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Kultúrházak éjjel-nappal a Klauzál Házban
A Klauzál Gábor Művelődési Központban nyitották meg az év legrangosabb országos kulturális rendezvénysorozatát
te meg a közönséget Simkó-Várnagy
Mihály, a Budafoki Dohnányi Zenekar
csellistája, és műsort adott a Kis Nádasdy Tánccsoport. Simkó-Várnagy Mihály elektromos csellón, looper technikával kápráztatta el a közönséget, Budai
Ilona, a Nemzet Művésze egy erdélyi
mesével szerzett feledhetetlen perceket,
a kis Nádasdy Néptánccsoport pedig
farsangi hangulatot varázsolt a megnyitóra. Nagy sikert aratott a Nagytétényi
Dalkör műsora és süteménykóstolója is.
Végül a programsorozat tematikája –
Mindennap értéket adunk – jegyében a
megnyitó résztvevői és a sajtó képviselői betekinthettek a művelődési központ
programjaiba, többek között nyílt zenekari próba, borászati bemutató és szőlészeti minikiállítás, valamint élő festés
várta a nagyérdeműt. Este a Budafoki Dohnányi Zenekar koncertjén, utána
pedig Szerelmes kubai latin esten vehettek részt a látogatók.
A hétvégén több száz kulturális központban és művelődési házban, köztük már nyolc határon túli településen
is változatos és értékes programokkal
várták az érdeklődőket a Klauzál Házban indult, Kultúrházak éjjel-nappal
rendezvénysorozat részeként. (Továb-

Nagy megtiszteltetés érte Budafok-Tétényt. Idén a kerületi Klauzál Gábor Művelődési Központban nyitották meg az
év legrangosabb országos kulturális
rendezvénysorozatát, a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű, kétnapos programot. A nyitórendezvényen részt vett
Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár, Lőrinczy György, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke, Bordás István, a Magyar Népművelők Egyesületének elnöke
és Karsay Ferenc polgármester.
izennegyedik alkalommal rendez-

Tték meg február 14. és 16. között a

Kultúrházak éjjel-nappal országos eseménysorozatot, melyet Fekete Péter, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának
kultúráért felelős államtitkára nyitott
meg pénteken a Klauzál Gábor Művelődési Központban. Az eseményen
részt vett Lőrinczy György, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke, Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere,
Novák Péter zenész, színész, rendező,
a programsorozat védnöke és Bordás
István főszervező, a Magyar Népművelők Egyesületének elnöke is.
A megnyitón fellépett Budai Ilona
Kossuth-díjas előadóművész, majd különleges, egyedi produkciójával lep-

Valentin-nap a korcsolyapályán

biak az 5. oldalon) 

Kultúrafinanszírozás értékalapon
A Klauzál Gábor Művelődési Központ vendége volt Fekete Péter államtitkár
Négyszáz helyszínen ezer programmal várta az embereket a
hétvégén a Kultúrházak éjjelnappal rendezvénysorozat, melynek megnyitóját a Klauzál Házban
tartották múlt pénteken. Az ünnepi beszédet mondó Fekete Péter
kultúráért felelős államtitkár nyilatkozott a Városházi Híradónak.

Valentin-nap előestéjén, február 13-án díjmentes korcsolyázási lehetőséggel és apró meglepetésekkel várták a budafok-tétényieket a Szieszta ponton. Az önkormányzat jóvoltából ismét belépő vásárlása nélkül léphettek jégre a kerületiek a Budafok belvárosában
lévő jégpályán. (Továbbiak a 12. oldalon) 

‒ Mi a Kultúrházak éjjel-nappal
rendezvénysorozat jelentősége, és
miként támogatja a kormány?
‒ A Kultúrházak éjjel-nappal
valójában kirakat. Megmutatja
ebben a három napban, hogy mit
is tesznek a mi közművelődési
intézményeink. Egyedülálló Európa közepén, hogy van nekünk
egy olyan hálózatunk, amelyben

több mint kétezer intézmény – faluháztól művelődési házig – működik, összefogva az adott közösség kulturális tevékenységét.
A kormány mindezt két oldalról karolja fel. Van egyrészt egy
Nemzeti Kulturális Alapunk, továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériumának kulturális államtitkársága nagy odafigyeléssel
és anyagiakkal is segíti a programokat. De sokkal többet jelent az
anyagiaknál, hogy értékeljük ezt
a munkát, hogy itt vagyunk, hogy
megfogjuk a gyerekeink kezét, és
elhívjuk a nagyit, és együtt megyünk el. A közösségi tereinket
be kell lakni, különben nincs értelme az egésznek. (Folytatás a 2.
oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Rendelet a fák védelméért
Lakossági egyeztetés alapján készül el az új szabályozás
Tavaly ősszel indított egyeztetést az
önkormányzat, amelyben a kerületi faültetési programról, a fák védelmének
szabályozásáról kérdezték a budafoktétényieket. Megszületett a kérdőív
eredménye, amely alapján hamarosan
rendelet készül.
nline és a Városházi Híradó mellék-

O leteként papíralapon is kitölthető volt

Tavaszi „bemelegítés”
a budafoki pincészetekben

az a kérdőív, amelyet a fák védelmének
ügyében indított az önkormányzat 2019
őszén. A társadalmi egyeztetés célja, hogy
a helyi sajátosságokat, az itt élők javaslatait figyelembe véve alkothassák meg
a fák védelmét szabályozó rendeletet,
amely az azóta elfogadott Klímavédelmi
Cselekvési Tervhez is igazodik. A kérdőív
eredményéből kiderül, a válaszadók többsége ‒ közel 60 százaléka ‒ úgy gondolja,
megfelelő mennyiségű fát ültet el faültetési programja keretében az önkormány-

zat. Elmondhatták véleményüket a kerület
környezetvédelem érdekében tett lépéseiről is: a véleményt nyilvánítók több mint
42 százaléka teljesen vagy többnyire elégedett, és alig 18 százalékuk értékelte közepesnél gyengébbre ezt a tevékenységet.
A társadalmi egyeztetés egyik legizgalmasabb kérdése az volt, hogyan
vélekednek a kerületiek a magánterületen álló, mások számára is látható és
hasznot hajtó fák kivágásának és pótlásának önkormányzati szabályozásáról. A válaszadók 66 százaléka tartja fontosnak a szabályozást. A készülő
rendelet arra hivatott, hogy segítségével megőrizhető legyen Budafok-Tétény kertvárosias arculata, fenntartható
fejlődése. A válaszok alapján elkészülő rendeletet a Budafokteteny.hu honlapon és a Városházi Híradóban is bemutatjuk. n
(Továbbiak: Budafokteteny.hu)

‚Warm up’, azaz „bemelegítő” Pincejárat indul március 7-én
Mielőtt elindulna a szezon a budafoki pincékben, ismét egy felejthetetlen napot tölthetünk Budapest
Bornegyedében, hogy bemelegítsünk
az egész éves borkalandra.
árcius első szombatján a több
éves Seybold‒Garab Pincéé a főszerep az idei első Pincejáraton. A gesztenyefákkal árnyékolt kerti kemencében sült disznótoros mellé
Bitai Gergely sommelier a budafoki
borlap kínálatát mutatja be a nap folyamán. De nemcsak kínálja a bort,
hanem előadást is tart, amelyben
megismerkedhetünk a budafoki borrégiók világával.
A pincében a zenekari klubok, fesztiválok és rendezvények kedvelt fellépője, a Vanmocsello zenekar ad koncertet. Zenéjük a hallgatóság széles
rétegét varázsolja el, a metál rajongóitól a goafesztiválok felszabadult részt-

Mszáz

vevőin keresztül a klasszikus hangversenytermek közönségéig.
Innen indul 16 órakor a tematikus
séta is Garbóci László helytörténész
vezetésével. Budafok díszpolgára a
Törley család és a pezsgőgyártás múltjáról, a Törley-kripta történetéről és az
odavezető útról mesél érdekes és igaz
történeteket.
A képzőművészet szerelmesei sem
maradnak program nélkül. A pincében Bányai Gábor keramikusművész,
Filotás Viktória szobrászművész és Nádor Mónika keramikus munkái tekinthetők majd meg.
Aki pedig egy olyan pincére kíváncsi, ahol nemcsak kínálják, hanem palackozzák is a borokat, azt szeretettel
várják a Várszegi Pincészetben. Itt személyesen a pince tulajdonosa vezeti
körbe a látogatókat, hogy miután vendégeit beavatta a borászkodás rejtelmeibe, saját borát töltse a poharaikba.

Az ínycsiklandó magyaros hidegtál elfogyasztása közben Luis Eduardo
Castagno és Horváth Misi duóját hallgathatják az érdeklődők. A duó műsorában felcsendülnek olyan dél-amerikai országok zenéi, mint Mexikó,
Argentína, Kuba, Peru, valamint spanyol slágerek, például a Gypsy Kings
számai is. Juhász Anikó pedig ismert
slágereket és filmzenéket szólaltat meg
szólógitáron és ukulelén.
Ebben az évben első alkalommal
14‒18 óráig nyitja ki kapuját a Pincejárat egyik legnépszerűbb helyszíne, a Barlanglakás Emlékmúzeum. A Veréb utcai
és a budafoki barlanglakások kialakulásáról és történetéről Appel Péter mesél.
A Borköltők Pinceétteremben
ropogós
csirkeszárnyakkal,
omlós BBQ oldalassal, steakburgonyával, coleslaw salátával, mártogatóssal és pincekvízzel várják a játékos
kedvűeket. n (S. J.)

Telefonos csalók a WHO nevében
Bűnözők próbálnak visszaélni az Egészségügyi Világszervezet nevével
A koronavírus nem, de olyan csalók
már megjelentek Magyarországon,
akik az Egészségügyi Világszervezet,
a WHO nevében telefonon próbálnak
pénzt kicsalni jóhiszemű emberektől.
salók élnek vissza az Egészségügyi

C Világszervezet (WHO) nevével –

hívta fel a Városházi Híradó figyelmét a kerületi rendőrkapitányság. A
hívások során egy gépinek tűnő hang
a WHO nevében tájékoztatást ad az
új koronavírussal kapcsolatban, egyben felkínálja, hogy a készülék 1-es
gombjának megnyomásával bizonyos
összeg ellenében megrendelhető egy
„megfelelő védettséget nyújtó maszkés fertőtlenítőszer-csomag”. Az ügyben eddig érkezett két bejelentés alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság
csalás vétség gyanúja miatt ismeretlen
tettes ellen rendelt el nyomozást. Felhívják a figyelmet, hogy a WHO nem
végez termékárusítást sem telefonon,
sem más formában. A koronavírussal
kapcsolatban csak a hivatalos szervektől fogadjanak el tájékoztatást! A
rendőrség kéri, hogy vásárláskor mindig győződjenek meg az alábbiakról:
online és telefonos vásárlás esetén az
eladó hitelességéről; vagyis nézzék
meg, az eladónak van-e érthető, magyar nyelvű weboldala és az biztonságos-e, reklamációs lehetőséget tartalmaz-e; fel lehet-e venni az eladóval a
kapcsolatot, visszahívható-e. Érdemes
más vevők véleményét is elolvasni;
meggyőződni a termék eredetéről, hitelességéről. Gyanús, ha a termék túl

olcsó; fontos információ az is, hogy
milyen egyéb költségek terhelik a vásárlást.
Személyes vásárlás esetén javasolják, hogy kerüljék el a házalókat;
ne engedjenek idegeneket a lakásba;
a termékre szakosodott üzletben vásároljanak; egészségügyi terméket
csak hiteles forrásból szerezzenek be;
ha pedig bizonytalanok, forduljanak

előbb szakemberhez! A koronavírussal kapcsolatban felmerült kérdéseik
esetén kérik, keressék fel a Nemzeti
Népegészségügyi Központ weboldalát, esetleg hívják a 06-80/277-455-ös
vagy a 06-80/277-456-os ingyenes telefonszámok valamelyikét! Amennyiben úgy érzik, hogy csalók, bűnözők
próbálják becsapni önöket, tegyenek
bejelentést a rendőrségen! n (vh)

Lemondott intézményvezető
A polgármester felszólítására lemondott Daróczi Csilla
Az elmúlt napokban aggasztó hírek
jelentek meg a sajtóban az önkormányzat egyik intézményével kapcsolatosan. Erre vonatkozóan az önkormányzat nyilatkozatot adott ki.
öbb állítás mellett a legsúlyosabb ta-

Tlán az volt, hogy a kérdéses intéz-

mény vezetője hamisította a doktori
diplomáját.
Miután a debreceni egyetem nyilatkozatot tett, hogy a Budafok-tétényi
Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője, Daróczi Csilla náluk nem szerzett doktori fokozatot, Karsay Ferenc
polgármester felszólította őt, hogy
mondjon le pozíciójáról és tisztázza
magát a sajtó által megfogalmazott vádak alól. A polgármester belső vizsgálatot indított az ügy feltárására. Daróczi
Csilla tudományos fokozatával kapcsolatban azonban elmondható, hogy a vezetői megbízatásának nem volt feltétele,
erre való tekintettel az intézményvezetői pozíciójával kapcsolatosan többletjövedelme nem származott.
Az elsődleges most az, hogy a szociális ellátórendszer ezen intézményének
folyamatos működését biztosítani lehessen. Az intézményvezető lemondása mi-

att új pályázat kiírására nyílik lehetőség.
Az intézmény vezetését a zökkenőmentes működés biztosítása érdekében ideiglenesen a szakmaiegység-vezető látja el.
Karsay Ferenc polgármester kijelentette, hogy támogatja, hogy eseti bizottság vizsgálja meg a történteket, ennek a
bizottságnak az összetételére a képviselő-testület számára tesz javaslatot.
Azt, hogy az ellenzéki sajtóban közölt állítások többsége nem felel meg a
valóságnak, az is igazolja, hogy az egyik
ilyen honlap helyreigazítást közölt az
ügyben, és elnézést kért. Eszerint az önkormányzat a Daróczi Csillával kötött
lakásbérleti szerződés megkötésekor az
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 24/2013
(XI. 5.) rendelet előírásainak megfelelően járt el. A 2019 novemberében végzett leltár szerint a Családok Átmeneti
Otthonába vásárolt ingóságok mindegyike az intézményben van. Ennek okán az
eltulajdonított ingóságokról szóló nyilatkozatok nem alátámasztottak. Az intézményi gépkocsikat – erre vonatkozó
intézményi szabályzat alapján – mindenki használja, akinek a szabályzat szerint
munkaköréhez szükséges. n (vh)

Városházi Híradó

Mi a véleményük?
Dankóné Hegedűs Jolán
önkormányzati képviselő,
alpolgármester, független

A világon számos önkormányzat vezette be a közösségi költségvetést mint döntéstámogató eszközt, amelynek lényege a
helyi lakosság bevonása az önkormányzati költségvetési folyamatba. A nemzetközi példák sikere és népszerűsége
alapján önkormányzatunk Kispest önkormányzata mellett – úttörő szerepet vállalva – tavaly ősszel döntött arról, hogy

Vizi Sándor
önkormányzati képviselő,
Budafok-Tétény Baráti Körök
Egyesülete

Civil három pályán
Az őszi önkormányzati választásokat követően a Városházi Híradóban való szereplésem jelentősen megváltozott, hiszen a korábbiaknál több szereplő kaphat
szót. Számomra továbbra is három pályán kell megfelelő teljesítményt nyújtanom, és bármennyire szeretnék a három
közül rangsort állitani, magam erre eddig
nem voltam képes. Az természetes, hogy
személyemet Budafokon szinte mindenki

Csiszár Zsuzsanna
önkormányzati képviselő
FIDESZ–KDNP

Tisztelt Lakótársaim!
Kérem, engedjék meg, hogy megköszönjem mindnyájuknak azt a mérhetetlen biztatást, szeretetet, támogatást és bizalmat,
melyek a mostani képviselői választásom-

képviselet
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Karsay Ferenc polgármester
szen ilyen beruházási mód még nem általános a fővárosban egy kerületet kivéve.
Ez a jövő útja.
Gondolom, ennek felismeréseként január 29-én módosította a Fővárosi Közgyűlés szervezeti és működési szabályzatát. A megfogalmazása szerint az új
SZMSZ többek között kinyitja a kaput ahhoz, hogy Budapestnek is legyen részvételi költségvetése, amely sok nyugateurópai városban már régóta létezik. A
fővárosi döntéshozók azt tervezik, hogy a
budapestiek 1 milliárd forintról dönthetnek majd, és elmondhatják a véleményüket arról, hogy mire költse a főváros ezt
a pénzt. n

a BMTE-pályán végzett munkámhoz köti.
Nem tagadom, hogy a sport, azon belül a
labdarúgás életem meghatározó része, de
az elmúlt években jelentős energiákat fordítottam a helyi politikai munkára, hiszen
képviselő-testületi tagként nemcsak a
döntések felelőssége terheli a képviselőt,
hanem a közszerepléssel együtt járó teher
súlya is. Mindehhez jön a harmadik terület, a civil szervezetekben végzett munka,
mely önmagában egy egész embert kíván.
Az utóbbi időben ezen szervezetek szerepe egyre nagyobb, és ezt nem ítélik meg
objektíven mindenkor.
De visszatérve a Városházi Híradóhoz, az elmúlt években igen körültekintően próbáltam élni a kapott lehetőséggel, és nagy körültekintéssel, de főként a
független szemével szóltam saját vélemé-

nyemmel a közösséghez. A választásokat
követően számomra ez a lehetőség jelentősen beszűkült. Éppen ezért hatott meg
az elmúlt hetekben az a sok megkeresés,
amelynek lényege abban foglalható össze,
hogy sokan hiányolják írásaimat. Nem tagadom, hogy ezek a gondolatok, megkeresések egyrészt jólesnek, másrészt elgondolkodtatnak azzal kapcsolatban,
hogyan találjam meg a civil társadalommal azt a fajta kapcsolatot, amelyet eddig a kerületi újságon keresztül elértem.
Bízom abban, hogy a közeljövőben sikerül a civil szemléletet továbbra is súlyának
megfelelő szinten tartani.
Ezúton is mindenkinek köszönöm a
gondolataim iránti érdeklődést, és keresni
fogom a jövőben is az információátadás és
a kapcsolattartás új lehetőségeit. n

hoz vezettek, és ismét kerületünk 8. választókörzetében, Nagytétényben folytathatom
önkormányzati képviselői munkámat. Ebben az évben sok-sok fejlesztés vár ránk,
melyek megvalósulásában az önök együttműködésére is számítunk. Elindult a Közösségre Kapcsolva 22 honlapunk, melyen
megtekintetőek a már eddig beérkezett
javaslatok, és a rájuk érkezett szavazatok. Mint nagytétényi képviselő, különösen a szívem csücske a Tétényi-rét Családi Park, a zöldfelületeink felújítása, fásítása,
a lakótelepi parkolási problémák lehetsé-

ges megoldása a parkolóhelyek felfestésével, az őrzött kerékpártároló ötlete, több
közösségi terünk (Sváb Emlékmű, Szent
Flórián tér) megújítása, a kutyás strand
kialakítása a Duna-partunkon, valamint
programozásoktatás lehetősége iskoláinkban. Még 11 napunk van a fejlesztési javaslatokra történő szavazatok leadására (https://kozossegrekapcsolva22.hu/),
ezért biztatok mindenkit, hogy éljen ezzel
a lehetőséggel, hiszen az, hogy szeressünk
hazajönni, itthon lenni Budafok-Tétényben,
rajtunk múlik. n

Kis kedvencek,
nagy felelősség
jelenleg a szavazási fázisában tartó részvételi költségvetés ere-

A deti célja az, hogy minden kerületrészben 100 millió forint ér-

tékű fejlesztést hajtsunk végre az ott lakók javaslatai alapján. A
beérkezett projektjavaslatok – még akkor is, ha végül valamilyen
ok miatt kihullottak a rostán – jól mutatják azt, hogy mi foglalkoztatja a kerületieket. Szembetűnően sok olyan javaslat érkezett,
amely a kutyatartáshoz kapcsolódik: kutyafuttatók, kutyás strand,
kutyapiszokgyűjtők, állatmentők támogatása. A feltöltött ötletekből tehát nemcsak az rajzolódik ki, hogy a kerületben sok ebtartó
él, de az is látható, hogy fontos számukra, hogy jó körülmények között, kulturáltan, a közösség szabályaihoz alkalmazkodva tarthassák kedvenceiket.
Aki kutyát tart, az nemcsak egy hűséges jó barátra tesz szert, de
számos egyéb pozitív hatásra is számíthat. Kisállatunknak köszönhetően csökkenhet a stressz-szintünk, jobb kedvűen és aktívabban
élhetünk, a séták közben új ismeretségekre tehetünk szert, és soha
nem kell egyedül lennünk.
Azonban felelős gazdaként nemcsak a kutyatartás napos oldalát
kell ismernünk. Egy kutya befogadásával átlagosan 10-12 év elkötelezettséget is vállalunk. Hiszen munkaidőnk alatt is gondoskodnunk kell róla, és elutazásunk idején sem hagyhatjuk magára. Törődnünk kell az egészségével, ami akkor is jelentős anyagi terhet
jelenthet, ha csak a kötelező oltásokra van szükség.
Közösségi érdek, hogy tartásuk során ne csak rájuk, hanem a
környezetünkre is tekintettel legyünk. Sok konfliktust kerülhetünk
el, ha sétáltatás közben nem engedjük szabadon a kutyánkat (főleg
nem gyerekek közelében), ha mindig ügyelünk a tisztán tartására,
és megtanítjuk néhány alapvető szabályra.
Tudjuk, hogy az önkormányzat is sokat tehet érte, hogy segítse a
„kutyások” és a „nem kutyások” együttélését, de szeretnénk, ha ennek részleteit, a megvalósítás formáját maguk az érintettek mondanák el. Ennek érdekében a közeljövőben társadalmi egyeztetést
kezdeményezünk a témában. Szeretnénk tudni, mit várnak el tőlünk a kutyatartók, egyetért-e velük a kerületiek többsége, mi az,
amivel segíthetjük a kutyát tartók és környezetük együttélését. Az
egyeztetés részleteiről mind az újságban, mind pedig a honlapunkon tájékozódhatnak majd.
Még zajlik az ebösszeírás, amelyre március 31-ig várjuk az
adatlapokat. Ez egy törvényi kötelezettség, egyfajta kutya„népszámlálás”, mellyel a járványvédelmi és ebrendészeti feladatok elvégzésében segítik a hatósági feladatokat ellátó állatorvost.
Ebből a nyilvántartásból tudható meg például, hogy egy eb megkapta-e a kötelező oltást, és kutyaharapás után szüksége van-e az
érintett embernek egy veszettség elleni sorozatoltásra. Az összeírás
részleteit a www.budafokteteny.hu oldalon találhatják meg. Kérek
minden kedves gazdát, hogy teljesítse feladatát, és adja le a kutya
adataival kitöltött nyomtatványt. A felelős állattartással a konfliktusmentes együttélés felé teszünk újabb lépést. n

gyász

Elhunyt Makkai Ádám

Búcsú Németh Árpádné Majzik Klárától

Életének 85. évében meghalt Makkai Ádám kétszeres Kossuth-díjas
kerületi költő, nyelvész, műfordító.
Makkai Ádám a chicagói University
of Illinois nyugalmazott professzora volt, aki sokat tett a magyar irodalom nemzetközi elismertetéséért.
Makkai Ádámot az MMA saját halottjának tekinti.

Németh Árpádné Majzik Klára 1944.
február 14-én született Budapesten.
Boldog családi légkörben élt szüleivel és nővérével Budapesten, egészen 6 éves koráig.

Makkai Ádám 1935. december 16-án
született Budapesten, édesapja, Makkai
János országgyűlési képviselő, újságíró
volt, édesanyja, Ignácz Rózsa pedig költő. Bölcsészeti tanulmányait Budapesten kezdte az ELTE-n, majd 1956-ot követően – miután elhagyta az országot
– az Egyesült Államokban, a Harvardon
és a Yale-en folytatta. 1958 és 1960 között a hawaii, 1963-tól 1964-ig a Kuala Lumpur-i, 1965 és 1974 között pedig több amerikai egyetemen tanított.
1969-től 2004-ig az illinois-i egyetem
rendkívüli professzora volt, de az 19851986-os tanévben Szingapúrban, majd
1988-tól 2002-ig a hongkongi Baptista
Főiskolán tanított nyelvészetet.
1974-ben ő alapította meg az
amerikai nyelvészszövetséget, amelynek ügyvezető elnöke is volt.
A Forum Linguisticum folyóiratnak is alapítója, kultúrtörténeti jelentőségű műve az angol nyelvű magyar
költői antológia. 1965-ben írott dis�szertációja az angol nyelv idiómaszerkezetéről 1972-ben könyv alakban is
megjelent a hágai Mouton kiadónál.



Álláspont

elindítja ezt a projektet. A részvételi költségvetés lényege, hogy a kerületben élők
közvetlenül dönthetnek arról, mire költse
az önkormányzat a kerület bevételeinek
egy meghatározott részét. Budafok-Tétény három kerületrészének, Budafoknak,
Budatéténynek, Nagytéténynek egyaránt
100-100-100 millió forint áll rendelkezésére a projektben. Azaz háromszázmillió
forintos keretösszeg elköltéséről dönthetnek február végéig Budafok-Tétény lakói.
A felhasználásra, aktív részvétel mellett,
jelentős igény érkezett. A beérkezett javaslatokra a kozossegrekapcsolva22.hu
oldalon lehet szavazni, annak tudatában,
hogy ez a megoldás egészen egyedi, hi-

gyász



1995-ben Chicagóban alapította meg
az Atlantis-Centaur kiadót.
Makkai Ádámot 2011-ben Kossuthdíjjal, 2016-ban Kossuth-nagydíjjal tüntették ki. Utóbbit világszerte nagyra értékelt és a magyar költészet rangját
emelő műfordításai, egyedülálló formavilágú és invenciózus költészete, kivételes művészi pályája, valamint értékteremtő oktatói és tudományos közéleti
életműve elismeréseképpen kapta meg.
2016-ban a Magyar Szent István
Rend kitüntetésében részesült. 2019ben a Magyar Művészeti Akadémia
(MMA) rendes tagjává választotta. n

Édesapja, Majzik Imre, bőrnagykereskedő volt, akinek a Paulay Ede utcában
volt üzlete, amelyet 1950-ben azonnal
állami tulajdonba vettek, lepecsételtek, édesapját pedig bebörtönözték.
1951-ben egy délután kitelepítési határozatot kaptak: június 10-én két-három óra leforgása alatt kellett elhagynia otthonát az akkor hétéves Majzik
Klárának, tizenkét éves nővérének és
édesanyjuknak, hogy egy vagonba
beterelve Gyöngyöspatára szállítsák
őket. Két-két és fél év után, 1953-ban
hagyhatták el ezt a kényszerlakhelyüket. De mivel az elvett lakásukat és
egyéb javaikat soha nem kapták vis�sza, ezért rokonok, ismerősök fogadták be őket.
– Hetedikes voltam a forradalom
kitörésekor. Kenyérért mentem, amikor a tömeg a Sztálin-szoborhoz vonult. Csatlakoztam hozzájuk, ott voltam a szobor ledöntésénél és a Bródy
Sándor utcában is, ahol már lőttek is
a tömegre – emlékezett vissza Majzik
Klára az ’56-os eseményekre.
Az általános iskola befejezése után,
kiváló eredményei ellenére „helyhiány miatt” elutasították felvételét a
vegyipari technikumba. 1960. december 23-án férjhez ment, és 1966.

december 25-én megszületett gyermekük, Zoltán. A későbbiekben, amikor lehetősége volt, minden alkalmat
megragadott, hogy tovább tanulhasson esti iskolán. Gyors-gépírói képesítést szerzett, amellyel számlázóként
helyezkedett el a Sport- és Játékáru
Nagykereskedelmi Vállalatnál. A rendszerváltás után, 1990-ben személyügyi és munkaügyi főelőadói munkakörben folytatta munkáját, ami mellett
diplomát is szerzett. 1999-ben nyugdíjba ment.
A Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetségének megalakulása óta,

1989-től tagja volt. 2003-tól vezette a
kitelepítettek tagozatát, valamint ellátta a gazdasági alelnöki teendőket
is. Tevékeny alakítója volt a budafoktétényi civil életnek, rendszeres résztvevője a kerületi megemlékezéseknek.
Kezdeményezője volt a Kitelepítettek
emlékművének létrehozásának, amelyet a budafoki evangélikus templom
kertjében avattak fel 2011-ben. A kerületért végzett munkájáért és az ’56os forradalom és szabadságharc emlékének, eszmeiségének ápolásáért
’Kerületért’ emlékérmet vehetett át
Karsay Ferenctől. n

4



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
Magyar Művészetért díjas színművész, a Magyar Kultúra lovagja
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

Pályázati Felhívás

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

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület 2020. évi Építészeti Nívódíj
– Ray Rezső Vilmos díj – pályázata

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

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2016. (IV.04.) önkormányzati rendeletével
megalapította Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Építészeti Nívódíját, Ray Rezső Vilmos-díj elnevezéssel. Az elismerés azoknak a tervezőknek vagy építtetőknek adományozható, akik városépítészeti alkotásukkal közreműködnek a kerületi épített környezet minőségének jelentős javításában, hozzájárulnak a kerületben létesült épületek építészeti színvonalának emeléséhez.
Az építészeti nívódíj pályázat célja, hogy segítségével feltárjuk, értékeljük és közzétegyük a jelentős helyi városépítészeti alkotásokat, kiemelkedő építészeti és mérnöki teljesítményeket. További célja a pályázatnak, hogy széles körben hasznosítható javaslatokat adjon az
egyedi tájérték, a településkép, a településkarakter, az értékes épületegyüttes, épület, képzőművészeti alkotás, stb. szakszerű megőrzéséhez.
A nívódíj az elmúlt öt év során megvalósult alkotások díjazására szolgál.
A díj elnyerésére – a 8/2016. (IV.04.) önkormányzati rendelet 6.§
(1) pontja szerinti – a pályázat megnevezésével ellátott zárt borítékban leadott pályázati anyag benyújtásával lehet pályázni, mellékelve
a szükséges – a 1. számú melléklet szerinti – jelentkezési lapot és
nyilatkozatot. A díjra a pályázatot 2020. március 31-ig – a Polgármesterhez címezve – lehet benyújtani.

A díj adományozásáról a Bíráló Bizottság szakmai ajánlása alapján
a Képviselő-testület dönt. A díjat a Polgármester a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen (június 21-én) adja át. A díjjal oklevél, az
épület falára helyezhető, elismerést feltüntető tábla és pénzjutalom jár.
A pályázattal kapcsolatos formai és tartalmi követelmények a
rendeletben szerepelnek, amely az önkormányzati rendelettárban, az
alábbi néven és helyen érhető el:
Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 8/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelete a BudafokTétény Budapest XXII. kerületi Építészeti Nívódíj alapításáról és adományozásának rendjéről
https://budafokteteny.hu/hir/palyazati-felhivas-Ray-Rezso-Vilmos-dij
http://budafokteteny.hu/uploads/files/1517233114.pdf
További információ: Kiss Bence Álmos. 1221 Budapest, Városház tér 11.
Tel: 229-2611/166 e-mail: foepir@bp22.hu

Környezetvédelem

MEGHÍVÓ

Élőhelykezelési
akciónap
a Tétényi-fennsíkon

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a Rózsavölgyi Esték előadására
2020. február 29-én 18 órára

Ebben az évben a felső területeken is dolgozunk majd, a Kamaraerdei út és a Mechanikai
Művek közötti értékes gyepek becserjésedését
vesszük egy kicsit vissza, és a belső területen
lévő fenyősödő rétet is tisztítjuk, ahol kiemelkedő botanikai értékek is vannak.
Az akciónap február 22-én lesz, az
MME és a Főkert közreműködésével, várhatóan nagy önkéntes csapattal. A megelőző hetekben vágjuk a cserjét és a fenyőket, majd az
akciónapon azok kihordása, darálása és további vágások vannak a programban, délben
madárgyűrűzéssel. Az akciónapon, tehát február 22-én 9-kor találkozunk a Kamaraerdei út és a Dűlő út sarkán lévő nagy táblánál,
Budatétényből a 287-es, a Kelenföldi pályaudvartól a 87-es busszal lehet megközelíteni. A
bázis ott lesz a Dűlő út belső zónájában, ahonnan a munkaterület sincs messze.
Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület

IRATKEZELÉSI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére
A pályázatokat 2020. február 29-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoporthoz „iratkezelési ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre:
palyazat@bp22.hu
A XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

kertész

munkakör betöltésére
Pályázati feltételek, egyéb információk:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/kertész
A pályázatokat 2020. február 28-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „kertész”
jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: pajtas.erzsi@ovoda22.hu,
Pajtás Zoltánné vezetőhelyettes részére.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

óvodapedagógus

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 CLB Packaging Kft. állásajánlatai:

Targoncavezető és árukiadó

Előadó

munkakörbe felvételt hirdetünk:
Feladatok: • Anyagmozgatás (állványon levő karton, készáru stb.) dízel és
elektromos targoncával (3, 2 T), illetve gyalogkíséretű elektromos targoncával
vagy hidraulikus emelőkocsival. • Az anyagmozgató gépek napi karbantartási feladatainak ellátása. • Beérkező anyagok betárolása, a kiadásra kerülő karton-, illetve készáru-dobozok kiadása, kapcsolódó adminisztrációval.

Előadás címe:

Betanított munkás

Szakács Árpád
újságíró
Kultúrharc Trianon
előtt és után

Helyszín
Rózsavölgyi Közösségi Ház
1221 Budapest Ady Endre út 25.
Belépő: 800,-Ft/fő, diákoknak 500,-Ft/fő
Rózsavölgyi Közösségi Ház,
1221 Budapest Ady Endre út 25.
Tel/Fax: 1/226-85-53,
web: www.rozsavolgyegyesulet.hu
email: info@rozsavolgyegyesulet.hu,
https://www.facebook.com/
rozsavolgyegyesulet

munkakörbe felvételt hirdetünk:
Feladatok: • Nyomdaipari betanított könnyű fizikai munka
• Csomagolás • Gépkiszolgálás

Gépbeállító lakatos / műszerész
munkakörbe felvételt hirdetünk:
Feladatok: • Papírfeldolgozó gépek kezelése, karbantartása

Munkaidő: 6.00–14.35-ig hétfőtől csütörtökig, pénteken 6.00-tól 13.20-ig.
Bérezés: megállapodás szerint.
Útiköltség-térítés: törvényi előírás szerint.
Munkavégzés helye: Budapest XXII. ker. (Budafok)

Városházi Híradó
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Kultúrafinanszírozás teljesítményalapon
Fekete Péter: Az Eurostadt szerint Európában GDP-arányosan Magyarország költi a legtöbbet kultúrára
(Folytatás az 1. oldalról) 

‒ Budafok másodszor kiemelt helyszín,
tavaly a beharangozót, idén a megnyitót tartották kerületünkben. Milyen
meggondolásból?
‒ Ezt én is megkérdeztem a szervezőktől, és kiderült, hogy nagyon komoly pályázat eredménye a helyszínválasztás. Több tucat kultúrház pályázott
arra, hogy ők lehessenek a nyitó helyszín, és a Klauzál Ház győzött! És
ahogy az imént végigsétáltam a házban,
láttam, hogy méltán nyerte el ezt a megtiszteltetést. Itt rend van, a ház sugárzik
az alkotókedvtől, csillogó szemű gyerekekkel és míves kiállításokkal találkoztam, fantasztikus ruhába öltözött népdalénekes hölgyekkel és rendben tartott
koncertteremmel. Gratulálok a kerületnek és a kultúrház működtetőinek!
‒ Van egy világhírű zenekarunk,
a Budafoki Dohnányi Zenekar, ilyen
együttessel még megyei jogú városok
sem nagyon rendelkeznek. Felfigyeltek-e rájuk kormányszinten?
‒ Ó, hát persze, nyilvánvalóan. Hazánk egyik legkomolyabb kulturális értéke a komolyzenei hálózata, ennek az
oszlopos tagja a Dohnányi Zenekar, a ma
esti (múlt péntek – a szerk.) koncertre is
várjuk a környékbeli lakókat. A Cziffrafesztiválnak is a kiemelt szereplői ők.
‒ Bekerül-e a Budafoki Dohnányi Zenekar az állami támogatottak körébe?
‒ Átfogó támogatási feladatsort írt
ki a kulturális kormányzat, és ahogy én
a Dohnányi zenekar vezetőivel tárgyaltam, ők egyetértenek azokkal a célok-

Gazdik István, Karsay Ferenc, Lőrinczy György és Fekete Péter Fotó: Horváth Tamás

kal, amelyeket a támogatás eléréséhez
kitűztünk. És amennyiben ezeket a célokat magáévá tudja tenni a zenekar, akkor
az ezért járó anyagi támogatási forrást is
biztosítani tudja a kulturális kormányzat.
‒ Kerületünkben pezsgő kulturális,
gasztronómiai élet zajlik, talán ön is
hallott a pincejáratokról, arról, hogy
Budafok Budapest bornegyede, és hal-

lott Dél-Buda legnagyobb ingyenes
kulturális és gasztronómiai rendezvényéről, a szeptemberi Pezsgő- és Borfesztiválról. A kormányzat tudja-e támogatni ezeket, illetve feltételezem,
hogy már eddig is támogatta.
‒ Jó itt élni ezen a településen, Budafokon és Tétényben, megannyi személyes ismerősöm, barátom lakik itt.

Az ön által felsorolt kulturális eseményeket nagyra tartjuk, polgármester úr
munkáját nagyra értékeljük, és minden
lehetséges eszközzel támogatjuk.
‒ Mekkora forrást szán idén a kormány a kultúrára, és ezeket az összegeket milyen elvek menték osztják szét?
Hiszen a kultúrfinanszírozás viták kereszttüzébe került.

‒ Az Eurostat kibocsátotta a legfrissebb statisztikáját, és kiderült, hogy
Európában a lakosság-, illetve a GDParányos kultúrfinanszírozás összegében magasan vezet Magyarország.
Olyan hatalmas, komoly tradíciókkal
rendelkező országokat előzünk meg,
mint Németország, Franciaország,
Olaszország vagy Anglia. A magyar
nemzeti össztermék 1,2 százalékát fordítjuk kultúrára. Tehát kultúrnemzet
vagyunk, nagyon sok pénzt költünk
művelődésre. Arra kell figyelnünk,
hogy az összeg elosztása a leghatékonyabb legyen. Három rendszert működtetünk párhuzamosan. Van az állami rendszer, fenntartunk nemzeti
intézményeket – a Nemzeti Színházat,
a Nemzeti Múzeumot –, van továbbá az
önkormányzati rendszer, ennek keretében támogatjuk azokat az önkormányzatokat, amelyek úgy döntenek, hogy
fenntartanak kulturális intézményeket,
és emellett létezik a független művészeti rendszer, amelynek keretében alkotóművészek, alkotó közösségek létrehozhatnak kis csoportokat, és ehhez
is nagyon jelentős támogatást biztosítunk. Végig kell gondolnunk, hogy ezt
a gigantikus mennyiségű közpénzt, amit
a művelődésre fordítunk, hogyan tudjuk
a leghatékonyabban szét- és elosztani.
Ennek az elosztásnak szigorúan értékalapon kell történnie. Másképpen: teljesítményalapon, azaz akik többet tesznek
a közösségért, akik nagyobb közfeladatot vállalnak, azoknak kell több pénzt
kapniuk. n (Ch. Gáll András)

Mindennap értéket adunk!
Országos megnyitó a Klauzál Gábor Művelődési Házban
A Magyar Népművelők Egyesülete február 14–16. között szervezi meg a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű országos akciót. Az idén 14. alkalommal
zajló programsorozat országos nyitóeseményének jogát – pályázat útján –
a Klauzál Ház nyerte el.
pénteken 13.30-kor kezdődött megbeszédet mondott Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár,
Lőrinczy György, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke, Bordás István, a
Magyar Népművelők Egyesületének
elnöke, Novák Péter, az esemény védnöke és Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere.
A nyitónap programját kerületünkhöz kötődő művészek közreműködésével, kerületünkre jellemző értékek

Anyitón

bemutatásával tették színvonalassá a
Klauzál Ház munkatársai.
Simkó-Várnagy Mihály, a Budafoki Dohnányi Zenekar cselló szólamvezető-helyettese elektromos csellón, looper technikával kápráztatta el
a közönséget, Budai Ilona Kossuthdíjas népdalénekes, előadóművész,
a Nemzet Művésze egy erdélyi mesével szerzett feledhetetlen perceket,
a kis Nádasdy Néptánccsoport pedig
farsangi hangulatot varázsolt a megnyitóra. Nagy sikert aratott a Nagytétényi Dalkör műsora és süteménykóstolója is.
A sokszínűség jegyében egész
délután folytatódtak a programok a
Klauzál Házban, ahol Az „Artúr, a
kulturátor” c. rajz- és meseíró pályázat
eredményhirdetése, a Promontorium

Borlovagrend borkóstolója, Budafoki
Pincejárat játék, Appel Péter bemutatója és szőlészeti minikiállítása, sváb sarok, kreatív zsibongó az ARTÉR művészeivel, tudás, élmény, szórakozás
elnevezésű játszóház és Csobán András festőművész élő festése várta az
érdeklődőket, a számítógépteremben
Szépkorúak a digitális világban címmel zajlott a program. Este a Budafoki Dohnányi Zenekar koncertjén, utána
pedig Szerelmes kubai latin esten vehettek részt a látogatók.
A hétvégén több száz kulturális központban és művelődési házban, köztük már nyolc határon túli településen
is változatos és értékes programokkal
várják az érdeklődőket a Klauzál Házban indult, Kultúrházak éjjel-nappal
rendezvénysorozat részeként. n (vh)

„Álmaimban valahol…”
Sikeres operastúdiót működtet a kerületben Csák József
Budafok-Tétény Opera- és Dalstúdió

A megálmodója az építészmérnök, fes-

tő és operaénekes Csák József. A tavaly
októbertől működő művészeti csoport
tagjai az ő vezetésével és Hegedűs Valér zongorakíséretével a karácsonyi előadás után ismét színpadra léptek, most
a Kultúrházak éjjel-nappal című program nyitórendezvényén a Klauzál Házban. A legfiatalabb előadó a tízéves Baracsi Bence volt, a programot pedig Nagy
Ibolya sztárvendég rövid műsora zárta. A dalesten fellépett még Csák József,
Csikai Barna, Elekes Judit, Kökényessy
Júlia, Németh Károly és Sándor Bettina.
Kerületünk díszpolgárával, Szincsák
Józseffel (művészneve: Csák József) a
dalstúdióról, operaénekesi pályafutásáról és építészmérnöki tevékenységéről
beszélgettünk.
‒ Mi sarkallta arra, hogy az énekelni vágyó kerületieknek ilyen lehetőséget
kínáljon?
‒ Nem én találtam ki, az ötlet néhai
Barna Pista bácsié, aki az Albertfalvai
Művelődési Házban vezetett egy operaés dalstúdiót, ahol kiváló, régi barátom,
Hegedűs Valér kísérte zongorán az odajáró, nyolc-tíz nem profi, de előképzettséggel rendelkező, tehetséges énekest.
Ennek irányítását vettem át nagyjából

négy éve, de mindig az volt a vágyam,
hogy ott hozzak létre egy ilyen művészeti csoportot, ahol lakom, ahol megettem
a kenyerem javát. Pár éve próbálkoztam
a Rózsavölgyi Közösségi Házban, de
ott nem fogadtak szívesen, tavaly azonban a Klauzál Házban otthonra leltünk.
Mindkét helyszínen – Albertfalván és
Budatétényben ‒ kéthetente tartunk próbát, és egy-egy jeles eseményre, napra
állítunk össze programot, ahogy ezt a farsangi koncertet „Álmaimban valahol…”
címmel.
‒ A Magyar Állami Operaház tenoristájaként harminckét címszerepet énekelt
‒ többek között volt Bánk bán, Don Carlos és Faust is ‒, és Svédországtól Peruig számtalan ország operaházában fellépett, mégsem lett „csak” operaénekes.
‒ Az Operaház magánénekese voltam huszonhat évig, de már korábban
és emellett is a Műegyetemen tanítottam
és lakóházakat terveztem. Nem akartam
feladni a polgári foglalkozásomat, mert
azt is nagyon szeretem. Ma már nem vagyok az Operaház tagja, viszont docensként még mindig tartok órát a fiataloknak. Betű- és írásművészetet oktatok az
Építészmérnöki Kar Rajzi és Formaépítészeti tanszékén, de énekelni is szívesen
elmegyek, ha hívnak. n (Tamás Angéla)
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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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Cziffra Fesztivál
Balázs Jánossal
Klasszikus és jazzkoncertek, hangszerbemutató
A főváros egyik legnagyobb zenei eseménye, a Balázs János Liszt- és Prima
díjas, a Magyarország Érdemes Művésze címmel kitüntetett zongoraművész
által megálmodott, majd megszervezett Cziffra György Fesztivál, amelyet
február 16–23. között rendeztek, illetve rendeznek meg a szokásos helyszíneken, elsősorban a Zeneakadémián
és a MOM-ban. A klasszikus zenei koncertek mellett könnyűzenei estek, kiállítás és mesterkurzus is színesíti a több
mint egyhetes programot.

Fotó: Szabó László

„Alkotó emberként
gondolok magamra”
A Cziffra Fesztiválon és a Klauzál Házban is fellép Tompos Kátya
A színésznőként és énekesnőként egyaránt elismert és sikeres Tompos Kátya
a következő hetekben öt színház hat
darabjában játszik, két nap múlva a
MOMkult színháztermében a korabeli
bárok világát idézi meg a Cziffra Fesztivál egyik énekes előadójaként, a Klauzál Házban pedig március 7-én Helgát
alakítja a Varsói melódia című színműben. A Jászai Mari-díjas színésznővel
az előadás kapcsán beszélgettünk.
‒ Mi vonzotta jobban: a színmű vagy
a szerep?
‒ Elsősorban Helga szerepét éreztem közel magamhoz, illetve úgy gondoltam, olyan színészi kvalitásokat
igényel a megformálása, amelyekkel nagyjából rendelkezem. Vonzott
a történelmi korszak megismerése is,
amelyben a történet játszódik. A mi ge-

nerációnk már nem igazán foglalkozik ezzel az időszakkal, de a szüleinkben, nagyszüleinkben még élénken él,
mit jelent leigázó vagy leigázott nép
gyermekének lenni. A traumák nyomot
hagytak egy bizonyos nemzedék életében, ha erről nem is veszünk tudomást.
‒ Milyen pluszt nyújt önnek, hogy
már egy ideje nem tartozik színházi
társulathoz?
‒ Jobban rendelkezhetek az időmmel,
el tudok mélyülni alkotó folyamatokban, sokkal inkább úgy érzem, nemcsak
egy színész vagyok, aki csak a rászabott
feladatot teljesíti, hanem egy-egy projekt megálmodója is. Úgy érzem, mintha
magamat rendezném, olyan lehetőséget
adva magamnak, amelyet rendezőktől
nemigen kaptam még.
‒ A Prostitúció című kortárs drámában négy női szerepet játszik. Mennyire

nehéz egy előadáson belül megformálni a különböző karaktereket?
‒ Egy-egy szerep más és más összpontosítást igényel, de pont ez a kihívás számomra. Nem vagyunk egyfélék, minden nőben több személyiség
lakozik: lázadó kamasz, jó kislány, züllött, gyermeki, odaadó és még sorolhatnám. Ezekből a tulajdonságokból
egyet-egyet izgalmas néha felerősíteni,
valamelyest háttérbe szorítva a többit.
‒ Tompos Kátya inkább színésznő, aki
koncerteken is énekel, vagy énekesnő, aki
prózai darabokat is játszik a színpadon?
‒ Alkotó emberként gondolok magamra. Érzelmileg nem teszek különbséget próza és zene között, nekem
mindkettő ugyanakkora élvezetet jelent. Szakmai életemben egyik a másikat inspirálja, alapvetően azonban színészként működöm. n (Tamás Angéla)

Harmincéves a Budafoki Fúvósegylet

Születésnaphoz méltó koncertet adott a Budafoki Fúvósegylet a Klauzál Házban
arminc éve annak, hogy a Budafo-

H ki Ifjúsági Fúvószenekar egyesületté

alakult, így ebből az alkalomból a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola égisze
alatt működő együttes különleges programmal lepte meg közönségét február
8-án. Elhangzott többek között Rudi Fischer Die Sonne geht auf Konzertmarsch
és Hans Zimmer-Massimiliano Legnaro
Gladiator Symphonic Suite for Wind
Orchestra című műve, valamint Dila
Csongor tenorkürt szólójával The
Green Hill és Kaján György (szárnykürt) közreműködésével a Concierto de
Aranjuez-Adagio. A koncerten, amelyen egyébként a művészeti iskola igazgatója, Arató László vezényelt, és több
öregdiák zenész is muzsikált, egy-egy
zeneszámnál vendégkarmesterek is szerephez jutottak: A vasálarcos zenéjét
Nyers Alex, a kerületi fúvóscsapat egykori klarinétosa, Patrick Roszell Led
Zeppelin on Tour című szerzeményét
pedig a korábban a budafoki fúvósokat
Arató Lászlóval együtt vezető Pajzs Gábor dirigálta.
‒ Nagyon jó koncert volt. Két hónapos gyakorlás után tisztán és együtt
szólt a zenekar, pedig vadonatúj műsorral készültünk, csak a ráadásban
hangzott el a repertoárban eddig is szereplő darab, például az elsők között játszott Jászkun induló vagy a Perger Polka – mondta lapunknak Pajzs Gábor,
aki évtizedeken át a Nádasdy Kálmán
Művészeti Iskolában tanított.

– Az ötödik Cziffra György Fesztivál
alkalmából az ügy mellett elkötelezett
alkotó- és művésztársaimmal annak
tudatában tárjuk a nézők elé „ünneplőruhánkat”, hogy az elmúlt években sikerült alapvető missziónkat, céljainkat és
emlékápoló tevékenységünket megvalósítani – mondta lapunknak még a fesztivál kezdetén Balázs János. – Örömmel
tölt el, hogy a világhírű zongoraművész
szellemi és művészi hagyatéka hosszú
idő után hazatalált. A jubileumi fesztivál tematikája a legmagasabb színvonalú hangversenyek mellett kicsit az elcsendesedésről is szól. Odafigyelünk a
háttérben zajló folyamatokra, a lélekre, a katarzisra. Kutatjuk a művészet
belső tartalmát. Tesszük mindezt azért,
hogy Cziffra György öröksége a XXI.
században is része legyen a zenei kultúrának. Aki idén is ellátogat a fesztivál
programjaira, találkozhat klasszikus és
könnyűzenei csemegékkel, előadásokkal, beszélgetésekkel, fiatal tehetségekkel és bárhangulattal. A műfaji sokszínűség és értékalapú irányelvünk idén
is egyedi, unikális produkciókat nyújt,
amelyek reményeim szerint maradandó
élményt szereznek a zeneszerető közönségnek.
Bár lapunk éppen a fesztivál derekán, 19-én jelenik meg, érdemes megemlíteni, milyen élményekben része-

A költő közmagányban
Új kötete jelent meg a kerületi Zsirai Lászlónak
A kerületünkben élő Zsirai László eddig
tizenkét könyvét nyújtotta át az olvasóknak, és csaknem kétszáz kötetet jegyez
szerkesztőként, lektorként, korrektorként. Közmagányban címmel most jelent
meg legújabb kötete, amelyben budafoki-nagytétényi emlékei is egy-egy fejezetet kaptak.
özel negyvenöt éve él köztünk; a

K közelmúltban ismerte el munkáját a

A jubileumi hangversenyen Németh Zoltán köszöntötte a kerületi
fúvószenekart és szépszámú közönségét. Az alpolgármester ünnepi beszédében kiemelte: a Budafoki Fúvósegylet teljesen összefonódott
Budafok-Tétény életével, hiszen az
első hívó szóra vonulnak a Budafoki
Pezsgő- és Borfesztivál ünnepi menetének élén, fújják a zenés ébresztőt
a Péter-Pál utcában, muzsikájukkal
vezetik a betlehemi fáklyás felvonulást, valamint rendszeresen zenélnek
a helyi ünnepségeken és megemlékezéseken. Hozzátette: a zenekar telt
házas fellépései, a több mint tizenöt
országban tett látogatásuk és a Kul-

túra 22 díj is az együttes évtizedek
óta tartó eredményes tevékenységének bizonyítéka.
A három évtizedről, valamint az elhangzó zeneszámokról a fúvósegylet
elnöke, Károlyi Zsolt (fuvola) és Farkas Sophie (szaxofon) mesélt a hallgatóságnak.
A több mint kétórás koncert
zárószámaként Webber szerzeményét,
Az operaház fantomját játszotta el a
Budafoki Fúvósegylet, amelyet azután
a nagy sikerre való tekintettel még három ráadás követett, köztük a Farkas
Richárd, Pajzs Gábor, Skerlecz Gábor
és Szabó Miklós alkotta harsonanégyes
előadása. n (Tamás Angéla)

sülhettünk eddig, illetve mi vár még
ránk. Február 18-án este például a Zeneakadémia Nagytermében Paganini+
címmel főleg Paganini- és Liszt-művek hangoztak el Lendvay József hegedűművész, Balázs János és Oláh
Kálmán zongoraművészek tolmácsolásában, míg másnap a MOMKultban a
győztesek koncerteznek, köztük a budafoki kötődésű Szabó Marcell, aki a
Cziffra György Fesztivál tehetségdíjasa. Ugyanitt 21-én, este fél 8-kor Bárest címmel Tompos Kátya színművész,
Sárközi Lajos hegedűművész és zenekara, valamint a Hot Jazz Band muzsikál, emlékeztetve arra, hogy Cziffra
György zongoraművész évekig bárzongoristaként kereste kenyerét.
A fesztivál utolsó napján, 23-án délelőtt fél 11-kor érdemes lesz a gyerekeket elvinni a MOM-kupolába a nekik szóló hangszerbemutató előadásra.
Este fél 8-kor pedig a Zeneakadémia
Nagytermében rendezik meg a fesztivál zárásaként a szokásos gálakoncertet és díjátadót. Ezen Balázs János
zongoraművészen és Vadin Repin hegedűművészen kívül a Budafoki Dohnányi Zenekar lép fel. n (temesi)

köztársasági elnök és a kerületi önkormányzat is: megkapta a Magyar Arany
Érdemkeresztet és az Emlékérmet a
XXII. kerületben végzett irodalmi tevékenysége elismeréséül. Zsirai László írásait az évek során harminc irodalmi és
cikkpályázaton díjazták.
‒ Miről szól az új könyve?
‒ A Közmagányban című memoárom
arról a hosszú útról számol be, amit évtizedekkel ezelőtt szülővárosomból, Sopronból tettem meg Budapestig. Az életút bejárása után szellemi tájakra vezető
kalandozásaim apró, de nem jelentéktelen epizódjait, pályatársaim munkáira figyelő recenzióimat ajánlom az olvasók
figyelmébe. Az elszórt folyóiratközléseket követően, most végre – Budafok-Tétény önkormányzata támogatásának hála
‒ könyvben is megjelentek ezek az írásaim.
‒ Szellemi kalandozásai közül kiemelne néhányat a kerületünkre vonatkozó
írásaiból?
‒ A Krúdy, Bródy, Jókai fejezetben
arra emlékezem, amikor 1992-ben az akkori önkormányzat által a kerület közművelődésének támogatására kiírt pályázatra beadtam a kerületünkről szóló
szépirodalmi antológia válogatásának és
összeállításának tervét. Nyertem és megbízást kaptam az anyaggyűjtésre. Igazán
színvonalas írások jöttek össze a régi ke-

rületi újságokból, könyvekből Dugonics
Andrástól Garay Jánoson át Jókai Mórig,
Krúdytól Thurzó Gáborig. Sokan személyesen küldték el kézirataikat, mint
Keresztury Dezső, és még sorolhatnám a
jelentős írókat, költőket. Sajnos a Rádics
Károly irodalomtörténésszel együtt ös�szeállított antológia a mai napig fiókban hever. Úgy érzem, a lakóhelyünkre
vonatkozó irodalmi szemelvényeket érdemes volna feltámasztani. Remélem,
megadja az ég, hogy a Hárosi csendben
című szépirodalmi gyűjtemény egyszer
majd megjelenhet! Könyvem másik fejezetében pedig például arról is írtam,
hogy a budafoki Szent Lipót-templomban megismertem Lipót atyát, akinek
tudását, személyiségét igen nagyra becsültem. Érdekesség, hogy az 1909. november 30-án Nagytétényben született
Lantos-Kiss Antal egyházi író, esperesplébános éppen fordítva tette meg ezt az
utat innen a soproni Tűztorony közelében álló Kecske-templomig. n (temesi)
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 Városházi Híradó

Pincejárat
Szezonnyitó Pincejárat március 7-én
Seybold - Garab Pince (1221 Bp. Péter Pál u. 39.)

16.00-20.00 Vanmocsello koncert
16.00-20.00 Zene és gasztronómia találkozása a többszázéves pincében
Menü: Kemencében sült disznótoros párolt káposztával
és pirított burgonyával. Ár: 3000 Ft.
Bitai Gergely sommelier kínál az ételhez illő pohár bort.
Előzetes regisztrácóhoz kötött: +36 70 313-2978 vagy orszagcimer@gmail.com

16.00 A Törley mauzóleum rejtélyei
- Tematikus séta Garbóci László helytörténésszel. Ára: 1000 Ft.
Előzetes regisztrácóhoz kötött: +36 70 313-2978 vagy orszagcimer@gmail.com

16.00-20.00 ARTER kiállítása

Borköltők Társasága Étterem (1223 Bp. Jókai Mór u. 26.)

19.00 -21.00 Vacsora és Pincekvíz – Játékos kvíz vetélkedő 2-6 fős
társaságoknak, a győztes csapat 4 darab VIP pincejárat jegyet nyerhet.
Menü: Ropogós csirkeszárnyak omlós BBQ oldalassal, steak burgonyával,
cole slaw salátával, mártogatóssal. Ára: 2650 Ft.
Előzetes regisztrációhoz kötött: a (1) 424 5115 telefonszámon

Barlanglakás Emlékmúzeum (1222, Bp.Veréb u. 4.)

Nyitvatartás: 14.00-18.00
14.00-18.00 Berendi Nándor harmonikajáték
A látogatók betekintést nyerhetnek a barlanglakások
kialakulásának folyamatába, a barlanglakók mindennapi életébe.

Várszegi Pincészet (1222 Bp., Nagytétényi út 70)
Nyitvatartás: 15.00-22.00
15.00-20.00 Lucky Mike duó
Pinceséta, 3 bor kóstolása. Ára: 1500 Ft.
Ételvariációk.

A Vasmacska Terasz, a Promontor Étterem és az István Tanya Vendéglő is 10% kedvezményt
biztosít a kerületi lakcímkártyával érkező vendégeknek.

További információk:

www.bornegyed.hu/pincejarat
www.pincejarat.hu

Városházi Híradó
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Anyós lett Japánban
Bayer Ilona tévés-újságíró új könyvét mutatta be
A Japán népek, ízek, kultúrák című
rendezvényen Bayer Ilona tévés-újságíró is szívesen beszélt az egzotikus ázsiai országról, annak apropóján,
hogy most jelent meg igen gazdag kiállítású könyve Anyós lettem Japánban
címmel.
súfolt ház előtt mesélt, majd dedi-

Z kált az egykori tévés, aki főleg hír-

Új könyvtárosa van
Nagytéténynek

Egyévnyi szolgálat után Magyaródi Ágnest Matavovszky Ivon váltja
Egyévnyi szolgálat után másik helyen
folytatja munkáját Magyaródi Ágnes.
A Nagytétényi Könyvtár új vezetőjével,
Matavovszky Ivonnal beszélgettünk
terveiről és az intézmény szolgáltatásairól, programjairól.
– Hol dolgozott korábban, és milyen
benyomásai vannak?
– Decembertől dolgozom itt, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Nagytétényi Könyvtárában, előtte Gazdagréten, a Móricz Zsigmond Könyvtárban
dolgoztam könyvtárvezetőként. Egyelőre ismerkedem az itteni könyvállománnyal, az olvasókkal és Nagytéténnyel. Az eddigi tapasztalataim igen
pozitívak, az olvasók nagyon barátságosak és aktívak.
– Ennek a kicsiny könyvtárnak varázslatos hangulata van. Hány kötet
közül válogathatnak az olvasók, milyen
szolgáltatásokat vehetnek igénybe?
– Több mint 600 olvasónk van, ők
közel 12 ezer kötet közül válogathatnak. Mindezt változatlan, 2600 forin-

tos beiratkozási díjért. A 70 év felettiek
és a 16 év alattiak továbbra is ingyenesen iratkozhatnak be a könyvtárba.
Ebben az évben is olvasóink igényeit
figyelembe véve gyarapítjuk könyvállományunkat. A népszerű romantikus
könyvek, krimik, történelmi regények
mellett törekszünk kortárs szépirodalmi művek beszerzésére is. Olvasóink körében egyre keresettebbek az
életmóddal kapcsolatos új megjelenésű könyvek, ezek beszerzésére is nagy
hangsúlyt fektetünk, és természetesen
tovább bővítjük gyerekkönyvtári állományunkat. A mesekönyvek mellett
diafilmeket is lehet nálunk kölcsönözni, már 150 mese közül választhatnak
a gyerekek. Az idei évben tervezzük
a „sikerkönyv” szolgáltatás beindítását. A legújabb és/vagy legnépszerűbb
könyveket soroljuk ebbe a kategóriába.
A sikerkönyvek két hétre kölcsönözhetők és nem hosszabbíthatók, így a keresett könyvekhez gyorsabban hozzájutnak az olvasók. Ha egy könyv nem
található meg könyvtárunkban, olvasó-

ink élhetnek a tagkönyvtárak közötti
átkölcsönzés lehetőségével is.
– Ebben a könyvtárban mindig
megtalálhatták a kicsik és a nagyobb
gyerekek is a korosztályuknak megfelelő programokat, foglalkozásokat. Mivel készül számukra?
– Diafilmvetítéseket tartunk, melyen
Lovas Zsuzsanna drámapedagógus olvassa fel a meséket. A következő alkalom február 21-én lesz, 17 órakor farsangi és télűző történetekkel készülünk.
Ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódóan kézműves-foglalkozásokra várjuk
a gyerekeket, illetve tervezzük papírszínházas mesefoglalkozások tartását is.
– A felnőttek, szépkorúak számára
milyen programokkal, rendezvényekkel
készülnek?
– Igyekszünk igényes és változatos
programokat szervezni számukra, szeretnénk író-olvasó találkozóknak, zenés
irodalmi esteknek, előadásoknak helyet
adni a könyvtárunkban, és továbbra is
kiállítóteret biztosítunk képző-, festő- és
fotóművészeknek. n (Viszkocsil Dóra)

adósként, majd kulturális műsorvezetőként lopta be magát az emberek szívébe.
Egyik lánya a távoli országba ment férjhez, ezért is járt oly sokat Japánban,
ahol beleshetett a hétköznapokba és ünnepnapokba is. Először 1995-ben forgatott ott, s amikor hazajött, tévés kollégái
érdeklődtek: milyen érzéseid vannak az
országról?
– Ambivalens – válaszolta röviden,
ám negyedszázad távolából is hasonlóan érez a szupermodern, egyben mélyen
tradícióhívő japánokkal kapcsolatban.
Bayer Ilona, az Anyós lettem Japánban – Hétköznapok a felkelő nap országában című új könyvét két évvel
ezelőtt kezdte írni személyes tapasztalatai alapján, majd élményeit interjúkkal, kultúrtörténeti és társadalomismereti anyagokkal és csodálatos fotókkal
egészítette ki. Izgalmas, értékes és átfogó kötet született, amely a Csigó Malom
Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány kiadásában jelent meg. A könyv
tisztelgés a magyar–japán diplomáciai
kapcsolatok felvételének 150. évfordulója előtt is.

– Induljunk nagy útra a felkelő nap
országába, hogy könyvem végére érvén ne csak a néhány szavas sztereotípiák jussanak eszükbe, mint gésák,
szamurájok, szaké, műszaki csodák,
hanem az is, vajon mi segített a japán
népnek abban, hogy a II. világháború legnagyobb veszteseként mára a világ harmadik legfejlettebb országa lehessen az övék – invitálta hallgatóit
és egyben olvasóit is előadása végén,
amikor sűrűn dedikált.
– Egy Japánban történt forgatás –
mesélte lapunknak –, melyre középső
gyermekem, Petra lányom is elkísért,
megfordította mindkettőnk életét. Petra ugyanis, immár felnőttként, Japánban találta meg élete párját, én pedig
tízezer kilométer távolságból lettem
anyós és nagymama. Azóta sokszor
jártam kint, és ebből született meg ez
a könyv, amely életem egyik legfontosabb munkája lett. Ebben igyekeztem bemutatni a sokszínű országot,
felkeltve az érdeklődést iránta. Remélem, sikerült.
– Ismert tény – mondta Bayer Ilona –, hogy Japán a világ vezető nemzete a tudomány, a technológia, a gépészet és az orvostudomány terén.
A lakosság csaknem száz százaléka írástudó. Ez az egyébkent sokszor
joggal szidott oktatási rendszer olyan
kivételes eredménye, amelyet egyetlen fejlett európai ország sem tudott
elérni. Japánnak jelentős tervei vannak az űrkutatásban, 2030 körül például egy holdbázist kívánnak létesíteni. Fejlettségéhez képest azonban
valamiben az ország igencsak hátul
kullog. És ez az emancipáció! Az erős
tradícióknak megfelelően a nő a felkelő nap országában jellemzően ma
is csak a másodvonalban létezhet. Ha
pedig férjhez megy, megbízhatatlan
munkaerőnek minősítik, mert várhatóan gyereket szül… Ugyanakkor az
utóbbi években már több nő dolgozik
igazgatóként, politikusként, elismert
vezetőként. A mai lányok egy része
azonban nem kíván magának ilyen
életet. Ők a lázadók…
Aki többet akar megtudni erről a különleges országról, olvassa el a könyvet – vagy házasodjon
be! n (Temesi László)

Hívd a piócás „doktort”!
Szinte minden nyavalyát gyógyítanak az apró „vérszívók”

Pentz Endre iskolaigazgatóra emlékeztek
Koszorúzás az egykori Nagytétényi Társulati Polgári Fiú- és Leányiskolánál
Megkoszorúzták az egykori nagytétényi
iskola emléktábláját a legendás iskolaigazgató születésének 100. évfordulóján
Nagytétényi Társulati Polgári Fiú-

A és Leányiskola emléktábláját nyolc

évvel ezelőtt avatták fel, Pentz Endre iskolaigazgató születésének 100. évfordulóján. Az emléktábla állításával a
Nagytétényi Polgári Kör, az adományozók és az iskola egykori végzős diákjai
kívántak tisztelegni hajdani igazgatójuk előtt. Minden év február 19-én rövid ünnepséggel és koszorúk elhelyezésével idézik fel a pedagógus személyét
és a legszebb pillanatokat.
Idén is sokan gyűltek össze az egykori iskola épülete előtt, még Ausztráliából is érkeztek volt diákok. A Himnusz eléneklése előtt Lászlóné Varga
Éva, a Nagytétényi Polgári Kör elnöke
köszöntötte a megjelent végzett diákokat és a Pentz család képviselőit, majd
Dindi István helytörténész mondott ünnepi beszédet. Pentz Endre 1934-ben
Szegeden végezte egyetemi tanulmányait. Ezt követően a nagytétényi újságban
cikket írt, hogy nagy szükség lenne egy
polgári iskolára, melyet a község vezetése támogatott, így 1935 szeptemberében elkezdődhetett a tanítás Tétényben.
Tizenhárom tanéven át működött az intézmény, melynek végig Pentz Endre
volt az igazgatója. Hamar a község nép-

szerű iskolája lett. A 30-as, 40-es években 400 tanulója volt az intézménynek, a
diákok többsége nagytétényi lakos volt,
de érkeztek tanulók Diósdról, Százhalombattáról, Érdről, Budatétényből és
még Budafokról is. Pentz Endre korszerű módszerekkel irányította az iskolát, fő alapelve a hazaszeretetre nevelés
volt. „Tanítás után sok kirándulást szervezett a fiataloknak. Emlékezetes kerékpártúra volt, amikor 1942-ben 2000 kilométert tettek meg a diákok Erdélyben”
– mondta Dindi István. Hozzátette még,
hogy a növendékek nemcsak elméleti tudást kaptak a tanároktól, hanem erkölcsi tartást is és emberséget, talán ez
a titka annak, hogy még ma is sokan el-

jönnek egy évben egyszer és megemlékeznek Pentz Endréről. A második világháború után, az 1945/46-os tanévvel
vezették be hazánkban a mindenkire kötelező nyolcosztályos általános iskolát.
Államosították az egyházi, társulati és
magániskolákat. A Nagytétényi Társulati Polgári Iskola a mai Hugonnai Vilma Általános Iskola épületébe költözött,
ott működött tovább, és az általános iskola kialakulásával párhuzamosan szűnt
meg 1948-ban. A megemlékezésen a
végzett diákok képviseletében Kéry
László, a család nevében pedig Pentz
András, az igazgató fia mesélt a megjelenteknek. A rendezvény koszorúzással
ért véget. n (Viszkocsil Dóra)

Drog- és alkoholfüggőség, meddőség,
ízületi fájdalmak, visszér, ödéma, orbánc – csak néhány azok közül a gyulladásos alapú panaszok közül, amikre a piócakúrát alkalmazzák. Felületi
sérülések, baktériumok, vírusok, vegyi anyagok vagy éppen a stressz által kiváltott betegségek – ezek ellen
sokszor a közismert orvosi módszerek sem tudnak hatékony megoldást,
kezelést nyújtani. Ilyenkor jönnek a
képbe az újra reneszánszukat élő alternatív terápiák. A piócás kezelések
egyik hazai úttörője kerületünk lakosa,
Gonzlik György természetgyógyász és
hirudoterapeuta.
Földön előforduló piócafajok szá-

Ama meghaladja a százat, orvosi cél-

ra azonban mindössze két fajt, a Kárpát-medencében őshonos magyar,
illetve német piócát alkalmazzák. A sokak számára ijesztőnek tűnő állat táplálkozás közben – steril táplálék után
kutatva – minden baktériumot és vírust elpusztít, ez a gyógymód kulcsa.
A piócás gyógyítást elsősorban gyulladásos betegségek kezelésére használják. György természetgyógyász lévén
gyógynövényekkel is kiegészíti a kúrát, az eredmények pedig már néhány
alkalom után érzékelhetők.
– A piócák fejében ultrahang-generátor, míg a torkukban „enzimgyár” található. Ezen részek segítségével, egyénre szabottan állítanak össze
egy enzimkeveréket – mesél a főbb biológiai faktorokról a természetgyógyász. – Akupunktúrás pontra helyez-

ve, a feji ultrahang segítségével hihetetlen pontossággal képes bemérni azt
a pontot, ahol táplálkozni tud (vagyis a
problémás területet). Ilyenkor háromféle anyagot juttat az emberi szervezetbe: gyulladáscsökkentőt, görcsoldót és
fájdalomcsillapítót.
Az állatka önző teremtés, a célja pedig csak annyi, hogy a számára legjobb
táplálékot tudja kinyerni a gazdatestből. Mivel minden ember vérének más
az összetétele, ezért a pióca is más-más
„turmixot” fecskendez a szervezetünkbe. Emellett azt is fontos megjegyezni,
hogy a piócákat egyetlen kezelés erejéig használják, tehát minden beteg új
állatkát kap a kúra minden egyes kezeléséhez.
Elsőre furcsának tűnhet, hogy ezek
az első ránézésre gilisztához vagy
meztelen csigához hasonló külsejű állatok mennyire féltve őrzött élőlények.
A nemzetközi akkreditációval rendelkező állatok piócafarmokon tenyésznek, egy megfelelő körülmények között tartott orvosi pióca pedig közel
húsz évet is megélhet. n (Gáll Anna)
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Díjnyertes konyha a Demjénben
Közétkeztetési Bocuse d’Ort nyertek a séfek a rózsakerti iskola konyháján
A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola konyháján dolgozó
Reformator Culina csapata – Vígné Sági
Katalin, Erdős Anikó és Horváth Anikó –
a Hungexpón megrendezett Közétkeztetési szakácsverseny országos döntőjén 7
különdíjat, köztük a két legrangosabbat, a
Bocuse d’Or akadémia különdíját és a Miniszterelnökség különdíját is megnyerte.
Vígné Sági Katalint, az általános iskola főzőkonyhájának dietetikus-élelmezésvezetőjét kérdeztük a verseny után.
– Hetedik alkalommal rendezték meg a
Közétkeztetési szakácsversenyt, aminek
február 6-án volt a döntője a Hungexpón.
Nem előszőr vettek részt ezen a megmérettetésen, miért neveztek be idén is, és miért
fontos ez a verseny?
– Valóban, idén másodszorra neveztünk, és vettünk részt a versenyen. A
közétkeztetésben dolgozó szakácsok továbbképzési lehetőségei elég korlátozottak, így minden alkalmat meg kell ragadni, ahol a tudásunkat csiszolhatjuk.
Másrészt hiszünk benne, hogy a mindennapi „taposómalomból” való kiszakadás
jót tesz egyénileg is a konyha dolgozóinak, de a csapatként való működésünket
is erősíti.
– Milyen ételeket készítettek el a rendelkezésre álló három óra alatt, és milyen
megkötések, előírások voltak, amikre oda

kellett figyelni az előkészületi munkáknál,
a főzés közben és a tálaláskor?
– A verseny idei kiírásában kötelező elemként jelent meg, hogy három fogásból álló, nyári menüsort kellett ös�szeállítani, melyben szerepelnie kell a
lecsónak és a méznek. A menüsorunk:
zöldborsókrémleves kecskesajt habbal roppanósan, csirkemell supreme kolbászmorzsában, cukkínilecsó, dödölle,
baconbe tekert ceruzabab és körtetorta
eperrel és törökmézzel. A verseny több
fordulóból állt. Az első körben a szervezőkhöz egy fényképekkel illusztrált nívós
anyagot kellett eljuttatni, ami tartalmazta
az ételek pontos összetevőit, azok 10 főre
vonatkozó mennyiségét, az egy főre jutó
energia- és tápanyagmennyiségeket, az allergének megjelölését. Ennek az anyagnak
a leadása után döntötte el a zsűri, hogy kiket hív be a selejtező főzésre, ami a Metro
Akadémia konyháján volt Budaörsön. Az
ottani munkákat ugyanazon elvek alapján
bírálták el, mint a februári végső megmérettetésnél. Az ottani pontszámok és a beadott anyagok pontszámai alapján alakult
ki a 12-es döntőbe került csapatok sorrendje. Idén feltétel volt még, hogy a döntőn akkor lehetett részt venni, ha minimum 60 adag ételt megfőztek és tálaltak.
– Mi volt a legnehezebb a döntőben,
volt esetleg váratlan helyzet, amit gyorsan
meg kellett oldani?

– A döntőbe úgy érkeztünk, hogy előtte sok-sok alkalommal főztük le és tálaltuk az ételeinket. Ahhoz, hogy a zsűri elé
pontosan a meghatározott időpontban kerüljön az étel a legtökéletesebb állapotban,
percre lebontott kottával kellett érkeznünk. Minden elhibázott vagy felesleges
mozdulat súlyos következményekkel jár,
ezért ott már ezt nem lehet megengedni.
Nehézség volt, hogy az elődöntőben 6
adagot kellett készíteni és tálalni, a döntőben viszont 10-et. Ez jelentősen módosította az említett kottát. Váratlan helyzet
volt, hogy a versenyre vásárolt, nívós cég
által gyártott serpenyőink nem működtek az indukciós főzőlapokon, így hirtelen már a versenyt befejezett két csapattól kellett kölcsönkérni három serpenyőt.
– Tizenkét csapat főzött a végső összecsapásban, a 15 tagú zsűri mit értékelt és
mit figyelt a kóstoláskor?
– Az alapkritériumok voltak, hogy
megfelelő hőmérsékletű legyen az étel és
a tányér, hogy csak a leírásban szereplő
anyagokat használjuk, hogy a mai kornak megfelelően legyen a zöldségek, a
hús, a köret aránya, hogy szép, esztétikus legyen a tálalás, de nyilván ami nagyon fontos, hogy finom legyen az étel.
Nagy büszkeségünk, hogy többek szerint
a legfinomabb húst készítettük, és sokan
mondták, hogy a „legmenzabarátabb” a
tálalásunk. n (Viszkocsil Dóra)

Ádámok és Évák
Nagy Dumások a József Attila Színház deszkáin
Budafoki Kossuth Lajos Magyar–

A Angol Két Tanítási Nyelvű Általá-

nos Iskola néhány lelkes és tehetséges
tanulója alkotja a Nagy Dumás Amatőr
Diákszínpad néven ismert kis közösséget. A társulat megálmodója és életben tartója Baloghné Gerse Zsuzsanna,
vagy ahogy mindenki ismeri: GéZsé.
„Színdarabjainkat többnyire magunk
írjuk, leginkább saját ötletekből, de
néha klasszikus történeteket is feldolgozunk, ám azt is a Nagy Dumásokra
jellemző humorral és gondolatokkal átitatva” – mondta GéZsé.
Rengeteg fellépésen vannak már túl
a fiatalok, legutóbb az a megtiszteltetés érte őket, hogy a József Attila Színházban adhatták elő művüket. A 6 éve
életre hívott program célja, hogy az általános és középiskolás gyerekeket alkotóként is a színházba csábítsák. Minden alkalommal egy megadott témakör
alapján kell megtanulni, át- vagy megírni, majd bemutatni egy rövid színdarabot. A csapatok és vezetőjük mellé a
színház mentort biztosít, aki tanácsokkal, ötletekkel segíti a munkát. Ebben

az évben az általános iskolás korosztály témájának címe: Röviden ajánlott.
A Nagy Dumások William Golding A
Legyek Ura című regényét választották, kiemelve belőle egy kisebb részletet, mivel 10 perc volt az időkeret. „A
regény és filmváltozatai alapján elkészült a szövegkönyv. Vagyis annak egy
első verziója, ami a próbák alatt állandóan változott, alakult. Sokszor a jelenetekből adódó, életszerű érzelmekkel
egészítettük ki, de olyan is akadt, hogy
a mondanivaló megértése érdekében
pluszszövegek is belekerültek. A hangokat a gyerekek magunk generálták
különféle ritmusokkal és kántálásokkal,
ezzel is emelve a történet dinamizmusát” – így emlékezett vissza a felkészülésre GéZsé. A diákok mentorunknak
Szilvási Dánielt kapták, aki fiatalos
lendületével, színészi tapasztalataival
segítette a felkészülést. A főbb szerepeket 7. és 8. osztályos tanulók alakítják, míg a „tömeget” 6-osok formázták
meg. Hatalmas sikert arattak a diákok,
és elhozták a „Legtanulságosabb produkció” díjat. n (Viszkocsil Dóra)

Teaház tanítás után
Gyógyteákat kóstolgattak a diákok a Herman iskolában

A szépség belülről fakad

A Hugonnai Vilma Általános Iskola gálaműsora a Klauzál Házban
Több évtizedes múltra tekint vissza a
Hugonnai Vilma Általános Iskola gálaműsora, melyet minden évben megrendeznek a diákok és a szülők bevonásával. Idén először a második éve
meghirdetett Mi a Szép? értékközvetítő szépségversennyel kötötték össze a
szervezők a gálát. A diákok február 13án léptek színpadra a Klauzál Házban,
az eseményen Németh Zoltán alpolgármester is részt vett.

őzegáfonya-, kamilla-, csipkebo-

Tgyó-, bodza- és hársteák közül vá-

logathattak a diákok február 5-én az
iskola ebédlőjében berendezett teadélutánon. A pedagógusok filteres formában kínálták a gyógyteákat, de az adott
növény virága, termése tányérra kihelyezve megtekinthető volt, így a diákok megismerhették, hogyan is néz ki
az adott gyógynövény, amit elfogyasztanak. Sokan nem egyfélét, hanem három-négy félét is megkóstoltak. „A
hagyományos iskolai teát nagyon szeretik a gyerekek, de a gyógyteáktól kicsit idegenkednek. A program fő célja

kétórás gálaműsort a Százhalom-

A battai Liszt Ferenc Vegyeskar és a

Lampart Budafok Vegyeskar kóruséneke nyitotta meg, majd Tamaskáné Fekete Erika, az iskola igazgatója mondott ünnepi beszédet. „Nagy gondot fordítunk
arra, hogy rendezvényeinket, eseményeinket, hétköznapjainkat áthassa az a gondolat, hogy a diákok, a szülők, a kollégák szeretik a Hugonnai Vilma iskolát.
A Hugonnai egy nagy család, ahova a régiek szeretnek visszajönni, ahová a mostaniak szeretnek bejönni reggelente, ahol
jó dolgozni, ahol jó együtt lenni, ahol egy
nagy közösséget alkotunk.”
A szívhez szóló gondolatok után a diákok vették birtokba a színpadot. Az iskola összes tanulója készült produkcióval,
az osztályok különböző stílusú táncos koreográfiákat tanultak meg és adtak elő a
szülőknek. Mindegyik után vastaps volt
a jutalom. Fellépett még a műsorban az

Különféle gyógyteákat kóstolhattak
meg a diákok a tanórák után a Herman Ottó Általános Iskola ebédlőjében.
Az öko-munkaközösség tavaly rendezte meg először a teadélutánt, ami olyan
népszerű volt, hogy idén is rengetegen
vettek részt az eseményen.

iskola volt diákja, Kémenes Örs, aki saját versét adta elő. A műsort tovább színesítette Sándor Évi énekesnő, Asztalos
Balázs és Bratka Bori szaxofonos közös
koncertje. A rendezvény második felében
a várva várt szépségverseny kapta a főszerepet. „A mai, teljesítménykényszeres
világunkba, a média és a közösségi hálók
által nyújtott torz kirakatokba még a felnőttek is hajlamosak beleveszni, a gyerekek megfelelő értékítéletének kialakulása pedig kifejezetten nagy veszélynek
van kitéve. Műsorunkkal, a »Mi a Szép?«
kérdés körbejárásával igyekszünk rámutatni a prioritásokra, és igyekszünk elgon-

dolkodtatni őket mindarról, mi lehet fontos ahhoz, hogy a tolerancia és az empátia
segítségével boldogabban élhessünk” –
mondta Berta-Benyus Anita főszervező.
A lányok csinosan felöltözve vonultak
végig a színpadon és mutatták meg magukat a zsűrinek. A szépségverseny eredményhirdetésével zárult az esemény. Az
est királynője címet Kanta Biborka kapta, az első udvarhölgy Pokornyi Kitti, a
második udvarhölgy Horváth Szilvia lett.
A királynő párjává Tausz Milánt választották, az első hercegi címet Sallai Benjamin vehette át, a második hercegit pedig Sarafi Levente. n (Viszkocsil Dóra)

az volt, hogy megismerjék és megkóstolják a herbateákat, ami sikerült is” –
mondta Göndöcs Csontos Kitti, az öko
munkaközösség vezetője, a program
szervező pedagógusa. Hozzátette még,
hogy úgy válogatták össze a teakínálatot, hogy kellemes ízű gyógynövényekkel találkozzanak először, így biztosabb a siker. A teadélutánra harmadik
és negyedik osztályos tanulók érkeztek. „A kamillatea elkészítése közben
elolvastam, hogy mire jó ez a gyógynövény, majd amikor kihűlt, akkor
megkóstoltam és nagyon finom volt”
– mondta az egyik hermanos diák. A
pedagógusok igazi teaházi hangulatot
varázsoltak az ebédlőből, gyertyák világítottak minden asztalon, Vajda Péter
édesapa szintetizátoron játszott háttérzenét, a diákok beszélgettek, színeztek
vagy szókeresőt játszottak, miközben
kortyolgatták a finom, egészséges teákat. n (Viszkocsil Dóra)

Városházi Híradó

MEGHÍVÓ

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 2200 Ft/kg
Vegyes virág 1600 Ft/kg
Aranyvessző méz 2200 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.

HIRDETÉS, HIRDETMÉNY

Apróhirdetés
Apróhirdetés-felvétel:
GYORSNYOMDA,
PROMONTOR UDVAR

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

FOGTECHNIKA
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Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel.
Szabó Balázs 06-20-264-7752
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Ingyenes kiszállás.
Kerületi Gyorsszolgálat 227-7210,
0630/9400-748
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Favágással, alpin favágással, telekrendezéssel, kertészettel, betonozással, bontással-
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MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő
Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.
Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!
Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679



ingatlan 
Budafok-Tétényi lakóparkban vásárolnék
nappali+(legalább) 2 hálószobás lakást, saját
részre, készpénzfizetéssel. Teremgarázshely,
lift (kertkapcsolatos lakás esetén is) szükséges. A tulajdonosok jelentkezését várom nem
az ingatlanközvetítőkét! +36-30/941-8862
ELADÓ 22. kerületben beköltözhető 70 m2
háromszobás öröklakás, irányár: 30 millió Ft.
Tel: +36-30/9340-189

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

Versenykiírás
1921. március 8-án született Nagytétényben Romhányi József.
Ebből az alkalomból a Nagytétényi Polgári Kör a Baross Gábor Általános Iskola szervezésében

XVI. Romhányi versmondó versenyt
hirdet a kerületi iskoláknak.
A verseny időpontja: 2020. március 3. (kedd) 14.00 óra

Nevezni lehet iskolánként:
3-4. évfolyam 2 fő, 5-6. évfolyam 2 fő, 7-8. évfolyam 2 fő

HELYFOGLALÁS: 1222 BP., TÓTH JÓZSEF U. 47.
ALATT 2020. FEBRUÁR 3-TÓL,
HÉTFŐN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 16-19. ÓRA KÖZÖTT.
JELMEZVERSENY,
TOMBOLA.

A nevezéseket a Baross Gábor Általános Iskolába kérjük eljuttatni
2020. február 29-éig !
A Szomszédok Piacának
piacfelügyelőjét a 20/224 36 57-es
telefonszámon lehet elérni.

A verseny anyaga:
3 percnél nem hosszabb Romhányi vagy más vidám vers vagy próza
Mindenkinek jó felkészülést kíván
a Nagytétényi Polgári Kör

Felhívás

Felhívás a kerületben élő lengyelek részére
A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat felhívása
Üdvözlünk minden XXII. kerületi és környező kerületben élő lengyel lakost. Bizonyára értesültek már arról,
hogy megalakult a kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatunk. Szeretnék tájékoztatni önöket az önkormányzat tevékenységéről, illetve az általunk szervezett programokról, ezért, kérem, vegyék fel velünk
a kapcsolatot. A kontakt személy elérhetősége: agata.jakab@gmail.com.
Zapraszamy mieszkaćców przynależności polskiej z XXII dzielnicy do skontaktowania się z nowo
powstałym Samorzem Narodoqwości Polskiej Chcielibyśmy przekazać informacje o naszej działalności,
oraz planowanych programach. Prosimy o kontakt: agata.jakab@gmail.com.

Łączy nas modlitwa „Összeköt bennünket az imakörút”
A XXII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat nevében tájékoztatom, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust megelőző imakörút keretében 2020. március 8-án, 9.30 órakor a Szent Lipót-templom plébánosa által celebrált misén kerül sor a magyar–lengyel közös imádságra.
A częstochowai fekete Szűzanya képmása 2020. március 7-én este érkezik a Budapesti Szent Lipóttemplomba (1221 Budapest, Savoyai Jenő tér). További információ: ela.chrostowska@gmail.com
W imieniu Samorządu Polskiego XXII. Dzielnicy Budapesztu, informuję, że w dniu 8 marca 2020 r. o
godz. 9.30 odbędzie się wspólna modlitwa węgiersko-polska w intencij Międzynarodowego Kongresu
Eucharystycznego. Msza odprawiona zostanie w kościele św. Lipota przez proboszcza tegoż kościoła.
Obraz Czarnej Dziewicy z Częstochowy przybywa do kościoła św. Lipota w Budapeszcie w dniu 7 marca
2020 r. (1221 Budapeszt, Savoyai Jenő tér)
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z ela.chrostowska@gmail.com

ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLANOK

Árverési dokumentáció megvásárolható 10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft készpénzért a
pénztárban hétfőn 13.30 –17.30 óra, szerdán 8.00–12.00 óra és 14.00–16.00 óra között
a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatalban (1221 Bp., Városház
tér 11.), átvehető az Építéshatósági és Műszaki Irodában, földszint 6. szobában (tel.: 2292611/221), dr. Barnáné Károsi Klára irodavezető-helyettestől, vagy a földszint 5. szobában (tel.: 229-2611/140), Párkányi Ferenc ügyintézőtől.
Az árverésen az személy vehet részt, aki az ajánlati biztosítékot az árverést megelőző nap 16.00 óráig az önkormányzat számlájára befizette, ugyanezen időpontig a vételi
szándéknyilatkozatát benyújtotta és az árverési dokumentációt megvásárolta.
Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda.
1225 Bp., Érdi utca 14/B kivett intézményi épület
Helyrajzi szám: 232827/2.
Telekterület: 901 m2. Övezet: Lke-1/NT/1.
Az ingatlan kikiáltási ára: 27 930 000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható:
10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2020. február 25., 9.00 óra.

1225 Bp., Érdi utca 14/A kivett beépítetlen terület
Helyrajzi szám: 232827/1.
Telekterület: 1256 m2. Övezet Lke-1/NT/1.
Az ingatlan kikiáltási ára: 38 700 000 Ft.
Árverési dokumentáció megvásárolható:
10 000 Ft + 27% áfa = 12 700 Ft.
Árverési időpont: 2020. február 25., 9.30 óra.
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javítással kapcsolatos munkák elvégzése.
Tel: 06-70/617-79-40

A verseny helyszíne: Nagytétény, Szelmann Ház.

ZENE: KRIGLI BAND ZENEKAR

ÉRDEKLŐDNI LEHET:
Telefon: 229-3840, 06-70/410-9403



Kedves Jegyespár!
Szeretnénk meghívni Benneteket a MERMEL étterem és rendezvényterem nyílt napjára,
melyet 2020. március 7-én, szombaton 11–17 óra között tartunk a 1113 Budapest, Daróczi út 4–6. szám alatt.
Ezen a rendezvényen megismerkedhettek ezzel a nagyszerű helyszínnel és kedves
tulajdonosával, akinek legfőbb célja, hogy esküvőtök egyedi és emlékezetes maradjon
mindörökre.
Nemcsak a hely varázsát érezhetitek át, hanem a helyi konyha grillfogásait is megkóstolhatjátok. Személyesen és kötetlen körülmények között találkozhattok azokkal a
szakemberekkel – sminkes, fotós, dekoratőr, menyasszonyiruha-szalon, öltönyszalon,
ceremóniamester, DJ, tanácsadók – akik mind azért lesznek ott, hogy benneteket segítsenek az optimális döntések felé vezető úton.
A nyílt napot követő két hétben lesz időtök mindent átgondolni, megfontolni, és
amennyiben 2020. 03. 20-ig lefoglaljátok nálunk esküvőtök helyszínét, úgy a szórólapon
feltüntetett, 2019-es árakat tudjuk számotokra garantálni.
A nyílt napon való részvétel a pároknak (2 fő) ingyenes, de regisztrációhoz kötött,
melyet a mermelnyiltnap@gmail.com címre küldhettek el.
Amennyiben addig is konkrét kérdéseitek vannak, ne habozzatok elküldeni nekünk
azokat, hogy mielőbb válaszolhassunk a benneteket érdeklő és érintő témákban.
Programok: öltönybemutató, milyen a megfelelő menyasszonyi ruha, sminktanácsok, próbafrizura style tanácsadás, enteriőrbemutató, kozmetikai tanácsadás, dj, meghívótrend, bemutató, tortaálom, esküvő trend magazin, finom falatok, ajándékok, nyereményjátékok.
Minden, amit egy vidám, kreatív, megbízható csapat biztosíthat számotokra
(DekorÁgi, Esküvő Trend Magazin, Titem, Imperial szalon, Szandra Willi make up, Trombitás cukrászda, Jegyes Coaching és még sorolhatnám.)
Maximalitás és a boldogító igen.
Várjuk leveleiteket! Kellemes, izgalmakkal teli készülődést kívánunk nektek!
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SPORT, IFJÚSÁG

 Városházi Híradó

Csak a gól hiányzott,
de az nagyon...
Null-null a Dorog ellen, szerencsére az összes üldözőnk is botlott
Tartjuk hétpontos előnyünket a második – tehát feljutó – helyen a Siófok
előtt, és ez akkor is kedvező fejlemény,
ha a labdarúgó NB II 24. fordulójában
nem sikerült legyőzni a középmezőny
aljához tartozó Dorogot. Az üldözők közül szerencsére senki sem tudta begyűjteni a három pontot, talán csak a
Vasas, de a piros-kékek még így is kilenc pontra vannak a BMTE-től.
annak olyan délutánok, amikor be

V vannak oltva gól ellen a csatárok –

ilyen volt a múlt vasárnap, amikor a Dorogot fogadtuk a Promontor utcában,
400 néző előtt. A pálya felbillent, Zsolnai, Oláh, Horváth, Skribek és a helyére
beállt Kulcsár egyik helyzetet hagyta ki
a másik után, a végén még a hosszas sérüléséből felépült Mervó Bence is beállt,
de ha már minden kötél szakadt, Mursits,
a Dorog kapusa hárított. Az sem használt
a Budafoknak, hogy az NB II góllövőlis-

tájának éllovasa, csapatkapitányunk, Kovács Dávid öt sárga lapja miatt hiányzott,
ahogy a sérült Filkor Attila is.
– Végigtámadtuk a meccset, a kapusunknak, Póser Daninak nem is kellett a
labdához érni. Csúsztak, másztak az ellenfél védői, a gólvonalról vagdosták ki
a labdát, a kapusuk is mindent védett. Ez
egy ilyen nap volt, nem akart áthaladni
a labda a dorogi gólvonalon – hitetlenkedett Csizmadia Csaba, a Budafok vezetőedzője, aki azt is hangsúlyozta, hogy
végig az történt a pályán, amit a Budafok
akart – azzal az apró bibivel, hogy nem
született gól, és ezzel győzelem. Márpedig a futballban ez a lényeg, ha úgy tetszik – Sir Alex Ferguson örökbecsű szavaival – az egyetlen, ami számít.
– De ezt az egy pontot is meg kell becsülnünk, mert az összes riválisunk megszenvedett – folytatta a szakvezető. – A
Gyirmót és a Csákvár kikapott, a Győr
és a Siófok ugyanúgy döntetlent játszott,

ahogy mi, és csak a Vasas győzött. Idegőrlő ez a küzdelem a feljutásért, senki számára sem sétagalopp, talán az egy MTK-t
leszámítva. De megismétlem azt, amit korábban is mondtam: mi csak magunkkal
törődünk, nem foglalkozunk a többiekkel.
Már-már közhely, hogy azokat a mérkőzéseket a legnehezebb megnyerni,
amelyiken esélyesek vagyunk, amelyek
messziről úgy tűnnek, hogy biztos a három pont.
– Ez így van, de más az olyan meccs,
amikor sehogy sem tudunk helyzetbe kerülni, és megint más, amikor futószalagon dolgozzuk ki és hagyjuk ki a lehetőségeket. Ez a Dorog elleni mérkőzés
ilyen volt, és azért annyira bosszantó,
hogy nem tudtuk megnyerni.
Na, mindegy, majd a következő, 25.
fordulóban, amikor Soroksárra utazik a
BMTE. Az se lesz könnyű meccs, de akkor már Kovács Dávid szolgálataira is
számíthatunk. n (Ch. Gáll András)

Ingyenes korcsolyázás
Valentin-napon
Az önkormányzat jóvoltából ismét belépő vásárlása
nélkül használhatták a jégpályát a kerületiek
Valentin-nap előestéjén, február 13-

A án díjmentes korcsolyázási lehető-

séggel és apró meglepetésekkel várták a
budafok-tétényieket a Szieszta ponton.
Az önkormányzat jóvoltából ismét belépő vásárlása nélkül léphettek jégre a kerületiek a Budafok belvárosában lévő
jégpályán. Az érkezőket ez alkalommal nem csak a korcsolyapálya fogadta: a közelgő Bálint-nap alkalmából este
6 órától romantikus zenékkel és szív alakú szelfiponttal kedveskedtek a korcsolyázóknak. Az este folyamán jégre lépők
szív alakú mézeskalácsot is kaptak, ami

különösen a gyerekek körében volt nagyon népszerű. Érdemes kihasználni a tél
utolsó napjait, hiszen a jégpálya a szezon
végéig, így már valószínűleg csak rövid
ideig üzemel. A jégpálya továbbra is reggel 8-tól este 8-ig várja a téli sportot kedvelőket. Az üzemeltetők naponta többször frissítik a jeget, hogy biztonságos
maradjon. Mellette forró teát és forralt
bort kínáló büfé és fűtött öltöző áll a vendégek rendelkezésére. A belépőjegy 600
forintba kerül alkalmanként, és ugyanekkora összegért korcsolyát is kölcsönözhetnek a korizók. n (budafokteteny.hu)

gyász

Elment a legnagyobb kenus
Múlt szerdán, néhány nappal hetvenkettedik születésnapja után eltávozott közülünk minden idők
egyik legnagyobb magyar sportembere, Wichmann Tamás. A legendás kenusnak nem volt szüksége
olimpiai aranyéremre ahhoz, hogy
sportága óriásai között emlegessék, embersége, segítőkészsége,
utánozhatatlan karaktere bőséggel
pótolta a hiányzó babérkoszorút –
amelynek elmaradása persze élete végéig beforratlan seb maradt a
lelkén.

Ovis korisok a Tüskecsarnokban
Ingyenjegyet kaptak a gyerekek a MAC Poprád elleni mérkőzésére
udafoki ovis korisoknak biztosítot-

Btak ingyenjegyet a MAC Poprád elle-

ni pénteki mérkőzésére az önkormányzat
jóvoltából. A mérkőzést megtekintette
Karsay Ferenc polgármester is. Jól kezdte a MAC a mérkőzést, alig telt el fél
perc, amikor CJ Stretch elhúzta a korongot a kapu előtt, majd belőtte az első
gólt. Ezt követte Sofron István szép gólja a nyolcadik percben, amivel már kétgólos előnyre tett szert a MAC. Négy
perccel később azonban jött a poprádiak szépítő gólja, Lapsansky volt eredményes és ez is maradt az eredmény a harmad végére (2-1). A második húsz perc
legemlékezetesebb pillanata egy visszahúzás utáni poprádi büntető volt, amit az
első gól szerzője, Lapsansky vezetett kapura és Andy Bernard védett ki hatalmas
bravúrral. A harmadik harmadra érezhetően magasabb fokozatra váltva jött ki a
vendégcsapat a jégre. Ráadásul szűk egy
percig kettős emberelőnyben játszhattak.
Ennek sajnos meg is lett az eredménye. A
kettős hátrányt még sikerült kivédekeznie a mac-nak, de még két percig keve-

sebben voltak a jégen a hazaiak, amit ki
is használt a Poprád. Dalhuisen tett vis�sza egy kipattanót, kiegyenlítve az állást.
A 49. percben aztán át is vették a vezetést.
Svitana korongja megtalálta az oldalt jól

Városházi Híradó
budafok-tétény

helyezkedő Merciert, aki előtt üresen tátongott a kapu. A hátralevő időben pedig
hiába próbálkozott a MAC, nem sikerült
egyenlíteni, pedig még a kapust is lehozták (2-3). n (VH – Pórszász Áron)

Nem sok hírességet tudnánk említeni, akinek az utolsó hónapjai, ha lehet
így fogalmazni, a haláltusája ennyire
a nagy nyilvánosság előtt zajlott volna. Wichmannt két és fél éve gyötörte,
fonnyasztotta, ölte a rák, hónapról hónapra fogyott, egyre gyengült a valaha
érces hangja, amikor januárban az Év
sportolója gálán megható beszédben
köszönte meg az életműdíjat, olykor
már nehezen lehetett érteni a beszédét. Múlt szerdán este 21 óra 33 perckor a László Kórházban, családja körében érte a halál.
Wichmann-nak nem volt szerencséje az olimpiákkal. 1968-ban, Mexikóvárosban a Xochimilco-tavon Petrikovits
Gyulával ezüstérmes lett kenu kettes 1000 méteres távon a román
Patzaichin, Covailov pár mögött, majd
1972-ben, Münchenben, immár C-1
1000 méteren megint csak örök nemezise, Patzaichin győzött Wichmann előtt.
A montreali olimpián kenu egyes ezer
méteren Ljubek, Jurcsenko, Wichmann
volt a sorrend, negyedik, utolsó olimpián, a moszkvain pedig a fantasztikus
idővel megnyert előfutam után a döntőben máig ismeretlen okokból leblokkolt,
feladta a versenyt.

De Wichmann nem elsősorban olimpiai eredményei miatt lett hős. Önzetlenül segítette, edzette a dél-baranyai
születésű (Belišće) Matija Ljubeket, a
horvátok legendás olimpiai bajnokát,
amiért fair play-díjat is kapott. (A sors
kegyetlen iróniája, hogy a Tamásnál öt
évvel fiatalabb Ljubek már 2000-ben
elhunyt, a sógora egy családi vitában
agyonlőtte.)
Wichmann kocsmárosi pályafutása legalább annyi barátot, tisztelőt
szerzett neki, mint az élsportolói karrierje. A Kazinczy utcai vendéglő legendás hellyé nemesült az évtizedek
során, s csak akkor zárta be Tamás,
amikor betegsége kezdett elhatalmasodni rajta.
Igazi reneszánsz ember volt. Nagytermészetű (hat gyermeke és özvegye
gyászolja), nagyétkű, gitározó, kellemes hangon éneklő trubadúr. És bár
Budafokhoz is sok szállal kötődött, igazi szerelme szeretett klubja, az MTK
volt, amelyhez haláláig tartozott.
Betölthetetlen űrt hagyott maga
után. n Ch. Gáll András
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