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Nagy Lajos:
Drága Édesanyám!
Szeresd a jó anyád
Ahogy szeretheted
Hordozd a szívedben
Ezt a drága kincset
Mert hogy egy édesanya
Milyen drága kincs
Azt csak az tudhatja
Akinek már nincs.
Adhat néked az élet
Márványkõ palotát
Csak egyet nem adhat:
Két édesanyát.
Az életben csak addig lehetsz
Boldog és vidám,
Míg e szót mondhatod:
Drága Édesanyám!
Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm az édesanyákat
és nagymamákat.

Bollók Istvánné
polgármester

Díszpolgár 2006

Virágos kerületért!

Pro Sanitate

Sakk-matt

I

A

D

I

dén a kerület díszpolgára kitüntetõ címet – amelyben a városrészért végzett tevékenységükkel
kiemelkedõ életmûvet létrehozó,
vagy a kerület polgárai számára
különösen jelentõs tevékenységet végzõ személyek részesülhetnek – dr. Szincsák József építészmérnök-operaénekes kapta.

z elõzõ évekhez hasonlóan kerületünk tisztasága, szépítése
és egészségesebbé tétele érdekében a Budafok-Tétény Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága, a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete és a polgármesteri
hivatal meghirdeti a „Tiszta, virágos kerületért!” mozgalmat.

r. Rácz Jenõ egészségügyi miniszter dr. Kuberka Zoltán, a
Budapesti Gyógyír 11. Kht. XXII.
Kerületi Tüdõgondozó Intézet vezetõ fõorvosa részére szakmai tevékenysége elismeréseként Pro
Sanitate (Gyógyításért) Díjat adományozott. Interjúnkat a hetedik
oldalon olvashatják.

mmáron két esztendeje kerületünkben él a 39 éves Jakobetz
László sakkedzõ, FIDE-mester.
Az egyik legtöbb koncentrációt
és odafigyelést igénylõ szellemi
sport nagymesterével a sport
szeretetérõl, életútjáról, terveirõl és a jövõ tehetségeirõl beszélgettünk.
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Fidesz–MDF-frakció

Dr. Lányi István elnök,
Szabad Demokraták Szövetsége
XXII. Kerületi Szervezet

Tisztelt választópolgárok!
Köszönjük, hogy újra bizalmat szavaztak az
MSZP–SZDSZ kormánynak a megkezdett munka folytatásához. Külön köszönjük a kerületi liberális szavazóinknak, hogy aktív, fegyelmezett hozzáállásukkal
elõsegítették Lendvai Ildikó újraválasztását. Bízunk
benne, hogy ez az összefogás az októberi önkormányzati választásokon is sikerrel fog járni.
és kerületünk fejlõdése töretlen marad.

Mire e cikk megjelenhet, eldõl a magyar parlament összetétele. Köszönettel tartozunk minden választópolgárnak, hogy a választásokon részvételével bizonyította a demokrácia egyik legfontosabb eseménye iránti elkötelezettségét.
Külön köszönjük azok részvételét és szavazatait, akik jelöltjeinket és pártjainkat támogatták. Tegyék meg ezt a jövõben is, keressenek meg bennünket gondjaikkal, közérdekû javaslataikkal.
Hisszük, hogy minden apró változtatás jobbíthatja, vagy ronthatja kerületünk
állapotát, helyzetét.
Javaslatainkat mindig a jobbítás szándéka vezérelte eddig is. A legutóbbi testületi ülésen a Tátra–Mátra utca környékén megvalósuló csatornaépítés költségeinek tisztázására tettünk elõterjesztést. Sajnos a többség kibújt a helyzet egyértelmû tisztázása alól.
Még márciusban frakciónk tagjai közös összefogással fákat ültettek a Pannónia utcai parkban az ott lévõ fiatalokkal együtt. Az elõkészítésben részt vállaló,
kötelességtudó Simó Kálmánnak és csapatának is köszönet jár. Sok hasonló, tervezett faültetés kellene. Szívesen részt veszünk benne, bárki is indítványozza.
Interpellációnkkal most a kerületben folyó improvizatív útépítésekre kértünk
választ a polgármestertõl, nagyobb koordinációt és elõrelátható tájékoztatást
kérve a kerületi polgároknak.
Magyar szolidaritást akarunk az egész hazában, és itt Budafok-Tétényben is!

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

„Nagy felelõsség, nagyobb esély”
B

ár a hivatalos
eredményre
még várni
kell, a nagy
számok törvénye szerint Lendvai
Ildikó
Budafok-Tétényben ismét mandátumot szerzett a következõ kormányzati ciklusra, melyen a késõbb
beérkezõ szavazatok sem módosítanak.
– Ismét bizalmat szavazott önnek
Budafok-Tétény választópolgárainak többsége, melyhez gratulálunk!
– Nagyon örültem ennek a bizalomnak. Már csak azért is, mert nálunk is az történt, ami az országban:
a rendszerváltás óta most elõször újraválasztották a képviselõt, ahogy a
kormányt is. Ez nagy felelõsséget, de
minden eddiginél nagyobb esélyt is
jelent. Nem most kell megismerkednem azzal, mi is történt a kerületben
az elmúlt években, nem most kell telefonlistákat böngészgetnem: kik a
civil szervezetek vezetõi, a helyi közélet szereplõi, az iskolaigazgatók,
vállalkozók, mûvészek, egyházi személyiségek. Kitûnõ a viszonyom a
polgármester asszonnyal és az önkormányzattal is. Egyszerûen csak
fel kell emelnem a kagylót, és elmondanom mindenkinek: folytatjuk a jó
együttmûködést.
De nem csak azoknak szeretnék
köszönetet mondani, akik bizal-

mukkal megtiszteltek: a baloldali és
liberális szavazóknak. Köszönet
azoknak is, akik annak ellenére szavaztak rám, hogy pártszimpátiájuk
esetleg máshová köti õket, de úgy látták: Budafok-Tétény jó irányban fejlõdik. És köszönöm azoknak is a választási részvételt, akik nem rám szavaztak, Neki és a valamilyen okból a
választáson részt nem vevõknek is
azt ígérem: ahogy eddig, mindnyájukat, egész Budafok-Tétény érdekeit szeretném képviselni.
– Ön a televízióban a múlt héten
azt nyilatkozta, hogy nem prognosztizálható teljes biztonsággal a szavazás számszerû aránya az elsõ forduló
adatai alapján, hiába lép vissza az
SZDSZ jelöltje az ön javára. Végül –
ahogy várható volt – mégis megkapta
a liberálisok szavazatait.
– Igen, és ezért külön köszönet illeti az SZDSZ visszalépõ jelöltjét, a
helyi szervezetet, az aktivistákat, és
mindazokat, akiknek az elsõ fordulóban nem én voltam a szívükhöz és
pártjukhoz legközelebbi jelölt, mégis eljöttek rám, a folytatásra, a koalíciós kormányra szavazni a második
fordulóban.
– Választókörzetét több ciklus óta
képviseli a parlamentben. Erõs és kitartó lobbitevékenységének köszönhetõen számos beruházás, fejlesztés,
környezetvédelmi tevékenység valósult meg és folyik azóta is a kerületben. A miniszterelnök úr a KUSZÁban tartott rendezvényén elmondta:
mint minden peremkerületnek, így

Budafok-Téténynek is fejleszteni és
hasznosítani kell ezen adottságait,
összhangban természetesen egyéb jellegzetességeivel és jellemzõivel. Nyilván számíthatunk arra, hogy a kormányzati tervekkel összhangban továbbra is épül, szépül majd a kerület.
– Nyílt kártyákkal játszottunk
már a választás elõtt is. Mindenki
megismerhette az „Új Magyarország” tervét, amelybõl kiderült: mire
számíthatunk részben saját, részben
uniós forrásokból. Dél-budai
szennyvíztisztítóra, a környezetvédelmi beruházások folytatására, a kerületi autópálya-szakasz megépítésére. Közösen kell kitalálnunk, hogyan tudjuk a környezõ településekkel együtt kihasználni a Duna-part
adottságait. Budafok-Tétény vissza
akarja kapni a maga Duna-partját,
hiszen sokan emlékeznek arra az idõre, amikor sétálni, sportolni, szórakozni, de még fürödni is lehetett itt.
– Hallhattuk már budapesti politikusoktól, hogy fontos cél a fõváros
összképének egységesebbé tétele, mûködésének összehangolása.
Gyurcsány Ferenc kormánya végre akart és tett is azért, hogy a budapesti vezetés és a kormány közötti
együttmûködés közvetlenebb, hatékonyabb legyen, ezt bizonyítja Molnár Gyula budapesti kormánymegbízott kinevezése is. Mit javasol, melyek
lennének az együttmûködés fontosabb, helyi szintû lépései?
– A budapesti városvezetés és a
kormány együttmûködési megálla-

podást kötöttek. Megépül az új
metróvonal, kiszélesedik az M0.-s
déli hídja, új híd készül északon is.
Megújulnak a történelmi gyógyfürdõk, új nemzetközi konferenciaközpont épül. Így még sokkal több
turistát fogadhat a fõváros, akik közül sokan kilátogathatnak bort kóstolni a mi kerületünkbe is. A második Gyurcsány-kormánynak folytatnia kell azt a gyakorlatot, amely
szerint minden fõvárosi 1 Ft-hoz,
amit az utak javítására szánnak, a
kormány is hozzáteszi a maga 1 Ftját. Ebbõl telik a Nagytétényi út, a
Balatoni út és sok más utca helyrehozására, amelyek állapotát néhány héttel ezelõtti ittjártakor, a
Nagytétényi úton végigzötykölõdve a miniszterelnök maga is megtapasztalhatta. Szükség van arra is,
hogy a központi költségvetés továbbra is támogassa a BKV-t. Különben hogyan kezdeményezhetnénk a 47-es villamos útvonalának
meghosszabbítását? De az együttmûködés folytatása kell ahhoz is,
hogy a már elkészült szép tervek
nyomán felépüljön a Kossuth Lajos
utcában a Szabó Ervin Könyvtár új
kerületi fiókja. A Nagytétényi Kastélymúzeum vezetõjével és barátaival régóta dédelgetjük a múzeum
bõvítésének tervét. Egyedül azonban nem megy. Reméljük, ehhez is
meglesz a kormányzati és fõvárosi
támogatás.
– Köszönjük, munkájához sok sikert és kitartást kívánunk!
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A polgármester válaszol
Ö

römmel olvastam azt a nemrég érkezett levelet, amelyet
Cseh László Zoltánplébános úr írt.
A levélben megköszöni önkormányzatunknak a múlt évben
nyújtott támogatást, és tájékoztat a
plébániahivatal jövõ évi terveirõl.
Engedjék meg, hogy a levelet közzé
tegyem, hiszen a plébános úr olyan
terveket említ, amelyek kerületünk
szempontjából fontosak.
„Mélyen Tisztelt Polgármester
Asszony!
Örömmel olvastuk polgármester asszony levelét, amelyben arról tájékoztatott, hogy BudafokTétény Önkormányzata, az elmúlt év gyakorlatának megfelelõen, az idén is támogatást kíván

nyújtani a kerület egyházközségeinek állagmegóvási munkálataihoz.
A Szent Lipót-plébániatemplom Budafok kiemelkedõ mûemléke. Állagmegóvását és felújításának folytatását az egyházközség hívein kívül nyilván a kerület
tágabb közössége is fontosnak
tartja.
Ezenkívül az õsi Péter-Pálkápolna felújítása is terveink között szerepel. Állapotát tekintve
súlyos összegbe kerülne e kápolna rendbehozatala. E terveink
megvalósításához kérjük szépen
az önkormányzat szíves támogatását, lehetõségeikhez mérten. Itt
szeretnénk ismételten megkö-

A képviselõ-testület döntései

Á

prilis 20-án Budafok-Tétény
Budapest XXII. Kerület Önkormányzata a délutáni rendes
ülés elõtt rendkívüli ülést tartott.
A rendkívüli ülésen a képviselõk
egy napirendi pontot tárgyaltak, nevezetesen a testület 2005. május 26án hozott döntését vizsgálták felül.
– Az elõterjesztés szerint a kerületi sajtóban megjelent cikk azt állította, hogy az önkormányzatot
mintegy 30 millió forintos kár érte
azzal, hogy a NESSBA Kft. szerzõdésben rögzített csatornaépítési
kötelezettségét állami forrásból átvállalta. A képviselõk az ügy tárgyalása során arra a megállapításra jutottak, hogy az önkormányzatot
nem érte kár.
– A rendkívüli ülést követõ rendes ülésen a képviselõ-testület elfogadta Bollók Istvánné polgármester beszámolóját és a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót.
– Elsõ napirendi pontként a testület elfogadta a Budafok-Tétény
Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítésérõl szóló beszámolót, illetve az éves ellenõrzési jelentést a 2005. évben végzett pénzügyi,
gazdasági vizsgálatokról.
– Szintén elfogadta a képviselõtestület a Budafok-Tétény XXII.
Kerületi Önkormányzat 2005. évi
egyszerûsített tartalmú mérlegbeszámolóját.

– Ezt követõen a képviselõk módosították a 2006. évi költségvetésrõl szóló rendeletet úgy, hogy közben döntöttek a 2005. évi
645 954 000 Ft pénzmaradvány felhasználásáról.
– A képviselõ-testület megtárgyalta Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala vezetõjének törvényességi észrevételét a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális intézmények étkezési térítési díját megállapító határozata ellen, és módosította a vonatkozó határozatot.
– Módosításra került a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló,
többször módosított rendelet is.
– A képviselõ-testület megtárgyalta és módosította a szociális
ellátásokról szóló többször módosított önkormányzati rendeletet.
– Ezután beszámoló hangzott el
a képviselõ-testület bizottságainak
és a kerületi küldött 2005. évi munkájáról, amelyeket elfogadtak a
képviselõk.
– A testület elfogadta a VAX
XXII. Budafok-Tétény Vagyonkezelõ és Szolgáltató Rt. 2005. évi
mérlegbeszámolóját.
– Szintén elfogadásra került a
Budafok-Tétény Mûvelõdési Ház
Kht. 2005. évi egyszerûsített éves
beszámolója, közhasznúsági jelentése és 2006. évi üzleti terve.

egyházakkal a jó kapcsolat kialakítására és megtartására. Ez a jó
és gyümölcsözõ kapcsolattartás
vonatkozik a XXII. kerületben
mûködõ civil szervezetekre is. Remélem, együttmûködésünk az
idén is hasznos lesz, és a hagyományoknak megfelelõen sikeresen dolgozhatunk együtt a Bor és
Pezsgõ Fesztiválon, ahol számítunk a történelmi egyházak részvételére a szõlõáldáson, valamint
év végén a betlehemes játékoknak
ismét sokan örvendenek majd a
kerület lakói közül.
szönni az önkormányzattól a
múlt évben kapott támogatást.”
Munkám során mindig törekedtem a kerületben mûködõ
– Elfogadták a képviselõk
Budafok-Tétény Szociális Foglalkoztató Kht. 2005. évi mérlegbeszámolóját és 2006. évi üzleti tervét is.
– A Dél-budai Egészségügyi
Szolgálat Kht. 2005. évi közhasznúsági jelentése és 2006. évi üzleti
terve is elfogadásra került.
– A Budafoki Dohnányi Ernõ
Szimfonikus Zenekar Kulturális
Kht. 2005. évi beszámolóját,
eredménykimutatását és 2006.

BOLLÓK ISTVÁNNÉ
POLGÁRMESTER

évi üzleti tervét is elfogadták a
képviselõk.
– A testület elfogadta a Mûvelõdési Ház Kht. felügyelõbizottságának ügyrendjét is.
– A képviselõ-testület megtárgyalta és elfogadta a TropicariumÓceanárium Kft.-vel kötött közszolgálati szerzõdés felülvizsgálatára és közös pályázaton indulásra
vonatkozó határozati javaslatot.
SZEBENI ANTAL

Kevesebb lesz a kerületi „rázós” út

A

Vilmos utcától egészen Budapest határáig felújított 6-os számú fõutat április 14-én adta át a forgalomnak Vajda Pál fõpolgármesterhelyettes és Csobánki Jenõ, a kerület alpolgármestere.
A tavaly beindult útfelújítás-sorozat következtében fõváros szerte
mintegy 200 kilométer új burkolat kerül az utakra. A tervek szerint három
év alatt megújul a fõvárosi kezelésû utak több mint 40%-a.
Csobánki Jenõ alpolgármester szerint a XXII. kerületiek elismerõen
vélekednek arról, hogy a 6-os út és a Nagytétényi út felújítási munkáit úgy
koordinálták a szakemberek, hogy a munkálatok közben a forgalomban
részt vevõk közlekedését biztosították.
Március végén kezdték el a Nagytétényi úton az útburkolat marását, az
útszakasz felújítása a Tóth József utcától Budapest határáig a tervek
szerint május 30-án fejezõdik be. Különösen fontos, hogy a teljes útszakaszon kerékpárút is épül. A XXII. kerületben 2006-ban 17 útszakaszt újít
fel a Fõvárosi Önkormányzat, és már az elsõ ütemben (március elsejétõl a
tervek szerint május 30-ig) 10 út újul meg: a Bányalég utca, a Falka utca,
a Ferenc utca és a Temetõ utca felújítása a 6-os számú fõúttal egy idõben
fejezõdött be. A Hittérítõ utca és a Minta utca felújítása még tart,
várhatóan április végén adják át a forgalomnak. A Tordai út és a Tegzes
utca felújítása a Balatoni úti MÁV-vágányok feletti felüljáró átépítésének
befejezését követõen kezdõdik és május végéig tart.
Várhatóan júliusban kezdõdnek a munkálatok az alábbi helyeken:
Balatoni út (kerülethatár–Budapest határa), Klauzál utca, Rózsakert
utca, Szabadkai utca, Tóth József utca, õsszel pedig a Kertész utca ,
Szakiskola utcában lesz felújítás.
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Kerületi óvodai körkép 6.
Igaz csak szeptemberben indul az
új tanítási év, de már tavasszal
megkezdõdnek az óvodai és iskolai beiratkozások. Sorozatunk célja a kerület oktatási intézményeinek bemutatása, mellyel segítséget kívánunk nyújtani azoknak a
szülõknek, akik most készülnek
óvodát, iskolát választani gyermeküknek.
6. Sz. Egyesített Óvoda
(Bartók Béla Úti Óvoda–Napközi
Utcai Óvoda)
Az egyesített óvoda két tagintézménybõl áll, melybõl – hasonlóan a kerület többi óvodájához – az egyik családi házas, míg a másik lakótelepi környezetben található. A Bartók Béla úti
intézmény 6, míg a Napközi utcai 5
azonos életkorú csoporttal mûködik.
Csendes, nyugodt környezetben,
barátságos óvodában fogad Háger
Erzsébet, aki 24 éve dolgozik itt, és
2001 óta vezetõje az intézménynek.
Nagy idõ egy munkahelyen. Hát még
ha azt is hozzátesszük, hogy õ is ezek
között a falak között töltötte óvodás
éveit...
– Milyen nevelési programot választottak az óvodákban?
– Mindkét intézményben a tevékenységközpontú óvodai nevelési
programmal dolgozunk, amely középpontba állítja a gyermeki tevékenységre épülõ nevelést, nem feledve azt, hogy a gyerekek elsõdleges és
legfontosabb elfoglaltsága a játék. Ez
az óvodai nevelés legfontosabb eszköze, ezért a nevelési programban
fokozott hangsúlyt kap a gyermeki
játék önállóságának tiszteletben tartása. A napirendet úgy alakítjuk,
hogy az egyéb tevékenység mellett
biztosítjuk a játék folytonosságát. A
tanulási folyamat – az életkori sajátosságokra építve – a játékba ágyaz-

va valósul meg. Az arra rászoruló
gyerekekkel logopédus foglalkozik.
– Lépést tart az óvoda dolgozói a
mai világ követelményeivel?
– Kimondottan nagy hangsúlyt
fektetünk a továbbképzésre, úgy az
óvodapedagógusok, mint a technikai
személyzet
rendszeres képzésben részesül. Magam is igyekszem jó
példával elöl járni,
2004-ben óvodavezetõi másoddiplomát szereztem. Régi kollégáink vannak, innen mindenki csak nyugdíjba megy! Nagyon
fontos a jó kollektíva, mert így lehet
igazán jól dolgozni. Évente egyszer a
két tagintézmény dolgozói – immár
harmadik éve – közös kirándulással
egybekötött évértékelésen ismerhetik meg nem csak a másik munkáját,
hanem egymást is. Mindkét óvodában magas szakmai felkészültséggel
rendelkezõ, kreatív óvónõ és szakképzett dajkák várják a gyerekeket.
– Mi az, amire kiemelt figyelmet
fordítanak?
– Fontos, hogy a mindennapi tevékenységeken keresztül minél több
tapasztalathoz juttassuk a gyerekeket. Ezen belül is kiemelt feladatnak
tekintjük a személyre szabott nevelést, az életre való felkészítést, valamint az egészséges életmódra nevelést. Nagyon fontos, hogy az ide járó
gyerekek olyan élményekkel és értékekkel gazdagodjanak, amelyek
megalapozzák további életüket.
Ilyen például a barátság, és a szeretet. Egyik kedves kolléganõnk teológiai végzettséggel is rendelkezik, így
azoknak a gyerekeknek, akiknek a
szülei ezt kérték, rendszeres hitokta-

TUI Utazási Központ
Esõerdõ Utazási
Iroda a
CAMPONÁBAN
A részletekrõl érdeklõdjön irodánkban!
Tel.: 424-0470; e-mail:
campona@esoerdo.hu
www.esoerdo.hu

Ajánlataink:
Zakynthos: 3* R. 69 900 Ft-tól
Korfu: 3* FP 82 900 Ft-tól
apartman EN 49 900 Ft-tól
Törökország: 4* AI 99 900 Ft-tól
Mallorca: 3* FP 82 900 Ft-tól

tást tart. Ezzel összefüggésben nagyon jó a kapcsolatunk Ákos atyával
a nagytétényi plébánossal, aki a karácsonyi ünnepkörbe rendszeresen
bekapcsolódik.

– Milyen az intézmények kapcsolata a szülõkkel?
– Betekintési lehetõséget biztosítunk a szülõknek az óvoda mindennapi életébe. A helyi programhoz
kapcsolódó szülõi kéréseket, igényeket figyelembe véve színesítjük napi
életünket. Minden hónapban van valamilyen színházi vagy egyéb elõadás,
illetve a KUSZA-ba a gyerekelõadásokra bérlettel rendelkezünk. Hagyománnyá vált, hogy a Bartók óvoda középsõ és nagycsoportosai minden év-
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ben egyszer közös kiránduláson vesznek részt. A tavalyi évben szülõi kezdeményezésre a Napközi utcai óvoda
nagycsoportosai is együtt tölthettek
egy napot szüleikkel a szabadban.
Nevelõközösségünk olyan óvoda
létrehozásán fáradozik, amelybe gyermek és szülõ egyaránt szívesen jár, és
érzik, hogy itt minden értük van.
– Milyenek a technikai feltételek
ehhez a munkához?
– Nagy örömünkre szolgáltak az
utóbbi idõszak fejlesztései, amelyek
kimondottan a mindennapi életünket tették jobbá. A Bartók Béla úti
óvoda külsõ homlokzatának és nyílászáróinak cseréje, valamint a teraszok befedése, a Napközi utcai óvoda új bejárata és mindkét intézmény
vizesblokkjának és világításának
cseréje már régóta váratott magára.
A vezetõi munkához szükséges számítógép, nyomtató és fax, valamint
olyan eszközök pótlása, mint TV, videomagnó, bordásfal vagy babaház,
az orvosi szoba eszközökkel történõ
felszerelése mind-mind a mindennapi munkát segítik. Így mi is biztosíthatjuk azt a nyugodt, derûs, családias légkört, amely elengedhetetlen
feltétele annak, hogy a kicsik örömmel járjanak óvodába.

SCHOLTZ VIKTÓRIA
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Díszpolgárunk: dr. Szincsák József
Kerületünk új díszpolgára dr.
Szincsák József okleveles építészmérnök, a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Rajz- és Formaismereti Tanszék
docense. Kisvárdán született, de
általános iskolai tanulmányait
már a Pannónia utcai iskolában
végezte.
Jelentõsen hozzájárult kerületünk
építészeti arculatának kialakításához, hiszen mintegy 1200 lakóház tervezési munkáit végezte.
1972-ben egyik kezdeményezõje
volt a kerületi zeneiskola létrehozásának. Sokévi énektanulmány
után nevet változtatott, és Csák
József néven vált ismertté, a 80-as
években a Magyar Állami Operaház magánénekese lett. Az operaszerepeken túl közismert operettés magyarnóta-énekes. Zenei tevékenysége elismeréseként több
díjat is kapott, többek között Székely Mihály-díjat, Oláh Gusztáv
emlékplakettet, Bartók–Pásztoridíjat, MSZOSZ-díjat és idén pedig
a Honvédelemért Kitüntetést.
Mindezeken túl aktívan fest. Sokoldalú mûvészeti teljesítménye,
emberi magatartása példaértékû.

De akkor is megvan a cél, ahova mennie kell. Azt hiszem, velem is ez történhetett.
– Mindig érdekelte az építészet?
– Nem, engem a humán tárgyak
érdekeltek, így történt, hogy humán
tagozatú gimnáziumba iratkoztam.

kezdve a költészetig, a festészettõl a
táncmûvészetig mindent magába
kellene hogy foglaljon. Nem véletlen
az, hogy a klasszikus kultúrákban az
építészet nagyon elõkelõ helyet foglalt
el. Az egyetemen volt egy nagyon kedves tanárnõm, Császár Ildikó akitõl

Mivel azonban szegény család voltunk, az lett a cél, hogy a középiskola
befejezése után olyan szakma legyen
a kezemben, amivel pénzt tudok keresni, ezért otthagytam a gimnáziumot. Volt egy fiú a szomszédban, aki
szép házakat festett, rajzolt. Azt
mondtam, ha neki ez jó, akkor nekem
is, így az építõipari technikumot választottam. Itt kitüntetéssel érettségiztem és nem is akartam továbbtanulni, mert nem akartam építészmérnök lenni, és valljuk be, a tanulást is
untam. Szívesebben foglalkoztam
volna nyelvekkel, vagy valamilyen
humán jellegû dologgal, ami a lelket
szépíti. Végül, hogy ne sorozzanak be
katonának, csak beadtam a jelentkezési lapomat a Mûszaki Egyetemre –
ehhez volt ugyanis elegendõ szakképzettségem – és fel is vettek az építész
karra. Itt jöttem rá, hogy egy olyan
mûvészeti területre kerültem, ami a
legszintetizálóbb mûvészet, mert hiszem és vallom, hogy a muzsikától

szakmailag a legtöbbet tanultam és a
mai napig tartó barátság köt össze
bennünket. Az utolsó fél évemben
kaptam egy felkérést, hogy maradjak
az egyetemen és álljak be tanítani. Így
szeptembertõl felvettem a fehér köpenyt, és elkezdtem dolgozni. Ettõl
kezdve a családban átvettem a stafétát, mivel apám sajnos nem érhette
meg, hogy diplomás építészmérnök
legyek, viszont boldog vagyok, hogy
édesanyámnak nagyon sok jót tudtam adni az életben.
– Hogyan került bele az akkori kerületi közéletbe?
– Elkezdtem dolgozni és mint „ifjú
titánt”, megválasztottak tanácstagnak. Az akkoriban úgy történt, hogy
jelölték az embert, és aztán a népek
szavaztak. Arra az egy emberre! Mint
fiatal munkaerõ új levegõt, új légkört
vittem a sok veterán építész közé, akik
nagyon megszerettek. Késõbb beválasztottak a tanács Végrehajtó Bizottságába, amire azért vagyok büszke,

E

bbõl az alkalomból rózsavölgyi –
természetesen saját tervezésû –
otthonában egy csésze tea mellett beszélgettünk életútjáról, a kezdetekrõl,
pályaválasztásáról és kerületi
tevénységérõl. Hamarosan kiderült
például az is, hogy lapunk elõdjének,
a Tétény-Promontor címû újság legelsõ számának grafikai tervét annak
idején õ készítette.
– Nagyon érdekelne, hogy lehet valaki egyszerre sikeres építészmérnök,
tanár és operaénekes?
– Hiszek a véletlenekben, és hiszek
az eleve elrendeltetésben is. Két végletben. Hiszek abban, hogy amikor az
ember a világra jön, az élete útja meghatározott. Én ezt magamban úgy
szoktam aposztrofálni, hogy születéskor a Teremtõ egy láthatatlan zsinórt
köt az ember lábára. Hogy ez a zsinór
milyen hosszú, az tõle függ. Ha ez a
zsinór nagyon feszes, akkor nyílegyenesen megyünk, ez az eleve elrendeltetett emberi sors. Az, aki hároméves
korában azt mondja, márpedig én tanító leszek, akkor õ tanító lesz 80 éves
koráig. Ha laza ez a zsinór, akkor az
ember ugrál és jobbra-balra kileng.

mert nagyon sok ember lakásproblémáját oldottuk meg akkoriban. Aztán, mint VB-tagot engem delegáltak,
és fõvárosi képviselõje lettem a kerületnek. Ott megválasztottak Ifjúságpolitikai Bizottsági elnöknek. 1988ban kiléptem mindebbõl annak ellenére, hogy nem tudtam, rendszerváltás következik, én nem voltam ilyen
okos és elõrelátó!
– Mikor és hogyan került kapcsolatba az énekléssel?
– Azt mindenki tudja, hogy a magyar ember ha iszik, akkor óbégat. Én
is így voltam már egyetemista koromban, és késõbb is, ha társaságban iszogattunk. De rám mindig rámszóltak a
barátok, hogy túl hangos vagyok. A
hetvenes évek elején egy családi születésnapon valaki megkérdezte, hogy
kitõl tanulok énekelni, majd miután
kiderült, hogy egyetemi tanársegéd
vagyok és nem énekes, bejelentettek
Hoór-Tempis Erzsébethez – aki akkor a Magyar Állami Operaház énekmestere volt –, hogy hallgasson meg,
aztán hat viharos évig jártam hozzá
tanulni. Akkor elkerültem Pauk Annához, akivel szintén kedves, õszinte
barátság alakult ki közöttünk. Legvégül pedig Neményi Lili vett szárnyai
alá aki akkor már kimenõ félben volt
a pályáról – és õ mutatott be engem az
akkori igazgatónak, Mihály Andrásnak, aki meghallgatott és rögtön állást
ajánlott. Hát így kezdõdött operaházi
pályafutásom, amely alatt azóta harmincnégy fõszerepet énekelhettem.
Így teljes az életem. Az Úristen nekem mindent megadott. Házat tervezni és építeni semmihez sem hasonlítható öröm. A másik gyönyörûség, ha kapok egy emberkét a kezem
közé, akit hitem, szívem, tudásom,
lelkiismeretem szerint okítok, és látom a fejlõdését. A harmadik gyönyörûség az életemben pedig az éneklés,
ha nem én sírom el magam a színpadon, hanem valaki a közönségbõl,
mert olyan dolgot tudtam adni, amitõl megrendült. Ha ezt érzem ott a
színpadon állva, akkor érdemes csinálni!
– Hogyan tovább?
– Nem tudom. Mindezt a szépet és
jót – amit nem is tudom, hogy megérdemeltem-e – még sokáig szeretném
mûvelni. Nem vagyok még abban a
korban, hogy ne azon gondolkozzam,
mi lehet még, amit a környezetemmel
és embertársaimmal szemben „elkövethetnék”.
SCHOLTZ VIKTÓRIA
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Budafoki Portrék és Életképek
A

Tétény-Promontor Kulturális Napok keretében nyílt
meg még március 21-én a „Budafoki Portrék és Életképek” címmel a Tóth József utcai könyvtár
idõszakos kiállítása, amelyet
nyár elejéig nézhetnek meg az érdeklõdõk. A Bartos Mihály és
Garbóczi László helytörténészek
által gondosan összeválogatott
kiállítás közel 70 évet ölel fel
(1879–1940-es évekig).
„Helytörténeti forrásaink igen
értékes dokumentumai a fényképek melyek a múlt egy-egy soha
már vissza nem térõ pillanatát
örökítették át az utókornak. Ezek
a képek, az alaposabb szemlélõnek »megszólalnak«, mesélnek a
kép készítõjérõl, a képen lévõ személyekrõl, tájról, tárgyakról, szokásokról, eseményekrõl és szinte
felsorolhatatlanul sok mindenrõl. Sajnos a családi albumok,
vagy a régi dobozok alján elfekvõ
képek, mivel azok a családok második, harmadik generációs tag-

jainak már semmit sem jelentenek, legtöbbször lomtalanításkor
a szemétre kerülnek, legjobb
esetben – megmentve ezzel õket
a jövõnek – hozzánk, helytörténészekhez. S mi mindent megteszünk értük, hogy ne üres képek
maradjanak. Kutatjuk, feldolgoz-

zuk, és ha lehetõség adódik, úgy
az érdeklõdõknek azokat be is
mutatjuk. Kiállításunkkal a
XIX–XX. század fordulójának híres budafoki fotográfusa, Pabar
Dezsõ, valamint a XX. század elsõ
harmadának neves helybéli fényképészei: Bojárszky Dezsõ, Papp

Jenõ, Pátkay Gyula, Schung Antal
és Schumy Antal emléke elõtt
tisztelgünk!”
Ne dobják ki a fényképeket,
mert értékes kortörténeti dokumentumok!
S. V.

Régi budafoki vendéglõk és vendéglõsök
A

Budafok-Tétény Baráti Körök
Egyesületének székházában
február 21-én érdekesnek ígérkezõ
elõadásra invitáltak a szervezõk: a

kiinduló pontjairól: a vendéglõkrõl.
Budafokon az 1860–70-es évektõl nyíltak a közösségi élet elsõ hely-

helyi céhek összejöveteleinek is helyet biztosítottak. Karlbauer Sebõk
vendéglõjében például a vízimolnárok gyûltek össze minden héten
szerda délutánonként.
A leghíresebb, és egyben leghosszabb ideig mûködõ intézmény
a híres Kutyavilla Halászcsárda
volt, ahol Krúdy több alkalommal
megfordult, és a szóbeszéd szerint
titokban Faruk egyiptomi király is
ellátogatott ide. Igaz, három Kutyavillát ismernek a helytörténészek,
amelybõl az elsõ 1785-ben nyílt,

míg az utolsó – amely a mai Városháza közelében állt – 1965-ig mûködött, amikor az árvízveszély miatt lebontották. Nem csak Kutyavillánk, hanem Macskacsárdánk és
Három Nyúlunk vagy Cserebogarunk is volt. De sorolhatnánk a régi
budafoki vendéglõk és vendéglõsök
neveit, ahol nagyanyáink mulattak
hajnalig. Sajnos mindez már csak
gondosan õrzött képeslapokon és
az idõsek emlékezetében él.
S. V.

Munkatervi javaslat
Budapesti Városvédõ Egyesület
Promontor-Tétény Munkacsoportja és a kerületi Helytörténeti
Kör. Az est házigazdái, Bartos Mihály és Garbóczi László a jelenlévõk – fõleg a helyi érdeklõdõ és õslakos nyugdíjasok – kiegészítésével
igazán érdekes történeti áttekintést
adtak a budafoki városrész kulturális életének gyökereirõl, és azok

színei, a vendéglõk. Ezek többnyire
apáról fiúra (vagy „jobb” híján
lányra) szálltak, így vitték tovább a
családi nevet. Legtöbbjük 1950-ig
mûködött, amikor sok minden
megváltozott, néhány vendéglátó
intézmény kocsmává degradálódott, majd meg is szûnt. Az elsõ civil szervezetek is ilyen vendéglõkben alakultak, és tulajdonosaik a

Felkérem a kerületi civil szervezeteket, hogy amennyiben a
képviselõ-testület 2006. II. félévi munkatervéhez napirendi
javaslatuk van – képviselõ-testület döntését igénylõ kérdésben –,
akkor azt írásban 2006. május 12-ig juttassák el a polgármesteri
hivatal Jogi és Szervezési Irodájára.
Levelezési cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.
Nyitva tartás: hétfõ: 8–18, kedd–csütörtök: 8–16, péntek: 8–14.
Bollók Istvánné
polgármester
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Pro Sanitate – a Gyógyításért
A

gratulációkat fogadó dr.
Kuberka Zoltánfõorvos beszélgetésünk során is megerõsítette:
„A kitüntetés nem csak a magam, hanem az általam tizenkét
éve vezetett intézetben dolgozó tizenöt munkatársamnak – orvosok, védõnõk, asszisztensek – érdeme is, akikkel közös feladatunk

tóriumban kezdtem pályafutásomat, azután hét évig az Országos
Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet következett, majd visszakerültem Budafokra, ahol tizenkét éve
vezetem a tüdõgondozó intézetet.
– Mi az intézet feladata?
– A XXII. és a XI. kerületben élõ
lakosság tüdõgondozási, -szûrési

a XXII. kerületben és az Albertfalván élõ lakosság tüdõgondozási és
-szûrési szakellátása.”
– Milyen szakmai életutat ismertek el a Pro Sanitate Díjjal?
– 1980-ban végeztem az orvosi
egyetemet Ungváron, és három évvel késõbb kerültem Magyarországra. A régi budafoki tüdõszana-

szakellátása. A „betegcsoportunk”
igen széles körû, a tüdõgondozóban kezelünk tbc-s, daganatos,
krónikus bronchitises, asztmás,
allergiás s egyéb légúti problémákkal küszködõ betegeket. A daganatos betegségekhez hozzájárul a dohányzás terjedése, családon belüli
rossz példa, a szennyezett levegõ, a

Duna-part fórum
2006. május 3-án, szerdán délután 5 órakor a Mûvelõdési Központban – Nagytétényi út 31–33. – Duna-part fórumot tartunk. A fórum
elõzetes programja:
– bevezetõ, áttekintés, helyzetkép, elõzetes javaslatok,
– természeti értékek a Duna-parton,
– önkormányzati programok, elképzelések, menetrend,
– a megjelenõ szakhatóságok véleménye,
– vita, konzultáció.
Egyéb aktualitások, események:
– Folytatjuk Tétényi fennsíki akciósorozatunkat. Áprilisi takarításunkkor, a Kamaraerdei úti harmadik sorompónál tettünk rendet, jelentõs
szemétmennyiséget kitermelve. A következõ takarítást a Fitolanddal és a
Dózsa Gy. úti iskolával közösen tartjuk május 6-án, szombaton, találkozunk 9.15-kor a Szoborpark után lévõ táblánknál (az 50-es busz 9-kor indul lentrõl), terveink szerint a Kamaraerdei úti második sorompónál takarítunk, kesztyûket, zsákokat biztosítunk, természetesen lehet csatlakozni.

szmog, ám pozitívum, hogy az általános tendenciával szemben e
betegség aránya évek óta nem
emelkedik a XXII. kerületben.
– E téren tehát kielégítõnek tekinti a kerület helyzetét?
– Korántsem, hiszen a kerületi
lakosságnak fegyelmezettebb hányada vesz csak részt a tüdõszûrõ
vizsgálatokon. Pedig, különösen
a 40 éven felüli, fõként dohányzás
és más okok miatt veszélyeztetett
lakosok körében hatványozott a
tüdõrák-veszélyeztetettség, és a
gondozóban a szûrés mellett az
ezt igénylõk részt vehetnek a dohányzásról való leszokást elõsegítõ programjainkon is. Ezeken kívül összejöveteleket szervezünk
asztmás, allergiás, krónikus légúti betegeknek, más programok
célja az új gyógyszerek használatának-kezelési módjainak bemutatása. Sok igénylõ kívánságára a
közeljövõben megkezdi mûködését az intézet területén kialakítandó, rövidesen berendezett minimális díjért igénybe vehetõ
sókamra is.
– Sok szó esik tavasszal az allergiás betegségekrõl is.
– Léteznek egész évben elõforduló allergiabetegségek, például
házipenész, poratka, esetleg kutyaés macskaszõr miatt. Szezonális allergiaveszélyt tavasszal a mogyoróvirágzás, az összes korai fák, a
pázsitfûvirágzás okozhat, június-

tól a valóságos népbetegséget okozó parlagfû, de veszélyes lehet a feketeüröm, aranyvesszõ pollenje is.
– Hogyan kezelik az intézetben
az allergiás betegeket?
– Az allergia-bõrpróba mellett
végzünk légzésfunkció-vizsgálatokat is. A krónikus betegek vizsgálatát, a terápia megállapítását megkönnyíti a vér oxigéntelítettségét
mutató- tavaly óta üzemelõ korszerû berendezés, más esetekben pedig
aerosolkezelésekre is van lehetõség.
– Milyen betegforgalommal és
felszereltséggel mûködik a tüdõgondozó?
– Napi átlagban százfõs, vagy
ennél nagyobb létszámot vizsgálunk az intézetben. A rendelkezésre álló szûrõ és átvilágító készülék
tízéves, a fejlõdés jele, hogy tavaly
modern EKG- készülékhez jutottunk. Az intézetet mûködtetõ kht.
segítette a számítógép-hálózat kialakítását, a gondozó belsõ felújítását, a tetõszerkezet megerõsítését, a mozgáskorlátozottak közlekedését segítõ akadálymentesítést,
és a földszinti új rendelõ kialakítását. Természetesen mi is szeretnénk áttérni a csúcstechnikát fémjelzõ digitális röntgenszûrésre,
amivel a felvételek azonnal értékelhetõk és CD-n tárolhatók. Ennek és
más fejlesztések érdekében ezután
is folytatjuk munkánkat.
B-

– A tanösvény ismételt bejárását május 20-án szombaton tartjuk, ekkor
is a Szoborparknál találkozunk az indító táblánál, 9.15-kor (az 50-es
busz 9-kor indul lentrõl), Gergely Attila botanikussal bejárjuk a tanösvényt.
– Pályázatainkból eredményes volt az NCA internetes honlapfejlesztési,
ennek keretében honlapunkat átalakítjuk, és ún. rehabilitációs portált
alakítunk ki, elsõdlegesen a nagytétényi rehabilitációhoz kapcsolódva –
archívum, adatok, aktualitások, fórum, adatbázis stb. Folytatjuk hírleveleink kiadását Nagytétényben és Budatétényben.
– Ugyancsak nyertünk az NCA határon túli együttmûködéseket támogató pályázatán, és kárpátaljai, aknaszlatinai együttmûködésünket a környezetvédelem területére próbáljuk kiterjeszteni.
– Autópálya fórumot tervezünk június 7-re, az NA Rt.-vel és a kivitelezõ
Vegyépszerrel együttmûködve a folyó M6 és az induló M0 szélesítése
ügyében. Ehhez is kapcsolódik az, hogy kerületi közlekedéspolitikai tézisjavaslatot, elõzetest készítettünk, amit szeretnénk még bõvíteni, korrigálni, az érdeklõdõknek eljuttatjuk, ill. honlapunkon is hozzáférhetõvé
tesszük.
MÉSZÁROS PÉTER
ZÖLD JÖVÕ KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET
WWW.ZOLDJOVO.HU, ZOLDJOVO@ZOLDJOVO.HU
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Rendhagyó történelemóra

H

istoriográfiai alapú történelemórára voltunk hivatalosak április elején a Rózsakert Általános Iskola 7. a osztályába. Nagyné Bitter Ilona, az iskola igazgatónõje elmondta,
hogy 2005-ben csatlakoztak a dr.

Zsolnay József által meghirdetett
tudománypedagógiai akciókutatáshoz. Albert B. Gábor történész, aki
a gyerekeket a történetírás történetére tanítja, reméli, hogy az új módszer néhány év alatt beépül az iskola

Korok – virágok
VIRÁGKÖTÉSZET A GÓTIKÁTÓL A BIEDERMEIERIG
Nagytétényi Kastélymúzeum
2006. május 12–14. 10–18 óráig
A kastélymúzeum ezen a májusi
hétvégén újra virágdíszben várja
látogatóit: a barokk kastély szobáiban történelmi korokat idézõ, illatos virágkompozíciók teszik élõvé
a bútortörténeti kiállítást.
A szobabelsõkben elhelyezett, neves
virágkötõk által készített
élõvirágkompozíciók
az adott korszak képzõmûvészeti,
iparmûvészeti alkotásai
alapján készült rekonstrukciók, melyek az elrendezés sajátossága mellett azt is
megmutatják, milyen virágok fordultak elõ és voltak közkedveltek
egy-egy korban.
A virág mindig kitüntetett helyet foglalt el az ember lakókörnyezetében, s a kastély virágdíszes szobáiban járva a látogató most itt is
úgy érezheti magát, mint egy lakott
kastélyban.
Ezen a három napon kerül meg-

rendezésre a BÚTOROK TITKOS
FIÓKJAI rendezvény is, melynek
alkalmával látogatóink bepillanthatnak a díszesen kialakított bútorbelsõkbe: kinyitjuk azokat a bútorokat, melyeknek belsõ kialakítása is látványos.

programjába. Vallják, hogy a történelemtanításnak akkor van értelme,
ha szemléletet ad. Adott esetben a
kor politikája is befolyásolhatja egy
történelemkönyv megírását. Ennek
láthattuk jó példáját a bemutatóórán, ahol a legnagyobb magyar,
Széchenyi István gróf életét, munkásságát hasonlították össze a gyerekek egy 1950-ben megjelent (maga
korában Ezüst Kossuth-díjat kapott)
és egy újabb kiadású (2003-as) tankönyv alapján. Az óra elején bevezetésként a tanár úr elõadást tartott
Széchenyi Istvánról, majd a gyerekek három csoportban dolgozták fel
megadott kérdések alapján a tankönyvek anyagát, végül egyéni prezentációkat hallhattunk a megoldott
feladatokról.
S. V.
KOROK-VIRÁGOK – tematikus
tárlatvezetés a kiállításon 11 és 15
órakor
VIRÁGÉNEKEK
CSÖRSZ
RUMEN ISTVÁN ELÕADÁSÁBAN
16 órakor
HOGYAN KÉSZÜL A VIRÁGINTARZIA? – famûves bemutatók
11–17 óráig
Belépõdíj: 900 Ft
Nyugdíjasoknak, diákoknak: 450 Ft
Családoknak: 1800 Ft
További információ: Fodor Andrea, Nyeste Mária: 207-5462, 2070005/102 vagy 107
Király Elvira: 06 (30) 749-8655.
Nagytétényi Kastélymúzeum
1225 Budapest, Kastélypark utca
9–11. Tel: 207-0005, fax: 207-4680
www.nagytetenyi.hu

Mindhárom napon:
VIRÁG –FÛSZERNÖVÉNY és
KÉZMÛVES TERMÉKEK VÁSÁRA a kastélyparkban
Szombaton és vasárnap:
VIRÁGKÖTÉSZETI BEMUTATÓK A ZÁRTUDVARON 14 és 16
órakor
A bemutatón készülõ csokrok
megvásárolhatók!
KOSZORÚFONÁS, PAPÍRVIRÁG-HAJTOGATÁS 11–17 óráig

Iskolatörténeti kiállítás a Hajós Alfréd Általános Iskolában
Már szeptembertõl kezdve áthatja
az iskolát a jubileumi légkör: tanárok és diákok folyamatosan szervezik az idén 30 évessé vált iskola
rendezvényeit. Megnyílt az iskola
épületében az emlékeket idézõ kiállítás, amely az év végéig díszíti az
épületet.
Ez az esemény azért különleges, mert nem csak a jelenlegi diákok, szülõk és pedagógusok szívéhez áll közel, hanem mindenkit
(meg)érintett, akinek valaha köze
volt az intézményhez. Hetekkel a
megnyitó elõtt elkezdõdött a készülõdés – régi fényképek, dokumentumok, alkotások bukkantak
fel, magukkal hozva az emlékezés
izgalmát. A felelevenedett emlékek, élmények hatására kötetlen
beszélgetés kezdõdött.
A megnyitó után fiatalok és idõsebbek merülhettek el egy minden
ember számára egyformán fontos
és meghatározó világ, az iskola világának jelenében és múltjában.
A Nagytétényi Kastélymúzeum KOROK-VIRÁGOK, Virágkötészet a
gótikától a biedermeierig – 2006.
május 12–14. rendezvényén is
örökbe lehet fogadni a kastélypark régi-új díszét, a bronz „Szerelmes Kentaur” szobrot. Az örökbefogadási összeg egy évre 5000 Ft. Az
adományozó ezzel az összeggel a
kastély parkjának szépítését, a szobor állagmegóvását támogatja.
Továbbra is kapható a Pató Róza
kerületi szobrászmûvész által tervezett éremsorozatának elsõ darabja háromféle minõségben: bronzpatinázott, ezüstözött és ezüstpatinázott. Az érem a „Szerelmes Kentaur” szobrot ábrázolja.
Az érmek megvásárolhatók a múzeumi boltban, nyitvatartási idõben.
Köszönjük támogatásukat!
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Mikor a hobbi profi kézbe kerül!
K

orábbi számunkban tudósítottunk az egyesületi formában
mûködõ Budafoki Mozart Ifjúsági
Zenekar Városházán megtartott
jubileumi koncertjérõl.
A tízéves évforduló kapcsán
most egy kis összefoglalót adunk
az együttes színes életérõl.
Manapság sajnos ritka, ha egy
városrész saját kamarazenekarral
büszkélkedhet. Kerületünkben a
Nádasdy Kálmán Mûvészeti Iskola
vezetése tette lehetõvé, hogy az iskola tehetségei szervezett formában hódolhassanak kedvtelésüknek. A mûvészeti iskola megalapítója és elsõ igazgatója Nemes László volt. Az õ aktív közremûködésével és támogatásával létrejött Tücsök zenekar 1995-ben egészült ki
fúvósokkal, és vált szimfonikus zenekarrá abban az évben, amikor az
iskola növendékeibõl hivatalosan
is megalakult a Budafoki Mozart Ifjúsági Zenekar. A régi, korántsem
ifjú tagok mai napig visszajárnak,
és fel is lépnek a zenekarral.
A jelenlegi tagok többsége nem
hivatásos zenész, és szinte a zenekar összes tagja fõfoglalkozása
mellett hobbiként ûzi a zenélést.
Mégis átéléssel és örömmel ülnek
össze a közös élmény és a társaság
kedvéért. El lehet képzelni, hogy
milyen színes és sokoldalú lehet az
a társaság, ahol a zene közös szeretetén túl a legkülönbözõbb területeken jeleskednek a tagok. Van fizikushallgató, mérnök, orvos,
mentõs, katonatiszt, testnevelés
tanár, és egyetemi tanársegéd is. A
legfiatalabb tag ötödik osztályba
jár, és jelenleg õ az egyetlen, aki komolyan foglalkozna a jövõben is a
zenéléssel, de általában középiskolás korúak a legifjabb, és ifjú felnõttek a legidõsebb zenekari tagok.
Manapság, amikor nem az a
„trendi”, ha valaki klasszikus zenét hallgat vagy komolyzenei elõadó, üde színfolt egy ilyen társulat
jelenléte a kerület kulturális életben. Mert ezek a fiatalok a szabadidejükben hódolnak szenvedélyüknek, ami a társas, már-már
baráti kapcsolatokon túl a lelki feltöltõdés is egyben számukra. A
próbák heti két alkalommal folynak. Mindenki igyekszik legjobb
tudása szerint úgy alakítani az életét, hogy ezek az esték a közös zenélésrõl szólhassanak, így ritka a

hiányzás. A tagok szívvel-lélekkel
vesznek részt a próbákon, fõleg,
mikor fellépésre készülnek. Koncertenként újabb darabokat próbálnak, így már elég széles a társulat repertoárja. Egy fellépésre a darab hossza és nehézsége szerint
különbözõ felkészülési idõre van
szükség, de általában két, két és fél
hónap alatt beérik a sok próba
gyümölcse.
Annak ellenére,
hogy a tagok életkora és foglalkozása is elég különbözõ, teljes az egyetértés a zenekarban.
Szinte családias a
hangulat közöttük,
több házasság is
alakult zenekaron
belül. Vezetõjük
Horti Gábor szeretettel teli szakértelemmel fogja össze
a csapatot. Horti
1989-ben diplomázott a Zeneakadémián nagybõgõ
szakon Pege Aladár
tanítványaként,
majd karmester szakon Lukács Ervin és Gál Tamás növendékeként.
Vezette a jászberényi, salgótarjáni
és gödöllõi zenekarokat. 1994 óta a
Nádasdy Kálmán Mûvészeti Iskola
tanára. A Mozart zenekarban 2000
óta karmester.
A korábbi tagok közül néhánynak jó alapot nyújtott az itt töltött
idõ, s végül profi pályára léptek. Õk
különbözõ zenemûvészeti egyetemek és fõiskolák jelenlegi és végzett hallgatói, akik egykoron kapcsolatban álltak a Mozart zenekarral. A társulat joggal büszke rájuk,
s örömmel veszik a fellépések során vendégszereplésüket.
A társulati tagok között csak
Szebegyinszkiné Németh Beáta
foglalkozik profi szinten a zenével.
1986-ban kezdte tanulmányait a
Nádasdy Kálmán Mûvészeti Iskolában. A Mozart zenekarnak 1994ben lett a tagja, s már 7 éve koncertmestere és szólistája. A hegedû
mellett az éneklés is érdekelni
kezdte. A kóruséneklés tapasztalatait a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola diákjaként szerezte meg.
Ezen élmények hatására kezdett
magánéneket tanulni. Zenemûvé-

szeti Gimnáziumban érettségizett
operett-énekesnõ.
A tagok profi szinten ûzik hobbijukat. Koncertjeiket maguk
szervezik, évente három-négy állandó fellépésük mellett egyéb
megmérettetésben is részük van.
A korábban elég gyakori külföldi
szereplések sajnos ma már financiális és szervezési nehézségek

miatt nem megvalósíthatók, de
várják a közhasznú szervezet
számlájára az 1%-os támogatásokat, amely egyébként is bevételük
egy része. Bõvebben a zenekar
internetes oldalán (www.bmz@freeblog.hu) olvashatnak a társulatról.
DEÁKI TÍMEA BRIGITTA

XIV. Rendõrnap
és Önkormányzati
Gyermeknap
2006. május 20.
XXII., Nagytétényi út, CAMPONA elõtti parkoló
9.30–10.30
Night café zenekar
10.30–11.00
KIYO-KITO TAIKO Japán dobcsoport
11.00–11.30
Ünnepélyes megnyitó
11.30–12.00
Szakmai bemutató (kutyás)
12.00–12.20
Mike Boy motoros kaszkadõr show-mûsor
12.00–13.00
Bojtorján
13.00–13.35
Kis Csepel Táncegyüttes
13.40–14.10
Minisztár
14.10–14.30
TOMBOLA
14.30–15.00
Zserbó
15.00–15.30
TOMBOLA
15.00–16.00
Josh feat Jutta
16.00–16.30
Marót Viki és a Nova Kultúrzenekar
16.30–17.15
Drog- és KRESZ-totók fõdíjainak átadása
17.15–18.35
Crystal
18.35–19.00
TOMBOLA
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Mozgáskultúránkról…
N

em emlékszem arra az idõre, amikor nem lehetett kibújni a tornaórák
alól, mert az én koromban ilyen már nem volt. Nem emlékszem arra,
hogy nyomós indokot kellett volna találnom, ha épp nem volt kedvem átöltözni és mozogni, iskolaköröket futni osztálytársaimmal együtt.
Sajnos mára csak rosszabbodott a helyzet. Indokolatlanul sok gyermek
felmentés miatt nem vesz részt ezeken a foglalkozásokon. A miértjét nem
firtatom.
A mozgás viszont fontos. Fontos, mert a diákok egész nap görnyednek a
könyvek felett, és amúgy is, csak heti 2 óra… De ezt kamaszkorban nem mérik fel az emberek.
Mindemellett érdekes az is, hogy pár évvel az iskolapad elhagyása után
egyre többen döbbennek rá arra, hogy szükség van egy kis edzésre. Bár ekkor már szabadon választhatunk a lehetõségek tárházából, és ha úszni van
kedvem, akkor azt teszem, ha kerékpározni, görkorizni, aerobikozni, akkor
ezeket választom. Igen, ez az iskolából valóban kimarad, mert nem fakultatív, de attól még hasznos.
Talán érdemes lenne elgondolkodnunk azon, hogy szülõk ezrei miért támogatják, hogy gyermekeik ne vegyenek részt a tornaórákon, mert heti 2
órát ki lehet, sõt, ki kell bírni.
Lassan a szabadtéri sportok szerelmesei is kiélhetik magukat, hisz közeleg a tavasz, egyre többen kerékpárral közelítik majd meg munkahelyüket,
iskolájukat.
Csatlakozzunk hát hozzájuk, és higgyük el, a mozgástól energikusabbá
válunk, és jobb lesz a közérzetünk is.
SZENTMIKLÓSSY ÉVA

Ipartestületi hírek
E

zúton tájékoztatom kerületünk tisztelt vállalkozóit, hogy a BudafokTétény Általános Ipartestület a versenyszférában folyamatosan növekvõ kihívások, a fokozott követelmények miatt ismét bõvítette szolgáltatásait. A folyamatos jogi, és adótanácsadás, a tûzvédelmi és érintésvédelmi tanfolyamok és vizsgák szervezése mellett továbbra is igénybe vehetõ pályázati tanácsadó szolgáltatásunk, amelyre a 06 (30) 228-8090 Bárány Károly tagtársunknál lehet bejelentkezni. Piacvezetõ szakcégekkel
kötött szerzõdéseink lehetõséget teremtettek, hogy szolgáltatásainkat
pénzügyi, befektetési és biztosítási tanácsadással bõvítsük. Ipartestületünk a kisvállalkozókat egyre jobban sújtó körbetartozások okozta gondok megoldásában is segíteni kíván. Hosszas tárgyalás eredményeként,
nagy gyakorlattal, kitûnõ eredményekkel és referenciával rendelkezõ cég
szakemberei nem csak a kintlevõségek rendezésében nyújtanak hathatós
segítséget, de elõzetes információk beszerzésével segítenek megelõzni,
hogy vállalkozóink szélhámosok prédáivá váljanak. Közremûködésüket
rendkívül kedvezõ áron, ipartestületi tagoknak kiemelt kedvezményekkel nyújtják. Érdeklõdni az ipartestületben személyesen, vagy a 229-3801,
06 (20) 415-8950 telefonszámon lehet.
Ipartestületünk május hónapban tartja tisztújító taggyûlését. Kérem
tagtársaimat, hogy a lap következõ számait fokozott figyelemmel kísérjék, mert egyéb híreink mellett a taggyûlés pontos idõpontját is közöljük.
Vállalkozók klubja sorozatunk következõ rendezvényét május 10-én
tartjuk székházunk nagytermében 17 órai kezdettel, melyen aktuális kérdésekkel foglalkozunk. Klubvezetõ Bárány Károly.
Mindenkit szeretettel várunk május 27-én a hagyományos HALÁSZLÉFÕZÕ VERSENY-re, és az azt követõ BÁL-ra. Részletes tájékoztatás,
nevezni a versenyre, a bálra belépõt venni az ipartestületben lehet.
Székházunkban kerületi vállalkozóknak kedvezõ áron, az ipartestület
tagjainak külön kedvezménnyel irodahelyiségek bérelhetõk. Érdeklõdni
az ipartestületben vagy a fenti telefonszámokon lehet.
HÁVEL BENEDEK, ÜGYVEZETÕ
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AQUILA Egyesület
2005. évre vonatkozó közhasznú jelentése
A jelentés elõzetes [tel.: 06 (20) 327-4793] bejelentkezés után megtekinthetõ az egyesület székhelyén és a honlapon http://www.aquilaegyesulet.hu
Összes kh. bevétele: 1 817 920 Ft
Összes tev. költsége: 1714 056 Ft
Tárgyévi eredmény: 103 864 Ft
Az egyesület anyagi nehézségei ellenére eredményesen végzi a munkáját.
Köszönjük a lakosság nekünk adott adományait, és az 1%-ost is, mely
232 859 Ft melyet a mûködtetésre fordítottuk (adószámunk: 18234567-143).
Fõtámogatóink, akiknek köszönettel tartozunk: magánszemélyek, NCA,
Fõv. Önkormányzat.
Figyelem! Az oktatásunkat folyamatosan végezzük és mindig lehet rá jelentkezni, MINDEN INGYENES!
Az oktatásban szünet: július és augusztus hónapban van, kivéve a pótvizsgázókat, mert õket vállaljuk, csak idõben kell jelentkezni (és nem 2 héttel a
vizsga elõtt…) Augusztusban van a táborunk, itt van még pár szabad hely
10–20 évesig lehet jönni.
Szeptember végétõl ismét várunk minden tanulni vágyót az Andra J. u 3.-ba.
Érdeklõdni tel: 06 (20) 327-4793 lehet; AQUILA Egyesület Vargáné

1%

Zöld Jövõ Környezetvédelmi Egyesület
Ezúton is köszönjük azon kerületi polgárok támogatását, akik az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1%-ával egyesületünket támogatták. Ebben
az idõszakban egyebek mellett a Tétényi fennsíkon végzett élõhely-rekonstrukciós munkákkal, tanösvény készítésével, a nagytétényi rehabilitációs
folyamatban való részvétellel és fórumok szervezésével járultunk hozzá a
kerület és a régió környezetvédelméhez. Kérjük, ebben az évben is támogassa egyesületünket és ezen keresztül a kerületi környezet ügyét személyi jövedelemadójának 1%-ával.
Adószámunk: 19657552-1-43
Támogatását elõre is köszönjük!

Összejöveteleinket a Kerületi Mûvelõdési Központban tartjuk minden hónap elsõ szerdáján este 6 órától, 1222 Bp., Nagytétényi út 31–33.
www.zoldjovo.hu

Tisztelt Nagytétényiek!
Március elején megkezdõdtek a 2006. évi kármentesítési munkálatok. Az idei
évben 420 kert talaja frissül majd fel. A munkálatok során több mint 80 000 m3
szennyezett talajt a már ismert technológiával kiemeljük, és friss, szennyezõanyagoktól mentes, tiszta talajra cseréljük.
A talajcsere megkezdése elõtt 60 nappal minden tulajdonost értesítünk arról,
hogy az õ ingatlanán mikor kerül sor a kármentesítésre. A 2001-ben elkészült
mentesítési terveket minden esetben aktualizálni kell a jelenlegi viszonyoknak
megfelelõen, ezért a munkálatok megkezdése elõtt 30–40 nappal ismét megkeressük az érintett ingatlantulajdonosokat, egyeztetünk az ingatlan állapotfelmérésének idõpontjáról, a munkálatok menetérõl. A Lakossági Tájékoztató Irodában
természetesen idén is megrendezzük a kiscsoportos foglalkozásokat, ahol egy beszélgetésen a civil szervezetek képviselõivel közösen ismét tájékoztatjuk a tulajdonosokat a munkák menetérõl, a munkákat kísérõ esetleges kellemetlenségekrõl.
Ennek idõpontjáról is természetesen idõben értesítjük a tulajdonosokat.
A legbosszantóbb, tudjuk, a munkákat kísérõ zaj és a porszennyezés. Idén
mindenképpen csökkeni fog a gyártelep felõl érkezõ zaj és por mértéke, hiszen a
munkák súlypontja ebben az évben a kiskertekben lesz. Igyekszünk a lehetõ legrövidebb idõ alatt és a legkisebb zajjal elvégezni a talajcserét, ennek ellenére a
munkálatok sajnos néhány napos kellemetlenséggel járnak. A Repét Kft. által
üzemeltetett zaj- és pormérési rendszer gondoskodik arról, hogy a zaj és a por
mértéke mindenképpen az egészségre ártalmas határérték alatt maradjon.
A tervezõvel, civil szervezetekkel és az önkormányzattal együttmûködve közös célunk, hogy a tulajdonosokat teljeskörûen tájékoztassuk a munkák menetérõl, minden felmerülõ kérdésre érdemi választ adhassunk, és ha szükséges, jogi
ügyekben is segítsünk.
A Repét Kft. által üzemeltetett Tájékoztató Iroda címe: XXII. Bp., Nagytétényi
u. 278 – 280. (a cukrászda mellett).
A Nagytétényi Ember és Érdekvédõ Környezetvédelmi Egyesület a kármentesítés teljes folyamata során szintén biztosítja a lakók jogi és mûszaki érdekvédelmét. Az iroda elérhetõsége: Budapest XXII., Angeli u.–Nagytétényi u. sarok.
Tisztelettel: a Vegyépszer Zrt. munkatársai
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Tiszta, virágos kerületért!
FELHÍVÁS:
– kerületünk lakóihoz
A mozgalom elsõdleges célja lakókörnyezetünk szebbé tétele lakótársaink és lakóközösségeink közremûködésével. A pályázat elsõsorban azoknak biztosít nyilvános elismerést, akik lakókörnyezetük közterületein és onnan látható kertekben, balkonokon, teraszon stb. kulturált és magas színvonalú zöldterületeket hoztak létre, gondozásukat végzik saját és mindannyiunk örömére.

Pályázni lehet egyénenként vagy csoportosan az alábbi kategóriákban:
1. családi ház és környezete
2. utca, utcarész, lakótelepek, társasházak kisebb, nagyobb egysége
3. balkonok, erkélyek
4. intézmények, vállalatok, egyházak.
A legjobb eredményeket elérõket pénzjutalomban és elismerõ oklevélben részesítjük. A díjazottak nevét megjelentetjük a
Városházi Híradóban.
További különdíjak várhatóak a versenyben résztvevõk számára kerületünk vállalkozó, gazdálkodó és társadalmi szervezetei által felajánlott támogatásokból.
Várjuk jelentkezésüket és tevékeny részvételüket mozgalmunkban. Jelentkezési lapot a Budafok-Tétény XXII. Ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában, vagy a Városüzemeltetési Iroda 60-as szobájában lehet
átvenni. Kérjük a kitöltött lapokat 2006. június 16-ig az Ügyfélszolgálati Iroda vagy a Városüzemeltetési Iroda részére viszszajuttatni szíveskedjenek.

Az értékelés helyszíni elbírálás alapján a nyár végéig folyamatosan történik.

– kerületünk vállalkozóihoz, gazdálkodó és civil szervezeteihez
Kérjük, hogy felajánlásaikkal támogassák akciónkat, ezzel lehetõvé téve további különdíjak kiosztását a
versenyben résztvevõknek. A felajánlott díjakat és a felajánlók nevét a Városházi Híradóban közzé tesszük.
Felajánlásaikat a Városüzemeltetési Irodának 2006. május 31-ig levélben megküldeni szíveskedjenek.
Dr. Horváth János
XXII. Ker. Önkormányzat
Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottság elnöke

Horváthné Fükõ Zsuzsa
Budafok-Tétény Baráti Körök
Egyesület elnöke
Bollók Istvánné
polgármester

Veszélyeshulladékgyûjtési akció
Környezetünk védelme érdekében a Budafok-Tétény Budapest XXII. Ker.
Önkormányzat veszélyes hulladékok összegyûjtésére és ártalmatlanítására
akciót szervez:
2006. május 13-án (szombat) 8–12 óra között a BUDACOLOR melletti
területen (Nagytétényi út–Háros u. sarok)
A helyszínen átveszik:
KIZÁRÓLAG a háztartásokban összegyûlt használt festékeket, fakonzerváló szereket, korrózióvédõ anyagokat, tisztítószereket, különbözõ
gyógyszereket, kozmetikumokat, vegyszereket, növényvédõ szereket
és göngyölegeiket, gépjármûvek használata során keletkezõ fáradt olajat, étkezési olajat flakonjaikkal együtt, akkumulátorokat és elemeket,
fotózáshoz használt vegyszereket, spray-s flakonokat, neoncsöveket.
A veszélyes hulladékot a fenti idõpontban lehet a megjelölt helyen a gyûjtést
végzõ szakembereknek átadni ártalmatlanításra.
Egyben felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a meghirdetett idõpontban a használt autógumi-abroncsokat kizárólag magánszemélytõl és
korlátozott mennyiségben vesszük át. (Autószerelõktõl, vállalkozóktól nem.)

MADARAK ÉS
FÁK NAPJA
Családi Vasárnap
a Kamaraerdei Nagyréten
2006. május 14-én
A Budapest, XXII. ker. Német Kisebbségi Önkormányzat idén ismét megrendezi a hagyományokhoz híven a Madarak és Fák
Napjá-t, melyre mindenkit szeretettel várunk.
Már most várjuk azok jelentkezését, akik a fõzõversenyen részt
kívánnak venni: hétfõn és csütörtökön 16-19 óráig a Tóth József u.
47.sz. alatti irodánkban Rácsik
Dezsõnénél, vagy a229-2405 telefonszámon, de nevezni a versenyen is lehet.
Nevezhet bárki, egyének, cégek,
szervezetek, közösségek. Fõzni
bármit lehet, ami bográcsban elkészíthetõ. Értékes nyeremények.

Kérünk mindenkit, hogy csak a felsorolt dolgokat hozzák a gyûjtõhelyre és
csak a fenti idõpont között, mert a gyûjtés idõtartama után már nem áll
módunkban a szakszerû ártalmatlanítást megoldani!
Budafok-Tétény Budapest XXII. Ker. Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Papírhulladékgyûjtési akció
Környezetünk védelme és a hulladék újrahasznosítása érdekében a BudafokTétény Budapest XXII. Ker. Önkormányzata a papírhulladékok összegyûjtésére akciót szervez:
2006. május 13-án (szombat) 8–12 óra között
a BUDACOLOR melletti területen (Nagytétényi út–Háros u. sarok)
A FEPAREC KFT. képviselõi a helyszínen szervezett formában a papírhulladékot – típusától függetlenül – 4 Ft/kg-os áron (kivéve a Tetra Pack és
mélyhûtött termékek dobozait) tudja átvenni.
Kérünk mindenkit, hogy csak papírhulladékot hozzanak a gyûjtõhelyre és
csak a fenti idõpont között, mert a gyûjtés idõtartama után a FEPAREC KFT.nek már nem áll módjában a fenti helyszínen a hulladékot átvenni.
Budafok-Tétény Budapest XXII. Ker. Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

12

V Á R O S H Á Z I

H Í R A D Ó

2006. április 28.

Sakk-matt
A

királyos játékkal viszonylag
késõn, 14 éves korában kezdett
foglalkozni autodidakta módon,
majd Papp Navarovszky László
nemzetközi sakkmester segítette
tudása tökéletesítésében, aki idõközben sajnos már elhunyt.

a hölgyeknél Gara Anita és Gara
Tícia nagymesterek, a magyar nõi
válogatott tagjai. A fiúknál Antal
Gergely, Boros Dénes és Pintér
Gábor nemzetközi mesterek,
sokszoros korosztályos bajnokok, Torma Róbert és Dencsi Ti-

szintén XXII. kerületi illetõségû
12 éves Kósa Dániel szakmai fejlõdésének kezdetén jár, de ígéretes játékosnak számít, mint ahogyan elismerésre méltó módon a
hatéves Pál Viktor az óvodások
országos bajnokságán harmadik

Élvonalbeli versenyzõ nem vált
a tehetséges fiatalemberbõl, mégis az életét tette fel az utánpótlás
nevelésére és a sakkirodalmi
munkásságra. Több szakkönyv
szerzõje, jelenleg a Magyar sakktörténet VI. kötetét írja. Alapos és
felkészült edzõi munkáját bizonyítja, hogy tanítványai évtizedek
óta sorra hozzák az eredményeket, akik közül sokan nemzetközileg ismert versenyzõkké váltak:

bor FIDE-mesterek. Jelenleg
mindannyian diplomájuk megszerzése mellett folytatják a versenyzést. További kéttucat tanítványa érte el eddig a mesterjelölt
minõsítést. A Budafok-Tétényi
lakosú 16 éves Martin Béla és húgai, a 13 éves Edit és a 12 éves Dóra, akik a diákolimpiákon, budapesti és országos szinten, egyéni
és csapatversenyeken egyaránt
értékes helyezéseket szereztek. A

helyezést ért el, míg bátyja, Zsombor a kisiskolások között vitézkedik. Jakobetz László fiai, a 14 éves
Zoltán és a 11 éves András is egymás után bizonyítják a sakkban
való jártasságukat.
Tanítványai nem csupán a hazai porondon értek el szép sikereket, hanem például Franciaországban, Krétán, Lengyelországban és Szlovákiában is. Érdekességként említhetõ, hogy néhány

Felkészülten, szakszerûen!
A

BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatósága által kiírt Országos Katasztrófavédelmi
Ifjúsági Verseny kerületi döntõjét
Budafok-Tétény Önkormányzatának támogatásával április 11-én
tartották a BMTE Sportcsarnokban.
A kerület általános és középiskoláinak csapatai küzdöttek meg
egymással. Hét állomáson bizonyították tudásukat a diákok elméleti
és gyakorlati feladatokon keresztül. Többek között a kézirádió

használatát gyakorolták
és a mûködésérõl számoltak be, de fel kellett
ismerniük a vegyiradiológiai mérõmûszereket
is. A vegyvédelmi felszerelések használata, alkalmazása, vagy az árvíz
esetén szükséges úgynevezett menekülõcsomag
összeállítása is kötelezõ
feladatként szerepelt.
A kerületi rendõrkapitánysággal együttmû-

éve a híres sakkfaluba, a németországi Ströbeckbe is ellátogatott a
sakkedzõ tehetséges palántáival.
A tanítványai és kollégái körében nagy tiszteletnek örvendõ
Jakobetz László 1993 óta a közel
fél évszázados múlttal rendelkezõ
Barcza-BEAC SC, az ország legnagyobb utánpótlásnevelõ egyesületének a szakedzõje. A klubban
5–20 év közötti fiatalok játszanak,
és az éves összesítõ ranglistán
régóta a második helyen állnak.
A sakk iránt érdeklõdõ gyerekek számára edzéseit a XI. kerületi Bocskai Úti Általános Iskolában
tartja kedden és pénteken 15 órától, de tervei között szerepel, hogy
– kellõ támogatás és persze igény
esetén – kerületünkbe hozza át
foglalkozásait. A kerületi önkormányzattal többször tárgyalt,
hogy a sakkoktatás számára helyet biztosítson. A legideálisabb
és legkézenfekvõbb helyszínnek a
KUSZA épületét tartaná, mivel
központi helyen lényegesen több
gyerek ismerkedne meg ezzel az
érdekes és gondolkodtatásra
késztetõ tevékenységgel.
Jakobetz László szerint a sakk
jellemformáló, különösképpen a
fiatalok esetében; a fantáziát, logikát, memóriát, önfegyelmet,
akaraterõt és a tanulási eredményeket javítja, így mindannyiunknak érdemes ezzel a szellemi
sportággal megismerkednünk.
Aki jelentkezni kíván a klubba, a
jakochess@t-online.hu címen teheti meg.
-KERTÉSZködve felállítottak egy közlekedésbiztonsági és drogprevenciós standot, ahol tesztlapokat lehetett kitölteni a csapatok tagjainak. Aki
ezen a helyen a legjobb eredményt
érte el, különdíjban részesült.
A „versenyszámok”, illetve állomások eredményei alapján hirdettek eredményt:
Két elsõ helyezett: a Budai
Nagy Antal Gimnázium és a
Nádasdy Kálmán Mûvészeti és Általános Iskola,
2. Bartók Béla Ált. Isk.,
3. Rózsakerti Ált. Isk.
-KERTÉSZ-
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GEBE

GYORSSZOLGÁLAT 1975

Dugulás, csõrepedés, ázás megszüntetése. 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

Vízvezeték, központifûtés,
gázvezeték, gázkészülék
szerelését, javítását vállalom
garanciával, ügyintézéssel.
Díjtalan kiszállás, felmérés.
Wiesler Tamás: 06-20-924-1194
Budafok kiemelt zöldterületi
részén 6 lakásos,
panorámás társasházban
76, 88, 100 m2-es lakások
augusztusi beköltözéssel
eladók 285–305 E Ft/m2
áron+ teremgarázs, tároló.
06-20-230-3016, 319-2525
www.technobau.hu

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

Ha fiatal vagy: nálunk sokra viheted! Ha idõs vagy: még alkothatsz nagyot!
Webster Villa Ingatlanforgalmazó Kft. irodájába keressük azokat a kitartó,
kedves, jó kommunikációs készségû, becsületes munkatársakat, üzlettársakat ingatlan referensi pozícióba, akik számára a bevétel mellett fontos a
megelégedett ügyfél. Munkaterület: XXII. kerület, Érd. Fényképes önéletrajzok, pályázatok benyújthatók e-mailen: info@ingatlan22.hu címen.

Budafokon nyíló autókerék-szerelõ és gumi javító mûhelybe dolgo zókat keresek.

Muskátli és egynyári virágvásár!
Álló és futó muskátli 10 féle színben,
valamint többféle színû, vegyes, egynyári virág közvetlenül a termelõtõl.
Kedvezményes áron! Róvó Ferenc:

Tel.: 06-20-911-5674 (délelõtt)

XXII., Rózsakert u. 47. Tel.: 362-5772,
06-70-61-000-72

Péter Pál u. 50. 1. em. 1/A szám
alatti ingatlan: 46 nm-es, felújítandó lakrész +
100 négyszögöl telekrész eladó.
Érdeklõdni a 06-20-48-78-058
számon lehet.

Bibic u. 5. szám alatti
ingatlanrész eladó.
Érdeklõdni
a 06-20-487-8058
számon lehet.

Gombaszedõnõt
állandóra
felveszek.

Nyugdíjas szerelõt idõszakosan foglalkoztatnék
víz-, gáz-, központi fûtés
szerelési munkák
kivitelezésében.

Tel.: 06-20-925-3861

Jelentkezés: 06-30-390-1969

H Í R A D Ó

Lakásfelújítás, új épület kivitelezése.
Kõmûvesmunkák, gipszkartonozás.
Homlokzatszínezés állványozva is.
Festés, mázolás, tapétázás. Hidegburkolás, igényes kivitelezés, korrekt
áron. Kisebb munkát is vállalunk!
Szili Tibor

: 207-4024; 0630- 364-4100

AUTOMATA
MOSÓGÉPJAVÍTÁS
garanciával, Energomat,
Minimat, Zanussi,
Whirlpool, stb. Hétvégén is!

: 207-3971
A CAMPONÁNÁL IGÉNYES
50–80–90 m2-es lakások
400 E Ft/m2 és 140 m2-es,
kétgenerációs lakások
350 E Ft/m2 áron eladók.
Érdeklõdni: 06-30-931-0935
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Budai gyorsszolgálat
teljes körû gázkészülék-javítás,
víz-, villany-, fûtésszerelés,
gépi duguláselhárítás
a nap 24 órájában, hétvégén is.
291-2800 és
06-20-334-3437

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelõ E.K. KFT.
Bojlerjavítás, -csere, vízkõtelenítés. Mindenféle vízvezeték-szerelési munka gyors elvégzése!
: 207-2928, 06-20-911-2679

MEGOLDÁS DÉL-BUDA SZERVIZ
Automata mosógép-, centrifuga-, bojler-, tûzhely-,
mikrójavítás helyszínen,
garanciával
: 285-3488, 06-30-950-1717

Ügyfeleink részére
keresünk eladó
ingatlanokat.
Webster Villa Kft.
204-5043,
06-70-778-6262
Szerelés – Javítás
Amit a mesterek nem
hajlandóak elvégezni!

Házi és kerti
kisebb–nagyobb
javításokat vállalunk.
Tel.: 06-20-473-2772

A Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala munkatársat keres:
Fõépítészi Iroda munkahelyre városrendezési munkakörbe:
Alkalmazási feltételek:
– építészmérnöki vagy településmérnöki végzettség,
– informatikai ismeretek,
– erkölcsi bizonyítvány,
– saját gépkocsi, gépjármûvezetõi jogosítvány.
A jelentkezéshez csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget és képesítést igazoló okiratok másolatát.
Érdeklõdni lehet: a 229-2611/120, 229, 187-es telefonszámon a
Személyzeti és Munkaügyi Irodán.
A jelentkezéseket várjuk a 1221 Budapest, Városház tér 11.
postacímre vagy a szakalyb@bp22.hu e-mail címre.
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HÛTÕGÉPEK, BOJLEREK,
MOSÓGÉPEK JAVÍTÁSA
garanciával.
Új Hajdú-termékek árusítása.
Hétvégén is. Ingyenes kiszállás, nyugdíjasoknak kedvezmény!
Tel.: 370-1359, 06-70-266-2104
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GÉPELÉS!
Levelek, diplomamunkák, nagyobb terjedelmû szövegek stb.
számítógépes gépelését vállalom
nyomdaipari végzettséggel.
Tel.: 06-20-330-2157

In memoriam Rónaszéki László
Elhunyt Rónaszéki László matematika–fizika szakos tanár, tanfelügyelõ, szaktanácsadó pedagógus. A köztiszteletben álló Budafokon lakó, 75 éves tanár hivatása volt, hogy az iskolai oktatásban a jó képességû tanulók akadály nélkül fejleszthessék tehetségüket. Élményszerûvé tette a fizika tantárgy elsajátítását,
kiemelkedõ része volt az általános iskolai tanulók – életkori sajátosságait szem
elõtt tartó– Öveges József Országos Fizikaverseny szervezésében, pedagógiai tapasztalatait számos tanulmányban publikálta. Tevékenységét kitüntetések, díjak sorával ismerték el, fél évszázados tanári mûködése alkalmából díszoklevelet kapott a 2004. évi XXII. kerületi pedagógusnapi ünnepségen, tavaly a magyar
természettudományos oktatást segítõ, a matematikatanítás máig ható értékeit
ápoló alapítvány Rátz tanár úr Életmûdíjjal tüntette ki.
A Budafoki temetõben nyugvó Rónaszéki László tanár úr emlékét családja
mellett munkatársai, tanítványai is kegyelettel megõrzik.

2006. májusi programok
A Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete székháza
1222 Budapest, Tóth József utca 45., telefon: 229-3812
Program
Majális – május 1., hétfõ 9–17 óra, a Camponánál
Egyesületi közgyûlés – május 5., péntek 16.30 órától, minden kedves tagtársunk megjelenésére számítunk.
Baráti Körök Kupája lövészverseny – május 6., szombat 8.30 órától, TétényPromontor Polgári Lövész Egylet lõtere, 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 60.
Festménykiállítás – május 13., szombat, 16 óra Halpert Mária 30. éves jubileum, Rimler Mária és Csurgóné Kökény Zsuzsa festõmûvészek (Mészáros László
Képzõmûvész Egyesület) kiállításának megnyitója.
Ivó napi férfibál – május 20. szombat, 20 órától 03 óráig, fellép a Németh Duó.
Belépõ és vacsorajegyek igényelhetõk 2006. április 29-tõl, hétköznapokon,
17.30–20 óráig a székházunkban.
Egyesületi kirándulás Mohácsra – május 27. szombat, a kirándulásra jelentkezni lehet hétköznapokon, 17.30–20 óráig a székházunkban.
Klubjaink: Asztrológia Klub – minden héten hétfõn 18–20 óra között, klubvezetõ: Kozák Gábor.
Bridzsklub kezdõknek, haladóknak minden csütörtökön 17 órakor. Klubvezetõ: Szabóné Wappler Marianna, érdeklõdni lehet: 226-0966, hétköznap 18 és 20
óra között. Várjuk a fiatalokat és az idõseket is. Kezdõknek oktatás, folyamatos
bekapcsolódási lehetõséggel.
Egyesületi Klubnap – május 9., kedd május 30. kedd 17 óra, sok szeretettel várjuk egyesületünk kedves tagjait.
Egyesületi Nyugdíjasklub – minden szerdán 14–16 óra között.
Erkel Ferenc Mûvészklub, Promontor Dalárda – minden héten csütörtökön
14–18 óráig, vezeti: Hering Wels Dianna. Tel.: 06 (30) 274-3894
Turisztikai és Gyalogtúraklub – május utolsó szerdája 16–18 óra. Klubvezetõ:
dr. Bálint Eszter és Bozsó Gy. Zsoltné, gyalogtúra-vezetõ: Simon László
Tanfolyamaink: Budafoki Kempo Karateklub – kezdõknek és haladóknak
minden hétfõn és csütörtökön, 18.30–20 óra, érdeklõdni lehet: 06 (70) 380-0776
és a 06 (70) 281-0698 mobiltelefonszámokon.
Törpördög Tánctanoda, stúdióvezetõ: Perényi Nóra, mobiltelefon: 06 (20) 586-9818
Mûvészi torna, balett alapokkal, óvodásoknak (3–5 éves korig), kedden és
pénteken 16.30–19 óráig.
Nõi alakformáló torna gerincgimnasztikával (minden korosztály számára),
kedden és pénteken: 18.30–19.30 óra között.
Hastánctanfolyam – hétfõn és szerdán 18–19 óra között haladó, 19–20 óra között pedig kezdõ tanfolyam, vezeti: Diófási Orsolya, érdeklõdni lehet a 06 (30)
343-9385 mobiltelefonszámon.
Játékos mozgáskoordinációt fejlesztõ torna óvodásoknak – minden hétfõn
és csütörtökön 16–17 óra, tanfolyamvezetõ: Szabó Csilla gyógypedagógus, mozgásterapeuta, mobiltelefonszám: 06 (30) 325-3888.
Hatha Jóga Tanfolyam – a testi és lelki béke megteremtése, stresszoldás, korha-
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Gyors hitel elõzetes nélkül.
Jelzálog hitel, felmondott
hitel, személyi kölcsön.
Tel.: 411-1341, 411-1342,
06-20-469-5269, 06-70-2128385, 06-30-468-5959
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

☺

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 képeslapokat és levélborítékokat
vásárolunk. V., Bécsi u. 5.
Tel.: 317-4757

tár nélkül, minden hétfõn 9–10.30 óráig és csütörtökön, 19–20 óra között.
Versenytánc – kezdõ és haladó tanfolyam szerdán és pénteken: 17.00–20.00 óra
között, pénteki napokon a próbák nyitottak, bárki által megtekinthetõk. Tanfolyamvezetõ: Závodszky F. Zsuzsanna vezetõ tánctanár, Happy Dance Tánccsoport Egyesület, tel.: 06 (30) 670-3020, e-mail: zavodszk@t-online.hu
Sok-sok szeretettel várjuk egyesületünk minden kedves tagját és a kerületi
polgárokat programjainkra, klubjainkba és a tanfolyamainkra.
Aktuális programjainkról, egyesületünk életérõl, a velünk összefüggõ eseményekrõl tájékozódhatnak a honlapunkon: www.baratikorok.hu, de felvehetik
velünk a kapcsolatot az info@baratikorok.hu e-mail címen és a 229-3812, valamint a 06 (30) 200-0953 telefonszámokon is.

Baross Gábor Telep Polgári Kör
2., kedd 16 óra: Kertbarát kör, vezeti: dr. Zatykó Lajosné kertészmérnök; 17 óra:
Nyugdíjasklub, vezeti: Bíró Mihályné. Egészségügyi tornát tartja: Zsámbokiné
Vágner Ildikó gyógytestnevelõ
3., szerda 18 óra: Polgári Kör rendes havi összejövetele
9., kedd 16 óra: Nyugdíjasklub, vezeti: Bíró Mihályné. Egészségügyi tornát tartja:
Zsámbokiné Vágner Ildikó, gyógytestnevelõ
11., csütörtök 17 óra: Fotóklub, vezeti: Kutas Endre; 18 óra: Ki mit gyûjt?, vezeti:
dr. Rácz István
13., szombat 17 óra: Zenés, táncos est, zene: Frey György tangóharmonika

Nagytétényi Polgári Kör
Május 6-án egész napos hagyományõrzõ disznóvágás
Állandó programok:
Foltvarró, kézimunka szakkör: kedd 14.00–18.00, vezetõje: Szárazné Becze
Anna (Nagytétényi út 312.)
Bélyeggyûjtõ szakkör: péntek
16.00–18.00, vezetõje: Csáfordi Lajos
(Szelmann-ház)
Shaolin kungfu: hétfõ, szerda
19.00–20.00, vezetõje: Kovács Géza
többszörös magyar bajnok és háromA XXII. kerületi önkormányzat lapja
szoros világbajnok (www.tuzmadarMegjelenik kéthetente
sport.hu)
Kiadja: a Sprint Kft.
Fõszerkesztõ: Rendes Alina
Jazzbalett: kedd 16.00–17.00 kezdõ,
Munkatársak:
5–8 éveseknek, 17.00–18.00 középhaHajnal Éva, Kenesei Gábor
ladó 7–9 éveseknek, 18.00–19.00 halaFelelõs kiadó: Machos Ferenc
dó 10–14 éveseknek;
Szerkesztõség címe:
szerda 16.00–18.00 középhaladó 7–9
1221 Budapest, Városház tér 11.
Telefon/fax: 482-0189
éveseknek
E-mail: ujsag@bp22.hu
péntek 15.00–16.30 középhaladó 9–11
A lap számai olvashatók: www.bp22.hu
éveseknek, 16.30–17.30 majorette
Hirdetésfelvétel: Ügyfélszolgálati Iroda
8–13 éveseknek, 17.30–18.30 középpénztárában (Városház tér 11.)
haladó jazzbalett 10–13 éveseknek, veTelefon: 229-2611/108 mellék,
zetõje: Bánhidi Petra többszörös Euróilletve: Sprint Kft. 1137 Budapest,
Újpesti rkp. 7. Tel.: 237-5060
pa- és világbajnok, 2004. Világ elsõ
Terjesztõ: Nagy Mária
táncosa
Telefon: 229-3706, 06 (20) 436-6612
Tendency Táncegyüttes – versenyNyomdai elõállítás:
tánc: csütörtök 17.00–20.00, péntek
Magyar Hivatalos Közlönykiadó
19.00–21.00, vasárnap 15.00–17.00,
Lajosmizsei Nyomdája
Felelõs vezetõ: Burján Norbert
vezetõje: Betz Attila, a Profi Tánc Sport
Táskaszám: 06.1279
Szövetség elnöke.
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Január 15-tõl -december 28-ig
"2006-ban vásároljon
egy BMW-ért!"- Nyereményakció!
Részletek a Campona Információn
és a szórólapokon!
Április 29-30.
Családi hétvége- a MIKKAMAKKA Alapítvány
szervezésében! Ingyenes programok: színpadi gyermekmûsorok, kézmûves játszóház Kedvezményes áron belépõk válthatók a Tropicariumba és a Mozi mesefilm vetítésére!
Május 1. KERÜLETI MAJÁLIS
- a parkolóban, a KUSZA szervezésében
Május 6-7. 14 óra RTL KLUB Forma -1 Európai nagydíj
-élõ közvetítés a Campona látványstúdióból!
Május 14. vasárnap 8-19-ig
SUZUKI HOLLÓS MOTOROS TESZTNAP
Motortesztelés, streetfighter bemutatók, robogós
ügyességi versenyek, BMX flatland-, MTB Trial
bemutatók, tombola.
LEROY CAFE: Koncertek csütörtöktõl - szombatig 20
órától!

