-ig tart. A becsomagolt ajándékokat,
kérjük, ne zárják le, mert a határon ki kell bontani őket, hiszen szigorú
határellenőrzés van. Élelmiszert nem tartalmazhatnak a csomagok! Így
sajnos se csokoládét, se mandarint, se szaloncukrot nem vihetünk át a
határon. A szervezők kérnek mindenkit, aki teheti, regisztráljon a www.
karacsonyvan.hu honlapon és segítsen örömet szerezni egy kaszonyi
lurkónak! Kérdés esetén írhatnak a balazs@scheer.hu e-mail címre,
vagy hívják a +36 20 239 3501-es telefonszámot.

Az ukrajnai fegyveres konfliktus miatt Kárpátalján nehézzé és főleg
anyagilag bizonytalanná vált a helyzet. Mezőkaszony községe 2016.
június 4-e, a Nemzeti összetartozás napja óta hivatalosan is Budafok-Tétény testvérvárosa, így ismét a mezőkaszonyi óvoda és bölcsőde 56 gyermekének szeretnénk örömet szerezni. Kérjük, amennyiben
segíteni szeretne, látogasson el a www.karacsonyvan.hu honlapra. Itt
megtalálják az intézménybe járó gyerekeket, akik neve mellé a velük



Munka, együttműködés,
nyitottság
aját tevékenységemet és a kerületiek jövőjét ezek a szavak határozzák meg

Slegjobban. Október 13-án Budafok-Tétény lakossága úgy döntött, hogy a vá-

rosrész vezetésével továbbra is engem bíz meg, a választókerületekben ugyanakkor az ellenzéki összefogás jelöltjeire adta többségi voksát. Az írást indító szavakat tartalommal kell megtöltenünk, mert ha nem így lesz, városrészünk fejlődése,
így a szavazók akarata megsemmisül. A választói felhatalmazás egy „kormánypárti-ellenzéki” együttműködésre szól, ami – ha tetszik, ha nem – kötelez bennünket, döntéshozókat.
Ezért is érthetetlen számomra a november 14-i alakuló ülés utáni, a magát
ellenzéki összefogásnak nevező képviselők kirekesztő, az együttműködést teljesen elutasító magatartása és lejárató hadjárata azon képviselőtársaikkal szemben, akik úgy döntöttek, hogy a közös munkát választják az ellenállás és blokkolás helyett.
Elérkezett a MUNKA ideje (hamarosan újra közös döntéseket kell hoznunk),
ezért a továbbiakban nem uralhatja a közhangulatot a kampányidőszakot idéző, a tetteket megbénító ártalmas rosszindulat. Az árulással vádolt, azóta egykori
MSZP-s képviselők lelkiismeretükre hallgatva voksoltak és döntöttek úgy, hogy
felhagynak a „Vagy elfogadod, amit mondunk, vagy nem lesz megegyezés, akadályozunk mindent!” elvével.
Ezt a magam részéről üdvözlöm, mert a pártpolitikai érdekeken felülemelkedve, a kialakult helyzetnek megfelelően tudtak dönteni, így biztosítva részvételüket, beleszólásukat kerületünk jövőjének formálásába. Ezzel nem adták fel
elveiket, és ezt én sem várhatom el tőlük. Ezért ők azok, akik valóban tisztelik választóikat és akaratukat!
Az első lépest megtettük, az új képviselő-testület és a szakmai bizottságok ös�szetétele a törvény és a mandátumarányosság maximális betartása mellett lehetővé teszi, hogy önkormányzatunk működőképes legyen. Ennél azonban én többet
remélek a képviselőktől! Az itt élők érdekei ugyanis azt kívánják, hogy konstruktív EGYÜTTMŰKÖDÉS alapozza meg a jövőnket. Itt az ideje erre koncentrálni, mert Budafok-Tétényben csak az marad ellenzékben, aki nem akar dolgozni.
Ennek jegyében a november végi testületi ülésen két olyan előterjesztésem is
napirendre kerül, amelyek az itt élő családok helyben maradását és a közösségépítést szolgálják. Arra kértem a képviselőket, támogassák az adórendeletünk
kedvező irányba történő módosítását, valamint az óvodai és bölcsődei dolgozók
bérkiegészítését. A magánszemélyek garázsadója és bizonyos feltételek mellett a
helyi lakosok kommunális adójának eltörlése, illetve a bérkiegészítés mind a kerületiek gazdasági stabilitását és ezáltal jobblétét célozzák.
Ahogy ígértem, NYITOTT vagyok a további tárgyalásokra az ellenzéki összefogás képviselőivel is, amelyeket nem pártpolitikai csatározásokra kínálok fel, hanem a közös cél, tehát városunk fejlesztési lehetőségeinek kiaknázására.
Az ellenzéki összefogás képviselőitől továbbra is számítok a jobbító szándékú javaslatokra, amelyek Budafok-Tétény felvirágoztatását célozzák. A képviselő-testület vegyes összetétele garancia arra, hogy a sokszínűség érvényt nyerhet városrészünk képének és működésének alakításában, de ez csakis higgadt és
kompromisszumkész hozzáállással valósítható meg. Közös felelősségünk ez.
Hiszek a szeretet és a valódi összefogás erejében, amely elhozhatja mindannyiunk számára az együtt gondolkodást és az előremutató megoldásokat. n
civil szemmel

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

Az edzők pápája
Puskás Ferenc Aréna 2019. november 15-i átadásával zárult az Aranycsapat-

Aemlékév. Ehhez kötődően az MTK Budapest Labdarúgó Klub előterjesztése

alapján a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság Sebes Gusztáv budafoki temetőben lévő sírját védetté nyilvánította, és így az a Nemzeti Sírkert része lett. A
stadionok és a magyar labdarúgás állapota közötti ellentmondás napjaink problémája, de kevesen gondolnak arra, hogy az Aranycsapat eredményei az akkori
sportvezetés, az állam szerepe a sportban és a „hithű” vezető szerepe, mint amilyen Sebes Gusztáv életműve volt, mennyire tanulságos és útmutató lehetne..
Kevesen tudják, de közvetlen a háború után szűk két esztendeig a BMTE elnöke volt, és a háború utáni budafoki sportélet újraindításában, bár erről Örömök
és csalódások c. önéletrajzi írásában közvetlenül nem emlékezik meg, kiemelkedő
szerepe volt. Az Aranycsapat, mint egy nemzeti ereklye, a labdarúgásunk történelmi része, örök vita tárgya, hogy miként nem lett világbajnok a világ akkori legjobb
csapata, és az is érdekes, hogy az Aranycsapat kapcsán annak vezetője közel sem
kap annyi figyelmet, mint amennyit megérdemelne. A háború utáni sportvezetésben egyidejűleg töltött be három fontos szerepet. Vezetője volt a Magyar Olimpiai Bizottságnak, szövetségi kapitány volt, de ő volt a vezetője a Labdarúgó Edzők
Szervezetének is. E három pozíciót úgy töltötte be, hogy érezte, tudta a felé irányuló rosszindulatot. Felismerte, hogy féltékenyek voltak rá, azt is felmérte, hogy
igénytelen természetével, letagadhatatlan sportmúltjával, tapasztalataival kellemetlen volt azok számára, akik a szakértelmet fölényeskedéssel igyekeztek pótolni.
Nem szerették az intrikusok, mert sohasem állt partnerként melléjük. A politikát
eszközként használta, tisztában volt annak értékeivel és lehetőségeivel, de megkérdőjelezhetetlen, hogy nem anyagi szempontok vezérelték ebben, hanem a származása körülményeiből és az élet véletlen helyzeteiből fakadó kötődése a hitéhez.
Ma, amikor a labdarúgás a már említett problémákkal küzd, szükséges és célszerű volna Sebes Gusztáv életművét áttekinteni, és azt a teljesítményt, amelyet ő
akkor felépített, felfedezni és újra alkalmazni, hogy ne csak a létesítmények, hanem az azokban elért teljesítmény is elfogadhatóvá tegye mindazt, amit a nemzet a labdarúgástól elvár. Az vitathatatlan, hogy a világ legnépszerűbb sportja egy
nemzet számára kiváló marketing tud lenni, ha megfelelő eredményeket produkál, de az sem kérdés, hogy azok elmaradása képes a sport keretei közül a társadalom más területére tévedni. De visszatérve Sebes Gusztáv emlékének temetőben
történő minőségjavítására, a legnagyobb tisztelettel kell gondolnom az MTK kezdeményezésére. Örülök annak, hogy a budafokiak érintettségük révén részt vesznek ebben a nemes feladatban. n
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Budafoki Betlehemes

– hagyományos fáklyás séta a kerületben
és az Apacuka zenekar „Száncsengő” című
gyermekkoncertje
Időpont: 2019-12-20 16:00
Helyszín: Szent Lipót Plébániatemplom (1221 Budapest
Szavolyai Jenő tér) – Budapest-Budafoki Református templom (1221 Budapest Demjén István utca 2.) – Budafoki
Evangélikus Templom (1221 Budapest Játék utca 16.) - Budafoki Szomszédok Piaca, 1221 Budapest, Játék utca 2-12.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
szeretettel meghívja a kerület polgárait
2019. december 20-án, pénteken 16 órakor
egy közös betlehemi sétára, ünnepi műsorra, egy pohár
forró teára, illetve forralt borra.
A fáklyás felvonulás programja:
16.00 órakor a Szent Lipót Plébániatemplomnál Ailer
Gáspár plébános köszönti a vendégeket
ezt követően a Rózsakerti Baptista Közösség Pillangó
Óvodájába járó gyermekek műsorát hallhatják

16.20-kor a Budapest-Budafoki Református Templomnál
a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola
és Gimnázium gyermekkórusának fellépése következik
16.45-kor a Budafoki Evangélikus Templomnál
a Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola Csilingelő Gyermekkórusának karácsonyi műsora hallható
17.00 órakor a Budafoki Szomszédok Piaca előtti Piactéren köszöntőt mond Karsay Ferenc polgármester, adventi
áldást mond Lukács János baptista lelkipásztor majd közös gyertyagyújtás után az Apacuka zenekar ”Száncsengő” című ünnepi koncertjét hallgathatják.
A felvonuláson közreműködik a Budafoki Fúvósegylet
Gyülekező a Szent Lipót Plébániatemplom előtt
(1221 Budapest, Savoyai Jenő tér) Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

nemzetiségi KÖZMEGHALLGATÁSok
A Budapest XXII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. december 14-én
(szombaton), 16:00 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Záborszky Nándor termében (1221 Budapest, Városház tér 11. I. em.)
Mindenkit szeretettel várunk!

dr. Szirtes Edit elnök
A Budapest XXII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2019. december 11én (szerdán) 16:00 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart a Városház tér 11. szám alatt. Mindenkit
szeretettel várunk!

dr. Kállainé dr. Jakab Ágota Anasztázia elnök
A Budapest XXII. kerületi Roma Önkormányzat 2019. december 13-án (pénteken) 14:00
órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart az 1221 Budapest, Városház tér 11. sz. fsz. 2.tárgyaló Mindenkit
szeretettel várunk! Daróczi Károly elnök

A Budapest XXII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2019. december 13-án
(pénteken), 17:00 órakor KÖZMEGHALLGATÁST
tart a Tóth József u. 47. szám alatt.
Mindenkit szeretettel várunk!
A Budapest XXII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2019. december 07én (szombaton), 17:00 órakor Mikulás ünnepséggel egybekötött KÖZMEGHALLGATÁST tart a
Tóth József u. 47. szám alatt.
Mindenkit szeretettel várunk!
Nikolaidisz Nicolaus elnök
A Budapest XXII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2019. november
22-én (pénteken) 13:00 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart a Városház tér 11. szám alatt.
Mindenkit szeretettel várunk!

Tóthné Zelki Éva elnök

Városházi Híradó
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A mesefilmek ünnepe
Országos Rajzfilmünnep a Klauzál Házban
Első alkalommal csatlakozott a Klauzál Gábor Művelődési Központ a VII. Országos Rajzfilmünnep programjához,
melynek keretében rajzfilmvetítések,
zenés mesejáték és kézműves-foglalkozás várta a családokat. A gyerekek
nagy izgalommal, szép ruhába öltözve
érkeztek a mese ünnepére.
Picur teremben egy hatalmas szí-

Anes szőnyegre rengeteg babzsákot

Meghittség és szépség

helyeztek el a szervezők, hogy a gyerekek minél otthonosabban nézhessék a meséket. A kicsik rögtön lefeküdtek és várták az „Egy kupac kufli”
című mese legújabb történeteit. Ugyanebben a teremben később Bogyó és
Babóca izgalmas kalandjait nézhették
meg a gyerekek. A Családi teremben
magyar klasszikus rajzfilmeket vetítettek. A színházteremben Csukás István,
a Nemzet Művésze címmel kitüntetett
Kossuth-díjas költő, író negyven éve
megírt, az Utazás a szempillám mögött
című művét mutatták be a Zichy SzínMűhely színészei. Zichy Gabriella producer és a darab rendezője, Dolmány
Attila azért is választották ezt a réginek tűnő, de a mai napig aktuális me-

sét, hogy modernebb kivitelezésben,
de régi értékek megtartásával mutassák meg a mese örök, halhatatlan erejét. A zenés mesejáték két részben hívta
a gyerekeket egy képzeletbeli utazásra,
amit nagyon élveztek. „Egy magányos
kisfiú, Lackó elgurult üveggolyóját hiába keresve, elalszik. Elgurult golyójátéka álmában is csak gurul, csak gurul…
Utazása során találkozik a szófacsaró
Seregélyekkel, az izgő-mozgó-éneklő
Nyulakkal, az igazmondó Vakondokokkal, a Scherlock Holmest idéző, kiérdemesült Sánta Kutyával, a csupaideg
Pukkancs Egérrel és a titokzatos Keresztes Pókkal, mely figurák a természeti világot ötvözik mulatságos és költői módon az emberi természet esendő,
ám mégis szerethető tulajdonságaival”
– mesélte el rövid történetét a darab producere. A főhőst egy hűséges kísérő, a
Hangya kíséri, akinek szeretete, tiszta
barátsága, önfeláldozása katartikus szituációkba helyezi Lackót. A felejthetetlen mese után a gyerekek az előtérben
a KACS Műhely művészeivel közösen
készíthettek mesedobozokat, amiket
haza is vihettek, így a történet otthon is
folytatódhatott. n (Viszkocsil Dóra)

Karácsonyi ajándék a kerületieknek Udvaros Dorottyától
Hatvannál több színpadi alakítás, közel nyolcvan játék- és tévéfilm, valamint kitüntetések sora szegélyezi Udvaros Dorottya színészi pályafutását. A
Kossuth- és Jászai Mari-díjas művész
Mégis szép című műsorával szerez
örömöt és egy meghitt estét a Klauzál
Ház közönségének december 19-én.
z előadáson felcsendülnek majd

ACseh Tamás, Leonard Cohen, Cole

Porter és Kamondy Ági dalai, és hallhatunk szövegeket Térey János,
Lőrinczy Attila, Bartis Attila, Nádas
Péter és Závada Pál tollából is.
Udvaros Dorottyával előadói estjéről, színpadi és filmszerepeiről beszélgettünk.
– Hogyan született meg a Mégis
szép című előadói est?
– A felkérésnek eleget téve Vörös Róbert rendező barátommal kortárs szerzők műveiből és néhány éle-

temet meghatározó szereprészletből
összeállítottunk egy műsort a Rózsavölgyi Szalon megnyitójára. A műsor
szerkesztésénél a nézővel való meghitt
együttlétre törekedtünk. Ez hét évvel
ezelőtt történt. Azóta kissé átalakult és
ma is formálódik picit, ahogy én is változom, így nincs is két egyforma előadás, a személyessége és meghittsége
azonban állandó.
– A Nemzeti Színházban ősszel bemutatott Rocco és fívérei után újabb
nagy feladat várta az anyaszínházban:
decembertől Orbán Bélánét alakítja a
Macskajátékban. Jól érzi magát ebben
a szerepben?
– Ez az első közös munkám Szász
Jánossal, akivel izgalmas a próbafolyamat, mert nagyon nyitott és türelmes, kíváncsian figyel és szerencsére
igen jó a humora. Számomra minden
egyes szerep egy-egy új felfedezés önmagamról és azokról a játszótársaimról

is, akikkel korábban már más darabokban együtt szerepeltünk.
– Több világhírű színésszel dolgozott már együtt, így Glenn Close-sal,
Marcello Mastroiannival és Klaus Maria Brandauerrel is, akivel nemrég ismét együtt forgatott, de egy-egy tévésorozatban is láthatjuk.
– A Zárójelentés című filmben
Brandauer játssza S doktort, a feleség
szerepére pedig engem kért fel Szabó
István (Szabó István a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Oscar- és Kossuth-díjas magyar filmrendező, érdemes és kiváló művész – a szerk.).
Nagy megtiszteltetés, hogy rám gondolva írta meg ezt a szerepet. A játékfilmek mellett szívesen szerepelek jó
tévésorozatokban is. A Társasjáték és a
Terápia után legutóbb A mi kis falunk
negyedik szériáján dolgoztunk, amelyben szintén remek színészkollégákkal
játszhatom együtt. n (Tamás Angéla)

Éneklő hagyományőrzés Budafokon
Kórustalálkozó a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesületének székházában
Énekelni Jó, együtt énekelni még jobb! –
ez volt a hívó gondolata az idei budafoki
kórustalálkozónak, melyen három énekkar is részt vett a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesületének székházában.
A rendezvényt a XXII. kerületi Német
Nemzetiségi Önkormányzat támogatta,
a vendégeket Szirtes Edit elnök üdvözölte, és ő nyitotta meg a rendezvényt.

Lampart Budafok Vegyeskar lát-

Ata vendégül a Tschip Szigetcsé-

pi Német Hagyományőrző Énekkart
és a Szigetújfalusi Zenebarátok Kórust november 16-án. „Az én nagyszüleim mindig énekeltek, akkor is,
ha vidámak, és akkor is, ha szomorúak voltak. Ma már ez sajnos nincs
így, ezért nagyon örülök, hogy ti meg-

őrzitek őseink hagyományait és tovább énekelitek dalaikat” – mondta Szirtes Edit. A kórustalálkozó első
fellépője a Tschip Szigetcsépi Német Hagyományőrző Énekkar volt,
akik pár perc alatt vidám hangulatot
varázsoltak a terembe, mindenki tapsolt és énekelt. Az énekkar folyamatosan gyűjti a sváb énekeket, amiben
nagy segítségükre vannak a még élő
idős emberek. A kórus idén ünnepli
huszadik születésnapját, tervezik egy
CD kiadását, ami megőrizhetné az
eredeti sváb nyelven énekelt régi dalokat az utókornak. A Szigetújfalusi
Zenebarátok Kórus is a hagyományőrzést tűzte ki fő küldetésének 1986ban, amikor megalakult. Kezdetben
németül, majd ahogy szélesedett a repertoár, magyarul is elkezdtek dalokat énekelni a tagok. 2016 rendkívül
mozgalmas év volt a kórus életében,
több nemzetközi kitüntetést, elismeréseket és arany minősítést vehettek át.
A Lampart Budafok Vegyeskar a Budafoki Zománcgyárban alakult meg
hetven évvel ezelőtt, és a mai napig aktívan részt vesznek a hazai zenei életben. „Minden kórus problémája a férfiszólam hiánya. Nagyon
jó lenne, ha jönnének, minden csütörtökön a budafoki rendőrkapitányság dísztermében tartjuk próbáinkat,
ahova szívesen várjuk a tenorokat”
– mondta Arnold Eszter, a vegyeskar
karnagya. A rövid bemutató énekek
után finom ebéddel látta vendégül a
Német Nemzetiségi Önkormányzat
a kórusokat. n (Viszkocsil Dóra)

Cziffra-emlékkoncert
Balázs János muzsikált és beszélgetett
mesterével és tanítványaival
ovember 22-én, pénteken még
Zeneakadémián lépett fel Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész, aki Szakcsi Lakatos Bélával adott felejthetetlen improvizációs
koncertet.
Egy nappal később, 23-án viszont már
a nagytétényi Cziffra György Művelődési Központban csodálhattuk meg, ahol

Na

nemcsak muzsikált, hanem beszélgetett
is Becze Szilvia közreműködésével egykori mesterével, Dráfi Kálmánnal és tanítványaival, Balázs Elemér Györggyel
és Urbán Benjáminnal. Mint minden évben, a szezon egyik legkülönlegesebb
eseménye volt a Cziffra Emlékkoncert,
amelyen Karsay Ferenc polgármester is
részt vett. n (vh)
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Zománcba álmodott rapszódia

Borest az Ipartestületnél

Az ember biztosan papírformának tekinti
azt, hogy ha valaki képzőművész – mégpedig egy egész életen át –, akkor értelemszerűen több tucat saját műalkotás
díszeleg az illető lakásában. Ám hiába őrizte meg jó néhány képét Radóczy
Mária is, közel negyven évnek kellett eltelni ahhoz, hogy a művész végre a saját szobája falára akaszthassa fel egy,
a két keze által készített alkotását. A
Dézsmaház utcai galériatulajdonos és
tűzzománcművész Radóczy Mária pár
hete végleg pontot tett az alkotói pályafutása végére. Ám ezzel még közel sincs
vége a budafoki munkásságának, hiszen
a legendás galéria továbbra is nyitva áll a
művészek és műkedvelők előtt egyaránt.

A Budafok-Tétény Általános Ipartestület harmadik alkalommal rendezte meg
borestjét, melyen sikeres vállalkozók
és borászok mutatkoztak be a kerületi vendégeknek. Az eseményen Karsay
Ferenc polgármester is részt vett, a rendezvényt Jurás László, a helyi ipartestület elnöke nyitotta meg.

Életmű-kiállításával befejezte a turnézást Radóczy Mária képzőművész

ómagam egy évvel ezelőtt ismertem

Jmeg Máriát, ekkor írtam róla először

cikket – és szerencsére nem utoljára. A
Radóczy Mária Galériának is otthont adó
házában beszélgettünk, és ő már akkor
úgy kezelt, mintha kedves, régi ismerősök
lennénk. Az első találkozásunk alkalmával nekem ajándékozta azt a bizonyos Álmodni mertem… című könyvét, amelyet
idén novemberben mutattak be a Klauzál Házban. Ez az album Mária életének
mérföldköveit mutatja be, alkotói pályafutását követi nyomon, a könyv eladásából származó bevételt pedig a baróti Gaál
Mózes Közművelődési Egyesület kapja. Mária igazi életvidám személyiség,
minden interjú során újabb arcát mutatja. Az élete akár mesekönyv is lehetne,
ám a regélés művészete mégis leginkább
tűzzománcképein köszön vissza.
– Most először raktam ki a falra egy
zománcomat – mutat egy alig tízcentis,
szürkéskék színben pompázó képecskére
–, hiszen az évtizedek alatt nem akartam
az üres szögeket nézni. Egész életemben
kiállításokra vittem a munkáimat, és mivel ezek sokszor évek alatt készültek el,
esélyem sem volt itthon felaggatni őket.
Többé nem lesz önálló kiállításom, hiszen
sokszor határon túlra, többnyire a Székelyföldre kellett utaznom, hogy egy kiállítás erejéig „visszakönyörögjem” a tulajdonosoktól a már eladott képeimet. Ezek
után már csak más művészekkel közös kiállításokra viszem el egy-két alkotásomat,
amelyek egy táskába is beférnek.
Mária több képéhez is különös, sokszor mulatságos történetek tartoznak,
amelyeket szívesen elevenít fel.
– Néhány évvel ezelőtt karmester férjem munkája miatt Németországba költöztünk, így ott is volt kiállításom. Jött
egy idős házaspár, akik közel háromezer
euróért akarták megvenni a Naplemente című kedvenc zománcomat. Mondtam
a férjemnek, hogy márpedig akkor sem
adom el, ha ez majdnem egymillió forint,
hiszen van négy autónk, két bundám, minek az a pénz? Túlságosan szerettem azt

Radóczy Mária: A Szerelem Kertjében

a képet, fogtam egy ollót, és levágtam a
damilról.
Igazi bohém.
Habár Mária mentálisan még bőven
képes lenne alkotni, néhány évvel ezelőtt beteg lett, ez pedig sajnos véget vetett a karrierjének, hiszen a zománcolás
folyamata során rengeteg káros anyag
éri a szervezetét. Ma már tünetmentesen
él, ám a kézművesmunkát nem végezheti többé.
– A legutolsó tűzzománcomat 2012ben készítettem, egy rokonom nászajándéka volt a kép. Egy évre rá lettem beteg, végleg búcsút kellett intenem ennek
a csodálatos mesterségnek – mondta keserédes mosollyal –, szerencsére itt van
nekem a galéria, ahol nem kell elköszönnöm a művészélettől.
Az élet többször is igazságtalanul bánt a művésznővel, ugyanis hiába a mestersége egyik – ha nem a legjobb – ma élő hazai képviselője, mégsem
vették fel a kecskeméti székhelyű
Tűzzománcművészek Magyar Társasá-

gába. És hogy miért nem? Nos, ezt még
maga Mária sem tudja, ám a kérvényezési eljárást és az egyetemi évek háttértörténeteit hallgatva talán a féltékenység lehet a fő ok. Mária technikája túl precíz,
túl egyedi, túl különleges; egyszóval túl
profi. De ma már ezt a „kirekesztést” is
mulatságosnak tartja.
Nem hiába, az életfelfogása még
ezek után is irigylésre méltóan derűs
maradt. n (Gáll Anna)

Kiváló vállalkozók, borászok estje
a Budafok-Tétény Általános Ipartestületnél

„A rendezvény fő célja az volt, hogy
a kerületi lakosság jobban megismerje
a környezetében élő kiváló borászokat
és vállalkozókat. A másik nagyon fontos célunk a segítségnyújtás, ezért az
idei évben a tombolából és a támogatásokból befolyt összegből a Reformáló Egyesületet és a Szociál Pontot fogjuk támogatni” – mondta Jurás László.
E két szervezet kerületi rászoruló embereknek segít. Az est első részében szót
kapott Bartal László, a BKIK XXII. kerületi tagcsoportjának elnöke, aki az önkéntes kamaratagságról beszélt, majd
Kovács Sándor paksi vállalkozó és hobbiborász beszélt borairól. „Öt építőiparral kapcsolatos vállalkozást vezetünk
feleségemmel, emellett a borászkodást
hathektáros területen végezzük” –
mondta a vállalkozó. A bemutatkozás
közben a Budai Nagy Antal Gimnázium diákjai szolgálták fel a Fabro Pincészet 2017-es évjáratú Szürkebarát és
a 2013-as Cabernet Sauvignon borait a vendégeknek. Budafok-Tétény lakója a sokak által csak Lala bohócként
ismert Balogh László, aki hosszú évekig az MTV gyermekműsorában szórakoztatta a nézőket. Egy rövid, szívszorító vetítés után mesélt a bohócdoktorok
nehéz, de egyben gyönyörű hivatásáról.
„Ez egy olyan vállalkozás, ahol csak kiadás van, bevétel nincs. Mi nem árulunk terméket, mi a szívünket adjuk a
beteg gyerekek gyógyulásáért” – mondta Lala bohóc. Közel húsz éve jár rendszeresen a Heim Pál Gyermekkórházba,
hogy mosolyt csaljon a daganatos be-

teg gyerekek arcára. Az est végén tudta
meg Balogh László, hogy az idei évben
őt jelöli az ipartestület az év vállalkozója díjra, ha ezt elnyeri, akkor azt a Prima
Primissima díjátadón veheti majd át.
Budafokon működik az Országos
Sugárbiológiai és Sugár-egészségügyi
Kutató Igazgatóság, melynek egyik
munkatársa volt Ballay László, aki sok
érdekességet mondott el az intézmény
működéséről és feladatairól. Az előadást követően a Lics Pincészet borait
kóstolhatták meg a vendégek. Elsőként
egy Szekszárdi Bikavért, majd a XXII.
cuvéet, a borok ízlelése közben Lisz Judit borász mesélt a családi vállalkozás
sikereiről és terveiről. „Harminc éve
nem volt ilyen összefogás a kerületben,
mint az elmúlt években. Az önkormányzat által támogatott Budafoki Pincejárat
hatalmas segítség a borászoknak, hogy
minél szélesebb körben megismerjék
az emberek a hazai borokat” – mondta
Lics Judit. Serfőző László, a Serfőző és
Társa Kft. tulajdonosa a cég folyamatos fejlődésének titkáról beszélt: „A siker titka a vevőkkel történő folyamatos
kommunikáció, melynek során a felmerülő igényeket maximálisan kielégítjük,
emellett fontos még a folyamatos fejlődés, kitartás, maximalizmus és a vevőközpontúság.” A borest végén Varga Miklós gyermekeivel együtt lépett
színpadra. n (Viszkocsil Dóra)

Adventi Pincejárat Budafokon
Közeledik az év vége, és azt hihetnénk,
hogy a karácsonyi vásárokon elfogyasztott forralt boron kívül mást már
nem is lehet kóstolni. Tévedés, hiszen
Budafokon, Budapest Bornegyedéhez
méltóan kinyitnak a pincék, és adventi hangulattal, finom borokkal, izgalmas programokkal várják a Pincejárat
utasait.
Borvárosban az ARTÉR művészei,

ANádor Mónika keramikus és Filotás

A honfoglalók életét mutatták be a Szelmann Házban

meg a családokat a szervezők. A télikertben az Archaika Kerámiapark honfoglalás kori és szkíta leleteket mutatott
be. Vinczéné Lőrincz Ágnes segítségével agyagból a gyerekek hasonló tárgyakat készíthettek. Szabó Mária a nemezelés fortélyaiba avatta be a lányokat, míg
a fiúk egy másik asztalnál bőrből alkothattak kis táskát vagy karkötőt Vámos
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Az év utolsó Pincejárata december 7-én az advent jegyében
A Tortoma Könyvkiadó gondozásában megjelentetett Álmodni mertem… című könyv – melynek bevétele a baróti Gaál Mózes egyesületet
támogatja – a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központportáján (XXII., Nagytétényi út 31–
33.) és a Radóczy Galériában (XXII.,
Dézsmaház utca 27., tel.: 06-70/5760270) vásárolható meg. n

Tétény vezér napja a Szelmann Házban
„Szent István királyunk apja volt Tétény vezér, aki egy nagyon karizmatikus egyéniség volt. A téli szálláshelye
Nagytétény területén volt, a nyári szálláshelye pedig a mostani Ausztria területén, Mosontétényben” – mondta
Lászlóné Varga Éva az idei Tétény vezér napon, melyet már hatodik alkalommal rendezett meg a Nagytétényi
Polgári Kör a Szelmann Házban. Az
ünnepélyes megnyitón Lászlóné Varga
Éva, a kör elnöke köszöntötte a vendégeket, köztük Karsay Ferenc polgármestert. A fehér ló fia című történetet adta
elő az Üllő Hagyományőrző Egyesület
a megnyitót követően a színházteremben. Az előadást az Egység zenekar zenészei tették még meghatóbbá az élőzenei kíséretükkel. A történelmi utazás
ezzel a darabbal még nem ért véget, hiszen Bánhegyi Ferenc történelemtanár,
író újabb könyvvel örvendeztette meg a
közönséget. A Három Trianon című kötetét most ismerhették meg az érdeklődők, melyet körülbelül egy év alatt készített el az író. A könyvről szóló előadás
után kézműves-foglalkozásokkal lepték



Károly bőrdíszműves közreműködésével. Mindeközben az udvaron több üstben főtt a honfoglalás kori étel, a Hun királyi áldos, melynek főbb hozzávalói öt
korabeli fűszer, szürke marha és köles.
A falu kemencéjében pár perc alatt megsült a Tétény vezér lepény, amit gyorsan
elkapkodtak az éhes vendégek még ebéd
előtt. n (Viszkocsil Dóra)

Viktoria szobrászművész kiállítását tekinthetik meg, miután megismerkedtek
a bor-, a hordókészítés és a borszállítás
folyamatával, valamint a magyarországi borvidékek tájépítészetével.
A pinceséta végén 16 órakor indul a
gasztrotalkshow, ahol az igazi mézeskrémes finomságok receptjeit és sütési
titkat mutatják be.
Első zenei tehetségkutatónk nyertese, a HelloPisti! zenekar játszik 15 órától a Katona Borházban, hogy utána átadja a helyet 19.30-tól Pápai Erika új
zenés estjének.
A Várszegi Pincében Flamisch Péter, a Seybold-Garab Pincében Vincze
Dóri és a Fluffy Melange zenél. Akik a
jó zene mellé finom falatokra vágynak,
azoknak is ez a jó választás, mert amíg
a Várszegi Pincében különleges borkorcsolyákat fogyaszthatnak a finom
borok mellé, addig a Seybold-Garab
Pincében egy pohár kadarka mellé sült
oldalast párolt káposztával, korongburgonyával kínálnak. (A vacsora előzetes regisztrációhoz kötött, regisztrálni
a +36-70/313-2978-as telefonszámon
vagy az orszagcimer@gmail.com
e-mail címen lehet.)
Önmagában is izgalmas program
lesz az óvóhely bejárása idegenvezetéssel a Sörház utcai légópincében (csoportok indulása 17 és 18 órakor), de
lesz még kézműves Workshop a Tangly
Handszel: délutáni alkotás, kézműves

workshopok újrahasznosított anyagokból, felnőttek és gyerekek számára.
Szarvasgomba- és borkóstoló Fekete Henriettel 15 és 16 órai kezdettel
(előzetes regisztráció itt is szükséges:
csimiz@gmail.com).
„Gomba fotogram” workshop Kiss
Gergellyel (eltűnő képek készítése
foszforeszkáló fóliára) és gombabemutató.
A Törley Pezsgőmanufaktúrában egy vezetett pincesétával várják a
pezsgő szerelmeseit 14.30-tól, a múzeum 13.30–15.30 között fogadja az érdeklődőket.
Érdemes utána ellátogatni Magyarország első borászati iskolájának tangazdaságába, ahol egészen 20 óráig
betekintést nyerhetünk a borászkodás
rejtelmeibe.
A játékos kedvűeknek ott a helyük
a Borköltők Társasága Pinceétteremben, ahol részt vehetnek egy jó hangulatú kvízversenyen, miközben legjobb barátaikkal vacsoráznak egy jót.
Menü: kacsacomb párolt káposztával,
hagymás törtburgonyával és aranygaluska: 2990 Ft. (Előzetes regisztrációhoz kötött a 06-1/424-5115-ös telefonszámon.) 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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Brunson tiszteletes
kiállta a börtönpróbát
Amerikai hős a budafoki baptista gyülekezetben
Illusztris vendége volt vasárnap a budafoki baptista gyülekezetnek Andrew
Brunson észak-karolinai presbiteriánus
lelkész és felesége, Norine személyében. A február óta magyar állampolgársággal is rendelkező lelkipásztor 2016
és 2018 ősze között két évet töltött egy
török börtönben a szíriai keresztény
menekültek körében végzett szolgálata büntetéseképpen, ennek a rettenetes két évnek a megpróbáltatásairól és
Istenbe vetett hitének megerősödéséről
beszélt igehirdetése keretében.
vasárnapi istentiszteletre zsúfolá-

Asig megtelt a budafoki baptista ima-

Béremelés a bölcsődei
dolgozóknak
A szociális ágazat munkatársait köszöntötték a Városházán
erületünkben már hagyománnyá vált,

Khogy minden évben a Szociális mun-

ka napja alkalmából rendezett ünnepségen köszönti önkormányzatunk a szociális ágazatban tevékenykedő valamennyi
dolgozót és a Katona Péter-díjban részesülteket. November 21-én BudafokTétény vezetői fejezték ki köszönetüket a kerületi bölcsődei dolgozóknak és
az Egyesített Bölcsőde vezetőjének, a
Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Szociális Szolgálat intézményvezetőjének és munkatársainak. A megjelenteket Karsay
Ferenc polgármester köszöntötte a Városháza Dísztermében. A polgármester
beszédében a szociális dolgozók önzet-

lenségére, odaadó természetére hívta fel
a figyelmet. „A szociális munka alapja a
benne dolgozók kivételes személyisége,
amelyben nemcsak naprakész tudásra,
hanem jó szívre is szükség van” – emelte ki a polgármester, majd elmondta,
hogy az önkormányzat továbbra is támogatja a szociális ágazatban dolgozók
munkáját. Különféle jogcímű bérkiegészítést nyújt a Szociális Szolgálat, a Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint
az Egyesített Bölcsőde dolgozóinak.
Emellett optimális munkakörülmények
biztosításával, és a megfelelő szakképzés megszerzésének támogatásával is
segítik a munkájukat. Karsay Ferenc
egy örömhírt is megosztott, miszerint a

bölcsődei szakdolgozók bére első lépcsőben már január elsejétől emelkedik,
így 2021-re eléri a 30 százalékos növekedést. Beszéde után az Egyesített Óvoda Csemetekert tagóvodája adott színes
műsort, melyben gyermekdalokat énekeltek. Ezt követően Karsay Ferenc polgármester, Szepesfalvy Anna és Németh
Zoltán alpolgármesterek köszöntötték a
Kerület napján Katona Péter-díjjal kitüntetetteket, Fenyvesiné Peszneker Erikát, a
Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársát és Gyulai Andrást, a Krízis Alapítvány Gyermekotthona
utógondozó nevelőjét. Méltatásuk után a
házasságkötő teremben vendégelték meg
a szociális ágazatban dolgozókat. n (vh)

ház településünk legrégebbi utcájában,
a Péter-Pál utcában. Jelen volt Karsay
Ferenc polgármester, s az istentiszteletet Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház Országos Közgyűlésének elnöke nyitotta meg. A kiemelt érdeklődés
egy hős amerikai lelkipásztor, Andrew
Brunson és magyar felmenőkkel rendelkező felesége látogatásának – is – szólt.
Brunson tiszteletes két évig raboskodott
egy izmiri török börtönben, ahová koholt vádakkal vetették 2016 októberében, és azzal fenyegették, hogy 35 évig
kell börtönben sínylődnie.
Papp János imádkozott az embertelen üldöztetésnek kitett szíriai keresztényekért, majd Brunson tiszteletes
beszélt az izmiri börtönben töltött csaknem két teljes évről, a szenvedéseiről,
és arról, hogy az elszenvedett megpróbáltatások miként acélozták meg kapcsolatát a Mindenhatóval. „Hangosan
zokogtam a börtönben, hiszen teljesen
kilátástalannak tűnt a helyzetem. Kétségbeestem, hiszen nem éreztem Isten
jelenlétét, elhagyatva éreztem magam,
különösen akkor, amikor 22 muszlimmal zártak össze egy nyolcszemélyes
zárkában. Aztán amikor tavaly októberben kiszabadultam, akkor értettem
meg, hogy Isten próbára tett azzal,
hogy két éven át nem éreztette velem
a jelenlétét, de a végén mégis megsegített. Ezzel a kettőnk kapcsolata magasabb szintre emelkedett” – mondta a
lelkipásztor, akinek hitvese, Norine annak a Csopják Attilának a dédunoká-

Különös karácsony Kenyában

ja, aki a XIX. században megalapította a magyarországi baptista egyházat.
Miatta határozta el a férje, hogy kérvényezi a magyar állampolgárságot, amit
a közelmúltban meg is kapott.
Az istentisztelet befejeztével megkérdeztük Brunson tiszteletest, vajon
milyen vádakkal tartották két évig lakat alatt, hiszen – jóllehet Törökország
nem igazán a jogállam mintaképe – valamilyen formális ürügyre csak szüksége volt a török ügyészségnek.
– A terrorizmus támogatásával és
katonai kémtevékenységgel vádoltak,
ezzel gyanúsítottak, ezért tartottak fogva – mondta lapunknak a lelkipásztor. – Természetesen tudták, hogy ezek
hamis vádak, mindebből egy szó sem
igaz, csak ürügyet kerestek arra, hogy
minél tovább rács mögött tartsanak. Az
igazi ok az volt, hogy huszonöt éven át
végeztem missziós munkát Törökországban, s az utóbbi években szolgálatot teljesítettem a Szíriából menekült
keresztények és a kurdok körében.
– És végül hogyan sikerült szabadulnia tavaly október 12-én?
– A spirituális magyarázat a következő: rengetegen imádkoztak értem és
Norine-ért szerte a világban, természetesen Magyarországon is. Persze az is
sokat segített, hogy számos kormány,
köztük a magyar is, közbenjárt a török
kormánynál a szabadon bocsátásom érdekében, de a legtöbbet talán az Egyesült Államok kormánya által kifejtett
nyomás számított. A törökök eredetileg azt akarták, hogy szabadon bocsátásomért cserébe szolgáltassák ki nekik
az Amerikába menekült török ellenzéki vezért, Fethullah Gülent. Donald
Trump amerikai elnök ebbe nem ment
bele, ellenkezőleg, fokozta a Törökország ellen irányuló politikai és gazdasági nyomást, aminek eredményeképpen tavaly októberben visszanyertem
szabadságomat. Amiért hálás vagyok
magyar testvéreinknek, a magyar kormánynak és az egész magyar nemzetnek is.
A magyar nemzet pedig – a hála viszonzásaképpen – befogadta soraiba a
derék lelkipásztort. n (Ch. Gáll András)

Budatétényi önkéntes karácsonya az afrikai Burában
Rendkívül érdekes előadás helyszíne
volt a budafoki könyvtár november 15én. Igen sok érdeklődőt vonzott Fülöp
Lili magával ragadó élménybeszámolója, amelyet egy kenyai árvaházban töltött négy hónapjáról tartott. Lili tavaly
ilyenkor az 1200 méter magasan fekvő
kis faluban, Burában várta a karácsonyt
negyven különböző korú, nehéz sorsú
afrikai gyerek és két szerzetes nővér,
„Sister” Wilhelmina és „Sister” Rachel
társaságában.
– December 25-e különleges nap volt.
A templomban banánlevelekből készült karácsonyfa állt, mi faágakból állítottuk össze a miénket a harmincfokos
melegben. Lufikkal díszítettük fel a helyiséget, a fa körül pedig énekeltünk és
táncoltunk. Az otthonban élő gyerekek
ritkán jutnak ajándékhoz, 2018 karácso-

nyán azonban egy édességgel, fehérneművel és apró játékkal (ez többnyire egy óra volt, mert arra már nagyon
vágytak) teli iskolatáskát kaptak a Taita
Alapítvány Afrikai Gyermekekért szervezettől – mesélt kenyai karácsonyáról
az alapítvány budatétényi önkéntese.
Fényképekkel illusztrált előadásából megtudtuk, hogy félévnyi előkészület után, az oltások, angol nyelvű mesekönyvek, játékötletek és a Facebook
felhívása segítségével begyűjtött vitaminokkal felszerelkezve érkezett meg
a Szent József Gyermekotthonba. Az
apácák Kenya különböző részeiről érkezett, más-más törzsbe tartozó gyerekekről gondoskodnak, szállást, ellátást,
tanulási lehetőséget és vallásos nevelést
biztosítanak a számukra.
Minden ide érkező magyar önkéntes, mint ahogy Lili is, maga találja ki,

hogy a körülmények és a lehetőségek
figyelembevételével hogyan foglalkozik a gyerekekkel, milyen programot
szervez számukra, mivel szerez örömöt
nekik. Az otthon lakói egy pohár teával a gyomrukban, reggeli nélkül mennek óvodába, iskolába, ahol csak ebédet
kapnak, a vacsora pedig szinte kivétel
nélkül mindennap ugali, azaz kukoricapuliszka. Lili ezért háromhetente bevásárolt egy távoli városban, és paradicsomszószos spagettit vagy paprikás
krumplit főzött – ötven főre. Néha lekváros vagy mézes kenyérrel lepte meg a
hajnali öt órakor kelő gyerekeket, esténként pedig vitaminokat osztott nekik. A
születésnaposok nutellával kent piskótatortát kaptak tőle, hogy meg tudják kínálni a többieket. A karácsonyi szünetben kirándulást és szafarit szervezett,
iskolaidőben tanult, rajzolt és játszott a
gyerekekkel az esti mese előtt.
A hallgatóság érdeklődésére válaszolva a jelenleg mesterképzésre járó
egyetemista elárulta, hogy már korábban is erősen foglalkoztatta Afrika, így,
miután az ELTE nemzetközi tanulmányok szakán elvégezte az alapképzést, a
Taita Alapítvány Afrikai Gyermekekért
szervezetnél dolgozott koordinátorként.
Távolról ismerkedett Kelet-Afrikával,
de egyre erősödött benne a vágy, hogy
személyesen is megtapasztalhassa, hogyan élnek a gyerekek az alapítvány által támogatott Szent József Gyermekotthonban, és önkéntesként mit tehet ő,
hogy szebbé és színesebbé váljanak a
kis lakók mindennapjai.
A tartalmas estén még számtalan érdekesség hangzott el, így nem véletlen, hogy az előadás után többen érdeklődtek a segítségnyújtás lehetősége
iránt. n (Tamás Angéla)

Andrew Brunson és Papp János

Cipősdoboz-akció karácsonyra
Ismét gyűjtést szervez a rászorulóknak
a Család- és Gyermekjóléti Központ
Budafok-tétényi Család- és Gyer-

Amekjóléti Központ a szülők és az

óvodások, iskolások segítségét kéri. A
kerületi intézményekbe december 11ig lehet eljuttatni az ajándékokkal teli
cipősdobozokat, melyeket a központ
munkatársai karácsonykor adnak át a
kerületi rászorulóknak. A családsegítő szolgáltatás célja az önkormányzat
területén élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett,
illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az okok megelőzése,
valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. A központ szociális
veszélyeztetettséget és krízishelyzetet
észlelő jelzőrendszert működtet. Intézmények és magánszemélyek egyaránt

jelezhetik, ha segítségre szoruló családról, személyről szereztek tudomást.
A jelzés alapján meghatározott időn
belül személyesen felkeresik az érintetteket, tájékozódnak nehézségeikről,
és felajánlják szolgáltatásaikat. A Családsegítő Szolgálat valamennyi szolgáltatása térítésmentes. n (vh)
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Iskolaválasztás egyszerűen
Több száz szülő jelent meg az önkormányzat Suli-Vár programján
Rengeteg kerületi szülőnek nyújtott már
segítséget a Budafok-Tétény önkormányzata által kitalált és megszervezett Suli-Vár
iskolaválasztó rendezvény. A Klauzál Ház tizenegy éve ad otthont ennek a programnak, melyen a kerület összes általános iskolája egy időben egy helyen mutatkozhat
be, ezzel időt megspórolva a szülőknek.
öbb száz szülő érkezett november 16-

Tán a Klauzál Házba, hogy a kihelye-

zett asztaloknál megismerhesse az adott
intézmény nevelési programját. Már a
hivatalos megnyitó előtt telt ház volt a
nagyteremben és a folyosón is. Németh
Zoltán alpolgármester köszöntötte a szülőket, beszédében a rendezvény sikeréről
és a megfelelő döntés meghozatalának
fontosságáról beszélt. „A XXII. kerületi önkormányzat igyekszik továbbra is
segíteni az oktatási intézményeket, még
ha nem is vagyunk a fenntartói és a mű-

ködtetői, de mi még mindig magunkénak
érezzük ezeket az iskolákat” – mondta
Németh Zoltán. Az új tankerületi igazgató személyes gondolattal kezdte ünnepi beszédét: „Magam is iskolaválasztás
előtt álló édesapa vagyok, három gyermekem közül a kisfiam most kezdte el az
első osztályt, az iker lányaim jövőre fogják, úgyhogy jómagam is ugyanazzal az
izgalommal várom ezt az időszakot, és
szeretném megtalálni a megfelelő iskolát gyermekeim számára, mint önök” –
mondta Hományi Tamás Márton, a Délbudai Tankerületi Központ tankerületi
igazgatója. Hozzátette, hogy az önkormányzat által annak idején kitalált sikeres rendezvényt azért szervezik meg évek
óta, mert itt egy helyen rengeteg információhoz juthatnak a szülők.
Tíz állami fenntartású kerületi általános
iskola és egy egyházi iskola mutatta be nevelési programját. A leendő első osztályos

tanítókkal és az intézmény igazgatójával
is tudtak néhány szót váltani az érdeklődő szülők. Amíg a felnőttek beszélgettek,
addig a gyerekek az adott intézmény pedagógusaival vagy diákjaival játszhattak
ügyességi és logikai játékokat. Néhány
óra alatt megismerhették a szülők az általuk kiválasztott intézményt, és így a választás is sokkal könnyebb lesz. „Én már
határozott elképzeléssel jöttem, és tudtam,
hogy melyik iskolák lehetnek jók a fiamnak, de ez a nyílt nap nagyon sokat segített, hogy melyiket válasszuk” – mondta
az egyik szülő. A rendezvényen találkozhattak a szülők öko-, sport-, két tannyelvű iskolával, művészeti és egyházi intézménnyel. Egy külön teremben a Fővárosi
Pedagógiai Szakszolgálat XXII. kerületi tagintézményének szakemberei adtak
egyéni tájékoztatást az iskolaérettség követelményeiről és az erre irányuló vizsgálatok folyamatáról. n (Viszkocsil Dóra)

Igazi közösség a Hugonnaiban
Az önkormányzat és a szülők is segítenek
A Hugonnai Vilma Általános Iskola diákjai
nagyon szeretnek suliba járni. Az elmúlt
időszakban sok minden történt az intézmény falain belül és kívül egyaránt. Megújult játszóudvar, tiszta kifestett folyosók,
iskolaújság, modern padok és összetartó,
segítő szülői közösség, még családiasabb
lett a légkör a Hugonnaiban, amit a gyerekek és a pedagógusok is észrevesznek.
dén nyáron az önkormányzat szülői ké-

Irésre felújította az iskola kissé már el-

használódott belső udvarát. A játszóvár
helyett egy megújított, korszerű építményt kaptak a kisebbek, csúszdával,
mászófallal, rámpával és kötéllétrával.
A nagyobbak egy vadonatúj gumiburkolattal borított streetballpályát kaptak,
ahol a szünetekben vagy testnevelésórán
is játszhatnak. A munkálatok befejezését
követően a szülők vették birtokba a kopár udvart, és rengeteg zöld növényt, fát
ültettek az általuk lefestett padok és játékok köré. A Dél-budai Tankerületi Központ modern padokat ajándékozott az iskolának, és a nyári szünetben az épület
egy részében a villanyhálózat felújítását
elvégezte, valamint több helyiségben új
lámpákat szereltek fel. Az iskolában nagyon aktív szülői munkaközösség működik, ami gyorsan fellendítette az iskola közösségi életét. A felújítást követően
az őszi szünetben 2600 négyzetméternyi

folyosói falfelületet önerőből, szülői felajánlásokkal megtámogatva, óriási munkával és időráfordítással festett le. A férfiak gletteltek és festettek, a hölgyek pedig
szorgalmasan takarítottak. Most a körülbelül kétszáz diák sokkal szebb körülmények között tud tanulni. Egy éve szülői
segítséggel az iskolának már negyedévente megjelenő újságja is van, amit az
édesanya anyagilag is támogatva nyomtat ki a gyerekeknek. A Kobak Magazint a diákokkal együtt szerkeszti tanítás
után a könyvtárban. Az oldalakon megjelennek érdekes interjúk, receptek, tudósítások az iskolai rendezvényekről,
érdekességekről, élménybeszámolók
és pályázati lehetőségek. A szülői közösség létrehozta az iskola vándorserlegét, a „Büszkét”, amit időről időre
izgalmas játékokkal nyerhetnek el maguknak az osztályok. Emellett diákszavazatok alapján kioszthatják a „Legkedvesebb pedagógus” emlékplakett
is. Nemrégiben hagyományteremtő céllal megszervezték az első „Mi a Szép?”
szépségversennyel egybekötött értékközvetítő, jótékonysági műsort is, mely rendezvényt ebben a tanévben már megnyithatnak a nagyközönség számára is.
Szóval rengeteg dolog történik ebben a
nagytétényi iskolában, ahol még a portás
néni is név szerint köszönti a diákokat és
a szülőket. n (Viszkocsil Dóra)

Köszöntötték a színes diplomásokat
A Városháza dísztermében rendeztek ünnepséget a kerületi pedagógusoknak
erületünkben már hagyomány az 50,

K60, 65 és 70 éve végzett pedagógu-

sok, valamint a köznevelési intézményekben pályakezdő pedagógusok köszöntése. A színes diplomásokat kedden
a Városházán köszöntötte Dankóné Hegedűs Jolán alpolgármester, Németh
Zoltán alpolgármester, Répás Judit aljegyző, Tóth Endre, az Oktatási, Kulturális és Testvérvárosi Bizottság elnöke,
Hományi Tamás Márton, a Dél-budai
Tankerületi Központ igazgatója, valamint Patócs Andrea, a Humánszolgáltatási Iroda vezetője. Az ünnepségen Németh Zoltán alpolgármester mondott
köszöntőt.
„Az élet igazi, nagy vállalkozásai legtöbbször nem hőstettek, hanem türelemjátékok” – idézte Márai Sándor naplójának

gondolatait az alpolgármester a színes diplomásokhoz szólva. Hozzátette: azok, akik
évtizedeken át szívvel és lélekkel végezték munkájukat, akik arra tették fel életüket, hogy másokét jobbá tegyék, azok
valóban értik ennek a gondolatnak a jelentőségét. Ha – akár pedagógusként – vis�szagondolunk iskolás éveinkre, nem az alkalmazott módszerekre emlékezünk, és
nem az eszközök ugranak be, hanem az
emberek. Azok a pedagógusok, akik kedvesek voltak hozzánk, akik kíváncsivá tettek történelmünk iránt, akik megszerettették velünk a verseket, sőt, egyesekkel még
a matematikát és a fizikát is – mondta Németh Zoltán, aki szerint ez is bizonyítja,
hogy a pedagógusok az oktatás alppillérei,
és biztos abban is, hogy sokan őriznek
olyan szép pillanatokat, amelyeknek ők a

főszereplői. – Bízom benne, hogy önök is
szép emlékeket vittek magukkal a nyugdíjas éveikre, és még sokáig, jó egészségben
és jó kedvvel idézhetik fel azokat – mondta az alpolgármester. Németh Zoltán köszöntötte a pályakezdő pedagógusokat is.
Hangsúlyozta: nagyon örül neki, hogy kerületünkben kezdik meg pályájukat. Kijelentette: rajtuk is múlik, hogy a felnövekvő
generáció tagjai megőrzik-e kíváncsiságukat, hogy milyennek tartják majd a világot,
és hogy mit tesznek majd azért, hogy egy
kicsivel jobb legyen. Az önkormányzat továbbra is igyekezni fog, hogy segítsen ebben a megfelelő körülmények megteremtésével. – ígérte meg Németh Zoltán. Ezt
követően a Hugonnai Vilma Általános Iskola tanulói műsorát tekinthették meg az
ünnepség vendégei. n (vh)

Szalagavató bál Érden
Budai Nagy Antal Gimnáziumban

Anégy végzős osztály diákjai élhet-

ték át a szalagtűzés felemelő érzését,
és mutathatták meg a családtagoknak
erre az alkalomra megtanult táncokat. Az ünnepségen részt vett Németh
Zoltán, Budafok-Tétény alpolgármestere is. A szalagavatót szomba-

ton, november 23-án, az érdi Városi
Uszoda, Sport- és Rendezvénycsarnokban rendezték meg. A végzősök
minden produkciója között volt olyan
előadás, amely még színesebbé tette az ünnepséget. A szalagavató végén a diákok táncoltak a tanárokkal
és a szülőkkel. n (vh)

Városházi Híradó
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felhívás
Budafok-Tétény Budapest, XXII. Kerület Önkormányzata ismételten felhívja
azon kerületi lakosok figyelmét, akik
2019. júliusától háztartásonkénti

12.000 Ft értékű
tüzelőanyag átvételére
jogosító igazolást
(a továbbiakban: utalvány) kaptak a
Szociális Ellátási Csoporttól,
hogy az utalványok beváltási határideje 2019. december 15. napja.
Felhívjuk a jogosultak figyelmét, hogy
az utalványok a tüzelőanyag szállítási
költségeire nem használhatóak fel.
álláshirdetés

A HEROSZ Budapesti
Állatotthona
munkatársat keres!
Várjuk azok jelentkezését akik úgy
gondolják, hogy tevékenyen, bejelentett, főállásu munkakörben segítenének a segítségre szoruló állatokon.
Jelentkezni akár személyesen nyitvatartási időben az állatotthonban (1223
Bp. Nyél u. 239) telefonon (0630
367-1393) vagy e-mailban is lehet
(budapestiallatotthon@gmail.com) címen.

Hirdetésfelvétel
Médiapartner: Sales Bt.
Megjelenési lehetőségekkel
kapcsolatban kérje tanácsadó
kollégáink segítségét!

meghívó
Kedves Barátunk! Szeretettel várunk a Rózsavölgyi Esték előadására 2019. november 30-án, szombaton 18 órára! Előadó Dr. Varga Tibor
jogtörténész. Előadás címe:

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

Íjfeszítő népek
és Szent Márton

ÜVEGEZÉS
REDŐNY

SZÚNYOGHÁLÓ

Helyszín: Rózsavölgyi Közösségi Ház,
221 Budapest Ady Endre út 25.
Belépő: 800,-Ft/fő, diákoknak 500,-Ft/
fő. web: www.rozsavolgyegyesulet.hu
email: info@rozsavolgyegyesulet.hu
https://www.facebook.com/
rozsavolgyegyesulet

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

SAJTÓKÖZLEMÉNY

KÁRPITOSMESTER

Faültetés civil szerveződéssel

MAJOR DEMETER

A mindössze négy hónapos, a globális klímakatasztrófa ellen fellépő „10
millió Fa” civil szerveződés országszerte 66 településen több mint 6100
fát ültetett. Ehhez a sikerhez az Élet napján, november 9-én a XXII. kerület is hozzájárult, 42 fa és 2 cserje elültetésével - minden korosztályból, közel 90 lelkes önkéntes munkájával. A költségeket civil adományok
és felajánlások, önkéntesek összefogása fedezte. Az ültetésen részt vett
Pokorny Lia ill. Deutsch Anita színésznők is. A fák az egyedi „10 millió
Fa” jelzéssel a Kresz-parkban, Rózsakerten (váras játszótér és kutyafuttató), a Gyöngyszem utca - Húr utca kereszteződésben, a Vihar utcában,
a Zagyva utcában, a Komáromi úton, a Vessző utcában ill. a Zöldecske óvodában gazdagítják kerületünket. Az utógondozás megszervezése ill. a következő, tavaszi faültetés előkészületei már folyamatban vannak. A lelkes szervezők várják az új javaslatokat, ötleteket, felajánlásokat
a tavaszi ültetésekkel (pl. helyszínek) kapcsolatban - Facebookon a „10
millió Fa-XXII. kerület” csoportban vagy a „10milliofaxxiikerulet@gmail.
com” e-mail címen.

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

Apróhirdetés
Apróhirdetés-felvétel:
GYORSNYOMDA,
PROMONTOR UDVAR

Időközi önkormányzati választás 2020.
A Budapest XXII. Kerületi Helyi Választási Bizottság 2020. január 19.
(vasárnap) napjára kitűzte Budapest
XXII. kerület 8. számú egyéni választókerületében az időközi önkormányzati képviselőválasztást.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A választáson egyéni önkormányzati képviselőt választanak a 8. számú
egyéni választókerület választójoggal
rendelkező lakosai. A választókerülethez a 30-as, a 33-as és a 35-ös számú szavazókör tartozik. A választáson
a választópolgárok egy szavazólapot
kapnak.
Az időközi önkormányzati képviselő választáson választó és választható
minden nagykorú magyar állampolgár,

továbbá az Európai Unió más tagországának állampolgára, ha magyarországi lakcíme van.
Az időközi önkormányzati választáson
a Helyi Választási Bizottság, a Fővárosi
Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Bizottság, illetve a szavazás
napján a szavazatszámláló bizottságok
működnek.
AKTUÁLIS HATÁRIDŐK
Választási értesítő
Az érintett választókerület lakosainak
a választási értesítőt a Nemzeti Választási Iroda küldi meg, 2019. november 29-éig. Aki eddig az időpontig nem
kapja meg az értesítőt, keresse fel a
Helyi Választási Irodát az érvényes személyi okmányaival.

A választással kapcsolatban további részletes tájékoztatásért látogassa meg a valasztas.hu weboldalt, vagy
forduljon a Polgármesteri Hivatalban
működő helyi választási irodához.
A Budafok-Tétény Budapest XXII.
kerületi Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.
telefonszám: 06-1/229-2611/188-as
mellék
e-mail cím: valasztas@bp22.hu
faxszám: 06-1/229-2611/260
vezetője: dr. Szántó János jegyző
A választással kapcsolatos tudnivalókról, kérelmekről, határidőkről a
következő lapszámokban részletes
tájékoztatást adunk.
Helyi Választási Iroda

1221 Budapest,
Kossuth. L. u. 25–29.

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

FOGTECHNIKA
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szolgáltatás 

keres 

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

Keresek használt Zepter Bioptron Lámpát, Színterápiát, Légterápiát és Ceragem ágyat készpénzért!
Érdeklődni: 06-20-529-9861

Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves korig. Kérésére házhoz
megyünk. Tel: 06-30/6821-390, www.a111auto.hu
Konténeres sittszállítás, sóder, homok, murva,
zöldhulladék. Tel: 06-20/4646-233

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

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
XI. ker. Savoya Park közelében, tűzvédelmi eszközök, berendezések karbantartásához keresünk
jó csapatba munkatársat. Érettségi, jó műszaki képesség és B kat. jogosítvány szükséges. Jelentkezését az info@ifexkft.hu címre várjuk.

KERT 
Kertrendezést, elvadult kertek tisztázását vállalom további profilom: sziklakert, kertitó és egyben
ács javító- és építő munkák, favágás. Monostori
Attila 06-20-918-0945
Gyümölcsfa, szőlő metszést, kerti munkákat vállalok vidéken is. Tel: 06-30/682-4431
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Segítő kéz az atlétáknak
A BMTE tulajdonosa ösztöndíjjal segíti a fiatal atlétákat
őszegi Míra, Molnár Janka, Bart-

Kha Előd és Wahl Zoltán kap egy éven

keresztül havonta száz-százezer forintot. – Nagyon nagy szükségünk van erre
a támogatásra, a mamutklubok ugyanis folyamatosan környékezik legjobbjainkat, és természetesen komoly fizetéssel csábítják a most kedvezményezett
négy sportolót, Molnár Jankát, Kőszegi Mírát, Wahl Zoltánt és Bartha Elődöt – mondta lapunknak Bartha Attila, a
BMTE atlétikai szakosztályának vezetőedzője, aki a szakosztályvezetői feladatot is ellátja, Bartha Attila – aki valaha
110 gátasként jeleskedett – Jakab Jánostól, a BMTE tiszteletbeli elnökétől kért

tanácsot, s amikor Bélteky úr, a tulajdonos értesült a problémáról, a Melbourneben élő, de gyakran hazalátogató üzletember azonnal segítő kezet nyújtott. A négy
szerencsés fiatal a BMTE atlétikai szakosztályának büszkesége. Közülük hárman
– Molnár Janka, Kőszegi Míra és Bartha Előd, az edző fia – a 400 méteres gátfutásban jeleskednek, Wahl Zoltán pedig
100 és 200 méteres síkfutásban korosztályos bajnok. Valamennyien 18–20 év közöttiek, tehát nem is annyira a tokiói, mint
a párizsi olimpia felé vezető úton jelenthet nekik sokat ez a támogatás, ami az
eredmények függvényében a jövőben is
megmaradhat. n (Ch. Gáll András)

Tartjuk a második helyet

Bravúros döntetlen Gyirmóton, most a büntetőt hárító Póser Dániel volt a hős
Az idény egyik legfontosabb mérkőzésén
elhoztunk egy pontot a minket üldöző
Gyirmót otthonából. A BMTE labdarúgócsapata tartja második helyét a szerdai,
Vasas elleni Fáy utcai rangadó előtt.
„Köszönjük szépen! Izgulós volt, de
megérdemelt!” Mindezt Csizmadia Csaba, a BMTE labdarúgócsapatának vezetőedzője írta nekem vasárnap este,
egy órával a Gyirmót–Budafok NB IIes rangadó befejezése után, valószínűleg már otthonról, hiszen „Csizi” Győrben lakik, onnan ingázik naponta a
Promontor utcába. Minden rosszban van
valami jó, a mesternek nem kell messzire
utaznia, amikor a Gyirmót az ellenfél…
Szó, ami szó, tényleg izgulós volt a 17.
forduló kiemelt összecsapása, főleg azok
után, hogy már a tizedik percben büntetőhöz jutott a hazai csapat az Alcufer Arénában, de Nagy Patrik lövését a középen
maradó Póser Dániel hárította. Nem kell

szépíteni, az első félidőben fölényben játszott a Budafokot egy pontnyi távolságban követő Gyirmót, és a 44. percben
Májer lövése után a lécről lepattanó labdát Széles kotorta a hálónkba.
Mindezt az interneten kísértem figyelemmel, s már-már beletörődtem az 1-0-s
vereségbe, amikor a 79. percben Kovács
Dávid idénybeli kilencedik góljával kiegyenlített! A hátralévő időben őriztük a
döntetlent, amivel megtartottuk második
helyünket, mivel a Csákvár otthon 3-2re kikapott a Vasastól! Szerdán, lapunk
megjelenésének napján az Illovszky Stadionban lépünk fel, éppen a Vasas ellen,
nagy rangadó lesz, az biztos, a piros-kékek feltámadtak az utóbbi fordulókban.
Ekkor érkezett Csizi második SMS-e.:
„Az NB II-ben nincs legyőzhetetlen
csapat, ebben a szellemben utazunk a
Fáy utcába! Amúgy kéretik nem hangsúlyozni, hogy a feljutás a cél. Mindig csak
a következő meccsre figyelünk…”

Aztán még Kovács Dáviddal, a gólzsákunkkal is váltottam egy röpke üzenetet. Csapatkapitányunkkal még a Gyirmót-meccs előtt beszélgettem, és ott azt
hangsúlyozta, hogy egészen más a hangulat az öltözőben, mint tavaly ilyenkor
volt. Most mindenki egy irányba húz,
és az is roppantul feldobta a társaságot,
hogy nem a kiesés elkerüléséért, hanem
a jó helyezésért küzd a csapat. A feljutást ugyan még nem szabad kimondani,
de Dávid sokadik kérdésemre csak-csak
beleállt a témába:
– Na jó, ha úgy alakul, nem ugrunk el
előle. Aztán még azt is elárulta, hogy élete
álma, hogy az NB I-ben futballozhasson,
s a BMTE színeiben. Most huszonnyolc
éves, a legjobb futballistakorban adatna
meg neki ez az életre szóló élmény.
Ami nekünk, szurkolóknak is az lenne, ha már 1976-ban, amikor nagyon közel állt hozzá a csapat, külső okokból
nem sikerülhetett. n (Ch. Gáll András)

Felújították Sebes Gusztáv síremlékét
Az Aranycsapat-emlékév alkalmából újult meg a legendás edző sírja

Korizhatunk a Sziesztán
Ismét jégpálya nyílik a budafoki Szieszta Ponton
korcsolyapálya építési munkálatai

Amiatt lezárták a Szieszta Ponton lévő

parkolót november 18-tól. A téli sportot kedvelők legnagyobb örömére ismét
korcsolyapálya működik Budafok szívében. Ennek építési munkálatai november
18-án, hétfőn elkezdődtek, emiatt vasárnap délutántól lezárták a Szieszta Pont
parkolóját. A jégpálya – az időjárás függvényében – az adventi időszak kezdetétől február végéig lesz látogatható. A
munkálatok befejeztével a parkoló a korábbi évekhez hasonlóan, korlátozottan
újra használhatóvá válik. n (vh)
Meghívó

Adventi gyertyagyújtás Nagytétényben

Időpont: 2019. december 13. (péntek), 16:00 órakor
Helyszín: a Nagytétényi lakótelep – Reál bolt előtti terület
1225 Budapest, Nagytétényi út 240.

Felavatták Sebes Gusztáv új síremlékét a Budafoki Temetőben az évszázad mérkőzése, a 6-3-as magyar–angol összecsapás
66. évfordulója alkalmából. Az Aranycsapat szövetségi kapitánya, az MTK örökös bajnoka 1945-ben a Budafoki MTE edzőjeként
is dolgozott. Az Aranycsapat-emlékév alkalmából az MTK Budapest, a Budafoki MTE és Budafok-Tétény önkormányzata közösen
felújíttatta a síremléket, amely így méltó neves labdarúgónk emlékéhez. n (vh)

Városházi Híradó
budafok-tétény

16:00 órakor Karsay Ferenc polgármester úr köszöntője
16:10 órakor: Gál Csaba Boogie – Karácsonyi dal
16:20 órakor: A nagytétényi Bartók Béla Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
		
Kicsi Rigók kórusának Betlehemes előadása,
		
felkészítő tanár: Bánhegyi Boglárka
16:35 órakor: Fülöp Ákos esperes adventi beszéde és áldás
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

Csiszár Zsuzsanna és Kludák Erzsébet
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