Ajándék száz gyermeknek Éjjel-nappali ügyelet

Grófnő Budatétényben

Feljutó helyen a BMTE

Karácsonyi műsorral és ajándékokkal kedveskedtek a Család- és Gyermekjóléti Központ klienseinek
a Cziffra Központban. (8. oldal) 

A Budatétényi Polgári Kör vendége volt a 80.
születésnapját ünneplő gróf Nádasdy Borbála a
Vojnovich–Huszár-villában. (9. oldal) 

A BMTE vasárnap Szolnokon folytatta győzelmi
sorozatát, és biztos feljutó helyen áll a labdarúgó
NB II-ben. (12. oldal) 

Jövőre két orvos láthatja el a huszonnégy
órás ügyeletet a kerületi Káldor Adolf
Szakrendelőben. (2. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Kosztolányi Dezső: Karácsony
Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.
Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.

Fenyőszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörből bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von,
És zsong az ének áhítatba zöngve…
Csak a havas pusztán a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony

XXVII. évf. 24. szám 2019. december 18.

Adókat töröltek el Budafok-Tétényben
Eltörlik a jövő évtől a magánszemélyek garázsadóját, és nem kell kommunális adót fizetni a lakáscélra használt ingatlanok után
rületi lakost érint. Az adóiroda a változásokról hamarosan levélben tájékoztatja az érintetteket.
Karsay Ferenc a magánszemélyek
garázsadójával kapcsolatosan közölte: sok kritikát kaptak, mivel a gépjárműtárolásra alkalmas építmény akkor is adóköteles volt, ha nem volt az
adózónak gépjárműve. Sokan megjegyezték azt is, hogy a közterületi parkolási gondokat is enyhítheti
az ingatlanon belüli gépjárműtárolás
ösztönzése. Az önkormányzati vezetők, képviselők is sok esetben találkoztak olyan adózói véleménnyel,
hogy a garázsok után megállapított
adó magas, különösen a lakások után
fizetendő kommunális adó összegéhez képest. Adóemelést javasoltak
ugyanakkor a Htv.-ben meghatározott kereskedelmi egységekre, valamint a garázsokra átlagosan 20 százalékos mértékben. A 100 négyzetméter
hasznos alapterületet meg nem haladó nagyságú kereskedelmi egység
esetén 1680 Ft/nm adót kell majd fizetni évente. A garázs, valamint a 100
négyzetméter hasznos alapterületet
meghaladó nagyságú kereskedelmi
egység esetén évente 1900 Ft/nm adó
fizetendő. (Folytatás a 2. oldalon) 

Megszüntetik a kerületben a kommunális adót azok számára, akik életvitelszerűen élnek a lakásukban, és az ingatlan hasznosításából bevételük nem
származik. Eltörlik a magánszemélyek
garázsadóját is. Azoknak viszont, akik
nem lakás-, hanem kereskedelmi célra
használják az ingatlanukat, magasabb
adót kell majd fizetni.
arsay Ferenc polgármester javas-

Klata alapján helyi adókat töröltek
el a kerületben. A képviselő-testület elfogadta a helyi adórendelet módosításáról szóló polgármesteri javaslatot. Eszerint a jövő évtől az az
adózó, aki az adóév első napján (január 1-jén) a XXII. kerületben lakóhellyel rendelkezik, saját maga vagy
közeli hozzátartozója életvitelszerűen tartózkodik a lakásban, és a lakás hasznosításából jövedelme nem
származik, mentesül a kommunális
adó megfizetése alól. Továbbá eltörlik a magánszemélyek tulajdonában
álló gépjárműtárolók után fizetendő
építményadót is. Ez ösztönzőleg hathat a gépjárművek ingatlanokon belüli elhelyezésére, és csökkentheti az
egyre fokozódó parkolási gondokat a
kerületben. Mindez közel 20 ezer ke-

Adventi gyertyagyújtás

Ötletek a helyi fejlesztésekhez
Több mint 300 javaslat érkezett a részvételi költségvetéshez
agy érdeklődés kísérte az első részvé-

Nteli költségvetést Budafok-Tétényben.

December 1-én országszerte gyújtottak gyertyákat advent első vasárnapja alkalmából. Kerületünkben a Piactéren vártak mindenkit az első, a hitet szimbolizáló gyertya közös meggyújtására. A meghitt hangulatú rendezvényt a Szent István Gyermekkórus nyitotta meg karácsonyi koncertjével. Az
ünnepi dalok után Szepesfalvy Anna alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket, azután Hokker
Zsolt evangélikus lelkésszel közösen gyújtották meg Advent első gyertyáját, majd Malek Andrea
és a Soulistic élő ünnepi koncertje szórakoztatta a megjelenteket. (Továbbiak a 7. oldalon) 

A kezdeményezés első projektbenyújtási
szakasza december 16-án zárult. Két hónap alatt több mint 300 fejlesztési javaslatot küldtek be a helyi lakosok. A XXII.
kerületi önkormányzat szakemberei első
körben azt ellenőrzik, hogy a javaslatok megfelelnek-e a kiírás szabályainak.
Ahhoz a projekthez, amely többek között nem ütközik hatásköri illetékességbe,
vagy nincs már rá hivatalos megvalósítási terv, valamint a kivitelezéséhez szükséges költség is belefér a meghatározott keretösszegbe, egy megvalósítási büdzsét is
készít az önkormányzat. A részvételi költségvetés jövőre a szavazásokkal folytatódik. A helyi lakosok kétkörös voksoláson
döntik majd el, melyik projekt valósuljon
meg. (Folytatás a 2. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Magánszemélyeknek nincs
kommunális és garázsadó

Az adómentesség azokra vonatkozik, akik csak lakáscélra használják az ingatlanukat
(Folytatás az 1. oldalról) 

A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a 2019. évi bevételekhez képest a 2020-as adóévre az
adómértékemelésből 64 millió forint
többletbevétel származik, egyúttal a
magánszemélyek részére biztosítandó
gépjárműtároló utáni mentesség címén
78 millió forint kiesés várható. A kettő közötti 14 millió forint különbözetet
a feltárások, végrehajtások eredményeképpen, illetve a 2019. évben használatba vett építmények (különösen a nagyobb alapterületű raktárak, irodák)
adózás alá vonásával tudják pótolni.
A magánszemélyek kommunális
adójával kapcsolatban a polgármester
kifejtette: a Gazdasági Programban
lefektetett adópolitikai elvek szerint
a 2015. évi bevételi szintet meg kell
őrizni. Az adóhatóság ugyanakkor az
adózói kört azóta szélesítette a helyi
adók körében is. Ezért lehetőség nyílik arra, hogy képviselő-testületi döntéssel Budafok-Tétényben 2020. évtől
a lakások után az ingatlanok tulajdonosai/vagyoni értékű jog jogosítottjai
(amennyiben a kerületben élnek életvitelszerűen) mentesüljenek az adó-

fizetés alól. A jövőben tehát akinek a
XXII. kerület illetékességi területén
van a lakóhelye és életvitelszerűen saját maga vagy közeli hozzátartozója él
a lakásban, az mentesül a kommunális adó megfizetése alól. A mentességi szabály értelemszerűen nem vonatkozik azokra a lakástulajdonosokra,
akik nem saját vagy közeli hozzátartozójuk lakhatását biztosítják az ingatlanban. A rövid vagy hosszú távú
lakáskiadással vagy az ingatlan egyéb
hasznosításával foglalkozó adózókat
tehát továbbra is terheli majd a kommunálisadó-fizetési kötelezettség. A
mentességi szabályt természetesen
az önkormányzati lakások bérlőire is
kiterjesztették. A mentességi szabályokkal egyidejűleg az adó mértékét
a tényleges adómaximum alatti mértékben (30 000 Ft/lakás/év) határozták meg.
Jelenleg a közel 20 ezer adóalany
közül 1300 nem rendelkezik kerületi címmel, az adómentességi szabály
azonban 2020. január 1-jén lépne életbe, így ez a szám még változhat. A rendeletbe épített eljárási szabály szerint
az adatbejelentést csak azoknak kelle-

ne megtenniük, akik nem felelnek meg
a mentességi szabálynak.
A mentességi szabály életbelépésével az idei évi bevételi tervnél 180
millió forinttal kevesebbel tervezhet
a kerület ebben az adónemben 2020tól. Ahhoz viszont, hogy a Gazdasági Programban megjelölt alapelv ne
csorbuljon, az összbevételek ne menjenek a 2015. évi szint alá, a telekadó
adónemben is változtatás lesz. Tíz éve
került az adórendelet szabályai közé
az a szabály, hogy nem terheli telekadó-fizetési kötelezettség azt a telket,
amelyen környezeti kár elhárítására,
megszüntetésére irányuló műszaki beavatkozás zajlik az illetékes környezetvédelmi hatóság véglegessé vált
döntése alapján. Tekintettel arra, hogy
a vállalkozásoktól elvárható lett volna
még saját üzleti érdekük miatt is, hogy
a telekadó összegét a kármentesítésre
fordítsák, ez a telekadó szabály mégsem hatott ösztönzőleg, a továbbiakban azt kizárólag a magánszemélyek
telkeire fogják fenntartani. A 2020.
évben óvatos becsléssel 75 millió forint növekménnyel terveznek ezzel az
intézkedéssel. n (vh)

Rengeteg fejlesztési ötlet érkezett

Életmentés az ügyeleten
Szívet melengető történet cáfolja
a kollégáit feljelentő mentőápolót
A magyar egészségügy évtizedek óta az
indokolt és kevésbé indokolt támadások
kereszttüzében áll. Értelemszerűen mindenkinek vannak már elkeserítő tapasztalatai, ugyanakkor – esetünkben szó szerint – szívet melengető példák is legalább
olyan sűrűn előfordulnak. Zugmann Péter,
a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselője, kerületünk korábbi alpolgármestere
édesapjának életét a gyors és szakszerű
orvosi beavatkozás mentette meg a közelmúltban.
„Kerületünk díszpolgára, Hegedűs Endre zongoraművész koncertjén voltak édesapámék, és hazafelé menet, a villamosmegállóban rosszullét tört apámra – idézte
fel a képviselő a kevés híján tragédiába
torkolló esetet. – Valahogy még haza tudott menni, de otthon egyre rosszabbodott
az állapota, olyannyira, hogy nem fecséreltem az időt mentő kihívásával, azonnal beültettem a kocsimba, és éjféltájban
bevittem a tavaly felújított Káldor Adolf
Szakorvosi Rendelőbe, az ügyeletre. A
csengetésre azonnal fogadtak, senki sem
volt előttünk, egy orvos és egy asszisztens
fogadott, megmérték apám vérnyomását,
EKG-ra kapcsolták, mindkét érték jelezte, hogy baj van, és abban a pillanatban
apám elvesztette az eszméletét, összeomlott a keringése. Akkor már két orvos próbálta megoldani a vészhelyzetet, engem
kiküldtek a helyiségből, és tíz-tizenöt percig nem tudtam, mi lesz apámmal. Utólag
mesélték, hogy defibrillátorral élesztették
újra, amikor bekopogtam, hogy mi van,
apám már eszméleténél volt, beszélgettek
vele. Hamarosan megérkezett a mentő, és
a Haller utcába, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetbe szállították,
ahol katéteres szívkoszorúér-tágító műtéttel stabilizálták az állapotát. Ma már lábadozik a balatonfüredi szanatóriumban.
A Zugmann család életét megrengető esemény szerencsére jól végződött, s
hogy ez így történhetett, az az ügyeletet ellátó Inter-Ambulance Zrt. példás odaadással dolgozó munkatársainak köszönhető.
„Maximális elismeréssel tudok nyilatkozni az apámat az életbe visszasegí-

tő valamennyi szakemberről – folytatta a képviselő. – Ha azt nézem, hogy az
ellenzék szakadatlanul a magyar egészségügy tragikus állapotát mantrázza,
hát az én tapasztalataim mindezt tételesen cáfolják. Egy vadonatúj rendelőben,
korszerűen műszerezett, patyolattiszta
helyiségben két szakorvos és egy as�szisztens látta el az élet és halál között
lebegő édesapámat, hibátlan mentőautó vitte el a klinikára, ahol éjjel egykor
azonnal fogadtak, olyan volt minden,
mint egy amerikai filmben, sehol tömeg,
udvarias, segítőkész, szakszerű orvosok.
Ha már interjút adok, szeretném ezúton
is kifejezni a hálámat az ügyeletet ellátó
Inter-Ambulance Zrt. munkatársainak és
a mentőknek, akik közül egyiket-másikat, lévén kerületiek, látásból ismerem.”
Mint ismert, a nyár folyamán Havasi Gábor mentőápoló, a Momentum tagjaként az önkormányzati választásokon
az ellenzéki összefogás vesztes polgármester-jelöltje feljelentette a kerületi háziorvosi ügyeletet, mondván, hogy nem
az előírásoknak megfelelően dolgozik,
például nem orvosok látják el az ügyeletet. A fent ismertetett történetnél nyomósabb bizonyíték aligha szükséges annak
illusztrálására, mennyire alaptalan volt
Havasi Gábor próbálkozása az ügyeletet
kerületünkben tizennégy éve példaszerűen ellátó Inter-Ambulance Zrt. lejáratására. Zacher Gábor a társaság szakmai igazgatója lapunkkal közölte, hogy az ügyeleti
ellátásban vannak kijáró orvosok, amikor
ők házhoz mennek, a nővér látja el a beteget. Ilyenkor meg kell várni amíg az orvos
visszatér. Olyan azonban nem fordult elő,
hogy sürgős esetben ellátatlanul hagytak
volna beteget. Ilyenkor természetesen értesítik a mentőszolgálatot. Zacher Gáborral következő lapszámunkban közlünk az
orvosi ügyeletről interjút.
A kerületi képviselő-testület egyébként november 28-i ülésén javaslatot tett
közbeszerzési eljárás kiírására a kerületi központi felnőtt 0–24 órás háziorvosi
ügyelet ellátására, ahol két orvos fog dolgozni. A közbeszerzési eljárás december
20-án indul. n (Ch. Gáll András)

Több mint 300 javaslatot küldött be a lakosság a részvételi költségvetéshez
(Folytatás az 1. oldalról) 

Hét kategóriában – egészség, környezet, közlekedés és biztonság, közösség,
digitális város, kultúra és örökség, valamint oktatás és ifjúság témában – lehetett projektjavaslatot beküldeni. A
legtöbb, a beérkezett ötletek mintegy
40 százaléka a közlekedés és biztonság kategóriájú kezdeményezéshez érkezett.

– Háromszor százmillió forintot
különítettünk el a három kerületrész,
azaz Budafok, Budatétény és Nagytétény tekintetében a részvételi költségvetés projektcéljaira. Ennek megfelelően a beérkező javaslatokat is ebbe a
három kategóriába gyűjtöttük aszerint,
hogy melyik kerületrészben valósulnak
majd meg – emlékeztetett Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere.

Mindhárom városrész igen aktív
volt az október 17. és december 16.
közötti projektbenyújtási időszakban. A legtöbb javaslatot a budafokiak küldték be, az összes ötlet közel
60 százalékát. A projektbeküldők között a legnagyobb arányban a gyermekes családban élők voltak, a javaslattevők átlagéletkora megközelítette az
50 évet.
– Nagyon örülünk neki, hogy a
részvételi költségvetés egy olyan
kezdeményezés tud lenni, amely a
kerület lakosainak minden korosztályát érinti. A beküldött javaslatok alapján azt látjuk, hogy fiatalok
és idősebbek is éltek a projektbenyújtás lehetőségével – tette hozzá
Karsay Ferenc.
A XXII. kerület polgármestere elmondta: a helyi lakosok a – minden
kiírási feltételnek megfelelő – projektek közül két körös voksolás keretében választják majd ki azokat,
amelyeket az önkormányzat megvalósít. A voksolás kezdetéről és szabályairól minden információ elérhető lesz a projekt honlapján, a www.
kozossegrekapcsolva22.hu-n, valamint a kezdeményezés Facebookoldalán. n (T. E.)

Jutalom a kerületi pedagógusoknak

Budafok-Tétény önkormányzata évente kétszer elismerése és megbecsülése jeléül jutalomban részesíti a kerületi intézményekben dolgozó tanárokat, tanítókat, nevelési-oktatási munkát segítőket és technikai dolgozókat. December 16-án Karsay Ferenc polgármester Németh Zoltán alpolgármesterrel, Szántó János jegyzővel, valamint Csiszár Zsuzsanna
külsős bizottsági taggal 15 intézmény 689 munkatársának adtak át Auchan-ajándékkártyákat, megköszönve munkájukat. ,,Pedagógusnak lenni élethivatás. A pedagógus nemcsak tananyagot tanít, osztályt fegyelmez, hanem szívet és lelket ad mellé. Mindezért köszönet illeti őket” – írta közösségi oldalán a polgármester. n

Városházi Híradó

Karsay Ferenc

Szepesfalvy Anna

polgármester, Fidesz–KDNP
E-mail: alberte@bp22.hu
Telefon: 229-2017
Fogadóóra minden
hónap első hétfője,
13 óra.

alpolgármester, Fidesz–KDNP
E-mail: batkea@bp22.hu
Telefon: 229-2620
Fogadóóra telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján, a
megbeszélt időpontban és helyen.

A képviselők
fogadóórái



képviselet
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

Az érdemi munka
biztosítéka a béke
szinte örömömre Budafok-Tétény önkormányzati képviselő-testülete

Dankóné Hegedűs Jolán

Németh Zoltán

Jurás László

alpolgármester, független
E-mail: batkea@bp22.hu
Telefon: 061 229-2620
Fogadóóra telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján, a
megbeszélt időpontban és helyen.

alpolgármester, Fidesz–KDNP
E-mail: batkea@bp22.hu
Telefon: 229-2620
Fogadóóra telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján, a
megbeszélt időpontban és helyen.

független
E-mail: rozsavolgy22@gmail.com
Telefon: 0630 9820723
Fogadóóra telefonon történő előzetes
egyeztetés szerint a
Rózsavölgyi Közösségi Házban. Facebook:
Hajrá Rózsavölgy csoport.

Daróczi Károly

Perlai Zoltán

Kerekes Gábor

független
E-mail: daroczik@gmail.com
Telefon: 0620 319 9669
Fogadóóra telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján, a
megbeszélt időpontban és helyen.

DK
perlai.zoltan@gmail.com
Telefon: 06-20-2255-018
Minden második csütörtökön 17.00-tól tartok fogadóórát a Demokratikus Koalíció
irodájában (1221 Bp.,
Kossuth Lajos u. 60.).

Momentum mozgalom
E-mail: kerekesgabor.22ker@gmail.com
Telefon: 20/57-11-096
Fogadóóra telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján, a
megbeszélt időpontban és helyen.

Tóth Endre

dr. Somos Iván András

Momentum mozgalom
E-mail: toth.endre@momentum.hu
Telefon: 06-20-387-4054
Állandó időpont: miden hónap első csütörtökén 17:00-19:00,
Budafok, Városháza
Továbbá telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján.

Momentum mozgalom
E-mail: ivansomos@t-online.hu
Telefon: 0620 5583385, 061 2261935
Fogadóóra telefonon történő előzetes
egyeztetés szerint a
Polgármesteri Hivatalban.

január 19-én
időközi önkormányzati
képviselő-választás
lesz a nagytétényi
8-as
választókerületben.
(4., 5. és 6. oldal)

Kovács István

Kóber György Márk

Dr. Staudt Máté

DK
E-mail: kovacspistike76@gmail.com
Telefon: 06307576470
Fogadóóra a fenti telefonon előre egyeztetett időpontban és
helyen. A telefon számon való elérhetőség
a hétfőtől-péntekig
08.00-16.00-ig.

Közösség Dél-Budáért Egyesület
E-mail: kober.gyorgy@gmail.com
Telefon: 06303045515
Fogadóóra: Minden
hónap első csütörtök
18.30-19.30 között a
Kempelen Farkas Gimnáziumban, egyéb időpont esetén, kérem keressenek a megadott
elérhetőségeimen!

Jobbik
E-mail: staudtmate@gmail.com
Telefon: 06-30/408-1376
Fogadóóra minden
hónap utolsó péntekén 17 és 19 óra között a kerületi Jobbikirodában (1221 Bp.,
Kossuth Lajos u. 60.).

Krieger Krisztina

Vizi Sándor

Zugmann Péter

Fidesz–KDNP
E-mail: krieger.krisztina@gmail.com
Telefon: 06-30/932-0186
Fogadóóra telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján,
a megbeszélt időpontban és helyen.

Budafok-Tétény Baráti Körök
Egyesülete, Telefon: 06-20/944-1858
E-mail: vizi.s@externet.hu
Fogadóóra telefonon
egyeztetett időpontban és helyen.

alpolgármester, Fidesz–KDNP
E-mail: batkea@bp22.hu
Telefon: 229-2620
Fogadóóra telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján, a
megbeszélt időpontban és helyen.

Megjelent
Bornegyed
magazin
téli száma
A Bornegyed magazinhoz a kerületi
terjesztési pontokon és a Budafoki
Pincejárat helyszínein juthatnak hozzá
ingyenesen az olvasók.

Őnovemberben megkezdte az érdemi munkát.

Kellemes meglepetés volt minden résztvevő számára, hogy az ülésen a legtöbb kérdésben konstruktív együttműködés volt jellemző. Szerintem ez előremutató és komoly reményekre jogosít a jövőre nézve.
Közös nevezőre jutottunk a garázsadó és a helyi lakosok kommunális adójának eltörlésében, valamint az óvodai és bölcsődei dolgozók bérkiegészítését illetően. Ennek értelmében 2020-tól nem kell kommunális adót fizetnie
annak, aki
● a XXII. kerület illetékességi területén állandó lakhellyel rendelkezik,
● életvitelszerűen saját maga vagy közeli hozzátartozója él a lakásban,
● a lakás hasznosításából nem származik jövedelme.
A mentességi szabály, előterjesztésem szerint, természetesen az önkormányzati lakások bérlőire is vonatkozik.
A magánszemélyek tulajdonában álló gépjárműtárolók után fizetendő
építményadó, azaz a garázsadó megszüntetése mindamellett, hogy elősegíti a
lakossági megtakarításokat, reményeink szerint ösztönzőleg hat majd az ingatlanon belüli parkolásra és csökkenti parkolási gondokat is.
Az óvodai és bölcsődei dolgozók bérkiegészítése már nagyon szükséges
volt. A bérek emelésével szeretnénk a pedagógusok munkáját elismerni és a
jelenleg nem megfelelő végzettségű, de elhivatott dolgozóknak esélyt adni a
kívánt képzettség megszerzéséhez.
Ezekben a lakosság jelentős részét érintő kérdésekben sikerült konszenzusra jutnunk, sajnos azonban még nem lehet teljes az örömünk. A testület
ugyan megszavazta, de az ellenzék nemmel szavazott arra az előterjesztésre, amely a szilárd burkolatú utak javítását, valamint az aszfaltjárdák, térkő
burkolatú járdák javítását, nagyjavítását teszi lehetővé.
Advent, az eljövetelre várakozás idején, miben is reménykedhetnék, ha
nem abban, hogy az együttműködés 2019 őszén elvetett magja 2020-ra erős
fává fejlődik és minden budafok-tétényi lakótársunk élvezheti termését. Szeretném hinni, hogy a december 1-jétől a vízkereszt utáni első vasárnapig tartó karácsonyi ünnepkör 5 hete alatt mindenkit szeretet vesz körül, amikor
is visszatekinthet a múltra, és az esetleges elkövetett hibákat, viszályokat
hátrahagyva egy jobb, közös jövőt tervez. Kívánom, hogy Budafok-Tétény
2020-ban a béke szigete legyen, nyugodt otthona egy igazi és őszinte közösségnek! A magam részéről mindent megteszek, hogy ebben a szellemben folytassuk minden képviselővel az együttműködést.
Áldott, békés karácsonyt kívánok Önöknek és egész családjuknak! n
civil szemmel

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

A szeretet ünnepe
a karácsony
gy római almanach szerint már Kr. u. 336-ban megünnepelték Rómában

Ea karácsonyt. A december 25-én tartott keresztény ünnep Jézus Krisztus

születéséről emlékezik meg. A különböző népek alakították, formálták a mai,
decemberi ünnepek hangulatát, szokásait, melyek vallási és világi értelemben a keresztényi világ ünnepévé, mégpedig a szeretetnyilvánítás legnagyobb
ünnepévé vált. A karácsony a gyerekek várva várt eseménye, a fenyőfa alatt
lévő ajándékok kibontása, a családok ünnepe..
Mára azonban a világ megváltozott körülöttünk. Nemcsak a világ, de mi
magunk is változtunk. Ma már nem az igazi emberi értékekre figyelünk,
mint szeretet, becsület, tisztesség vagy igazság, hanem teljesen mást tartunk
értéknek. Sok ember nem tudja, mi hiányzik az életéből, pedig ez nem más,
mint az igaz szeretet. Vallási meggyőződéstől függetlenül mindenki készül
karácsony ünnepére. Azonban a bennünk rejlő különbségek mégis egy valóságra irányítják figyelmünket, a krisztusi szeretetre.
A szeretetet nem lehet ráerőszakolni senkire, nem lehet törvénybe iktatni. A szeretet nem így jön létre, hanem úgy, hogy ráeszmélünk, szükségünk
van egymásra. Rájövünk, hogy mit ér az életünk a másik nélkül. Gondoljunk gyermekeink örömére a karácsonyfa alatt, gondoljunk egy idős hozzátartozónkra, aki segítségünkért hálás nekünk, vagy gondoljunk önmagunkra, amikor hibánkért megbocsátást kaptunk valakitől.
Karácsonyhoz közeledve az ünnep fényében ugyanakkor nem szabad
megfeledkezni azokról az emberekről, akik segítségre, támogatásra, soha
meg nem kapott szeretetre vágynak, vagy szorulnak. Ezúton is kérek mindenkit, hogy a lehetőségeihez képest az „odafigyelésen túl” próbáljon meg a
környezetében lévőkön segíteni, őket támogatni.
A civil szervezetek tevékenységét koordináló szerepemben előre is köszönöm a kerületünkben működő valamennyi civil szervezetnek mindazon tevékenységét, amely a karácsonyhoz és az év végéhez kötődő támogatásukhoz kapcsolódik.
Külön megköszönöm a Baráti Körök elnökségének és minden tagjának az egész éves munkáját. Nem kívánok elfeledkezni az önkormányzati munkatársak év közben nyújtott támogatásáról sem, melyet ezúton
is az irodáknak, illetve az érintetteknek a legnagyobb tisztelettel szintén
köszönöm.
A BMTE-sporttelepen sok fiatalt tudtunk foglalkoztatni, és jobb eredményeket elérni az előző évekhez képest. Meggyőződésem, hogy a megkezdett
úton tovább kell haladnunk, és ennek érdekében őriznünk és vigyáznunk
kell a megújult sporttelep létesítményeit.
Hiszem, hogy ezen az úton továbbhaladva nem pusztán a kerületi érdekeket tudjuk jobban képviselni, hanem a sportolás feltételeinek biztosításával
képesek leszünk javítani a kerület lakosainak – különösen a fiatal korosztály
– egészségügyi állapotán.
Mindezen gondolatok szellemében a magam és az egyesület nevében kívánok valamennyi érintettnek kellemes karácsonyt, és eredményekben gazdag új esztendőt. n
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

advent

Budafoki Betlehemes

Időközi önkormányzati választás 2020.

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.

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
1. Választási értesítő
Aki 2019. november 29-ig nem kapta meg
a Nemzeti Választási Irodától a választási
értesítőt, keresse fel a Helyi Választási Irodát az érvényes személyi okmányaival.
2. Átjelentkezés
Az időközi választáson átjelentkezésre nagyon
szűk körben van lehetőség. Az a választópolgár tud átjelentkezni a fenti három szavazókör

– hagyományos fáklyás séta a kerületben
és az Apacuka zenekar „Száncsengő” című
gyermekkoncertje

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 Reformá-

tus 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
közös gyertyagyújtás után köszöntőt mond
Karsay Ferenc polgármester, adventi áldást
mond Lukács János baptista lelkipásztor,
majd 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!

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.

között, akinek mind az állandó lakcíme, mind
a tartózkodási helye a 8. sz. egyéni választókerületben van. További feltétel, hogy a tartózkodási helye már 2019. október 9-én létezett,
és a választás napján is érvényes lesz.
Az átjelentkezési kérelmeket 2020. január 15-ig lehet benyújtani.
3. Mozgóurna
A mozgóurna iránti kérelem:
- a valasztas.hu honlapon
• ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2020. január 15. (szerda) 16.00 óráig nyújtható be.
• ügyfélkapus azonosítással: 2020. január
19. (vasárnap) 12.00 óráig nyújtható be.
- személyesen
• 2020. január 17. (péntek) 16.00 óráig
nyújtható be.
- postán vagy írásbeli meghatalmazással
nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
• 2020. január 15. (szerda) 16.00 óráig kell
megérkeznie.
- írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés
• 2020. január 19. (vasárnap) 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
- írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy
egyéb személy)
• 2020. január 19. (vasárnap) 12.00 óráig a
szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
A kézbesítővel történő beküldés esetén a kérelmező a kitöltött nyomtatványt beküldi valakivel.

A meghatalmazott útján történő benyújtás
esetén a kérelmező meghatalmaz valakit,
hogy helyette kitöltse és aláírja a nyomtatványt. Ebben az esetben a közokiratba vagy
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást is csatolni kell.
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 szavazásnapi tudnivalókról a következő
lapszámokban részletes tájékoztatást adunk.

Helyi Választási Iroda
NYILVÁNTARTÁSBA VETT JELÖLTEK
a sorsolás sorrendjében a VIII. számú
választókerületben:
• Benyovkszy Gábor
Magyar Munkáspárt
• Csiszár Zsuzsanna
FIDESZ-KDNP
• Nádor Iván László
Momentum-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMPKÖZÖSSÉG DÉL-BUDÁÉRT

megemlékezés

Segítség

tájékoztató

A Nagytétényi Polgári Kör és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. január 19-én (vasárnap)
15 órakor,

Segítség a téli krízisidőszakban

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának tájékoztatója a

a magyarországi
németek gyalázatos
kitelepítésének
73. évfordulója
alkalmából megemlékezést és koszorúzást tart a Nagytétényi Sváb
Emlékhelynél.
A megemlékezésre sok szeretettel
várjuk Budafok-Tétény lakóit.
László Istvánné
Nagytétényi Polgári Kör
Szirtes Edit
Német Nemzetiségi Önkormányzat

program
A Nagytétényi Polgári Kör
vezetősége nevében

áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és békés,
boldog új esztendőt
kívánok
tagjaink és Budafok-Tétény
valamennyi lakója számára.
Szeretettel:
Lászlóné Varga Éva elnök

program

Baross Gábor-telepi
Polgári Kör decemberi
programja
20. Péntek 18 óra „Karácsonyi Kvíz”
vetélkedő. Jelentkezni 5 fős csapatokkal lehet nemre és korra való tekintet
nélkül a 06704326556-os telefonon.
Az első három helyezett jutalomban
részesül. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
27. Péntek 19 óra Iparos klub, vezeti:
Ipolyvölgyi János
31. kedd 20 óra Barossi Iparos tagozat szilveszteri összejövetele, vezeti:
Czigány Zoltán és Nemes Bence
A Baross Gábor Közösségi könyvtár
nyitvatartási ideje: Hétfő: 9-12 óráig, pénteken 14-18 óráig. A kölcsönzés ingyenes.
A könyvtár dec. 23-tól január 3-ig
zárva tart. Nyitás 2020. január 6-án.

Budafok-Tétény Önkormányzata elkötelezett lakossága megsegítésében, legyen szó gyermekekről, idősekről, családokról, egyedülállókról vagy éppen rászoruló emberekről. A téli
időszakban különösen a nehézsorsú embertársaink igénylik a gondoskodást. Az önkormányzat ezért minden évben saját költségvetéséből, illetve együttműködő partnerein keresztül közösen nyújt természetbeni vagy anyagi támogatást a szükségben élőknek.
Hozzájárulás a fűtéssel, tüzeléssel kapcsolatos költségekhez
A szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén, PB-gázpalack) fűtők részére téli tüzelőtámogatást adhat a Szociális Ellátási Csoport évente egy alkalommal. A támogatás lehetséges összege 25 ezer forint. A
lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásokra többek között a lakás fűtéséhez (gázfogyasztás, távhőszolgáltatás) rendszeres települési támogatás igényelhető, melyet egy évre állapítanak meg, és megújítható. Nem várt, például szélsőséges időjárási viszonyokhoz kapcsolódó kiadásokhoz való hozzájárulás céljából rendkívüli települési támogatás adható, melynek összege évi
maximum 36 ezer forint.
Bővebb információ és további támogatási formák: https://www.budafokteteny.hu/ugyintezes/
humanszolgaltatasi-iroda. Szociális Ellátási Csoport (cím: 1225 Nagytétényi út 264. telefon: 061424-0032, 061-424-0033)
Nehéz sorsú családok, elszigetelt idősek megsegítése
Sokszor nem az utcán élők vannak a legnagyobb veszélynek kitéve a hideg időszakban, hanem
azok, akik saját otthonukban, elszigetelten élnek, és nem kérnek segítséget. Kérjük, amennyiben
ismer olyat, aki önellátásra nem képes, nehéz anyagi helyzetben van, és környezetétől nem kap
támogatást, jelezze a kerületi Család- és Gyermekjóléti Központnak, a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodájának vagy a Szociális Szolgálatnak. A gondozók így segíthetnek a veszélyeztetettség kezelésében, támogatásokhoz juttathatják az érintetteket.
Hogy az ünnepből senkinek ne hiányozzon a karácsonyfa, az önkormányzat idén is minden
intézménye számára biztosítja a fenyőfát, a Szociális Szolgálat és a Budafok-Tétényi Család- és
Gyermekjóléti Központ közreműködésével pedig további több mint 100 fát osztanak szét a rászoruló családok közt.
Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ (1225, Budapest, Nagytétényi út 261. telefon: 061-424-7492, 061-424-7493), Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda (1221 Budapest, Városház tér 11. telefon 061-229-2611), Szociális Szolgálat (1221 Budapest Anna u. 10.
Email: kapcsolat@szocszolg22.hu, vezeto@szocszolg22.hu, telefon: 061-226-0179)
Meleg ruhák, játékok, könyvek és friss élelmiszerek osztása
Tavasszal nyílt meg a Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ adományosztó pontja
a Nagytétényi úton. Az önkormányzat által biztosított helyiségben ruhákat, játékokat, könyveket,
háztartási eszközöket és friss élelmiszereket kaphatnak ingyen a kerületi, nehéz sorsú lakók. Az
adományokat hétköznapokon 10 órától 16 óráig lehet átvenni.
Aki segíteni szeretne, hétköznap reggel 8 órától 16 óráig maga is adhat le megunt játékot, jó
állapotban lévő ruhát vagy háztartási eszközt.
Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ budafoki adományosztó pontja (1222 Budapest, Nagytétényi út 68., adomanypont@gyermek22.hu)
Hajléktalanok támogatása, ételosztás
Önkormányzatunk partnere a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, akik a kerületi hajléktalanok gondozását, az utcai szociális munkát, illetve a nappali melegedő ellátást biztosítják. Figyelemmel kísérik a tartósan fedél nélkül élőket, igyekeznek szállást biztosítani annak, aki elfogadja a felajánlott segítséget. Naponta egyszer ételcsomagot, forró italt és egy kis édességet osztanak szét a
melegedőkön és az utcai gondozó szolgálaton keresztül. Ételosztásaikon a kerületből érkezőket
is várják.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Krízishelyzetet a 061-338-4186-os telefonszámon a 2-es
gomb megnyomásával tud bejelenteni)
Budafok-Tétény Közterület-felügyeleti Csoportja (Hivatali időben hívható telefonszáma: 061229-2611/ 250 mellék, ügyeleti telefonszám: 06 20 386 5942), XXII. kerületi Rendőrkapitányság
(telefon: 061-229-2622 vagy a 112-es központi ügyeleti szám)
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Csepeli színesfém és vastelepre keresünk munkaerőt
több munkakörbe is.
Munkaidő: hétfőtől péntekig, 7:00-től 16:00-ig.

Segédmunkás/rakodó munkási
- B kategóriás jogosítvány előny.
- Nettó 210.000 Ft
Rakodógép-kezelői
- Nettó 400.000 Ft

Fuvarszervezői
- Fizetés igény szerint
Könyvelő / könyvelő asszisztensi
- Fizetés igény szerint
Teherautó sofőri
- Multi liftes, darus gépjárműre
- Nettó 420.000 Ft

Önéletrajzokat várjuk: info@alcuservice.hu
Telefonon érdeklődhet: 06-30-661-2455

Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2020. évi fordulójának összesített adatairól

Az ösztöndíjpályázatra azok a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhettek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat; vagy
a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, továbbá családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85 500 Ft-ot, önfenntartó pályázó esetében a 129 675 Ft-ot.
A beérkezett pályázatok száma összesen:
Ösztöndíjban részesített pályázók száma összesen:
„A” típusú pályázat - felsőoktatási hallgatók:
„B” típusú pályázat - felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatal:
A bírálatból kizárt, formailag nem megfelelő,
illetve nem támogatott pályázatok száma:

23 db
17 fő
15 fő
2 fő
6 db

Önkormányzatunk a 2020. évi fordulóban ismét valamennyi, a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelt, azaz formailag megfelelő pályázatot benyújtó pályázót ösztöndíjban részesít.
A pályázatból történő kizárás, illetve a támogatás elutasításának okai:
A pályázat Eper-Bursa rendszerben történő véglegesítésének hiánya: 2 fő, a pályázati kiírásban meghatározott, egy főre jutó jövedelemhatár túllépése: 4 fő.
A képviselő-testület által elfogadott pályázati költségvetési keretösszeg 2020-ra: 11 300
000 Ft, melyből a korábbi évek nyertes B típusú ösztöndíjasait is támogatja önkormányzatunk.
Az ösztöndíj havi összege minden pályázó esetében 7000 Ft.
Budapest, 2019. december 9.
Karsay Ferenc polgármester

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

informatikus

munkakör betöltésére
A pályázatokat 2019. december 31-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai
Csoportjához „informatikus” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
palyazat@bp22.hu
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

munkakör betöltésére
A pályázatokat 2019. december 31-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai
Csoportjához „Közterület-felügyelő” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail
címre: palyazat@bp22.hu
A Dél-budai Tankerületi Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet a Budafoki Herman Ottó
Általános Iskolában

2 fő 4 órás takarítói munkakör betöltésére

A pályázás módja: Telefonon: 06-1/226-6686 (titkárság). Személyesen: 1222 Budapest, Pannónia utca 50.
Budapest XXII. kerületi önkormányzat Szociális Szolgálata a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet
a Szociális Szolgálat nappali ellátásában (idős-, fogyatékosklub)

kertész – gondnok munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 17. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gali Melinda nyújt a 06-20/509-3360 -as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szilágyiné Szalay Szilvia intézményvezető-helyettes részére a vezetohelyettes@szocszolg22.hu e-mail címen.

Városházi Híradó
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Tisztelt Nagytétényiek!
Bizonyára már Önökhöz is eljutott a hír, hogy január A kampány időszakának jelentős része most adventre
19-én időközi önkormányzati képviselő-választás lesz esik. Nekem mint családanyának különösen fontos,
a nagytétényi 8-as választókerületben.
hogy az advent valóban készülődéssel, meghitt, családi
pillanatokkal teljen el, ne kampányrendezvényekkel,
Ennek oka, hogy az októberi helyhatósági választáson transzparensek és plakátok erdejében. Éppen ezért
szavazatszámlálóink eljárási hibát jeleztek, ezért a úgy döntöttünk, hogy karácsony előtt a lehető
bíróság újraszámolta a szavazatokat. Megállapította, legkisebb mértékben zavarjuk Önöket otthonaikban,
hogy a szavazatszámláló biztosok egy rám leadott a közterületeken, villanyoszlopokon pedig inkább a
szavazatot egy másik jelölthöz számoltak. Így kiderült, karácsonyi kivilágítás, díszítés jelenjen meg, mint a
hogy körzetünkben szavazategyenlőséggel végződött választási plakátjaink.
az október 13-i voksolás, és új választásnak kell
De januárban már szeretnék személyesen eljutni
döntenie a körzetet képviselő személyéről.
minél több tétényihez, hogy beszélgethessünk az
Önök kérdéseiről és kéréseiről. A Bartók lakótelepen,
Ellenfeleink szerint a bíróság elvette tőlük a képviselői a Reál üzlet oldalában kihelyezett irodánkban is várom
helyet. De a valóság az, hogy azt a képviselői helyet Önöket hétfőtől szombatig 8-12 és 15-19 óra között.
még nem kapta meg senki, mert senki nem kapott
ehhez elegendő szavazatot.
Békés, boldog karácsonyt kívánok és azt, hogy az új
Vannak támogatóim, akik szerint éppen hogy tőlem évben is közösen folytathassuk Nagytétény fejlesztését!
szerette volna elvenni egy szavazatszámláló a képviselői
megbízást. Tudom, hogy egy hosszú választási nap
után már lankad a figyelem, és megeshet, hogy egy
számláló rossz helyre rak egy szavazólapot. Így nem
feltételezek szándékosságot vagy csalást.
De ezeknél a véleményeknél sokkal fontosabb az 		
Csiszár Zsuzsanna
eset tanulsága: az Ön szavazata is számít!
		
fejlődéspárti képviselőjelölt

Csiszár Zsuzsanna Karsay Ferenc, újraválasztott polgármesterrel és Szabolcs Attila, korábbi polgármesterrel
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nador.ivan@gmail.com, +3630 932 9550

Kérem, hogy 2020. január 19-én támogasson
szavazatával!

A változás az Ön szavazatán múlik!

Változtatni kell! Októberben a kerületi lakók többsége
már letette e mellett a szavazatát. A januári megismételt
választás jó alkalom arra, hogy a nagytétényiek ezt a
szándékot ismételten megerősítsék!

POLITIKAI HIRDETés

A tiszta közélet és az emberi méltóság tisztelete
alapvető előfeltétele egy közösség felemelkedésének
és megbecsültségének. Ameddig ezek nem teljesülnek,
addig építsünk akármilyen csillogó stadionokat,
közösségi tereket, a stabil alap hiányában abból
csupán néhány ügyeskedő fog hasznot húzni az egész
kerület helyett.



Tisztesség, szolgálat Nagytétényért!
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Családi ünnepvárás
a Szelmann Házban
Mikulás-lak, adventi vásár és ünnepi gyerekműsor Tétényben
Kézműves-foglalkozásokkal,
Mikulás-lakkal, adventi vásárral és ünnepi
gyerekműsorral készült idén a Nagytétényi Polgári Kör a december elsejei
családi napra. Az adventi koszorú első
gyertyáját Karsay Ferenc polgármester
gyújtotta meg a Szelmann Ház dísztermében.
ház téli kertje most is adventi vásár-

Ará alakult a sok árusnak köszönhe-

Radóczy Mária: A Szerelem Kertjében

Felismerni egymásban a jót
A kerület több helyszínén tartottak adventi gyertyagyújtást
dvent első vasárnapján nagy öröm-

Amel üdvözölte a megjelenteket Ju-

hász Károly, a Nagytétényi Kastélymúzeum igazgatója. Az ünnepre való
hangolódást segítve felolvasott egy Fekete István-novellát, majd átadta a szót
Kovács-Hajdú Albert református tiszteletesnek, aki adventi gondolatainak
elmondásához Pál apostol szavait idézte. A kastély adventi koszorúján az első
gyertyát Csiszár Zsuzsanna külsős bizottsági tag gyújtotta meg. A gyertya
fényénél teát, illetve forralt bort kortyolgató látogatókat az emeleten a Mozart Ifjúsági Zenekar várta. A Horti Gábor vezette együttes vastapsot kiváltó
koncertjét Neruda Esz-dúr trombitaversenyével indította, melynek trombitaszólóját a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola egykori növendéke, Lévai
Balázs játszotta. A Budafoki Piactéren
elhelyezett adventi koszorú első gyertyájának meggyújtása előtt a 2018-ban
arany minősítést kapott Szent István
Gyermekkórus adott ünnepi műsort,
majd Szepesfalvy Anna alpolgármester
mondott beszédet.

„A mai nappal elkezdődött a karácsonyvárás időszaka, s a képzeletünkben az adventre gondolva a
bejglisütés, a csendes hóesés jelenik
meg. Megszólalnak a karácsonyi zenék, kigyúlnak az ünnepi fények, a
valóságban ritkán zajlik így a decemberünk” – mondta az alpolgármester.
Hozzátette még, hogy a rohanást és
a vásárlási lázat felválthatná a családi körben együtt töltött békés ünneplés, a döntés rajtunk múlik. Az elgondolkodtató szavak után Hokker Zsolt
evangélikus lelkész osztotta meg gondolatait a megjelentekkel. Az áldást
követően Malek Andrea és a Soulistic
szórakoztatta élő adventi koncerttel a közönséget. Az adventi koszorú
második gyertyáját Konkoly Csenge
népdalénekes gyújtotta meg december
8-án a Piactéren. A színpadon fellépett
a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola
Kisnádasdy csoportja, és adventi népszokásokat mutattak be. A táncok közben Boldi és bandája biztosította az
élőzenét, majd egy karácsonyi koncertet is adtak Konkoly Csenge népdal-

énekes közreműködésével. A koszorú
harmadik gyertyáját először a nagytétényi lakótelep központjában gyújtották meg december 13-án. Karsay
Ferenc polgármester a következő szavakkal köszöntötte az ünneplőket:
„Nagyon különbözőek vagyunk, különbözően vélekedünk a világ dolgairól, különböző keresztényfelekezetek
tagjai vagyunk, más politikai nézeteket vallunk, mégis mindezektől függetlenül az igazán fontos dolgokban
hasonlítunk. Ebben a varázslatos decemberi időszakban mindannyian nyitottak vagyunk, könnyebben felismerjük a másikban lévő jót.”
Csiszár Zsuzsanna és Kludák Erzsébet, a Nagytétényi Helytörténeti Kör vezetője közösen szervezték meg
első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal ezt az adventi gyertyagyújtást Tétényben. Fellépett Gál Csaba
Boogie, a Kicsi Rigók Kórusa, akik Luca-napi hagyományokat mutattak be, valamint a Nagytétényi Dalkör. Mindhárom fellépő egyenként gyújtotta meg a
gyertyákat. n (Tamás A.–Viszkocsil D.)

tően. Rekordszámú kézműves jelentkezett a rendezvényre, hogy szeretné a
saját maga által készített portékáit megvételre bocsátani. A vásárlók alig tudtak
választani, voltak színes kerámiák, díszes koszorúk, horgolt és festett karácsonyfadíszek, játékok, szalagból készült dekorációs tárgyak és mézek is.
A vásárt még az ünnepélyes megnyitó előtt Karsay Ferenc polgármester is
megtekintette, és vásárolt egy-két meglepetést. „Advent a várakozás időszaka, ami a mai korra nem jellemző, mert
mindent azonnal, rögtön szeretnénk.
A magunkba és családunk felé fordulás pedig kevésbé jellemző. De ezek a
rendezvények alkalmasak arra, hogy

együtt lehessünk, és jól érezzük magunkat” – mondta Karsay Ferenc. Hozzátette, hogy a Nagytétényi Polgári Kör
tudja azt, amit a mai világban kevesen, hogy összehozza az embereket,
és hogy közösséget kovácsoljon. Több
százan fordultak meg a rendezvény ideje alatt a házban. Folyamatos sorban
állás volt az udvaron berendezett Mikulás-lak előtt. A Mikulásnak minden
gyerek énekelt egy dalt, és elmondta,
hogy mit szeretne karácsonyra. A sátorban fekvő kis Jézuska mellett egy igazi bárány is volt, amit mindenki meg
akart simogatni. „Ő Szelli, egy egyéves
kislány bárányka, nálunk lakik otthon,
és már egy ideje egy kis kecske a társa. Nagy öröm látni, hogy mennyi gyereknek csal mosolyt az arcára” – mondta Baranyai Márta, a rendezvény egyik
szervezője. A Szelmann Ház színpadán
idén is óvodás- és iskoláskorú gyerekek
adtak elő meséket, táncprodukciókat és
énekeket. A nap folyamán összesen háromszázan léptek fel. Az előtérben lehetett agyagozni, Mikulást és különféle
díszeket készíteni papírból és hurkapálcikából. n (Viszkocsil Dóra)

Nyugdíjas karácsony
Nagytétényben
Az időseknek szerveztek ünnepséget a Szelmann-házban

Adventi programok a Piactéren
Koncertek, jégpálya, forralt bor, kürtőskalács Budafok központjában
Ismét közös ünnepvárásra vár mindenkit Budafok Piacterére a Klauzál Ház
és a kerület önkormányzata december 21-ig. Meghitt hangulattal, színpadi programokkal, adventi koszorúval,
jégpályával, teával, forralt borral, kürtőskaláccsal és sok-sok szeretettel készülnek a szervezők.
z első adventi gyertya meggyújtásá-

Anak ünnepi műsora után, december

6-án találkozhattak a gyerekek a Mikulással a Piactéren, aki megajándékozta őket sok finomsággal. A kicsik ezt

dalok eléneklésével köszönték meg,
majd színpadra lépett a Kifli Zenekar
interaktív koncertjével. A vidám zene
közben a Virgonckodó Játszópark huszonkét nagyméretű, készségfejlesztő,
hagyományőrző, logikai és ügyességi
fajátékait próbálhatták ki a gyerekek.
Az adventi koszorú második gyertyáját
Konkoly Csenge népdalénekes gyújtotta meg december 8-án. A színpadon fellépett a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola Kisnádasdy csoportja, és
adventi népszokásokat mutattak be. A
táncok közben Boldi és bandája bizto-

sította az élőzenét, majd egy karácsonyi koncertet is adtak Konkoly Csenge
népdalénekes, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem pedagógusának közreműködésével. Péntek 13-án Lucanapi szerelmi és időjárásjósda várta
az érdeklődőket. Az ünnepváró játszóházban elültették a Luca-búzát, és modern Luca-cédulákat készítettek a gyerekek. Este Csillagfény címmel, családi
lélekmelengető koncerten fellépett Palotás Ágnes, Schupp Gabriella és Papp
Csaba. A harmadik adventi gyertya meggyújtásakor a tűz és a jazz kapott főszerepet. Interaktív, játékos előadással lépett
színpadra a Kokopelli Jazz Matiné karácsonyi koncertjével. A 7 tagú jazzformáció egyedülálló módon közvetíti a gyerekeknek az igényes zenét. A koncert alatt
játékokkal, bábokkal és izgalmas feladatokkal kötötték le a gyerekek figyelmét.
A zene után a Tűzvarázs Produkció következett a Black & White című előadással. A látvány elképesztő volt, ötvözte
az akrobatikus, táncos elemeket a tűzzel és az egyedi hatalmas lángeffektekkel. Több százan vesznek részt a Budafoki Betlehemes, hagyományos fáklyás
sétán, mely idén is december 20-án 16
órakor kezdődik a Szent Lipót-plébániatemplomnál. A körmenet végén Karsay
Ferenc polgármester mond beszédet a Piactéren, ahol egy pohár forró teára, forralt
borra várnak mindenkit. A rendezvényre
érkezők az Apacuka zenekar Száncsengő
című karácsonyi koncertjét hallhatják
meg. n (Viszkocsil Dóra)

Nagytétényi Nyugdíjasklub idén is
karácsonyi ünnepséggel
készült a Szelmann Házban. Kovacsics
Eta, a klub elnöke békés, szeretetben
gazdag ünnepeket kívánt a tagoknak,
és mindenkinek adott csokoládét és
mandarint. A rendezvényen Karsay Ferenc polgármester is részt vett, és áldott
ünnepeket kívánt a szépkorúaknak. A
Nagytétényi Dalkör karácsonyi dalokat

Amegható

énekelt, majd néhány nyugdíjas verset
mondott. A klub tagjai azokra is gondoltak, akik nem tudtak az ünnepségen
részt venni, őket még karácsony előtt
meglátogatják otthonaikban, és ajándékkal kívánnak boldog karácsonyt. A
megható ünnepi műsor után finom süteményeket kóstoltak a szépkorúak, és
beszélgettek csendes karácsonyi zene
mellett. n (V. D.)
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Segítség száz gyermeknek
Karácsonyi műsor és ajándékok a Család- és Gyermekjóléti Központ klienseinek
A Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai egész
évben azon dolgoznak, hogy a nehéz
körülmények között élő embereken és
családokon segítsenek. Karácsony közeledtével nagyon sok adakozó kerületi szervezet, cég és magánszemély
könnyítette meg a központ munkáját
azzal, hogy rengeteg ajándék kerülhetett a gyerekek és a felnőttek fenyőfája alá.
Nagytétényi Cziffra György Mű-

Avelődési Központ adott helyet idén

is a közös karácsonyi ünnepségnek,
melyen a Budafok-tétényi Család- és
Gyermekjóléti Központ kliensei vettek részt. Száz gyermek jött el csinos
ruhába öltözve, szüleivel, és hallgatták meg a köszöntőbeszédeket. – Na-

gyon jó érzés látni, hogy vannak még
olyan emberek, akik segíteni szeretnének, így nekik köszönhetően ajándékokban gazdag karácsony lesz idén
sok családnál – mondta Karsay Ferenc polgármester. A Lélekzuhany
gospel kórus adott műsort, amelynek
tagjait állami gondoskodásban élő
gyermekek alkotják. Daróczi Csilla,
a Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője egy sikertörténet elmesélésével adott erőt
azoknak, akik most úgy érzik, hogy
kilátástalan helyzetben vannak. – A
tegnapi nap folyamán hívott fel egy
volt kliensünk, aki a Családok Átmeneti Otthonában élt, hogy segíteni szeretne. Azt mondta, hogy ő most már
jobb helyzetben van, és szeretne azoknak a sorstársainak adni, akiknek erre

szükségük van – mondta el az intézményvezető. Hozzátette: ezért érdemes minden nap felkelni és dolgozni,
mert ha valaki nagyon szeretne valamit elérni, az kitartó, kemény munkával lehetséges, és ez a család nagyon
jó példa erre.
Az ünnepség végén a családsegítők átadták a gyerekeknek a személyre szóló ajándékokat. A felnőttek sem
mentek haza üres kézzel, ők a Nagytétényi Ember- és Környezetvédő Egyesület ajándékcsomagját vehették át.
Karsay Ferenc polgármester és Csiszár Zsuzsa külsős bizottsági tag is elhozta ajándékait, fenyőfákat és naptárakat adtak a rászorulóknak. Az estét
beszélgetés zárta, miközben hidegtálakkal, édességgel látták vendégül a
résztvevőket. n (Viszkocsil Dóra)

Mennyországba csendítenek
Adventi koncertet adott a Rózsavölgyi Népdalkör
Két hónapja készültek a Rózsavölgyi Népdalkör tagjai az adventi koncertjükre, melynek a „Mennyországba
csendítenek” címet adták, és december 14-én rendezték meg a közösségi házban. Telt ház várta az énekeseket a szépen feldíszített teremben. Az
ünnepváró eseményt Szántó Tamás, a
Rózsavölgyi Egyesület alelnöke nyitotta meg.
udai Ilona már hét éve dolgozik
a Rózsavölgyi Népdalkör
lelkes énekkarával. Három évvel ezelőtt döntötték el közösen, hogy karácsony közeledtével egy adventi
koncerttel ajándékozzák meg a Rózsavölgyben élő embereket. Ősi szép
magyar karácsonyi dalokból állította
össze az adventi műsort a Kossuth- és
Nemzet Művésze díjjal kitüntetett népdalénekes.
„Amit a magyar néplélek megőrzött, azokat a dalokat fogjuk elénekelni. Nagyon sokáig nem lehetett ezeket

Begyütt

a dalokat a templomokban énekelni” –
mondta Budai Ilona a koncert előtt. Erdélyi Zsuzsanna, a Nemzet Művésze
címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar néprajztudós, folklorista kezdte el
ezeket az archaikus népi énekeket ös�szegyűjteni, melynek köszönhetően egyre többen tudják újraénekelni
ezeket a karácsonyi dalokat. A műsorban a Rózsavölgyi Népdalkör két
külsős tagja is megjelent. Kiss László
népdalénekes gitáron és kobozon játszott, Sági Dóri népdalénekes a kör
tagjaival együtt és önállóan is énekelt. Mindketten sokszor együtt próbálnak a Rózsavölgyi Népdalkörrel,
és nagyon szeretnek ebben a családias lékörben gyakorolni. A koncert előtt az énekesek nagyon izgultak, de amint felcsendült az első
dallam, rögtön elillant minden félelmük, és csak énekeltek. A közönség
áhítattal hallgatta a gyönyörű énekeket, és vastapssal jutalmazta a dalkör
tagjait. n (Viszkocsil Dóra)

Hagyományőrzés András-napon
Szent András-napi magyar–ukrán hagyományőrző vigasság az Ipartestületben
Az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
első alkalommal rendezett Szent András-napi magyar és ukrán néphagyományőrző ünnepi vigasságot a Budafok-Tétény Általános Ipartestület
épületében. Népviseletek, hétköznapokat és ünnepeket bemutató képek,
valamint autentikus zenék jelentek
meg a vigasságon, amelyen Dankóné Hegedűs Jolán alpolgármester is
részt vett.
„Nagyon hasonló a két ország hagyományháttere, ebben az András-napi
időszakban az ifjúság keresi a párját,
ami leggyakrabban varázslattal történik, adventet ünnepeljük és készülünk
a disznóvágása” – mondta Golovko

Okszana, az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Az ünnepi összejövetelen mutatkozhatott be először
a nagy nyilvánosság előtt a nemrégiben megválasztott nemzetiségi önkormányzat. Alapítói már huszonöt éve
nagyon lelkes tagjai az Ukrán Kulturális Egyesületnek. „A kutúra útján sokkal jobban lehet kommunikálni bárkivel” – mondta az elnök asszony. A
2011-es népszámláláskor negyvenegy kerületi lakos vallotta magát ukránnak. „Én már harminc éve élek itt,
Budafok-Tétényben, és nagyon szeretem ezt a kerületet. Rengeteg színvonalas esemény van itt, melyeken szeretnénk mi is megjelenni és bemutatni az
ukrán kultúrát, hagyományokat, étele-

ket, népviselet és szokásokat” – mondta Golovko Okszana, az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Az
ünnepségen Dankóné Hegedűs Jolán alpolgármester személyes gondolatait osztotta meg a közönséggel:
„Ukrajnában születtem, a kárpátaljai
magyarlakta területen, ezért nagyon
örülök, hogy itt lehetek.” Hozzátette, hogy sokszor fog majd részt venni
az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
programjain, hogy újraélhesse a régi
emlékeit.
A néphagyományőrző ünnepi vigasságon ukrán táncokat tanulhattak meg az
érdeklődők, majd Kelet-Ukrajnából érkezett asszonyok népballadákat énekeltek a
közönségnek. n (Viszkocsil Dóra)

Karácsonyi hangolódás
az óvodákban
Karácsonyfa- és asztaldíszeket, adventi koszorút,
mézeskalácsot készítettek a gyerekek
Nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek is nagy izgalommal készülnek a
karácsonyra az adventi időszakban.
Amíg a szülők a vásárlással vannak elfoglalva, addig a kicsik a saját maguk
által készített meglepetésekkel szeretnék megajándékozni családtagjaikat.
Az Egyesített Óvoda mind a 14 tagóvodájában már november végétől egészen a téli szünetig minden az ünnepre
hangolódás körül forog.
z óvodapedagógusok karácsonyi

Adalokat, verseket és mondókákat ta-

nítanak a gyerekeknek, valamint mesélnek nekik a népszokásokról és a hagyományokról, amit nagyon várnak az
óvodások. Régi szokás már, hogy az
intézmények alkotó délutánokat tartanak, melyeken a szülők és a nagyszülők is részt vehetnek. Ilyenkor a felnőttek is egy pár órára újra gyermekké

válhatnak. A Zöldecske Tagóvodában nagyon fontos a környezetvédelem, ezért újrahasznosított díszeket
alkothattak a gyerekek szüleik segítségével. Készült például CD-ből asztaldísz, bébiételes üvegből karácsonyi
mécses, és különböző termésekből adventi koszorú. Nagy kedvenc volt a narancsos-szegfűszeges dísz készítése, és
a mézeskalács díszítése is. A gyönyörű műalkotásokat karácsonyi vásáron
értékesíthették a gyerekek, így a befolyt összegből ajándékok kerülhetnek
a csoportok szépen feldíszített fái alá.
A Csemetekert Tagóvoda is adventi vásárral készült, az óvodapedagógusok
fényfüzérekkel díszítették fel az óvoda udvarát és az asztalokra elhelyezték
a portékákat, amiket ők és a gyerekek
készítettek. A befolyt összeget itt is az
ajándékok vásárlására fordítják az intézmény dolgozói. n (Viszkocsil Dóra)

Városházi Híradó
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Tizenegy éves nagydíjas
Kokas Katalin és Kelemen Gáspár fellépése a Kempelenben
Kokas Katalin Liszt Ferenc-díjas hegedű- és brácsaművész kisfiával, Kelemen Gáspárral, azaz Gazsival érkezett
a Kempelen Farkas Gimnázium Ablak a
világra című programjára. A nyitórendezvényen pár szavas bemutatkozásuk
után Bartók egyik két hegedűre írt duója csendült fel előadásukban.
művész házaspár (az édesapa Kele-

Amen Barnabás Kossuth- és Liszt-dí-

Grófnő Budatétényben
A Budatétényi Polgári Kör adventi estje a Vojnovich–Huszár-villában
A Vojnovich–Huszár-villában rendezte
meg adventi estjét a Budatétényi Polgári Kör. A rendezvényen a civil egyesület kiemelt meghívottja, az idén 80.
születésnapját ünneplő gróf Nádasdy Borbála a szép magyar beszédről, a
magyarságról és életéről osztotta meg
gondolatait a közönséggel, Gráf Zsuzsanna Liszt Ferenc- és Magyar Örökség díjas zongoraművész, Molnár Anna
operaénekes és Fodor Tamás hegedűművész pedig muzsikával varázsolta el
hallgatóit.
grófnővel az ünnepi program előtt

Abeszélgettünk.

– Tizenhét évesen, 1957-ben elhagyta Magyarországot. Mindent kiírt már
magából?
– Első könyvem 2009-ben jelent
meg Zagolni szabad? címmel. Az írásra Mészáros Géza festőművész beszélt rá egyik franciaországi látogatása alkalmával, amikor meséltem neki a
családomat ért megpróbáltatásokról. A
kéziratot elsőként Cseh Tamás olvasta,
aki arra biztatott, folytassam az írást,

így megszületett a másik két kötet is. A
trilógiában kiírtam magamból a múltamat, ami nagyon jólesett és igen hasznos is volt. Közel hatvan évig éltem
Franciaországban, így öt könyvemet
ott írtam, a 2017-ben megjelent hatodik azonban már itthon készült férjem
halála után, az ő emlékére.
– Hogyan született/születik egy-egy
könyv?
– Önéletrajzi írásaim az életemet
meghatározó korszakokról, eseményekről szólnak. Az utóbbi tíz évben
sok helyre hívnak szerte az országban,
és ezeken a találkozásokon figyelek, ismerkedem. A naplómba jegyzem le az
engem megérintő dolgokat, hangulatokat, az emberekkel való beszélgetéseimet. Könyveimhez, amelyeket mindig
kézzel írok, ezekből válogatok.
– Két évvel ezelőtt a My Fair Lady
néhány előadásán láthattuk a Veszprémi Petőfi Színházban. Hogyan került a
színpadra?
–
Nagyon
megtisztelő
volt
Oberfrank Pál igazgató úr felkérése,
hogy ugorjak be Esztergályos Cecília

helyett Mrs. Higgins szerepébe. Fiatalon színésznő szerettem volna lenni,
és amikor elmentem Magyarországról, ez sikerült is. Bécsben tanultam,
ott játszottam színdarabokban és filmben, közben azonban szerelmes lettem,
és férjemmel Franciaországban telepedtünk le. Ott születtek a gyerekeim,
az unokáim, én pedig harminc éven át
táncot tanítottam balettmesterként.
– 2015-ben francia férjével végleg hazaköltözött, de úgy tudom, hogy
nemcsak gyermekeivel és unokáival, de
a többi Nádasdy-leszármazottal is élő
a kapcsolata.
– Nagyon összetartó a családunk.
Megható, hogy az ötévente megrendezett nyolcnapos találkozóink helyszíne mindig Magyarország, pedig tizenöt különböző országból érkezik a
közel hetven Nádasdy rokon. Ilyenkor az egykor tulajdonunkban lévő
nádasladányi kastélyba is ellátogatunk.
Büszke vagyok az őseimre, akik évszázadokon át védelmezték az országot, és
mecénásként is támogatták a magyar
kultúrát. n (Tamás Angéla)

Karácsonyi dalkönyv jazz-zenészekkel
Fiatal zenészekből álló jazz-zenekar adott koncertet a Klauzál Házban
A Budafoki Pincejárat júniusban megrendezett zenei tehetségkutató versenyén bemutatkozó Szaloky Group
a jazz tradícióit megőrizve, ám a mai
trendnek megfelelő műsorral készült
a fellépésére a Klauzál Házban december 3-án. A koncerten kitűnő előadásban szólaltak meg a swingdalok, néhány 30-as, 40-es évekbeli jazzsláger
és az advent időszakában elmaradhatatlan karácsonyi számok.
Christmas Songbook címmel megkoncerten,
amelyen
Szalóky Balázs (trombita), Raboczki
Balázs (szaxofon), Gálffy Gergely (gitár), Farkas Zsolt (zongora), Maros
Rudolf (nagybőgő), valamint Müller
Tamás (dob) játszott, nagy örömet szereztek a közönségnek a remek trombita-, illetve szaxofonszólók és a formáció énekes sztárvendége, Lakatos
Gabriella is, aki a swing mellett latin-amerikai zenével is szórakoztatta a
nagyérdeműt.
A nyár végén alakult együttes a budafoki tehetségkutató versenyen „koncertezett” először. Játékukkal kivívták
a zsűri elismerését, és bár a borfesztiválra nem kaptak meghívást, Puskás
Csaba trombitaművész értékelésükkor
kiemelte a magas színvonalú, tiszta játékot, a kiválóan képzett, fiatal zené-

Ahirdetett

Fotó: Faragó Péter

szek technikai tudását, és – a trombitás,
valamint a dobos teljesítményére külön
kitérve – dicsérte zenéjük frissességét.
Az ítészek elnöki tisztét betöltő Szalóki Ági zenei előadóművész a
műsorválasztás kapcsán arról beszélt,
hogy a fiúkat hallgatva olyan érzése
volt, mintha egy jazzklubba csöppent
volna egy koncert kellős közepén. A
Szalóky Group zenéje azonnal beszippantotta őt, és nagyon örül, hogy látja, remek az utánpótlás a jazz-zenei

életben. Értékelésekor azt is hozzátette: a fiatal zenészek úgy muzsikáltak,
és olyan produkciót mutattak be, amelyet rendkívüli módon élvez a kifinomultabb, figyelni jobban képes, zenéhez jobban értő közönség, de a kevésbé
vájt fülűeket is inspirálja.
A Szalóky Group kerületi bemutatkozó koncertjén mindez bizonyítást
nyert: a zenekart nagy szeretettel fogadta és vastapssal jutalmazta a jazzt
kedvelő közönség. n (Tamás Angéla)

jas hegedűművész – a szerk.) tehetséges gyermeke, a tizenegy éves Gazsi
elnyerte a Szombathelyen megrendezett XVI. Országos Koncz János Hegedűverseny nagydíját. A december
elsejével zárult, háromnapos megmérettetésen a kiemelt első díjon felül az
ifjú hegedűsnek ítélték a Szombathelyi
Savaria Szimfonikusok egyik különdíját is, amelyben felkérést kap, hogy
egy nagyzenekari versenyművet játs�szon az együttes élén a következő évad
egyik esti koncertjén.
– A különdíjnak is nagyon örülök,
nekem ez nagyon sokat jelent. Játszottam már nagyzenekarral, és szerintem
nem nehezebb, mint zongorakísérettel, sőt a zenekarban többen segítenek,
ha valamit elrontok, könnyebben vis�sza tudok kapcsolódni, tudom folytatni
a játékot. Mielőtt fellépek a színpadra,
kicsit izgulok, de amikor játszom, akkor szinte belemerülök a zenébe – válaszolt érdeklődésemre Gazsi, aki még
csak hétéves volt, amikor első nemzetközi versenyén első helyezést ért el
Olaszországban.
– Nagyon fiatalon csellózni tanított
a nagymamám (Farkas Ágnes csellótanár – a szerk.), de ötéves koromban
a szüleim elvittek Ácsné Szily Éva tanárnőhöz, akinél nagyon megtetszett
a hegedű. Most is tőle tanulok a Tóth
Aladár Zeneiskolában – felelte az ifjú

muzsikus, amikor hangszerválasztása
iránt érdeklődtem.
A gyakorlásról elmondta: több mindentől függ, hogy mennyit gyakorol.
Nem mindegy ugyanis, hogy mit szeretne gyakorolni, kivel, hol, valamint
milyen közegben, és az sem, hogy
mennyi ideje van rá.
– Minden napom más, talán azért,
mert a szüleim zenészek. Két testvérem van, Hanna és Olga, meg egy nagy
családom, aminek én nagyon örülök.
Szerencsés vagyok, hogy ilyen családi körbe születtem – mondta a tizenegy éves hegedűs, aki a Kodály iskolába jár, és testnevelésórákon szinte
mindenben részt vesz, még a kidobósban is. Szeret focizni, így hetente kétszer fociedzésre is jár.
Gazsi a testvéreiről elmesélte, hogy
a 16 éves Hanna modellkedik, színészetet tanul, és jelenleg a Pesti Magyar
Színház Rómeó és Júlia darabjában Júliát alakítja, a két és fél éves Olga pedig szerinte már szinte teljesen hibátlanul fogja a vonót és harminckettedes
hegedűjét. n (vh)

Két helyszín két kiállítás
A Vén Emil Galériában és a Budafoki Könyvtárban is
bemutatkoztak a kerületi művészek
Az Átmenetek címet kapta az a tárlat,
amelyen Góra Orsolya, Mazalin Natália és Halmi-Horváth István bemutatta alkotásait a Klauzál Házban december 5-én.
kiállítás megnyitása előtt – ahogy

Aazt a Vén Emil Galériában az utób-

bi hónapokban megszokhattuk – zenei
élményben részesültek az érdeklődők:
Juhász Anikó gitárművész és Horváth
Misi szájharmonikás adott egy rövid,
de átmenetekben gazdag koncertet.
A tárlatot Nagy T. Katalin művészettörténész nyitotta meg, aki a kiállító művészek munkáiról beszélve elmondta: a
relativitáselmélet szerint a teret és az időt
egy egységként kell kezelnünk, ha meg
akarjuk érteni a világban zajló folyamatokat, és Góra Orsolya azokat a festői
megoldásokat keresi kitartóan, amelyekkel felmutathatná, érzékeltethetné ezt az
egységet. Mazalin Natália művészi elképzeléseit gyakran a kollázstechnika
kiaknázásával tudja megvalósítani, míg
Halmi-Horváth István művészetének
egyik fontos vonása a tér mozgásba lendítése. A kiállítás január 12-ig tekinthető
meg a Klauzál Házban.

A Budafoki Könyvtárban huszonöt művész több mint harminc alkotásából nyílt kiállítás december 13-án.
A hagyományosan év végén megrendezett tárlatnak immár tizenegyedik
alkalommal nyújt otthont a könyvbirodalom galériája. Az ARTÉR Képzőművészeti Egyesület alkotóit és
munkáikat a Balogh Rudolf-díjas fotóművész, Drégely Imre méltatta és
mutatta be rendkívüli alapossággal. A
MOME adjunktusa képzeletbeli tárlatvezetésre invitálta az érdeklődőket,
melynek keretében a művészek által
használt technológiákra és a különböző technikákkal készült alkotások közös nyelvére is felhívta a figyelmet.
A munkákon egyenként végighaladva beszélt a művek témáiról, a kifejezésmódról és a készítő szándékáról,
kiemelve azt, hogy a művészember
a fotográfia, festészet, kerámia vagy
kisplasztika elkészítésénél a világ ősanyagaival dolgozik, azokat alakítja a
különböző technológiák segítségével.
A január 8-ig, a könyvtár nyitva tartási idejében látogatható tárlat anyagát
Herendi Péter képzőművész rendezte
egységes kiállítássá. n (Tamás Angéla)
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Aláírásgyűjtés
a nemzeti régiókért

Karsay Ferenc polgármester aláírásával is biztat a csatlakozásra
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezését 2019. április 30-án vette nyilvántartásba az Európai Bizottság
hat év pereskedés után. Ez köszönhető
Magyarország kormányának is, amely
az SZNT mellett avatkozott be a perbe.
2020. május 7-ig kell tehát egymillió
aláírást összegyűjteni Európa legkevesebb hét államából. Karsay Ferenc polgármester a kezdeményezés aláírásával nyújtott támogatást. Ezzel is arra
biztatja a Kárpát-medence és egész
Európa magyarjait, köztük a kerület lakosságát, hogy ők is támogassák online aláírásukkal a kezdeményezést
magyar Országgyűlés Nemzeti Ös�-

Aszetartozás Bizottsága egyhangú ál-

lásfoglalást fogadott el, amely többek
között felhívja az anyaországi és kül-

honi nemzetrészekben élő magyarokat,
hogy a polgári kezdeményezést aláírásukkal minél nagyobb számban támogassák. A Magyar Állandó Értekezlet
zárónyilatkozatában a MÁÉRT tagszervezetei arra biztatják a magyar közösségek képviselőit, hogy minél szélesebb körben nyújtsanak tájékoztatást
a Nemzeti Régiókért európai polgári
kezdeményezésről, hangsúlyozzák az
aláírások összegyűjtésének fontosságát. Üdvözlik, hogy a Rákóczi Szövetség ezúttal is közreműködik a magyarországi aláírásgyűjtésben.
Az SZNT bízik Budafok-Tétény
polgáraiban, hogy szolidárisak az elszakított területeken élő magyarsággal,
hiszen nemzeti érdek az, hogy Székelyföld, Kalotaszeg, Partium, Felvidék magyar többségű vidékei kulturális identitásukat megőrizzék.

Karsay Ferenc az SZNT kérésére
arra ösztönzi Budafok-Tétény önkormányzati képviselőit, hogy ők is írják
alá a kezdeményezést, és a város civil
szervezeteit, hogy segítsenek az aláírásgyűjtésben.
A kezdeményezést elektronikusan a https://eci.ec.europa.eu/010/
public/#/initiative linken lehet aláírni.
Az adatok megadását követően a
rendszer automatikusan felajánlja a lehetőséget, hogy az aláírás tényét az illető megossza a Facebookon vagy a
Twitteren keresztül.
A fenti linkhez el lehet jutni a
www.nemzetiregiok.eu oldalon a Támogatom gombra kattintva is, továbbá a támogató ív letölthető a http://
nemzetiregiok.eu/prints/ oldal Nyomtatványok menüpontja alól. n (vh)

Tiramisu tokaji aszúval
Advent jegyében telt az idei év utolsó Budafoki Pincejárata
A Budafoki Pincejárat részeként
a Záborszky Pincében megtartott
Gasztro-show vendége dr. Domsa Patrícia gyermekszemész volt, aki a cukrász szakma szépségeiről és új vállalkozásáról beszélt. A vendégek hasznos
sütési tippeket kaphattak és megkóstolhatták a Non Plus Ultra fine
bistróban készült isteni mákos-guba
tiramisut is egy finom Tokaji aszúval.
– Szemész szakorvosként, miért kezdett
el a cukrász szakma iránt érdeklődni?
– Több egymástól független impulzus terelt efelé. A kávékultúra hiányossága, hogy nem adnak jó kekszet
a kávé mellé. Aztán egy film, a Felforgatókönyv jogász hallgatóból cukrás�szá avanzsált női főszereplője, és az,
hogy kaptam egy majdnem profi konyhagépet, amivel minden sikerül, ha az
ember tud precízen mérni, és receptúrát követni
– Kitől tanult a legtöbbet és mit
adott az ön számára pluszban ez a
szakma?
– Lusztigh Mária volt az osztályfőnököm, ő tőle tanultam, amit a cukrászatról tudok. Ő azóta barátnőm, és
már kollégám is. Gasztronómiai, technológiai tudást adott ez a szakma, a

vendéglátó lelkesedés mellé. Megerősítését annak, hogy étellel kínálni,
táplálni valakit ugyanolyan szolgálat,
mint gyógyítani.
– Hogy tudta ezt a két, külön-külön
is egész embert kívánó szakmát párhuzamosan űzni? Mit szólt a családja?
– A cukrász felnőtt képzés egy éves.
Heti két délután jártam iskolába, egy
délután elmélet, egy délután gyakorlat. Kicsit átalakítottam a rendelésemet és „elkéredzkedtem” a férjemtől
és a fiamról. A fiam 10 éves volt akkor. Kicsit elgondolkodott, aztán azt
kérdezte, „És akkor mindig hozol sütit?”. „Naná!” - válaszoltam. Meg volt
győzve.
– A gyógyítás mellett egy új vállalkozás beindításán is dolgozik, ami szorosan összefügg a cukrászattal. Mi ez
az új irány?
– Egy új optika-szemészeti rendelőfine bistro hármas ikerpárt segítettünk
világra az elmúlt évben. Egyedülálló,
egész Európában nem igen van ehhez
fogható üzleti kombináció. Izgalmas. És
kiváló a csapat, öröm munkába járni.
A beszélgetést követően mindenki megkóstolhatta a finom karácsonyi
desszertet és kérdéseket tehetett fel a
doktornőnek. n (Viszkocsil Dóra)

Arany minősítés a Bartók iskolának
Országos angol nyelvű drámafesztivál a Cziffra Központban
Hatodik alkalommal szervezett Országos angol nyelvű drámafesztivált a Budafoki Kossuth Lajos Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a
Cziffra Központban november 27-én. A
versenyre tizenhárom két tannyelvű általános iskola jelentkezett, és összesen
130 diák lépett színpadra, a tanulók főleg budapesti iskolákból érkeztek, de
jöttek Tatáról, Szegedről, Dorogról és
Székesfehérvárról is.
z Open Curtain Festivalt hat évvel ezelőtt azért hívták életre a
kossuthos pedagógusok, mert a két tanítású nyelvű általános iskolás diákoknak
nem volt ilyen fajta megmérettetésre
lehetőségük. A Budafoki Kossuth Lajos Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola 2013-ban lett tagja az
Országos Tehetségpont Hálózatnak, és
azóta is nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra. Két korcsorportban
léptek színpadra a gyerekek, délelőtt a
3–4., déltől pedig az 5–6. osztályos tanulók adták elő a megtanult angol nyelvű darabokat. A művek nagy részét a
pedagógusok írták, vagy az eredeti műveket átdolgozták. Jellemzően zenés,
táncos produkciókat vittek színpadra a
gyerekek, a kisebbeknél például megjelent Micimackó, valamint a Piroska és
a farkas is.
A bartókos diákok egy igényes és
hatásos drámajátékot adtak elő, ami a
lelkiismereti kérdéseket feszegette. A
Sors játéka című darabot hatodik osztályos tanulók: Molnár Léna, Seres
Noa, Ujvári Panna, Kovách Gergő adta
elő. „Rendkívül büszkék vagyunk arra,
hogy csaknem maximális pontszámmal,
a tavalyi év produkciójához hasonlóan
ismét a legjobb eredményt érték el a fel-

A

ső tagozatos tanulók kategóriájában” –
mondta Szojka Andrea, a Bartók Béla
Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója. A házigazda
csapata vicces krimijeleneteket játszott
el angol humorral fűszerezve, amiért
ezüst minősítést kaptak. A háromtagú
zsűri pedagógusai a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola
és Gimnáziumából érkeztek. A pontok
összegzését követően eredményt hirdettek. Minden résztvevő ajándékot kapott
a rendezvény támogatóinak jóvoltából.
Arany fokozatot vehetett át a 3–4.
korcsoportban a II. kerületből érke-

zett Szabó Magda, a Magyar–Angol
Két Tannyelvű Általános Iskola diákjai, az 5–6. osztályosok közül pedig a Bartók Béla Magyar–Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és
a Tatáról érkezett Talentum Angol–
Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. A házigazda intézmény, a
Kossuth Lajos Magyar–Angol Nyelvű Általános Iskola diákjai ezüst minősítést értek el. A verseny végén a
zsűri elnöke külön kihangsúlyozta,
hogy rendkívül színvonalas, szórakoztató és profi előadásokat láthatott
a közönség. n (Viszkocsil Dóra)

Egy mindenkiért,
mindenki egyért
Találkozó Budafok-Tétény stratégiai partnereivel
Budafok-Tétény önkormányzata idén is
megrendezte év végi találkozóját stratégiai partnerei számára. A Katona Borházban megtartott rendezvényen, melyet Karsay Ferenc nyitott meg, több
mint hetvenen vettek részt, és a polgármester beszélt az idei év sikereiről,
eredményeiről.
„A két éve indított Kerület kenyere és a tavaly indított Kerület kolbásza projektet követően idén megszületett a Kerület süteménye is, melyek
megvásárlásával rászoruló családoknak nyújthatunk segítséget. Emellett
folytatódott az állásbörze, a Szociális
Környezetvédelmi Program, a Sziget
Festékház, valamint az ARTÉR Művészeti Egyesületnek köszönhetően
megszépült a Maci Tagóvoda udvara”
– mondta Karsay Ferenc polgármester. Hozzátette, hogy a sok közös siker
és a zökkenőmentes együttműködés
kulcsa Luktás Miklósné Ágnes volt,
aki most nyugdíjba megy, munkáját a
polgármester egy virágcsokorral kö-

szönte meg. A beszédet követően elsőként Katona Zsófia házigazda üdvözölte a vendégeket, és mutatta be a
családi vállalkozását. Szót kapott még
Bakos Miklós vállalkozó is, aki az
idén harminchárom éves, díjakkal elismert cégéről beszélt röviden, és egy
kis játékra hívta a vezetőket. 33 kulcsot rejtett el a helyiségben, aki megtalálta, ajándékot kapott a Bakosfa
Kft. tulajdonosától.
Az est folyamán Jurás László, a
Gazdasági, Vállalkozás- és Turizmusfejlesztési Bizottság elnöke arról beszélt, mindent megtesz azért, hogy a
helyi vállalkozások munkáját segítse. Kiss Norbert, a Budafoki Labdarúgó Kft. ügyvezetője a klub eddig elért
sikereiről és jövőbeli tervekről beszélt.
Az utolsó megszólaló a Promontor Televízió szakmai vezetője volt, aki tájékoztatta a cégvezetőket a televízióban
elérhető reklámfelületekről. A vacsorát követően a Krúdy Fröccs című
színházi előadást tekinthették meg
a vendégek. n (Viszkocsil Dóra)

Városházi Híradó
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Hirdetésfelvétel

Médiapartner: Sales Bt.

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

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő
Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.
Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!
Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679

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

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.

S
D

Sándor és Társai KKT

ék

Újra megnyitottunk!

Á N
O R

Szerettettel várjuk
kis
ed
minden kedves régi
- és
sk
nagykere
és új Vásárlónkat üzletünkben!
el
em

t
Já

TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ

Sándor

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

Apróhirdetés
Apróhirdetés-felvétel:
GYORSNYOMDA,
PROMONTOR UDVAR

1221 Budapest,
Kossuth. L. u. 25–29.
szolgáltatás 
Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes
körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752
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

eladó 
Sürgősen eladó 1225 Budapest, Bartók Béla úti jó
állapotú 70 m2 háromszobás, földszinti téglaépítésű
öröklakás 30 millió forint. Tel: +36-30-9340-189

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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Két bronzérem és egy ötös alá
Derekasan teljesítettek a budafókás úszók Kaposváron
Két bronzérem, két negyedik helyezés egyéniben, és számos döntő – ez a
Budafóka XXII. SE dicséretes mérlege a
szombaton befejeződött országos rövid
pályás úszóbajnokságon, Kaposváron.
Horváth Tamás vezetőedző ötös alát ad tanítványainak, ami azt mutatja, hajszállal
lehetett volna jobb is a mérleg, de ez sokszor nem Zombori Gáborékon múlt.

Szédítő menetelésben a BMTE
Bélteky Róbert a Melbourne Victoryt cserélte fel a feljutásra esélyes BMTE-re
A Budafok szédítő menetelése nem ért
véget. A Promontor utcai gárda vasárnap Szolnokon folytatta győzelmi sorozatát, és biztos feljutó helyen áll a labdarúgó
NB II-ben az őszi bő félidő befejezésekor,
21 forduló elteltével. Ebből az alkalomból a
mérkőzést a Tisza partján megtekintő tulajdonossal, Bélteky Róberttel beszélgettünk.
któber 20-án, az Új Hidegkuti Nán-

Odor Stadionban balszerencsés körül-

mények között 2-1-re kikapott a Budafok
a labdarúgó NB II éllovasától, az MTKtól. Akkor kevesen gondolták, hogy 2019ben ez lesz a piros-feketék utolsó veresége. Pedig így történt. Azóta sorrendben
így következtek a bajnoki eredményeink:
Vác 2-0, Győr 3-1, Haladás 1-0, Gyirmót
1-1, Vasas 2-0, Siófok 0-0, Szeged 1-0,
és most vasárnap idegenben 1-0-s siker
a Szolnok ellen. Nyolc meccsen hat győzelem és két döntetlen, 42 ponttal második hely a 46 pontos MTK mögött, nyolc
ponttal megelőzve a 34 pontos Csákvárt
és Gyirmótot.
A vasárnapi szolnoki győzelem lényege két percben sűrűsödött össze: az 50.
percben Horgosi lerántotta a kiugró Kovács Dávidot, a védő a kiállítás sorsára jutott, csapatkapitányunk pedig beverte a 18
méteres szabadrúgást. Az 52. percben Tamás László előbb reklamálásért, majd Kovács buktatásáért kapott sárgát, így ő is
mehetett zuhanyozni, és kilenc ember ellen már csak meg kellett őrizni az egygólos előnyt, ami sikerült is. Kovács 12 góljával vezeti a másodosztály góllövőlistáját.
Bélteky Róbert klubtulajdonost a mérkőzés után hívtuk fel.
– Nem mindenki tudja, hogyan is lett
ön a BMTE tulajdonosa.
– Ennek már négy és fél éve – kezdte
az 55 éve Melbourne-ben született, és ott is
élő üzletember. – Akkoriban a legjelentősebb és legismertebb ausztrál futballklub,
a Melbourne Victory résztulajdonosa vol-

tam, de eladtam a tulajdonrészemet. Akkor
beszélgettünk arról Jakab János barátommal, hogy jó lenne belekezdeni egy klubépítésbe itt Magyarországon. Nem az NB
I-ben, hanem kicsit lejjebb, az NB III-ban.
És ez a klub a Budafok lett, ahol egykor,
a hetvenes évek közepén János is játszott.
– Hogyan ismerkedtek meg?
– Úgy, hogy én kétszer is hoztam Melbourne-ből egy ifjúsági csapatot a felcsúti
Puskás-Suzuki Kupára, ott ismerkedtünk
meg. Valaha magam is futballoztam, talán nem is rosszul, a legendás Árok Ferenc keze alatt U16-os ausztrál válogatott
is voltam. Kevés hozzá hasonló igényes
szakemberrel találkoztam, ha két gólt rúgtam, ahelyett, hogy megdicsért volna, a
szememre vetette, mi volt azzal a három
kihagyott helyzettel! De ez csak tréfa, Feri
bácsi volt az ausztrál futball történetének
legjobb szövetségi kapitánya. Az 1988-as
szöuli olimpián 1-0-ra megvertük Jugoszláviát Frank Farina góljával, ami azért
érdekes, mert Feri bácsi újvidéki, mint
ahogy az én édesanyám is, illetve az anyu
kishegyesi, ami ott van pár kilométerre
Újvidéktől! Feri bácsi fantasztikus szakember volt, de szigorú, mindenki félt tőle.
– A BMTE edzője sem rossz, Csizmadia Csabával száguld a csapat, ha nem vigyázunk, még a végén felkerül az NB I-be!
– Imádkozunk, hogy sikerüljön! Amit
csak tudok, mindent bedobok a feljutás érdekében. Rajtam nem fog múlni.
– Vett egy nagy levegőt, és belevágott.
Azért az NB I nem ugyanaz, mint az NB II…
– Mindenki azt mondja... Bele kell
vágni! Az NB III-ban kezdtük, majdnem
kiestünk, aztán feljutottunk, de az NB IIből is majdnem kiestünk, most meg itt vagyunk az NB I kapujában. Még hátravan
16 forduló, az egész tavaszi szezon, nem
lesz könnyű. Mi csak előre tekintünk, előre akarunk menni. Óvatosan, lassan, de
határozottan. A legfontosabb, hogy rend
legyen a pályán belül, de a pályán kívül

is. Fel akarunk jutni? Igen, miért is ne?!
Nem azért vagyunk az NB II-ben, hogy
kiessünk onnan! Aki a sporttal foglalkozik, az mindig nyerni akar.
– Jó negyven éve álmodunk erről.
Mármint a Budafok feljutásáról.
– Nagyon boldog lennék, a Budafok és
az egyetemes magyar futball miatt is. Egy
olyan csapat jutna fel, amely nem pesti
mamutklub, de nem is vidéki mamutklub,
a főváros és a vidék határán, ahogy a szlogen is mondja, kisváros a nagyvárosban.
Ott vagyunk magabiztosan a második helyen, csak rajtunk múlik, hogy meg tudjuk-e tartani. Szerencsére a riválisok botladoznak, de, ahogy említettem, van még
tizenhat meccsünk, és az nem kevés. Ma
nem játszottunk jól, de azt mondják, egy
bajnokcsapat tud csúnyán is nyerni.
– Jól érzékelem, hogy Csizmadia Csaba kinevezése az edzői posztra tavaly
ilyenkor kulcsfontosságú lépés volt?
– Eddig sikeres, és szerintem az is
lesz. Ismeri a klubot, ismeri a játékosokat, remekül átlényegült játékosból edzővé – ami pedig nem mindig könnyű –, és
nagyszerű a kapcsolata az egykori játékostársaival. Budafokon rend van a csapat
körül, a szakmai stábban és a játékoskeretben, ez a sikerek záloga. És anyagilag
is stabil a helyzet.
– Ez utóbbiról ön gondoskodik.
– Ez az én feladatom. Nekem van a
legkönnyebb dolgom, csak kimegyek a
meccsekre.
– No és kinyitja a pénztárcáját…
– Az folyamatosan nyitva van! Ősszel
átlagban minden második bajnokira hazautaztam Melbourne-ből, általában összekötöm a kellemeset a hasznossal, Magyarországon és Angliában is vannak üzleti
érdekeltségeim, húsz éve van lakásom Budapesten. Kétlaki vagyok, mert bár Melbourne-ben születtem – édesapám 1956ban emigrált –, Budapest legalább annyira
az otthonom. n (Ch. Gáll András)

Jégpályaavató Mikulásbuli
Karsay Ferenc polgármester is tartott korcsolya oktatást
korábbi évekhez hasonlóan idén is ki-

Anyitott Budafok szívében a közked-

velt jégpálya. Ebből az alkalomból ovis
korisoktatással és meglepetésekkel várták
a vasárnap délutáni avatóbulin résztvevőket. A gyerekek találkozhattak a Mikulással és krampuszaival, akik mandarinnal,
szaloncukorral és lufihajtogatással lepték
meg őket.
Később Karsay Ferenc polgármester, egykori válogatott jégkorongjátékos,
edző, testnevelő tanár tartott korcsolyaoktatást a kerületi ovisoknak, melyben a
MAC Budapest Utánpótlás hokisai voltak segítségére. A jó hangulatú rendezvényt nagy érdeklődés övezte, rengetegen léptek a jégre. Aki pedig megéhezett
korcsolyázás közben, azt Majecsko várta finom falatokkal a jégpálya mellett.
További információk a jégpályával kapcsolatban:https://budafokteteny.hu/hir/szerdan-megnyilik-a-budafoki-jegpalya n (vh)

Városházi Híradó
budafok-tétény

– Ahogy teltek a napok, egyre jobban
úsztak a legjobb versenyzőink, Zombori Gábor és Márton Ricsi az utolsó napon,
szombaton, már parádésan úsztak. Lehet, hogy akkorra jött ki a formaidőzítés –
mondta Horváth Tamás, a klub alapítója és
az első pillanattól kezdve vezetőedzője. –
Vagy talán addigra rázódtak bele fejben…
Az első napokban volt egy kis hiányérzetem, mivel a sok negyedik és kilencedik
hely fájó, hiszen azt jelenti, hogy éppen lemaradtunk a dobogóról vagy a döntőről.
– Zomboritól talán egy picit jobbat vártunk 400 méter gyorson, abban a
számban, amelyikben vb-csúccsal ifjúsági
világbajnok lett.
– Az időeredménye nem volt rossz,
még így is jobbat úszott, mint a glasgow-i
rövid pályás Európa-bajnokságon, azaz
egyéni csúcsot javított. De vissza a negyedik és kilencedik helyekhez: ennek összetett okai vannak. Az egyik, hogy nagyon
fiatal kislányokkal álltunk ki a váltókban, 13 évesekkel, ami kuriózumszámba
megy. Rátkai Zsófia, Molnár Dóra, Szabó
Lili Sára, Kuti Karolina egyaránt 13 éves,
Szalontai Dorina a maga 15 évével a korelnök. A másik ok, hogy miközben nem
romlottunk, néhány klub erősen feljött,

például a Honvéd leigazolta Milák Kristófot, Hódmezővásárhelyen pedig külföldi úszókkal érik el az eredményeket. Ezzel nem tudunk konkurálni.
– Mi a helyzet ifjúsági világbajnokunkkal, Zombori Gáborral?
– Ő is ért el évjáratos csúcsokat, tehát nem úszott rosszul, például 100 méter vegyesen remekelt. Nagyjából ott tartunk vele, mint tavaly Kazanyban, még rá
kéne rakni egy utolsó makrociklust, most
ez hiányzott az edzésmunkából. De itt
most tudnám Sós Csaba szövetségi kapitányt is idézni, aki annak idején azt tanította nekem a TF-en a szakedzőin, hogy még
a legnagyobbak sem képesek öt hónap leforgása alatt kétszer csúcsformába kerülni.
Gábortól sem várhattuk el, hogy a budapesti ifjúsági vb megnyerése után decemberben megint elkápráztatja a világot.
– 400 méter gyorson viszont már megvan az olimpiai A szintje!
– Ez igaz, de Milák kristóf és Holló
Balázs is pályázik az indulásra ebben a
számban, s nemzetenként csak ketten állhatnak rajthoz. Húzós évünk következik,
ifi ob, felnőtt ob, felnőtt Eb és reményeink szerint olimpia, s mindegyiken csúcsformában kellene úsznia Gábornak – nem
lesz könnyű.
– Másik reménységünk Márton Ricsi,
neki hogyan ment?
– Ő most pillangón tett ki magáért.
Ha száz százalékig az úszásra tud összpontosítani, ő is harcba indulhat az olimpiáért, csak az a baj, hogy pillangón talán a legerősebb a hazai konkurencia.
Mindenesetre a képességei megvannak
hozzá. n (Ch. Gáll András)

Koncert és szinkronúszás
Adventi hangulat a Hajós Alfréd Tanuszodában
Advent második vasárnapján este a Hajós
Alfréd Tanuszodában a lelátó minden ülőhelyét elfoglalták az érdeklődők, hogy az
évek óta hagyományosan megrendezett
koncert és szinkronúszás-bemutató részesei lehessenek.
odnár Tamás uszodavezető és a Hó-

Bfehér Fóka Úszóiskola munkatársai a

Budafoki Mozart Ifjúsági Zenekar színvonalas hangversenyével, a szinkronúszó
lányok keleti zenére előadott, pompás
műsorával és meglepetés-előadásokkal
készültek erre az estére. A vendégeket a
program kezdete előtt a rendezők pezsgővel és süteménnyel kínálták, majd elkezdődött az adventi koncert.
A zenekar változatos, műfaji határokon átívelő hangversenyén, amelyen Horti Gábor vezényelt, elhangzott J. S. Bach
D-dúr szvitje, a nyitány a La Mancha lovagja című musicalből, az argentin zeneszerző, Piazzolla Libertango című műve
és a remek ABBA-összeállítás. Az együttes egy karácsonyi dal jazzfeldolgozásával
és Németh Beáta énekszólójával kívánta zárni ünnepi koncertjét, de a közönség
vastapsa ráadást „követelt”, így a vízi balett produkció előtt utolsó zeneszámként a
Karib-tenger kalózai című film zenéjéből
csendült fel egy részlet.

E könnyed zenei programot követően
a medence szélén felsorakozott szinkronúszók, Bojsza Orsolya és Hanczár Jázmin
növendékei ugrottak vízbe, ahol keleti zenére, csapatmunkában kivitelezték az eddig tanult elemek összekötéséből készült
koreográfiát. A húsz lány – a kisebbek jó
ritmusérzékkel és nagyon lelkesen, a nagyobbak pontos időzítéssel, egymással és
a zenével összhangban – kecsesen és bájosan „eltáncolt” műsora is nagy sikert
aratott a közönség körében.
Az advent jegyében megrendezett program záróakkordjaként a Hófehér Fóka
Úszóiskola egykori és jelenlegi növendékeiből erre az alkalomra verbuválódott
énekkar elénekelte Bárdos Lajos egyik
kórusművét, majd két kitűnő hangú lány,
Lachmann Mónika és Steiner Gréta egy karácsonyi dalt adott elő duóban, Fodor Kristóf gitárkíséretével.
A Hajós Alfréd Tanuszoda dolgozói ezzel a színvonalas programmal köszönték
meg az eseményen részt vevő Karsay Ferenc polgármesternek az önkormányzat által nyújtott segítséget, valamint partnereik
támogatását, az óvodás és iskolás csoportokat kísérő, illetve a nyári napközis táborban
dolgozó pedagógusok, dadusok munkáját,
amelyet a Hófehér Fóka Úszóiskola érdekében végeztek 2019-ben. n (T. a.)
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