Felvételi lázban a diákok

Czene Attila Tétényben

Pólosok Európa élén

Döntetlen a rangadón

Közel négyszáz budafok-tétényi nyolcadikos
töltötte ki a feladatlapokat magyar nyelvből és
matematikából. Jöhetnek a szóbelik! (9. oldal) 

Nagy örömmel vett részt az idei Sportfórum
rendezvényen Czene Attila, a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke. (10. oldal) 

Fényes sikerrel zárult a budapesti vízilabda Európa-bajnokság. Vári Attila, a szövetség elnöke
büszkén értékelt. (12. oldal) 

A BMTE első tavaszi meccse mindjárt rangadó
volt. Megérdemelt döntetlent értünk el a nagy
rivális Csákvár ellen. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Kautzky Armand
a Klauzálban
„Pierce Brosnanből”
Sipos úr lett

(7. oldal) 
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Már szavazhatunk a fejlesztésekről
Eldőlt, mely projektek kerültek a részvételi költségvetés szavazási körébe, ezekről a közeljövőben dönthet a kerületi lakosság
nspiráló, sokak által várt fejleszté-

tikusabbak. Azokról a javaslatokról,
amelyek valamelyik kiírási feltételnek nem feleltek meg, sajnos ezúttal
nem lehet szavazni. De milyen feltételeknek kellett megfelelnie a projektötleteknek, hogy szavazásra bocsáthassuk azokat?
Egyrészt a projekt megvalósítása önkormányzati hatáskörbe tartozik, illetve ha van területi érintettség,
az az önkormányzat tulajdonában van.
A hatásköri és illetékességi előírás azt
mutatja, hogy mely intézmény, hatóság jogosult az adott ügyben és területen eljárni. Például szelektív
hulladékgyűjtők kiszervezését, csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítését vagy fővárosi illetékességű utak
forgalmának átszervezését az önkormányzat nem tudja megvalósítani,
mert a terület nem az ő tulajdonában
van, és ezek fenntartása, üzemeltetése, kezelése a fővárosi önkormányzat
hatáskörébe tartozik. Ez viszont nem
azt jelenti, hogy az önkormányzat
nem foglalkozik ezekkel az egyébként
jogos felvetésekkel: nemcsak továbbítják az ötleteket az illetékes szervezetek/hatóságok felé, hanem nyomon
is követik a sorsukat a megvalósításig. (Folytatás a 2. oldalon) 

Isi javaslatok sokasága érkezett be az

önkormányzathoz a részvétel költségvetéshez. A mintegy 400 ötletet négy
héten át a XXII. kerületi önkormányzat
jól körülhatárolható szempontok alapján vizsgálta át. Azok a javaslatok kerültek a szavazási fordulóba, amelyek
minden előfeltételnek megfeleltek.
Ilyen volt többek között a költségigény, a hatásköri illetékesség vagy
éppen az is, hogy nem ütközött már
folyamatba lévő projektbe az ötlet.
Több olyan javaslat is beérkezett a
hivatalba, amely a kerület fejlődése szempontjából kulcsfontosságú,
azonban mégsem tud a részvételi
költségvetés keretében megvalósulni, mert nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik. A kerület vezetése
ezért ezeket csomagba gyűjtve felterjeszti az illetékes fővárosi vezetés
vagy fővárosi cég felé. Az elmúlt hetekben az önkormányzat szakemberei átvizsgálták a javaslatokat, hogy
azok valamennyi kiírási szabálynak
megfelelnek-e. A minden szempontot
teljesítő ötletek részt vesznek a szavazási körben, ahol ismét a lakosok
döntik el, ezek közül számukra melyek a legkedvesebbek, legszimpa-

Többszörös évforduló a Nádasdyban

Sportfórum olimpikonokkal
Őry Zsombor, a Spari kajakosa kapta a 2019 Sportbüszkesége díjat
Harmadik alkalommal rendezte meg Budafok-Tétény önkormányzata a Sportfórumot a Klauzál Házban, amelyre a
sportélet magas rangú képviselői és kerületünk legjobb fiatal tehetségei kaptak
meghívást. Az eseményen részt vettek a
sportolók edzői és családtagjai is.
z önkormányzat 2018-ban, hagyocéllal indította útjára Budafok-Tétény Sportkiválóságainak
fórumát. Ez alkalomból kerületünk ifjú
sportolói cserélhettek eszmét a kerülethez kötődő legendákkal, az est végén pedig egy titkos szavazás keretén belül kiválaszthatták maguk közül a tavalyi év
sportbüszkeségét. Az eseményt Karsay
Ferenc beszéde nyitotta meg: „2019-ben
is sokat dolgoztunk azért, hogy mindenkinek lehetőséget teremtsünk a sportolás-

Amányteremtő
Sok szempontból nevezetes év a Nádasdy Kálmán Középfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola
életében 2020. Az általános iskola (korábban Szent István téri Általános Iskola) idén ünnepeli a 80.
születésnapját, de ebben az évben lesz ötvenéves a művészeti iskola, és 30 éve, hogy megalakult a
Budafoki Fúvósegylet. (Továbbiak a 7. oldalon) 

ra. Segítsük a versenysportolókat, akiknek
profi körülményekre van szükségük a felkészüléshez, és támogassuk a tömegsportot is, hiszen szeretnénk, ha minél többen
fedeznék fel a mozgás, az egészséges életmód örömét” – mondta a polgármester
köszöntőjében. A beszédben elhangzott,
hogy 2019-ben sikeres pályázatot nyújtottak be a Magyar Labdarúgó-szövetséghez, így együttműködési megállapodás
született a Nagytétényi Sporttelepen egy
új, élőfüves pálya létesítéséről, és új öltöző építéséről Nagytétényben, valamint a
Pokorny József Sporttelepen.
A fejlesztések ezzel nem állnak
meg, hiszen a Magyar Kézilabda-szövetséghez benyújtott kérelemnek köszönhetően hamarosan új rekortán kézilabdapálya épül a Kolonics iskola
udvarán. (Folytatás a 10. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Már szavazhatunk
a kerületi fejlesztésekről
Eldőlt, mely projektek kerültek a részvételi költségvetés szavazási körébe
(Folytatás az 1. oldalról) 

A fővárosi illetékességű javaslatok egy
részét a Budafoki Részvételi Költségvetés (BRK) oldalán szavazásra bocsátják,
a kerületiek így (városrésztől függetlenül) támogatásukat fejezhetik ki az adott
javaslathoz. Az így kialakult sorrend, valamint az egyes javaslatokra leadott szavazatok száma jelzés az önkormányzat
számára és a főváros felé is, hogy a javaslatok mögött valódi támogatottság áll.
A projekt megvalósítása nem ütközhet jogszabályba. Például meg kell felelnie az országos településrendezési és építési követelményekről szóló rendeletnek.
Erre jó példa a Vencel kert rendezése.
Ebben az esetben ugyanis a tulajdonviszonyok tisztázatlanok és rendezetlenek,
valamint a folyamatban lévő peres eljárás miatt jelenleg nem lehetséges a terület fejlesztése.
A projekt megvalósításának bele kell
férnie a közösségi költségvetés keretébe
is. Budafok, Budatétény és Nagytétény

esetében is 100 millió forint áll a részvételi költségvetés keretében rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy ezen keretös�szegen belül kisebb és nagyobb büdzsét
igénylő ötletek, javaslatok egyaránt megvalósulhatnak.
A projektek közül ugyanakkor azok
valósíthatók meg a részvételi költségvetés forrásaiból, amelyeket nem finanszíroztak korábban más forrásból. Ha a
javasolt projekt már megvalósult, újabb
önkormányzati forrás nem használható
fel ilyen célra. Ilyen például a kommunális adó elengedése a kerületben.
Feltétel az is, hogy ne legyen a benyújtott javaslattal azonos tartalmú, folyamatban lévő önkormányzati vagy
más projekt. Amennyiben a projekt
megvalósítása már önkormányzati vagy
más beruházás által folyamatban van,
újabb önkormányzati forrás nem használható fel ilyen célra. Kivétel ez alól,
amikor a projekt egy már megvalósult
beruházás, program továbbfejleszté-

sét célozza, de minden esetben fontos,
hogy azonos feladatra nem adható be javaslat. A Balatoni úti gyalogátkelőhely
kialakítását például önkormányzatunk
saját költségén megterveztette és a terveket átadta az illetékes Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-nek. Az SZTK
orvosi műszerezettségének bővítéséről szóló javaslat szintén folyamatban
van: kerületi egészségfejlesztési stratégiánk alapján szisztematikusan bővítik
a szakrendelő műszerezettségét, orvosi
berendezéseit és a betegek minél színvonalasabb ellátásához szükséges feltételeket. Az évente minimum 20 millió
forintos saját forrásnyi ráfordításainkat
jelenleg megsokszorozza az Egészséges
Budapest Program keretében megnyert
pályázatunk, amellyel Budafok-Tétény
mintegy 200 millió forintos kormányzati támogatással tudja idén bővíteni
az orvosi műszerparkot, javítani és korszerűsíteni a betegellátás feltételrendszerét. n (vh – budafokteteny.hu)

Fűtsünk okosan!
Kampányt indított a kormány a levegőszennyezés ellen
hidegebb idő beköszöntével elindul

Aa fűtési szezon, amit sajnos minden

évben sok panasz kísér. A légszennyezettség az egyik legjelentősebb egészségügyi kockázati tényező. A levegőminőség javítása, a szennyező anyagok
kibocsátásának csökkentése közös érdekünk. Ha odafigyelünk rá, milyen anyagot, milyen módon használunk a fűtésre, sokat teszünk környezetünkért. Az
elmúlt évek adatai alapján a kisméretű szállópor kibocsátásának több mint
80 százalékát a lakossági fűtés okozza.
Emellett lényegesen kisebb a hozzájá-

rulása a korábban fő problémaforrásnak
gondolt iparnak és közlekedésnek – tájékoztat az Agrárminisztérium.
A www.futsokosankampany.hu oldalon tájékozódhatunk, hogyan minimalizálhatjuk a fűtés környezetszennyező
és egészségre ártalmas hatásait, hogyan
csökkenthetjük fűtési kiadásainkat és
hová fordulhatunk, ha a szomszéd „befüstölt”. Fűtsünk okosan a fenntartható
jövőért, a tisztább levegőért, családunk
egészségéért! További információk:
www.futsokosankampany.hu. n
(vh– budafokteteny.hu)

Forgalmi változások az M0-son
A körgyűrű déli szektorában fokozatosan nyitják meg az új szakaszokat
További forgalmirend-változások várhatók az M0-s déli szektorán. A NIF Zrt.
beruházásában az M0-s gyorsforgalmi
út déli szektorában az M6-os autópálya
és az 51. sz. főút között az M1-es autópálya felé vezető oldalon a rekonstrukciós munkálatok a befejezésükhöz közelednek.
felújítás által érintett pályasza-

Akaszon a kivitelezési munkálatok
előrehaladtával folyamatosan nyit-

ják meg a bal pálya lezárt szakaszait. A kivitelező a beavatkozások utolsó ütemeként a pálya jobb oldalán
kiépíti a zajárnyékoló falakat, és a halásztelki csomópontban a bal pályahidat megszélesíti, befejezi a soroksári Duna-híd környezetében a pálya
betonozását. A munkálatok elvégzéséhez azonban további – tervezetten
az eddigieknél rövidebb szakaszokat érintő, sávszűkítés nélküli – forgalmi változtatásokra számíthatnak

a közlekedők. Az ideiglenes forgalmi ütemekhez kapcsolódó korlátozásokról, illetve azok megszüntetéséről,
valamint az autóút aktuális forgalmi helyzetéről a közlekedők a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform
szolgálatának weboldalán, a www.
utinform.hu-n tájékozódhatnak. Az
építtető NIF Zrt. és a kivitelező STR
M0 konzorcium között a szerződés szerinti befejezési határidő 2020.
szeptember 2. n (budafokteteny.hu)

Állattartók figyelmébe!
Országszerte zártan kell tartani a baromfit
z országos főállatorvos legújabb ha-

A tározata Magyarország teljes terü-

letén előírja a baromfik zártan tartását.
Ennek célja, hogy tovább csökkenjen
a vadon élő madarakkal való érintkezés lehetősége, ezáltal a baromfiállományok madárinfluenza-vírussal történő
fertőződésének kockázata. Az országos főállatorvos január 16-án megjelent
1/2020-as számú határozatában előírt zártan tartás azokra a gazdaságokra
vonatkozik, ahol az állatok kifutója felülről és oldalról nem védett megfelelő
erősségű madárhálóval. Szintén továbbra is érvényes a baromfitelepek járványvédelmi minimumfeltételeit tartalmazó 2017-es főállatorvosi határozat, ami
az állományok közötti terjedés megakadályozását szolgálja az állattartó léte-

sítmények járványvédelmi zártságának
fokozásával. Ezen előírások között szerepel például, hogy a takarmányt zárt,
fedett helyen kell tartani, nyílt vízből
pedig tilos itatni. Az állatok almozására
használt anyagot szintén meg kell óvni a
vadmadarakkal való érintkezéstől. A határozat tartalmazza a zártan tartáshoz
használt építmények – víziszárnyasok,
illetve egyéb szabadon tartott baromfik
telepítési sűrűségnek megfelelő – minimum alapterületét is. Azok, akik nem
tartják be az előírásokat, egy esetleges járványkitörés esetén elesnek az állami kártalanítástól. Letölthető anyag:
Az Országos Főállatorvos 1/2020. számú határozata. További információ:
https://portal.nebih.gov.hu/hu/madarinfluenza. n (vh– budafokteteny.hu)

Városházi Híradó

Felhívás a kerületi
pedagógusokhoz

díszoklevél igénylésének kérelméhez,

A 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 irán-

önkormányzati képviselő
Jobbik

A Közbeszerzési Döntőbizottság a Közbeszerzési Hatóság elnökének bejelentésére lefolytatott eljárásában 3 millió Ft bírság
megfizetésére kötelezte önkormányzatunkat mint ajánlatkérőt útépítéssel kapcsolatos
közbeszerzési eljárás tárgyban. A döntőbizottság megállapította, hogy az önkormány-

szepesfalvy anna
önkormányzati képviselő,
alpolgármester, Fidesz–KDNP

Néhány nappal ezelőtt zárult le a részvételi költségvetés első fázisa, amikor is a
beérkezett számos kiváló ötletet a hivatal dolgozói egyesével megvizsgáltak, és
előkészítették azokat a következő szavazásra. Rendkívül izgalmas volt a közel 400
projektjavaslatot a megvalósítás szempontjából át- vagy továbbgondolni. Hihetetlenül jó meglátásokkal éltek a kerü-

Tóth Endre
önkormányzati képviselő
Momentum Mozgalom

A választók akarata
A nagytétényi megismételt szavazással az
önkormányzati választás lezárult a kerületben. A választók 12-ből 9 körzetben az
ellenzéki együttműködés jelöltjeinek szavaztak bizalmat, viszont a korábbi polgármester, ha szűken is, de megtarthat-

Somos Iván
önkormányzati képviselő
DK

Most én vagyok a soros
A VH felelős szerkesztője emlékeztetett,
hogy én vagyok a soros ellenzéki képviselő, aki 1200 karakter terjedelemben
cikket írhat a kerületi önkormányzat lapjába. Első gondolatom az volt, hogy nem
fogok abba az újságba írni, amelyik nem
számolt be az ellenzék októberi választáson aratott fölényes győzelméről, mint
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Karsay Ferenc polgármester

ti, az adott főiskola/egyetem honlapjáról
letöltött kérelméhez az előző díszoklevél
másolatát mellékelnie.
A beküldés határideje: 2020. február 21.
Helye: Budafok-Tétény Budapest XXII.
kerület Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda, 1221 Budapest, Városház
tér 11. A borítékra kérjük ráírni: DÍSZOKLEVÉL. Felvilágosítás a Humánszolgáltatási Irodán Koberné Brindza Renátától kérhető, tel.: 229-2611/179. mellék. n (vh)

Mi a véleményük?
Staudt Máté

képviselet

Álláspont

A Budafok-Tétényi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája
ezúton kíván segítséget nyújtani abban, hogy a XXII. kerületben élő, valamint
egykoron a kerületben dolgozó pedagógusok díszoklevélhez jussanak
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.



zat megsértette a közbeszerzésekről szóló
törvény rendelkezését. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor közigazgatási per indítható, amely a határozat
végrehajtására (bírság befizetésére) nincs
halasztó hatállyal. A közbeszerzési eljárások
becsült értéke törvénybe ütköző módon került részekre bontásra, mivel a két beszerzés
vonatkozásában jogsértő módon alkalmazta
a nyílt, illetve hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárást. Jogi normák és a bírósági gyakorlat
azt követeli meg, hogy az ajánlatkérő – értékét tekintve – ne bontson részekre olyan
közbeszerzéseket, amelyek funkcionális

megközelítésben egy egységes beszerzésnek minősülnek. A nevezett két közbeszerzés ugyanazt a célt szolgálta, és a közbeszerzések műszaki tartalma is azonos volt.
Megállapításra került, hogy jogszerűen nem
bonthatta volna részekre, azaz nem tekinthette volna önálló közbeszerzéseknek a beszerzési igényt, megállapították a jogsértés
tényét, és jogkövetkezményként bírság került kiszabásra. Az érintett 2 közbeszerzés
építési beruházás becsült értéke 23 millió
Ft bírság kiszabását is lehetővé tette volna,
ehhez képest szerencsére „csak” 3 millió Ft
megfizetésére kötelezték kerületünket. n

let lakói, amelyek jól mutatják azt a fajta
lokálpatriotizmust, amely a kisvárosokra
vagy a vidéki településekre jellemző. Az
itt élők büszkék városrészünkre és maximális konstruktívitással fogalmazták meg
kerületünk fejlődését szolgáló ötleteiket.
Hálásak vagyunk az együtt gondolkodásukért, amelyet az önzetlenség, a jobbító
szándék vezérelt. Köszönöm munkatársaimnak is, hogy akár szabadidejüket is feláldozva válogatták és rendezték kategóriákba a javaslatokat, hogy a megvalósítható
projektek közül ismét a lakosság választhasson. Természetesen azokat az ötleteket sem dobjuk el, amelyek most nem kerültek a választhatók közé, például mert

nem az önkormányzat illetékességi körébe
tartoznak, vagy olyan nagyléptékű beruházások, amelyek meghaladják az erre a célra elkülönített 100 millió forintot. Amit csak
lehet, a későbbiek során szimpátiaszavazásra bocsátunk, nyomon követjük sorsukat, és a lakosság által felállított fontossági
rangsor szerint lobbizunk megvalósításukért. A szavazás már zajlik, a megadott kategóriák szerint csaknem 130 ötlet közül
lehet választani. Bízom benne, hogy a kerületiek hasonló lelkesedéssel vesznek részt a
projekt további szakaszaiban is, és a végén
elmondhatjuk majd, olyan fejlesztések előtt
állunk, amelyek álmaink otthonává varázsolják lakóhelyünket, Budafok-Tétényt. n

ta hivatalát. A háromnegyedes ellenzéki
győzelem üzenete egyértelmű: a választók változást akarnak látni a kerületben,
de nem akarják a fürdővízzel kiönteni a
gyereket is. A két politikai oldalnak az a
feladata, hogy közösen szabjanak irányt a
kerület fejlődésének.
Sajnos a közös munkához elengedhetetlen bizalom sérült, mikor a fideszes polgármester pozíciókkal vette meg három ellenzékinek hitt képviselő hűségét. Sérült akkor
is, amikor elutasította a kerületi média kiegyensúlyozottabbá tételére tett javaslatainkat. Sérült, mikor visszatérően munkakerülőknek állította be az ellenzéki képviselőket.

Az ellenzék azonban nem a sérelmeire tekint, hanem – a polgármester szavaival ellentétben – rendületlenül dolgozik. Ezért dolgoztuk ki a Klímavédelmi
Akciótervet, ezért nyújtottuk be az Ez a
Minimum javaslatcsomagot az átláthatóbb működésért, és ezért kezdeményezzük vizsgálóbizottság felállítását a
hatóság által súlyosan jogsértőnek minősített közbeszerzések kivizsgálására. Ezért fogjuk benyújtani a választási programunk újabb és újabb elemeit
a testület elé. Mert mi a konstruktív és
keményen dolgozó ellenzéki szerepben
hiszünk. n

ahogy arról sem, hogyan rúgta fel az ellenzéki megállapodást és árulta el választóit Dankóné Hegedűs Jolán, Daróczi
Károly és Jurás László, aminek következtében mégis a Fidesz uralma folytatódik
Budafok-Tétényben. A választópolgárok
szavazataikkal azt is világosan jelezték,
hogy a kerületi médiában is változást,
politikai elfogultságtól mentes, független és színvonalas újságot szeretnének.
Az árulással létrejött többség mégsem
volt hajlandó még csak napirendre sem
venni az ellenzéki képviselők ezt célzó
indítványát. Úgy döntöttek, hogy a kerületi média a jövőben is a megszokott,
ezért általam elfogadhatatlan formában
és tartalommal működjön. Ezért az 1200

karakteremet arra használom fel, hogy
közöljem: a magam részéről a továbbiakban bojkottálom a Városházi Híradót, és
más úton fogom rendszeresen tájékoztatni választóimat képviselői munkámról
és a testület tevékenységéről. n

(A Városházi Híradó részletesen beszámolt az október 13-i önkormányzati választás eredményéről. A jelölteknek több alkalommal egyoldalas
felületet is biztosított a programjuk,
a véleményük közlésére a kampányidőszakban. Mint korábban is, minden
lapszámban megszólalhat az ellenzék
is, az erre biztosított Képviselet rovatban – szerk.)

Mozgásban a kerület!
Éugyanúgy igaz, mint egykor volt. Alapvető célunk, hogy a kerületben élőkp testben ép lélek – hangzik a kétezer éves görög szállóige, ami napjainkban

nek minden körülményt megteremtsünk a kiegyensúlyozott, egészséges élethez, amelynek elvitathatatlan része az aktív, mozgásgazdag életmód. Az előző
években is sokat dolgoztunk azért, hogy mindenkinek lehetőséget biztosítsunk
a sportolásra: a tavalyi év során egy új kondiparkot adtunk át a DunaFokon,
több helyszínen telepítettünk street workout és fitneszeszközöket, döntés született egy görpark megépítéséről, valamint még idén elkészül egy fedett, mobil jégpálya Budafokon.
A létesítmény- és eszközfejlesztés azonban önmagában nem elég. Meg kell
teremtenünk azokat az alkalmakat, amelyekkel népszerűsítjük a sportos életmódot, ahol lehetőséget biztosítunk a közös mozgásra. Közösségben, egymás
kezét fogva, nemcsak vidámabban telik az idő, de a társak jó teljesítménye is
ösztönzőleg hat ránk, ami átsegíthet minket az esetleges holtpontokon. Tavaly
ősszel rekordszámú résztvevővel rendeztük meg a Futafokot. Ez is igazolja,
hogy önök, budafok-tétényiek is elkötelezettek az egészségük és fittségük iránt.
Nagy öröm, hogy kerületünk sportolói az elmúlt időszakban is kivételes eredményeket mutattak fel, bebizonyítva, hogy szorgalommal és kemény
munkával elérhetjük álmainkat. Elég, ha a Budafoki MTE labdarúgócsapatára gondolunk, akik a másodosztály tabellájának dobogójáig meneteltek, és
a tavaszi szezon első meccsén is pontot szereztek a hétvégén. De magabiztosan
menetelnek a BKK férfi kosárlabdázói is az NB I/B-ben, és a BKSE női kézilabdázói a Budapest 2. bajnokságban. A BMTE atlétái és a Budafóka SE úszói
folyamatosan szállítják az érmeket az utánpótlás világversenyekről. A kerületünkhöz kötődő cirkuszigazgatóra, artista művészre, ifj. Richter Józsefre is
okkal lehetünk büszkék, hiszen immár második alkalommal vehette át a cirkuszművészet egyik legrangosabb elismerését, az Arany Pierrot-díjat.
Ha az utánpótlás sportolókon múlik, a következő években sem maradunk
kiváló eredmények nélkül Budafok-Tétényben. A kerületi ifi sportolók mind
országos, mind nemzetközi viszonylatban kiemelkedő eredményeket érnek el,
mi pedig fontosnak tartjuk kifejezni, hogy számíthatnak támogatásunkra. A
harmadik alkalommal megrendezett budafok-tétényi sportgálán őket, szüleiket, valamint edzőiket és a kerületi sportvezetőket ünnepeltük. Ez az esemény
tökéletes alkalom arra, hogy megosszuk egymással az elmúlt év tapasztalatait, és együtt gondolkodhassunk a jövőről. A gála évről évre izgatottan várt része az Év ifjú sporttehetségének megválasztása. A címet az a versenyző érdemli
ki, aki az elért eredményei mellett a legjobb kerületi utánpótláskorú sportolók
megbecsülését is kivívja. A fiatalok maguk közül választják, titkos szavazással a díjazottat. Idén Őry Zsombor, a Lágymányosi Spari versenyzője vehette
át a díjat: a fiatal kajakos az ősszel rendezett maratoni kajak-kenu világbajnokságon állhatott a dobogó legfelső fokára. Biztos vagyok benne, hogy pályafutása során még sokszor fogja maga mögé utasítani a világ legjobbjait! Hajrá, Zsombor!
Isten éltesse a budafok-tétényi sportolókat! 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
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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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

MEGHÍVÓ
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a

KOMMUNISTA
DIKTATÚRÁK
ÁLDOZATAINAK
EMLÉKNAPJA

alkalmából közös megemlékezésre és koszorúzási ünnepségre
hívja a kerület polgárait 2020. február 25-én, kedd 17 órai kezdettel.
Házigazda: Karsay Ferenc polgármester
Közreműködik: Meister Éva színművész
A rendezvény helyszínei: Megemlékező műsor a Városházán
– a Záborszky Nándor teremben (Budapest XXII. kerület, Városház tér 11.),
majd koszorúzás az 1956-os emlékműnél, végül
a rendezvény a dr. Takács Pál emléktábla koszorúzásával zárul.
A rendezvényen számítunk az egyházak, intézmények,
pártok, társadalmi szervezetek, magánszemélyek részvételére.
Mindenkit szeretettel várunk!
Karsay Ferenc polgármester

Meghívó

MEGHÍVÓ

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

NEM CSAK OTTHON KELL ÉNEKELNI
NAGYON JÓ IDŐTÖLTÉS ÉS KITŰNŐ TÁRSASÁG
a 70 éves kórus 2019. év június hónap művésze c. nyerte el

A Nagytétényi Polgári Fiú és Leányiskola a Nagytétényi út 259. alatt működött 1935–1945-ig. Egykori igazgatója Pentz Endre tanár, akinek 100.
születésnapjára a Nagytétényi Polgári
Kör és a még élő végzett diákok emléktáblát helyeztek el az iskola falán.

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

A LAMPART BUDAFOK VEGYESKAR /
ZOMÁNC KÓRUS /
FELVÉTELT HIRDET

FÉRFIAK RÉSZÉRE TENOR, BASSZUS,
HÖLGYEK RÉSZÉRE SZOPRÁN, ALT SZÓLAMOKBA.
JELENTKEZÉS PRÓBANAPOKON, CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
17–19 ÓRA KÖZÖTT
A BP. XXII. KER. RENDÖRKAPITÁNYSÁG NAGYTERMÉBEN
Bp. XXII., Városház tér. info: www.lampartkorus.hu honlapon, vagy előzetes
telefonmegbeszélés alapján.
Budafoki Mária +36-30/355-8919
Vorel Ferenc +36-30/513-5204

Tiszteletünk jeléül a végzett diákok
és a Nagytétényi Polgári Kör

megemlékezést
és koszorúzást tart

2020. február 19-én, szerdán 17
órakor a helyszínen.
Szeretettel várjuk a végzett diákokat és az emlékezőket.

évi rendes közgyűlését
(a megismételt közgyűlést február 28-én, pénteken 17.30
órakor).
Helye: Szelmann Ház (1225 Budapest, Nagytétényi út
306.)
Napirend:
1.) 2019. évi elnöki beszámoló
2.) Számvizsgáló Bizottság beszámolója
3.) 2019. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
4.) 2020. évi költségvetés tervezetének elfogadása
5.) Etikai Bizottság beszámolója
7.) Egyebek
A hatályos alapszabály X. 4. pontja értelmében a közgyűlés nyilvános.
Az alapszabály X. 5. pontja alapján a közgyűlést legalább
15 nappal az ülés előtt össze kell hívni. A Ptk. 3:76. § (3)
bekezdése szerint: „Ha a közgyűlés határozatképtelen
[azaz nincs jelen a szavazattal bíró tagok 50%-a + 1 fő],

munkakör betöltésére
A pályázatokat 2020. 02. 29-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „számviteli ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
palyazat@bp22.hu
BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki

családsegítő

munkakör betöltésére
A pályázatokat 2020. február 21. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy
postai címre: e-mail: gyjolet@gyermek22.hu, Postai cím: Budafok-Tétényi Családés Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.
BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki

szakmai egység vezető

munkakör betöltésére
A pályázatokat 2020. február 21. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy
postai címre: e-mail: gyjolet@gyermek22.hu, Postai cím: Budafok-Tétényi Családés Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.

meghívó
A Nagytétényi Polgári Kör elnöksége értesíti tagjait, hogy
2020. február 24-én, hétfőn 17.30 órakor tartja

SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ

a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő
ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és
legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.” A
megismételt közgyűlést ennek megfelelően 2020. február
28-án 17.30-ra hívjuk össze. A megismételt közgyűlés a
megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki

Az alapszabály X. 5. pontja előírja, hogy a közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon
belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A Szelmann Házban a meghívót 2020. január 29-én tes�szük közzé, a 3 napos határidő ettől kezdődően számítandó, így az esetleges javaslatokat 2020. február 4-ig kell
megtenni. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül, február 6-ig dönt. Az elnökség a
napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek
helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal, azaz a Szelmann Házban 2020.
február 8-ig közzéteszi.
A tagság megjelenésére feltétlenül számítunk.

BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki

Budapest, 2020. január 29.

munkakörbe.
Asztalos végzettség előnyt jelent. Bérezés a Kjt. szerint.
Érdeklődni lehet: Kukainé Békési Emese, 06-1/362 45 05

Üdvözlettel:
László Istvánné elnök

esetmenedzser

munkakör betöltésére
A pályázatokat 2020. február 21. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy
postai címre: e-mail: gyjolet@gyermek22.hu, Postai cím: Budafok-Tétényi Családés Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.

óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére
A pályázatokat 2020. február 21. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy
postai címre: e-mail: gyjolet@gyermek22.hu, Postai cím: Budafok-Tétényi Családés Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.
BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT pályázatot ír ki

takarító

munkakör betöltésére
A pályázatokat 2020. február 21. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy
postai címre: e-mail: gyjolet@gyermek22.hu, Postai cím: Budafok-Tétényi Családés Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.
A Budafok-tétényi Baross Gábor Általános Iskola munkatársat keres
teljes munkaidőben, határozatlan időre, váltott műszakos

kertész-karbantartói

Városházi Híradó
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A kerület biztonságáért
Új rendőrkapitánya van Budafok-Téténynek. Budapest rendőrfőkapitánya 2020.
január 16-i hatállyal Kovács Tibor rendőr alezredest bízta meg a XXII. kerületi
rendőrkapitányság vezetésével.
– Kérem, beszéljen szakmai előéletéről,
honnan került Budafokra?
– Kezdetben két évet dolgoztam a bűnügyi osztályon az érdi kapitányságon, onnan áthelyezési kérelmem alapján kerültem a budafoki kapitányságra, ahol 16
évet töltöttem el. Később a nyolcadik kerületi kapitányságon voltam rendészeti
osztályvezető három évig. Azt követően
az ellenőrzési szolgálatnál voltam szakmai ellenőrzési osztályvezető a készenléti rendőrségnél, 2019. január elsejétől egy
éven át. A készenléti rendőrség munkájá-

nak szakszerűségét, jogszerűségét ellenőriztem.
– Tizenhat évet dolgozott Budafokon?
Ezek szerint akkor most hazatért!
– Pontosan. Ezt egyébként a beiktatásom során hangsúlyoztam is. Mindig is
Budafok jelentette nekem a rendőrséget
és magát a BRFK-t is.
– Mekkora változást jelent az ön szakmai karrierjében az új pozíció?
– Nagyon nagy szakmai kihívás és
komoly bizalom jele a feletteseim részéről. A legjobb tudásom szerint igyekszem
élni a bizalommal. Sokkal összetettebb,
komplexebb munka kerületi kapitánynak lenni, de nem ismeretlen, hiszen én
éveken keresztül dolgoztam együtt az
előző kapitánnyal, és sokáig a helyettese voltam itt Budafokon. Hála istennek

még nagyon sok régi ismerősöm dolgozik a Városház téri kapitányságon. Cseppet sem okozott gondot a beilleszkedés.
– Évekig a „nyóckerben” dolgozott,
amely a főváros bűnügyi szempontból
legrázósabb körzete Ehhez képest Budafok-Tétény a béke szigete. Ez tényleg
így van, vagy csak mi, helybéliek gondoljuk így?
– A feladat ugyanaz, a közbiztonságot
kell fenntartani. A VIII. kerület kisebb
terület több társasházzal, a XXII. kerület nagyobb terület, kertvárosias jelleggel. Azt megígérhetem az itt lakóknak,
hogy a kerületi rendőrség és én magam
is mindent megteszek azért, hogy Budafok továbbra is nyugodt, élhető városrész
legyen, ahol minden lakos biztonságban
érezheti magát. n (Ch. Gáll András)

„Aranyos” pár a cirkuszban
Ifj. Richter József és felesége Arany Pierrot-díjat nyert
Két év után újra a cirkuszvilág legjobbjai
vetélkedtek a porondon, január közepén,
a XIII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztiválon, amelyen szép magyar siker született: ifj. Richter József és felesége, Merrylu
Arany Pierrot-díjat nyert. Richterék évek
óta kötődnek Budafokhoz…
világ minden tájáról – húsz országból

A– idesereglett artisták, cirkuszművé-

Budafok-Tétény a szívem csücske marad
Bató András: olyan értékekkel találkoztam itt, mint még sehol
Kilenc év szolgálat után búcsúzik Budafok-Téténytől Bató András leköszönő kapitányságvezető, akit arról kérdeztünk, hogy
milyen érzésekkel hagyja itt a kerületet.
– Annak idején, 2011 júniusában milyen
tervekkel és honnan érkezett Budafok-Téténybe?
– Budafok-Téténybe a BRFK Központi Ügyeleti Főosztályáról érkeztem. A
sors furcsa fintora, hogy most ugyanoda
térek vissza, csak a főosztályt időközben
„átkeresztelték” tevékenységirányítási
központra. Érdekes, hogy a pályám során
másodszor ér el engem egy „bumeránghatás”. Pályakezdőként egy Budafokhoz
hasonló kertvárosias kerületben kezdtem
meg rendőri pályámat, a XVII. kerületben. Amikor a XXII. kerületi rendőrkapitányságra kerültem, több modernizációs

folyamat volt a rendőrség belső életében, amely a kívülállók számára zömmel
észrevehetetlen volt. A kerületi rendőrséget egy a lakókkal párbeszédre törekvő, a
korábbihoz képest talán nyitottabb, szolgáltatóbb jellegű hatósággá kívántam formálni, amely szervezetnek nyilvánvalóan meg kellett őriznie a szankcionáló és
szabályok betartatásáért felelős hatósági jellegét is. E kettősség mellett az első
pillanattól fogva fontosnak éreztem a különböző prevenciós jellegű tevékenységeinket is. Öröm számomra, hogy számos korcsoportot tudtunk megszólítani
előadásinkkal.
– A kilenc év alatt milyen fontos események történtek, amelyekre szívesen emlékszik vissza?
– A mindennapok nehézsége és feladata mellett minden évben volt valami,

ami kiemelkedett a megszokottakból. Hol
a dunai árvíz rendőrségre háruló feladatainak nehézségeivel kellett megküzdeni,
hol egy időjárási szupercella pusztító hatásaival kellett szembenézni, vagy éppen
két világháborús „monstrum bomba” kiemelése kapcsán kellett kiüríteni a fél kerületet. Büszkén vehettem át az országos
rendőrfőkapitánytól azt az elismerő oklevelet és kupát, amelyet nem nekem, hanem a kapitányságnak adományozott,
elismerve valamennyi kollégám prevencióban végzett munkáját. A kapitányság
felújítását is elvégeztük a legnagyobb januári hidegben úgy, hogy a felújítás ideje
alatt zavartalanul nyitva tartottunk.
– Mely eredményekre a legbüszkébb,
amelyeket a kollégáival elért?
– Több szakmai siker is volt a 9 év
alatt, ezek közül nekem emlékezetes marad a 2016-os évből egy betörő testvérpár
ügyének feldolgozása, akikre közel 100
lakásbetörést tudtunk rábizonyítani. De
emellett számos kisebb-nagyobb elfogás
pillanata megmarad emlékeimben, a kollégákkal való hajnali vagy éppen éjszakai
rajtaütések, sikerélmények gazdagítják a
tapasztalatomat.
– Milyen feladatok várnak önre?
– Mint már említettem, a BRFK Tevékenységirányítási Központ főosztályvezetői beosztásához kaptam bizalmat. A
feladat óriási. Az egység hivatott az ös�szes azonnal felmerülő rendőri intézkedés bevezetésére, irányítására, jelentőrendszerek működtetésére, és egyéb más
fontos tevékenység elvégzésére. Az irányítási tevékenység jellege az egész fővárost érinti.
– Mit jelentett önnek Budafok-Tétény?
– Budafok-Tétény a „szívem csücske” marad. Olyan értékekkel találkoztam itt, amit még sehol nem tapasztaltam. Az itt élő emberek szeretete,
lokálpatrióta szemlélete, nyitottsága, értékei elkísérnek engem az utamon, ott
maradnak a szívemben, és amíg emlékezni tudok, addig mindig velem
lesznek. n (Viszkocsil Dóra)

szek egy hétig vetélkedtek a különféle díjakért. Ifj. Richter József és ifjú felesége, a német származású Merrylu
Richter – négy éve házasodtak ös�sze, világraszóló esküvőjük a bazilikában volt, és egy hatalmas elefánt hátán
vonultak be a turisták legnagyobb örömére a székesegyház elé – elefánt helyett lóháton száguldozott be a porondra, hogy a négylábún balettozzanak. Két
éve Arany Bohóc díjas produkciójukhoz még Stéphanie monacói hercegnő
is gratulált Monte-Carlóban, most Budapesten telt ház előtt gratulált nekik az
egész cirkuszszakma. Az aranyfokozat
elnyerése egy újabb bizonyíték arra,
hogy a duó fejlődése töretlen.
– Mi is gratulálunk az Arany
Pierrot-díjhoz…
– Köszönöm. A Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál negyedszázados történetében én vagyok az egyedüli magyar artista, aki elnyerte ezt a
rangos díjat és büszke vagyok rá, hogy
már kétszer. Érdekesség, hogy először
hat évvel ezelőtt, 2014-ben, és ekkor
nyert későbbi feleségem, Merrylu is
külön produkcióval, most meg együtt.
Életünk nagy ajándéka ez a díj.
– Férfi és nő, állat és ember harmonikus együttlétében, száguldásában

gyönyörködhettünk a fesztiválon. Meddig láthatjuk ezt a virtuóz produkciót?
– A Fővárosi Nagycirkuszban még
másfél hónapig, utána pedig az egész
országban. Családi cirkuszunkkal, a
Magyar Nemzeti Cirkusszal húsz városba látogatunk el, október közepétől
pedig Budafokon, a szokásos helyünkön táborozunk le hetekre. Nagyon
szeretnek itt bennünket, és mi is nagyon szeretünk itt lenni.
– Annyira, hogy ideköltöznek?
– Semmi sincs kizárva, de a cirkuszunk biztosan. Van egy terület a
Barackos utcában, amelyet két éve
megvásároltunk, és azóta itt van a telephelyünk, a raktárunk, innen kelünk
útra a jövő hónapban országos turnénkra.
– Van tervük a területtel?
– Egy merész álmom van. Itt szeretnék létrehozni egy állandó cirkuszt.
– A Fővárosi Nagycirkusz konkurenciáját?!
– Egy kétmilliós városban elfér két
cirkusz, hiszen színházak is megférnek
egymás mellett. Párizsban, Moszkvában is több cirkusz van, akkor Budapesten is lehet. A minőségi produkciókra mindig van igény.
– Mikor adnák át a létesítményt, és
hány férőhelyes lenne?
– Dátumot még nem tudok mondani, de az biztos, hogy nem egy-két éven
belül valósulna meg. Másfél ezren férnének be a többfunkciós, mozgatható
lelátókkal ellátott épületbe, amelyben
koncertek, színházi előadások, sportrendezvények is lennének.
– Sok sikert kívánunk budafoki álma
megvalósításához! n (Temesi László)

Hagyományőrző disznóvágás
a Baross Gábor-telepen

A Baross Gábor-telepi Polgári Kör január 25 -én, szombaton ismét megtartotta a szokásos disznótorát a Pelikán Imre Közösségi Ház udvarán. A polgári körnél megrendezett hagyományőrző disznóvágáson a Baross Gábor-telepi Polgári
Kör elnöke Bodnárné Fehér Erzsébet és a tagság mellett részt vett a Nagytétényi Polgári Kör elnöke, Lászlóné Varga Éva és Karsay Ferenc polgármester is.
A kerület vezetője jófajta pálinkával is koccintott a húsfeldolgozásban tüsténkedő helyiekkel. 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
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Minden nap értéket adunk
A Klauzál Ház az idei Kultúrházak éjjel-nappal
programsorozat megnyitó helyszíne
Nagyszabású programsorozattal készül az országos megnyitó helyszínéül szolgáló Klauzál Gábor Művelődési Központ az idei Kultúrházak
éjjel-nappal elnevezésű háromnapos
rendezvényre. A budatétényi kulturális centrum olyan tervvel pályázott a
Magyar Népművelők Egyesülete által tizennégy évvel ezelőtt útjára indított eseménysorozatra, amelyet a
zsűri a „Fővárosi kerület, Pest megyei város” kategóriában a legjobbnak talált.

Mindenhol hallatja a hangját
Kautzky Armand Molnár Ferenc darabjában játszott a Klauzál Ház színpadán
Húszéves korától szinkronizál, közel harminc évig tagja volt a Madách Színháznak, a Szűz és a szörny rendezője, a Red
Bull Pilvaker állandó arca, a Moziverzum
csatornahangja és még hosszan sorolhatnánk, mi mindennel foglalkozik örömmel
Kautzky Armand. A Jászai Mari-díjas színművészt január utolsó napján a Klauzál
Ház színpadán láthattuk Molnár Ferenc Az
üvegcipő című vígjátékában.
– Hogy érzi magát Sípos Lajos szerepében?
– A dolog érdekessége, hogy amikor
néhány évtizede a Madách Színházhoz
szerződtem, szinte az első szerepemet Az
üvegcipőben kaptam. Akkor a fiatal szerelmes férfit, Császár Pált játszottam Szirtes Tamás rendezésében és olyan nagyszerű partnerekkel, mint Piros Ildikó,
Békés Itala, Zenthe Ferenc, Lőte Attila
vagy az idősebb főszereplőt, az asztalost

alakító Huszti Péter. Azóta eltelt harminc
év, és én „érett” lettem Sípos Lajos műbútorasztalos szerepére. Molnárt játszani mindig csodálatos, de így különösen,
hogy visszaemlékszem Huszti játékára, a
hangjára, a mozdulataira és hangsúlyaira.
– Rengeteg színházban játszanak Molnár Ferenc-darabot, több mint kilencvenöt éve Az üvegcipőt is. Mi lehet az oka,
hogy ennyi év alatt semmit sem vesztettek
népszerűségükből a nagyszerű író művei?
– Molnár Ferenc nagyon érdekes témákhoz nyúlt, művei ironikusak és rendkívül szellemesek. Írói sármja, bája, kedvessége időtállóvá teszi, munkáit nem
lehet megunni. Fergeteges humorral írt,
a nyelvezete, gondolkodásmódja és stílusa annyira egyedi, hogy őt nemigen lehet modernizálni, így a mi előadásunk is
„klasszikus”.
– Játszott a Machbetben, a Fizikusokban, közel nyolcszázszor a Macskákban,

olyan kiváló színészeknek kölcsönözte
a hangját, mint Tom Cruise vagy Pierce
Brosnan, aki a Mamma Mia! című filmben is Kautzky Armand. Melyik terület miért kedves a szívének?
– Pályafutásom alatt talán arra vagyok a legbüszkébb, hogy soha nem ragadtam le egyetlen műfajnál vagy a szinkronnál sem. A sokszínűséget szeretem,
így nyitott vagyok az újdonságokra. Fiatalon a My Fair Ladyben Higgins professzor szerepére vágytam, és megadatott, Szolnokon az operett is megtalál A
régi nyár című előadásban. A Lóvá tett
lovagokban Ferdinándot, Navarra királyát játszom, február végén pedig bemutatjuk a Nikola Tesla – Végtelen energia
című zenés darabot a RaM Colosseumban. Március 15-re, A szavak forradalmára (Pilvaker) is készülök már, mert
az Arénában én képviselem a klasszikus
versmondást. n (Tamás Angéla)

– A helyi értékek köré szervezett nyitóesemény ötletgazdája Gazdik István
igazgató, aki fontosnak tartja, hogy
a kultúra helyi képviselői a Klauzál
Ház mindennapjaiban is megjelenjenek. Február 14-re olyan előadókat,
művészeket hívtunk, akik velünk élnek, illetve Budafok-Tétényhez kötődnek, és olyan programokat szerveztünk, amelyek között mindenki
találhat a maga számára érdekeset, szórakoztatót – válaszolta érdeklődésünkre a ház kommunikációjával foglalkozó
Szatmári Éva.
Az országosan kiemelt rendezvény
megnyitóján Budai Ilona Kossuth-díjas népdalénekes, Simkó-Várnagy Mihály csellista és a Kis Nádasdy tánccsoport ad műsort délután fél kettőtől.

A továbbiakban a Budafoki Pincejárat szervezői szerencsekerékkel megerősített játékot szerveznek, az Artér
Képzőművészeti Egyesület művészei
farsangi kézműves-foglalkozást tartanak, Csobán András festőművész a
helyszínen fest, és Appel Péter borász
bemutatja szőlészeti relikviáit. A délután folyamán bort, pezsgőt, valamint
süteményt is kóstolhatnak a látogatók,
a nap „házigazdája” pedig Artúr, a
kulturátor, akit ezen a napon életnagyságban is megismerhetünk.
Szatmári Éva elmondta, hogy a 17
órakor kezdődő farsangi zenés műsorban opera-, operett- és musicalrészletek hangzanak el, este hét órakor Werner Gábor vezényletével a Budafoki
Dohnányi Zenekar ad hangversenyt,
a nap záróakkordjaként pedig a Latin
Combo Duó várja a kubai ritmusra vágyó, szerelmes közönséget a Valentinnap jegyében.
A Klauzál Ház a nyitórendezvényen túl is több nívós programra invitál bennünket. Szombaton délután
két órától a Vén Emil Galériában látható tárlathoz kapcsolódóan Japán
csodálatos világából kaphatunk ízelítőt, vasárnap délelőtt Farkasházi
Réka és a Tintanyúl, este pedig a Budafok Big Band és vendégei várják
az érdeklődőket. n (Tamás Angéla)

Japán csodálatos világa
Képzeletbeli látogatás a felkelő nap országában
Japán Alapítvány anyagából nyílt

Akiállítás a Vén Emil Galériában ja-

Tavaszi ünnepségek a Nádasdyval
Többszörös évfordulót ünnepel a Nádasdy iskola ebben az évben
Sok szempontból nevezetes év a Nádasdy Kálmán Középfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola életében 2020. Az
általános iskola (korábban Szent István
téri Általános Iskola néven volt ismert – a
szerk.) idén ünnepli 80. születésnapját, de
ebben az évben lesz ötvenéves a művészeti iskola, és 30 éve alakult meg a Budafoki Fúvósegylet.
z intézmény vezetője, Arató László

Aarról beszélt lapunknak, hogy a Ná-

dasdy iskola ünnepségsorozata február
8-án a fúvószenekar jubileumi koncertjével kezdődik a Klauzál Házban, és május 16-án néptáncgálával, jubileumi kiállítással és ünnepi műsorral Nádasdy-napot
szerveznek. A tavasz két kiemelt eseménye a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének jubileumi ünnepsége, amelyet március 21-én tartanak

a Klauzál Házban, valamint az április 24.
és 26. között sorra kerülő X. Országos Zenekari verseny. Az igazgató szerényen
hozzátette: ezeken kívül „csak” a minden hónapban szokásos vegyes, vonós és
zongora tanszaki hangversenyek zajlanak,
bábfesztivált, nyárköszöntő kóruskoncertet, balettgálát és évzáró táncversenyt rendeznek, ahogy minden évben. A képzőművészeteket tanító tanárok munkáiból
kiállítás nyílik a Vén Emil Galériában, a
növendékeknek Rózsa rajzpályázatot hirdetnek, és a néptánc tanszakosok fellépnek a Rózsakert fesztiválon. Jelenleg ezek
a tervek, de a kerületi eseményeken, Budafok-Tétény neves napjain és programjain természetesen idén is részt vesznek
tanítványaikkal.
Arató Lászlót hallgatva talán nem
véletlen, hogy a 2018-ban Magyar
Örökség-díjjal kitüntetett művésze-

ti iskola az eltelt fél évszázad alatt számos Liszt- és Munkácsy-díjas művés�szel gazdagította Magyarországot, és az
sem, hogy az itt pályájukat kezdő művészek jó szívvel emlékeznek vissza a
kezdeti lépésekre.
– Nagy élmény volt, amikor életemben először zenekarral játszhattam Nemes László igazgató úr fertődi táborában,
de az is jó, hogy a Nádasdyban a gyerekek a tanáraikkal is muzsikálhatnak, mert
az nagyon inspiráló – mondta a 2015-ben
Junior Prima díjban részesülő zongoraművész, Szabó Marcell.
Szalóki Ági Liszt-díjas előadóművész
pedig így fogalmazott: Magyarországon
a nyolcvanas években két iskola vállalta fel, hogy intézményes keretek között
népzenét oktasson. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ezek egyikébe, a Nádasdyba járhattam. n (Tamás Angéla)

nuár 23-án. A különleges tárlat egyik
része nagyméretű fotók segítségével
vezeti be a látogatót a japán emberek
életének forgatagába. Az utcán hömpölygő tömeg, a piacról készült képek,
a sportesemények felvételei, ünnepek
és fesztiválok fotói által bepillanthatunk a japánok mindennapjaiba, a képekhez fűzött magyar szövegek pedig
segítséget nyújtanak abban, hogy megértsük e távol-keleti nép gondolkodását. A kiállítás különlegessége azok a
sajátos japán eljárással készített, osztriga kagylóporral bevont babák, amelyek a fotók között helyet kaptak.
A megnyitón a közel két méter hos�szú, citerához hasonló, húros, pengetős hangszeren, a kotón és a jellegzetes
bambuszfurulyán, a shakuhachin autentikus japán muzsika töltötte be a kiállí-

tóteret, ahol a zenét követően Vihar Judit japanalógus, műfordító, haikuköltő
Japánról szóló, vetített képes úti beszámolóját is meghallgathatták az érdeklődők. Az irodalomtörténész, aki a japán
irodalom számos remekét fordította magyarra, képzeletbeli utazásra invitálta a
tárlat látogatóit. A negyvenöt perces, magával ragadó előadás után a japán hagyományoknak megfelelő teaszertartáson és
kóstolón vehettek részt az érdeklődők.
A kiállítás folytatásaként február 15-én további érdekességekkel találkozhatunk a Japán napon, amelyen többek között kimono-, aikido- és
japándobbemutató,
kalligráfia
workshop és játékos szumóbajnokság
is várja a látogatókat.
A Japán csodálatos világa címmel
megrendezett kiállítás 2020. március
1-jéig tekinthető meg a Klauzál Házban. n (Tamás Angéla)
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Felvételi lázban a nyolcadikosok
Közel négyszáz budafok-tétényi tanuló töltötte ki a feladatlapokat

OKTATÁS, RIPORT

ajátos nevelési igényű gyerek – ta-

orváth Erika, a Rózsakerti Demjén

döntenek a gimnáziumok és szakgimnáziumok. Azokban a középiskolákban, amelyekbe a korábbi években a felvehető létszámnál többen jelentkeztek,
szóbeli vizsgát is tartanak (2020. február 24.–március 13. között). Ez mindkét fél számára előnyös, hiszen a személyes találkozás alkalmával a felvételizők
több információt szereznek az iskoláról,
a vizsgáztatók pedig személyesen győződhetnek meg a diákok rátermettségéről, ügyességéről.
A központi felvételi eredménye adja
a pontszám 50%-át, a szerzett jegyek és
a szóbeli pedig a másik felét, de a pontszám kiszámítása iskolánként változhat. A tanulmányi eredmények esetében,
amelybe a magatartás és szorgalom értékelése nem számíthat bele, az intézmény
maga dönti el, hogy mely tantárgyak osztályzatait (többnyire a közismereti tárgyakból a 7. év végén és a 8. félévben
szerzett jegyeket) veszi figyelembe, és
azokból hogyan képez pontszámot a saját felvételi eljárásában.
A Budai Nagy Antal Gimnáziumban
például a hibátlan központi írásbelire ös�szesen 100 pontot adnak, a szóbeliből és
az érdemjegyekből pedig legfeljebb 4545 pontot szerezhetnek a diákok.
A Tomori Pál Magyar–Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziumban csakúgy, mint a Rózsakerti Demjén István Református Általános
Iskola és Gimnáziumban, 100 pontos a
központi felvételi, és 50-50 pontot ér az
általános iskolai tanulmányi eredmény,
illetve a szóbeli meghallgatás.
A Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola
szakgimnáziumi osztályába jelentkezők a
kötelező írásbeli vizsga 100 pontján felül
a vitt érdemjegyekre legfeljebb 70, a szóbelire 30 pontot kaphatnak, a szakközépiskolai osztályba való felvételhez azonban
nem szükséges a központi írásbeli.
Az Újbudai Széchenyi István Gim-

náziumban a központi írásbeli 200, az
érdemjegyek, illetve a szóbeli 100-100
pontot érnek, az Újbudai József Attila
Gimnáziumban pedig a szóbeli meghallgatáson az általános iskolából hozott és a
központi írásbeli vizsgán szerzett pontok
alapján megállapított rangsor első négyszáz tanulója vehet részt.
A jelentkezési lapokat és a tanulói
adatlapot 2020. február 19-ig küldi el
az általános iskola a győri központba. A jelentkezési lapon több iskola,
és egy iskolán belül több tagozat (tanulmányi terület) is szerepelhet, de
első helyen az, ahová a legszívesebben járna majd a nyolcadikos, második helyen, ahová akkor, ha nem veszik fel az első helyre, és így tovább.
Az elképzelt sorrenden nem célszerű változtatni csak azért, mert a szülő
vagy a diák most úgy érzi, hogy nem
jól sikerült a központi felvételi vizsga.
Nem tudni ugyanis, hogy melyik iskolába, hányan és milyen eredményekkel jelentkeznek az idén.
A jelentkezési lapon szereplő rangsorról a középiskolák nem értesülnek, vagyis nem tudják, hogy a hozzájuk jelentkező gyerek hányadikként jelölte meg az
intézményt vagy tagozatot, ezért a szóbeli beszélgetés után, a közzétett ideiglenes
listán minden felvételiző szerepel a pontszámával együtt, függetlenül attól, hogy
az első vagy a nyolcadik helyre írta be az
adott iskolát.
Így lesznek olyan gyerekek, akiket
több helyre is felvennének, de a számítógépes rendszer a felvételi eljárás lezárulása után a tanuló által felállított sorrendből kiválasztja az első olyan iskolát,
ahová felvették, a többit pedig törli. Tehát ekkor már nem lehet válogatni az iskolák között.
A felvételi lapon megjelölt sorrend
módosítására március 19-én és 20-án nyílik lehetőség a felvételi lapok kitöltésével
megegyező módon. n (Tamás Angéla)

zést, amit rövidítve SNI-nek neveznek.
De hogy mit takar ez valójában, azt már
kevesebben tudják, hacsak nincs ilyen
gyermek a rokonságban. Az SNI-s gyerekek különleges bánásmódot igényelnek, mert szakértői bizottság véleménye alapján valamilyen hiányossággal
élnek együtt. Ez lehet mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy
beszédfogyatékosság, súlyosabb esetben pedig több fogyatékosság együttes előfordulása. Az SNI gyűjtőfogalom
körébe tartoznak az autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartás-szabályozási zavarral)
küzdő gyermekek is.
Kerületünkben az Egyesített Bölcsőde mind a négy tagbölcsődéje inkluzív módon, teljes integráció keretében fogadja a sajátos nevelési igényű
gyerekeket. „A gyerekek mindennapos
tevékenységeinek a megfigyelése támpontot adhat a fejlődési lemaradások
korai felismeréséhez. Ez azért nagyon
fontos, mert minél korábbi időpontban megkezdődik a fejlesztés, annál
nagyobb az esélye a gyermek fejlődésbeli lemaradásának behozatalára”
– mondta Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella, az Egyesített Bölcsőde vezetője. Hozzátette: a korai fejlesztés során
a szakma komplexitásban gondolkozik minden gyerek kapcsán, így a valós
szükségleteire épül a fejlesztés, melyet
a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei a bölcsődei gyógypedagógussal és
a kisgyermeknevelőkkel együttműködve végeznek. A sajátos nevelési igényű gyerekek eltérő fejlődésmenetűek, tehát valamilyen területen már a
korai intervenciós szakaszban elmaradást mutatnak az ép társaikhoz képest.
Valamiben különböznek ép társaiktól, ami miatt kiemelt figyelmet igényelnek (például később kezdenek be-

Különleges élőlények a Kempelen gimnázium paludáriumában
Egyenesen Angliából érkeztek a mexikói kékfarkú fogaspontyok, hogy beköltözhessenek új lakóhelyükre, a Kempelen Farkas Gimnázium paludáriumába.
A gimnázium az országban harmadikként csatlakozott a fajvédelmi programhoz és egyben a Liziczai Márk alapította
Goodeid Working Grouphoz, amely a kihalás közelében álló halfaj megmentésére vállalkozott.
– Igazából bármelyik veszélyeztetett
faj védelme indokolt. Nagyon fontos a
biodiverzitás, vagyis a biológiai sokféleség fenntartása. Nem tudhatjuk pontosan, hogy egy adott faj egy adott ökoszisztémában milyen helyet tölt be. Ha
például eltűnik egy állatfaj, azt gondolhatjuk, mindegy, hogy eggyel több vagy
kevesebb, de lehet, hogy annak a fajnak

olyan szerepe van, hogy kihalásával az
egész ökoszisztéma bedőlhet – válaszolt
a fajmentés jelentőségére vonatkozó kérdésünkre a programot elindító Gajdosné
Szabó Márta. A biológia-kémia szakos
pedagógus az érdi Vörösmarty Mihály
Gimnázium akvarista szakkörének vezetőjével, Sánta Somával és barátaival
együttműködve berendezte az igényesen
elkészített paludáriumot.
Az akváriumnál nagyobb és dekoratívabb, több százezer forintba kerülő
paludáriumok vizében élnek a halak, míg
a földrészre jellemző szárazföldi partszakaszon a mocsári növények, esetleg kétéltűek és hüllők.
Gajdos tanárnő elmondta, hogy az ő
paludáriumuk komoly összefogás eredményeképpen jött létre. Elkészítésében az iskola igazgatója, Békefi Gábor

ugyanúgy részt vett, mint a portások,
vagy Pasaréti Gyula, akinek nemcsak
az üvegeket és üvegezést, de a komoly
szakmai tanácsokat is köszönhetik. A
szükséges berendezéseket és eszközöket
az iskola alapítványának és egyik kollégájának segítségével tudták beszerezni.
Hozzátette: januártól kezdve az akvarista
szakkör ötödikesei etetik az elevenszülő
halakat, amelyek speciális lemezes tápot
kapnak. n (Tamás Angéla)

szélni, nem értik a beszédet, nehezen
szocializálódnak, nem tudják megérteni vagy betartani a szabályokat). Az
óvodai nevelés során a sajátos nevelési igény a szokásostól eltérő nagyobb
mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve a szakértői
vélemény alapján kiegészítő fejlesztő,
korrekciós, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárásokat tesz
szükségessé.
„A kerületben több éve minden tagóvoda fogad és ellát integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyerekeket, ehhez rendelkeznek a megfelelő
személyi és tárgyi feltételekkel. Minden tagóvoda fogadja például a beszédfogyatékos, a hallássérült, illetve az egyéb pszichés zavarral küzdő
gyerekeket, de csak néhány óvodában
biztosítottak a feltételek az integráltan
nevelhető autizmus spektrum zavarral küzdő vagy enyhe értelmi fogyatékos gyerekek ellátásához” – mondta Orbán Judit, az Egyesített Óvoda
vezetője. Hozzátette, hogy a különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a
szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint biztosítják,
a megadott óraszámban, a megfelelő
szakemberekkel. Az Egyesített Óvodában minden arra jogosult integráltan
nevelhető sajátos nevelési igényű gyerek megkapja az utazó gyógypedagógusok által biztosított sérülésspecifikus
ellátást. n (Viszkocsil Dóra)

Olvasni, olvasni, olvasni!
Péterfi Rita olvasásszociológus a Budafoki Könyvtárban
Érdekes, hasznos és iránymutató előadást tartott Péterfi Rita olvasásszociológus január 19-én a Budafoki Könyvtárban. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és
Múzeum főigazgatója többek között a decemberben nyilvánosságra hozott PISAfelmérés eredményéről, az olvasóvá válás
folyamatáról és a kötelező olvasmányokról is beszélt a téma iránt érdeklődő, elsősorban pedagógusokból, szülőkből és
nagyszülőkből álló közönségnek.
éterfi Rita bevezetőjében elmond-

Mentsük meg a kékfarkú fogaspontyot!
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Jó kezekben vannak a sajátos nevelési igényű gyerekek

Slán sokan ismerik ezt a szakkifeje-

HIstván Református Általános Isko-



Mit is jelent az SNI?
A sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek szakszerű ellátása sokat segíthet
a későbbi fejlődésükben. Budafok-Tétény bölcsődéiben és óvodáiban magas szinten foglalkoznak szakemberek
az SNI-s gyerekekkel.

Az egész ország – gyerekek, szülők és
pedagógusok – lázban égett január 18án, a központi írásbeli vizsga napján.
Közel négyszáz budafok-tétényi nyolcadikos töltötte ki a feladatlapokat magyar nyelvből és matematikából – ebben a sorrendben, 45-45 perc alatt. A
diákok 10-10 feladatot, azokon belül
3-4 kérdést kaptak mindkét tárgyból.

la és Gimnázium igazgatóhelyettese és
egyben magyar nyelv és irodalom szakos tanára szerint az idei anyanyelvi feladatsor roppant nagy figyelmet követelt
a diákoktól, mert a kérdésfeltevések sok
helyen összetettek voltak és több elemből álltak. Ebben az évben a fogalmazás témaválasztását szerencsésnek és
az időkeretet a feladatok tükrében elegendőnek tartotta. Hozzátette: a korábbi évekhez képest az ő iskolájukban átlagosan jobban teljesítettek a gyerekek
a feladatok megoldásakor.
A matematika feladatsor is megoldható volt, de a feszült koncentrálást igénylő magyar nyelv után, a felvételi okozta
stresszhelyzetben, a szöveg helytelen értelmezése miatt (szövegértés) 3-4 feladat
sokaknak gondot okozott – tudtuk meg a
matematika szakos Horváthné Tóth Gabriellától. A rózsakerti iskolában osztályfőnöki munkaközösség-vezetőként is dolgozó tanárnő arról is beszélt, hogy nem
szabad túl nagy jelentőséget tulajdonítani
annak, ha valaki a vártnál rosszabbul teljesített az írásbeli vizsgán. Egyrészt a 30
pont fölötti dolgozat jónak számít, másrészt az ennél kevesebb pontot elért gyerekeknek is megvan minden esélyük arra,
hogy bekerüljenek az általuk választott
vagy számukra leginkább megfelelő iskolába.
– Egy gyerekünk volt, aki 49 pontot
szerzett matematikából, de ez nem jelenti azt, hogy a többiek között nincs ennyire
jól felkészült, ügyes tanuló. Ő jobban bírta a rá nehezedő nyomást, jobban tudott
koncentrálni, mint a vele azonos tudásszinten lévő diákok – mondta Horváthné
Tóth Gabriella.
A 2005-ben bevezetett központi írásbeli felvételi vizsga nehézségét Horváth
Erika abban látja, hogy míg az iskolákban az oktatás tényalapú, és a tankönyvek
is ezt támasztják alá, addig a feladatlapok
kompetenciaalapúak, vagyis a tanult ismeretek alkalmazását kérik számon. Ezen
kívül a gyerekek kismértékben szocializálódtak arra, hogy kétszer 45 percen át
folyamatosan koncentráljanak és minden
apró utasításra figyeljenek. A felkészülés
során a pedagógusok minden évben nagy
hangsúlyt fektetnek arra, hogy a gyerekekkel az előző évek feladatlapjai segítségével megismertessék a feladattípusokat,
ám az adott napon nemcsak a gyakorlás
számít, hanem a tanuló idegállapota és lelki egyensúlya is.
A középfokú iskolába jelentkező
nyolcadikosok felvételi kérelméről a tanulmányi eredmény és a központi írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény alapján



Pta: az ezredforduló évében beveze-

tett PISA (Programme for International
Student Assessment – a szerk.), vagyis
„nemzetközi tanulói értékelési program”
egy háromévenként megtartott nemzetközi mérés, amellyel a tizenöt éves gyerekek képességét mérik az alkalmazott
matematikai műveltség, alkalmazott természettudományi műveltség és a szövegértés területén. A legutóbbi, 2018-as
felmérésben 79 ország vett részt. A magyar gyerekek matematikából a 33., természettudományos területen a 32., és
olvasásból, szövegértésből a 30. legmagasabb értéket érték el.
Kiemelte: a szövegértést vizsgálva kiderül, hogy a magyar fiatalok 22 százaléka alulteljesített, és ez azt jelenti, hogy
a munkaerőpiac számára majdnem minden ötödik gyerek – ott, ahol szöveget
kell értelmezni – egész egyszerűen alkalmatlan lesz. Az eredményekből látszik,
hogy az értő olvasás, a szövegértés fejlesztése elengedhetetlen, hiszen minden
területen – az iskolában a többi tantárgy
tanulása során, a felnőttéletben a munkavégzéskor – szükség van rá.

Az olvasókutató felhívta a figyelmet
arra, hogy az a gyerek válik olvasóvá,
amelyiket megfelelő nyelvi közeg vesz
körül, és fogékony a történetek iránt.
Ennek kialakítását a születés pillanatától kell elkezdeni a ringatókkal, altatókkal és mondókákkal, amelyeket a fejből
mesélés, majd a könyvből való felolvasás követ. Az úgynevezett „esti mese”
még tizenéves korban is örömöt okozhat, de az is fontos, hogy a gyerek kezébe életkorának megfelelő és jó minőségű
könyvet adjunk, és otthoni könyvtárát is
bővítsük. Sokféle könyvvel vegyük körül, sokféle történettel és szövegtípussal találkozzon, amelyhez nagy segítséget nyújt a könyvtár. A hazavitt könyvek
közül a gyerekek válogatnak, és nekünk
azt a könyvet érdemes megvenni, amely
ezek közül tetszik nekik.
A téma megbeszéléséhez kevésnek bizonyult a másfél óra, ezért egy következő találkozásban bízva búcsúzott el a hallgatóság Péterfi Ritától. n (Tamás Angéla)
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SPORTFÓRUM

 Városházi Híradó

Az olimpia
legyen a cél
A MOB elnöke, Kulcsár
Krisztán vívó is
köszönetet mondott
ulcsár Krisztián, a Magyar Olimpi-

Kai Bizottság elnöke idén is meghívást

Sportfórum olimpikonokkal

Őry Zsombor Erős, a Spari kajakosa vehette át a 2019 Sportbüszkesége díjat Karsay Ferenctől és Czene Attilától
(Folytatás az 1. oldalról) 

A már meglévő street workout és fitneszparkok mellé egy görpark is épül,
valamint lehetőség nyílik egy fedett,
mobil jégpálya létesítésére Budafokon,
a Duna-parton.
A Sportfórum egy kisfilm vetítésével
folytatódott, melyből a résztvevők megismerhették a 24 ifjú sportoló legjobb eredményeit. Kulcsár Krisztián, a Magyar
Olimpiai Bizottság elnöke a következő
szavakkal fordult a sportolókhoz: „Nagyon drukkolok nektek, hogy ha nem is a
Tokióban megrendezésre kerülő olimpiá-

ra, de Párizsba vagy Los Angelesbe minél
többen tudjatok eljutni. Legyetek jó követei a sportágatoknak, a kerületnek, az országnak és az olimpiának.”
Az este folyamán Czene Attila, a
Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke, olimpiai bajnok úszó, majd Nagy
János olimpikon, Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó köszöntötte a sportolókat és a résztvevőket. A beszédek után
Anno Ádám elrappelte az Igazából
című szerzeményét. Az eredmény kihirdetése előtt a fórumon Kulcsár Krisztián, Molnár Gyula országgyűlési kép-

viselő, Soós János, a BMTE elnöke,
Jakab János, a Budafoki MTE Labdarúgó Kft. elnöke, Lovász Tamás István, a
Magyar Labdarúgó-szövetség budapesti igazgatója, Nagy János, Czene Attila, Csizmadia Csaba válogatott labdarúgó, a BMTE Sportegyesület edzője és
Csere Gáspár olimpikon, a BEAC válogatott hosszútávfutója válaszoltak a
feltett kérdésekre, értékelték az elmúlt
évet. Az est legizgalmasabb pillanata
az volt, amikor a fiatal sportolók megválasztották a 2019 Sportbüszkesége díj
nyertesét. Idén a legtöbb szavazatot Őry

Zsombor 18 éves fiatalember kapta, aki
a Lágymányosi Spari kajakosa. A díjat
Karsay Ferenctől és Czene Attilától vette át az ifjú tehetség.
„A legkiemelkedőbb eredményem a
maraton-világbajnokságon az első hely,
amit tavaly értem el, erre vagyok most
a legbüszkébb – mondta a sportoló a
díj átvétele után. Hozzátette még, hogy
nagy eredménynek számít a síkvízen elért világbajnoki második helyezés is,
amit a társával sikerült megszerezniük.
Az est végén Radics Gigi énekelt a vendégeknek. n (Viszkocsil Dóra)

kapott a Budafok-Tétény önkormányzata által megálmodott Sportfórumra,
melyet január 24-én rendeztek meg a
Klauzál Házban. A rendezvényen a kerületben élő Kulcsár Krisztián olimpiai
ezüstérmes párbajtőrvívó lelkesítő szavakkal fordult a fiatal sportolók felé:
„Nagyon jó az időzítése ennek a rendezvénynek, mert friss eredményekről tudok
nektek beszámolni. Tegnap tértem haza
az ifjúsági téli olimpiáról, ahol hat érmet
szereztünk.” Hozzátette: „Az a legfontosabb cél, hogy ti, sportolók érezzétek azt
a figyelmet és gondoskodást, amivel titeket a kerület, az egyesületetek, klubotok is körülvesz. Nagyon drukkolok
nektek, hogy ha nem is a Tokióban megrendezésre kerülő olimpiára, de Párizsban vagy Los Angelesben minél többen
tudjatok rajthoz állni. Legyetek jó követei a sportágatoknak, a kerületnek, az országnak és az olimpiának.”
Végezetül a kerület vezetésének köszönte meg a Magyar Olimpiai Bizottság
elnöke azt a rengeteg támogatást és munkát, amit a sportért, az olimpiáért tesz.
Gondolatait azzal zárta, hogy hatalmas
gratuláció illeti meg a klubokat, egyesületeket, és természetesen a szülőket is, akik
nélkül ezek az eredmények nem születhettek volna meg. n (Viszkocsil Dóra)

Révbe ért a dunai hajós

A szabadidősport mindenkié

A Sportfórum idei díjazottja – a hagyományokhoz hűen titkos szavazás alapján – a Lágymányosi Spari 18 éves kajakos reménysége, Őry Zsombor lett.

Nfórum rendezvényen Czene Attila, a

Az uszodában ismerkedett meg a víz szeretetével Őry Zsombor Erős

agy örömmel vett részt az idei Sport-

Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke, olimpiai bajnok úszó. Felesége,
Czene-Bánhidi Petra világbajnok argentin tangótáncos révén második otthonuknak tekintik Budafok-Tétényt,
hiszen Petra Nagytétényben tanít gyerekeknek különféle táncokat. A fórumon
levetített sportfejlesztésekről szóló videó megtekintése után a következőket
mondta az olimpiai úszó: „Én tudom,
hogy milyen nagy munka és energia van
abban, hogy ezeket a létesítményeket a
kerület megépítse és fenntartsa, és hogy
olyan lehetőségeket teremtsen a város a
lakosainak, amelyekkel egészségesebben tudnak élni.” Hozzátette, hogy már
több éve dolgozik a szabadidősport szövetség élén, így most már pontosan tudja, hogy ezek az eredmények mit jelentenek. „Az én sportpályafutáson úgy

int a legtöbb vízi sportot űző kis-

Mgyermek, ő is először az uszodá-

ban ismerkedett meg a víz szeretetével,
de kajakos édesapja hatására Zsombor
számára is hamar egyértelművé vált,
hogy ez lesz az ő útja (is).
– Már hét éve kajakozom. A környezet – a magával ragadó Duna-part –,
illetve a társaság volt az, ami igazán
megfogott. Nagyon kedves, segítőkész
edzőim és csapattársam vannak, öröm
együtt dolgozni velük – mondta a fiú,
amikor a klubéletről faggattam.
Zsombor 2013-ban, a Lágymányos
Spartacus Kajak-Kenu Egyesületben,
Kubina Ádámnál kezdett evezni, jelenlegi edzője pedig Bauer Gyula, aki
2014 óta egyengeti az ifjú kajakos pályafutását. A mester szavaival élve a tinédzser szorgalmas, töretlenül felfelé
ívelő karrierű fiú, aki rendkívüli ritmusérzékkel van megáldva, ezért is ő
az, aki ’sztrókol’ (vagyis az elöl ülő,
irányító hajós) a párosban.
Zsombor a meghívást a kerületi
Sportfórumra a 2019-es maraton ifjúsági világbajnokságon elért eredménye
alapján érdemelte ki. A Kínában megrendezett bajnokságon kajak kettes ifi
korosztályban a 22 kilométeres távon
győzedelmeskedett (társa a győri Erdélyi Tamás volt). Ezen kívül a síkvízi
korosztályos vb-n is ezüstérmet szerzett párjával, az olimpiai távon, 1000
méteren.
– Korábban is voltam már jelölve,
de most vittem haza először ezt a címet. Nagyon tetszett a fórum hangula-

Czene Attila szerint a tömegsport erősítése is fontos

ta, különösen az előadások voltak izgalmasak. A hangulat is remek volt,
sőt, szerencsére még néhány hírességgel is sikerült beszélgetnem – lelkendezett a kajakos.
A díjat Karsay Ferenc polgármester és Czene Attila, a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke, olimpiai
bajnok úszó adta át, de beszédet mondott több sporthíresség mellett Kulcsár
Krisztián világbajnok párbajtőröző, a
Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is.
Mivel Zsombor még nagyon fiatal,
korai lenne nagyratörő álmokról beszélni, de abban az egy dologban biz-

tos, hogy addig szeretne evezni, amíg
élvezi azt, és a tőle telhető legjobb
eredményeket tudja kihozni magából.
Zsombor – akinek még édesapja is
versenyez a veteránok között – az élsport mellett a tanulmányairól sem feledkezik meg. A Csik Ferenc Gimnázium végzős diákja a Testnevelési
Egyetemre pályázik, ehhez azonban
előtte szükségeltetik egy jól megírt
érettségi is. Habár egy élsportoló kamasznak a tanulást összeegyeztetni a versenyzéssel nem gyerekjáték,
az akaratereje már biztosan megvan
hozzá. n (Gáll Anna)

kezdődött, hogy 1979-ben megépítették
a sportuszodát abban a városban, ahol
születtem, anélkül nem tudtam volna elérni a csúcsra.”
A 24 sportolóról készített kisfilm
megtekintése után, mely a kerületi sportolók eredményeit mutatta be,
Czene Attila a következőket mondta: „Próbáltam rangsorolni, hogy vajon melyik eredmény a legértékesebb a
sok közül, de nagyon nehéz különbséget tenni, mert sportága válogatja korosztályoktól függően. A sikert ebben
a korban, úgy emlékszem még, nem
az eredmények alapján mérjük, hanem hogy a szülők és a baráti társaság mennyire tudja motiválni ezt a környezetet. Az élsportolók mellett sokkal
több olyan ember van, aki nem versenyszerűen, de rendszeresen sportol,
a fő célunk az, hogy az ő számuk egyre
több legyen.” n (Viszkocsil Dóra)

Városházi Híradó

MEGHÍVÓ
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TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ
A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SOK SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS
KEDVES CSALÁDJÁT A

2020. FEBRUÁR 22-ÉN, 20 ÓRAKOR KEZDŐDŐ, HAJNALIG TARTÓ,

FARSANGI
batyus báljára
(1222 BUDAPEST XXII., TÓTH JÓZSEF UTCA 45.)

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

FOGTECHNIKA
 3\T`\_\X UVQNX X\_\[sX Xz`g~az`R
WNc~as`N RYz_URaá s_\[
 .Y` SRY`á XVcRURaá S\T`\_ Zs_
!"3aaY
 6Tz[f R`Raz[ aRYWR` S\T\_c\`V RYYsas`
 :\gTs`X\_Ysa\g\aaNXU\g UsgU\g
ZRTf[X
0~Z' EE66 /] :Rgá b   ARY' # $

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő

Apróhirdetés
Apróhirdetés-felvétel:

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

ZENE: KRIGLI BAND ZENEKAR

Budafoki irodaépületünkben kiadó egy 15 és
egy 17m2-es iroda. Érdeklődni lehet: 06-30/9979-798 vagy annaingatlankft@gmail.com

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

gasztrobarbár (Instagram.com/gasztrobarbar)

Sörben sült mézes csülök
Hozzávalók: 1 egész csülök (kb. 2 kg), 1 kg leveszöldség, 5-6 gerezd fokhagyma, feketebors, babérlevél, borókabogyó, 1 üveg barna cseh sör, méz (ízlés szerint juharsziruppal kiegészítve)
elkészítés: a csülköt, a zöldséget és a fűszereket feltesszük főni és így főzzük kb 1,5 órát,
míg megpuhul. Miután megfőtt, kiszedjük a zöldségeket, és a csülköt a lében hagyjuk kihűlni. Alaposan lecsepegtetjük, majd mézzel (vagy méz és juharszirup keverékével) bekenjük
és egy rácsos tepsibe tesszük, amit a rácsig felöntünk barna sörrel, majd alufóliával becsomagoljuk és 170 fokra előmelegített sütőben két órát sütjük. Végül a hőmérsékletet felvis�szük 200 fokra, leszedjük a fóliát és aranybarnára sütjük a csülköt.
program

A Rózsavölgy Egyesület 2020. év első félévének programterve
1221, Budapest, Ady Endre út 25
Heti rendszeres foglalkozásaink
Hétfő 18 óra Karbantartó torna Kárpáti
Ágnes vezetésével
19 óra Baranta edzés Ábrahám Antal és
Rakota Szabolcs vezetésével
Kedd 19 óra Jóga Balogh Ágnessel
Szerda 8.20 óra Pilates torna Gubán Ágnes vezetésével
9:30 Kerekítő Mondókás Móka Bogdán
Dóra vezetésével
10:10 Kerekítő Bábos Torna Bogdán
Dóra vezetésével
18 óra Nordic Walking Vezeti Móger Judit 30 / 297 31 51
18.30 óra Meridián torna Pázmándi Ilivel
Csütörtök 9.30 Ringató foglalkozás Bauerné Tóth Katalin vezetésével
10.15 Ringató foglalkozás Bauerné Tóth
Katalin vezetésével
15 óra Meridián torna Pázmándi Ilivel, és
nyit a Könyvtár Farkas Olga irányításával
16.30 Játszóház Pázmándi Ilivel
17 óra Madárdal Zenekar táncháza
18 óra Pingpong játék Hegyi Ferenc
szervezésében
Péntek 18 óra Baranta edzés Rakota
Szabolcs és Ábrahám Antal vezetésével
Kéthetente szerdán 17.15 Népdalkör Budai Ilona népdalénekes vezetésével
Havonta
A hónap első keddjén 14 órakor Nyugdíjas Klub Kis Irén szervezésében
A hónap harmadik keddjén 16 órakor
Otthon Segítünk Szolgálat Dzsamba Rozi
vezetésével
A hónap utólsó csütörtökén a XXII. kerületi Rendőrkapitányság I.számú körzeti

megbízott fogadóórája
FEBRUÁR
Február 1. szombat 18 óra Rózsavölgyi
Esték - Előadó: Dr. Drábik János közíró, az Országos Trianon Társaság elnöke. Előadás címe: Kik a Trianon-tragédia igazi felelősei
Február 2. vasárnap Kiállításmegnyitó
Február 4. . kedd 14 óra Nyugdíjas Klub
Trecska Maria szervezésében előadás
lesz távol-keleti országokról
Február 12. . szerda 17,15 Népdalkör találkozója Budai Ilona vezetésével
Február 8. szombat 19 óra Farsangi bál a
Spárga Zenekarral
Február 15. szombat 18 óra Bathó Lajos
trió jazzkoncert
Február 16. vasárnap 19 óra Interaktív
együttlét I. Zelei Miklós Vendégség című
drámájának egyedi, tematikus feldolgozása 4 tételben
Február 22. szombat 16 óra Rózsavölgy
Egyesület évi rendes közgyűlése.
Február 26 . szerda 17,15 Népdalkör találkozója Budai Ilona vezetésével
Február 29. szombat 10- 16-ig Egészségnap, 18 óra Rózsavölgyi Esték. Előadó Szakács Árpád újságíró. Előadás
címe Kultúrharc Trianon előtt és után
MÁRCIUS
Március 3. kedd 14 óra Nyugdíjas Klub.
Kisnémet Fülöp bencés szerzetes tart
előadást a világvallásokról és a Bibliáról.
Március 7. szombat 18 óra Kelemen
László festőművész kiállításának a megnyitója
Március 11. szerda 17,15 Népdalkör találkozója Budai Ilona vezetésével
Március 21. 18:00 óra a Budafoki Mo-

1221 Budapest,
Kossuth. L. u. 25–29.
kiadó 

HELYFOGLALÁS: 1222 BP., TÓTH JÓZSEF U. 47.
ALATT 2020. FEBRUÁR 3-TÓL,
HÉTFŐN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 16-19. ÓRA KÖZÖTT.
JELMEZVERSENY,
TOMBOLA.
ÉRDEKLŐDNI LEHET:
Telefon: 229-3840, 06-70/410-9403

GYORSNYOMDA,
PROMONTOR UDVAR

zart Ifjúsági Zenekar hangversenye
Március 25. szerda 17,15 Népdalkör találkozója Budai Ilona vezetésével
Március 28. szombat 10- 16-ig Egészségnap, 18 óra Rózsavölgyi Esték.
ÁPRILIS
Április 7. kedd 14 óra Nyugdíjas Klub. Dr.
Nagy Béla építész tart előadást Budapest
fejlesztési lehetőségeiről
Április 8. szerda 17,15 Népdalkör találkozója Budai Ilona vezetésével
Április 15. szerda 18 óra Rózsavölgyi Esték Előadó: Raffay Ernő történész. Előadás címe: Trianon és a megoldás lehetőségei
Április 22. szerda 17,15 Népdalkör találkozója Budai Ilona vezetésével
Április 25. 10- 16-ig Egészségnap,
MÁJUS
Május 5. kedd 14 óra Nyugdíjas Klub.
A XXII. Kerületi Rendőr Főkapitányság
munkatársa tart előadást a közbiztonsági kérdésekről.
Május 6. szerda 17,15 Népdalkör találkozója Budai Ilona vezetésével
Május 20. szerda 17,15 Népdalkör találkozója Budai Ilona vezetésével
Május 23. szombat 10-24 óra PATAK
PARTI, Egyesületünk legnagyobb közösségi rendezvénye
Május 30. 10- 16-ig Egészségnap
JÚNIUS
Június 2. kedd 14 óra Nyugdíjas Klub
Kiss Irén szervezésében
Június 12. péntek 18 óra a Budafoki Mozart Ifjúsági Zenekar évzáró hangversenye
A programváltozás jogát fenntartjuk!

Kémények bélelése, átépítése, belső marása
teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 0620-264-7752
Konténeres sittszállítás, sóder, homok, murva, zöldhulladék. Tel: 06-20/4646-233

Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves korig.
Kérésére házhoz megyünk. Tel: 06-30/6821390, www.a111auto.hu

kert 
Szőlő, gyümölcsfa metszést vállalok vidéken
is. Tel: 06-30/682-4431

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

 Városházi Híradó

Döntetlen a nyitómeccsen
Vezetett a Budafok, de igazságosnak mondható a döntetlen a rangadón
Eddig tartott a téli szünet, már itt volt az
ideje az újrakezdésnek, mert sokunkon
mutatkoztak az elvonási tünetek. Főleg
úgy, hogy feljutásra esélyes pozícióban fejezte be a BMTE labdarúgócsapata az őszi
szezont. Az első tavaszi meccs mindjárt
rangadó volt, megérdemelt döntetlennel.
15 fokos kora tavaszi meleg sok né-

Azőt csalt ki a Promontor utcába, ahová

a negyedik helyen álló Csákvár látogatott.
Itt volt tulajdonosunk, Bélteky Róbert is,
és Gera Zoltán, az U21-es válogatott szövetségi edzője is kilátogatott a rangadóra.
„Gerzson” még mindig roppant népszerű,
a nézők szelfik tömkelegét készítették a
legendás labdarúgóval.
A Puskás Akadémia „fiókcsapata” ős�szel 2-1-re megverte Vaszicskuékat, időszerű lett volna a visszavágás. Ebben a
szellemben kezdte a Budafok a mérkőzést, negyedórán keresztül fölényben játszott, de aztán nemcsak kiegyenlítette a
küzdelmet a Csákvár, hanem elsősorban a
remekül játszó jobbszélső, Tamás Nándor
révén át is vette a játék irányítását. A kézdivásárhelyi fiú az NB I-es Puskás Akadé-

mia edzéseit látogatja, és a mutatott játéka alapján simán helye is lenne a felcsúti
gárdában...
A második félidőben beszállt az éppen a Csákvártól igazolt Skribek Alen,
és úgy tűnt, a 72. percben el is döntötte
a mérkőzést. A bal oldalon nagyon harcosan labdát szerzett, betört a tizenhatoson belülre, majd 14 méterről a bal sarokba lőtt. Ekkor már roppant izgalmas
volt a meccs, ide-oda hullámzott a játék,
a 83. percben Ihrig-Farkas lábában volt
a második gól, de perdítése visszajött a
jobb kapufáról. Folytatódott az öldöklő küzdelem, mígnem a 85. percben Tamás jóvoltából kiegyenlített a Csákvár. A
jobbszélső megkeverte a védelmünket,
jobbról beadott, a labda elsuhant a berobbanó csatárok lába előtt, de így is a
tizenhatoson kívül helyezkedő cserejátékos, Mim Gergely elé került. Ő lekezelte
a labdát, majd 28 méterről a bal felső sarokba zúdította.
Az igazság az, hogy két alkalommal
is tizenegyesgyanús szituáció alakult ki a
csákvári kapu előtt, de Káprály Mihály játékvezető nem látott okot a sípszóra.

Csizmadia Csaba vezetőedző első felindulásában egy kis türelmet kért, mert azt
mondta, ha azon melegében nyilatkozna,
csúnyákat mondana. (Gyaníthatóan a meg
nem adott büntetők jártak a fejében.) Tíz
perc elteltével, némileg lehiggadva viszont már értékelt:
– Tipikus egygólos meccsre számítottam, a mérkőzés képe is ilyen volt, sajnos
egy nagyon szép átlövéssel kiegyenlített a
Csákvár. Ez benne van a fociban, így azt
kell mondanom, hogy igazságos a döntetlen. Ettől függetlenül jobban kellene értékesítenünk a helyzeteket, a horvátországi
felkészülés idején is ezt sulykoltam a srácoknak. Dehát ez egy ilyen meccs volt,
szereztünk egy pontot, csináljuk tovább.
Nincs világvége.
Megjegyeztem a mesternek, hogy a
frissen igazolt Skribek Alen bemutatkozása remekül sikerült.
– Igen, gólt rúgott, ez őt minősíti. Nagy
a versenyhelyzet a csapatban, szélsőben és
valamennyi pozícióban. Ez a dolga Alennek, ezt kértem, aki beáll, az tegyen hozzá
valamit az összképhez. Ő megtette a dolgát,
de a többiek is. n (Ch. Gáll András)

Pólósaink esélyesként
utaznak Tokióba
A kerületi Vári Attila szövetségi elnök
büszke az Európa-bajnok pólósokra
Fényes sikerrel, egy magyar arany- és egy
bronzéremmel, s a férfiak számára olimpiai kvalifikációval zárult a budapesti vízilabda Eb. Vári Attila, a szövetség elnöke
büszkén értékelt.
január 25-én befejeződött budapesti

Avízilabda Európa-bajnokság megható

Kosáreső a végjátékban
Parádés negyedik negyeddel verte a TF-et a Budafok
A Budafok kosárlabdacsapata tízpontos
hátrányból fordított a záró játékrészben
a kiváló TF ellen. A budafokbasket.hu
beszámolója szerint bár mindkét csapat számára nagy fontossággal bírt a
pénteki ütközet, egyik fél sem tudott
teljes kerettel kiállni: a TF részéről az
együttes utóbbi hetekben mutatott
szárnyalásának egyik legfőbb kovácsa,
a december közepén igazolt Ivosev,
míg nálunk a hasonlóan fontos Lados,
illetve Mészáros nem volt hadra fogható állapotban.

Somogyfoki, Beák, Kovács és Czura is
betalált távolról a végjátékban. Mi azonban okosan és higgadtan gyakorlatilag
minden támadásunkból pontokat szereztünk, így az extra dobásokkal együtt sem
tudott már utolérni minket a TF, és 9992-re megnyertük a találkozót.
Károly Máté közölte: büszke a csapatra, hogy vesztes állásból is tudott
nyerni, és gratulál a TF-nek is, kívánja

sapatunk tízpontos hátrányból futhatott neki az utolsó periódusnak (6575), ott viszont rögtön egy Kiss-triplával
nyitottunk, majd Kovács percei következtek: a nyáron érkezett játékos hármast dobott, 2+1-es akciót hajtott végre, támadólepattanókat szedett, aminek
meg is lett az eredménye, a negyed derekán egy Siklós-triplát követően már nálunk volt az előny (81-80). Siklós a védőoldalon is hasznos volt, két egymást
követő TF-támadásnál is támadófaultot
harcolt ki. Két újabb hárompontossal pedig lélegzetvételnyi előnyhöz jutottunk,
a vendégek viszont nem adták fel, szinte
lehetetlen helyzetekből dobtak triplákat:

C

Városházi Híradó
budafok-tétény

nekik, hogy minél hamarabb épüljenek
fel a sérültjeik.
Nagy Bálint TF-másodedző úgy értékelt: Ivosev sérülésétől függetlenül
mindenképpen győzni szerettek volna. Kemény, férfias küzdelmet hozott az első félidő, és ugyanebben a
szellemiségben is zárult a találkozó,
de sajnos az utolsó negyedet nagyon
elrontották. n (VH – budafokbasket.hu)

pillanata volt, amikor az aranyérmes férfiválogatottunk eredményhirdetése előtt
Vári Attila, a magyar szövetség elnöke, Molnár Tamás, a LEN vízilabda bizottságának tagja és Madaras Norbert, az
FTC-Telekom szakosztályelnöke átadta a
LEN-zászlót a következő, 2022-es Eb házigazdája, Split képviselőjének. Hárman
együtt hét olimpiai bajnoki aranyérem
büszke tulajdonosai.
– És hármunk közül ketten, Papesz és
jómagam tagjai voltunk az ezt megelőző
utolsó magyar Eb-aranyérmet kiharcoló 1999-es, firenzei csapatnak, amelyben
Märcz Tomi, a jelenlegi válogatott szövetségi kapitánya is játszott. Nem csoda,
hogy feltolultak az emlékek – mondta lapunknak Vári Attila, aki évek óta kerületünk lakosa.
– Mire gondolt abban a pillanatban?
– Nem is a zászlóátadásnál, hanem amikor a dobogó tetején álló Varga
Dumiéknak adtuk át a díjakat, és körbenéztem a zsúfolásig megtelt Duna Arénában, akkor ugyanaz az érzés fogott el, mint
amikor 21 éve Firenzében a mi nyakunkba akasztották az érmeket. Persze egy kicsit más volt ez az érzés, másképp éltem
meg játékosként a győzelmet, és másként ma már sportvezetőként. Nem mon-

danám, hogy vezetőként könnyebb lenne,
mert rengeteg ember munkáját kellett ös�szehangolni, hogy egyrészt maga a rendezés sikeres legyen, és a fiúk elnyerjék az
aranyérmet. Ami fantasztikus sportsiker,
hiszen olimpiai kvalifikációt is jelent.
– Az Eb előtt mi volt a célkitűzés?
– A célunk az volt, hogy a női és a férfiválogatott is olimpiai indulási jogot szerezzen. Ez csak a fiúknak sikerült, de
cseppet sem tartom kudarcnak Bíró Attila együttese bronzérmét. Hiszen nemcsak a kvalifikáció volt a cél, hanem az
éremszerzés is, és ezt mindkét együttesünk megvalósította. Látni kell, mennyire
kiélezett a küzdelem, borzasztóan zsúfolt
a versenynaptár, és adott esetben egyetlen gól dönt sikerről vagy kudarcról. A lányoknak most nem volt szerencséjük, szerintem a két legjobb csapat – a magyar és
a holland – ezúttal csak a bronzéremért
csaphatott össze, de ott van még a trieszti olimpiai selejtező március 22-től, ott
be kell kerülni a lányoknak az első kettő
közé, és akkor utazhatnak Tokióba.
– Kimondhatjuk, hogy a magyar férfiválogatott az Eb-diadallal felvértezve
olimpiai aranyesélyessé lépett elő?
– Én úgy gondolom, hogy a magyar
női és férfiválogatott mindig aranyesélyes, nemcsak a múltja, hanem a jelenlegi formája alapján is. De az is igaz, hogy
apró nüanszokon múlnak a helyezések,
ezért inkább azt mondanám, hogy mindkét válogatottunk éremesélyes lesz Tokióban. Persze Keszthelyi Ritáéknak
még sikerrel kell venniük a trieszti
akadályt. n (Ch. Gáll András)

Ingyenes korcsolyázás mindenkinek!
Január 30-án minden kerületi lakos ingyen korcsolyázhatott Budafok-Tétény
önkormányzatának jóvoltából. A Szieszta ponton reggel 8-tól este 8-ig bárki csúszhatott a jégpályán, aki felmutatta lakcímkártyáját.
atalmas volt az érdeklődés az idei

Helső ingyenes korcsolya napon. Fo-

lyamatosan érkeztek a gyerekek és a
családok. „Jó volt látni, hogy a kicsik
mellett a felnőttek is önfeledten korcsolyáztak, és, hogy tanítgatták egymást az emberek” – mondta Karsay
Ferenc polgármester. Régi hagyománya van már a kerületben a jégpálya telepítésnek a téli hónapokban. A mobil
jégpályának helyet adott már a Nagytétényi Kastélymúzeum kertje, a Campona Bevásárlóközpont előtti parkoló és
a Budafoki Piactér is. A mostani helyszín sem végleges, hiszen a tervek szerint a Duna-parton lesz kialakítva egy
fedett mobil jégcsarnok, amit egész

évben használhatnak az óvodás, iskolás gyerekek és felnőttek. Aki lemaradt
volna a januári ingyenes korcsolyázásról, azoknak jó hírünk van, mert február 13-án, csütörtökön ismét lehet korit
húzni és siklani a jégen a budafoktétényieknek. n (Viszkocsil Dóra)
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