Petíció a légi zaj ellen

A polgármester és a képviselő-testület is támogatta a lakosság petícióját a kisrepülőgépek zajának
csökkentése érdekében. (2. oldal) 

Bill Kapitány a Kohászban

Remek hangulatú estét nyújtott a közönségének
a Deák Bill Blues Band február közepén a Kohász
Sörözőben. (7. oldal) 

Pokol és menny

A BMTE gól- és emberhátrányból is
lefocizta a Békéscsabát, így őrzi feljutó helyét
az NB II-ben. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

A Nagytétényi
Honvéd
Emlékműmnél
pénteken,
a Zambelly
Lajos-emléktáblánál
vasárnap emlékeznek
a forradalom
és szabadságharc
hőseire. (4. oldal) 

Tavaszköszöntő
Halász Judittal
Telt házas
koncertet adott
a mosoly
királynője

(5. oldal) 
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Tovább fejlesztik a budafoki szakrendelőt
Az Egészséges Budapest Program részeként újabb 350 millió forintos támogatást kap a kerület orvosieszköz-fejlesztésre
agy értéknek számít Budafok-Té-

tett ütemterv a Káldor Adolf Szakrendelő teljes felújításával kezdődött,
majd a műszerek, berendezések folyamatos beszerzésével folytatódott,
ami még mindig nem ért véget. „Önkormányzatunk egészségfejlesztési
koncepcióját a 2018-ban elfogadott
Egészségfejlesztési Tervében hagyta jóvá. Egyik legfontosabb célkitűzésünk, hogy folyamatosan javuljon
a lakosság egészségi állapota. A megelőzés mellett fontos célunk a betegek gyógyulási esélyeinek javítása. A
szakrendelő épületének külső és belső
teljes körű, funkciómegtartó felújítása
2019 áprilisával fejeződött be. Mára a
több mint egymilliárd forintos beruházással korszerű épület várja a pácienseket” – mondta Karsay Ferenc polgármester.
A szakrendelő informatikai rendszerének fejlesztése által a betegek online
foglalhatnak időpontot orvosaikhoz,
valamint a leleteikhez is egyszerűbben
juthatnak hozzá. A járóbeteg-szakrendelő teljes külső, belső megújítása, a
Káldor Adolf utcai gyermekrendelő és
a Védőnői Szolgálat épületegyüttesének korszerűsítése jól mutatja, hogy az
önkormányzat mindent megtesz a betegekért. (Továbbiak a 2. oldalon) 

Nténynek saját szakorvosi rendelő-

intézete, a Káldor Adolf Szakrendelő.
A rendelőt évek óta a száz százalékban
helyi önkormányzati tulajdonú Dél-budai Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. működteti. Az intézmény budapesti viszonylatban is a jól felszerelt,
jól működő rendelőintézetek közé tartozik. A tavalyi évben az intézet működési támogatására 140 millió forintot
fordított az önkormányzat a költségvetésből. Emellett 18 millió forintot fordítottak a Káldor Adolf Szakrendelő
Nonprofit Kft. vállalkozóként dolgozó
orvosai díjainak kompenzálására. A 24
órás felnőtt háziorvosi ügyelet 2019.
évi támogatása 13 millió forint, a gyermekügyeleté 6,5 millió volt. A szakrendelő eszközbeszerzését 10 millió
forinttal támogatta az önkormányzat.
A műszerpark felújításához az Egészséges Budapest Program részeként 20
millió forint önrészt vállalt az önkormányzat. 2020-ban az egészségügyi
alapellátás fejlesztésére közel 72 millió forintot irányoztak elő a képviselők
az éves költségvetésből.
Budafok-Tétényben hosszú évek
óta, tervszerűen, lépésről lépésre újul
meg az egészségügy. A jól felépí-

Megszavazták a költségvetést

Emlékezés a kommunizmus áldozataira
Karsay Ferenc: Ma is számos jele van a gyilkos eszme újjáéledésének
kommunista

diktatúrák

áldozatai

Aelőtt hajtottak fejet február 25-én a

Az önkormányzat képviselő-testülete tíz igen és hét ellenzéki nem szavazat mellett fogadta el a
Budafok-Tétény 2020-as költségvetéséről szóló rendeletet. Ennek megalkotásánál figyelembe
vették a közelmúltban elfogadott Klímavédelmi Cselekvési Tervet, törekedve a klímasemlegességre. A büdzsé tartalmazza például, mekkora összeget szánnak ez évben a városüzemeltetési,
egészségügyi feladatokra, illetve faültetésre. (Továbbiak a 3. oldalon) 

budafok-tétényi Városháza dísztermében.
Az esemény kezdetén gyászszünettel emlékeztek a közelmúltban elhunyt Németh
Árpádné Majzik Klárára, aki hatéves volt,
amikor édesapját bebörtönözték, neki pedig édesanyjával és nővérével együtt el
kellett hagynia otthonát. A Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetségének
megalakulása óta tagja volt, 2003-tól ő
vezette a kitelepítettek tagozatát. Kezdeményezője volt a budafoki evangélikus
templom kertjében felavatott Kitelepítettek emlékműve létrehozásának.
Karsay Ferenc polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott: kötelességünk, hogy megemlékezzünk mártírjainkról és a kommunista diktatúrák
időszakáról. (Folytatás a 2. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Tovább fejlesztik
a kerületi szakrendelőt
(Folytatás az 1. oldalról) 

Emlékezés a kommunizmus
áldozataira Budafokon
Karsay Ferenc: Számos jele van a gyilkos eszme újjáéledésének
(Folytatás az 1. oldalról) 

De ugyanolyan fontos az is, hogy felhívjuk a figyelmet a kommunizmus újjáéledésére, aminek számos jelét tapasztalhatjuk. „A Mi igazunkat sorsunk igazolja,
nem vértápos-szegfű, sárhullajtó madár.
Tetvekre hetente hét pöttyöt festenek,
mégsem lesz egyből sem szép katicabogár!” – idézte Priska József Tamás, kerületünk díszpolgára, ötvenhatos veterán
sorait a polgármester. Mint mondta, az ötvenhatos hős évtizedekkel korábban papírra vetett sorainak ma is van aktualitása.
Hozzátette: azért jöttünk össze az emléknapon, hogy megemlékezzünk mártírjainkról és a kommunista diktatúra időszakáról. Ez kötelességünk, de ugyanilyen
fontos célunk, hogy felhívjuk a figyelmet
a kommunizmus újjáéledésére, aminek
számos jelét tapasztalhatjuk. Idén választások lesznek az Egyesült Államokban.

Tizenöt éve még elképzelhetetlen volt,
ami ma valóság: a Demokrata Párt színeiben egy olyan jelölt is küzd az elnökjelöltségért, aki számos alkalommal hangot
adott kommunista szimpátiájának. Bernie
Sanders 1988-ban a Szovjetunióba utazott nászútra, és nagyon elégedett volt a
látottakkal. 1989-ben a kubai forradalmat
méltatta, és jobboldali propagandának állította be, hogy ott bármi rossz történne.
A világmegváltó ideológiák diplomás kidolgozói már nem a föld rabjait és az éhes
proletárokat hergelik, ezek ugyanis a gyűlölt kapitalizmus alatt elfogytak. Az ifjúsággal akarják a múltat végleg eltöröltetni, ha nem is a rabszolgahadat, hanem a
szexuális, vallási és életmódbeli kisebbségeket egy zászló alá szólítva. Semmik vagyunk, és minden leszünk – ígérik azoknak a megtéveszthető embereknek, akik
először hallják ezeket az elcsépelt lózun-

gokat. Nekünk, akik itt összegyűltünk,
többnyire már jócskán volt alkalmunk
nemcsak megunni, hanem megutálni ezeket a világjobbító eszméket. Tudjuk jól,
hogy a végső harcnak már 100 millió áldozata volt. Tudjuk, ez volt az ára a „holnapra nemzetközivé válik a világ” nagy
kísérletének. A túlélésre és a nemzet fejlődésére jobb reecpt, ha megőrizzük hitünket és magyarok maradunk!” – zárta gondolatait a polgármester.
A köszöntő után Meister Éva erdélyi származású, Magyar Művészetért díjas színművész előadása következett, aki
Márai Sándor idézetével kezdte versekből és népdalokból álló műsorát, amel�lyel a magyar történelem sötét korszakára emlékezett. A megemlékezés végén a
résztvevők megkoszorúzták a Városház
téri 1956-os emlékművet, valamint dr.
Takács Pál emléktábláját. n (vh)

„Az alapellátásban dolgozók életpályamodelljének kialakításával fontos
célunk, hogy vonzóvá tegyük a háziorvosi, házi gyermekorvosi hivatást,
segítsük az elöregedő praxisokban a
generációváltást. Ennek érdekében önkormányzatunk a pályakezdő fiatalok
kerületi elhelyezkedését maximálisan
bruttó 2-4 millió forint praxisvásárlási
hozzájárulás és ösztöndíjszerű hozzájárulás formájában támogatja, melynek
fejlesztési forrását a jövő évi költségvetésünkben is biztosítjuk” – tette hozzá a polgármester. Az önkormányzatra jelentős pénzügyi terhet ró a 24 órás
központi felnőtt háziorvosi ügyelet
működtetése, mintegy 54 millió forint
éves forrást kényszerül fordítani a 2 orvossal, 24 órában működtetett ügyeletre, miközben a napközbeni háziorvosi rendelések a praxisokban adottak.
Kerületünkben emellett 24 órás gyermekügyelet is működik, a szomszédos XI. kerületi központi szakrendelővel együttműködve a sürgős ellátásra
szoruló gyermekeket ünnepnapokon
és hétvégén is fogadják a Szent Kristóf
Szakrendelő gyermekügyeletén. „Önkormányzatunk eszköz- és műszerfejlesztési támogatására saját forrásból
lehetősége nyílik kerületünk minden
felnőtt háziorvosának és gyermekorvosának praxisonként 300 ezer forint ér-

tékben” – mondta Karsay Ferenc polgármester.
2019-ben egy házi gyermekorvosi és
öt felnőtt háziorvosi körzet műszerparkja bővült, amivel több mint 9000 felnőtt
és közel 1000 gyermek jutott jobb egészségügyi ellátáshoz. A pályázatot benyújtó
hat orvos több mint másfél millió forint
önkormányzati támogatáshoz jutott. Az
eszközfejlesztésre vonatkozó keretösszeg
az idei évi költségvetésben is rendelkezésre fog állni. Február elején jelent meg
az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló szakellátás fejlesztéséről szóló kormányhatározat, amely szerint 350 millió forintos támogatást kap
a XXII. kerület orvosieszköz-fejlesztésre. A forrásból elektroterápiás készüléket,
cisztoszkópot, kolposzkópot, ultrahangberendezést, fogászati panorámaröntgent, CT készüléket, informatikai eszközöket terveznek vásárolni. A „Három
generációval az egészségért” pályázaton, amelyre 6 háziorvos praxisközösségként pályázott az önkormányzat támogatásával, a fő téma a prevenció volt. Ez a
program idén júniusban ér véget. Ezen
témához kapcsolódóan az önkormányzat idén is tervezi a családi egészségnap
megszervezését, ahol a kerület lakosai
szűrővizsgálatokon, szakorvosi konzultációkon vehetnek részt, valamint különböző egészségmegőrző tornákat is kipróbálhatnak. n (Viszkocsil Dóra)

Veszélyeztetik az ellátórendszert
Átmenetileg elestek az élelmiszer-adományoktól a kerületi rászorulók
A Partizán blog videója és a helyi ellenzék
politikai játszmái miatt éppen azok kerülhetnek még nehezebb helyzetbe, akikért
állításuk szerint „harcolnak”. A Magyar
Élelmiszerbank Egyesület ugyanis arról
tájékoztatta az önkormányzatot, hogy átmenetileg felfüggeszti a kerületi élelmiszer-adományok szállítását.
z elmúlt hetekben a Budafok-tétényi

ACsalád-és Gyermekjóléti Központ ve-

Elviselhetetlen
a kisrepülők zaja
A polgármester támogatja a lakossági petíciót
arsay Ferenc polgármester a képelé terjesztette azt
a lakossági kezdeményezést, amely a
Budaörsi Repülőtér működéséből eredő zajhatás csökkentését célozza. Továbbá kezdeményezi az Innovációs
és Technológiai Minisztérium Repülőtéri és Légiforgalmi Hatósági Felügyeleténél a szükséges hatósági intézkedések megkezdését. A Budaörsi
Repülőtér környékén élő budafoktétényiek levélben fordultak Karsay
Ferenc polgármesterhez, hogy segítse
petíciójukat eljuttatni az illetékes hatóságokhoz. A petícióban megfogalmazzák, hogy a Budatétény Erdődűlő és
Baross Gábor-telep kerületrész fölötti
zajterhelés kora tavasztól késő őszig az
elviselhetetlenség határát súrolja. Az
előírt magasságot a pilóták számtalan

Kviselő-testület

esetben láthatóan nem tartják be. A kijelölt útvonalukon, az úgynevezett „iskolakörön” sok esetben egyszerre több
repülő is manőverezik. Az iskolakörről szabálytalan módon, rendszeresen
500-800 méterrel le is térnek, zavarva ezzel az Erdődűlőn kívül, a Balatoni
út tágabb környezetében lévő területek
lakóit is. Mindez nemcsak hétköznapokon, hanem pihenő- és ünnepnapokon,
időnként sötétedés után is megfigyelhető. A polgármester szerint elengedhetetlen a lakosság és az önkormányzat
összefogása a repülőzaj zavaró hatásának mielőbbi csökkentése, a forgalom
térbeli kiterjedésének és időbeli paramétereinek módosítása, a repülések
gyakoriságára vonatkozó zajvédelmi
intézkedések mielőbbi hatékony alkalmazása érdekében. n (vh)

zetőjét ért vádak kapcsán Budafok-Tétény önkormányzata megtette a szükséges lépéseket. Belső vizsgálatot rendelt
el, a központ vezetőjét lemondatta. Az intézmény zökkenőmentes működése érdekében a vezetői feladatokat egyelőre a szakmaiegység-vezetőre bízta, és
közben pályázatot írt ki a pozícióra. Továbbá a képviselő-testület szavazott egy
eseti bizottság felállításáról az ügy tel-

jes körű feltárása érdekében. Az eseti bizottságban valamennyi párt képviselteti magát. Mindezek ellenére az ellenzéki
médiumoknak és a kerületi ellenzéki politikusok megnyilvánulásainak is köszönhetően az ügy tovább gyűrűzik, károkat
okozva a kerületi szociális ellátórendszerben. Már az intézmény szakmaisága, sőt
a segítő szervezetekkel való együttműködése is célponttá vált. Sajnálatos módon ennek a politikai játszmának az igazi
vesztesei a szükségben élő családok.
Az együttműködés átmeneti felfüggesztésével a rászoruló családok naponta
átlagosan 80 kilogramm élelmiszer-adománytól esnek el. A pékárut, zöldséget,
gyümölcsöt is tartalmazó adományokat a központ juttatta el a rászoruló családokhoz. Az önkormányzat közölte:
nem hagyja, hogy a kerület nehéz sorsú családjai áldozatai és eszközei legye-

nek az ellenzék politikai haszonszerzésből indított kampányának. A szolgáltatás
folyamatosságának biztosítása érdekében azonnal felvette a kapcsolatot stratégiai partnereivel, és megkezdi a helyi nagyobb élelmiszeráruház-láncokkal
a tárgyalásokat. Szükség esetén többletforrást biztosít, hogy a szokásos adag
élelmiszert mihamarabb megkaphassák
a rászorulók.
Lapzártánkkor érkezett a hír: Az önkormányzat jóvoltából vállalkozói partnerek bekapcsolásával újra működik az
élelmiszeradományosztás a Nagytétényi
úton működő adományosztó pontban,
ahol naponta 40 kilogramm zöldséget
és gyümölcsöt, valamint péksüteményeket osztanak szét a Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai a rászorulóknak. További részletek a www.
budafokteteny.hu oldalon. n (vh)

budafokteteny.hu/hirlevel

Hírek, programok házhoz: hírlevél Budafok-Tétényről
Március 2-án indult Budafok-Tétény önkormányzatának hivatalos elektronikus hírlevele. A hét legfontosabb kerületi és önkormányzati hírei, válogatás a városrész rendezvényeiről, eseményeiről. Iratkozzon fel Ön is!
Hírlevelünk, a Budafokteteny.hu hírszolgáltatása tartalmazza az adott hét legfontosabb híreit, továbbá közelgő rendezvényeit, eseményeit is az érdeklődő
figyelmébe ajánlja. A feliratkozók minden héten első kézből értesülhetnek a
kerületünket érintő érdekes témákról, aktualitásokról.
Elindul emellett a Bornegyed hírlevele is! A havonta érkező e-mailben a Pincejárat programjairól, kulturális, turisztikai és gasztronómiai újdonságokról értesülhetnek az olvasók.
Amennyiben ön is szeretne mindezekről közvetlenül tudomást szerezni,
iratkozzon fel hírleveleinkre a www.budafokteteny.hu/hirlevel oldalon!

Városházi Híradó

Elfogadták a kerület
költségvetését

Jut forrás a városüzemeltetési, egészségügyi feladatokra és faültetésre is
A képviselő-testület ülésén elfogadták a
kerület költségvetését, bemutatták Budafok-Tétény új rendőrkapitányát és döntöttek egy ideiglenes bizottság felállításáról,
amelynek feladata a Család- és Gyermekjóléti Központban történt visszaélésgyanú
kivizsgálása.
egtartották az önkormányzat képvisoron következő,
februári ülését. Az ülés előtt köszöntötték
Ligeti Zsuzsa grafikust, aranydiplomás tanítót. Ligeti Zsuzsa munkásságáért 1993ban Apáczai Csere János-díjat kapott, most
pedig a február hónap művésze címet vehette át Karsay Ferenctől. Gratuláltak Vígné Sági Katalinnak, Erdős Anikónak és
Horváth Anikónak, azaz a Reformator
Culina Kft. csapatának, akik a Közétkeztetési szakácsverseny országos döntőjéről
hét különdíjjal térhettek haza. Ők készítik azokat az ételeket, amelyek a Halacska
Református Óvoda és a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és
Gimnázium menzájának asztalára kerülnek. Köszöntötték Szalay Szabinát és nővérét, Szalay Petrát, akik mindketten első
helyezést értek el a jiu jitsu világbajnokságon, valamint Őry Zsombor Erőst, aki
a maratoni világbajnokságon Erdélyi Tamással kettes kajakban elsőként ért célba.
A testületi ülés első napirendi pontjaként támogatták Kovács Tibor alezredes
rendőrkapitányi kinevezését. A testület
tagjai elfogadták a Budafok-Tétény önkormányzatának 2020-as költségvetéséről
szóló rendeletet, amely az önkormányzat
bevételeit és kiadásait tartalmazza. Megalkotásánál figyelembe vették a közelmúltban elfogadott Klímavédelmi Cselekvési

Rózsavölgy közbiztonsága és közterületeinek felügyelete miatt találkoztam
Kovács Tibor kerületi rendőrkapitán�nyal, valamint Szőke Mihállyal, a közterület-felügyelet vezetőjével. Átbeszéltük
a völgy aktuális helyzetét, problémáit (a

Kerekes Gábor
önkormányzati képviselő

Momentum mozgalom

Tisztelt kerületi Polgárok!
Kerületünk közéletét ismét egy súlyos
ügy borzolja! A sajtóban megjelent vádak a Család- és Gyermekjóléti Központ
intézményvezetőjét és az intézmény mű-

Kóber György Márk
önkormányzati képviselő

Közösség Dél-Budáért
Egyesület

Teszem, amit tennem kell!
Az elmúlt hetekben sem volt eseménymentes a budafok-tétényi közélet. Gondolok itt a családsegítő korábbi vezetője
miatt kialakult botrányra, illetve a kerületi
költségvetés elfogadására, amelyeket már



3

Álláspont

Németh Zoltán alpolgármester

Küzdelem
a közlekedésfejlesztésért
Mária Terézia utcai és Budafok-belvárosi felújítás kulcsfontosságú beruhá-

Tervet, törekedve a klímasemlegességre. A
költségvetés tartalmazza például, mekkora összeget szánnak ez évben a városüzemeltetési, egészségügyi feladatokra, vagy
éppen a faültetésre. Az ellenzék egyes
módosító javaslatait a polgármester tájékoztatása szerint a későbbiekben beépítik
a büdzsébe. Napirenden volt a hárosi Duna-part hasznosítására vonatkozó pályázat
kiírása. A pályáztatás célja a kerület turisztikai értékének növelése, a lakosság sportés szabadidős tevékenységének előmozdítása, a Duna-parti infrastruktúra fejlesztése
és kishajókikötő létesítése a hozzá kapcsolódó létesítmények megépítésével. A pályázati dokumentáció kitér arra is, hogy a
terület részben Natura 2000 védelem alatt
áll, így a tervezett hasznosítás során kiemelt figyelemmel kell lenni az ökológiai értékek megóvására. A javaslatot elfogadták, ám a pályázati kiírás részleteivel
kapcsolatban nem jutottak konszenzusra a

képviselők, így arról további egyeztetéseket folytatnak.
A testület döntése alapján ideiglenes bizottságot állítanak fel, hogy kivizsgálják a
Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti
Központ lemondott vezetőjét ért vádak valódiságát, és tisztázzák az intézmény szakmai és gazdasági működésének jogszerűségét. A bizottságban minden testületbe
jutott párt képviselteti magát.
A Budaörsi Repülőtér működéséből
eredő zajhatás a lakossági jelzések alapján kora tavasztól késő őszig az elviselhetetlenség határát súrolja. A repülőzaj
zavaró hatásának mielőbbi csökkentése érdekében petíciót indítottak az érintett területek lakói, amelyet a képviselő-testület
egyhangúlag támogatott. Ezzel együtt felhatalmazták a polgármestert, hogy kezdeményezze az ügy kivizsgálását és a szükséges hatósági intézkedéseket. (Továbbiak
a Budafokteteny.hu oldalon). n

Mi a véleményük?
önkormányzati képviselő
Általános Ipartestület

képviselet

Azás fővárosi szinten is. A fejlesztés előkészítését a kerület kezdeményezésére

M selő-testületének

Jurás László



lovardánál épülő lakópark megnövekvő
forgalma, Dobó utcai lommal teli ingatlan, csapadékelvezető árkok tisztítása,
közbiztonság). Körzetünknek kijelölt „saját” rendőre és közterületese lesz. Hármasban keresünk megoldást a felmerülő
gondokra. Rendszeresen fognak a körzetben gyalogos járőrszolgálatot végezni, így előbb-utóbb mindenki megismeri
őket. Kérem, bátran és bizalommal forduljanak hozzájuk. A közterület részéről
Soltész Tamás Zsolt lesz a felelős, elérhetősége: 06-20/250-9477, reggel 8

órától 18 óráig hívható. A rendőrség részéről még nincs meg a konkrét személy,
ahogy megkapom, tájékoztatni fogom a
körzetem lakóit. Jó hír, hogy a völgyben
újabb térfigyelő kamerát szerelnek fel a
közbiztonságunk javításáért. A városüzemeltetés vezetőjével egyeztettem kutyaürülék-gyűjtő, valamint szemetesek kihelyezéséről. Ígéretet kaptam a helyzet
mielőbbi megoldására.
A gyorsabb információcsere miatt, kérem, csatlakozzanak a Hajrá, Rózsavölgy!
Facebook-csoporthoz. n

ködését érintik. Az már bebizonyosodott,
hogy Daróczi Csilla intézményvezető hamisította a doktori fokozatot (PhD) igazoló
oklevelét. A további vádak pénzügyi vis�szaélésről, hűtlen kezelésről, adományok
magáncélú hasznosításáról, bizonylatok
hamisításáról, önkormányzati bérlakás
szabálytalan kiutalásáról szólnak. Az önkormányzat alapvető érdeke, hogy a vádak megalapozottságát tisztázza, ezért
a képviselők egyhangúan megszavazták
egy vizsgálóbizottság felállítását, amelynek vezetésével engem bíztak meg.

Kérjük, segítse ön is a vizsgálóbizottság munkáját! Arra kérem mindazokat (legyenek az intézmény jelenlegi vagy korábbi
munkatársai, ügyfelei, külső partnerei), akik
megalapozott információval bírnak az intézményben történt bármilyen visszaélésről,
hogy osszák meg ezeket velem, és segítsék
a Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti
Központ működésének átvilágítását!
A következő elérhetőségen várom a bejelentéseiket: E-mail: tiszta.csaladsegito@
protonmail.com Telefon: 06-20/571-1096
Köszönöm a segítségüket! n

szerintem senkinek nem kell bemutatnom, hiszen az ezekkel kapcsolatos hírek
futótűzként terjednek a kerületben, mint
ahogy azok a gyakori önellentmondások
is, amikbe polgármester úr és a kerületet
vezető kisebbség újra és újra belefut.
Azonban volt, amit eddig tudtam csak
eltűrni. 4 hónapon keresztül bíztam abban, hogy Jurás László hajlandó lesz bizonyos esetekben mellénk – többségi képviselők mellé – állni, ezért is hoztam meg azt
a döntést, hogy „szemléletváltása” ellenére
hajlandó vagyok közös, civil frakcióba ülni
vele, ezzel is nagyobb teret biztosítva a ci-

vileknek a helyi politikában. 4 hónap alatt
azonban rájöttem, hogy képviselőtársam
száját végleg befogták néhány forinttal, így
a jövőben útjaink elválnak, és én továbbra
is civil képviselőként, de frakció nélkül folytatom a munkát. Valóban sajnálom, hogy
így alakult, de teszem, amit tennem kell!
Budatétényben pedig van feladat bőven.
Meg kell oldani a Háros utcán a gyalogátkelőhelyek kiépítését, a Nagytétényi úton a
hulladék eltüntetését, az utak és a zöldfelületek karbantartását. Ezen feladatok elvégzése nem eshet áldozatul a politikai csatározásnak. n

még évekkel ezelőtt kezdte el a fővárosi önkormányzat, illetve a BKK. Az előző
városvezetés javaslatára már megszavazott 2 milliárd forintot azonban a főváros legutóbbi közgyűlésén kevesebb mint harmadára csökkentette. De miért is
fontos ez a projekt fővárosi szinten?
A főváros jelenlegi vezetése a választási kampányában célul tűzte ki, hogy a
városi közösségi közlekedést komfortosabbá teszi, és a környezetvédelmi szempontok miatt a kötött pályás közlekedést javító beruházásokat részesíti előnyben. Fontosnak nevezték az útfelújítási és forgalomcsillapítási fejlesztéseket is.
A Budafok-belvárosi városrehabilitációs projekt több olyan elemet is tartalmaz, amely ezeknek a céloknak megfelel. Ilyen a 47-es, 56-os villamos megállóinak átépítése, hogy új, alacsony padlós járművekkel kapcsolódhasson a budai
fonódó villamoshálózathoz. A többütemű beruházással biztonságos megállók,
gyalogátkelőhelyek, körforgalom, lámpás csomópontok épülhetnének. Ezek
révén a gépjárműforgalom csillapítása is megvalósulna. Lámpát kapna többek között a Városház téri és a Szent István téri gyalogátkelőhely is. A megszavazott összegből elkezdődhet ugyan az I. ütem kivitelezése, de a teljes fedezet
nélkül aligha fejeződik be a tervezett határidőre.
Jóllehet ígéretet kaptunk, hogy az év folyamán a megszavazott összeget növelni fogják a beruházás elindítása érdekében, de ezzel még mindig messze leszünk a korábban, az első ütemre tervezett 2 milliárd forinttól. A kerület vezetése tovább folytatja lobbitevékenységét a projekt mihamarabbi teljes körű
befejezéséért, amelyre az előzetes számítások alapján közel 6 milliárd forint
szükséges. Éppen ezért javasolta Karsay Ferenc polgármester a közgyűlésben,
hogy ezt az összeget idén és jövőre biztosítsa a főváros.
Bármilyen irányt vesz a fővárosi városfejlesztési politika, Budafok-Tétény
önkormányzata nem tágít attól, hogy az itt élők szempontjait szem előtt tartó
és a környezeti ártalmak csökkentését célzó közlekedésfejlesztési terveit megvalósítsa. Az önkormányzat 2018-2020. év végéig 3 ütemben összesen 10,5 km
útszakasz építésével készül el kormányzati támogatás segítségével. Az I. ütemben ezzel a kerület belterületi földútjainak 42%-a kapott szilárd útburkolatot,
a további ütemek során újabb mintegy 40% újulhat meg, míg a többi belterületi földút aszfaltozása reményeink szerint 2-3 éven belül fejeződhet be.
A Komáromi, az Ispiláng és az Elza utcában összesen hat forgalomcsillapító
eszközt is megépített önkormányzatunk, kormányzati támogatással két, míg a
korábbi fővárosi vezetésnek köszönhetően pedig újabb két körforgalom is elkészült. Saját forrásból folytatjuk a 2018-ban megkezdett zebraépítési programunkat a biztonságosabb közlekedés érdekében. n

CÉLEGYENESBE
FORDULTUNK
Négy hét alatt összesen mintegy hétezer szavazat érkezett a
Budafok-tétényi Részvételi Költségvetés első voksolási szakaszában. Kerületrészenként a 20-20-20 legtöbb szavazatot kapó
projekt bejutott a kezdeményezés végső szakaszába, ahol ismét a helyi lakosok dönthetik el, mely ötleteket valósítsa meg
az önkormányzat. A zárószavazási forduló március 16-án indul
és ezúttal is 30 napig tart, ami azt jelenti, hogy április 14-ig lehet
voksolni online a legszimpatikusabb projektekre. Ezúttal minden regisztrált felhasználónak öt voksa van.
A január 31. és február 29. közötti első körös szavazás alkalmával a budafokiak voltak a legaktívabbak. Ebben a kerületrészben
közel 4500 voksot adtak le. Budatétényben mintegy 1400 szavazat került összesítésre, míg Nagytétényben több mint ezer.
Az első körös voksolás végeredménye a kezdeményezés honlapján elérhető. A második és egyben záróforduló március 16án indul. Ebben a körben már a projektek mellett az is látható
lesz, hogy a szakmai előszűrés során mekkora megvalósítási
költséget becsültek az önkormányzat szakemberei az ötletekhez, valamint azt is látni lehet majd, hogy ez az összeg az adott
kerületrész 100 milliós keretösszegének hány százalékát teszi ki.
Az április 14-ig tartó zárószavazási fordulóban a legtöbb
voksolási szabály változatlan marad. Azaz csak online felületen lehet szavazni, mindenki csak a saját kerületrésze szerinti
projektre voksolhat, és minden ötletre csak egyszer szavazhat.
Ezúttal mindenki a számára legkedvesebb 5 ötletet támogathatja. A második fordulóban kialakult végeredmény dönti majd el,
mely projekteket valósítja meg az önkormányzat. Azok az ötletek kerülnek kivitelezésre, amelyek teljes költségigénye belefér a
kerületrészekkénti 100-100-100 millió forintba.
További információkat találhat a részvételi költségvetésről
a www.kozossegrekapcsolva22.hu honlapon és a kezdeményezés Facebook-oldalán.
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó
Meghívó

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
hagyományainak megfelelően koszorúzási ünnepséget
és megemlékezést tart az

1848–49-es forradalom
és szabadságharc
hősei tiszteletére
2020. március 13-án (pénteken), 16 órakor
a nagytétényi Honvéd emlékműnél
(Budapest XXII., Kastélypark u.)

Köszöntőt mond: Karsay Ferenc polgármester
Ünnepi beszédet mond: Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese,
parlamenti képviselő
A műsorban közreműködnek: a Hugonnai Vilma Általános Iskola tanulói
és a Budafoki Fúvósegylet
A rendezvényen számítunk az egyházak, pártok, társadalmi szervezetek, intézmények,
magánszemélyek részvételére.
Mindenkit szeretettel várunk!
Karsay Ferenc polgármester

A NAGYTÉTÉNYI POLGÁRI KÖR hagyományainak megfelelően
koszorúzási ünnepséget és megemlékezést tart az

1848–49-es forradalom és szabadságharc
hősei tiszteletére
2020. március 15-én (vasárnap), 10 órakor
Zámbélly Lajos honvéd ezredes emléktáblájánál
(Budapest XXII., Zambelli Lajos u. 17/B)
Sok szeretettel várjuk kerületünk lakóit, a civil szervezeteket és a pártok képviselőit.
Üdvözlettel: Lászlóné Varga Éva elnök

A XXII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a Lengyel–magyar barátság
napja alkalmából a

két nemzet barátsága a sportban
témájú kiállítást szervez, amelynek társszervezője a budapesti Lengyel
Intézet.
A kiállítás bemutatja az elmúlt 100 év magyar–lengyel sportkapcsolatait. Hogyan
hatott egymásra a két nemzet a sportban, hogyan segítették egymást a különböző területeken, miben járultak hozzá egymás sikereihez? A 22 magyar nyelvű
tablón megjelennek a legnagyobb riválisok, legendás meccsek és természetesen
a történelem.
A kiállítás megnyitója 2020. március 12-én (csütörtökön) 18 órakor lesz a
Klauzál Ház Vén Emil Galériában (1222 Budapest, Nagytétényi út 31–33.).
A kiállítást megnyitja Joanna Urbańska, a budapesti Lengyel Intézet Igazgatója.
Köszöntőt mond Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere és Gazdik István, a Klauzal Ház igazgatója.
A lengyel–magyar sporttörténelmet felidézi: Kamuti Jenő, a Nemzet Sportolója
címmel kitüntetett világbajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes magyar vívó, orvos,
sportvezető, a Nemzetközi Fair-Play Bizottság elnöke.
A beszélgetést vezeti: Novotny Zoltán sportriporter.
A kiállítás megtekinthető 2020. április 5-ig.

Meghívó

Meghívó a 25 éves Budatétényi Polgári Kör
tavaszi rendezvényeire
2020. március 21-én, szombaton 19.30 órakor Tavaszváró zenés gondolatok
címmel koncertet tartunk,a Vojnovich–Huszár-villában.
Az esemény közreműködői: Kecskeméti Rita énekművész, Hegedűs Katica zongoraművész, Lázár Csaba Kazinczy-díjas színművész. Az esemény fogadással zárul. A Vojnovich–Huszár-villa címe: 1223 Budapest, Művelődés u. 37/A
2020. április 18-án, szombaton a Szent István király plébániatemplomban, a
szentmise után, 19.30 órakor
Gesztesi-Tóth László orgonaművész, a Belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia
zenei igazgatója orgonakoncertet tart.
Az est zenei programja:
J. S. Bach: c-moll prelúdium és fúga BWV546, D. Buxtehude: Magnificat primi
toni, J. S. Bach: Air, F. Mendelssohn–Bartholdy: A-Dúr szonáta, Liszt Ferenc:
Gebet, J. S .Bach: d-moll toccata és fúga BWV565
A Szent István király plébániatemplom címe: 1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 20.
Munkánkat Budafok-Tétény önkormányzata támogatja.
Programjainkra a belépés ingyenes!
Tóth Melinda BPK-elnök
www.kistetenyitarsaskor.hu, fb: Budatétényi Polgári Kör
polgarikor.budateteny@gmail.com
állás (www.budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok)
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzat Jegyzője pályázatot ír ki

TITKÁRSÁGI ÜGYINTÉZŐ

Felhívás

munkakör betöltésére
A pályázatokat 2020. március 12-ig a Polgármesteri Hivatal Közigazgatásfejlesztési- és szervezési Iroda Humánpolitikai Csoportjához „titkársági ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu

Tisztelt Ügyfelünk!

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testülete
a Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ

A 2020. I. félévi adószámla-kivonatok és a 2020. évi adókötelezettséget tartalmazó határozatok előállítása és a posta részére történő továbbítása 2020. február 24-én elkezdődött, ezzel kapcsolatosan szeretnénk előzetes tájékoztatást nyújtani adózóinknak.
A képviselő-testület döntése nyomán jelentősen módosultak a helyi
adószabályok, az adózói kör többségének adókötelezettségét a szabályozás érinti. Fontos tudni, hogy a képviselő-testületi döntés az
egyes adózókra vonatkozóan a most küldendő határozatok alapján
hatályosul. A rendeleti szabály alapján a legtöbb esetben a kerületi adóhatóság magára vállalta azt a feladatot, hogy a helyi adókötelezettséget a rendelkezésére álló információk alapján állapítsa meg
(kb. 95%-ban adómentességet), így közel 20 000 adózónak nem kellett adóbevallást/adatbejelentést benyújtania.
Ki kap határozatot általánosságban
a mostani küldés során?
1.) Magánszemélyek kommunális adója adónemben valamennyi
adóalany az alábbi két ok valamelyike miatt:
- a lakás után adómentességre jogosult, így adófizetési kötelezettsége nincs
- a lakás után a 2020. évi adómérték miatt adófizetési kötelezettsége változik (pl. bérbe adott lakás kapcsán).
2.) Építményadó adónemben feltétel nélkül minden üzleti célt nem
szolgáló gépjárműtároló mentes az építményadó alól, így valamen�nyi magánszemély tulajdonos/haszonélvező mentesítő határozatot
fog kapni.
A kereskedelmi egységek tulajdonosai az inflációkövető mértékű
adómérték-változásról is határozatban értesülnek.
3.) Gépjárműadó adónemben:
- akinek az adó mértéke változott a tavalyi év óta (általános szabály szerint 4 évente csökken az adó mértéke)
- aki tavaly vásárolt forgalomban lévő (használt) gépjárművet
- aki 2019 decemberében vásárolt új gépjárművet vagy helyezett
forgalomba gépjárművet
- aki első ízben 2020. január 1-jén rendelkezik Budapest XXII. kerületi állandó lakóhellyel.
A 2020. január 15-i változásbejelentési határidőhöz képest az
adóhatóság ügyintézői 45 nap alatt a fentiek alapján közel 30 000
határozatot készítettek el. Tekintettel arra, hogy az adóhatósági megállapítás során a rendelkezésére álló adatok alapján döntött az adóhatóság, így kérjük az ügyfeleket, hogy figyelmesen olvassák át a
kiküldött határozatokat, és amennyiben mentesség/fizetési kötelezettség tekintetében a határozat tartalma nem a 2020. január 1-jei
állapotnak megfelelő, kérem, szíveskedjenek az adóhatóság hivata-

los elérhetőségein ezt jelezni, a kollégák a határozat tartalmát saját
hatáskörben felül fogják vizsgálni (természetesen fellebbezésre és illetékfizetésre ebben az esetben nincs szükség).
Fontos felhívni a figyelmet, hogy az ügyfelek döntő többségének
– aki határozatot kap – nem 2020. március 16-a a 2020. I. félévi fizetési kötelezettségének a határideje, hanem a határozat kézhezvételétől számított 30 nap!
Természetesen az Adóügyi Irodán – amennyiben nem érkezik meg
a küldemény határidőre – ügyfélfogadási időben csekket biztosítunk
minden adózónak. A küldemények postára adása névsorrendben történik, tehát emiatt kaphatja meg akár két szomszéd eltérő időpontban is a küldeményét.
Fontos változás a korábbi évekhez képest adminisztrációs és költségtakarékossági okokból, hogy fizetési kötelezettség esetén a küldemények tartalmazzák a 2020. szeptember 15-i befizetéshez szükséges csekkeket is, ennélfogva 2020 augusztusában nem küld az
adóhatóság általánosan fizetési értesítőt. Természetesen van mód
egyénileg a megrongálódott, elveszett csekkek pótlására.
Valamennyi ügyfelünk, aki ügyfélkapuval rendelkezik, az egyenlegét az e-önkormányzat felületén (https://ohp-20.asp.lgov.hu/) le tudja
ellenőrizni a küldemény megérkezéséig is. Az adófizetési kötelezettséget a csekkeken kívül átutalással és a https://budafokteteny.eado.
hu/ oldalon – bejelentkezés nélkül az eseti befizetés menüpont alatt
–- bankkártyás befizetéssel is lehet teljesíteni.
A kiküldött csekkek tartalmaznak ún. QR kódot, amivel –
okostelefon használatával is – be lehet fizetni az adókötelezettséget.
Fontos tudni, hogy az iCsekk alkalmazás új verziója 2020. február 20.
óta érhető el, csak ezzel lehet már befizetést elindítani (amennyiben
régi alkalmazás van a telefonon, frissítést kell végrehajtani). Az alkalmazás szoftverfrissítésének letöltését követően az iCsekk alkalmazásban új regisztrációt szükséges kezdeményezni! Minden további információt az applikáció tartalmazza.
A vállalkozások – az előző évhez hasonlóan – cégkapura kapják
meg elektronikusan a határozatokat, az egyenlegüket pedig elektronikusan az e-önkormányzat felületén tudják ellenőrizni (a fizetési kötelezettség 2020. évi határozat hiányában megegyezik a 2019. évi
adókötelezettséggel).
További adóügyi információk az alábbi honlapon elérhetők:
https://budafokteteny.hu/ugyintezes/adougyi-iroda
Budafok-Tétény önkormányzatának adóhatósága

intézményvezető

álláshelyének betöltésére az alábbi pályázatot írja ki.
(www.budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok)
A pályázatokat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal
Humánpolitikai Csoportjához „Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ
intézményvezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi postai vagy e-mail címre:
postai cím: 1221 Budapest, Városház tér 11., e-mail: palyazat@bp22.hu.
A XXII. kerületi Egyesített Óvoda pályázatot ír ki

dajka

munkakör betöltésére
Pályázati feltételek, egyéb információk:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok/kertész
A pályázatokat 2020. március 20-ig a XXII. kerületi Egyesített Óvodába „dajka”
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. március 31. 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 Promontor Kertvendéglő

felfőző szakácsot

keres
Munkarend: minden hétköznap 6:00–15:00-ig.
Hétvégék és ünnepnapok szabadok.
Bérezés: 280 000 Ft/hó
Jelentkezés: dano.zoltan@castan.hu vagy 06-30/867-2479
Elsősorban környékbeli lakosok jelentkezését várjuk, azonnali kezdési lehetőséggel.

Állatgondozót

keres a HEROSZ
A XXII. kerületi HEROSZ Állatotthon főállásba, állatgondozói munkakörbe munkatársat keres! Jelentkezéseket e-mailben, önéletrajz csatolásával várjuk:
budapestiallatotthon@gmail.com

Városházi Híradó
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A szeretet dala
Halász Judit zenés családi programja a Klauzálban
Jól ismerik már a budafoki-tétényi szülők és gyerekek Halász Juditot, aki nem
először lépett fel a Klauzál Házban. A tavasz újra a népszerű színész-énekessel
köszöntött be a kulturális intézményben.
Természetesen március 1-jén, vasárnap
délelőtt is telt ház előtt szerzett élményt a
kerületi családoknak.
– Azt nyilatkozta korábban, hogy sokat tanult a gyerekektől, a viselkedésükből, a reakcióikból. Mégis mit?
– Például azt, hogyan kell lekötni a figyelmüket, mit kell tenni ahhoz, hogy jól
érezzék magukat velem, ne vegyék észre,
hogy néhány dolgot megpróbálok megtanítani nekik, és mégis szívesen vegyék a
tanulást. Nagyon figyelni kell rájuk, mert
minden közönség más és más. Én nem gyerekelőadásokat, hanem előadásokat tartok!
Mára felnőttek azok a „régi” gyerekek, szülőkké váltak, és hozzák magukkal lányaikat, fiaikat. Sokszor több felnőtt van a koncertjeimen, mint gyerek, ezért már inkább
családi programmá váltak ezek az előadások. Szólnom kell a szülőkhöz is, persze
csak alig észrevehetően, néha valami kis
humorral. Szerintem jó, ha a gyerekek és
szüleik együtt hallgatják a dalokat, mert
az együtt éneklés és az együtt gondolkodás külön örömöt okoz. Célom az, hogy tanítsuk meg gyerekeinknek a szeretet dalát.
– Vannak olyan gyerekek, családok,
amelyek hűségesek önhöz, többször is

megnézik a műsorát, sőt barátság is kialakult velük?
– Igen, nem is egy. Volt olyan család,
amelyik hat-nyolc évig szinte mindenhová követett, sokat beszélgettünk is, azután
évekig nem láttam őket. Felnőttek a gyerekek, és most újra találkoztam velük egy
este, a Vígszínház felnőttelőadása után! Jó
érzés volt újra látni őket.
– Az is jó érzés lehet, hogy minden előadás után sokan várják a kijáratnál…
– Valóban. Elsősorban a verseknek és
a jó zenének köszönhető ez, s talán az én
előadásomnak is, amivel sikerült eltalálnom a barátságukat elnyerő hangot.
– Könnyű megtalálni velük a közös
hangot?
– Elég régóta énekelek a gyerekeknek,
hiszen csaknem fél évszázada jelent meg
a hozzájuk szóló első lemezem, és azóta
volt időm kitapasztalni, hogyan kell megszólítani őket a színpadról – a három-négy
éveseket és az iskolásokat is másként
szükséges. Minden koncertnek más-más
a hangulata. A külföldön élő magyaroknál is így van. Olyan dalokat énekelek a
közönségemnek, amelyeknek az alapja a
magyar költészet: ezeket a verseket a szülők szívesen tanítják meg a gyerekeiknek,
beleértve az új dalokat is, köztük kortárs
magyar költők megzenésített verseit. Ez,
részemről, egyben misszió is: a mi költészetünk a világ egyik legszebb lírája, nagy
kár lenne, ha hagynánk, hogy a külföl-

dön élők elveszítsék. Amikor hallja valaki a dalt, talán nem is tudja, hogy azt Weöres Sándor vagy Nemes Nagy Ágnes írta,
de ha megnézi a szerzőket a lemezborítón, lehet, hogy egy-egy verskötetet ki is
nyit…
– Hogyan bírja energiával a színházi
szereplést és a koncertezést?
– Jól. A sportolói múltam – ifjúsági válogatott díjugrató voltam – bizonyára sokat segít ebben, de a síelés is a kedvenc
elfoglaltságaim közé tartozik. Nemrég
jöttem haza Ausztriából, ahol ennek a
sportágnak hódoltam, sajnos csak egy hétig. Jelenleg négy darabban játszom, az
Audienciában, a Sógornőkben, az Anna
Kareninában és a Vándorkutyában. Kicsit
lassítani szeretnék, hogy másra is jusson
időm és energiám, amire eddig nem volt.
Szeretek olvasni, különösen az életrajzi, a
történelmi írásokat és persze a verseket.
Több száz verset kell elolvasnom ahhoz,
hogy kiválogassam a műsoraimhoz legmegfelelőbbeket.
– Készül új lemeze?
– Nem akartam újat, de most már gondolkozom azon, hogy kéne egy olyan, amelyen új és régebbi dalok is helyet kapnak.
– A gyermekek szavazatai alapján
nemrég a Mosolyrend lovagja lett…
– Örülök ennek a kitüntetésnek. Szeretem a jókedvet, a vidámságot, de a legjobban azt, ha a gyerekek arcán mosolyt
látok… n (temesi)

Eufória és Tükörország
A Seybold–Garab Pincében láthatjuk a Vanmocsellót
két budafoki csellista, Vándor Béla

Aés Mócsai Tamás 1999-ben alapítot-

ta meg a Vanmocselló duót, amely azóta
Orosz Márton dobossal kiegészülve trióvá alakult. Zenéjüket egyetlen stílushoz
sem lehet besorolni, aminek nemcsak az
az oka, hogy a két cselló és egy dob közös játéka nem szokványos, és az akusztikus hangszerek mellett elektronikus
eszközöket is használnak, hanem mert
dalaikat a loop technika és a különböző
effektek segítségével, rétegenként építik
fel. A kizárólag saját szerzeményeket játszó trió a könnyűzene dallam- és harmóniavilágát ötvözi a kortárs zene stílusjegyeivel, ahogy Vándor Béla fogalmaz,
amit játszanak, az „zene a belső filmedre írva”.
A Budafoki Pincejárat vendégei a
Seybold–Garab Pincében találkozhatnak
a Vanmocselló trió különleges muzsikájával március 7-én.
– Gyönyörű, lézeres gravírozással díszített fadobozban lehet megvásárolni
legutóbb megjelent CD-jüket. Mi az oka
e különleges megjelenésnek?
– Tavaly ünnepeltük a Vanmocselló
duó fennállásának huszadik évfordulóját, és 2019 decemberében bemutattuk
legújabb lemezünket az Opus Jazz Clubban egy nagykoncerten. A kettős ünnep

alkalmából a zenekar meglepte magát és
közönségét egy gyönyörű, egyedi, fadobozos pendrive-val, amelyre eddigi ös�szes lemezünket feltöltöttük, többek
között a legfrissebb, BENT című albumunkat is. Sok barátunknak köszönhetjük, hogy ilyen formában megjelenhettünk.
– Mit tudhatunk az új CD zenei anyagáról?
– Egyrészt azokat a dalokat vettük
fel, amelyekről még nem készült felvétel, bár már régebb óta játsszuk, így például a Toronyásót és a Latint, másrészt
a legfrissebb szerzeményeinket, mint
az Eufória, a Hat 6 és a Tükörország. A
csellókon loop eszközökkel és effektpedálokkal játszunk, amelyeket én manuálisan kezelek, Tomi pedig a számítógépes verziót használja.
– A zenélés mellett mindhárman dolgoznak. Jut idő a fellépésekre?
– Nehéz összeegyeztetnünk a koncerteket a munkával, de örömmel veszünk
minden meghívást. Jó érzés, hogy egyre többen érdeklődnek irántunk, március
25-én például a Gólya presszóban lépünk
fel este nyolc órakor, és külön boldogság,
hogy a borfesztivál után már harmadszor zenélhetünk Budafokon a Pincejárat
vendégeinek. n (Tamás Angéla)

Gálakoncert a Zeneakadémián
Átadták a Cziffra Fesztivál 2020 díjait a Zeneakadémia Nagytermében
Hatalmas érdeklődés övezte az 5. alkalommal megrendezett Cziffra György Fesztivál
gálahangversenyét, amelyet február 23-án
este tartottak meg a Zeneakadémia Nagytermében. A telt házas koncerten Balázs
János Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész köszöntötte az ünnepi díjkiosztóval
egybekötött zárókoncert résztvevőit.
– A jövő generációja az, aki ajándékul
kapja a zsenik áldozattal és sok lemondással járó életművét, mellyel a hazát és
a művészetet szolgálta. Az ilyen szellemi
nagyjaink által válunk mi is jobbá, tudjuk
a helyünket a világban, és tudjuk, hova
tartozunk – utalt Cziffra György szellemi örökségére Magyarország Érdemes
Művésze. Hozzátette: a zongoraművész
szellemi és művészi hagyatéka hosszú idő
után hazatalált, és végérvényesen beírta
nevét a legnagyobbak közé.
A támogatóknak, köztük Budafok-Tétény önkormányzatának is köszönhetően
az eltelt öt év alatt közel hatvan koncert,
hét kiállítás és öt tudományos konferencia valósult meg, és a világ legnagyobb
muzsikusainak irányításával több mint
száz tehetség képezhette magát a zongora,
ének, valamint prímás mesterkurzusokon.
Csaknem kétezer kisgyermek vett részt az
ingyenes hangszerbemutató koncerteken,
és a Cziffra Fesztivál húszmillió forinttal
segítette a fiatal tehetségeket – hangzott

el a díjkiosztást követően, amelyen Kovács Gergely zongoraművész és Pálfalvy
Tamás trombitaművész Tehetség díjban,
Gyúró András (ütőhangszerek), Haraszti
Emma (hegedű) és Dénes András (harsona) Ifjú Tehetség díjban részesült. A Cziffra Fesztivál 2020 Életműdíját TakácsNagy Gábor hegedűművész, karmester és
Kovács János karmester vehette át.
Az elismerések átadása után Grieg
c-moll hegedű-zongora szonátája csendült
fel a világ egyik legismertebb és legkeresettebb hegedűművésze, Vagyim Repin és
a fesztivál alapítója, Balázs János Liszt-

és Kossuth-díjas zongoraművész előadásában. A hangverseny második részében
Hollerung Gábor vezényletével a Budafoki
Dohnányi Zenekar muzsikált. A műsoron
szereplő Csajkovszkij- és Ravel-művek hegedűszólóját Vagyim Repin, Grieg a-moll
zongoraversenyét Balázs János játszotta.
A szűnni nem akaró taps hatására a
koncert két ráadással zárult: a zongoraművész egy Strauss-keringőt adott elő Cziffra György átiratában, majd Vittorio Monti hegedűre és zongorára írt „csárdása”
hangzott el a két művész virtuóz előadásában. n (Tamás Angéla)

Torzók és mackók
Kiállítások a Budafoki Könyvtárban
ők apróban címmel Kutasi Tün-

Nde munkáiból nyílt kiállítás febru-

ár 21-én a Budafoki Könyvtárban. A
szobrászművész alkotásai nem ismeretlenek a kerületiek előtt, hiszen néhány éve férjével, Haid Attilával állított ki ugyanitt, 2018-ban a Radóczy
Galériában az Anyaszív tárlaton egyik
műve I. helyezést kapott, tavaly pedig
első önálló kiállítására is sor került: a
Budafok-Tétényi Tavaszi Művészeti Fesztiválon bronzplakettjeit láthattuk a Klauzál Házban. A Nyíregyházi Főiskolán bronzöntő szakot végzett
Kutasi Tünde most vadonatúj anyaggal jelentkezett. Zsírkőből készült torzói különböző nőtípusokat jelenítenek

meg. A húsznál több alkotás között néhány alumínium öntvény is helyet kapott, amelyek alapjául szintén a zsírkő
szolgált. Az ARTÉR Művészeti Egyesület művészének kiállítása március
8-ig látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében.
Január végén volt a gyermekek
vendége Telegdi Ágnes író, fotós, aki
könyvbemutatójára Barnabás meséi
mellé elhozta a könyvtárba mackós
gyűjteményét is. A varázslatos, miniatűr díszletekkel berendezett mackószobákat, amelyek egyben a Barnabás
Mackó könyvsorozat illusztrációi is,
március végéig nézhetik meg az érdeklődők. 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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Varázslatok gordonkával
Simkó-Várnagy Mihály, az egyszemélyes zenekar
A Budafoki Dohnányi Zenekar (BDZ)
csellistája, Simkó-Várnagy Mihály játékát is élvezhette a közönség a Kultúrházak éjjel-nappal című, háromnapos,
országos programsorozat nyitórendezvényén a Klauzál Házban. A gordonkaművész improvizatív játékával, elektromos csellójával és a loop technika
segítségével különleges élményt szerzett hallgatóságának.
pop-, rock- és jazz-zenével, vala-

Amint crossover műfajokkal és elekt-

Bort, bluest, békességet!

ronikus hangzással is foglalkozó muzsikus a BDZ-ben szólamvezető, de
nemegyszer basszusgitározik is, ha
úgy alakul. Maga alapította együttesében, az InFusion Trio formációban
zenésztársaival, Farkas Izsákkal (hegedű) és Weisz Nándorral (dob) három szinkronizált looper segítségével,
egyedi hangszerelésben, elektromos
csellóval interpretálja korunk ismert
elektro-pop slágereit. A trió legutóbb a
borfesztiválon, 2017-ben pedig a Tavaszi Fesztiválon adott koncertet Budafok-Tétényben.
– Elmondhatjuk, hogy szépen, araszolva, minden lépcsőfokot végigjárva, de lineárisan haladunk felfelé
technikailag, zenei értelemben és közismertségben egyaránt. Egyre több felkérést kapunk, egyre változatosabbak a
fellépéseink, és egyre több helyszínen

tudjuk megmutatni azt, amit zeneileg
képviselünk – mondta a budafoki csellóművész, aki több mint tíz éve foglalkozik az elektronika adta új hangzásokkal.
– Nándi képviseli az elektronikus
zenei hatásokat, Mihállyal ketten a rockosabb vonalat próbáljuk „erőltetni”,
és ezeket keverjük. Mivel magyar népzenei motívumokat is játszunk, ezért
az összes hatás megtalálható a zenénkben – beszélt a zenei irányzatról Farkas
Izsák. Weisz Nándor hozzátette: zenéjüket igyekeznek mindenki számára
érthetővé tenni. Azt vallják, hogy a közönséget nevelni kell, ezért nem a legegyszerűbb zenei formákat mutatják
meg az embereknek, hanem egy igen
színes zenei világot tárnak eléjük.
– A loop technika számunkra csak
egy eszköz, hogy minél teltebb hangzásvilágot
tudjunk
megszólaltatni, hárman is úgy szóljunk, mint egy
nagyzenekar. A trió abban különleges, hogy koncertjeinken mindhárman használjuk a looper pedálokat, és
a visszajátszott muzsikával egy időben zenélünk élőben – tudtuk meg a
Roland loop-világbajnokság keleteurópai döntőjének 2. helyezettjétől, Simkó-Várnagy Mihály csellóművésztől, aki egyben a Brahms
Nemzetközi Csellóverseny Pörtschach
különdíjasa is. n (Tamás Angéla)

A Deák Bill Blues Band hatalmas bulit csapott a Kohász Sörözőben
emek hangulatú estét nyújtott kö-

Rzönségének a Deák Bill Blues Band

február közepén a Kohász Sörözőben.
Bluestól volt hangos a Nagytétényi
Sportegyesület vendéglátóhelye, ahol
a többszörös arany-, platina- és gyémántlemezes énekes, Deák Bill Gyula
és zenésztársai szórakoztatták a nagyérdeműt. A koncert gerincét a régi,
nagy sikerű számok adták, azonban elhangzott néhány újabb szerzemény, sőt
egy-két Jimi Hendrix-dal is. Bill kapitány, azaz a „magyar blueskirály”
húszévesen már énekelt a kőbányai
Sztár zenekarban, később a Napsugár, a Wanderers, a Lloyd és a Syriusz
együttesekben. Hosszú éveken át volt
a Hobo Blues Band énekese, 1990-től
azonban saját zenekarával jár koncertezni az országban és a határon túl.
Deák Bill Gyulával kerületi fellépése kapcsán beszélgettünk.

– Jól érezte magát nálunk?
– Csodálatos közönségnek énekelhettem. Minden nagyon jó volt, a szervezés, a hangosítás, és legfőképpen a
hallgatóság. Nagytétényben az eddigi koncertjeim közül talán ez volt a
legjobb. Többször megfordultam már
Nagytétényben, néhányszor fel is léptem itt, de jártam ide korábban is, amikor egy másik formációban az idevalósi Kovács Istvánnal próbáltunk.
– Első szólólemezét, a Rossz vért
több nagyon sikeres album követte,
többek között a Mindhalálig blues, a
Bűnön, börtönön, bánaton túl vagy a
Bort, bluest, békességet. Elégedett eddigi pályafutásával?
– A Deák Bill Blues Band a legjobb formáció, amelyikkel eddig játszottam. Nekünk csak a zene számít.
Úgy élünk, mint egy nagy család.
Aranyos gyerekek, nagyon szere-

tem őket. Mellettük nem érzem a koromat, ugyanolyan hévvel énekelek,
mint a fiatalok. Ez a koncert átölelte
egész munkásságomat a Hobo Blues
Bandtől kezdve az István, a királyon
és a Hatvan csapáson át mostanáig.
Elégedett vagyok, hiszen Magyarországon majdnem mindent elértem,
ami elérhető.
– Pedig kapott néhány pofont életében, az elsőt tizenegy évesen.
– A Jóisten elvett tőlem valamit, de
helyette olyan dolgot adott, amit Magyarországon senki másnak nem: elvesztettem az egyik lábamat, kárpótlásul pedig ezt a hangot kaptam tőle.
Nagyon megtisztelő volt, amikor 1983ban Chuck Berry azt mondta, hogy ilyen
fekete hangú fehér embert ő még nem
hallott énekelni. Ez volt életem legnagyobb dicsérete. Mindhalálig blues,
hajrá, Fradi! n (Tamás Angéla)

Színművész közgazdász
a Klauzál Házban
Adorjáni Bálintot a Varsói melódiában láthatjuk

Eperjes Károly zárójelentése és életműdíja
A kerületi művész szerint a nehéz feladatok mindig ösztönzik a színészt
Jól zárult a február a Zárójelentésben
szereplő Eperjes Károlynak, aki az Oscar-díjas Szabó István rendező legújabb filmjének díszbemutatója után
néhány nappal, a magyar filmszemlén
életműdíjat kapott. A kerületünkben
élő színművész ebben a filmben papot
játszik.
ozgalmas napokat, heteket hagyott

Mmaga mögött a népszerű művész,

aki azt nyilatkozta az életműdíj-átadáson, hogy amikor értesült a jó hírről, egy ideig meg se tudott szólalni, és
csak annyit kérdezett meglepetésében:
„Ennyire megöregedtem?” Nos, február 17-e minden évben az egyik legnagyobb ünnepe – azóta két hatos szerepel a születésnapi dátumában…
A 66 éves, a filmben papot játszó
színésznek így duplán is gratulálhattunk a Zárójelentés díszbemutatóján,
illetve a díjátadón:
– A filmbeli szép történetben a gyerekkori barátommal, a kardiológus orvossal – melyet Klaus Maria Brandauer
alakít remekül – találkozom újra a falunkban, ahová kényszernyugdíjazása után, körzeti orvosként tér vissza,
és sokat beszélgetünk a régi dolgokról,
illetve a világról. Egy felelősségteljes
helyzetben vagyunk, amikor a kis közösségben bajba kerül... A film sok lírával és humorral mutatja be a falu
életét s az ebben a közegben vergődő
doktor küzdelmeit. Nagy élmény volt

a forgatás ennyi remek kollégával, sajnos a filmben utoljára játszott a napokban elhunyt barátom, Andorai Péter.
A Zárójelentésben számomra a legnagyobb kihívás a két prédikáció volt, de
a nehéz feladatok mindig ösztönözik a
színészt, legalábbis engem. Nem csalódtam, mikor visszanéztem a filmet,
mindenki megszenvedett a szerepéért.
Eperjes Károly nem először játszik papot, sőt, szülei papnak szánták.
A Pesti Magyar Színházban a Legye-

tek jók, ha tudtok című zenés darabban
nyújtott szerepéről ezt mondta:
– Játszottam már papot, szentet is
az életemben, de olyat, aki egyszerre humoros, lírai és szociálisan érzékeny, nagyon ritkán. Szép feladat, igazi öröm!
A színművész számára az elkövetkezendő hetekben sincs leállás, járja
az országot istenes verses műsorával,
Sopronban is játszik, és megrendezi a
Rómeó és Júliát. n (Temesi László)

Amennyire racionálisnak, annyira emocionálisnak is tartja magát a jogi szakokleveles közgazdász végzettséggel is
rendelkező színművész, Adorjáni Bálint, aki a Pécsi Tudományegyetemen
végzett tanulmányai mellett a Janus
Egyetemi Színházban próbálta ki magát színészként. A színészet mellett
döntött, így huszonnégy évesen jelentkezett a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemre, ahol 2008-ban
diplomázott. A színművészt a Varsói
melódia című színmű férfi szereplőjeként, Viktor szerepében láthatjuk március 7-én a Klauzál Ház színpadán.
– Szívesen játszik kétszemélyes darabban?
– Minden színész életében kivételes
helyzet, amikor az egész előadás alatt
színpadon lehet a partnerével. Ilyenkor lehetőséget kap az ember arra,
hogy végigélhessen egy egész történetet anélkül, hogy felszabdalnák azt az
öltözőben eltöltött szünetek. Az egyegy jelenetben kettőnk között lezajlott
drámák, lelki történések hozzáadnak a
következő jelenthez, majd az utána következőhöz, ami szerencsés állapot.
– Mennyire volt nehéz összehangolódniuk?
– Nagyon szeretek Kátyával (Tompos Kátya – a szerk.) játszani. A Varsói
melódia másfél éve alatt nőttön-nőtt a
kettőnk közötti bizalom. Bízunk egymásban, egyikünk befektetett energiája, vagy az adott pillanatban kicsorduló
érzelmei egyre jobban és természetesebben hatnak a másikunkra. A bemutató előtt két évig dédelgettük azt az álmot, hogy ez a darab egyszer velünk is
színpadra kerülhet. Már túl vagyunk

az ötvenedik előadáson, ami folyamatosan alakul. Mindig valami újabb finomság, megoldás költözik a színműbe, amely a következő előadásba
beépül. Minden este másképp hangoznak el mondatok, sokszor pluszjelentést is hordoznak, bár a rendezés sarokpontjai maradnak. Bízom abban, hogy
a Varsói melódia is egyre gazdagodik.
Ez nagyon izgalmas játék.
– Harmadik éve szabadúszó. Nem
bánta meg a váltást?
– Viszonylag sok helyen megfordultam, és olyan társulatokkal, színészkollégákkal játszhattam együtt, akikkel
színpadon talán soha nem is találkoztam volna, ha valamelyik színházhoz
tartozom. A szabadúszói lét legnagyobb előnye azonban, hogy egy adott
munka során mindenkiről a legeslegjobbat feltételezhetem, teljes szívvel és
nyitottsággal fordulhatok a kollégáim
felé, és ez nagyon felszabadító érzés.
Már ezért is megérte, hogy 2017-ben
elbúcsúztam a Radnóti Miklós Színháztól. n (Tamás Angéla)
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HIRDETMÉNY

 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

2020. MÁRCIUS 7.

BUDAFOK-TÉTÉNY KLAUZÁL HÁZ
A PROGRAM INGYENES, DE REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT!
REGISZTRÁCIÓ ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: WWW.BABAMAMAUSZAS.HU

TÁ-TI-KA JÁTÉK&KÖNYV VÁSÁR VÉDŐNŐI
TANÁCSADÁS BABA-MAMA TORNA BABAÚSZÁS
NYÍLT ÓRA BABASZÍNHÁZ ÁLLATSIMOGATÓ
ARCFESTÉS
BABAMASSZÁZS BABAFOTÓS
MOSIPELUS VERSENYEK PÖTTY GYERMEKKUCKÓ
...ÉS MÉG SOK EGYÉB PROGRAM,
SZUPER NYEREMÉNYEKKEL!
Főtámogatóink:

Városházi Híradó
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Virágcsokor a hölgyeknek
Karsay Ferenc: Ami szép és jó, a hölgyektől származik
A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének
napja, amelyet 1917 óta minden év
március 8-án tartanak. Magyarországon először 1948-ban köszöntötték
virággal a hölgyeket. A Nagytétényi
Nyugdíjasklubban is régi hagyománya van már a nőnapi köszöntésnek,
idén március 2-án Karsay Ferenc polgármester tulipánnal mondott köszönetet a szépkorú hölgyeknek
a Szelmann Házban.
idám zenére táncoló, örökifjú, bol-

Vdog nyugdíjasok fogadták a virá-

Csángó Bál a Millenárison
A bálon részt vett Németh Zsolt, Karsay Ferenc és Szepesfalvy Anna is
Kisebbségekért – Pro Minoritate Ala-

Apítvány és a Válaszút Népművésze-

ti Egyesület 24. alkalommal rendezte meg a Csángó bált, a rendezvénynek
ezúttal a Millenáris Park adott otthont.
A bálon részt vett Németh Zsolt kerületi országgyűlési képviselő, a parlament
külügyi bizottságának elnöke, Karsay Ferenc polgármester és Szepesfalvy Anna
alpolgármester is. Németh Zsolt a rendezvényről elmondta: a csángók legjelentősebb csoportja a katolikus vallású
moldvai csángóké, ők mintegy 250 ezren vannak, és 50-60 ezren beszélnek közülük magyarul. A gyimesi csángók, akik
a XIX. században települtek ki a Gyimesi-szorosba, mintegy 15 ezren vannak. Kisebb csángó csoportok élnek még Déva,
valamint Brassó környékén, sőt Belgrád
alatt és Magyarországon is. Hangsúlyozta, mindig is voltak olyan törekvések Romániában, hogy a csángókat beolvas�szák, ezért a diplomácia eszközeivel fel
kell hívni a figyelmet arra, hogy miként
áll most a népcsoport helyzete. Hozzátette, a magyar kormányzati programnak kö-

szönhetően ma már kétezer csángó gyermek 29 faluban tanulja a magyar nyelvet,
de folytatni kell a támogatásukat, amíg az
oktatási és hitgyakorlati jogaik teljes körűen biztosítva nem lesznek. A Csángó bál
fő célja, hogy segítse a népcsoport bemutatkozását, megmaradását, miközben gazdagítja a magyar kultúrát. A rendezvényen
mintegy tízórányi szórakozást nyújtottak
az érdeklődőknek.
– Amit a moldvai magyarok közösségéért teszünk, azt a külhoni magyarok
minden közösségéért tesszük és tennünk
kell, hiszen összetartozunk – hangsúlyozta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője
a rendezvény szombat esti megnyitóján.
Emlékeztetett arra, hogy 28 esztendeje hunyt el Domokos Pál Péter Széchenyi-díjas tanár, történész, a csángók történetének, kultúrájának kutatója, akinek
1932-ben a lészpedi Szent Anna-búcsúhoz köthető látogatásakor a magyarságát megtagadó jászvásári püspök már románul hirdette az igét, de ezt Domokos
Pál Péter nem hagyta annyiban. Belefogott a közösségépítésbe, fonográffal szállt

szembe a teljes felszámolásra irányuló román törekvésekkel, népdalokat gyűjtött
ott, ahol szájról szájra, apáról fiúra szállt
az ismeret és a gondolat. Hangsúlyozta:
ez a hagyaték van ma is jelen a dalokban,
a viseletekben, a nyelvjárásban, valamint
azokban a kerámiákban, amelyekből Petrás Mária révén a bálozók is ízelítőt kaptak a rendezvényen.
Mint mondta, a román adminisztráció
minden erejével igyekszik leválasztani a
csángókat a magyarokról, és ezért is kell
kiállnunk a nemzeti régiókért meghirdetett petíció mellett.
Kiemelte, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően több moldvai közösség is bekapcsolódhatott a határon túli óvodafejlesztési programba, 30
helyszínen 1600 gyermek kezdte meg a
délutáni magyar foglalkozásokat, Csíkszeredában kollégium épül és ösztöndíjprogramok indultak. Bákó és Magyarfalu
magyar házzal gazdagodott, 2018 májusában pedig először látogatott el Csángóföldre magyar államfő Áder János személyében. n (VH–MTI)

gokkal érkező polgármestert március
elején. Kovacsics Lászlóné, a Nagytétényi Nyugdíjasklub vezetője köszöntötte a megjelent ünneplőket és a
vendégeket, majd Karsay Ferenc polgármester mondott egy rövid beszédet.
„Szívemnek nagyon kedves ez a rendezvény, már 22 éve valamilyen formában én mindig itt vagyok és nagy
öröm számomra, hogy virággal köszönthetem a hölgyeket. Az elmúlt
években mindig megosztottam önökkel, hogy lány unokám született, ezt
most is elmondhatom” – mondta mo-

solyogva a polgármester. Hozzátette:
ami az életben szép és jó, az a hölgyektől származik. A beszédet követően
Horváth Tibor felolvasta Kéri János
Nőnapi köszöntő című versét, majd
minden hölgy egy-egy szál tulipánt kapott a polgármestertől. A rendezvényen
részt vett még Csiszár Zsuzsanna önkormányzati képviselő is, aki segített
a virágok átadásában. A hölgyek köszöntése után a klubtagok felköszöntötték Sági Istvánt, aki most ünnepelte
80. születésnapját. A 130 fős Nagytétényi Nyugdíjasklub olyan, mint egy
nagy család. Minden hónap első hétfőjén zenés klubnapot tartanak, a harmadikon pedig névnapi és születésnapi köszöntéseket. A Klauzál Gábor
Művelődési Központtal szoros a kapcsolata a klubnak, a nyugdíjasoknak
szóló rendezvényeken mindig ott vannak az idősek és nagyon jól érzik magukat. A tizenhat tagot számláló Nagytétényi Nyugdíjasklub dalköre aktív
szereplője a kerületi életnek. A nőnapi rendezvény jó hangulatáról most
is a Kristály Duó Zenekar gondosodott, a finom házi süteményekről pedig
a nagymamák. n (Viszkocsil Dóra)

Újra indul a Budafoki Pincejárat
Zene és egyéb művészetek és pincekvíz várja a vendégeket
Vissza nem térő alkalom március 7-én
betérni a Péter-Pál utcában található
Seybold–Garab Pincébe, ahol délután
négy órától az ARTÉR Képzőművészeti Egyesület három művésze mutatja be munkáit. Bányai Gábor Bertalan,
Filotás Viktória és Nádor Mónika kiállítása annyiban mindenképpen kivételes, hogy csak szombaton, az idei év
első Pincejáratán nyílik lehetőség arra,
hogy az érdeklődők gyönyörködhessenek az alkotásokban.
Rózsakerti Demjén István Reformá-

Atus Általános Iskola és Gimnázium

Raffay Ernő Rózsavölgyben
A neves történész a trianoni békediktátumról beszélt
A Rózsavölgy Egyesület szervezésében
az idei második előadás szólt február
utolsó napján a magyar történelem talán
legnagyobb tragédiájáról, Trianonról, ezúttal Raffay Ernő történész segítségével.
agyar az, akinek fáj Trianon – ez
mottója az előadás-sorozatnak,
amely most is telt házat vonzott a Rózsavölgyi Közösségi Házban, ahol az egyesület alelnöke, Szántó Tamás köszöntötte
a megjelenteket és nyomban be is jelentette a „műsorváltozást”, mert az eredetileg meghirdetett előadó, Szakács Árpád
újságíró helyett – betegsége miatt – az
áprilisi előadó, Raffay Ernő történész ugrott be. Raffay Ernő, majd kétórás előadásában elsősorban azokból a főleg baloldali médiában megjelent Trianonról

Ma

szóló cikkekből idézett, melyek nem tragédiaként jellemzik a száz évvel ezelőtti
békediktátumot, sőt azt hangsúlyozzák,
örülni kell ennek, mert csupán annyi történt, hogy „a gazdaságilag gyengébben
teljesítő részeket elcsatolták”…
– Ezek a szerzők azt akarják elhitetni
velünk, hogy jó ez így nekünk, magyaroknak, pedig nagyon nem jó! – mondta ki határozott véleményét a neves történész, aki azt is elárulta: ütésálló vagyok!
– utalva arra, hogy nézeteiért milyen sok
támadást kap liberális oldalról.
– Trianon századik évfordulójáról
méltóan kell megemlékezni az idén – tette hozzá. Itt, a Rózsavölgyiben legközelebb április 15-én lesz előadás az ország
megcsonkításának hatásáról, az előadó
Szakács Árpád újságíró lesz. n (T. L.)

rajztanára, Bányai Gábor Bertalan keramikus-, szobrász-, grafikusművész a tanítás mellett alkalmazott, sokszorosított
és egyedi kerámiák készítésével foglalkozik. Alkotásai között sgrafitto technikával díszített tányérokat, dombormű-

veket, plaketteket, valamint szobrokat,
épített térkompozíciókat találhatunk. Bányai Gábort 2018 szeptemberében Budafok-Tétény önkormányzata a hónap művészének választotta.
Nádor Mónika keramikus munkái az ősi kerámiaművészetből merítenek, az ősi erőt képviselik, míg Filotás
Viktória szobrász-, keramikusművész
porcelánszobraiban a testlenyomatok
szimbolikus jelentést hordoznak. Az általa készített díjat minden évben az Év
Budafok-tétényi Természetfotósa cím
birtokosa veheti át.
Filotás Viktória, a 2004-ben alakult,
kerületi kötődésű képző- és iparművészeket tömörítő egyesület elnöke, és egyben az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló
Gimnázium rajztanára elmondta: többen
tanultak együtt az egyetemen, de sokan
közülük már gyermekkorukban ismerték

egymást, hiszen a kerületi Nádasdy Kálmán Művészeti Iskolában sajátították el
a művészet alapjait, ahol kerületünk művészeitől, többek között Radóczy Máriától és Ócsay Károlytól is tanultak.
A kiállítás darabjait szemlélve különleges zenei élményben is része lehet
a látogatóknak, hiszen Budafok egyik
legszebb utcájának pincéjében a meglehetősen szokatlan felállású Vanmocselló
Trió (Vándor Béla – cselló, Mocsai Tamás – cselló, Orosz Márton – dob) játszik a délután folyamán.
A Várszegi Pincészetben másfajta zenei élményben lehet részünk: a finom
ételek mellett, borozgatás közben délamerikai zenével szórakoztatja közönségét a Con guitarra duó (Luis Eduardo
Castagno – gitár, Horváth Misi – szájharmonika) és vendégük, Juhász Anikó
(szólógitár, ukulele). n (Tamás Angéla)
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OKTATÁS, EGÉSZSÉG

 Városházi Híradó

Marót Viki a tangazdaságban
A húszas éveket idézték fel a Kolonics iskola bálján
Marót Viki volt a sztárvendége a Kolonics
György Általános Iskola idei alapítványi
báljának. A rendezvényt EgyüttEst néven
a Soós István Borászati Szakképző Iskola tangazdaságában rendezték meg. A bál
bevételeit a németterem korszerűsítésére
fordíthatják majd a szervezők.
merikai húszas évek újratöltve – ezzel

Aa címmel rendezték meg a Kolonics

Farsang a Varázskastélyban
Óratorony, villamos és huszárok sokasága az óvodai jelmezbálon
A farsang az egyik legjobban várt időszak
a gyerekek életében, hiszen ilyenkor felhőtlenül mulathatnak, táncolhatnak és
beöltözhetnek, akinek vagy aminek csak
szeretnének. A kerület összes tagóvodájában tánc, ének és izgalmas ügyességi
versenyek várták a kicsiket.
lvarázsolt hangulat fogadta a gyere-

Ekeket és a szülőket február 12-én a

Varázskastély Tagóvodába belépve. Színes, vicces farsangi díszek és jelmezbe
öltözött óvodapedagógusok fogadták a
kicsiket, akik szintén beöltöztek valakinek vagy éppen valaminek. Tiszteletét
tette ezen a napon az óvodában jó néhány huszár, a Jégvarázs mese hősnője, Elza, egy 21-es villamos és egy hatalmas óratorony is. A jelmezbemutató
után ügyességi versenyeken vehettek

részt a gyerekek és a szülők. Volt szörpés csokigolyóevő verseny, valamint táncolás és farsangi dalok éneklése, amit
nagyon élveztek a kicsik. Ebéd előtt
még egy zenekar is érkezett az óvodába,
akik olyan bulit rendeztek, hogy az óvodások kifulladásig táncoltak.
A Leányka Tagóvodában is nagy
buli volt február 18-án. A gyerekek
már januárban elkezdtek készülni a
farsangra. Az óvodapedagógusok feldíszítették az óvodát, mindenhol színes díszek lógtak, a falakat az óvodások által készített alkotások díszítették.
Méhecske, taxisofőr, katica, királylány
és robot, csak néhány jelmez, amit a
gyerekek szülői segítséggel elkészítettek otthon. Minden csoportszobában más és más versenyjátékot találtak
ki az óvó nénik. Nagy kedvenc volt az

evőverseny és a célba dobás is. A rengeteg játék után a Szélrózsa Együttes tagjai muzsikáltak a gyerekeknek.
A hagyományőrző zenekar rendszeres vendége az óvodának, most is nagyon színvonalas műsorral érkeztek.
Tündik Tamás, a Gyepűk Népi Alapítvány elnöke mindig megmagyarázta a
dalok és a furcsa kifejezések jelentését
a népi énekek után. Különböző hangszerek is megszólaltak, mint például
a duda és a tekerőlant. „Hoztunk mezőföldi és dél-alföldi ugrós, valamint
csárdás muzsikát, melyekre tánclépéseket tanítunk meg a gyerekeknek” –
mondta Tündik Tamás. A mulatság végére egy színes állat is előkerült, amit
vidáman követtek a gyerekek, miközben táncoltak és énekeltek a csoportszobában. n (Viszkocsil Dóra)

György Általános Iskola alapítványi bálját
a Soós István Borászati Szakképző Iskola
tangazdaságában. Az EgyüttEst fantázianevű rendezvény ismét nagy sikert aratott,
idén Marót Viki és a JP Dance Company
szórakoztatta a vendégeket. A vacsora és a
tánc közben rendeztek sütiversenyt, tombolát és karaokee-partit is. A bálon nemcsak a zene idézte fel az 1920-as éveket,
hanem a vendégeknek is ezt az időszakot
idéző öltözetben javasolták a megjelenést,
hogy teljes legyen a „boldog békeidős”
hangulat. Az iskola szándékai szerint a
bevételeket a németterem korszerűsítésére fordítanák, hogy képesek legyenek a
kiscsoportos foglalkozásokra. A felújítás

Előzzük meg a vírus terjedését!
Felhívás a koronavírussal fertőzött
területeken járt állampolgárokhoz
A járvány megelőzéséhez mindenki
együttműködésére és felelősségvállalására szükség van. A kormány kiemelten
kezeli a koronavírus-járványt, az Operatív Törzs folyamatosan működik. Magyarországon továbbra sem tudunk koronavírusos betegről, de sajnos nem zárható
ki, hogy ide is megérkezik a vírus, hiszen
Magyarországhoz egyre közelebbi országokban megjelent: a gócpont ÉszakOlaszország, és onnan már Ausztriába,
Horvátországba és Észak-Macedóniába
is eljutott.
járvány

megelőzéséhez

mindenki

Aegyüttműködésére és felelősségválla-

lására szükség van. Ezért kiemelten felhívjuk a magyar állampolgárok figyelmét
a következőkre: a legfontosabb, hogy ne
utazzanak fertőzött területekre! Ha mégis
megteszi ezt valaki, akkor regisztrálja magát a konzuli szolgálatnál, hogy tudjunk
róla és el tudjuk érni, ha baj van. Ha valaki
fertőzött területről érkezik haza, lehetőleg
ne menjen közösségbe és figyelje saját magát. Ha valaki magán tüneteket – láz, köhögés, torokfájás, levertség – észlel, akkor
maradjon otthon, telefonon értesítse háziorvosát, vagy hívja az NNK 06-80/277hirdetmény

Alapítványi bálok az iskolákban

Színvonalas programok a Kempelen gimnáziumban és a Demjén iskolában
farsangi időszak utolsó péntekén tar-

Atotta meg alapítványi bálját a Kem-

pelen Farkas Gimnázium. A diákok a
tartalmas, egész estét betöltő program
első részében remek műsorszámokkal szórakoztatták a Klauzál Ház színháztermét színültig megtöltő közönséget. Színpadra lépett a Hétfejű tündér és
Aladdin, volt kempelenes felfogásban
előadott Beugró és Star Wars-jelenet,
valamint részesei lehettünk többek között egy osztálytalálkozónak, és a Jó, a
rossz és az ebéd című színházi előadásnak is. A bálok elengedhetetlen „kelléke”, a tánc sem maradt ki a produkciók sorából, amelyre azután később is
sor került a művelődési ház kamaratermében a vacsora és az elmaradhatatlan
tombolasorsolás mellett.
A Bakó Tünde és Juhász Gergely által
idén is megszervezett, közel háromszáz
diákot és ennél is több szülőt mozgósí-

tó alapítványi bál az iskola tanulóinak,
tanárainak és szülői közösségének ös�szefogásából született meg. A Kempelen Farkas Gimnázium megalakulásával egyidős Budafoki Nyolc Évfolyamos
Oktatásért Alapítvány számlájára befolyt összeg felhasználásáról a kuratórium dönt majd – tájékoztatta lapunkat az
iskola igazgatója, Békefi Gábor.
A programon Karsay Ferenc polgármester is részt vett.
Ötödik alkalommal rendezte meg a
Demjén iskola Rózsakertért Alapítványa a Rózsakerti Bált, amelyen a tanári kórus, Juhász Balázs, a marimbán
játszó ütőhangszeres előadóművész és
Vízi Tibor vezetésével a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola néptáncosai adtak műsort, a vacsora után pedig a
Bananas együttes szolgáltatta a talpalávalót. Az alapítványban dolgozó szülők remek szervezőmunkáját dicséri,

hogy idén kétszázhetven vendég érkezett a bálra, köztük Szepesfalvy Anna
alpolgármester, és a tombolán a szponzorok által felajánlott szolgáltatásokat
és termékeket sorsoltak ki, így a bál bevétele a tavalyi összeg két és félszerese
lett. Ignácz János, a Rózsakertért Alapítvány elnöke beszédében megemlékezett az alapítvány létrehozásáról és
annak korábbi elnökeiről, miközben a
kivetítőn az elmúlt évek báljairól készült fotók pörögtek.
A tornaterem pompás, farsang jegyében készült dekorációját a hétfői közös áhítat alkalmával csodálhatták meg a
gyerekek – mondta Horváth Erika, a Rózsakerti Demjén István Református Iskola igazgatóhelyettese, aki hozzátette: bár
az iskolában már most is elég jó a számítástechnikai eszközállomány, ennek ellenére az idén befolyt összeget is digitális
fejlesztésre fordítják. n (Tamás Angéla)

során ergonomikus padokat és székeket
szereznének be, és lecserélnék a táblákat
is modern Smart-táblára. A kikapcsolódáshoz kényelmes közösségi kuckó kialakítását is tervezik.
Az iskola már a tavalyi est bevételeit is
erre a célra fordította, az idei forrásokból a
korszerűsítés befejezését tervezik. n (vh)

455, illetve a 06-80/277-456 zöldszámokat. Aki otthon marad, vigyázzon a saját
családtagjaira is. Lehetőleg elkülönülve
legyen. Kiemelten fontos az alapos kézmosás, különösen minden olyan esetben,
ha olyan helyen voltak, ahol sok ember
van, pl. a közösségi közlekedés használata után. A szülők ne engedjék gyermeküket két hétig iskolába, ha az elmúlt időszakban Észak-Olaszországban járt. Azok
a munkavállalók is maradjanak otthon,
akik az elmúlt időszakban Észak-Olaszországban jártak. Ebben a cégek, munkáltatók együttműködését is kérjük. Azok az
egyetemisták is maradjanak otthon, akik
az elmúlt időszakban Észak-Olaszországban jártak. Az is fontos, hogy másokra figyeljünk: ha bárki, aki maga körül olyan
emberről tud – legyen magyar vagy külföldi állampolgár –, aki fertőzött területen
járt, kérje meg őt, hogy maradjon otthon
és ne menjen közösségbe, telefonon értesítse háziorvosát vagy a zöldszámot. Ha
valakinél felmerülne a koronavírus-gyanú és beigazolódna, hogy fertőzött, akkor működjön együtt a hatóságokkal. Ha
mindezt betartjuk közösen, akkor már
nagyon sokat tettünk a megelőzésért. n

(Forrás: kormányszóvivő)

Városházi Híradó

TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ

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

SEREG PÉTER
362-3733, 20/548-6461, 30/9192-409
1224 Budapest, XIV. utca 59.

Apróhirdetés-felvétel:

Kérésére házhoz megyünk. Tel: 06-30/6821390, www.a111auto.hu
Konténeres sittszállítás, sóder, homok, murva, zöldhulladék. Tel: 06-20/4646-233
Ács – kőműves vállal minden fajta külsőbelső építési munkákat, lapostető szigetelést,
ereszcsatornázást stb. Tel: 06-70/908-9578

1221 Budapest,
Kossuth. L. u. 25–29.

kert 

Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel.
Szabó Balázs 06-20-264-7752
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Ingyenes kiszállás.
Kerületi Gyorsszolgálat 227-7210,
0630/9400-748
Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves korig.
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Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679

GYORSNYOMDA,
PROMONTOR UDVAR

szolgáltatás 

HIRDETÉS, HIRDETMÉNY

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő

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!

Apróhirdetés



ingatlan 
ELADÓ 22. kerületben beköltözhető 70 m2
háromszobás öröklakás, irányár: 30 millió Ft.
Tel: +36-30/9340-189

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

FIGYELEM! Teljeskörő kertészeti munkák!
Szakszerű metszés, növényvédelem, fakivágás, gallyazás, kertrendezés. Zölderdő János:
06-30/343-7318, www.sunikertek.hu

keres 

Kertépítést, elvadult kertek tisztázását, cserjeirtást, kerti tó, kerti faépítmények építését
vállalom, favágást is. Monostori Attila 06-20918-0945

régiség 

Kert- telekrendezés! Metszés, permetezés,
favágás, bozótírtás, térkövezés, kerítés építés. Reális áron! www.telekrendezes.hu Tel.:
06-20-259-6319

Meghívó

Lakóautó részére parkolót keresek hossz
távra. Tel: 06-20/9437-126

Kastélyok berendezéséhez vásárolok festményeket, ezüst 6-12 személyes étkészleteket (hiányosakat is) gyertyatartót, cukordobozt, régi álló fali, asztali, karórákat, Herendi,
Zsolnay porcelánokat, antik bútorokat, teljes
hagyatékot. Üzlet: 06-20/280-0151, herendi77@gmail.com

MEGHÍVÓ

Budafok-Tétény Általános Ipartestület
meghívja önt a

LEGYEN NAPRAKÉSZ A VÁLTOZÁSOKBAN!
CÉGVEZETŐKNEK ÉS KÖNYVELŐKNEK
c. előadásra

2020. április 7-én, 10 órakor
a Budafok-Tétény Általános Ipartestület Nagytermében
1221 Budapest, Mária Terézia u. 60.
Telefon: 06-30/227-7089
Előadó: Ruszin Zsolt
az MKOE alelnöke, könyvvizsgáló, bejegyzett adószakértő, igazságügyi adó- és
járulékszakértő, szakoktató
10:00 − MEGNYITÓ
10:05 − 2020. júliusi adóváltozások, Online számlázás, Összeköttetés a NAV
rendszerével, Számlakibocsátás
11:00 − KÁVÉSZÜNET
11:15 − Cégkapu rutin
A cégkapu kezelése, lehetőségei
12:15 − Egyéni kérdezési lehetőség, BÜFÉ

2020. március 14-én, szombaton 15
órakor lesz a Rózsavölgy Egyesület

Hirdetésfelvétel

2020. ÉVI RENDES
és TISZTÚJÍTÓ
KÖZGYŰLÉSE,

Médiapartner: Sales Bt.

amelyre a tagokat, támogatókat és érdeklődőket ezúton tisztelettel meghívja az egyesület vezetősége.
A közgyűlés helyszíne: 1221 Budapest, Ady Endre út 25.
2020. március 14-én, szombat este 7
órakor Interaktív együttlét 2., melyen
Zelei Miklós Vendégség című drámája egyedi, tematikus feldolgozásának
már a 2. tétele lesz látható, melyre
hívjuk és várjuk az érdeklődőket.

A rendezvény díjmentes!

Minden alkalommal a Rózsavölgyi Közösségi Házban. Cím: Budapest XXII.
kerület, Ady Endre út 25.

Szakmai támogatónk a
Vállalkozók Országos Szövetsége

Megközelíthető a 41-es villamossal Rózsavölgy alsó megállóig, illetve autóval.

gasztrobarbár (Instagram.com/gasztrobarbar)

Böjtölős bableves
Hozzávalók: A leveshez: 450 g fejtett
bab (fehér), 2 db vöröshagyma, 1 db zellergumó, 4 db sárgarépa, 2 db fehérrépa, 5 gerezd fokhagyma, 2 db babérlevél,
petrezselyem, só, bors, fűszerpaprika. A
tésztához: 1 tojás, 1 ek víz, 2 ek finomliszt, 1 csipet só
elkészítés: A babot előző este hideg vízbe áztatjuk! Az apróra vágott hagymát olajon megpirítjuk, hozzá adjuk az apróra kockázott fokhagymát, a pirospaprikát, a babérlevelet, majd sózzuk és borsozzuk. Ezután felöntjük 2 liter vízzel feltesszük főni a babot. Miután felforrt 20 percig főzzük, majd hozzáadjuk
a felaprított zöldségeket. Közepes lángon addig főzzük, míg a bab és a zöldségek megpuhulnak.
A tészta hozzávalóit csomómentesre keverjük, majd evőkanállal hosszú, keskeny galuskákat szaggatunk belőle és a forrásban lévő leveshez adjuk és
készre főzzük.
Akinek hiányzik a füstös íz, az füstölt paprikával pótolhatja a csülök hiányát.
A kész levest tejfellel és kenyérrel tálaljuk.

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

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

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.: 229-2611/221), dr. Barnáné Károsi Klára irodavezetőhelyettestől, 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.

MEGHÍVÓ
A Budafoki Edelweiss Kórus 2020.
03. 18-án 18 órakor tartja

alakuló ülését

a 1222 Bp., Tóth József u. 47. sz. alatti emeleti helyiségében.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Tisztelettel, Szirtes Edit

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: vételi szándéknyilatkozat beérkezése esetén.

FIGYELEM!!!
VÉGKÍÁRUSÍTÁS A SÁNDOR ÉS TÁRSAI KKt. JÁTÉK ÜZLETÉBEN,
A XXII.KERÜLET, BUDAPEST, PUTTYONYOS UTCA 4 SZÁM ALATT.

20-30-40 %-OS ÁRENGEDMÉNY!!!
NYITVA TARTÁS: H-P:10-18, SZ: 10-13
06-1-227-0933
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 Városházi Híradó

Kupagyőztes kosarasok
Elhódította a Hepp Kupát a Budafoki Kosárlabda Klub
lőször ünnepelhettünk ilyen kiemelke-

Edő sikert a budafoki kosárlabdázás tör-

Lefociztuk a Békéscsabát

ténetében. A dr. Hepp Ferenc-emlékkupa
(Hepp-kupa) az NB I/B és NB II csoportban szereplő csapatok kötelező részvételével zajló kupasorozat. Ez a 2019/2020-as
bajnoki évadban kb. 80 csapat részvételét
jelentette. A kupasorozatban a Dunaharaszti MTK, a Józsefvárosi KC, az ÚjpestMegyeri Tigrisek és a Miskolci EAFC legyőzésével került a Cegléden rendezett
négyes döntőbe a budafoki csapat. Nagy
motivációval készültek az eseményre,
mert egyrészt a klub történetében ez egy
kiemelkedő eredménynek számított, másrészt az utóbbi időszakban, a január elején
a Honvédtól idegenben elszenvedett bajnoki vereség óta nagyon szépen ívelt felfelé a csapat játéka, eredményessége, és
mindent beleszámítva hét győzelmet arattak zsinórban. Mindehhez lelkileg, emberileg nagyon nagy mértékben hozzájárult,
hogy mindezt egymást erősítve, biztatva,
segítve, igazi csapatmunkával érték el.

Gól- és emberhátrány sem volt akadály a győzelemhez
Amikor a 10. percben Lukács Róbert
megszerezte a vezetést a Békéscsabának, majd negyedórával később Derdák
Marcell játékvezető kiállította a fölöslegesen szabálytalankodó Vaszicskut, sok
budafoki szimpatizánssal együtt e sorok
írójának kihagyott egy ütemet a szíve. De
ennek a BMTE-nek a jelek szerint semmi
sem tud ártani, innen is simán talpra állt
a csapat, és az utolsó percben lőtt csabai
gól már csak az eredmény kozmetikázásához volt elegendő, 3-2-re győzött a csapat a labdarúgó NB II 26. fordulójában, és
őrzi kilencpontos előnyét a második helyen a legfőbb üldözővé előlépett Vasassal szemben.
„A világ legboldogabb embere vagyok,
tíz fővel lefociztuk a Békéscsabát úgy,
hogy az elején hátrányban voltunk. Haladunk kitűzött célunk felé.”
Mindezt Csizmadia Csaba, csapatunk
edzője nyilatkozta a vasárnapi infarktu-

sos diadal után a Nemzeti Sport tudósítójának, de mire mi is beszélni tudtunk a
Promontor utca környékének legnépszerűbb emberével, már kissé visszafogottabban nyilatkozott a székelyföldi mester.
„Igazából akkor sem estem kétségbe,
amikor megszerezték a vezetést a vendégek, sőt, még Vaszicsku kiállítása után
sem, mert volt tartása a gárdának, és uraltuk a mérkőzést, az ellenfél emberelőnyben futballozva sem tudott kialakítani
helyzetet. A góljainkon kívül is akadtak
lehetőségeink. Hogy mindez mire lesz
elég az előző heti, soroksári 2-1-es győzelmünkkel együtt? Majd kiderül. Aki ismer, tudja, hogy mindig csak a soron következő mérkőzésre összpontosítok, az
pedig Ajkán lesz. Egy pillanatra sem szabad lazítanunk!” – értékelt a szakember,
aki külön megdicsérte a góllövőlistát 15
góljával holtversenyben vezető csapatkapitányt, Kovács Dávidot, az első és második gólunk szerzőjét.

„Olyan sok időnk nem volt gondolkozni, amikor kiállították Vaszit, hogy
jaj istenem, most mi lesz! Pár perccel később egy beadást a kapufa segítségével
befejeltem, kis szerencse is kellett hozzá, a második gólomat pedig egy bedobás után rúgtam, a védőm elé kerültem, és kilőttem a hosszút. A harmadik
gólt Szabó Máté rúgta egy lécről kipattanó labdából. A Csabának nem is nagyon
volt helyzete, mondhatni, uraltuk a mec�cset. Dupla öröm, hogy tiszteletbeli elnökünk, a felépült Jakab János és tulajdonosunk, Bélteky Róbert is látta a meccset,
és azt, hogy emberhátrányban is képesek
vagyunk fordítani, sőt, tulajdonképpen
magabiztosan győzni” – mondta csapatkapitányunk.
És bár „Csizi” most biztosan nem
örül, amikor ezt olvassa, de tagadhatatlanul újabb fontos lépést tett a csapat a nagy cél, a feljutás kivívása
felé. n (Ch. Gáll András)

Már számolja az órákat a „Budafóka”
Dél-Afrikában edzőtáborozik Zombori Gábor kerületi úszó
Zombori Gábor, a Budafóka junior világbajnok úszója ezekben a napokban a dél-afrikai Stellenboschban edzőtáborozik nevelőedzője, Horváth Tamás irányításával.
A környezet idilli, a társaság jobb nem is
lehetne – a világbajnok, világcsúcstartó
Milák Kristóf diktálja az edzéseken a tempót –, Gábor mégis már számolja a napokat, erőt vett rajta a honvágy.
– Egy dombtetőn épült a szállodánk, onnan rálátunk Fokvárosra, nincs több tizenöt kilométernél a távolság, vasárnap délután be is nézünk a világ egyik legszebb
fekvésű településére – mondta lapunknak
Gábor, aki a pillangózó Biczó Bencével
osztja meg szobáját, s akit internetalapú
telefonon, Viberen hívtunk fel. – Február 22-én jöttünk ki ide, én először járok a
Dél-afrikai Köztársaságban, és pontosan
számon tartom, hogy március 13-án este
kilenckor indulunk el a repülőtérre, ahonnan már másnap, 14-én, 0 óra 30 perckor
indul a gépünk hazafelé. Ebből is érzékelhető, hogy a fejemben már megkezdődött
a visszaszámlálás.
A visszaszámlálás a honvágy félreismerhetetlen jele, amit csak fokoz az a körülmény, hogy előzőleg Thaiföldön is eltöltöttek három hetet, s közben csak pár
napra ugrottak haza Budapestre.
– Nem panaszkodhatom a körülményekre, bár a héten betört egy hidegfront,

aminek következtében nappal csak 24-25
fokot mértünk, éjszaka pedig még 15 fokra is leszállt a hőmérséklet, s egy kissé lehűlt az uszodánk vize. Azóta viszont vis�szatért a kánikula, ismét 35 fok van, sőt, a
héten még melegebb is lesz – érzékeltette
Gábor a fokföldi klímát. – Nehéz összehasonlítani az itteni körülményeket Thaifölddel, az ott igazi turistaparadicsom, ott
minden megvan egy helyen, itt kicsit utazgatnunk kell, de nem vészes. Ezen a héten már egy kicsit visszavettünk az edzésadagból, Thaiföldön reggelente nyolc,
délutánonként hat-hét kilométert úsztunk,
most már inkább a gyorsaságra, az intenzitásra helyezzük a hangsúlyt, s majd otthon könnyítünk, mert március végén jön
az országos bajnokság, ahol biztosítanom
kell a helyemet az olimpiai csapatban.
Igaz ugyan, hogy tavaly a Duna Arénában, amikor 3:46,06 perces idővel junior világbajnok lettem 400 méter gyorson,
teljesítettem az olimpiai szintet, de ha az
ob-n ketten megelőznek, akkor kikerülök az utazók közül. És Holló Balázs, valamint Milák Kristóf nagyon készül erre
a távra is. Őszintén szólva jobban örülnék, ha Kristóf csak a 200 méter pillangóra összpontosítana, arra a számra, amelyben világcsúcstartó, ez mindkettőnknek
jobb lenne...
Gábor ajándéknak tekinti, hogy akkora klasszissal edzhet együtt, mint amilyen

Városházi Híradó
budafok-tétény

Milák, és a kis csapat másik két tagja, a
szintén budafókás Márton Richárd, valamint Biczó Bence a Ferencvárosból.
– Kristóftól van mit tanulnom – említette Gábor. – Igazi egyéniség, a parton kissé különc figura, de a vízben óriási
profi, ott ő a vezér. Nem egyszerű tartani
vele a lépést, voltak olyan időszakok, amikor egy kicsit belefáradtam az edzésekbe,
még az életkedvem is elment, de rájöttem,
hogy ez a mostani tavasz és nyár, a tokiói
olimpiai az egész pályafutásomat, sőt, az
életemet meghatározhatja. És ilyenkor elfeledem a fáradtságot.
Különben is, már megkezdődött a vis�szaszámlálás, március 10-én kora hajnalban felszáll a repülőgép. n (vh)

A döntőben az idei szezonra nagy reményekkel induló, az NB I/B Piros csoportból az NB I/A-ba igyekvő, a Hepp-kupa
címvédésre készülő Veszprémmel találkozott a budafoki csapat.
A kupadöntő kiélezett első negyeddel indult. Néhány ponttal ugyan mindig vezettek a budafokiak, de mivel folyamatosan mindkét oldalon estek a
kosarak, szoros volt az eredmény. Egy
hárompontos dobásnak köszönhetően 20-16-tal fordultak a második játékrészre, viszont itt megrázta magát
a Veszprém, és a 14. percre már négy
ponttal (25-29-re) ők vezettek. Ekkor
következett azonban a döntőnek bizonyuló budafoki roham, hiszen a félidő hátralévő részében egy 19-2-es rohanással 44-31-es állással következett
a szünet. Innentől kezdve nehéz szavakba foglalni mindazt, ami a történt!
Olyan határozottak, motiváltak voltak
a budafokiak, hogy ellenfelünk nem
tudott közelebb férkőzni, sőt imponáló
magabiztossággal a 33. percre majd 30
pontosra (76-49-re) növelték előnyüket! A mérkőzés hátralévő részében a
végeredmény szempontjából már semmi érdemleges nem történt, széplas san
átvette a szerepet a felszabadult érzés,
az öröm és az ünneplés. A döntőben a
csapat nagyon magabiztosan, 89-64-re
legyőzve a Veszprém gárdáját, történelmi győzelmet aratott és elhódította
a Hepp-kupát! n (budafokbasket.hu)

Ifjú sportolóink a dobogó csúcsán
Molnár Janka és Gáll András sikerei
az országos ifjúsági bajnokságon
Molnár Janka és Gáll András révén két
budafoki győzelem született a szombaton és vasárnap rendezett országos junior
és ifjúsági atlétikai bajnokságon a BOKcsarnokban. Ifjúsági olimpikon futónőnk
sikere már nem meglepő, az elsősorban
öttusázóként ismert fiatalember bravúros
győzelme 3000 méteren viszont kuriózumnak számít. Érdekesség: két éve Janka és Andris megosztva nyerte el a Sportfórumon a kerület sporthőse címet.
junior korú, 2001-es születésű Molnár

AJanka már tapasztalt 400-as és 400 gá-

tas, többek között a 2018-as Buenos Aires-i ifjúsági olimpián is döntős volt, és
gáton már a felnőttek között is a legjobb
idehaza. Ezért senkit sem lepett meg,
hogy szombaton fölényesen győzött 400
méter síkon az országos junior bajnokságon. Bartha Attila tanítványa, a BMTE
versenyzője 54,85 másodperces idővel
lett első, majd vasárnap a 200 méteren is
szerzett egy ezüstérmet, kerek 25 másodperces teljesítménnyel.
Gáll András két évvel fiatalabb Jankánál, és őt eddig öttusában, valamint
a futásból és lövészetből álló kombinált számban, a laser run nevű új sportágban elért sikereiről ismertük. Andris –
aki Sörház utcai lakos és a Kossuthba járt
általános iskolába – öttusában a TRION
SC versenyzője, nemrégiben azonban a
veszprémi VEDAC atlétikai szakosztályának edzője, Koós-Hutás László is leigazolta, kimondottan erre a sportágra.
Két hete Andris a felnőtt (nyílt) Budapest-bajnokságon elindult 3000 méteren,
és ottani 8:53 perces idejével kvalifikálta magát az ifjúsági bajnokság vasárnapi
döntőjére.
A finálénak a budaörsi Kovács Ferenc Soma volt az esélyese, és a várakozásnak megfelelően egy négyes boly élén
– amelyben Andris is benne volt – vezette is a mezőnyt. A többiek gyorsan leszakadtak, és az utolsó körig, 2800 méterig nyílt volt a verseny. Akkor Kovács és
Gáll robbantott, majd 100 méterrel a cél

előtt Andris előzött, ellenállhatatlan hajrával faképnél hagyta riválisát, és tízméteres előnnyel, hatalmas egyéni csúccsal
(8:51,70 perc) megszerezte élete első atlétikai országos bajnoki címét.
– Nagyon készültem erre a versenyre, igazából Somát tartottam az esélyesnek, de az volt a taktikám, hogy megpróbálom tartani vele a lépést, és aztán
az utolsó körben lehajrázom. Nehéz verseny volt, nagyon örülök a győzelmemnek, ha egy picikét erősebb az iram, akkor
talán 8:50 alá is be tudtam volna menni.
Továbbra is az öttusát tekintem az igazi
sportágamnak, ez a 3000 méteres verseny
nagyszerű edzés volt az idei öttusa-erőpróbákra – mondta Andris, akit szinte az
egész TRION elkísért a BOK-csarnokba
szeretett edzői, Burcsa Szabolcs és Jakab Ágnes futásspecialista vezetésével. Külön említést érdemel az öttusázók összetartó szellemisége, Burcsa és a
TRION élversenyzője, Kardos Bence a
kairói Világkupa-viadalról hazaérkezve
egyenesen a repülőtérről jött ki a BOKcsarnokba, hogy szurkoljanak Andrisnak,
akinek a futására Szloboda József, az öttusázók utánpótlás szövetségi kapitánya is
kíváncsi volt. n (Ch. Gáll András)
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