Új röntgengép a rendelőben Búcsúzik a kapitány

Lackfi a könyvtárban

Repülőrajtra várva

Az Egészséges Budapest Program finanszírozásával kap digitális röntgengépet a Káldor
Adolf Szakrendelő. (2. oldal) 

A kortárs magyar irodalom egyik legsikeresebb
alkotójával ünnepelték a Magyar kultúra napját
a Budafoki Könyvtár vendégei. (5. oldal) 

Február másodikán a Csákvár csapatát fogadjuk. Itt a lehetőség a visszavágásra, mivel ősszel
2-1-re kikapott a BMTE. (12. oldal) 

A képviselő-testület ülésén mondtak köszönetet
a kerületi rendőrkapitányság leköszönő vezetőjének, Bató Andrásnak. (7. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Élő legenda
a Klauzálban
Kovács István avatta fel
Szabó Gyula szobrát

(5. oldal) 

XXVIII. évf. 2. szám 2020. január 22.

Szobrot kapott a Nemzet Színésze
A Magyar kultúra napján avatták fel Szabó Gyula szobrát a Klauzál Házban, ahol a családtagok mellett Kovács István is beszélt az egykori pályatársról
ilencvenéves lenne a nagy mesemondó,

Ka Jankovics Marcell által megalkotott,

lenyűgöző Magyar Népmesék rajzfilmsorozat hangja. Az idősebbeknek ő Józsi az úthengerrel, Buga Jakab a Tenkes kapitányából vagy éppen Columbo magyar hangja.
Szabó Gyulát mindenki szerette BudafokTétyényben és az egész országban. A
Nemzet Színészének szombaton állítottak
szobrot a Klauzál Gábor Budafok-Tétény
Művelődési Központban a Magyar kultúra
napja alkalmából. A művész sokáig élt kerületünkben, Karsay Ferenc polgármester
pedig gyermekeit, Zsófit és Gyulát is tanította. Az avatáson száznál is többen gyűltek
össze. A polgármester a szoboravatás előtt
az ATV-ben elmondta: Szabó Gyula sosem
bújt el a kíváncsi szemek elől, maga járt a
pékségbe, uszodába, boltba, ahol mindenkihez volt egy jó szava. Az élethű portrét jó
barátja, Huber József kerületi szobrászművész készítette. Az alkotás a családnak, volt
feleségének, Pálma asszonynak, két kisebb
gyermekének, Gyulának és Zsófinak is nagyon tetszett.
– Amikor a szobrot megláttam, nem az
elérzékenyülés tombolt bennem, hanem a
büszkeség, hogy édesapám a magyar kultúra része, a mai napig emlékeznek rá – nyilatkozta Szabó Zsófi, a színművész lánya.
Hozzátette: a kisfia ugyan már nem ismer-

A kitelepítettekre emlékeztek Tétényben

Szabó Gyula
felesége,
gyermekei
és unokája

hette a nagypapát, de az ő meséit hallgatja,
látja Frakként, dr. Bubóként vagy hallgatja
a Magyar Népmeséket. – Én is itt éltem hároméves koromtól a kerületben, most pedig
itt dolgozom, éppen a művelődési házzal
szemben, az RTl Klubnál. Ha dolgozom és
kinézek az ablakon, látom, hogy hol tanultam úszni és balettozni, és most már édesapám szobrát is – mondta el Zsófi.
Szabó Gyula színművész szobrát Karsay
Ferenc polgármester és Kovács István színművész leleplezte le. Kerületünk vezetője,
miután köszöntötte a megjelenteket, külön
kiemelve a családtagokat, méltatta a haláláig kerületünkben élő színészt, aki színpadi alakításai mellett számtalan játék- és
tévéfilmben szerepelt, valamint remek orgánumáról is ismert volt. Miután Kovács
István színművész pályatársára emlékezve
elmondta Szent Pál apostol első leveléből
a Szeretet himnuszát, és Madarász Pálma
megköszönte a szobrászművésznek, valamint az önkormányzatnak a bronzportrét,
a Klauzál Ház kamaratermében Lakatosné
Ircsik Teréz, az OSZMI munkatársa és Kovács István színművész néhány filmrészlet
levetítésével emlékezett meg Szabó Gyuláról. A Magyar kultúra napja alkalmából rendezett program befejezéseként Nagyon kell
szeretniök! címmel felolvasószínház várta
az érdeklődőket. (Folytatás az 5. oldalon) 

Fölényes Fidesz-győzelem
Csiszár Zsuzsanna a szavazatok csaknem 55 százalékát szerezte meg Nagytétényben
Vasárnap nagy fölénnyel győzött Csiszár Zsuzsanna, a
Fidesz–KDNP jelöltje a XXII. kerületben tartott időközi választáson Nagytétényben. A Fidesz–KDNP jelöltje a szavazatok 54,38 százalékát szerezte meg, míg
az ellenzéki Összefogás jelöltje, a Demokratikus Koalícióban politizáló Nádor Iván 45,31, a munkáspárti Benyovszky Gábor pedig 0,31 százalékot kapott.
voksolást azért kellett megismételni, mert októ-

A ber 13-án, a helyhatósági választásokon ugyan
A magyarországi németek 73 évvel ezelőtti kitelepítésére emlékeztek január 19-én a nagytétényi
Sváb Emlékműnél. A rendezvényt a Nagytétényi Polgári Kör és a Német Nemzetiségi Önkormányzat
szervezte. (Továbbiak a 9. oldalon) 

két szavazattal többet kapott Nádor Iván, de utóbb
kiderült, egy szavazatot – amely Csiszár Zsuzsannára érkezett – véletlenül Nádor Ivánhoz számoltak. A bíróság döntése értelmében így szavazategyenlőség miatt újra meg kellett tartani a
voksolást a nagytétényi 8. számú választási körzetben. Az ismétlésen Csiszár Zsuzsanna jelentős különbséggel győzött. Csiszár Zsuzsanna és Nádor
Iván véleményét a választásról lapunk 2. oldalán
olvashatják. n (vh)
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

A Fidesz–KDNP jelöltje
győzött Nagytétényben
Csiszár Zsuzsanna a szavazatok csaknem 55 százalékát szerezte meg
Vasárnap nagy fölénnyel győzött Csiszár Zsuzsanna, a Fidesz–KDNP jelöltje a XXII. kerületben tartott időközi
választáson. Október 13-án a nagytétényi, 8-as választókörzetben szavazategyenlőség alakult ki. Ennek megfelelően tartottak a törvény szerint új
időközi választást január 19-én.
siszár Zsuzsanna, a Fidesz–KDNP

Cjelöltje a szavazatok 54,38 száza-

lékát szerezte meg a vasárnapi időközi választáson a 8. számú körzetben,
Nagytétényben. Az ellenzéki összefogás jelöltje, Nádor Iván, a Demokratikus Koalíció politikusa 45,31, a munkáspárti Benyovszky Gábor pedig 0,31
százalékot kapott.
Mint ismert, a szavazategyenlőség
miatt az októberi választásokat követően egy körzet képviselő nélkül maradt.
Az új képviselő-testület 16 fővel alakult meg. Egy civil képviselő mellett
tízen nyertek mandátumot az Összefogás és öten a Fidesz–KDNP színeiben.
Karsay Ferenc polgármester lapunknak elmondta: ebben a helyzetben
együttműködést ajánlott fel valamennyi
képviselőnek, annak érdekében, hogy
dolgozzanak együtt városrészünk fejlődéséért, ne fecséreljék az energiáikat
pártpolitikai csatározásokra. A lezárult
kampányt követően dolgozzanak kö-

zösen a fejlődés érdekében. Az ellenzéki összefogás tíz képviselője közül hárman a konstruktív munkát választották,
heten nem fogadták el a békejobbot.
A január 19-i időközi választáson
győzedelmeskedő Csiszár Zsuzsannával (Fidesz–KDNP) együtt teljes lett
Budafok-Tétény képviselő-testülete.
A polgármester szerint ez alapján elmondható, hogy a szavazók is a fejlődésre voksoltak, amikor arra a jelöltre
adták szavazatukat, aki programjában
is az együttműködést hirdette.

A képviselő-testület összetétele ennek megfelelően úgy alakult, hogy abban az ellenzéki összefogás színeiben
7 képviselő, a Fidesz–KDNP-frakcióban 6 képviselő foglal helyet, míg
2 civil és 2 baloldali (Budafoki Baloldali frakció néven) képviseli még
a helyieket.
– Mindez számomra azt mutatja, kétféle képviselő ül a testületben: aki nem kíván együttműködni, és aki akar dolgozni. – jelentette
ki Karsay Ferenc. Hozzátette, most
vált teljessé a képviselő-testület és a
különböző politikai szervezetek által delegált képviselők aránya teljesen
kiegyensúlyozott. A választók tehát a
összehangolt munkát várnak tőlünk.
Szerencsére az Összefogás egyes képviselői részéről is van együttműködési szándék.
A polgármester hangsúlyozta azonban, hogy a szakmai alapú közös munka lehetőségét a jövőben is mindenkinek biztosítani fogja. – Örömmel tölt
el, hogy az itt élők felelősen döntöttek, az új választáson az együttműködés mellett tették le voksukat, nem
hagyták magukat félrevezetni az ellenzék hamis állításai és a kerület érdekeit figyelmen kívül hagyó politikai
törekvései által – fűzte hozzá a polgármester. n (vh)

digitális röntgengép
Kormánypárti öröm, ellenzéki csalódás Új
a szakrendelőben
Az időközi választásról kérdeztük a Fidesz és az Összefogás jelöltjét

A beépítés idején az ellátást a Fehérvári úton végzik
z Egészséges Budapest Program
pályázatának finanszírozásával kap korszerű, teljesen digitális röntgenfelvételező gépet a Káldor
Adolf Szakrendelő. A gép beépítési munkálatai 2020. január 20-án kezdődtek, melyet hatósági sugármérés
és engedélyezési eljárás követ. A betegellátást várhatóan 2020. március
9-én kezdik meg a korszerű, új képalkotó eszközzel. A beépítési és engedélyezési időszakban a betegek ellátását a Szent Kristóf Szakrendelő (1117
Budapest, Fehérvári út 12.) radiológiai osztályán biztosítják az alábbi munkarendben.

A nyertes

Nádor Iván:
Bíztam a sikerben, ezért csalódott vagyok
Csiszár Zsuzsanna:
Két évtized munkáját ismerték el
„Nagytétény a szülővárosom, összesen 17 éve képviselem az itt élőket – mondta lapunknak Csiszár Zsuzsanna.
– Ismerem a problémáikat, ezekkel bármikor megkereshetnek. Köztük élek, fogadóóráim alkalmával is elmegyek akár otthonaikba azoknak, aki ezt igénylik. Szinte
mindenkit személyesen ismerek Nagytétényben, a templom mögötti utcában születtem, és a mai napig itt lakom
a családommal.”
Csiszár Zsuzsanna politikai pályafutása 1998-ban kezdődött, amikor a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselőjelöltjeként megnyerte a helyhatósági választást itt,
Nagytétényben. Képviselői munkáját később 2006 óta
folyamatosan, immár 17 éve végzi. Több bizottságnak
– a városfejlesztési, valamint a kulturális, oktatási és turisztikai bizottságnak – volt a tagja, illetve a szociális,
egészségügyi, sport- és esélyegyenlőségi bizottságnak
az elnöke. Jelenleg ismét a városfejlesztési bizottságban
dolgozik.
„Büszke vagyok arra, hogy a 17 év alatt 150 projektet valósíthattunk meg a korábbi polgármesterrel, Szabolcs
Attilával, és a kerület mostani vezetőjével, Karsay Ferenc
polgármesterrel – folytatta Csiszár Zsuzsanna. – Fontos
nekem az itt, velem élők élete, hiszen ők az életem részei.
Az a célom, hogy mindenki szeressen hazajönni, itt élni
Nagytétényben. Úgy érzem, a megismételt szavazáson ezt
a törekvésemet méltányolták a nagytétényiek.”

„Nagyon bíztam a győzelemben. A választókkal való személyes találkozásokon számomra kedvező visszajelzést kaptam.
Ezért most, hogy nem sikerült, csalódott vagyok” – mondta
lapunknak Nádor Iván, aki az ellenzéki összefogás jelöltjeként indult a voksoláson. A villamosmérnök végzettségű jelölt nagyon készült a január 19-i szavazásra a nagytétényi 8-as
választókerületben. „A feleségemmel ketten vittük ki a szórólapjaimat a választókhoz. Minden egyes házba becsöngettünk, senkit sem hagytunk ki, ezért nagyon reménykedtem a
győzelmemben – mondta. – Az Alditól a Gyümölcs utcáig, illetve a Lidltől az Angeli útig tart a Nagytétényi út másik oldalán a választókerületem. Bejártuk, hogy úgy mondjam, elvégeztük a házi feladatot. Kedvezőnek éreztem a fogadtatást.
Egyértelműen érzékelhető volt a változást akaró hangulat.
Ezért vagyok most csalódott. Hogy mi lehetett a vereségem
oka? Nézze, október 13-án két szavazattal többet kaptam ellenfelemnél, aztán fellebbezés folytán az ítélőtábla újraszámláltatta a szavazatokat, és szavazategyenlőséget állapított
meg. Ezért volt szükség az ismétlésre. Három hónapja még
egy harmadik erő is indult, a Budafok-Tétény Baráti Körök
Egyesülete. Most alacsonyabb volt a részvétel, mint akkor. A
Baráti Körök nem állított jelöltet. Úgy gondolom, akik akkor
rájuk szavaztak, azok most a kormánypártokat támogatták.”
Nádor Iván számára elfogadhatatlan volt, hogy a polgármester a Fidesz–KDNP jelöltje mellett kampányolt, mert
szerinte megsértette ezzel az esélyegyenlőséget. „Tele voltam tervekkel, bíztam abban, hogy szlogenem szerint –
Tisztesség, szolgálat Nagytétényért! – képviselhetem a
nagytétényieket, dolgozhatok a kerület gazdálkodásának átláthatóvá tételén. Sajnos, ezt már nem tehetem meg. Elfogadom a vasárnap született választási eredményt” – fűzte hozzá
a jelölt. n (Ch. Gáll András)

A betegeknek érvényes beutalóval a
Káldor Adolf Szakrendelőben a II. emeleti röntgenregisztráción szükséges jelentkezniük, ahol a rendelő munkatársaitól egy CD-t kapnak. A CD-vel felkeresik
a Szent Kristóf Szakrendelő radiológiai osztályát, ahol elkészítik a röntgenfelvételt, amit a CD-re másolnak. A betegek
a felvételt tartalmazó CD-t visszaviszik
a szakrendelőbe, a II. emeleti röntgenregisztráción leadják, amit az intézet orvosai leleteznek, és folytatják a gyógyítást. A
szakrendelő tájékoztatása szerint a munkálatok alatt a röntgenátvilágítás, a mammográfia, valamint az ultrahangvizsgálatok folyamatosak. n (budafokteteny.hu)

Városházi Híradó

Több forrást osztanak meg



képviselet
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Álláspont

Szepesfalvy Anna alpolgármester

Rendkívüli testületi üléssel indult az idei év a Városháza dísztermében
A január 16-i képviselő-testületi ülésen elbúcsúztatták a képviselők a kerületi rendőrkapitányság leköszönő vezetőjét, Bató
Andrást, valamint döntöttek a fővárosi forrásmegosztásról szóló
rendelettervezetről.
endkívüli testületi ülést tartottak

R a Városháza dísztermében janu-

ár 16-án. Az ülésen az önkormányzat
képviselő-testülete köszönetét fejezte
ki az elmúlt években végzett munkáért, és gratuláltak az új kinevezéshez
Bató Andrásnak, a kerületi rendőrkapitányság leköszönő vezetőjének. A
képviselők az ülésen egy napirendi
pontról döntöttek: a forrásmegosztás-

ról. Az erről szóló rendelet alapján a
Főpolgármesteri Hivatal a forrásokat
elosztja a fővárosi önkormányzat és
a budapesti kerületi önkormányzatok
között. Ilyen források például a fővárosi önkormányzat által kivetett helyi adók mellett az ezekhez kapcsolódó bírság- és pótlékbevételek. A most
meghozott döntés értelmében a testület elfogadásra javasolja a rendelettervezetet a Fővárosi Közgyűlésnek.
A forrásmegosztásról szóló jogcímek
és tervszámok elérhetők a testületi
anyagban, összességében a 2020. évi
eredeti költségvetésben 436 millió forinttal több megosztott forrással számolhatnak az önkormányzatok, mint
2019-ben. n (vh)

A részvétel a fontos
an olyan helyzet, amikor a részvétel maga a győzelem. Különösen igaz ez a

Vtavaly útjára indított Közösségre Kapcsolva – részvételi költségvetés pro-

Mi a véleményük?
Krieger Krisztina
önkormányzati képviselő,
frakcióvezető, Fidesz–KDNP

Csiszár Zsuzsannára voksolt a nagytétényiek többsége 2020. január 19-én. Ez
azt is jelenti, hogy az általa hirdetett fejlődéspárti képviselettel az itt élőknek a
biztonságos és élhető jövőképet sikerült
megfestenie. Azt bizonyítja, hogy a nagytétényiek számítanak rá, és azt is, hogy
jobban értékelték a pozitív kampányt,

Perlai Zoltán
önkormányzati képviselő,
Demokratikus Koalíció

A többség képviselete
A január 19-i nagytétényi eredményes
időközi választással véglegessé vált Budafok-Tétény képviselő-testületének ös�szetétele. Felemelő és egyben igen tanulságos időszakot hagy ezzel maga mögött
a kerület lakossága. Felemelő, mert képviseleti demokráciánk legnagyobb ünne-

Németh Zoltán
alpolgármester
Fidesz–KDNP

Budafok-Tétény, a zöld kerület
Mostanában sokan felhívják a figyelmet a
környezet- és klímavédelem fontosságára, de legtöbbször csak színpadias, semmitmondó vészkiáltások hangzanak el.
Mi a kerületben sokkal többet tettünk és
teszünk ennél. A képviselő-testület tava-

Kovács István
önkormányzati képviselő,
Momentum Mozgalom

A fejlődés és együttműködés
lehetőségei Nagytétényben
Vasárnap Nagytétényben is véget értek
az önkormányzati választások, így ideje,
hogy a versengést felváltsa az együttműködés, a tervek megvalósítása.
Városrészünkben számos terület vár fejlesztésre, mely kiváló alkalmat nyújt a kö-

amely arról biztosította őket, hogy jó kezekben lesz a jövőjük, városrészük jövője. Erre csak az képes, aki a választói között él, valóban kíváncsi a véleményükre
és rendelkezik mindazzal a tapasztalattal, amely a közös célkitűzéseket sikerre
viheti. Zsuzsi személye és korábbi sikerei
garancia arra, hogy választókörzetében a
megálmodott fejlesztések elindulhatnak,
egy részük megvalósulhat. Nagyszerű
kezdeményezés volt tőle, hogy kérdőívbe szedte a korábban hozzá vagy a hivatalhoz eljuttatott ötleteket, fejlesztési területeket, hogy ezt választóihoz eljuttatva
azok dönthessenek a fontossági sorrend-

jük felállításáról, akik ezeknek a fejlesztéseknek az elsődleges élvezői lesznek.
Büszke vagyok arra, hogy általa mind a
frakciónk, mind pedig a testületünk egy
újabb női taggal bővült, aki kellő érzékenységgel és empátiával közelít az emberekhez, aki meghallja azokat az igényeket, problémákat is, amelyek gyakran
kimondatlanok maradnak, és csak érzésekkel kódolhatók.
Sok sikert kívánok neki az előttünk
álló munkához, a választóknak pedig köszönjük, hogy azt a személyt delegálták
a testületbe, aki tenni akar, és az együttműködés vezérli. n

pe, amikor egy közösség megválasztja
vezetőit, de egyben tanulsággal is szolgál
arra, hogy a választói akarat nem minden esetben képes utat törni magának.
A kerületi képviselő-testület megalakulása és eddigi működése ékes példája annak, hogy miként lehet a változást kívánó
lakossági akaratot egyéni – egzisztenciális előnyökkel járó – árulással megakasztani, a 2/3-os többségi képviseletet ideiglenesen kisebbségbe szorítani.
A többség, csakúgy, mint annak képviselete azonban töretlenül és egységesen halad közös céljainak elérése felé.
Lakossági és képviselői kezdeményezések sorát készítjük elő döntésre an-

nak érdekében, hogy a változás érzékelhető legyen. Februári javaslatunk a 6 év
alatti gyermekek nem kötelező védőoltásának önkormányzati támogatásáról
szól, melynek elfogadása esetén a szülők kérhetik a bárányhimlő, a rotavírus,
a hepatitis A, a kullancs által okozott
agyvelőgyulladás és a fertőző agyhártyagyulladás elleni vakcinát is. Jelenleg
aki minden javasolt védőoltást beadat a
gyermekének, még ha a piacon föllelhető
legolcsóbb oltóanyagot választja is, több
mint 285 ezer forintot kénytelen fizetni.
Hisszük, hogy ha valamit pénzzel ki lehet váltani, akkor az inkább gyermekeink
egészsége. n

lyi utolsó ülésén elfogadtuk a kerület Klímavédelmi Cselekvési Tervét. Képviselőcsoportunknak sikerült meggyőznie a
testület többi tagját arról, hogy konkrét
feladatmeghatározásra van szükség, valóságos tartalommal.
Önkormányzatunk zöldprogramját már
korábban elindítottuk, ezt folytatjuk most.
Csak néhány példa arra, mit tett eddig a
kerület: faültetési program; ágdarálási és
komposztálási program; műanyag-mentesítési program a polgármesteri hivatalban, kerületi intézményekben, cégeknél;
zöldzsákosztás; környezettudatos szemléletformáló kiadványok gyerekeknek.

Köszönöm mindenkinek az ezekben való
részvételt, a kerület minden lakója büszke
lehet eredményeinkre.
Célunk létrehozni egy zöldirodát,
amelynek fontos feladata lesz többek között a szemléletformálás, további környezetvédelmi akciók kidolgozása és szervezése, a lakossággal való kapcsolattartás.
Lehetőségeinkhez mérten segítjük a zöldügyért tenni kész lakótársainkat és szerveződéseiket. Így a 10 millió fa mozgalmat
is – velük nemrégiben a polgármesteri hivatali szakemberekkel közösen ültem egy
asztalhoz, és rendszeres konzultációról,
együttműködésről állapodtunk meg. n

zös fellépésre és együttműködésre a most
hétvégén megválasztott nagytétényi képviselőtársammal, Csiszár Zsuzsával karöltve.
A hosszú listából néhány fontos elemet
szeretnék kiemelni. A nagytétényiek számára a sportolás szinte egyetlen tere az
ún. „Kohász” pálya, mely jelen állapotában korszerűtlen és hosszú távon nem is
alkalmas a sportolni vágyók megfelelő fogadására. Évek óta várat magára a pályarekonstrukció, az öltözők bővítése, korszerűsítése, mely beruházások nélkül a minőségi
utánpótlás-nevelés is kárt szenved. A folyamat felgyorsítására kezdeményezett önkormányzati egyeztetéseim hatására végre
látványos előrelépés várható idén.

Szintén nem várhat tovább a budafoki
mintát követő közösségi szabadidőpark kialakítása a nagytétényi Duna-parton, de itt
az ideje annak is, hogy – a garázs- és kommunális adó eltörlésének pozitív fogadtatása után – szót emeljünk a nem lakóövezetben, de állandó lakóhelykényt használt
ingatlanok adókönnyítése érdekében is.
Nagyon dicséretes a járdaépítési hullám a
területünkön, de a tervezésnél és kivitelezésnél azok használhatóságára, akadálymentesítésére, és – főleg az Ó-hegy területén – a csapadékvíz elvezetésére is
figyelemmel kellene lenni, mely utóbbi a
beépített területek növekedésével egyre
aggasztóbb. n

jektünkre.
2019 októbere és decembere között, vagyis két hónap alatt bármilyen kerületi előzmény nélkül közel 400 ötletet nyújtottak be a kerületiek. Óriási
büszkeséggel tölt el, hogy olyan kerületben élek, olyan kerületért dolgozhatok, ahol ennyire aktív a közösség, ennyire a szívükön viselik az itt élők környezetük, otthonuk jövőjét. Persze eddig is tudtuk, hogy a XXII. kerületiek
bátran kiállnak a jogaikért, hallatják a hangjukat, és minden lehetséges módon támogatják a kerületet, de őszintén megható volt a feltöltött ötletek mögötti gondoskodást megtapasztalni.
Most egy nagyon fontos időszakban vagyunk a megvalósítás szempontjából: a beérkezett projektek szakmai vizsgálaton esnek át, hiszen ahhoz, hogy
szavazni lehessen rájuk, néhány alapfeltételnek teljesülnie kell. Ilyen például az, hogy legyen jogkörünk végrehajtani azt. Mit is jelent ez? Más tulajdonában vagy kezelésében álló területre akkor sem tudunk kötelezettséget vállalni, ha amúgy az ötlet maga 100 százalékban támogatandó. Az is szempont
volt, hogy egy-egy ötlet költségigénye ne haladja meg önmagában a városrészenként kiírt 100 milliós keretösszeget, vagy hogy ne érintsen már folyamatban lévő fejlesztést, hiszen arra már különítettünk el forrást.
Ez óriási munka: most minden olyan projektet, amely megfelel az alapvető feltételeknek, a hivatal munkatársai rutinjuk, valamint korábbi hasonló
projektek tapasztalata alapján hozzávetőleges költségtervvel látnak el, melynek pontosítása érdekében nemegyszer felvették a kapcsolatot a javaslatot
benyújtóval, és ha szükséges volt, többször is átbeszélték a javaslat részleteit.
A költségek becslése azért is fontos, mert a szavazás során kialakult sorrend
alapján kezdjük el megvalósítani a javaslatokat, és látnunk kell, hogy egyegy javaslat az összköltségvetés (csak emlékeztetőül: városrészenként 100100 millió forint) mekkora részét érinti.
Éppen ezért kérjük a türelmüket, hogy megfelelően elő tudjuk készíteni
ezeket az ötleteket, és január végével elindulhasson a részvételi költségvetés
legizgalmasabb szakasza, a szavazás.
Már most bátorítok mindenkit, hogy kampányoljon az ismerősei körében, akár találkozások, beszélgetések alkalmával, akár a Facebookon, hiszen
azokat az ötleteket fogjuk majd megvalósítani, amelyekre a legtöbben szavaznak!
Izgatottan várom, mit szeretnének a budafokiak, budatétényiek és nagytétényiek a legjobban! n

Megjelent
Bornegyed
magazin
téli száma
A Budafok-Tétény
Kulturális és Gasztronómiai Magazinjához
a kerületi terjesztési
pontokon és a Budafoki Pincejárat helyszínein juthatnak hozzá
ingyenesen az olvasók.
www.bornegyed.hu

Terjesztési pontok:
ARTÉR Művészeti Egyesület
1221 Budapest, Péter-Pál utca 128/B
Art Quater Nonprofit Kft.
1222 Budapest, Nagytétényi út 48–50.
Bakery Pékség (Budatétény)
1223 Budapest, Jókai Mór utca 38.
Bakery Pékség (Piac)
1221 Budapest, Játék u. 8.
Baross Gábor-telepi Polgári Kör
1224 Budapest, XVI. utca 22.
Budafoki MTE Sportegyesület
1222 Budapest, Promontor u. 89,
Barrique Bor (borászati üzlet)
1221 Budapest,Kossuth L. utca 2/B
Cziffra György Kulturális Központ
1225 Budapest, Nagytétényi út 274.
Promontor Print Kft.
1221 Budapest, Kossuth L. utca 25–29.
Budapest Főváros Kormányhivatala
XXII. kerületi hivatala, kormányablak
(Promontor udvar)
1221 Budapest, Kossuth L.utca 25–29.
Budapest Főváros Kormányhivatala
XXII. kerületi hivatala
1221 Budapest, Anna u. 15/B
Budapest Főváros Kormányhivatala
XXII. kerületi hivatala, kormányablak
(Campona)
1222 Budapest, Nagytétényi út 37–43.
Klauzál Gábor Budafok-tétényi Művelődési Központ (Klauzál Ház)
1222 Budapest, Nagytétényi út 31–33.

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Budafoki Könyvtár
1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 30.
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Nagytétényi Könyvtár
1225 Budapest, Nagytétényi út 283.
Krémes Cukrászda
1221 Budapest, Savoyai Jenő tér 1.
Óhegy Étterem
1224 Budapest, Bartók Béla út 120.
Budafoki Szomszédok Piaca
1221 Budapest, Játék u. 8.
Pötty
1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 6,
Centrál Computer
1221 Budapest, Kossuth L. u. 25–27.
Salátabár
1221 Budapest, Városház tér 17.
Spiller Cukrászda
1221 Budapest, Kossuth L. utca 25–29.
Szelmann Ház
1225 Budapest, Nagytétényi út 306.
Dél-budai Egészségügyi Szolgálat
Közhasznú Társaság (SZTK)
1221 Budapest, Káldor Adolf u. 5–9.
Budafok-Tétény Baráti Körök
Egyesülete székháza
1222 Budapest, Tóth József u. 45.
Wohner Vendéglő
1222 Budapest, Lánc u. 10.
Zenebolt Angel’s life
1221 Budapest, Kossuth L. utca 2/B.
Rozsdás Kakas Étterem és kávézó
1225, Szabadság u. 1.
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meghívó

állás (www.budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok)

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Budafok-Tétény csoportja
szeretettel hív és vár minden érdeklődőt
MARTON BERNÁT ciszterci szerzetes, paptanár előadására:

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzat Jegyzője pályázatot ír ki

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére
A pályázatokat 2020. február 15-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „vagyongazdálkodási ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi
e-mail címre: palyazat@bp22.hu

1956-os menekülésem története
Időpont: 2020. január 23., csütörtök, 18.00 óra
Helyszín: Vojnovich-Huszár-villa
(cím: 1223 Budapest XXII., Művelődés utca 37/A)
„Miután a szerzetesrendeket feloszlatták, állami iskolákban,
a XXII. kerületi Baross Gábor-telepen, majd pedig Budafokon,
az Árpád utcai iskolában folytatta elemi iskolai tanulmányait.”

Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ

családsegítő

munkakör betöltésére
A pályázatokat 2020. január 30. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy
postai címre: E-mail: gyjolet@gyermek22.hu. Postai cím: Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.

A rendezvényt Budafok-Tétény önkormányzata támogatja.
Rendezvényszervező: Ambrus Károly
(ambruskarcsi@gmail.com, tel.: +36-30/919-0439)

Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzser munkakör betöltésére

A pályázatokat 2020. január 30. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy
postai címre: E-mail: gyjolet@gyermek22.hu. Postai cím: Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.

Felhívás
Felhívás a kerületi pedagógusokhoz

DÍSZOKLEVÉL KÉRÉSE

Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ

A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri
Hivatal Humánszolgáltatási Irodája ezúton kíván segítséget nyújtani a XXII. kerületben élő, valamint egykoron a
kerületben dolgozó pedagógusoknak díszoklevélhez jutásában.

Helye: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala
Humánszolgáltatási Iroda, 1221 Budapest, Városház tér 11.

A díszoklevél igénylésének feltétele: legalább 30 év pedagógusi
pályán töltött szolgálati idő, valamint az alapdiploma megszerzésének ideje óta eltelt 50, 60, 65, illetve 70 év.

Felvilágosítás a Humánszolgáltatási Irodán Koberné dr Brindza
Renátától kérhető,
tel.: 229-2611/179. mellék.

A díszoklevél igénylésének kérelméhez kérjük, szíveskedjenek az
alábbiakat csatolni:
- az előírt szolgálati időre kiterjedő szakmai pályájának leírását
is magában foglaló önéletrajzot /elérhetőséggel: lakcím, telefonszám, e-mail cím/,
- munkakönyve hiteles másolatát,
- utolsó munkahelye javaslatát,
- a felsőfokú végzettséget igazoló oklevelet kiállító főiskola/
egyetem jogutód intézményének honlapjáról letöltött díszoklevél
igénylőlap aláírt példányát,
- a szakképzettséget tanúsító oklevél másolatát.
Aki már rendelkezik díszoklevéllel, annak elegendő az újabb évfordulóhoz kötött díszoklevél adományozása iránti, az adott főiskola/egyetem honlapjáról letöltött kérelméhez az előző díszoklevél másolatát mellékelnie.
A beküldés határideje: 2020. február 21.

A borítékra kérjük ráírni: DÍSZOKLEVÉL

gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére
A pályázatokat 2020. január 31. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy
postai címre: E-mail: gyjolet@gyermek22.hu. Postai cím: Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.
Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ

takarító munkakör betöltésére

A pályázatokat 2020. január 30. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy
postai címre: E-mail: gyjolet@gyermek22.hu. Postai cím: Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.

A Budafoki Gyors új munkatársat keres!
Keressük azt a budafoki munkatársunkat, aki szeretne kellemes környezetben,
egy szuper csapat tagjaként a vendéglátás területén dolgozni egy forgalmas
étteremben.
Téged keresünk, ha:
• dolgoztál már a vendéglátás területén • van tapasztalatod a konyhai műveletek
előkészítésében, felszolgálásban • jó kommunikációs képességgel rendelkezel
• megjelenésed rendezett • tudsz csapatban dolgozni
Pluszpont jár, ha: • szereztél már gyakorlatot ételbárban, önkiszolgáló étteremben vagy segítettél már menüztetésben
Erre számíthatsz, ha hozzánk jössz: • napi 8 órás bejelentett munkahely
• munkaidő: hétköznapokon 8:00-16:00-ig • fizetés: 10 500/nap + borravaló
• hétvégéid és az ünnepnapok szabadok • profi, vidám csapat • változatos feladatok • fejlődési lehetőség
Jelentkezés : info@promontorvendeglo.hu, 06 1/793 0101

Városházi Híradó
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Élő legenda a Klauzálban
Kovács István: Még nem a parázs látszik bennem
Sokaknak Sinkovits Imre neve hallatán
A tizedes meg a többiek, Zenthe Ferencről A Tenkes kapitánya című film
jut eszébe, Kovács István pedig több
mint fél évszázaddal a Várkonyi Zoltán rendezte Egri csillagok című film
bemutatója után is Bornemissza Gergő maradt.

Felavatták Szabó Gyula szobrát
Színvonalas programmal készültek a Magyar kultúra napjára a Klauzál Házban
Rengeteg érdeklődőt vonzott Szabó
Gyula színművész szobrának avatása a
Klauzál Házba, ahol Karsay Ferenc polgármester és Kovács István színművész leleplezte a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres
Jászai Mari-díjas érdemes és kiváló
művészről készült bronzportrét.
erületünk elöljárója, miután köszön-

Ktötte a megjelenteket, külön kiemel-

ve a családtagokat, köztük Szabó Gyula
gyermekeit és feleségét, Madarász Pálmát, méltatta a haláláig kerületünkben
élő színészt, aki színpadi alakításai mellett számtalan játék- és tévéfilmben szerepelt, valamint remek orgánumáról is
ismert volt. Megemlítette, hogy hangját többek között Oliver Hardynak, Jean
Gabinnak és Peter Falknak is kölcsönözte, a Magyar népmesék rajzfilmsorozat
narrátora volt, és az ő hangján szólalt meg

Frakk, valamint Dr. Bubó is. Kiemelte a
színművész kerülethez való kötődését,
felidézte vele kapcsolatos személyes emlékeit. Ezt követően köszönetet mondott
a portré elkészítéséért a budafoki Huber
József szobrászművésznek, akinek Budafok-Tétényben is látható néhány munkája, így a BNAG-ban Vén Emil festőművész szobra, a Záborszky Kúriában
Wagnerről és Pucciniről készült portréi.
Miután Kovács István színművész
pályatársára emlékezve elmondta Szent
Pál apostol első leveléből a Szeretet
himnuszát, és Madarász Pálma megköszönte a szobrászművésznek, valamint
az önkormányzatnak a bronzportrét, a
Klauzál Ház kamaratermében Lakatosné Ircsik Teréz, az OSZMI munkatársa és Kovács István színművész filmekről, színházról, barátságról beszélgetve
és néhány filmrészlet levetítésével emlékezett meg Szabó Gyuláról.

A Magyar kultúra napja alkalmából
rendezett, három részből álló program
befejezéseként a Bujtor István Teremben Nagyon kell szeretniök! címmel felolvasó színház várta az érdeklődőket, amelyen Réczei Tamás
rendhagyó műsorral lepte meg közönségét. A rendező bevezetésképpen elmondta, hogy a magyar írók és
költők szerelmi kapcsolatait dokumentumok alapján feldolgozó előadás-sorozat Nyáry Krisztián Így
szerettek ők című munkája alapján
készült. A legsikeresebbeket két kötetben összegyűjtötték, és ezek egyfajta keresztmetszetét könyvbemutató gyanánt átnyújtják a nézőknek. Az
előadáson a híres irodalmárok szövegeiből Réczei Tamás szerző, valamint Gyabronka József, Szávai Viktória és Hercegh Péter színművészek
olvastak fel. n (Tamás Angéla)

– Ahogy múltak az évek, egyre értékesebb lett számomra Várkonyi tanár
úr egyik nagy mondása, hogy „ezt a
pályát csak boldogan lehet csinálni”.
Szakmai vezérfonalammá vált, hogy
mindig megtaláljam a munkámban az
örömöt, a boldogságot, mert a színészmesterséget nem szabad elégedetlenül művelni – nyilatkozta lapunknak
a Klauzál Házba vendégként érkező,
Bessenyei-díjas színművész, Kovács
István.
– Szakmai életútját milyen módon
befolyásolta, hogy friss diplomásként
egy csapásra országos ismertségre és
népszerűségre tett szert?
– Természetesen nagyon sokat jelentett nekem. Egész pályafutásomat
meghatározta a közönség félre nem
érthető és nem szűnő szimpátiája,
amely lépten-nyomon megnyilvánult,
és hozzáteszem, máig megnyilvánul.
A két főszerep biztonságérzetet adott,
és ennél nagyobb dolog nem történhet
egy még tapasztalatlan fiatalemberrel.
Ugyanakkor sokan irigykedtek rám,
de a rosszindulatú megnyilvánulások, bántó megjegyzések nem mozdítottak ki abból a fantasztikus jó érzésből, hogy az utcán mindenki mosolyog
rám. Ebbéli örömömet nem tudták elrontani.
– Minden szerepével elégedett volt?
– Kárpáthy Zoltán és Bornemis�sza Gergely megalapozta a pályámat,
de nem szabad azt hinni, hogy amelyik
film és szerep nem ilyen jelentős, az értéktelenebb egy színész számára. Rengeteg moziban játszottam, remek karaktereket formálhattam meg, ahogyan
a színházi munkáimban is. Szerencsére életemben csak két olyan szerepet
kaptam, amelyről tudtam, hogy nem

Budafoki virtuóz a Müpában
Szabó Vencel ifjú trombitás egy különleges koncerten
ét telt házas hangversenyt adtak a

KVirtuózok a Müpában december 30-

Minden napra egy sztori

Lackfi János költő vendégeskedett a Budafoki Könyvtárban
A kortárs magyar irodalom egyik legismertebb és legsikeresebb alkotójával
ünnepelték a Magyar kultúra napját a
Budafoki Könyvtár vendégei. Lackfi János József Attila-díjas magyar költő,
író, műfordító előadására olyan sokan
voltak kíváncsiak, hogy nemcsak a második emeletre vezető lépcsősoron álltak a korábban nem regisztrált érdeklődők, de a galériában is.
mai magyar irodalom megkerülhe-

A tetlen képviselőjét igen sokan is-

merik azok közül is, akik nem könyvek olvasásával ütik agyon az időt,
hiszen írásaival nemcsak negyven kiadott könyvében és a folyóiratokban,
de a gyerekek tankönyveiben is találkozhatunk, verseit, novelláit, véleményét szinte akarva-akaratlanul is
megtaláljuk az interneten. A sokféle
stílusban és legkülönfélébb témákban
író Lackfi hat gyermekkel és négy unokával büszkélkedhet, így talán nem véletlen, hogy megjelent könyveinek fele
a gyermekeknek szól.
Az író, aki a végzős gimnazistáknak tananyag és nem egy középiskolában érettségi tétel, a Magyar kultúra
napja alkalmából ízelítőt adott könyveiből, amelyek közül tíz jelent meg
2019-ben.
– Nem mindegyiket írtam abban az
évben, de összeértek a dolgok. Szüretelős évnek tekintettem, nagyon sok
mindenben beértek a gyümölcsök, és

ezt nagyon élveztem. Ezek kicsi részét
osztom meg most önökkel – mondta az
irodalmár.
A Minden napra egy sztori címmel
tavaly megjelent kötetében szereplő 365 írásból két önéletrajzi ihletésű
szöveget osztott meg a hallgatósággal,
amelyekből a Ha címmel írt, édesapja
véletlenszerű életben maradásáról szólót olvasta fel, a legfiatalabb hallgatóinak pedig – „akik esetleg unják a sok
felnőttséget” – egy Maki majomról
szóló, gyermekkori kis történetet.
– Nekünk, bölcsészeknek azt tanították, hogy hiába írunk bármit, úgy-

sem figyel rá senki, a költészet csak
a lélek fényűzése. Arra nem készítettek fel, hogy egy-egy írás akár négyszázezer emberhez is eljuthat, mint
például a Szilágyi Örzsébet e-mailjét megírta kezdetű parafrázisom. Az
ezzel a címmel megjelent kötetem,
amely Vörös Istvánnal közös munka, a legszebb magyar verseket tartalmazza és azok átiratait, amelyek
„az öreg szövegek hátán utaznak” –
mondta Lackfi János, aki könyvei bemutatása után még hosszú ideig dedikálta köteteit a kígyózó sorban álló
rajongóknak. n (Tamás Angéla )

nekem való, mert nem éreztem bennük azt a fajta alkotói örömöt, amelyet
a szöveg első olvasásakor, a premieren
és az azt követő előadásokon egyébként átélek. Egyik legnagyobb élményem Higgins professzorhoz fűződik,
akit három különböző színházban, három különféle rendezésben, más-más
kollégákkal játszhattam el a My Fair
Lady című musicalben. Ilyen szerencsében – amennyire én tudom – csak
nekem volt részem.
– Ma is boldog a színészi pályán?
– Természetesen Rómeó szerepét már nem rám osztja a rendező, és
elég kevés koromnak megfelelő szerep van, pedig még nem a parázs látszik bennem, hanem a lángok. Nagy
öröm azonban, hogy a Spinoza Színházban „őrült” nagy sikerrel játsszuk
feleségemmel, Sajgál Erikával Kálmán
Imre, az operettkirály című, kétszemélyes zenés darabot. n (Tamás Angéla)

án. A jubileumi programban az elmúlt
öt év régi kedvencei és újonnan felfedezett tehetségei – köztük a budafoki
Szabó Vencel – idézték fel a Virtuózok
című komolyzenei tehetségkutató műsor sikertörténetét. A különleges ünnepi koncerteken szólót játszva színpadra
lépett Boros Misi és Balázs-Piri Soma
(zongora), Abonzahra Amira és Gertler
Teo (hegedű), a klarinétművész Lugosi Dániel Ali és Beke Márk (harsona),
a vietnami származású fiatal operaénekes, Ninh Đức Hoàng Long (tenor)
és a Virtuózok népszerű zsűritagja,
a Kossuth-, Liszt- és Prima Primissima díjas operaénekes-nő, Miklósa
Erika (szoprán).
Szabó Vencel a szólistákat kísérő
és önálló műveket is előadó Virtuózok

Kamaraegyüttes Zenekarában játszott
a jubileumi előadásokon. A Nádasdy
Kálmán Művészeti Iskola kiváló, ifjú
trombitása elmesélte, hogy 2019 elején a Szüts Apor által alapított és vezetett Virtuózok Kamaraegyüttes Zenekar fúvósokkal és ütősökkel hatalmas
szimfonikus zenekarrá bővült erre az
alkalomra. Az ünnepi koncertet két hónapos próbaidőszak előzte meg, és ő a
hangverseny nyitó (Dohnányi: Ünnepi
nyitány) és záró (J. S. Bach: 147. Kantáta) zeneművében játszott, valamint a
Spanyol táncban és Bernstein Mambo
című darabjában trombitált.
– Nagyon örülök, hogy bekerülhettem ebbe a közösségbe, és a próbákon
jobban megismerhettem a fellépő zenészeket – tette hozzá Vencel, akinek közreműködésére Szüts Apor a továbbiakban is igényt tart. n (Tamás Angéla)
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Köszönjük,
Nagytétény!
Csiszár Zsuzsanna
fejlődéspárti képviselő

Csiszár Zsuzsanna képviselő Karsay Ferenc újraválasztott polgármesterrel és Szabolcs Attila korábbi polgármesterrel

Városházi Híradó
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Elbúcsúztak Bató Andrástól
A kerületi rendőrkapitány előléptetése miatt távozik Budafok-Tétényből
Az önkormányzat képviselő-testületi
ülésén mondtak köszönetet január 16án a képviselők a kerületi rendőrkapitányság leköszönő vezetőjének, Bató
Andrásnak.
rendőr alezredes 2011 júniusá-

Aban kezdte meg kapitányságvezetői munkáját a kerületben, amelyet min-

dig kiváló szakmai tudással és példás
együttműködéssel végzett. 2016-ban
a kerület önkormányzata Budafok-Tétény Közbiztonságáért díjjal tüntette ki,
valamint az országos rendőrfőkapitánytól is kitüntetést vehetett át az általa vezetett kapitányság. Az önkormányzat
képviselő-testülete köszönetét fejezte ki
az elmúlt években végzett munkáért, és

gratuláltak az új kinevezéshez, amelyhez sok sikert kívántak.
Bató András elmondta, örül, hogy
hosszú időn keresztül vezethette a kapitányságot és részt vehetett a kerület életében, és itt értékes embereket
ismert meg. Köszönetet mondott a jó
együttműködésért, és minden jót kívánt a budafok-tétényieknek. n (vh)

Klasszikusok és jazz trombitán
Szalóky Balázs kerületi muzsikussal beszélgettünk
A Szaloky Group jazz-zenekar alapítója,
Szalóky Balázs a napokban ért haza egy
európai koncertturnéról, amelyen a Liszt
Ferenc Kamaraegyüttessel és Martha
Argerich argentin zongoraművésszel
muzsikált Lyon, Milánó, Ljubljana, Budapest és Bari neves koncerttermeiben.
fiatal trombitás az érettségit köve-

A tően felvételt nyert a világ egyik

Országos megnyitó a Klauzál Házban
Kerületünkben nyitják meg a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozatot
A Klauzál Házban rendezik a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat
nyitóeseményét február 14-én 13.30
órakor, amely óriási megtiszteltetés
kerületünk most már országszerte ismert és elismert művelődési központjának.
dén február 14. és 16. között, ismét
egy teljes hétvégén át várják országszerte több száz kulturális központban
és művelődési házban az érdeklődőket
változatos és értékes programokkal a
Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat keretében. A Magyar Népművelők Egyesülete által tizennégy évvel
ezelőtt útjára indított eseménysorozat
célja, hogy minél többen legyenek ré-

I

szesei a közművelődési intézmények
által nyújtott kulturális sokszínűségnek. Az idei jelmondat:„Mindennap
értéket adunk”. Ezzel kívánják jelezni a szervezők, hogy a közművelődés
a hétköznapokban is értékes kultúrát
közvetít és teremt. Idén tovább színesíti a programot, hogy határon túli táncházak is csatlakoztak az eseményhez.
Gazdik István, a Klauzál Házat immár jó három éve irányító igazgató elmondta lapunknak, az intézményükben évek óta folyó igényes kulturális
tevékenység elismerése, hogy a rendezvénysorozat nyitóeseményét náluk tartják. „Két éve és tavaly is nyertünk szakmai pályázatokat, sőt, a
rendezvénysorozat országos beharan-

gozó sajtótájékoztatóját is a Klauzál
Házban tartották. Nálunk napi szinten értékőrző tevékenység folyik, sőt,
ahogy mondani szoktam, helyi értékeket, Budafok-Tétényhez kötődő specialitásokat őrzünk. Ilyen a borászat,
a sváb hagyományok, Radóczy Mária
tűzzománcművész alkotásai vagy éppen a Dohnányi zenekar. Utóbbi koncertjével színesíti rendezvényünket,
Mária pedig kreatív foglalkozást tart a
gyerekeknek.”
A megnyitón beszédet mond Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár,
Bordás Attila, az MNE elnöke, Novák
Péter, a rendezvénysorozat házigazdája és természetesen Karsay Ferenc polgármester. n (Ch. Gáll András)

legrangosabb művészeti egyetemére,
a New York-i Juilliardra, ahol annak
idején Miles Davis vagy igazi példaképe, Wynton Marsalis is tanult, aki egyazon évben két Grammy-díjat is kapott: egyiket klasszikus, másikat jazz
kategóriában. A Weiner Leó Zeneiskola egykori növendéke egy év amerikai
tanulás után hazajött, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem klasszikus trombita szakán lediplomázott.
– Klasszikus zenét vagy jazzt játszik
szívesebben?
– Nem szerencsés a kettőt szétválasztani, mert mindegyik zene. Édesapámat (Szalóky Béla jazzharsona-előadóművész – a szerk.) kivéve, akinek
koncertjeire már kicsi koromtól fogva jártam, mindenki klasszikus zenész
a családban. A Budafok Big Bandben
kezdtem el jazzt játszani Puskás Csabával, majd jelentkeztem a Juilliardra,
mert vonzott a New York-i jazzélet, és
arra is kíváncsi voltam, hogy az otta-

ni trombitások hogyan tudnak még hetvenéves koruk felett is ugyanúgy fújni,
mint fiatalon. Érdekel azonban a zenekari játék és a nagy szimfóniák nehéz
trombitaszólamai is, így Amerikában is
klasszikus szakra jártam, és a Zeneakadémián is azon végeztem.
– Milyen események zajlanak a
Szalóky Group körül?
– Attól kezdve foglalkoztatott egy
zenekar alapításának a gondolata,
hogy 2016-ban hazajöttem. Két évre rá
együtt volt a csapat, és idén ősszel bemutatkoztunk Budafokon a tehetségkutató versenyen. Müller Tamás dobos
gyakorlótermében kezdtünk el próbálni, ahol ugyan jók voltak a feltételek, de hiányzott a zongora. A megoldás után kutatva eszembe jutott, hogy
itt van nekünk egy fantasztikus művelődési házunk, amely egyben egy európai színvonalú koncerthelyszín is.
Megkérdeztem Gazdik István igazgató urat, mit szólna, ha mi afféle házi
zenekarukká válnánk. Kedvező válasza után itt próbálhatunk, és december
3-án először koncertezhettünk is.
– Mi vár a zenekarra a következő
hónapokban?
– Szorgalmasan próbálunk, mert
a Müpába készülünk a februári tehetségkutató versenyre, ahol elsősorban saját szerzeményeket fogunk
játszani. n (Tamás Angéla)

„Ismerd meg tenmagad!”
Müller Péter Sziámi a Kempelen Farkas Gimnáziumban
Gyermekversek, dalszövegek, a 80-as,
90-es években az URH, a Kontroll Csoport és a Sziámi, manapság pedig a
Müller Péter Sziámi And Friends nevű
zenekarok, valamint a Sziget Fesztivál és a Bartók Plusz Operafesztivál
megalapítása fűződik a költő és énekes Müller Péter Sziámi nevéhez, aki a
Kempelen Farkas Gimnázium meghívására érkezett Budafok-Téténybe.
– Az első hívó szóra eljött a gimnazistákhoz. Kötődik valamilyen módon a
XXII. kerülethez vagy ehhez az intézményhez?
– Nem, de semmilyen okot nem láttam arra, hogy ne fogadjam el a felkérést. Eredeti képzettségem tanár, így jól
érzem magam az iskolákban. Nemrégiben a gyöngyöspatai általános iskolában játszottam, és tartottunk rendhagyó
órát a gyerekeknek, de visszanézve az
elmúlt időszakra, ilyen többször is előfordult. Mindenhová elmegyek, ha hívnak, mert minden érdekel.
– Ez eddigi életútján is látszik, hogy
mást ne említsünk, magyar–francia
szakon végzett az ELTE-n, járt artistaképző iskolába, és a Színművészeti Főiskolán a film- és televíziórendező szakon is lediplomázott.
– Mindeközben egészen biztos voltam benne, hogy egyetlen dolog izgat,
amihez a fentiek csak segédtapasztalatok: költő vagyok. Kalandos terepviszonyok között közlekedtem az életben, de amúgy nagyon egyenes utazás
volt, mert mindig egy dolog vezérelt,
amelyet nem tévesztettem szem elől.
Ez az egy dolog úgy határozta meg az
életemet, hogy sokfelé elkalandozhat-

tam, minden a delphoi jósda egyik feliratának, az „Ismerd meg tenmagad!”
jegyében történt. Már pici gyerekkoromban verseket írtam, ezért költőként
próbáltam lakozni a világban.
– Nehéz rátalálni az örömet jelentő útra?
– Hat gyermekem közül a tizennyolc éves fiam kiváló sportoló, sok
mindenhez vonzódik, de még nem döntötte el, milyen pályát válasszon, legkisebb lányom, a tizenhárom éves Lilike
azonban már tudja, hogy pszichológus
lesz. A harmincéves nagyfiammal, aki
amerikanisztikán végzett és zenekarban dobol, dalszövegeket írunk együtt,
a kisebbekkel pedig könyveket fordítunk. Én azt mondtam, költő leszek/vagyok, és ez nagyon megkönnyítette az
életemet, mert ehhez csak az kell, hogy
az ember zsebében legyen egy papír és
egy ceruza. Ez magamtól jött, nem elhatározás volt. Így élem az életemet, ez
a lényeg, a többi olyan, mintha moziban lennék. n (Tamás Angéla)
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Hervai István Csanád Béla-díjas
A KÉSZ kerületi csoportja igazi szeretetközösségé alakult
Jó évet zárt Hervai István, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)
Budafok–Tétény-csoportjának volt elnöke, aki tavaly ünnepelte 80. születésnapját, és az év végén megkapta a
Csanád Béla-díjat.

A kitelepítettekre
emlékeztünk
Karsay Ferenc: Ma is vannak,
akik a nagyhatalmak kegyeit keresik
A magyarországi németek 73 évvel ezelőtti kitelepítésére emlékeztek január
19-én a nagytétényi Sváb Emlékműnél.
A rendezvényt a Nagytétényi Polgári Kör és a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezte.
magyar Himnusz, valamint a ma-

A gyarországi németek himnuszának

eléneklése után Lászlóné Varga Éva,
a Nagytétényi Polgári Kör elnöke köszöntötte a megemlékezőket, majd felkérte Kludák Erzsébetet ünnepi beszédének megtartására a kitelepítettek
emléknapján. A Nagytétényi Helytörténeti Kör elnöke annak járt utána, hogy
a Nyugat-Németországba kitelepítettek hogy boldogultak új hazájukban,
és hogy mennyire volt nehéz számukra egy idegen közösségbe beilleszkedniük. „Kint a magyarországi sváb beszédet kinevették, az idegen szokásokat
lenézték. A helyiek nem örültek, hogy

idegeneket ültetnek a nyakukra, úgyhogy eleinte sokan inkább azt szerették
volna, ha ki sem engedik a menekülttáborból az elüldözötteket.” Csepely Péter egy nagymarosi kitelepített naplójából olvasott fel egy részletet. Az
elgondolkodtató mondatok után Karsay
Ferenc polgármester idézett fel több
gondolatot a korabeli sajtóból, beszédét George Santayana idézetével kezdte: „Aki nem ismeri a múltat, arra ítéltetett, hogy megismételje.” Majd így
folytatta beszédét: „A német kitelepítések döntő többsége 1946–47-ben zajlott, győztes nagyhatalmak engedélyével és segítségével. Akkor is megvoltak
a magunk árulói. Főszerepe volt két
egykori kommunista belügyminiszternek, akiket napjainkban sokan próbálnak mártírnak beállítani: Nagy Imrének és Rajk Lászlónak. Az árulók ma is
köztünk élnek, ma is idegen érdekeket
képviselnek a magyarokéval szemben,

Fotó: Czunderlik Robin

ma is a nagyhatalmak kegyeit keresik,
hogy akár saját állampolgáraik akarata
ellenére cselekedve, külső segítséggel
megkaparintsák a hatalmat Magyarországon. A kezdő idézet értelmében azért
kell ismernünk a múltat, hogy ne csak
a deportálásokat, hanem a nemzetárulásokat is kizárjuk életünkből a jövőben”
– mondta a polgármester.
A megemlékezésen az Árpád Utcai
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola növendékei adtak elő egy műsort németül és magyarul. Szirtes Edit, a
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Wass Albert Hagyaték című könyvéből mondott el egy gondolatot: „A fa,
ha az utolsó ágáig levágjuk, ha a törzsét
kivágjuk, akkor is újra kihajt. Akkor nem
fog kihajtani, ha a gyökerét vágjuk el.
Az emberek gyökere a múltjukban van,
ezért kell idejönni és emlékezni.”
A rendezvény végén a megjelentek elhelyezték az emlékezés koszorúit, elsőként a Törökbálinti Városszépítő
Egyesület elnöke, majd Budafok-Tétény önkormányzata nevében Karsay
Ferenc polgármester. Virággal emlékezett a Nagytétényi Polgári Kör vezetősége, a Baross Gábor-telepi Polgári Kör
elnöke, a Budafok-Tétény Baráti Körök
Egyesületének elnöke, a Nagytétényi
Ember- és Érdekvédő Egyesület elnöke,
a Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke és a Pofosz XXII. kerületi
elnöke. n (Viszkocsil Dóra)

Komposztálás a hulladékcsökkentésért
Családi napot tartottak az Európai hulladékcsökkentési hét részeként
Az Európai hulladékcsökkentési hét keretében, annak programjához csatlakozva szervezett családi napot november
16-án a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. A több állomásból álló, akadályversenyhez hasonló rendezvény arra kívánta felhívni a családok, de elsősorban
a gyerekek figyelmét, hogy a hulladékok
újrahasznosításának legtermészetesebb
módja a komposztálás, amely során a
szerves anyagok lebomlanak és új hasznos termék, humusz keletkezik belőlük.
z akadályverseny bevezető állomásán a háztartásokban keletkező mindenféle hulladékkal kapcsolatban szerezhettünk köztudott és új ismereteket,
például hogy a tiszta műanyag flakonokat a sárga kukába, a szennyeződésmentes papírt a kék színűbe tesszük. Az
üvegeket a bevásárlóközpontoknál elhelyezett gyűjtőkbe dobhatjuk, a használt sütőolajat flakonban összegyűjtve
a Mol benzinkutaknál adhatjuk le, míg
az elektromos berendezéseknek, gumiabroncsnak, festéknek, ragasztónak a
hulladékudvarban van a helye. A lejárt
szavatosságú vagy nem használt gyógyszereket a patikákba vihetjük vissza, az
elemeket a boltokban kihelyezett elemgyűjtőkbe rakhatjuk, a szerves anyagokat edig a komposztálóba.

A

Az akadályverseny további helyszínein a komposztálással kapcsolatos ismeretekre tehettünk szert. Elhangzott,
mennyire fontos, hogy az árnyékos,
szélvédett helyen lévő komposztláda át
tudjon levegőzni, a benne levő „anyag”
nedves legyen, és a megfelelő hőmérséklet elérése érdekében 4-6 hetente átkeverjük a jó és kedvező arányú alapanyagokat.
A Herman Ottó Intézet munkatársai
kézzelfogható példák, kvízkérdések,
illetve totó formájában tették egyértelművé, mi az, amiből humusz lesz
és mi az, amiből nem. A kertben kép-

ződő hulladékok, így a növények, virágok, lenyírt fű, lehullott gyümölcsök
és falevelek, valamint a háztartási hulladékok közül a héják, csutkák, romlott
gyümölcsrészek, zöldségek maradékai
mehetnek a komposztba, de ami meglepő, a kávézacc, a madzag és papír
nélküli teafilter, a darabolt tojáshéj, a
ledarált ágak, a vegyszermentes fűrészpor, valamint a nyúl, tengerimalac, kanári trágyája is. A déli gyümölcsök maradéka és héja csak módjával kerülhet
a komposztba, a nem lebomló anyagok
pedig sehogy.
Budafok-Tétényben, ahol az önkormányzat segítségével a lakosok ingyen
juthattak komposztládához, és az ágdarálás is igényelhető, különösen fontos,
hogy a fentieket figyelembe vegyük.
A még számos elhangzott és bemutatott, látszólag ismert környezetvédelmi szempont ismertetése mellett
a környezetbarát fatüzelés is helyet
kapott a programban, és a növények
szétválogatásával, a komposztáló „lakóinak” felismerésével vagy az állatok és lábnyomuk párosításával a kisebb gyerekek is próbára tehették
tájékozottságukat.
A családi program virágmagültetéssel
ért véget, természetesen házi komposzt
felhasználásával. n (Tamás Angéla)

„Hervai Istvánnak elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége Budafok–
Tétény-csoportja 2004-ben megszületett. István azóta is alkotó résztvevője
a helyi csoport életének, amely a vezetése alatt igazi szeretetközösségé alakult” – indokolta döntését az átadáskor
a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöksége, hogy miért adományozták neki a Csanád Béla-díjat,
majd röviden ismertették az életrajzát,
amelyből kiderül, hogy 1967-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett
gépészmérnöki diplomát. A Magyar
Hajó- és Darugyárban kezdett dolgozni, később érdeklődésének központjába a számítástechnikai rendszerek fejlesztése került. Úttörő módon kutatta
az épületfelújítások szervezésének számítástechnikai megoldásait. 1993-tól
az egészségügy területén kamatoztatta
innovatív tudását. A Korányi Kórházban, a budapesti Szent János Kórházban és a soproni Erzsébet-kórházban
irányított meghatározó és jelentős fejlesztési projekteket.
„Hervai István példaértékű keresztény életpályát mondhat magáénak –
volt hallható a laudációban. – Tevékeny életének a munkája mellett két
fontos területe volt: ez pedig a családja és a KÉSZ. 1963-ban feleségül vette
a restaurátor Nagy Juditot, aki 4 gyermekkel ajándékozta meg. Méltán büszke nagy családjára: a 14 unokára és a
3 dédunokára. Felesége minden tevékenységében hű társa volt, elvesztése
a helyi csoport munkájában is pótolhatatlan űrt hagyott maga után. A KÉSZ
budafok-tétényi csoportja megalaku-

lása és igazi közösségé érése neki köszönhető, 15 éven keresztül vezette a
csoportot, ami így vált valódi szeretetközösséggé. Ökumenikus szellemben
öt plébániával és három gyülekezettel,
valamint számos civil szervezettel és a
kerületben működő oktatási intézmén�nyel épített ki, s tart ma is aktív kapcsolatot. A Budafok-Tétény-csoport
kiemelkedő küldetésének tekinti a határon túli magyarsággal való együttműködést is. A vallásos ember úgy
tekint az ajándékra, mint Isten jelenlétének és szeretetének a kitüntető jelére, ezért nem a meglepetés értéke a
döntő, hanem az ajándékozó szeretete.
Ezt a kitüntető címet a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének az elnöksége minden tagtársunk nevében ajándékozta Neked.”
Ehhez csak annyit tett hozzá Hervai
István a díjátadási ünnepségen, hogy
örömmel szervezte meg a KÉSZ helyi csoportját, amelyben ma is boldogan tevékenykedik, amíg egészsége
engedi.
Sokáig így legyen, és gratulálunk az
országos díjhoz! n (Temesi László)

Pert indít az önkormányzat
Vitatják a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát
A XXII. kerületi önkormányzat közigazgatási pert indít a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata ellen, továbbá jogi lépéseket tesz a 444.hu-n és
a 24.hu-n megjelent valótlan tartalmú
cikkek miatt.
2020. január 8. napján a Közbeszerzési Hatóság Döntőbizottsága határozatában marasztalta el Budafok-Tétény
Budapest XXII. kerület Önkormányzatát az Útépítések IV–V. tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatosan.
A bizottság az önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárások töredékében hozott elmarasztaló döntést, de
Budafok-Tétény önkormányzata ezeket is vitatja. Igazának a Fővárosi
Törvényszék előtt közigazgatási perben kíván jogorvoslatot szerezni. A
Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát alapul véve, de a XXII. kerü-

leti önkormányzatot meg sem keresve, a fent említett két hírportál cikket
publikált, amelyek több tévedést és
szándékosan félrevezető fordulatot is tartalmaznak. A valótlan állítások helyreigazítása érdekében az önkormányzat megteszi a szükséges jogi
lépéseket. n (budafokteteny.hu)

Betörőt keres a rendőrség
Az ablakot betörte, és készpénzt lopott az elkövető
A Budapesti Rendőr-főkapitányság
XXII. kerületi rendőrkapitánysága lopás
vétség gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.
rendelkezésre álló adatok alapján egy

Aismeretlen férfi 2019. december 20-án

9 óra körüli időben egy Nagytétényi úton
lévő társasház egyik lakásának ablakát betörte, és így bejutva onnan készpénzt lopott el. A feltételezett elkövetőről felvétel
készült. A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXII. kerületi rendőrkapitánysága
kéri, hogy aki a felvételeken látható férfit
felismeri, személyazonosságával, tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel

kapcsolatban információval rendelkezik,
akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80/555111-es zöldszámán, vagy a 107-es, illetve
112-es központi segélyhívó számok valamelyikén. n (vh)
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Várják a javaslatokat a kerületi díjazottakra

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a 13/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete alapján meghirdeti az alábbi kerületi díjakat
DÍSZPOLGÁRI KITÜNTETÉS
Budapest XXII. kerület - Budafok, Budatétény,
Nagytétény, Baross Gábor-telep - Díszpolgára címben a kerületért végzett tevékenységükkel kiemelkedő életművet létrehozó, vagy a kerület polgárai
számára különösen jelentős tevékenységet végző
személyek részesülhetnek. A címben évente egy fő
részesülhet.
A kitüntetés adományozásáról a díszpolgári kitüntetésben korábban részesült személyekből álló kuratórium javaslata alapján a képviselő-testület
dönt.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június
21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt. A díszpolgár személyére bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.
hu) legkésőbb 2020. március 31-ig kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő címre:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet
1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat „DÍSZPOLGÁRI KITÜNTETÉS”-re.
SZABÓ GYULA-DÍJ
A díj a kerületi közművelődési intézmények, kulturális egyesületek, művészeti csoportok, illetve
ezek munkatársai vagy tagjai, valamint bármely
más kerületi lakos számára adományozható, akik
a kulturális, közösségi élet területén kiemelkedő
eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végeztek.
A díj életműért is adományozható. A díj évente egy személy részére adományozható. Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június 21.)
alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat,
amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal
jár együtt. A díjazott személyére bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.
hu) legkésőbb 2020. március 31-ig kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő címre:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet
1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat „SZABÓ
GYULA-díjra”.
ZÁBORSZKY NÁNDOR-DÍJ
A díj azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (továbbiakban: személyek) részére adományozható, akik a kerület közbiztonságának javítása
érdekében, vészhelyzet elhárítása során kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki. A díj évente egy személynek adományozható.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június
21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt. A díjazott személyére bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.
hu) legkésőbb 2020. március 31-ig kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő címre:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet
1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra kérjük, írják rá: Javaslat „ZÁBORSZKY
NÁNDOR-díjra”.

Az év budafok-tétényi vállalkozója díj
A díj azon kerületi székhellyel, illetve telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó, gazdasági társaság vezető tisztségviselője részére adományozható, aki legalább 3 éve sikeresen működik, stabil, eredményes
gazdálkodást tud felmutatni, a kerületben szakmailag elismert, köztiszteletben álló személyiség, aki
tevékenységével hozzájárul a kerület fejlődéséhez,
hírnevéhez és a kerületi vállalkozások megbecsüléséhez. A díj azon vállalkozó részére ítélhető oda, aki
a közterheket maradéktalanul megfizette, illetve ellene büntetőeljárás nincsen folyamatban. A díj évente egy vállalkozó részére adományozható.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június
21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt. A díjazott személyére bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.
hu) legkésőbb 2020. március 31-ig kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő címre:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet
1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat „AZ ÉV
BUDAFOK-TÉTÉNYI VÁLLALKOZÓJA díjra”.
Tóth József-díj
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016. (V. 31.) rendelete alapján a „Tóth József-díj” azon intézményvezető, intézményvezető-helyettes vagy tagintézmény-vezető részére
adományozható, aki a kerületben végzett intézményvezetői, intézményvezető-helyettesi vagy
tagintézmény-vezetői munkájával méltán nyerte el
környezete elismerését vagy kimagasló eredményt
ért el. A díj különösen a sikeres vezetői életmű elismeréseként adományozható. A „Tóth József-díj”
évente egy személynek adható.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június
21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal
jár együtt. A díjazott személyére bárki tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu)
legkésőbb 2020. március 31-ig kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő címre: Budafok-Tétény
XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda, 1221 Budapest, Városház tér 11. A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat „Tóth József-díjra”.
Mihalik Sándor-díj
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016. (V. 31.) rendelete alapján a „Mihalik Sándor-díj” azon pedagógusoknak adományozható, akik a kerületben az adományozást megelőző
tanévben kimagasló színvonalú munkát, kiemelkedő tevékenységet végeztek. Évente legfeljebb kettő,
a kerületben oktató pedagógusnak adományozható,
és az „Év Pedagógusa” címmel jár együtt.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június
21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot, a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu), amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2020. március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi
Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda
1221 Budapest, Városház tér 11. A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat „Mihalik Sándor-díjra”.

Katona Péter-díj
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016. (V. 31.) rendelete alapján a
„Katona Péter-díj” évente legfeljebb két természetes vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adományozható,
akik a kerületben a szociális munka területén olyan
folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek,
amellyel méltán nyerték el környezetük elismerését vagy kimagasló eredményt értek el.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június
21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot, a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu), amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2020. március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény XXII. Kerületi
Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda
1221 Budapest, Városház tér 11. A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat „Katona Péter-díjra”.
Munkácsy Károly-díj
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016. (V. 31.) rendelete alapján a
„Munkácsy Károly-díj” évente legfeljebb kettő diáknak adományozható, akik a
• kerületi oktatási intézmények 7–18 éves tanulói,
• tanulmányi átlaguk az előző tanévben legalább
4,5-es,
• a rendelet szerinti kiemelkedő sporteredményt
értek el az elfogadott, dokumentált, hitelesített és
ellenőrizhető budapesti, országos vagy nemzetközi
egyéni, illetve csapatversenyeken.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június
21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására bárki tehet indoklással ellátott javaslatot a formanyomtatványon (letölthető:
www.budafokteteny.hu), amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2020. március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda, 1221
Budapest, Városház tér 11. A borítékra, kérjük, írják
rá: Javaslat „Munkácsy Károly-díjra”.
Zakariás József-díj
Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016. (V. 31.) rendelete alapján a „Zakariás
József-díj” azon személyek, közösségek, csapatok
részére adományozható, akik a kerület sportéletében magas színvonalú tevékenységet végeztek, illetve kiemelkedő eredményt értek el. A díjat évente
egy személy vagy közösség kaphatja.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június
21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt.
Az adományozásra írásban bárki tehet indoklással
ellátott javaslatot, a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu), amelyet a polgármesterhez kell benyújtani 2020. március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda, 1221
Budapest, Városház tér 11. A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat „Zakariás József-díjra”.
Dr. Bálint Béla-díj
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 13/2016. (V. 31.) rendelete alapján a
„Dr. Bálint Béla-díj” díj azon természetes vagy
jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezetnek adományozható, akik a
kerületi egészségügy javítása, fejlesztése érdekében olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel maradandó, példaértékű
vagy kimagasló eredményt értek el. A díj évente
legfeljebb két személynek adományozható.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június
21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat, amely emlékérmével, oklevéllel, pénzjutalommal jár együtt.
A díj adományozására írásban bárki tehet javaslatot a formanyomtatványon (letölthető: www.
budafokteteny.hu), amelyet a polgármesterhez kell
benyújtani 2020. március 31-ig.
Postacím: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi
Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda
1221 Budapest, Városház tér 11. A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat „Dr. Bálint Béla-díjra”.
GRÁF ANTAL-DÍJ
A díj azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére adományozható, akik a kerület környezeti-természeti állapotának megőrzése, védelme,
javítása, rehabilitációja érdekében olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amel�lyel maradandó, példaértékű vagy kimagasló eredményt értek el.
A díj egy személy részére adományozható.
A díj odaítéléséről a Környezet- és Közrendvédelmi Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június
21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja át a díjat. A díjazott személyére bárki (magánszemély, intézmény, közösség) tehet javaslatot.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.
hu) legkésőbb 2020. március 31-ig kérjük eljuttatni a polgármesterhez a következő címre:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet
1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra írják rá: Javaslat „Gráf Antal-díjra”.
Tiszta, virágos kerületért díj
A cím azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: személyek) részére adományozható, akik a kerület tisztaságának
megőrzése, környezetünk szépítése és egészségesebbé tétele érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek.
A díj az alábbi kategóriákban nyerhető el:
a) családi ház és környezete
b) utca, utcarész, lakótelepek, társasházak kisebbnagyobb egysége
c) balkonok, erkélyek
d) intézmények, vállalatok, egyházak
e) önkormányzati fenntartású intézmények
Az a)-d) kategóriákban az első három helyezett,
az e) kategóriában egy helyezett kaphat díjat.
Kerületünk polgármestere a Kerület napja (június 21.) alkalmából rendezett ünnepségen adja
át a díjat.
Az írásos javaslatokat a formanyomtatványon (letölthető: www.budafokteteny.hu) legkésőbb 2020.
május 31-ig kérjük eljuttatni a polgármesterhez a
következő címre:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Kabinet
1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra, kérjük, írják rá: Javaslat „TISZTA, VIRÁGOS KERÜLETÉRT DÍJRA”.

2019 díjazottjai a Klauzál Házban a Kerület napján

Városházi Híradó

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő
Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.
Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!

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.

Apróhirdetés
Apróhirdetés-felvétel:

Médiapartner: Sales Bt.
Megjelenési lehetőségekkel
kapcsolatban kérje tanácsadó
kollégáink segítségét!
Telefon: 06-20/9589-700,
e-mail: office@keruletilapok.hu
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Feltételek:
jó kommunikációs készség,
alapfokú angol nyelvtudás,
önálló munkavégzésre való képesség.
A jelentkezést e-mailben várjuk:
info@mementopark.hu

TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ

Hirdetésfelvétel

HIRDETÉS, HIRDETMÉNY

JEGYPÉNZTÁROS – ELADÓ
munkakörbe munkatársat keresünk
a Szoborparkba

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

A Szomszédok Piacának
piacfelügyelőjét a 20/224 36 57-es
telefonszámon lehet elérni.



GYORSNYOMDA,
PROMONTOR UDVAR

1221 Budapest,
Kossuth. L. u. 25–29.

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

tétényi út, busz és vonat állomáshoz közel.
Tel: 06-20/299-1965
Budapesti multinacionális partnercégünkhöz
azonnali kezdéssel hosszú távra keresünk. Cohegesztőket, AWI-hegesztőket, szerkezetlakatosokat, csiszolólakatosokat. Érdeklődni: 06-20/40604-14 vagy: munka@hwrhkft.eu

oktatás 
Matematika, fizika oktatás általános és középiskolások részére, nagy hatékonysággal szaktanártól! Házhoz megyek! Tel: 06-20/9590-134

kiadó 
Budafoki irodaépületünkben kiadó egy 15 és egy
17m2-es iroda. Érdeklődni lehet: 06-30/9-979-798
vagy annaingatlankft@gmail.com

életjátradék 

kiadó 

Életjáradéki és eltartási szerződést kötnék idős
hölggyel, úrral, akinek anyagi, ápolási segítségre
lenne szüksége. 0670-381-8029, 0620-583-9944

Budafoki irodaépületünkben kiadó egy 15 és egy
17m2-es iroda. Érdeklődni lehet: 06-30/9-979-798
vagy annaingatlankft@gmail.com

állás 
Piacvezető műsoszolgáltató irodaépületbe esti
/ éjszakai / hajnali takarító munkatársat keresünk. Munkavégzés helye: Bp., XXII., Nagy-

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

gasztrobarbár (Instagram.com/gasztrobarbar)

Rántott disznóláb
Hozzávalók: 4 db disznóláb, 1,5 kg leveszöldség, szegfűbors, babérlevél, 6-8 gerezd fokhagyma, fél citrom leve, só, zsemlemorzsa, liszt, tojás
elkészítés: A körmöket alaposan megmossuk, megpucoljuk, majd hosszában csontig bevágjuk őket. A húst, a zöldségekkel és a körmökkel feltesszük főni. Miután megpuhult még
melegen kicsontozzuk, de vigyázzunk, hogy a bőr és a hús egyben maradjon. Sózzuk, borsozzuk, majd egy alufólia segítségével szorosan feltekerjük és legalább egy órára, de inkább
egész éjszakára hűtőbe tesszük. Miután kihűlt és kellően megmerevedett bepanírozzuk és
forró olajban kisütjük.

Műsorváltozás

FIGYELEM! FONTOS INFORMÁCIÓ!
Értesítjük tisztelt közönségünket, hogy Két nő című színházi előadunk a Klauzál Házban technikai okok miatt elmarad! A megvásárolt jegyeket természetesen visszaváltjuk. Szeretnénk azzal
kedveskedni az elmaradt előadás miatt, hogy a jegy visszaváltásával egy időben megvásárolt
belépőjegy mellé még egyet adunk ajándékba (bármelyik éppen futó Klauzál Ház-rendezvényre).
Tisztelettel: Klauzál Ház, Munkácsiné Németh Magdolna csoportvezető
levendula.idosklub@szocszolg22.hu, 06-20/243-9792
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SPORT, IFJÚSÁG

 Városházi Híradó

Állta a sarat a BMTE
a horvát ezüstérmessel
Remekül halad a BMTE felkészülése az Adria partján
Február másodikán a Csákvár csapatát
fogadjuk a Promontor utcában, itt a lehetőség a visszavágásra, mivel ősszel
2-1-re kikapott a BMTE a Fejér megyei városban. Csapatunk ez idő szerint még Horvátországban, Umagban
edzőtáborozik, és készül a tavaszi feladatokra.
harmadik

helyezett

Gyirmóttal

A szembeni hétpontos előny a má-

sodik helyen megnyugtatónak tűnik,
de talán nem is annyira a Győr közeli csapattal kell törődnünk, hanem
a télen tulajdonosváltáson átesett Vasassal. Igaz, az angyalföldiek tizenegy ponttal kullognak mögöttünk, de
leigazolták – három év fél évre! – az
NB I pillanatnyi gólkirályát, a válogatott Feczesin Róbertet. Mindez azonban cseppet sem sokkolta edzőnket,
Csizmadia Csabát.

– Mi csak magunkkal törődünk,
folytatjuk a felkészülést, arra úgysincs
hatásunk, ami a többi csapatnál történik. Ha hozzuk a pontokat, akkor megvalósíthatjuk álmunkat, és feljuthatunk
az élvonalba – nyilatkozta Umagból
Csizmadia mester. (A háború után egy
évig, az 1945–1946-os idényben az NB
I-ben is szerepelt a Budafok az Aranycsapat későbbi legendás szövetségi kapitánya, Sebes Gusztáv irányításával,
74 évvel később újra a legjobbak közé
vágyik a gárda.)
Az umagi edzőtáborban lapzártáig két felkészülési mérkőzésen jutott
túl a csapat, múlt szerdán 2-1-re legyőzte a szlovén másodosztályú ND
Gorica csapatát (a gólokat büntetőből Ihrig-Farkas és Veszelinov szerezte), majd 1-0-ra vereséget szenvedett a
horvát bajnoki ezüstérmes HNK Rijekától. Utóbbi eredmény kiváltképp ér-

tékes, ismerve a horvát labdarúgás erejét. Ezen a mérkőzésen már szerepelt
a műtétje után lábadozó Mervó Bence, az U20-as világbajnokság gólkirálya, aki súlyos sérülése miatt egy évet
kényszerült kihagyni.
„Komoly ellenféllel játszottunk,
és bár kissé fásultak voltunk, taktikailag nagyon fegyelmezetten futballoztunk – értékelt a lefújás után Csizmadia Csaba. – A horvátoknak két
helyzetük volt, egyébként nem tudtak mit kezdeni velünk, a gólt pedig
pontrúgás után kaptuk. Támadásban
most kevésbé voltunk lendületesek,
de mindez a frissesség hiánya miatt
történt, rengeteget edzettünk az elmúlt két hétben, várható volt, hogy
elfáradnak a srácok.”
Inkább most legyenek fáradtak,
mint február másodikán a Csákvár ellen! n (Ch. Gáll András)

Életműdíj búcsúzóul
Wichmann Tamás kitüntetése volt
az Év sportolója gála emlékezetes eseménye
Wichmann Tamás, minden idők talán
legnagyobb kenusa február 4-én lesz
72 éves. Sajnos azonban, amikor mindezt leírja a krónikás, eszébe jut néhai
Salamon Béla enyhén morbid visszakérdezése: „De tessék mondani, leszek-e?” A kilencszeres világbajnok
ugyanis súlyos rákbeteg, a közelmúltban a róla készült portréfilm, a Magyar
lapát bemutatójára is csak alig tudott
elmenni két kemoterápiás kezelés között az Uránia Nemzeti Filmszínházba.
Január 16-án a Nemzeti Színházban,
az Év sportolója gálán életműdíjjal ismerték el az egykor hatalmas termetű, mára csontsoványra fogyott legenda pályafutását, emberi nagyságát.
ichmann Beethoven Örömódájá-

Wnak akkordjaira lépett be a szín-

padra, s a tömeg szűnni nem akaró,
legalább öt percig tartó vastapssal, álló
ovációval fogadta a meghatott sportembert, aki Budafokhoz kötődik, hiszen itt élte le gyermekkorát, s a pályafutását meghatározó súlyos balesetet
is Dél-Budán szenvedte el tízévesen
a Móricz Zsigmond körtéren, amikor
maga előtt tolta métereken keresztül a
villamos.
E sorok írójának egyik első sportújságírói élménye is Wichmannhoz kötődik, aki az 1982-es belgrádi világbajnokságon tanári versenyzéssel nyerte
meg a kenu egyesek tízezer méteres versenyét a csehszlovák Jiri Vrdlovec előtt.
Humoros egyénisége, utánozhatatlan
versenyzői tudása, rutinja, techniká-

ja lenyűgözte a tudósítót és a szakmát
egyaránt, önzetlenségére pedig a legjobb példa, hogy éveken keresztül tanácsokkal segítette legnagyobb ellenfelét, a dél-baranyai Beliscéről származó
Matija Ljubeket, sőt, később edzője is
volt a jugoszlávok olimpiai bajnokának.
Az Év sportolója gála fénypontja volt Wichmann Tamás ünneplése.
A Magyar Sportújságírók Szövetsége
és a Magyar Olimpiai Bizottság közös
életműdíját kapta meg a kenulegenda,
aki négy olimpián szerepelt, ezeken két
ezüstöt és egy bronzérmet nyert, továbbá kilencszeres világ- és háromszoros
Európa-bajnoknak, 37-szeres magyar
bajnoknak mondhatja magát.
„31 éve vagyok a kék-fehér család oszlopos tagja – kezdte beszédét az
MTK korábbi kenusa. – Hatvanegy éve
ismerkedtem meg szeretett sportágammal, azóta rengeteg emlék ülepedett le
bennem. Nagyon sok gyerekkel tanítottam meg a lapát helyes kezelését, odáig
jutottunk, hogy elszállt felettem az idő,
és már nem foglalkozom vele olyan szinten, mint korábban. Az olimpiára készülő minden egyes sportolónak, edzőnek,
vezetőnek nagyon jó egészséget, kitartást, szerencsét kívánok, valamint hazafiságot, amivel minden magyarnak rendelkeznie kell. Nagyon köszönöm azt a
szeretetcunamit, amit önöktől most kaptam, hihetetlenül jólesik.”
Ekkor már mindnyájan könnyeztünk, arra gondolván, hogy talán utoljára látjuk a magyar sport utánozhatatlan hősét. n (Ch. Gáll András)

gyász

In Memoriam: Kaló Ferenc
Fájó szívvel tudatom a kerület sportbarátaival, hogy életének 71. évében, január 12-én elhunyt Kaló Ferenc, a Vasas SC
egykori válogatott birkózója, többszörös
magyar bajnoka, Budafok birkózóéletének egyik meghatározó szereplője.
„Franyó Bácsi”, ahogy mi ismertük, évtizedeken keresztül versenyzőként, majd edzőként szolgálta a birkózás ügyét, és mindvégig hű maradt egyesületéhez, a Vasashoz.
Az utóbbi években utánpótlás-neveléssel
foglalkozott. Hetente kétszer újpesti otthonából járt Budafokra, ahol óvodás- és iskoláskorú gyerekeket tanított a birkózás alapjaira a Bakos Fitnesz edzőtermében. Hetente
kétszer vidám kissrácokkal telt meg a szőnyeg, hogy Feri bácsi keménykötésű, becsületes, küzdeni (nyerni és veszíteni egyaránt tudó) emberkékké formálja őket.
Súlyos betegségében enyhülést hozott
a decemberi hír, hogy a budafoki növendékei közül ketten is – egyéni bajnoki címe-

Ingyenes nap a budafoki jégpályán
Először január 30-án lesz önkormányzati nap a korcsolyapályán
anuár 30-án tartják az idei első
napot, melyen
a kerületben élők ingyenesen korcsolyázhatnak Budafok szívében. Budafok-Tétény önkormányzata már
hagyományosan havi egy ,,önkormányzati napot” biztosít, melyeken a
kerületiek ingyenesen használhatják a
Szieszta ponton lévő jégpályát. Az idei
első alkalom január 30-án, csütörtökön lesz, februárban pedig várhatóan
13-án, csütörtökön élhetnek a lehetőséggel a budafok-tétényiek.
A pálya jegét naponta több alkalommal frissítik, hogy a felülete jól
csússzon és biztonságos maradjon.
Mellette büfé, fűtött öltöző várja a korcsolyázni vágyókat. A korcsolyapálya nyitvatartása: a hét minden napján
8.00–20.00 óráig. További információk a Budafokteteny.hu oldalon. n

Jönkormányzati

ik és érmeik mellett – tagjai lehettek a Vasas 2019. évi szabadfogású serdülő magyar
bajnok csapatának.
Önfeláldozó munkájával rendkívül sokat tett kerületünk sportéletéért, rengeteg
gyermekkel szerettette meg ezt a gyönyörű sportágat.
Drága Feri bácsi! Biztató szavaid, kedves mosolyod sohasem feledve, kérjük a
Mindenhatót, készítse elő Neked mennybéli
birkózószőnyegét! n Zimonyi Balázs

Városházi Híradó
budafok-tétény
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