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ADél-Budai Kulturális és Sza-
badidõ Központban tartotta

kihelyezett ünnepi ülését Budafok-
Tétény képviselõ-testülete. Bollók
Istvánné polgármester köszöntõ-
jét a Kempelen Farkas Gimnázium
tanulóinak mûsora követte, majd
sor került a kerületi díjak kiosztá-
sára. Az elõzõleg is ismertetett ka-
tegóriákban az alábbi díjazottak
vehették át a kitüntetéseket:

Budafok, Budatétény, Nagyté-
tény, Baross Gábor telep díszpol-
gára Dr. Szincsák József okleveles
építészmérnök, a Budapesti Mû-
szaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem docense lett.

Jó tanuló, jó sportoló díjat kap-
tak: Ferenczi Annamária kézilab-
dázó, Molnár Noémi atléta és Mol-
nár Tamás versenytáncos. 

Az év pedagógusa címet és a
Mihalik Sándor emlékérmet Ma-
darász Natália gyógypedagógus,
Oláhné Kovács Éva pedagógus,
valamint Tóth Vásárhelyi Éva pe-
dagógus vehették át.  Horváthné
Fükõ Zsuzsanna, aki többek között
a Budafok-Tétény Baráti Körök

Egyesületének elnöke,  „Az év in-
tézményvezetõje” cím birtokosa-
ként a Tóth József díjat vehette át. 

Sport 22, és Kultúra 22 díjat
ketten-ketten vehettek át. Az elõb-
bit Ferencz Gábor kosárlabda-

Akikre büszkék lehetünk
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Frakciócikkek

Budafok-Tétény képviselõ-tes-
tületének frakciói és egyéni

képviselõi – szokás szerint – ebben
a lapszámban is lehetõséget kaptak,
hogy megoszthassák gondolataikat
olvasóinkkal, a kerület lakosaival.
A választások elõtt talán kiemelten
fontos, hogy a második oldalon ta-
lálható írások eljussanak önökhöz.

Élhetõ lakótelep

ARózsakerti lakótelep azbeszt-
mentesítése az elõzetes tervek

szerint természetesen idén is a
meghirdetett ütemben folytatódik.
Az ez év áprilisában induló negye-
dik ütemrõl Iván János alpolgár-
mester, projektmenedzser tájékoz-
tatóját a harmadik oldalon olvas-
hatják az érintettek.

Ifjúsági zenekar

ATétény-Promontor Kulturális
Napok  idei rendezvénysoro-

zatának keretében a Mozart Ifjúsá-
gi Zenekar is ekkor ünnepelte fenn-
állásának tizedik évfordulóját. A je-
les alkalomból a Városháza dísz-
termében, Horti Gábor vezényleté-
vel adott koncertjükre szép szám-
mal látogattak el az érdeklõdõk.

Óvodai körkép

Igaz, csak szeptemberben indul
az új tanítási év, de már tavasz-

szal megkezdõdnek az óvodai és
iskolai beiratkozások. Soroza-
tunk a kerület oktatási intézmé-
nyeit mutatja be, mellyel segítsé-
get kívánunk nyújtani azoknak a
szülõknek, akik óvodát, iskolát
választanak gyermeküknek. 
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edzõ, szakosztályvezetõ és Lukács
Istvánné rendõr õrnagy, az utób-
bit pedig Frey György zenész és a
Budafok Big Band, melyet
Thomas Miklós, a zenekar vezetõ-
je képviselt. 

A manapság kiemelt jelentõ-
séggel bíró környezetvédelmi tevé-
kenységben is aktívan részt vesz-
nek a kerület lakosai, a Környezet-
védelemért-díjat ebben az évben
Firisz Sándor nagytétényi lakos ve-
hette át. 

Budafok-Tétény javuló közbiz-
tonságát többek között Varsányi
Gábor polgárõrvezetõnek, Fedor
Zsolt rendõr fõtörzszászlósnak, és
Mayer János tûzoltó õrnagynak is
köszönhetjük, akik munkájuk elis-
meréseként a Budafok-Tétény
közbiztonságáért díjban részesül-
tek. 

A kerület díszpolgárával készí-
tett interjúnkat, valamint a díjazot-
takról szóló képes beszámolónkat
a Városházi Híradó következõ szá-
mában közöljük. 

R.A.

A kerület díszpolgári emlékérme 
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Dr. Lányi István elnök,
Szabad Demokraták Szövetsége

XXII. Kerületi Szervezet 

Szeretettel meghívjuk a Budafok-Tétényi

Liberális Klub összejövetelére.

A belépés díjtalan!

Vendégünk: Gusztos Péter, az SZDSZ ügy-

vivõje, országgyûlési képviselõ.

Témánk: A két választási forduló között.

Helye: 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 60.

Ideje: 2006. április 12. (szerda) 18 óra.

Egyenlõ eséllyel

Többségünknek fogalma sem lehetett arról, hogy milyen lehet de-
mokráciában élni. Valószínû ezért van, hogy sokkal szebbnek, igaz-

ságosnak, emberségesnek gondoltuk, ami az elmúlt rendszerhez képest
nagyrészt igaznak is mondható. Csak kifelejtettük, hogy a demokrácia
is sokféle lehet, hogy mi, akik benne élünk, ezt is el tudjuk rontani. Hogy
a mérhetetlen kapzsiság, a hatalomvágy silányabbá teszi azt, ami egyéb-
ként nagyszerû is lehetne. A kampány idõszakában látható igazán, hogy
– és ez elsõsorban a két nagy pártra igaz – a hatalom megszerzése érde-
kében azok, akik igazságosságról, esélyegyenlõségrõl, polgári tisztes-
ségrõl papolnak, semmilyen eszköztõl nem riadnak vissza. Milliárdok a
kis pártok néhány milliójával szemben, melyeknek sem eredetérõl, sem
felhasználásáról soha elszámolás nem történik. És a média, amely oly
nagyszerûen vette ki részét a rendszerváltásból, szinte csak róluk szól,
esélyt sem adva a parlamenten kívüli kis pártoknak a megszólalásra.
Ebben a lapban, melyet közpénzbõl finanszírozunk, a FIDESZ, az MSZP,
az SZDSZ minden alkalommal megjelenhet, sõt esetenként több olda-
lon is. A CENTRUM és további négy képviselõ csak minden ötödik alka-
lommal, azaz évente négyszer. Ami ma történik, arról jó esetben két hó-
nap múltán mondható vélemény, értékelés, amikor a téma már aktuali-
tását vesztette. Nem csak az a baj, hogy a kampány idején durván sérül
az egyenlõ esély biztosítása, de arra sincs lehetõség, hogy a kerület la-
kossága sokoldalú tájékoztatást kapjon, értesüljön a visszaélésekrõl, a
rossz döntésekrõl is. Több mint egy hónapja leadott írásom eddig nem
jelenhetett meg. Egyszer megérjük, hogy a képviselõ-testület minden
tagja rendszeresen írhasson ebbe az újságba. Egyenlõ eséllyel. Akkor is,
ha a mindenkori hatalomnak nem tetszõ dolgokról tájékoztatja a tisz-
telt olvasót.

HÁVEL BENEDEK

KÉPVISELÕ

MUNKA – OTTHON – CSALÁD
FIDESZ-MDF POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS

AFIDESZ-KDNP és szövetségesei ezen hívószavakat tartják a legfonto-
sabbnak a következõ idõszakra. Mi kerületi politikusként is úgy gondol-

juk, ha életünk e három területén egyetértés és jó szándék jellemzi a közéle-
tet, akkor könnyebb lesz a vitás ügyekben is megegyezésre jutni.
Mi tiszta, zöld kerületet, tiszta, rendezett és pihenésre alkalmas Duna-partot,
átlátható önkormányzati munkát, környezetbarát és magyarbarát gazdaság-
politikát akarunk.

A kerületi beruházásoknál, az önkormányzati megrendelésû munkáknál,
a kerületi vállalkozói érdekképviseletekkel is egyeztetve, a kerületben adózó
vállalkozókat kívánjuk preferálni.

Biztonságot, kiszámíthatóságot akarunk a családoknak, gyermekeiknek,
az iskoláknak, minden dolgozó embernek.

Tiszta, fenyegetettségtõl mentes, békés közéletet akarunk, ahol a verseny-
társak nem ellenségek és nem kérdõjelezik meg egymás jó szándékát.

A múltkori testületi ülésen elutasította a többség a szerény, közös faülte-
tési tervünket.

Mi továbbra is kitartunk szándékunk mellett és fogunk fát ültetni, de min-
den szervezetet, politikai családot szívesen várunk egy közös, békés szándé-
kunkat jelzõ tavaszi faültetésre. A várhatóan sokakat elfoglaló sûrû kam-
pányrendezvények miatt a javasolt idõpontok március 31-én, pénteken
14.00–17.00 és április 1-jén, szombaton délelõtt 10–12 óra között. Az elsõ fa-
ültetésre javasoljuk március 31-ét délután 14.00-kor a Pannónia utcai park-
ban. További idõpontok és lehetséges helyszínek egyeztetését frakciónk ré-
szérõl Janzsó János szervezi (227-0115).

Mi MAGYAR SZOLIDARITÁST és összefogást szeretnénk mindenkivel,
itt Budafok-Tétényben és az egész országban.

Eljött a VÁLTOZÁS ideje! Tisztelt kerületi polgárok!
Ha változást szeretnének, április 9-én vegyenek részt a választásokon, és

fejezzék ezt ki szavazataikkal!

ERÕS GYULA, JANZSÓ JÁNOS, KARSAY FERENC, NÉMETH ZOLTÁN, PESTI NORBERT,
SEBES GÁBOR, SZABOLCS ATTILA ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK

2006. április 9-én jöjjön el és szavazzon Ön is
Lendvai Ildikóra, a Magyar Szocialista Párt 
helyi jelöltjére, és a Magyar Szocialista Párt 

országos listájára!

Lendvai Ildikó 
MSZP

Kétszer igen az MSZP-re, 
kétszer igen Gyurcsány Ferenc Új Magyarország

programjára!

Magyarországért. Önért. 
MSZP.
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Metallochemia kármentesítés - a tervezõ szemével
Atervek szerint idén több, mint

400 kertes ingatlanon történik
majd meg a talajcsere. A munkála-
tokat megelõzõ elõkészítésrõl és a
talajcsere menetérõl dr. Andó Jó-
zsefet, a tervezésért és a minõség-
ügyi felügyeletért felelõs Repét Kft.
ügyvezetõ igazgatóját kérdeztük.

– A tavalyi tapasztalatok tükré-
ben változik-e idén a kiskertek ta-
lajcseréjének menete?

– Alapelveket érintõ változás
nem lesz, a technológia bevált,
ugyanaz marad. A munkák szerve-
zésére, a lakosság pontos tájékoz-
tatására szeretnénk viszont még
nagyobb figyelmet fordítani.

– Hogyan derül ki, hogy mely kis-
kertekben kell elvégezni a talajcse-
rét?

– A kiindulópont minden eset-
ben a 2001-ben elkészült terv, me-

lyet természetesen aktualizálni kell
a jelenlegi viszonyoknak megfele-
lõen. Egy helyszíni szemle során
rögzítünk minden fontos adatot,
például, hogy hol szükséges kerí-
tést bontani, merre tudnak majd
mozogni a munkagépek.

– A tervek aktualizálása során fi-
gyelembe veszik-e a tulajdonos ké-
réseit?

– Természetesen. Nyitottak va-
gyunk minden olyan megoldás fe-
lé, amely nem befolyásolja a talaj-
csere biztonságos elvégzését. A
munkálatok során is végig jelen va-
gyunk, együttmûködünk a kivite-
lezõvel és a tulajdonossal. 

– Nagyon sokan panaszkodnak
a munkákat kísérõ zajra és por-
szennyezésre. 

– Igen, sajnos ez a legfájdalma-
sabb pont. A kivitelezõvel együtt

igyekszünk mindent megtenni an-
nak érdekében, hogy a zaj és a por
mértékét a lehetõ legkisebbre csök-
kentsük. Ennek ellenére – egy ha-
sonlattal élve – sajnos azt kell mon-
danom, hogy operáció nincsen fáj-
dalom nélkül, a munkálatok néhány
napos kényelmetlenséggel járnak.
Ezúton is szeretnénk a lakosság
megértését és türelmét kérni.

– Az év elején egyes területeken
igen komoly problémákat okozott a
belvíz. Számítanunk kell-e újra
ilyen rendkívüli helyzetre? 

– A szokatlanul csapadékos idõ-
járás sajnos megnehezíti a mun-
kánkat. Tavaly év végén és az idei
év elején néhány területen kritikus
helyzet alakult ki, melyet a kivitele-
zõ Vegyépszer Zrt.-vel, a civil szer-
vezetekkel, és az önkormányzattal
közösen sikerült megoldanunk.

Számolnunk kell azzal, hogy a
mentesítendõ terület mély fekvé-
sû, és az idõjárás is csapadékosabb
a megszokottnál, mégis reméljük,
hogy mindez nem befolyásolja a
mentesítési munkálatokat.

– Napjai nagy részét ezek szerint
mostanában Nagytétényben tölti.

– Gyermekkoromban gyakran
látogattuk a Kastélymúzeumot, az
élet most úgy hozta, hogy munka-
területté vált ez a gyermekkori
helyszín. Kármentesítés után a
nagytétényiek egészséges, szeny-
nyezõ anyagoktól mentes környe-
zetben élhetnek majd, és ez a leg-
fontosabb. Egy egyedülálló kör-
nyezetvédelmi terv valósul meg itt
napjainkban, egy tervezõ számára
nincs is ennél nagyobb öröm.

SERBÁN MÓNIKA

MEGÚJUL, ÉS EGÉSZSÉGESEBB LESZ 
A 25 ÉVES RÓZSAKERTI LAKÓTELEP
Az elsõ magyarországi lakóépület azbesztmentesítés

Tájékoztató a IV. ütem április 24.-i megkezdésérõl 

Mindannyiunk megelégedésére elmondhatjuk, hogy az ütemtervnek megfelelõen a Rózsakerti lakótelep
mintegy 75%-ban már megszabadult a káros azbesztszennyezõdéstõl. A májusi projektkezdés óta megvaló-
sult három ütemben több mint 9000 m2 felületrõl közel 100 tonna azbesztet távolítottunk el biztonságosan,
és szállítottunk el veszélyes hulladéklerakóba.

Ebben az idõszakban 42 épület alagsorát azbesztmentesítettük. Az azbesztszennyezéssel érintett 1070 lakás-
ból 588 került sorra. Ezekben a lakásokban a strang szerelõ aknákból eltávolítottuk az azbesztszennyezõdést, va-
lamint kicseréltük a lakások szellõzõcsöveit is.

Az azbesztmentesítés elvégzésével nagymértékben hozzájárultunk az itt élõk egészségesebb lakókör-
nyezetének kialakításához, 25 év után a leromlott alagsori helyiségek megújulnak. 

Az utolsó ütemben a Tûzliliom utca 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. és a Rákóczi utca 4., 6. alagsorának és lakásainak, valamint a Tûzliliom utca 15., 17., 19.,
21., 23., 25., 27., 29., 31., 33., 37., 39. és a Rákóczi utca 8., 10., 12. épületek lakásainak azbesztmentesítése történik meg. Az eddigi gyakorlatnak meg-
felelõen az itt élõket mind a lakossági fórumokon, mind pedig hírlevélben idõben tájékoztatni fogjuk.

A program a Nemzeti Fejlesztési Terv Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program keretében valósul meg. Irányító Hatóság: Gaz-
dasági és Közlekedési Minisztérium.
Budapest, 2006. március Iván János

Rózsakert önkormányzati képviselõje
alpolgármester, projektmenedzser

A projekt az EU társfinanszírozásával,
az Európa Terv keretében valósul meg

A polgármester válaszol
Tisztelt Olvasóink!

Ahónap elején kaptam egy na-
gyon kedves levelet egy kerüle-

ti házaspártól, melybõl engedjék
meg, hogy idézzek. „…levélben
fordultunk Önhöz, melyben segít-
séget kértünk. Levelünkre 2005.
december 7-én válaszolt részünkre
nagyon kedvezõen, amiért ezúton
is szeretnénk köszönetet mondani.
Az elmúlt idõszakban az Ön által

felkért Kht. az általunk kérteket
maradéktalanul, kiváló munkával
mindig elvégezte, amit a Kht. veze-
tõjének és munkatársainak telefo-
non megköszöntem. Tudom, hogy
az általunk kért munkát, amit elõ-
rehaladott korunk, valamint a na-
gyon leromlott egészségi  állapo-
tunk miatt nem tudnánk elvégez-
ni, csak az Ön jóindulatú és megér-
tõ segítségével teljesülhetett. Még

egyszer köszönjük segítségét, to-
vábbi munkájához jó egészséget
kívánunk! Vágvölgyi József és
Vágvölgyi Józsefné”. Ezúton is
köszönöm kedves soraikat és
õszintén örülök, hogy idõben sike-
rült szakszerû, megfelelõ segítsé-
get nyújtani Önöknek! 

BOLLÓK ISTVÁNNÉ

POLGÁRMESTER
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KAMARAERDEI KEREKERDÕ
BÖLCSÕDE, ÓVODA ÉS ISKOLA
Gyönyörû, hathektáros parkos környezetben szere-
tetteljes, biztonságérzetet adó bölcsõdei, óvodai és
iskolai nevelés!

– feszített víztükrû medencék
– angol nyelv már az oviban
– kis létszámú csoportok
– szótagolva olvasás
– tenisz, RSG, labdajátékok
– logopédus és pszichológus

– zongoraiskola
– informatika
– sok-sok játék
– síelés
– mûfüves focipálya
– KRESZ-park

Ne csüggedj, ha messze laksz!  Biztonsági övvel és gyermeküléssel felszerelt,
kényelmes autóbuszainkkal utazhatsz hozzánk!

1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.
Tel.: 249-9772, 06-20-585-5289 www.suliovi.hu

Tisztelt választópolgárok!
Az országgyûlési képviselõk 2006. évi általános választása elsõ fordulójának a napja
2006. április 9. (vasárnap), a második fordulójának a napja április 23. (vasárnap).
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

Szavazni kizárólag személyesen, a választópolgár értesítõjén feltüntetett szavazó-
körben lehet.

Aki a szavazás napján lakóhelyétõl távol, de Magyarországon tartózkodik, a lakó-
helye szerint illetékes jegyzõtõl kapott igazolás birtokában, más szavazókörben is
szavazhat.

Igazolást – a választás elsõ és második fordulójára egyaránt – személyesen vagy
meghatalmazott útján legkésõbb 2006. április 7-én 16.00 óráig lehet kérni és kiadni.
Ajánlott levélben úgy lehet igazolást kérni, hogy az 2006. április 4-én megérkezzen a
választási irodához.

Ismét értesítem önöket arról, hogy Budapest XXII. kerületében a választásokra ki-
alakított 48 szavazókör területi beosztása nem változott, az alábbi szavazóhelyiségek-
nél azonban változás történt.

1. az 1. számú szavazókörhöz tartozó választópolgárok, akik eddig az Anna utca
15/B száma alatti Zeneiskolában szavaztak, a Tompa utca 2–4. szám alatti Általános
Iskolában szavazhatnak,

2. a 14. számú szavazókörhöz tartozó választópolgárok, akik eddig a Gádor utca
101–105. szám alatti Általános iskolában szavaztak, a Ják utca 40. szám alatti Óvodá-
ban szavazhatnak,

3. a 15. számú szavazókörhöz tartozó választópolgárok, akik eddig a Tóth József
utca 45. szám alatti Mûvelõdési Házban szavaztak, az Árpád utca 2. szám alatti Álta-
lános Iskolában szavazhatnak,

4. a 18. számú szavazókörhöz tartozó választópolgárok, akik eddig a Tóth József
utca 45. szám alatti Mûvelõdési Házban szavaztak, az Árpád utca 2. szám alatti Álta-
lános Iskolában szavazhatnak,

5. a 23. számú szavazókörhöz tartozó választópolgárok, akik eddig a Magasház ut-
ca 1. szám alatti Mûvészeti Iskolában szavaztak, a Pannónia utca 50. szám alatti Ál-
talános Iskolában szavazhatnak,

6. a 26. számú szavazókörhöz tartozó választópolgárok, akik eddig a Magasház ut-
ca 1. szám alatti Mûvészeti Iskolában szavaztak, a Pannónia utca 50. szám alatti Ál-
talános Iskolában szavazhatnak.

A módosított névjegyzék (választópolgárok jegyzéke) 2006. április 7-én 16.00 órá-
ig, illetõleg április 21-én 16.00 óráig tekinthetõ meg a Polgármesteri Hivatal Okmány
és Ügyfélszolgálati Irodájában (1221 Budapest, Városház tér 11.).

A mozgásukban gátolt választópolgárok mozgóurna kiküldését kérhetik a szava-
zás napjáig az Okmány és Ügyfélszolgálati Iroda telefonszámán – 229-2611/183 mel-
lék –, illetve a szavazás napján az értesítõn feltüntetett szavazókör szavazatszámláló
bizottságától.

Amennyiben a szavazás napján kérik a mozgóurnát, és az illetékes szavazókör te-
lefonszámát nem ismerik, szintén hívják a 229-2611/183 telefonszámot.

A mozgásában gátolt választópolgárokat kérésükre a szavazás napján a szavazat-
számláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi a szavazás lehetõvé téte-
le érdekében.

Azok a hajléktalan választópolgárok, akik rendelkeznek települési szintû (Buda-
pest XXII. kerület) lakcímmel, azok 1221 Budapest, Szent István tér 14. szám alatti Ál-
talános Iskolában kialakított 10. számú szavazókörben szavazhatnak.

Szavazni a következõ személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány bemuta-
tásával lehet:

– lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú
személyi igazolvány), vagy

– lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány, vagy
– útlevél, vagy
– 2001. január 1-jét követõen kiállított vezetõi engedély.
Ha a lakóhelyétõl eltérõ településen tartózkodik a szavazás napján, és a szavazást

megelõzõen kért és kapott igazolást a lakóhelye szerinti jegyzõtõl, akkor feltétlenül vi-
gye magával a szavazáshoz az „Igazolás a lakóhelytõl eltérõ helyen történõ szavazás-
hoz” megnevezésû nyomtatványt is.

Kérem, hogy a szavazásra az Értesítõt is szíveskedjenek magukkal vinni, ennek be-
mutatása azonban nem feltétele a szavazásnak.

A személyazonosság igazolása után a szavazatszámláló bizottság átadja a választó-
polgárnak a szavazólapot, amelyet a szavazópolgár jelenlétében hivatalos bélyegzõle-
nyomattal lát el.

A szavazólap átvételét a választópolgár a névjegyzéken aláírásával igazolja.
Szükség esetén a szavazatszámláló bizottság tájékoztatja a választópolgárt a szava-

zás módjáról.
A szavazólap kitöltéséhez szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére. A ki-

töltés ideje alatt csak a választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében. Az a választó-
polgár, aki nem tud olvasni, vagy akit testi fogyatékossága, illetve egyéb ok akadályoz
a szavazásban, igénybe veheti más választópolgár – ennek hiányában a szavazat-
számláló bizottság két tagjának együttes – segítségét.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplõ jelölt, illetõleg lista
neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metszõ vonallal lehet (+
vagy X).

Ha a választópolgár a szavazólap kitöltését elrontja, akkor a szavazatszámláló bi-
zottságtól a rontott szavazólap átadásával kérhet újat. A bizottság a rontott szavazó-
lap helyett újat – személyenként – csak egyszer adhat ki.

A választópolgár a kitöltött szavazólapot borítékba teszi és a szavazatszámláló bi-
zottság elõtt az urnába helyezi.

Érvénytelen az a szavazólap, amely:
– nincs ellátva a hivatalos bélyegzõlenyomattal,
– a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz.

Érvénytelen az a szavazat, amelyet
– érvénytelen szavazólapon adtak le,
– nem megfelelõen kitöltve adtak le,
– kiesett jelöltre adtak le.

A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel – nem érinti, ha a
szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, a jelöltek sorrendjét megváltoztatták, a
jelölt nevét kihúzták, illetve nevet hozzáírtak.

A választási kampány 2006. április 7-én 24.00 óráig, illetõleg április 9-én 19.00 órá-
tól április 21-én 24.00 óráig tart.

Tilos kampányt folytatni 2006. április 8-án 0.00 órától április 9-én 19.00 óráig, ille-
tõleg április 22-én 0.00 órától április 23-án 19.00 óráig.

A választással kapcsolatos közvélemény-kutatás eredményét 2006. április 1-jétõl
április 9-én 19.00 óráig, illetõleg 2006. április 15-tõl április 23-án 19.00 óráig nem sza-
bad nyilvánosságra hozni.

A választási plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2006.
május 23-ig köteles eltávolítani.

Dr. Pölös Géza
Helyi Választási Iroda

vezetõje

TUI Utazási Központ

Esõerdõ Utazási Iroda a CAMPONÁBAN
Most foglaljon és spóroljon!

Elõfoglalási kedvezmények április 15-ig, 
illetve április 30-ig.

A részletekrõl érdeklõdjön irodánkban!
Tel.: 424-0470; email: campona@esoerdo.hu

www.esoerdo.hu
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BÁTORSÁG – BIZTONSÁG – IGAZSÁGOSSÁG

Magyar beruházások, 
magyar kis-, közép- 

és nagyvállalkozások, 
magyar munkahely, 
magyar munkaerõ.

Kedves Budafok-Tétényiek!
Tisztelt Választópolgárok!

Lendvai Ildikó, a XXII. kerületi MSZP országgyûlési képviselõ-jelöltje az
alábbi 10 pontban foglalom össze az Önök által tett javaslatok alapján a ke-
rületben 2006 és 2010 között végzendõ feladatokat, képviselõi programomat. 
Amennyiben a vállalásokkal Önök is egyetértenek, kérem, hogy április 9-én szavaz-
zanak a Magyar Szocialista Pártra, és jelöltjére! 

Tíz Lépés a Kerületért

1. A kerületi Dunapart szórakozó és pihenõövezet kialakításának kezdemé-
nyezése, elsõsorban a Hunyadi Laktanya és környéke vonatkozásában.
2. A kerület fõ közlekedési útjainak felújítása (Nagytétényi út, Rózsakert utca,
Tóth József u., Anna utca, Balatoni út, Torda út, 6-os út)
3. Az M6-os autópálya kerületi szakaszának befejezése.
4. A Budafoki Könyvtár átadása 2007 õszén.
5. A 47-es villamosvonal továbbvezetésének kezdeményezése a Campona felé.
6. A budafoki Piac-volt Budafok Mozi területén az önkormányzat tervei sze-
rinti beruházással egy korszerû piac építése lakások kialakításával. 
7. A Panel Plusz Program révén további kerületi lakótelepi épületek felújítása.
8.  Lakótelepi rendõrség kezdeményezése a kerületi lakótelepeken.
9. A Dél-budai Szennyvíztisztító létesítése.
10. Az M0-ás autópálya déli szektor M1 és 51-es út közötti új pálya megépítése
(Duna híddal)

Lendvai Ildikó
országgyûlési képviselõjelölt (MSZP)

Nagytétényi út felújítása

M6-os autópálya építése Panel Plusz program

A dunatelepi gát

Budafok-
Tétény

Budafok-Tétényért, megint szövetségben!
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A HVB Bank Hungary Zrt.
munkatársat keres

PRIVÁT AKVIZÍTOR 

munkakör betöltésére 
Budapest XXII. kerületében, a Campona Üzletközpontban lévõ bankfiókjába

(Referenciaszám: 925)

Feladata:
• a Bank potenciális lakossági, illetve célcsoportos kisvállalati ügyfeleinek egyéni

és csoportos akvirálása,
• a potenciális ügyfelek lokális feltérképezése, a kapcsolatok építése,

• együttmûködés és folyamatos kapcsolattartás a vállalati üzletággal – csoportos
dolgozói akvizíció,

• kapcsolattartás helyi külsõ értékesítési csatornákkal, az ügynöki hálózattal, hi-
telközvetítõkkel,

• aktív cross-selling tevékenység.

Elvárásaink:
• felsõfokú végzettség, 

• pénzügyi termékek értékesítésében szerzett minimum 1-2 éves gyakorlat, 
• felhasználói szintû számítógépes ismeretek,

• tárgyalóképes angol- vagy németnyelv-tudás,
• ügyfélorientált gondolkodás, értékesítési szemlélet és -készség,

• kitûnõ tárgyalási és kommunikációs készségek,
• dinamikus, agilis személyiség,

• kiváló elemzõ- és problémamegoldó készség.

Sikeres pályázat esetén Ön egy kiemelkedõ teljesítményt nyújtó bank tagja lehet,
ahol szakmai fejlõdésre és versenyképes jövedelemre számíthat.

Amennyiben Ön a fenti követelményeknek megfelel, fényképpel ellátott szakmai
önéletrajzát a referenciaszám megjelölésével kérjük, juttassa el hozzánk az alábbi

címek egyikére, hogy a kölcsönös ismerkedést megkezdhessük.

HVB Bank Hungary Zrt.
Humánpolitika/Személyzetfejlesztés
1054 Budapest, Szabadság tér 5–6., 

E-mail: job@hu.hvb-cee.com

A HVB Bank Hungary Zrt.
munkatársat keres

PRIVÁT ÜGYFÉLMANAGER 

munkakör betöltésére 
Budapest XXII. kerületében, a Campona Üzletközpontban lévõ  bankfiókjába

(Referenciaszám: 920)

Feladata:
• a Bank lakossági, illetve célcsoportos kisvállalati termékeinek és szolgáltatásainak
teljes körû értékesítése (hiteltermékek, betéti és befektetési termékek, számlater-

mékek és az ahhoz kapcsolódó egyéb termékek és szolgáltatások),
• az ügyfelek informálása, igényeik feltérképezése, kapcsolattartás, tanácsadás,

proaktív értékesítés,
• aktív cross-selling tevékenység.

Elvárásaink:
• felsõfokú végzettség,

• banki területen, ügyfélkezelésben, értékesítésben szerzett 2-3 éves gyakorlat, 
• lakossági hitelezési tapasztalat,

• német és/vagy angol társalgási szintû nyelvtudás,
• valuta- és forintpénztárosi, illetve értékpapír jogi vizsga elõnyt jelent,

• ügyfélorientált gondolkodás,
• értékesítési szemlélet és képesség,

• kiváló kommunikációs készség.

Sikeres pályázat esetén Ön egy kiemelkedõ teljesítményt nyújtó bank tagja lehet,
ahol szakmai fejlõdésre és versenyképes jövedelemre számíthat.

Amennyiben Ön a fenti követelményeknek megfelel, fényképpel ellátott szakmai
önéletrajzát a referenciaszám megjelölésével kérjük, juttassa el hozzánk az alábbi

címek egyikére, hogy a kölcsönös ismerkedést megkezdhessük.

HVB Bank Hungary Zrt.
Humánpolitika/Személyzetfejlesztés

1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
E-mail: job@hu.hvb-cee.com

Tisztelt érintett lakosok!
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Budafok Belváros (a Leányka
u.–Vihar u.–Aranyfácán u.–Panoráma u.–Anna u.–Kálváriahegy
u.–Kereszt u.–Tóth József u.–Budapest–Pusztaszabolcs MÁV vasútvo-
nal–Duna u.–kerülethatár (a XI. kerülettel közös közigazgatási határ) ál-
tal határolt terület 

Kerületi Szabályozási Terve (KSZT) I. módosítása és kibõvítése 

– közbensõ véleményezési szakaszának – egyeztetési anyaga elkészült,
mely 

2006. március 31-tõl 2006. április 12-ig megtekinthetõ a 
Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodáján. (Fszt. 10. szoba)

A témában 2006. április 13-án 16.30 órakor lakossági fórum kerül
megrendezésre a Polgármesteri Hivatal Dísztermében. (Városház
tér 11.)
Az anyaggal kapcsolatos észrevételeiket, kéréseiket a Fõépítészi Iroda
munkatársai fogadják.

Budapest, 2006. március 20.

Bollók Istvánné
polgármester

Tízéves az ifjúsági zenekar
A32. Tétény-Promontor Kulturális Napok (2006. március 14–30.) ke-

retén belül 2006. március 24-én este hét órai kezdettel fennállásának
10. évfordulója al-
kalmából a budafoki
Városháza zsúfolá-
sig telt dísztermében
koncertet adott a Bu-
dafoki Mozart Ifjú-
sági Zenekar.

Az eredetileg
nyolc zenemûbõl ál-
ló koncert végül a
nagy sikerre való te-
kintettel két ráadás-
számmal is kibõvült.
Horti Gábor vezényletével az elõadott mûvek között többek között fel-
csendült J. Haydn D-dúr zongoraverseny I. tétele Fóris Szilárd szólójával,
a zenekar nagy kedvence, Kodály Zoltán Háry Jánosa és hallhattuk W. A.
Mozart Titusz kegyelme címû mûvébõl Szebenyinszkiné Németh Beáta
elsõ hegedûs elõadásában Vitellia áriáját. A koncert zárásaként a zenekar
vezetõje, Vukovits Zoltán és Bollók Istvánné polgármester asszony mon-
dott üdvözlõbeszédet. A hangversenyt követõ fogadást a polgármester
asszony és Lendvai Ildikó országgyûlési képviselõ nyitotta meg.

dtb.
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Civil pályázatok
KÖZMÛVELÕDÉSI ÉS CIVIL PÁLYÁZAT

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet:
1. közmûvelõdési tevékenységre: a helyi közmûvelõdési rendeletben meg-

fogalmazott célok megvalósítására. Pályázhatnak a XXII. kerületben mûködõ
közösségek, csoportok, magánszemélyek és gazdasági társulások, amelyek az
önkormányzat által vállalt közmûvelõdési feladatok megvalósításában közre-
mûködnek.

2. XXII. kerületi székhellyel bejegyzett, tevékenységüket a kerületben folytató
civil szervezetek támogatására. Pályázhatnak a közélet bármely területén tevé-
kenykedõ szervezetek, elsõsorban azok, amelyek a területen hiánypótló tevé-
kenységet folytatnak, illetve hátrányos helyzetû rétegek kulturális programjai-
nak szervezésén munkálkodnak.

Politikai tevékenységre nem igényelhetõ támogatás.
A szervezetek pályázhatnak:
–egy adott programra vagy tevékenységre,
–a mûködésükhöz szükséges kiegészítõ támogatásra.
Pályázat csak a felsorolt (1-2.) témakörök egyikére adható be, és egy pá-

lyázó csak egy pályázatot nyújthat be!
A pályázóknak adatlapot kell kitölteniük, amely a polgármesteri hivatal por-

táján és Ügyfélszolgálati Irodáján szerezhetõ be, illetve letölthetõ a www.bp22.hu
internetes oldalról.

A pályázatokat Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzat Kép-
viselõ-testületének Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága bírálja el.

A döntés ellen fellebbezni nem lehet.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2006. április 18. (kedd) 16 óra.
A pályázatok elbírálásának várható idõpontja: 2006. április 25.
A pályázaton való részvétel elõfeltétele a 2005. évi pályázati összeggel történõ

elszámolás.
A támogatásban részesülõkkel az önkormányzat megállapodást köt.
A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítást ad: Radnayné A. Amarilla köz-

mûvelõdési csoportvezetõ vagy Dobos Zsuzsanna civil referens 1221 Budapest,
Városház tér 11. Tel.: 229-2687.

A pályázatok ugyanerre a címre nyújthatók be, a borítékra kérjük ráírni:
„KSTB-pályázat”.

XXII. Kerületi Önkormányzat
Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága

MÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJAK

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet
a kerületben élõ fiatal elõadómûvészek, valamint zene-, képzõ- és iparmûvészek
számára  azzal a céllal, hogy évente három tehetséges fiatal mûvész pályakezdés-
ét megkönnyítse, illetve a kerülethez való kötõdésüket erõsítse.

Az ösztöndíj idõtartama: 12 hónap.
Az ösztöndíj összege: kategóriánként havi bruttó 20 000 Ft, mely összeg adó-

köteles.
Pályázati feltételek: pályázhat mindenki, aki diplomát szerzett valamely fel-

sõfokú mûvészoktatási intézményben, illetve aki a pályázat kiírásának idején
ezen intézmények valamelyikének 3, 4, 5 éves hallgatója. A pályázat felsõ korha-
tára 35 év. A pályázónak a pályázat kiírása elõtt minimum 1 éves állandó XXII.
kerületi lakóhelybejelentõvel kell rendelkeznie.

Zenei kategória: saját elõadású zenemûvel, vagy saját szerzeményt tartalma-
zó 1 db kazettával, vagy CD-vel lehet pályázni.

További feltételek: az ösztöndíj ideje alatt közremûködés 3 kerületi koncer-
ten, vagy 1 önálló koncert adása a kerületben. Zeneszerzõk esetében 2 önálló vo-
kális és hangszeres mû komponálása kerületi együttesek számára.

Képzõ- és iparmûvész kategória: minimum 2 elkészült mû bemutatásával,
vagy konkrét tervekkel, vázlattal és ezek mûleírásával lehet pályázni. Az ösztön-
díj lejárta után a pályázatot elnyert mûvész kiállításon szerepel a kerületben,
melynek anyagából egy munkát a kerület számára felajánl egy leendõ közgyûjte-
mény javára.

Elõadó-mûvészi kategória: színészek, ének- és táncmûvészek számára. A
pályázónak 1 db, minimum 20 perces saját produkciót tartalmazó videokazettát
kell benyújtania.

További feltétel, hogy az ösztöndíj ideje alatt a nyertes pályázónak közremû-
ködnie kell kerületi rendezvényeken, vagy önálló est adása a kerületben.

Minden pályázónak a pályázati kérelemhez csatolni kell a megszerzett diplo-
ma másolatát, vagy a hallgatói jogviszony igazolását és a szakmai önéletrajzot.

Az ösztöndíj idõtartama alatt az ösztöndíjat elnyertektõl elvárás, hogy nyilvá-
nos szereplésükön, illetve katalógusokban, kiállításokon feltüntessék az ösztön-
díjat adományozó nevét.

A pályázat elbírálásáról  Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkor-
mányzat Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága dönt a szakmai zsûri vélemé-
nye alapján. A döntés ellen fellebbezni nem lehet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. április 18. (kedd) 16 óra.
A pályázat elbírálásának várható idõpontja: 2006. április 25.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Radnayné A. Amarilla közmû-

velõdési csoportvezetõ vagy Dobos Zsuzsanna civil referens 1221 Budapest, Vá-
rosház tér 11. Telefon: 229-2687. A pályázatok ugyanerre a címre nyújthatók be.
A borítékra kérjük ráírni: „Mûvészeti ösztöndíj”.

„EGÉSZSÉGÜGYÉRT” DÍJ

A Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Képviselõ-testülete a
4/2004. (02. 18.) Ör. számú rendeletével megalapította az „Egészségügyért” díjat.
A díj évente legfeljebb két természetes  vagy jogi személynek, illetve jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkezõ szervezetek részére adományozható, akik a rendelet
szerint:

– kerületi egészségügy javítása, 
– kerületi egészségügy fejlesztése érdekében, 
egyszeri vagy folyamatos tevékenységet végeztek, amellyel maradandó, pél-

daértékû vagy, kimagasló eredményt értek el.
A díj adományozására bárki tehet írásban javaslatot. A javaslatnak tartalmaz-

nia kell a tevékenység és az eredmény részletes leírását.
A díj odaítélésérõl a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a

képviselõ-testület dönt.
A díjat a kerület polgármestere Semmelweis Ignác születésének évfordulója

alkalmából rendezett ünnepségen adja át.
Beküldés határideje: 2006. április 15.
Helye: Budafok-Tétény XXII., Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
1221, Bp.,  Városház tér 11.
Felvilágosítást nyújt: Keresztesy Éva egészségügyi irodavezetõ. Tel.: 229-2698.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS SPORTCÉLÚ TÁMOGATÁSRA

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet
a kerületi tömeg- és szabadidõsport fejlesztésére, a lakossági testedzés támogatá-
sára, a sportolási lehetõségek biztosítására, a nyári táborozások támogatására.
A pályázók köre: sportegyesületek, lakossági közösségek, óvodák és iskolák.
A pályázat elnyerhetõ: „A” tevékenységre, „B” mûködési kiadásokra.
Az „A” változatra a pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait, a tevé-
kenységi formát, annak helyét, idejét, a várhatóan foglalkoztatott létszámot, a fel-
használandó anyagokat, eszközöket, létesítmények felsorolását, a tevékenység
(esemény) megvalósításához szükséges összeg költségigényét, a kért támogatás
összegét, a tevékenység (esemény) zárónapjának megjelölését.
A „B” változatra a pályázatnak tartalmaznia kell: apályázó adatait, a fõ- és mel-
lékfoglalkozású dolgozók létszámát, az éves költségvetés várható alakulását, a
bevételi és kiadási tételek rövid ismertetését, a sportegyesületben, egyesületben
foglalkoztatott sportolók létszámát, sportági megosztását, az igényelt támogatás
mértékét.
A pályázatokat az önkormányzat képviselõ-testületének Kulturális, Sport és Tu-
risztikai Bizottsága bírálja el. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
Pályázni adatlap kitöltésével lehet, mely átvehetõ a polgármesteri hivatal Ügy-
félszolgálati Irodáján, valamint a Közoktatási és Sport Irodán, továbbá letölthetõ
a www.bp22.hu internetes hálózatról.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2006. április 18. (kedd) 16 óra.
A benyújtás helye: XXII. kerületi önkormányzat polgármesteri hivatal iktatója
(1221 Bp., Városház tér 11.)
Információk: Közoktatási és Sport Iroda (1221 Bp., Duna u. 1–3.) elsõ emelet
104-es szoba, Gyarmatiné Juhász Ilona sportreferensnél.
Pályázatok elbírálásának várható idõpontja: 2006. április 25.
A támogatásban részesültekkel az önkormányzat megállapodást köt.
A KSTB felhívja a pályázók figyelmét, hogy a 2005-as pályázat elszámolásának hi-
ánya a pályázatokból való kizárást vonja maga után.

XXII. kerületi önkormányzat
Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság
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Kerületi óvodai körkép 5.
5. Sz. Egyesített Óvoda

(VII. Utcai Óvoda–Rózsakert Utcai
Óvoda)

Az egyesített óvoda két tagintéz-
ménybõl áll, melyek a kerület

legrégebbi és legfiatalabb óvodái.
A Baross Gábor telepi VII. Utcai
Óvoda a kerület kertvárosi részén
még a háború után, 1945-ben
épült, majd 1970-ben bõvítették a
mai formájára. Jelenleg négy cso-
portba 95 gyerek jár ide. A Rózsa-
kert Utcai Óvoda a lakótelep négy-
emeletes házai között 1980-ban ke-
rült átadásra és 6 csoportban fo-
gadja óvodásait , jelenleg ide 155
gyermek jár . Mind a két tagóvodá-
ban a gyermekcsoportokban azo-
nos életkorú gyermekek járnak.

Ottjártunkkor a VII. utcai épü-
let barátságos csoporttermei vár-
ták vissza lakóikat, mert kicsik és
nagyok egyaránt az irigylésre mél-
tóan jól felszerelt udvaron élvezték
az elsõ igazi tavaszi nap melegét. A
csendes falak között Horváthné
Fükõ Zsuzsanna óvodavezetõvel
beszélgettünk, aki 1989 óta fárado-
zik azon, hogy az intézmények ma-
ximális szolgáltatást nyújtsanak.
Sokéves, kiemelkedõ munkája el-
ismeréseképp március 15-én a KU-
SZA színháztermében megtartott,
kihelyezett ünnepi képviselõ-tes-
tületi ülésen „Az év intézményve-
zetõje” kitüntetõ címet kapta és az
ezzel járó Tóth József-díjat vehette
át Bollók Istvánné polgármester
asszonytól.

– Mi a legfontosabb feladata
óvodavezetõként?

– Az, hogy a szülõ, aki óvodát
keres gyermekének, az épületek
elõtt elhaladva, vagy belépve az in-
tézménybe érezze, ide szívesen
hozná mindennap csemetéjét. A
tagóvodák dolgozói mind nagy
gondot fordítanak a közvetlen kör-
nyezet küllemére, az épületek kül-
sõ és belsõ állagának megóvására,
hogy minél ízlésesebb, családia-
sabb környezetben biztosítsák a
gyermekeknek a fejlõdésükhöz el-
engedhetetlenül szükséges szere-
tetteljes, biztonságos és nyugodt
légkört.

– Milyen nevelési program alap-
ján dolgoznak a két óvodában?

– Óvodáink a ’90-es évek végén,
az akkor már folyó nevelési mun-
kával harmonizálva Porkolábné

dr. Balogh Katalin: Kudarc nélkül
az iskolában – komplex prevenciós
programját adaptálta. Célunk a
gyerekek részképességeinek a
mozgásban való fej-
lesztése – amelynek
fontos része a rend-
szeres úszásoktatás –,
mert hisszük, hogy ez-
zel megelõzhetõk a ké-
sõbbi tanulási zava-
rok.

Fontos a rászoruló
gyerekek felzárkózta-
tása, az életkori sajá-
tosságoknak megfele-
lõ fejlesztés és a tehet-
séggondozás, hiszen
így érhetjük el, hogy a
tõlünk kikerülõ 6–7
éves gyerekek kudarc
nélkül kezdjenek bár-
mely általános iskolát,
ehhez nagymértékben
hozzájárul az óvo-
dánkban tevékenykedõ logopédus
is. Az óvodába kerüléstõl folyama-
tosan – speciálisan erre a célra ki-
dolgozott csoportnaplókban – kö-
vetjük nyomon a gyerekek fejlõdé-
sét és mindenkinél azt a területet,
részképességet fejlesztik óvodape-
dagógusaink, amelyben esetleg el-
maradás mutatkozik. A mozgásfej-
lesztés eredményeit jól mutatják
azok a díjak, amelyeket különbözõ
kerületi és fõvárosi sportverse-
nyekrõl hoztak haza a gyerekek.
Mindezek érdekében folyamato-
san fejlesztjük a nevelés szellemi és
tárgyi feltételeit.

– Milyen források állnak rendel-
kezésre az eszköztár bõvítésére?

– Az évi rendes költségvetés
gyarapítására – amelyet a fenntar-
tó biztosít – óvodáink sikeresen
vesznek részt országos, fõvárosi és
kerületi pályázatokon, valamint
rendszeresen szervezünk jóté-
konysági bálokat és papírgyûjtése-
ket is. Az innen befolyó pénzeket
folyamatosan fejlesztésekre fordít-
juk.

– A szülõk partnerek ebben a
munkában?

– Elmondhatom, hogy nagyon
jó a kapcsolat a szülõkkel. Fontos-
nak is tartjuk, hogy bármikor bete-
kinthessenek az intézmény életé-
be, hiszen a mai világban, amikor a
megváltozott munkarend miatt a
gyerekek lényegesen több idõt töl-

tenek itt, az óvoda feladata a szülõk
segítése a gyereknevelésben. Az
együttmûködést közös kirándulá-
sok, rendezvények, sportnapok

gazdagítják, valamint a minden év
május utolsó hetében rendezett
gyerekhét, amelynek zárónapján a
gyerekek, szülõk és az óvodai dol-
gozók részvételével közös zsúrt
rendezünk, ekkor búcsúztatjuk el
iskolába menõ óvodásainkat.

– Mennyire fontos az óvodape-
dagógusok elkötelezettsége a minõ-
ségi munka és az intézményfejlesz-
tés iránt?

– Ahhoz, hogy a nevelési prog-
ramunkat maradéktalanul alkal-
mazni tudjuk, az ELTE fejlesztõ pe-

dagógia szakát kell elvégezni óvó-
nõinknek. Jelenleg már az óvónõk
90%-a elvégezte. Szerencsére jól
összeszokott, majd 20-30 éve itt

dolgozó nevelõi gárda áll a hátam
mögött, akik nyitottak a társadal-
mi, és ezen belül az oktatáspoliti-
kai változásokra és akikkel a közö-
sen elhatározott célok megvalósí-
tása így könnyebben megy. Mind-
annyiunk közös célját pedig jól pél-
dázza az óvodák jelmondata: „Ke-
resem minden gyermek titkát és
azt kérdezem: hogyan segíthetném
abban, hogy önmaga lehessen”
(Janusz Korczak).

SCHOLTZ VIKTÓRIA

Meghívók
A Rózsakerti Általános Iskola
2005/2006-os tanévben ünnepli
25. évfordulóját.
Az évforduló tiszteletére a diákok
részére tantárgyi pályázatokat
hirdettünk A díjazott pályamun-
kákat kiállítás keretében mutat-
juk be az érdeklõdõknek. Szeretet-
tel meghívjuk a Rózsakerti Általá-

nos Iskola diákjai által készített
pályamunkák kiállításának a
megnyitó ünnepségére, amelyet
2006. április 5-én 14.30 órakor
tartunk.

Az iskola tantestülete és diákjai

A Baross Gábor Általános Iskola
2006. április 29-én alapítványi bált
rendez. Bõvebb felvilágosítást a 362-
4505 telefonszámon adunk.Szere-
tettel várjuk a " barossi" szülõket!

Barkácsoljunk együtt!
Ajándékkészítési technikák, eszközök, kellékek bemutatója és
vására: pólófestés, textilfestést, szalvétatechnika üvegre, papír-
virágok batikolt papírból, ajándékkészítés facsipeszbõl, tojás-
tartóból. 
Idõpont: 2006. április 8. szombat 9-13 óra
Beszélj Velem Alapítvány Óvodája, 1225 Budapest, Bartók Béla út 4.
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HA NEM AKAR KÉTPÁRT 
RENDSZERT…

… ÁPRILIS 9-ÉN
SZAVAZZON

A MAGYAR DEMOKRATA FÓRUMRA
(Program olvasható a www.mdf.hu honlapon)

Köszönet mindenkinek, aki ajánlószelvénye átadásával támogatott.
Szabolcs Attila

Szabolcs Attila
Hiteles
Ember

Hiteles
Politika

HA 
- Igényli a következetes, felelõs politizálást, 
- Szeretne korrupciómentes közéletet,
- Egyetért a haláladó eltörlésével,
(egyenesági leszármazottak örökösödési adója)
- Fontos Önnek a gyermekéheztetés megszüntetése,
- Dolgozni szeretne, de a kora miatt nem   alkalmazzák,
- Olcsóbb, hatékonyabb államot akar,
- Méltányos nyugdíjat szeretne,
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Tétény-Promontor Kulturális Napok eseményei

A március 15-i ünnepségek képekben

A Nagytétényi Kastélymúzeumban az érdeklõdõk
megismerhették régi korok lakókörnyezetét, zené-
jét, táncát és öltözékeit a Company Canario Histori-
kus Táncegyüttes korhû tolmácsolásában.

32. Tétény-Promontor Kulturális Napok megnyitó

Ismét eltelt egy év, és
idén immár 32. alka-
lommal került megren-
dezésre kerületünk ki-
emelkedõ kulturális
eseménye, a Tétény-
Promontor Kulturális
Napok rendezvényso-
rozata, amely elsõsor-
ban a kerülethez kötõdõ
amatõr és hivatásos mûvészeknek nyújt bemutatkozási lehetõséget. Már-
cius 14-én a Dél-Budai Kulturális és Szabadidõ Központban Bollók
Istvánné polgármester asszony és
Lendvai Ildikó, kerületünk or-
szággyûlési képviselõje nyitotta
meg hivatalosan is a rendezvényt,
amelynek keretében kerületünk
három tehetséges, fiatal mûvésze
mutatkozott be alkotásaival a KU-
SZA Galériában. Mike Balázs gra-
fikus, Bányai Gábor Bertalan ke-
ramikus, és Till Zoltán grafikus-
festõ munkáit dr. Kubászova Ta-
mara, a Mészáros László Képzõ-
mûvészeti Egyesület tagja – aki
maga is keramikus – méltatta. Ez-
zel az eseménnyel indult tehát út-
jára a 2006-os Tétény–Promontor
Kulturális Napok rendezvénysoro-
zat, amely idén is tartalmas szórakozást kínált az érdeklõdõknek sokszí-
nû, változatos programjával.

Kiállítás a Törley Pezsgõpincészet Zsolnay-termében

A Tétény-Promontor Kulturális Napok keretében március 17-én „Ke-
rületünk múltja és jelene a vizuális kultúra területén, portrék, kis-
plasztikák, kerámi-
ák és gobleinek”
címmel, a Mészáros
László Képzõmûvé-
szeti Egyesület kiál-
lítását nyitotta meg
Bollók Istvánné
polgármester asz-
szony a Törley
Pezsgõpincészet
Zsolnay-termében.
Az esemény házi-
asszonya Dobos Jo-
lán kerámiamû-
vész, maga is az
egyesület tagja. A kiállító mûvészek – fõleg a kerületet bemutató –
munkáit dr. Feledy Balázs mûvészettörténész méltatta, majd Barna
István magánénekes Bartók Béla és Kacsóh Pongrác dalait adta elõ
Párkányi Zsuzsa zongorakíséretével. A kiállítás március 31-ig láto-
gatható.

S. V.
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GYORSSZOLGÁLAT 1975
Dugulás, csõrepedés, ázás megszünte-
tése. Vízóra, víz-, gáz-, fûtésszerelés.

Mosógép-, mosogatógép-bekötés. Villanybojlercsere és vízkõmentesítés. 
Kerti télicsapcsere ásással is. Kisebb javítási munkát is vállalunk. 

Gebe László: 207-2850, 06-30-949-2052, 06-30-942-0064. 
Egy év írásos garanciavállalás!   www.gebeviz.hu

GEBE

AUTOMATA
MOSÓGÉPJAVÍTÁS
garanciával, Energomat,

Minimat, Zanussi,
Whirlpool, stb. Hétvégén is!

: 207-3971

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelõ E.K. KFT.
Bojlerjavítás, -csere, vízkõte-
lenítés. Mindenféle vízveze-
ték-szerelési munka gyors el-
végzése! 

: 207-2928, 06-20-911-2679

MEGOLDÁS DÉL-BUDA SZERVIZ

Automata mosógép-, cent-
rifuga-, bojler-, tûzhely-, 
mikrójavítás helyszínen,

garanciával 
: 285-3488, 06-30-950-1717

BBuuddaaii  ggyyoorrsssszzoollggáállaatt
teljes körû gázkészülék-javítás,

víz-, villany-, fûtésszerelés, 
gépi duguláselhárítás 

a nap 24 órájában, hétvégén is.
291-2800 és 

06-20-334-3437

Lakásfelújítás, új épület kivitelezése.
Kõmûvesmunkák, gipszkartonozás.
Homlokzatszínezés állványozva is.
Festés, mázolás, tapétázás. Hideg-
burkolás, igényes kivitelezés, korrekt
áron. Kisebb munkát is vállalunk! 
Szili Tibor  : 207-4024; 0630- 364-4100

GAZDABOLT
Vetõmagok, növényvédõszerek nagy
választékban szaktanácsadással, mg-i
szerszámok, permetezõgépek, alkat-
részek, táp-termény, mg-i fóliák ked-
vezõ áron. Várjuk kedves vásárlóinkat!
XXII., Bartók B. út 55. (Botond u. sa-
rok) Tel.:207-4622

Komoly tapasztalattal rendelkezõ dél-bu-
dai könyvelõcég vállalja egyéni vállal-
kozók, bt-k, kft-k könyvelését, bérszám-
fejtését és magánszemélyek jövedelem-
adó bevallásának elkészítését. 

Clay Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
1222 Bp, Széchenyi u. 14. Tel.: 227-0175, 

e-mail: clay@mail.datanet.hu

A CAMPONÁNÁL IGÉNYES 
50–80–90 m2-es  lakások 
400 E Ft/m2 és 140 m2-es,

két generációs lakások 
350 E Ft/m2 áron eladók. 

Érdeklõdni: 06-30-931-0935

Budafok központjában pa-
norámás, 63, 76, 88 

és 100 m2-es lakások 
válaszfalazás elõtt eladók

280–300 E Ft/m2 áron 
+ garázs és tároló.

06-20-230-3016,
319-2525

www.freewebs.com/hegybiro

TÉTÉNY TEHER
Költöztetés-, irodák-,
páncél-, konténeres
sittszállítás :228-0758
mobil: 06-20-925-3915

XXII. kerületben, Kastélypark-
hoz közel, 2006-ban épülõ 

5 lakásos sorházban 72 nm-es
lakások erkéllyel, terasszal, sa-
ját kerttel és gépkocsi-beállóval

eladók. Ár: 270 000 Ft/nm. 
Tel.: 06-70-237-5317 
és 06-30-488-0717

Diplomás, 23 éves lány 
vállalja alsó tagozatos

gyerekek korrepetálását
bármely tantárgyból, illetve

német nyelv oktatását!
Érdeklõdni: 

06-30-244-7854

Értesítem praxisom betegeit, 
hogy április 1-jével visszavonulok.

Megtisztelõ bizalmukat
megköszönve további jó egészséget

kívánok szeretettel: 
dr. Bessenyei Mária, 

belgyógyász szakorvos, háziorvos

Gázkészülék-javítás

Hazai cirkók, konvektorok,

tûzhelyjavítás. 
Tamás László: XXII., Huszár u. 17.

Tel.: 227-0431, 06-20-457-0916

Szobafestést, mázolást, bur-
kolást pvc és szõnyegpadló-
zást, hõ- és hangszigetelést,
teljes felújítást garanciával

vállalunk. 
Tel.: 06-30-919-5806

Képkeretezés és kreatív-hobby bolt
Budafokon a Mária Terézia u. 

28-30. sz. alatt. Paszpartuzás, kasí-
rozás, clipszes képtartók és tükör
egyedi méretben is rendelhetõk. 

Nyitva: h–p: 10–17, sz: 9–12 óráig. 
Tel.: 06-30-583-7243

Családi házak takarítá-
sához megbízható 
személyt keresünk 

Rózsavölgybe. 
Tel.: 06-30-297-8482

Vízvezeték, központifûtés,
gázvezeték, gázkészülék

szerelését, javítását vállalom
garanciával, ügyintézéssel.
Díjtalan kiszállás, felmérés.

Wiesler Tamás: 06-20-924-1194

Masszázs!
Bio-, svéd-, thai, fogyasztó

masszírozás, mágnes-
mezõ-kezelés az Ön

lakásán. Németh Erzsi 
06-30-419-0898,  06-20-985-9325

Csempézést, kõmûves-
munkát, szobafestést, víz-
szerelést azonnalra is vál-

lalok. Tel.: 226-2527 
és 06-30-975-0053

1221 Budapest XXII., Kossuth L. u. 25–29. I. 3. (Promontor Üzletház) 
Telefon/fax: 203- 6252, 06-20-223-7100, 06-20-229-4285

· SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL
(forgalmi érték 40–80 %)

Díjmentes azonnali elõminõsítés
Jövedelemvizsgálat nélkül,  BAR listán lévõknek is. 
Hitelkiváltás, magánhitel, adótartozás, végrehajtás… 

Elõzetes költségátvállalás
· HITELKIVÁLTÁS

· LAKÁSLÍZING
· VÁLLALKOZÓI HITEL

GÉPELÉS! 
Levelek, diplomamun-

kák, nagyobb terjedelmû 
szövegek stb. számítógé-

pes gépelését vállalom
nyomdaipari végzett-

séggel.
Tel.: 06-20-330-2157

Nálunk hitele van,
hitele lesz
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SZÕNYEGTISZTÍTÁS
06-80-200-639, 3-470-865, 3-470-866

ingyen hívható 8–16 óráig.

MINÕSÉG, GARANCIA
Portalanítás. Perzsák, szõttesek javítása.

Szõnyeg Express Kft. Bp. IX., 
Soroksári út 164., www.szonyegexpress.hu

SZÕNYEGTISZTÍTÁSHÛTÕGÉPEK, BOJLEREK,
MOSÓGÉPEK JAVÍTÁSA

garanciával. 
Új Hajdú-termékek árusítása.
Hétvégén is. Ingyenes kiszál-

lás, nyugdíjasoknak ked-
vezmény!

Tel.: 370-1359, 06-70-266-2104

☺☺    STRESSZ oldása
HAJ-gyógyászat

TANULÁS elõsegítése
PÁRKAPCSOLAT javítása

XI., Etele út 59-61. 
www.eletmodvaltas.hu

Balázs Zsuzsanna: 06-20-976-3721

Bélyeggyûjteményeket,
régi pénzeket, régi képes-

lapokat és levélborítékokat
vásárolunk. V., Bécsi u. 5. 

Tel.: 317-4757

XXII. Kerületi Önkormányzat  
SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT (1221 Bp., Törley tér 3–4.)

munkatársakat keres
Szociális gondozót határozott idejû kinevezéssel (2 fõ 
házi segítségnyújtás területére) elsõsorban szakirányú 
szakképzettséggel, pl. szociális gondozó és szervezõ,

szociális gondozó és ápoló. 

Bérezés a Kjt. szerint. Egyéb juttatások: étkezési jegy, utazási
bérlet, munka- és védõruházat a közalkalmazotti szabályzat 

szerint. Munkarend: munkaidõkeret alkalmazásával.
Jelentkezés 2006. április 15-ig Szepesfalvyné Magassy Márta

intézményvezetõnél szakmai önéletrajzzal. 
Tel/fax: 229-2358, e-mail: szocszolg@fibermail.hu

A XXII. Kerületi Családsegítõ és Gyermekjóléti
Központ felsõfokú szociális végzettséggel rendel-

kezõ szociális munkást és OKJ végzettségû
szakgondozót keres.

Jelentkezni írásban, szakmai önéletrajzzal kizáró-
lag a fent megjelölt végzettséggel a következõ 

címen lehet:
Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ 

intézményvezetõje,
1225 Budapest, Nagytétényi út 276.

SZENT IMRE KÖZÖSSÉGI HÁZ (1223 Budapest, Kistétényi u. 13/b)
Budatétényi Polgári KÖr (telefon: 226-0671)

Állandó programok: hétfõn fél 4-20 óráig Jazzpróba.
HOLLÓ TÁNCKLUB
Társastánc: (standard, latin táncok, keringõ, tangó, csacsacsa, rocky stb). Okta-
tó: Holló András. Tanfolyam díja: 4500 Ft/10 alkalom. Idõpont: szerdán, este 8-
tól fél 10-ig. Jelentkezés: Feinek Kornélia: 362-2614, 06 (20) 313-5514
JÓGATANFOLYAM
Kezdõ tanfolyamok szerda: 10–12 óráig, tel: (20) 423-4504; csütörtök: 18–20
óráig, tel: (20) 517-8787

Nagytétényi Polgári Kör – Szelmann-ház
2006. április 16-án 20.00 órától LOCSOLÓ BÁL. Játszik: sóskuti Benta-Party.
Jegyárusítás: 1800 Ft, 2006. 04. 03-tól 04. 14-ig 16.00–19.00 óra között a Szelmann-
házban, tel.: 207-5862.
Állandó programok:
Foltvarró, kézimunka szakkör, bélyeggyûjtõ szakkör, Shaolin Kung Fu, Jazzbalett,
Tendency Táncegyüttes – versenytánc, „Tétény Rex” Asztaltársaság, Nyugdíjas Klub,
Családi vasárnap, Fúvós Party (részleteket elõzõ számunkban olvashatnak).

Baross Gábor Telep Polgári Kör
áprilisi programjai

4., kedd 16 óra: Nyugdíjasklub, vezeti Bíró Mihályné. Egészségügyi tornát
tartja: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelõ
5., szerda 18 óra: Polgári Kör összejövetele
6., csütörtök 17 óra: FOTO Klub, vezeti: Kutas Endre; 18 óra bélyeg, jelvény,
képeslap, kitüntetés, fém- és papírpénzgyûjtõk klubja, vezeti: dr. Rácz Ist-
ván, 18 óra: Állami Nyomda–Baross I. oszt. asztalitenisz-mérkõzés idegen-
ben
11., kedd 16 óra: Nyugdíjasklub, vezeti Bíró Mihályné. Egészségügyi tornát
tartja: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelõ
13., csütörtök 17 óra: Kertbarát kör, vezeti: dr. Zatykó Lajosné kertészmér-
nök. Minden héten csütörtökön 16–18 óra között Pálfi Csaba rendõrségi meg-
bízott fogadóórát tart a Szent Bernát-házban.

A Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete Székháza
1222 Budapest, Tóth József utca 45., telefon: 229-3812

Programajánló Civil szervezetek napja – április 29. (szombat) 10 óra, a Budafok-Tétény Baráti
Körök Egyesülete Székházában. A délelõtti program 10 órától 12 óráig tart, a dél-
utáni programra pedig 13.30 óra és 15.30 óra között kerül sor.
Klubjaink: Egyesületi Klub Nap – április 4. (kedd), április 11. (kedd), 17 óra,
sok szeretettel várjuk egyesületünk kedves tagjait.
Turisztikai és Gyalogtúra Klub – április utolsó szerdája, 16–18 óra. Klubveze-
tõ: dr. Bálint Eszter és Bozsó Gy. Zsoltné, gyalogtúra-vezetõ: Simon László.
További klubjaink és tanfolyamaink a szokott idõben, érdeklõdni a
www.baratikorok.hu-n lehet, de felvehetik velünk a kapcsolatot az
info@baratikorok.hu e-mail címen és a 229-3812, valamint a 06 (30) 200-
0953 telefonszámokon is.

Választási közlemény
Tisztelt választópolgárok!
Budapest XXII. kerületében, a 32. számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi
Bizottság (OEVB) választott tagjai az alábbiak:
– Elnök: dr. Apostol János
– Elnök-helyettes: Vados Géza
– Tag: Konkolyné Sólyomi Mária
Delegált tagok:
– dr. Forrai Gábor
– dr. Dallos Zsolt
– Kívésné Maróti Csilla
– dr. Somosy Zoltán
A Választási Bizottság az üléseit a Polgármesteri Hivatal (1221 Budapest, Város-
ház tér 11.) épületében a Házasságkötõ teremben (félemelet) tartja.
Telefon: 229-2611/248 mellék. A bizottság ülései nyilvánosak.
Az ülések ideje: minden csütörtökön 15.00 órától 16.00 óráig tart.
A bizottság a jogszabályban elõírt feladatai ellátásához esetenként más idõpont-
ban is ülésezik.
A Választási Iroda Vezetõje: dr. Pölös Géza címzetes fõjegyzõ
Általános helyettese: Vági Pálné aljegyzõ
Budapest XXII. kerületében, a 32. számú Országgyûlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság a 2006. április 9-re kitûzött országgyûlési képviselõk válasz-
tására az alábbi jelölõ szervezetek egyéni képviselõjelöltjeit vette nyilvántartásba:
Jelölt neve Jelölõ szervezet megnevezése
Lendvai Ildikó MSZP
Németh Zoltán FIDESZ-KDNP
Dr. Lányi István SZDSZ
Staudt Gábor MIÉP-Jobbik
Szabolcs Attila MDF

Dr. Pölös Géza
Helyi Választási Iroda Vezetõje
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MMáárrcc..1166--áápprriilliiss  1166..  
„TOJÁSBÓL LESZ A CSODA!”- Akció!

VVáássáárroolljjoonn  aa  CCaammppoonnaa  üüzzlleetteeiibbeenn  mmiinn..  55000000  FFtt--
éérrtt,,  bbllookkkkjjááéérrtt  aazz    IInnffoorrmmáácciióónn  aazzoonnnnaall  NNeessttlléé  ccssookkiitt

kkaapp  ééss  mmeeggdduupplláázzhhaattjjaa  eessééllyyeeiitt  aa  BBMMWW--ss  jjááttéékkoonn!!
RRéésszzlleetteekk  aa  CCaammppoonnaa  IInnffoorrmmáácciióónn  ééss  aa  sszzóórróóllaappookkoonn!!

ÁÁpprr..  11--2288--iigg  SUZUKI HOLLÓS MOTORKIÁLLÍTÁS

ÁÁpprr..  77--2233--iigg  KERÉKPÁR kiállítás

ÁÁpprr..  88..  sszzoommbbaatt  1166  óórraa  Levente Péter gyermekmûsora

ÁÁpprr..  99..  vvaassáárrnnaapp  1100--1111--iigg  
Kölyökklub matiné Ördögh Nórival
Játékok, családi totó, ajándékok!

ÁÁpprr..  1133--1144--1155--éénn  1111--1188--iigg  Húsvéti gyermekprogramok

ÁÁpprr..  1155..  sszzoommbbaatt  1188  óórraa  Bódi Guszti és a Fekete
Szemek – lemezbemutató koncert

LLEERROOYY  CCAAFFÉÉ::  Koncertek csütör-
töktõl- szombatig 20 órától!

A XXII. kerületi önkormányzat lapja
Megjelenik kéthetente 

Kiadja: a Sprint Kft. 
Fõszerkesztõ: Rendes Alina 

Munkatársak: 
Hajnal Éva, Kenesei Gábor 

Felelõs kiadó: Machos Ferenc
Szerkesztõség címe: 

1221 Budapest, Városház tér 11.
Telefon/fax: 482-0189 

E-mail: ujsag@bp22.hu 
A lap számai olvashatók: www.bp22.hu 
Hirdetésfelvétel: Ügyfélszolgálati Iroda

pénztárában (Városház tér 11.)
Telefon: 229-2611/108 mellék, 

illetve: Sprint Kft. 1137 Budapest, 
Újpesti rkp. 7. Tel.: 237-5060

Terjesztõ: Nagy Mária
Telefon: 229-3706, 06 (20) 436-6612 

Nyomdai elõállítás: 
Magyar Hivatalos Közlönykiadó

Lajosmizsei Nyomdája 
Felelõs vezetõ: Burján Norbert

Táskaszám: 06.0970

Felhívás!
Kedves Szülõk! Kedves
Családok!

Májusban a KUSZA-ban
fotókiállítást rende-
zünk Anyák napja alkal-
mából.

Ha van olyan családi
fotójuk, melyet szívesen
rendelkezésünkre bocsá-
tanának, kérjük, juttas-
sák el hozzánk 2006. áp-
rilis 20-ig.

Örömmel töltene el
bennünket, ha kiállítá-
sunkkal is köszönthet-
nénk a hozzánk látogató,
illetve közel s távol élõ
mamákat és a családo-
kat.

Szeretettel várjuk a
képeket!

Dél-budai Kulturális
és Szabadidõközpont –
KUSZA (1222 Budapest,
Nagytétényi út 31–33.);
www.kusza.hu; telefon:
226-0559, 226-5317.


