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Trianon-évforduló:
emlékezés a turulmadárnál
J

únius 4. Nagytétény, este hat óra.
Pontosan 88 év és másfél óra telt
el azóta, hogy a Párizs környéki Trianon palotában aláírt diktátum
megcsonkította Magyarországot. A
békeszerzõdést 1918-ban, ezen a
napon délután fél ötkor írta alá a
magyar küldöttség. Múlt szerdán a
világháborús hõsök emlékmûvénél
gyülekeztek az emlékezõk, gyászszalagos nemzeti zászlót hoztak, ittott feltûnt az Árpádsávos lobogó is.
Családok jöttek kisgyermekekkel,
viszonylag sok a fiatal, de persze jóval több az idõsebb emlékezõ.
Folytatás a 3. oldalon

Kivételes
adósságrendezésrõl
döntött a polgármester
12 gyermekes család
kerülhetett volna
az utcára!
Közel egymilliós adósság – lakbérhátralék és kifizetetlen számlatömeg. Tizenegy gyermek, várandós mama, alkalmi munkából élõ apa. Halmozottan hátrányos romasors Budafokon. T.
Róbert kerületi lakos helyzete évrõl évre rosszabb, hasonlóan sok
százezer budapesti és vidéki
sorstársához. Vannak felzárkóz-

Rózsaünnep
J

únius a rózsák hónapja. Ezt a virágot szépsége, illata, elõkelõsége, változatos színei miatt sokan
méltán nevezik a „virágok királynõjének”. A Nagytétényi úton a
Kertészeti Kutató és a rózsakert
elõtt elhaladva, sokszor elgondolkodtam azon, hogy gyerekkorom
kedvenc tavaszi rózsakiállítása miért vált elfeledett mostohagyermekké az elmúlt évek alatt. A rózsák a kerítés mögött még mindig
virágoznak, mégsem nyitják meg a
kapukat a nagyközönség elõtt,
mint azt valamikor minden tavaszszal tették. Örültem, amikor néhány éve a Budatétényi Polgári Kör
belekezdett a nyári szabadtéri
hangversenyek szervezésébe a kert
megmentéséért.
Folytatás a 7. oldalon

tatási programok, szép beszédek, brüsszeli intelmek – közben
a családi adósság egyre csak nõtt,
és sorra születtek a gyermekek. A
tizenkettedikkel várandós édesanya – ha megkérdik – természetesnek tartja, hogy ennyi gyermeket nevelnek. Valahol örömteli is lehetne a nagycsalád, de
nem ilyen szociális lakásban, és
nem másfél keresõ mellett.
Folytatás a 8. oldalon
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Csak ínyenceknek!

Frakciócikk

Az alábbi néhány sort azoknak ajánljuk, akik komolyan érdeklõdnek a kerületi politika iránt, és a helyi politikai szereplõk hitelességét mérlegre kívánják
tenni. Az MSZP-frakció a Városházi Híradó 2008. május 2-i számában azt állította, hogy Szabolcs Attila polgármester a képviselõ-testület ülésén kilenc
elõterjesztést visszavont a nem szakszerû elõkészítés miatt. Ezzel azt a látszatot keltették, mintha a nem megfelelõ elõkészítésért a polgármester irányította hivatal lenne a felelõs. Azt is állították, hogy „a kerületi Fidesz nem kívánja támogatni a panellakások felújításának programját”. Ezeket a hazugságokat a lap következõ számában megcáfoltuk. A május 30-i VH-ban az MSZP
beismeri, hogy az elõterjesztéseket az önkormányzat gazdasági társaságainak
vezetõi készítették, és éppenséggel a polgármesteri hivatal munkatársának
szakmai véleménye miatt javasolta a Pénzügyi Bizottság a levételüket a napirendrõl. Azt is beismerik, hogy az idei költségvetésben 300 millió Ft szerepel a
panelprogram támogatására. Mindezek után úgy tesznek, mintha mindig is
ezt állították volna, illetve további ferdítésekkel, újabb vádaskodással próbálkoznak. Például azt állítják, hogy a Fidesz áprilisban a panelfelújítási program
támogatásának megszüntetésérõl döntött. Ilyen döntés nincs, nem létezik!
Aki elõveszi a VH idézett számait, maga is meggyõzõdhet arról, hogy ki hazudott. Kénytelenek vagyunk ilyen méltatlan ügyekkel foglalkozni, mert az országos példákból tudjuk, hogy sajnos a nyilvánvaló hazugságok is célba érhetnek, ha nem állunk ki azonnal és következetesen az igazsággal. Természetesen vannak ennél sokkal fontosabb ügyek is. Halad az önkormányzati intézmények feladatainak átszervezése. Az eddig az intézményekben dolgozó,
technikai feladatokat ellátó közalkalmazottak – kertészek, fûtõk, gondnokok, szakácsok, takarítók – mindannyian megkapták új munkaszerzõdésük
tervezetét a szintén átalakuló VAX XXII Zrt.-tõl. Alapelv volt, hogy az áthelyezés, a munkák kiszervezése miatt senki nem járhat rosszabbul, ugyanazokat a juttatásokat meg kell kapniuk, mint eddig. Így például a csak adható,
nem kötelezõ 13. havi munkabért is beépítették a fizetésükbe, ezzel az eddiginél jobb helyzetbe is kerültek. Az átszervezéstõl sokkal rugalmasabb és hatékonyabb feladatellátás várható, mint idáig, az intézmények pedig megszabadulnak a gyakran gondot okozó munkaügyi, jogi problémáktól, adminisztrációtól. A képviselõ-testület tárgyalni fogja a Dél-budai Egészségügyi
Kht. munkájának és szolgáltatásainak javításával foglalkozó elõterjesztést is,
mert a szakrendelõben is komoly igény van a korszerûsítésre.
FIDESZ-FRAKCIÓ

A képviselõ-testület 2007 októberi ülésén megtárgyalta a Budafok-Tétény
Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat intézményeinek és gazdasági társaságainak mûködési és gazdasági átalakításáról szóló elõterjesztését. Az elõterjesztés kapcsán a testület határozatában úgy döntött, hogy felkéri a polgármestert: legalább három változatban terjesszen elõ részletes javaslatot a
soron következõ ülésre.
A 2007 novemberi testületi ülésre el is készült három javaslat, melybõl a képviselõ-testület választhatott. Az akkor elfogadott javaslat szerint az átszervezés célja elsõsorban a feladatellátás hatékonyságának, valamint a gazdálkodási folyamatok átláthatóságának és ellenõrizhetõségének biztosítása. Ennek érdekében a VAX XXII. Zrt. 2008. július 1-jétõl átveszi az intézményi karbantartók, gondnokok, takarítók és konyhai alkalmazottak foglalkoztatását.
Februárra elkészült a lebonyolítás ütemezése, melynek értelmében az önkormányzat az intézmények technikai dolgozóinak álláshelyét 2008. június 30ával megszünteti. A megszüntetett álláshelyû közalkalmazottak részére 2008.
július 1. napjától biztosítja a továbbfoglalkoztatás lehetõségét. A dolgozók
részére május utolsó napjaiban elkészítették az új munkaszerzõdést és a
munkaköri leírást is. Mielõtt a munkaügyi folyamat elkezdõdött volna, a polgármester úr ígéretet tett arra, hogy a lebonyolítást a legkörültekintõbb módon fogják elvégezni. Egyeztetnek az érdekképviseleti szervezetekkel és a
munkavállalókkal. Ehhez képest frakciónkat számos munkavállaló kereste
meg, segítséget kérve, mondván, hogy olyan munkaszerzõdést szeretnének
velük kötni, ami több ponton is feltételezhetõen törvénysértõ és olyan magánjellegû kérdéseket feszeget, melyekhez az adott munkáltatónak semmi
köze. Idézett a munkaszerzõdésbõl. Például: „A munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy csak olyan politikai és közéleti tevékenységre vállalkozik,
amely nem ütközik a munkáltató érdekeivel, továbbá munkaköri feladatainak ellátásában nem korlátozza, munkavállalóként végzett tevékenysége sikerét nem veszélyezteti, az idejét nem veszi döntõ mértékben igénybe”.
Ezzel kapcsolatban hangsúlyozni szeretnénk a következõt: ma Magyarországon demokrácia van! Egyetlen munkaadónak sem áll jogában, hogy megszabja a munkavállaló számára azt, hogy szabadidejében, azaz a munkaidején túl csatlakozik-e vagy vállal-e akármilyen politikai vagy közéleti tevékenységet. Frakciónk számára felfoghatatlan: miként kerülhetett ez bele egy
munkaszerzõdésbe?
A dolgozók úgy érzik, az ilyen kitételekkel kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek,
bármikor bizonytalanná válhat jogviszonyuk. Ezúton felszólítjuk a kerületi
önkormányzati vezetést, hogy munkaszerzõdéseiknél az ígért körültekintéssel és a hatályos jogszabályoknak megfelelõen járjanak el!
MSZP-FRAKCIÓ

60 éves Izrael
41 éve szabadították fel Jeruzsálemet
1948. május 14-én a Tel Aviv-i múzeum nagytermében Dávid Ben Gurion, az
újonnan alakult ideiglenes kormány miniszterelnöke aláírta Izrael
Függetlenségi Nyilatkozatát. Megalakult a modernkori Izrael állama,
melynek elõdjét kb. 3000 évvel korábban Dávid király alapította.
Izrael születésnapját szomszédjai ellenségesen fogadták és ma is vannak,
akik el akarják törölni a térképrõl béketörekvései ellenére is. Ellenségei öt
háborúban és több ezer terrortámadásban próbálták elpusztítani, sikertelenül. Izrael újjászületése a huszadik század talán legnagyobb csodája volt,
jövõje azonban az új évezred legizgalmasabb kérdése.
Hatvan év alatt közel tízszeresére nõtt az ország lakossága, négyszeresére
az egyetemek száma. Sivatagos, mocsaras földjén ma az egyik legkorszerûbb
mezõgazdaság virul, a high-tech ipara ma világelsõ. A Közel-Kelet legfiatalabb államának fõvárosa Jeruzsálem. A több mint 3000 éves város negyvenegy évvel ezelõtt lett az ország része. 1967. június 7-én a hatnapos háború
során az izraeliek elfoglalták Jeruzsálemet, beleértve a Templomhegyet is,
majd 1980-ban az egységes és oszthatatlan Jeruzsálemet Izrael fõvárosának
kiáltották ki. Jeruzsálem a Biblia alapján Isten városa, a zsidóság pedig Isten
kiválasztott népe. A Szent Földre ellátogatók ma is megcsodálhatják a
Bibliában szereplõ helyszíneket. Ábrahám, Izsák, Jákób, Dávid király,
Salamon király, a Názáreti Jézus Krisztus, Mária, Jézus anyja, Pál Apostol,
Péter Apostol, János Apostol stb. mind a keresztények által is jól ismert és
tisztelt zsidó emberek voltak. A Magyarországon az utóbbi idõben újból felerõsödõ antiszemita eszméktõl ezúton is elhatárolódunk, és erre kérjük fel
más pártok képviselõit is. A Szabad Demokraták Szövetsége Budapest XXII.
kerületi szervezete köszönti a 60 éves Izraelt és fõvárosát, a 41 éve felszabadított Jeruzsálemet!
SZDSZ-FRAKCIÓ
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Trianon-évforduló:
emlékezés a turulmadárnál
Folytatás a címoldalról
ra meghatározó
dátumról nem
szabad megfeledkezni, s nem szabad sorsára hagyni a Kárpát-medencei magyarságot.
A 2005-ös gyászos népszavazás
görcsei lassan oldódnak, s a történelmi Magyarország elszakított
tájait járva ma is
sokszor szembesülnek a turisták a
kimondott-kimondatlan szemrehányással.
Ilyenkor mentségként általában azt
hozzák fel, hogy
mások maradtak

A

kollektív emlékezetkiesés a fiatalabb korosztályt sújtja leginkább, Trianonról sokan nem is
hallottak még.
Gyásznap ez 88 év elteltével is. A
nemzeti összetartozás ünnepe is
lehetne, hiszen mint szép versében
Juhász Gyula is hangsúlyozta, Trianonra mindig gondolni kell. Öszszetartozást is hirdethetne, ha a
nemzet egységes lenne legalább
abban, hogy a sorsunkat olyannyi-

1920. június 4. 16.29 óra
Magyarország területe:
325 411 négyzetkilométer
Lakossága: 20 886 487
1920. június 4. 16.30 óra
Az ország területe:
92 833 négyzetkilométer
Lakossága: 7 980 000
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Szép Ernõ: Imádság
Ki ülsz az égben a vihar felett,
Én Istenem, hallgass meg engemet.
Hozzád megy szívem, ajkam csak dadog,
Hazámért reszketek, magyar vagyok.
A népekkel, ha haragod vagyon,
A magyarra ne haragudj nagyon.
Ne haragudj rá, bûnét ne keresd,
Bocsáss meg néki, sajnáld és szeresd.
Szeresd, vigyázz rá Istenem, atyám,
El ne vesszen veszejtõ éjszakán.
Te látod életét minden tanyán,
Te tudod, hogy beszél: édes anyám.
Te tudod a barna kenyér ízét,
Te tudod a Tisza sárga vizét.
Uradnak mondd el, arany arcú Nap,
Hogy kedveled a te délibábodat.
Dicsérd a Balatont, tiszta Hold,
Hogy szebb tükröd a földön sohse volt.
Csillagok, értünk könyörögjetek:
Kis házak ablakába reszketeg
Szerteszét este mennyi mécs ragyog,
Könyörögjetek értünk, csillagok.

otthon a népszavazás idején, mások miatt nem kaphatnak állampolgárságot a
határon túli magyarok. Hiába a mentség: a maradék
Magyarország egységesen
felel a határon túli nemzettársakért, s ebben minden
június 4-i ünnepnek nagy
jelentõsége van.
Az MSZP és az SZDSZ távol maradt az ünneprõl, vezetõik úgy gondolják, hogy
Trianon emlegetése csak
árt a határon túli magyaroknak. Ezzel ellentétesen
ítélik meg az évfordulót a
polgári politikusok, így kerületünk elöljárói is. Méltóságteljes ünnepet tartottak az összetartozás jegyében: teljesen megtelt a
nagytétényi Szentháromság tér. Az
ünnepet Boor Géza titkár nyitotta
meg. A Himnusz után Varga Miklós éneke következett, majd Szabolcs Attila polgármester mondta
el ünnepi beszédét.
A polgármester figyelmeztetett
arra, hogy Trianont hosszú évtizedekig feledésre ítélték. „Minden
forrong, alakul körülöttünk, csak a
szétszakított magyarság helyzete
változatlan, és így egyre reménytelenebb” – mondta Szabolcs Attila.
Emlékeztetett a felvidéki magyar
diáklányra, Malina Hedvigre, akit
csak azért vertek meg, mert magyarul beszélt, s hangoztatta, hogy
a magyar beszédért verés jár Kolozsvárott és Szabadkán. Szólt arról is, hogy a Csángóföldön lehetetlen a magyar misézés, s hogy nehéz
a kapcsolattartás a kárpátaljai magyarokkal. Leszögezte, hogy megbocsáthatatlan bûn volt a december 5-i népszavazást megelõzõ hazug kampány. A beszédet szótlanul hallgatta a tömeg, s a végén
megtapsolta a kemény állásfoglalást, miszerint dolgozni fogunk,
mert élni akarunk. Fabók Mariann
szavalt ihletetten egy megindító
verset Trianonról, Szép Ernõ költeményét. Ezután ismét Varga
Miklós énekelt, s az ünnepet a Szózat, a Székely himnusz közös éneke
zárta. A kerület vezetõi és a civil

szervezetek képviselõi megkoszorúzták az emlékmûvet, s a résztvevõk égõ fáklyákat tûztek a koszorúk köré. Sokan innen a Baross Gábor-telepi emlékhelyre vonultak
át, a Donát hegyi kegyhelyhez, ahol
a helyiekkel közösen emlékeztek a
gyászos évfordulóra.
BWGY
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Emléktábla a Székely
Hadosztálynak Baróton
K

erületi küldöttségünk erdélyi
testvértelepülésünkön, Baróton részt vett a Székely Hadosztály
emlékmûvének felavatásán. Ezzel
régi adósságnak tettek eleget: megóvják a feledéstõl a hõs székelyeket, akik az 1918-as katonai összeomlást követõen szálltak harcba a
román haderõvel Erdélyben és a
Partiumban. Heroikus küzdelmüket 1919 áprilisáig folytatták, de
ekkor két tûz közé kerültek. Délrõl
a román hadsereggel, északról pedig már Kun Béla katonáival kellett
szembenézniük.

A hadsereg felbomlása
1918 október végére egyértelmûvé vált, hogy a központi hatalmak, s így az Osztrák–Magyar Monarchia is elvesztették az I. világháborút. Ez – Németország és a dualista állam esetében egyaránt –
nem elsõsorban a csapatok hadkészségén és harcértékén múlott,
hanem inkább a gazdasági összeroppanásnak, és az egyre nehezebb
helyzetbe jutó hátországi lakosság
elégedetlenségének volt tulajdonítható. A Monarchiában ezt súlyosbította még a végletekig kiélezõdött nemzetiségi problémák
megoldatlansága. E kritikus állapotokat Magyarországon a polgári
radikálisok, szociáldemokraták és
kommunisták – többek között – a
hadseregben való lázításra használták fel. Ez elsõsorban a kiképzési, kiegészítési feladatokat végrehajtó, de egyébként tétlen póttesteknél, keretalakulatoknál vezetett
eredményre, melyek békehelyõrségeikben állomásoztak. A bomlasztás azonban gondokat okozott
a fronton küzdõ csapatoknál is,
mivel azokat a nagy veszteségek
miatt 1918 nyarától az Oroszországból hazatért volt hadifoglyokkal töltötték fel. Közülük számosan
kommunista agitációt folytattak,
valamint a honvéd- és magyar kiegészítésû közös alakulatoknál
szolgáló román, szlovák, rutén
nemzetiségû katonákat izgatták.
Magyarországon 1918. október 25tõl kezdve váltak megállíthatatlanná azok a folyamatok, melyek végsõ soron a magyar katonai erõ
megszûnéséhez vezettek.

Október 31-én a frontra induló
menetszázadokat a Keleti pályaudvaron leszállították a vagonokból.
Ugyanazon a napon alakította meg
kormányát Károlyi Mihály, aki –
mikor az ország határán már az
újonnan alakulni készülõ szláv
nemzetállamok és a hódításra kész
Román Királyság katonái álltak –
egy pacifistát nevezett ki honvédelmi miniszterré: Lindner Béla vezérkari ezredest. A Magyarorszá-

parancsnoksága alatt álló német
hadseregcsoport, amelybe az osztrák–magyar közös egységek és a
honvédalakulatok is be voltak
osztva. A leszerelésre vonatkozó
parancs azonban felszámolta az
Erdély-csoportot, a belgrádi katonai egyezmény pedig elõírta, hogy
a németek hagyják el az országot, s
hogy velük a magyarok érintkezésbe ne lépjenek. Így kb. 100 ezer fõnyi harcképes magyar katonát sze-

gon állomásozó mindennemû csapatok a magyar hadügyminiszternek lettek alárendelve. November
2-án a budapesti helyõrség tisztjei
elõtt tartott beszédében Lindner
kijelentette: „Nem kell hadsereg
többé! Soha többé nem akarok katonát látni!” Ezek a mondatok
alapvetõen jellemezték a Károlyikormányzat hozzáállását a magyar
haderõhöz és az ország fegyveres
védelméhez. A november 3-án
Páduában az Osztrák–Magyar Monarchiával kötött fegyverszüneti
egyezménynek megfelelõen befejezõdtek a harccselekmények, az
alakulatok zöme megkezdte a
frontról való elvonulást.

reltek le vagy vontak ki Erdélybõl.
Ezenkívül, szintén a konvenció értelmében Erdélyben is ki kellett
üríteni a fent említett vonaltól délre esõ területet, ahová november
derekán román fegyveres csopor-

A Székely Hadosztály megalakulása és harcai
Erdélyben 1918. október végén
a 28 zászlóaljból és 12 ütegbõl álló,
Goldbach altábornagy vezette ún.
Erdély-csoport állomásozott, elsõsorban Beszterce-Naszód, Csík,
Háromszék és Brassó vármegyékben elhelyezve. Ezenkívül ott összpontosult a Mackensen tábornok

tok, majd utánuk a reguláris hadsereg 6. és 7. gyaloghadosztálya érkezett. A 11. német hadsereg elhagyott dél-erdélyi körleteibe csak
december közepén vonult be a 2.
román vadászhadosztály.
1919 áprilisában Bihar megyét
is elérte az elsõ világháborúra következõ, trianoni nemzeti tragédiánkba torkolló „átrendezõdés”.
Mint tudjuk, 1919-ben ezekben a
napokban vonultak be a román
megszállók a jelenlegi román–magyar határ romániai oldalán található nagyvárosokba. Április 19-én
Szatmárnémetibe, április 20-án
Nagyváradra és Érmihályfalvára
nyomulnak be, de négy nap múlva
már Debrecenben és április végére
a Tisza vonalánál sorakoznak fel a
román megszálló alakulatok. Magyarország területére 1918. november 12-én Gyergyótölgyesnél
lépett az elsõ román katona. Kolozsvárra, Erdély színmagyar fõvárosába 1918 karácsonyán vonultak
be a románok.
A megszállókkal szemben a Székely Hadosztály és néhány más alakulat veszi csak fel a harcot. A fõleg
Partiumban és Észak-Erdélyben
mûködõ Székely Hadosztályt Székely
Különítmény
néven,
Kratochwil Károly ezredes szervezte meg székely és erdélyi magyar menekült katonákból, de ide
tartozott a korábbi kolozsvári 38.
honvéd gyaloghadosztály maradványa és egy kárpátaljai rutén zászlóalj is. Az alakulat legnagyobb létszáma 649 tiszt, 12 438 fõ legénység, 68 löveg és egy repülõosztály
volt. A Székely Hadosztály nevet
1919. január 20-án vették fel, amikor már harcban álltak a 26 ezer fõvel támadó román megszálló sereggel. Felszerelése igen gyenge
volt, lõszerutánpótlást nem kapott,
mert a budapesti kormány félt a
hadosztály erejétõl. A legénység az
elõírt vörös szalag helyett széles
nemzetiszínû szalagot varrt föl az
egyenruha hajtókájára, majd föllázadt a szatmárnémeti kommunista hatóságok ellen.
Két tûz között
A Székely Hadosztály példás hõsiességgel harcolt a túlerõvel szem-
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ben, és szép sikereket is elért. Hadadnál, Kocsordnál, Mátészalkánál is megfutamították az ellenséget. Sokáig reménykedtek abban,
hogy majd Budapestrõl kapnak lõszert és utánpótlást. Budapest
„urai” azonban magukra hagyták
õket, és lõszer helyett vörös alakulatokat küldtek – ellenük. A hadosztály sorsát megpecsételte a lõszerhiány, az utánpótlás hiánya és
az, hogy lassan két tûz közé került.
Egyik oldalról a kommunista alakulatok, másik oldalról a román
túlerõ támadta õket. Más kiút nem
lévén, a Székely Hadosztály április
26-án Demecsernél letette a fegyvert a román megszállók elõtt. Kb.
400 tisztet és 4000 fõ legénységet a
románok Brassóba internáltak.
Kratochwil Károly ezredest a románok haditörvényszék elé állították és bebörtönözték. 1920 októbe-
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rében szabadult,
késõbb tábornok
lett, majd altábornagy. A trianoni
tragédia után a revíziós mozgalom
egyik legismertebb
képviselõje lett,
1946-ban hunyt el
Budapesten.
Harcok
Köröstárkánynál
(részlet Koréh
Endre tábori lelkész könyvébõl)
„Április 18-án,
nagypénteken elkeseredett harc
folyt. A székelyek
géppuskái oldalba
kapták az oláho-
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5
kat, s a tüzérségük is kitartott a végsõkig… E küzdelemben Köröstárkány népe példátlan hõsiességgel vett részt. Férfiak, asszonyok
vállvetve harcoltak a székely rajvonalban a magyar szabadságért…
Másnap [a román túlerõ miatt a
harcoló magyar alakulatok kénytelenek voltak meghátrálni – sz. m.]
békés szándékot színlelve közérdekû hirdetés meghallgatására gyûjtötték össze a falu népét a községháza elé. Ezalatt Szakota, volt
kristyóri jegyzõ géppuskákat rejtett el a szomszéd telkeken. Mikor
már a lakosság együtt volt, megszólaltak a gépfegyverek. Percek
alatt halomra lõtték a fegyvertelen
lakosságot.” A református templom elõtti téren 91 (más források
szerint 93) áldozata lett a tömegmészárlásnak.

Megfakult képeslapok
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Hõsök: töredékek vitéz Pokorny
Endre életének igaz történeteibõl

E

lõzõ számunkban a Hõsök vasárnapja alkalmából kezdtünk
bele egy történetbe, vitéz Pokorny
Endre – vagy ahogy sokan tétényben ismerték –, Bandi bácsi történetébe. Felesége, Éva asszony elevenítette fel kedvünkért az emlékeit, hiszen a házasságban töltött 45
év csak egy része a közös emlékeknek, mert a családi jó barátság már
jóval a frigy elõtt született, aztán a
háború és az azt követõ nehéz idõszak végleg egymás mellé sodorta a
két tétényi fiatalt.
Vitéz Pokorny Endre az 1920-as
évek közepétõl élt a család hajdani
szõlõbirtokán
a
mai
Budatétényben. A családi legendárium szerint állatszelidítõ vagy repülõs szeretett volna lenni. Ez
utóbbi tûnt reálisabbnak, hiszen
érettségi után az elsõ repülõiskola
növendéke lett Nyíregyházán.
1935-ben a Horthy Miklós Repülõ
Akadémián fõhadnagyi rangfokozattal végzett.

Felderítõ repülés
és kényszerleszállás
1935-tõl 1945-ig a Magyar Királyi Honvéd Légierõ egyetlen vadászrepülõ-századában, majd ezredében szolgált 21 különbözõ típusú gépet vezetve felderítõként.
Együtt szolgált Horthy Istvánnal –
a kormányzó idõsebbik fiával –
akirõl ha beszélt, csak úgy emléke-

zett meg, mint bátor, lojális bajtársról, aki egyébként 1942 augusztusában
Héja típusú vadászgépével tisztázatlan körülmények között lezuhant. Szerencsére Pokorny Endre
ennél szerencsésebbnek
bizonyult. Ahogy Éva aszszony mondja: a Szûzanya
a kötényében hordta.
Megtörtént a háború alatt,
hogy Erdély felett felderítés közben kényszerleszállásra kényszerítették,
majd elfogták és bebörtönözték. Már a kivégzésére
készültek, mikor Magyarországon fogságba esett a
román miniszterelnök
fia. A magyar hadügyminiszter
üzent, ha a románok kivégzik
Pokornyt, õk a miniszterelnök fiát. A határon cserélték ki a két foglyot… Végül 1945. április 1-jén
Csörötnökön esett hadifogságba.
Bevagonírozták õket. Mikor a vonat megállt Székesfehérváron, leszállt megmosakodni egy pocsolyában. Egyszer csak látja, hogy a
vonat elindult, szaladt, hogy viszszaugorjon, hiszen akkor még
csak arról volt szó, hogy Pesten leigazolják õket, aztán útközben váratlanul beszegezték az ablakokat. Megálltak Hárosnál is. Itt egy
zsebkendõre írt üzenetet dobott
ki, amelyet egy arra járó talált meg
és juttatott el a családnak. Megszökhetett volna, de nem tette.
Hivatalosan már vége volt a háborúnak, amikor július 8-án Szibériába vitték, ahonnan 1947 végén
térhetett csak haza. Hogy ott mi
történt, arról a feleségének csak
sejtései vannak. Pokoli körülmények, nyomor, fájdalom, 10 kilométer gyaloglás a derékig érõ hóban. Csak villanások két év embertelen fogságból.

1961-ig tartottak
a börtönévek
Hazatérése után Pokorny Endre
részt vett a légierõ megszervezésében, 1948. május 1-jén ki-

tüntették. Késõbb azonban csak
bizonyos megalkuvások árán biztosították volna jövõjét, de õ inkább a becsületet választotta. Sokba került. 1948–49 között az ország összes börtönét megjárta.
1950 és 1961 között legalább annyit
volt fogoly, mint szabad ember.
Ezek már fájdalmas közös emlékek, hiszen Éva asszony ekkor már
rendszeres látogatója volt a bírósági tárgyalásoknak. A történet érdekessége, hogy ennyi börtönév és bírósági tárgyalás ellenére Pokorny
Endrét sosem ítélték el. Nem volt
miért. Egy tárgyalás után pedig
csupán a bíró jóindulatának volt
köszönhetõ, hogy a megfelelõ ajtón
távozott és így nem a halál markába, hanem a szabadság felé. 1961
márciusában szabadult végleg a
Markó utcából, majd májusban
kötöttek házasságot Éva asszonynyal. Sokszor utánanyúltak még az

évek során, állandó rendõrségi felügyelet alatt állt, elhelyezkedni csak
a budafoki borosoknál segédmunkásként tudott. Innen ment nyugdíjba is.

Megkésett rehabilitálás
A rendszerváltás után rehabilitálták, elõbb alezredesi, utóbb ezredesi rendfokozatot kapott. 2002ben átadta az 1925-ben édesapja által Budatéténynek adományozott
telken 1925-ben alakult és a rendszerváltás után újjászervezõdött
Budatétény SE-nek a felújított
Pokorny József Sporttelepet. 92 éves
korában, 2006. április 1-jén (pontosan 61 évvel hadifogságba esése
után) távozott végleg. Föl a felhõk fölé, ahová mindig is vágyott…
SCHOLTZ VIKTÓRIA

A CAMPONA Bevásárlóközpont üzemeltetõje
üzemeltetési vezetõ munkatársat keres

Feladatok:
• a mûszaki tevékenységek irányítása, az alvállalkozók tevékenységének
koordinálása (õrzésvédelem, takarítás stb.), együttmûködés a bevásárlóközpont bérlõivel, bérlõi kérések kezelése, a Szolgáltatási díj budget operációs részének összeállítása és nyomonkövetése, a megelõzõ karbantartási tevékenység koordinálása, az operációs, mûszaki folyamatok, ügyrendek és rendszerek kialakítása, implementálása és ellenõrzése, riportolási kötelezettség, folyamatos együttmûködés a Campona Bevásárlóközpont igazgatójával és az igazgatóság tagjaival, direkt jelentés a
bevásárlóközpont igazgatója felé

Elvárásaink:
• Legalább 3-5 éves szakmai gyakorlat létesítménygazdálkodási vagy ingatlanüzemeltetési területen, felsõfokú végzettség, mérnöki végzettség elõny,
ügyfélorientált gondolkodásmód, kiváló szervezõkészség, project management területen szerzett tapasztalat, angol nyelvtudás elõny, önálló munkavégzés, határozott fellépés, jó kommunikációs készség, felhasználói szintû
számítógépes ismeretek. Munkavégzés helye: Budapest, XXII. kerület

Jelentkezés:
A meghirdetett munkakörre referenciával rendelkezõ pályázók jelentkezését várjuk. Kérjük, fényképes önéletrajzát és motivációs levelét a bruttó
jövedelemigény megjelölésével az alábbi címre küldje:
Campona’99 Kft. 1222 Bp., Nagytétényi út 37–43.
E-mail: ibolya.ale@campona.hu
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Rózsaünnep Budatétényben
tett a helyi adó elengedésérõl. Nagy
vonalakban itt tartunk most. A
rozárium újjáélesztéséhez arra lenne szükség, hogy lemondjanak a
privatizációs szándékról, és legalább évi néhány millió forintos állami támogatást adjanak a kert
fenntartására. A helyiek pedig
megszervezték ezt a mostani ünnepet a kert újbóli népszerûsítésére.

Rózsatörténelem
Ha valaki statisztikát csinálna,
hogy melyik növény fordul elõ a
leggyakrabban a kertekben, minden bizonnyal a rózsa vinné el a
pálmát. A rózsa végigkíséri az emberiség egész történelmét, és az is
biztos, hogy egyetlen más virág se
ihlette meg olyan sokszor a festõket, a szobrászokat, építõmûvészeket, költõket, írókat és muzsikusokat, mint a rózsa.
A Biblia már többször említi a
rózsát, és Babilon ékírású tábláin
a szépség példaképeként említik.
Hérodotosz szerint Midasz király
kertjében már 60(!) szirmú rózsák nyíltak. Az egyiptomi falfestményeken is többször elõtûnik a
rózsa ábrázolása. Néró, római
császár egy ünnepségen 200 000
rózsaszállal díszíttette fel a palotáját. A keresztény kultúra ugyan
kezdetben háttérbe szorította a
pogánynak tartott rózsát, de a 13.
században már a kolostorkertek
növénye, és a rózsa termésébõl
készítették a rózsafüzéreket. A
középkor templomainak díszítésében, a Mária-képeken elmaradhatatlan a rózsa. Michelangelo,
Leonardo, Botticelli, Raffaello reneszánsz festményein számtalanszor jut fontos szerephez.
A zenében is lépten-nyomon
találkozunk vele. Richard Strauss
Rózsalovagja, Csajkovszkij Csipkerózsikája,
Schubert
Heideröslein dala, Carmen vörös
rózsája – csak néhány példa a
hosszú sorból.
A magyar történelemben is
sokszor szerepel a rózsa: Nagy Lajos király 1348-ban aranyrózsát
kap a pápától. Rózsával kapcsolatos az egyik legszebb legenda is:
Árpádházi Szent Erzsébet kötényében rózsává változik a szegényeknek szánt alamizsna. De Magyarországon igazából a törökökhöz fûzõdik e színpompás növény
meghonosítása, hiszen õk voltak
az elsõk, akik hazánkban meseszép rózsakerteket létesítettek.
Szerte a világon sok ezer rózsaklub tagjai tanulmányozzák és
gyûjtik a rózsafajtákat. A mi
budatétényi Rozáriumunk Európa leggazdagabb gyûjteményei
közé tartozik.

Rózsaünnep
Budatétényben

A Rozárium
Március végén a Heti Válasz címû újság terjedelmes írásban mesélt a kert történetérõl, esetleges jövõjérõl „Az elfeledett rózsakiállítás” címmel:
„…A fénykorban évente 40–50
ezren zarándokoltak ki tavasszal a
híres budatétényi rózsakiállításra,
sõt a csúcsévben a 60 ezret is elérte
a látogatók száma. Az IBUSZ utazási iroda kirándulást szervezett a
külföldi turistáknak a szocialista
tábor legnagyobb rózsakertjébe.”
Az 1950-es évek elején hoztuk létre
az elsõ kertet a budatétényi
György-házán, amit ma – helytelenül – György-villának neveznek.
Tizenkét évig folyt a gyûjtõmunka,
melynek során az összes magyarországi rózsafélét sikerült összegyûjtenünk. A külföldrõl behozott
fajtákkal együtt végül 2740 féle rózsa gyûlt össze a kertben – meséli a
gyûjtemény alapítója, a ma 85 éves
Márk Gergely rózsanemesítõ. Kádár János 1960-ban ellátogatott az
általunk szervezett második rózsakiállításra. Másfél órát töltött kint,
beszélgettünk, és felvetettem, hogy
hozzuk létre ezen a helyen az elsõ
magyar rozáriumot. Kádárnak
annyira megtetszett az ötlet, hogy
pár hónappal késõbb a titkárságá-

ról telefonáltak a Kertészeti Kutató
Intézetbe: adjuk le a megvalósítási
javaslatunkat. Kádár magához
rendelt, és végül Apró Antalt bízta
meg a források elõteremtésével”–
eleveníti fel a szocialista múlt egyik
sajátos vonatkozását Márk Gergely. Így jött létre hat hektáron a
szocialista tábor elsõ rozáriuma,
német és francia mintákat követve, Ormos Imre kertépítész tervei
szerint. A nagy sikerû rózsakiállítások megrendezése mellett elsõsorban rózsanemesítéssel foglalkoztak az intézetben, évente több
új fajtát sikerült elõállítani. A kiállításokat rózsavásárral kötötték
össze – ki tudja, hány magyar kertben virágoznak az innen hazavitt
tövek leszármazottai. A kert az
1960-as és az 1970-es években élte
fénykorát. A hanyatlás már az
1980-as végén megkezdõdött, és a
rendszerváltás után felgyorsult…
Az egykori Kertészeti Kutató Intézet jogutódja, a Gyümölcs- és Dísznövény-termesztési
KutatóFejlesztõ Kht. ma is fenntartja a
kert megmaradt részét, de a rózsakiállítások rég megszûntek. A kert
nagysága már csak 2,5 hektár, mivel nagy részét 1997-ben eladták…
A kerület mai vezetése már anyagilag is támogatja a kert fenntartását,
hiszen a rozárium újra Budatétény
legfontosabb turistalátványossága
lehetne. Idén megállapodás szüle-

Május 31-e nem is lehetett volna
kegyesebb a szervezõkhöz. Meleg,
napsütéses igazi nyári nap várta
délelõtt a megnyitóra érkezõket.
Szomorú szívvel mondom, nagyon
kevesen voltak. Pedig a szervezõk
mindent megtettek azért, hogy alkalomhoz illõ mûsorral nyíljon a
rózsakiállítás. Az alkalmi nézõtéren a rózsák illata idilli keretet biztosított Lovász Irén csodálatos dalainak és a Hegedûs házaspár, Endre és Katalin szabadtéri zongorakoncertjének. Chopin, Brahms és
Liszt dallamai messzire szálltak
Budatétényben. Dr. Somossy Zoltán, a Budatétényi Polgári Kör leköszönt elnöke rövid megnyitója
után Szabolcs Attila polgármester
saját emlékeit elevenítette fel a régi
rózsakiállításokról és méltatta a
Rozárium jelentõségét, majd az Érdi Gyümölcs, és Dísznövénykutató
igazgatója, Szenci Gyõzõ mondott
rövid beszédet. Jelen volt még
Lendvai Ildikó, kerületünk országgyûlési képviselõje és több kerületi
civil szervezet tagja is. Dr. Dobos
Károlyt látva vártam, hogy megemlítik Klauzál nevét is, hiszen 150
éve ezen a helyen lévõ kistétényi
kertjébõl több mint 300 féle rózsát
árusított. Sõt, Márk Gergely 601.
számú nemesítését – egy rózsaszínû floribundát – is Klauzál Gábor
emlékére nevezte el. Köszönhetõen a 2003 óta nyaranta megrendezett koncerteknek, a Budatétényi
Polgári Körnek, az Érdi Gyümölcs,
és Dísznövénykutató hozzáállásának, valamint a kerület támogatásának, a Rozárium jövõje ma fényesebbnek látszik, mint az elmúlt
években bármikor.
SCHOLTZ VIKTÓRIA
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Kivételes adósságrendezésrõl döntött a polgármester
12 gyermekes család kerülhetett volna az utcára! (folytatás a címoldalról)
Az apa évek óta dolgozik egy vállalkozónál. A nagyfiúnak is van munkája, sõt, van a családnak megtakarítása is. Viszonylag kiegyensúlyozottan érkezik havonta a pénz: segélyek, különféle munkák, de
mindez édes kevés a túléléshez.
Rengeteg figyelmeztetés után sem
javult a helyzet, már bírói szakaszban van a kilakoltatás. Ebben a reménytelen helyzetben még egyszer
tárgyalt a családról a polgármesteri
kabinet. Senki nem akar kilakoltatást, de precedenst sem arra, hogy a
krónikus adósok megúszhatják. A
múlt héten Szabolcs Attila polgármester, Németh Zoltán alpolgármester, Daróczi Károly önkormányzati képviselõ és a
Családsegítõ Csoport munkatársa
helyszíni szemlét tartott. Újabb ígéretet kaptak a családtól, hogy rendezik a helyzetet. „Fel kell kötni a
nadrágot, mert ha minden marad a

régiben, a kiskorú gyermekek állami gondozásba kerülnek, és persze
a lakásról is le kell mondani – fordult a családfõhöz a polgármester.
Ez valóban az utolsó figyelmeztetés

– hangsúlyozta Szabolcs Attila.
Akkor még csak halvány remény
volt arra, hogy rendezni lehet az
adóssághegyet. Mára már biztos,
hogy a család most megmenekült a

kilakoltatástól, s lélegzethez jut. A
vagyonkezelõ elengedi a kamatokat, nyilatkozik a bérleti jogviszony helyreállításáról, a családsegítõ támogatás érdekében eljár a
Hálózat Alapítványnál, van családi
megtakarítás, s így együtt 285 ezer
forintra lehet csökkenteni az adósságot. Ilyen szintû adósságnál lehet csak hivatalosan nyilatkozni a
bérleti jogviszony helyreállításáról. Bonyolult folyamat, de 12 gyermek és egy igyekvõ házaspár sorsáról van szó. „Nem nevezhetõ
egyedülállónak a probléma, hiszen
a Szociális Iroda szembesült hasonló helyzettel már korábban is,
rendezték 7-8 gyermekes családok
adósságát” – mondja Nagy Erika
irodavezetõ. Hozzáfûzi azonban,
hogy az ügymenet viszonylag lassú, valószínûleg augusztusig is eltart az adósságrendezés.

Vízizene az uszodában
kovszkij, Veracini és Corelli mûveit adták elõ, majd Bach fülbemászó
zenéje, az Arioso és Weiner népszerû Divertimentója következett.
Horti Gábor karmester úgy nyilatkozott, hogy számára mindig az a
muzsika a legszebb, amit éppen
játszanak. Annyit azonban elárult,
hogy a Divertimento két tétele már
évek óta mûsoron van náluk. Gondoltak az operett kedvelõire is –

A

budatétényi tanuszoda medencéje nem túl nagy, de nemcsak a vízipólósok és úszók találhatnak benne örömöt. Mint már
tavaly is kitûnt, a zenészek fantáziáját is megmozgatja a csillogó víztükör, s az, hogy különleges hangzása van a kamarazenének egy
ilyen környezetben.

A Hófehér Fóka úszóiskola vezetõsége nagy lehetõséget lát a vízi
zenében, már tavaly is felkérte a
Budafoki Mozart Ifjúsági Zenekart, hogy koncertet adjanak az
uszodában. Most is szívesen látták
a zenekar ifjú muzsikusait, és a lelkes közönség közösen örülhetett a
különleges hangversenynek. Csaj-

Németh Beáta énekelt egy kedves
részletet a Csárdáskirálynõbõl. A
koncerten Takács Bence volt a mûsorvezetõ, de nemcsak konferált,
minden darabot kis zenetörténeti
elõadás elõzött meg. A koncert
nem volt korhatáros: kis óvodásokat is hoztak a szülõk, s szemlátomást õk is élvezték a hangversenyt.
BWGY

Ajánlatunk:
Minimum 2 fõ foglalása esetén a második fõ 50%
kedvezménnyel utazhat az alábbi GULET-katalógusban
található célterületek szálláshelyeire: Korfu, Kréta, Rodosz,
Kos, Szaloniki, Várna, Mallorca, Tunézia.
Az indulási idõpontokról és a további részletekrõl
érdeklõdjön a Camponában lévõ irodánkban!
Bp. XXII., Nagytétényi u. 37–43. • Tel.: 06 (1) 424-0470
campona@esoerdo.hu • www.esoerdo.hu
Eng. sz.: 02077/2000
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Szárnyal a zeneképzelet
Fotó: Somogyi György

Nemes Nagy Ágnes Titkos útja és
Csajkovszkij Diótörõje vagy Csukás István Torzonborz dala címû
verse és Grieg zenemûve, a Hegyi
király barlangjában együtt teremti meg az egységes hangulatot Várnagy Andrea és Farkas
Zsolt gyerekeknek szóló négykezes koncertjein.
A zongoramûvész házaspár néhány éve meghívást kapott egy
négykezes koncertre a dégi
Festetics-kastély hangversenytermébe – ez volt közös hangversenyeik elsõ állomása. Azóta az ifjúsági koncerteken ketten ülnek le a
zongorához, és együtt muzsikálnak a gyerekeknek országszerte.
A „ZeneKÉPzelet” születése
2004-ben a Filharmónia Budapest Kht. hangversenysorozatot
indított kisiskolásoknak „Mese és
muzsika” címmel. Várnagy Andrea és Farkas Zsolt már akkor interaktív gyermekprogrammal lépett
színpadra: beszélgettek a gyerekekkel, verset mondtak és zongoráztak.
– Amit más szavakban, versben,
rajzban fejez ki, mi azt zenével
mondjuk el. A zongora billentyûin
életre kel az elefánt, a hattyú, táncra perdül a róka és ábrándozik
Csipkerózsika, ám a teljesebb élmény érdekében olyan versekkel

színesítjük koncertjeinket, amelyek hangulatukban illeszkednek a
rövid karakterdarabokhoz – kéthárom perces mûveket tûzünk
mûsorra, és közben elhangzik egyegy vers. Arra törekszünk, hogy ismert, népszerû zenemûveket adjunk elõ, ezért a program összeállítását komoly válogatás elõzi meg.
Az elõadásba hallgatóságunkat is
bevonjuk, már az elsõ percekben
igyekszünk megteremteni a gyerekekkel a személyes kontaktust. A
koncertet közös tapssal zárjuk, bizonyítva, hogy mindenki azzal a
képességgel született, hogy élvezni
tudja a zenét – beszél az általában
hatvanperces, komplex mûvészeti
élményt nyújtó elõadásokról a házaspár.
– A gyerekek rendkívül fogékonyak, fantáziájukat megmozgatja
az irodalmi és zenei mûvek összecsengése. Rájöttünk, hogy nem színészeknek, hanem nekünk kell elmondanunk a verseket, mert mi
tudjuk, hogyan szeretnénk elzongorázni a zenemûveket. Lackfi János költõ verse, A fiúk dala, lányok
dala vicces formában beszél a nemek közötti különbségekrõl, csúfolódó stílusához remekül illik
Dvorák Szláv tánca, ahol a két szólam végig incselkedik egymással,
válaszolgat egymásnak. De megemlíthetem Nemes Nagy Ágnes Fekete hattyú címû versét és Saint
Saens Hattyúját is – hoz konkrét

példákat a hangulati párhuzamra a
zongoramûvésznõ, majd hozzáteszi, hogy számára olyan, mintha a
két szerzõ együtt alkotta volna meg
mûvét – ugyanaz a gondolat, csak
más és más eszközzel kifejezve.
A Magyar Zongorás Négyes
Két házaspár, négy remek zongoramûvész, nyolc kéz. Eredeti és
egyedülálló kezdeményezés, amibe Hegedûs Endre, Hegedûs Katalin, Farkas Zsolt és Várnagy Andrea belefogott.
Márciusban kerületünkben, a Városháza Dísztermében adtak
együtt koncertet: négykezeseztek
külön-külön, játszottak hárman
(hat kéz!) egy zongorán, két zongorán négy-négy kézzel, és ugyanattól a szerzõtõl egymás után egy-egy
négykezes darabot elõadva.
Következõ közös hangversenyüket

a Pesti Vármegyeháza díszudvarán
június 28-án este fél nyolckor a
Holdfény Estek rendezvénysorozata keretében hallhatjuk Házaspár(ok) a zongorá(k)nál címmel.
– Hegedûs Endréék megvették az
egyik cédénket, meghallgatták, tetszett nekik, és azután közös zenélésre invitáltak. Azóta egyszerre
négyen is leülünk a zongorákhoz,
ami mindnyájunknak nagyon sok
örömöt okoz. Sok bennünk a közös
vonás, egyformán gondolkodunk
– beszél Hegedûsékkel való kapcsolatuk kezdetérõl a zongoramûvész, majd megemlíti, hogy a Holdfény Estek másik kiemelkedõ koncertje Hegedûs Endre zongoraestje lesz, mint minden évben. A kiváló mûvész népszerû, ismert és remek mûveket játszik majd, és biztos, hogy koncertjén az idén is
megtelik a nézõtér.
Farkas Zsolt és Várnagy Andrea a
diploma megszerzése után Münchenben tanultak tovább, ahol
négy év alatt még két diplomát védtek meg, de kislányuk születésekor
hazajöttek. Farkas Zsolt azóta
Gyõrben tanít és korrepetítorként
dolgozik, felesége a IX. kerületi zeneiskola tanára.
Mindkét házaspár úgy véli, a zene
legfõbb feladata, hogy kisimítsa a
lelket, hogy elvigyen egy varázslatos világba, megnyugtassa a hallgatót. Hegedûs Endre középiskolásoknak játszott koncertjein a
képzõmûvészet segíti a zenében
való eligazodást, míg a Várnagy–Farkas kettõs kisiskolásoknak tartott hangversenyein a vers,
az irodalom segítségével jutnak el a
gyerekek a muzsika csodálatos világába.
TAMÁS ANGÉLA

ZÁRKIRÁLY® BT. ZÁR, LAKAT, VASALAT
1027 Bp., Margit krt. 54. T/F: 201-3928
1117 Bp., Fehérvári út 24. T/F: 466-5654
Nyitva: h-p: 9-18, szo: 9-14

13 éve az önök biztonságáért!
+ SZOLGÁLTATÁSAINK:

• KULCSMÁSOLÁS: lakás, autó, speciális és mágnes
• ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
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M ÁK
• EGYFORMA ZÁRLATÚ és FÕKULCSOS rendszerek
RÓ ÁD
s K AL EK
• HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi méret is
é
F
T
Z– S ZÉ %
RÉ PO S –20
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Törley-emlékverseny

A

helyszín nem is lehetett más,
csak a Zsolnai Terem, ahol
Törley Józsefet óriási csempekép
ábrázolja egykori hódolói körében. A hármas évforduló jegyében
– a pezsgõgyáros születésének
százötvenedik, halálának százéves, gyáralapításának 125 éves
jubileuma alkalmából itt rendezték meg a kerületi iskolások számára meghirdetett helyismereti

lyát. Hozzátette, hogy abban az
idõben még nem volt mai értelemben vett mûemlékvédelem. Õ nem
adta meg a tíz pontot egy csapatnak sem, szerinte a maximumot
csak az Úristen szerezheti meg.
Ezzel szállt vitába Szabolcs Attila,
aki szerint itt nem abszolút értékeket mértek, hanem egymáshoz
viszonyították a versenyzõket, s
ezért 10 ponttal jutalmazta a herA gyõztes csapat

verseny döntõjét. Elõzõleg részt
kellett venniük a Törley-teszten,
stílusosan 13+1 kérdésre kellett
válaszolniuk. Négy csapat – a Baross Gábor-telepi, az Árpád utcai,
a Hugonnai Vilma és a Herman
Ottó iskola – versenyzõi jutottak
be a döntõbe. Garbóczi László
helytörténész felfigyelt néhány hibára, de mint mondta, ezért nem a
versenyzõket, hanem a forrásmunkákat kell hibáztatni. Külön
felhívta a figyelmet egy közkeletû
tévedésre: nem Törley József bontatta le Savoyai Jenõ romos kasté-

manosok csapatát. A polgármester külön kiemelte a körinterjúval
versenyzõ csapat teljesítményét.
Kár – tette hozzá –, hogy nem gondoskodtak a képi megjelenítésrõl,
ez sokat levon szereplésük értékébõl, mint ahogy az is elvárás, hogy
szépen, érthetõen beszéljenek a
versenyzõk. Felfigyelt arra is, hogy
az egyik csapatban a fiúk meg sem
szólaltak, épp csak jelen voltak.
Nyulászi László, a Mûegyetem
professzora szorosabb eredményt
hozott ki, õ mindegyik csapat teljesítményével elégedett volt.

A gyõzelmet a Herman Ottó Iskola szerezte meg 55 pontos eredménnyel, szoros versenyben. Jó
hatást keltett a helyhez illõ zenei
kíséret: a Südofener Blas Kapelle
sváb népi zenekar muzsikáját választották. Minden csapattag
nyolcadikos, felkészítõ tanáruk,
Szabó-Bencze Gabriella helytörténetet is tanít, ez helyzeti elõny is
volt egyúttal. Nem volt nehéz kiválasztani a versenyzõket – meséli – hiszen mindenki szívesen szerepelt a versenyen. Õ maga egyébként igazi helyi dinasztia sarja, a
család még Mária Terézia idején
települt le az akkori Promontoron, dédapja pedig pincemester
volt a Törley-gyárban. Gabi néni
elkíséri a gyõztes diákokat az erdõvidéki Barótra szeptemberben,
ahol az elsõ helyezett csapat tagjai
jutalomból öt napot tölthetnek el
az erdélyi testvérváros vendégeként.
Tari Levente volt a csapat vezéregyénisége, Virág Lili pedig

kedvességével bûvölte el a zsûrit.
Neki vannak távoli rokonai Erdélyben, reméli, most találkozhat
velük. Az egyik csapattag Rybin
Joel, õ – ha kétség lenne a név alapján efelõl – fiú, s keresztnevét egy
énekesrõl kapta. Burgenlandból
érkezett Budafokra, magyar–cseh
család gyermeke. Kerékgyártó
Horváth Guszti tõsgyökeres budafoki. A gyõzteseknek szerencsére
vannak fogalmaik a romániai magyarokról: Lili ismeri és szereti a
puliszkát, Pechlof Gyuri pedig arról beszélt, hogy az erdélyi magyarokat Trianon választotta el tõlünk, de hogy rengetegen áttelepülnek Magyarországra. Meglepõdik, amikor mondom, hogy sokan visszatérnek szülõföldjükre, s
hogy sok vállalat Erdélyben keres
és talál üzleti lehetõségeket. Amikor kérdem, hogy mi a csapat sikerének titka, szerényen válaszolják: „mi voltunk a legjobbak, ez
nem kétséges”.
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A fõzés szolgálatában a Nap
Május utolsó szombatján, a gyermeknapi bográcspartin avatták
fel azt a napenergiával mûködõ
fõzõkészüléket, amelyet a Gádor
Általános Iskola április végén
Köln-Porz-ban a környezetvédelmi díj mellé kapott ajándékba.
Az iskolában tíz éves hagyomány, hogy a tanév végét, és a
Gyermeknapot fõzéssel, játékkal,
sportversenyekkel és vetélkedõkkel ünneplik meg a szülõk, a diá-

kaptuk, és már alig vártuk, hogy alkalmunk legyen kipróbálni. A
bográcspartin erre remek lehetõség
kínálkozik, hiszen közel háromszázan ismerhetik meg ezt a környezetbarát eszközt – beszél az ajándékról
Békyné Csabai Éva, a környezetvédelmi projektért felelõs tanár.
– Hét évvel ezelõtt dolgoztuk ki
partneriskolánkkal, a EmilieHeyermann reáliskolával az elsõ
közös környezetvédõ programun-

hónapja az „Agenda 21-Schule der
Zukunft 2008” kitüntetést.

kok és tanáraik. A családi programnak is beillõ iskolai rendezvényen bográcsban készül az ebéd,
otthonról hozott sütemények és
üdítõ várja a portyán megfáradt diákokat, a pingpong, csocsó- és
egyéb sportversenyek résztvevõit.
Az idén is fõzött minden osztály,
készült a gulyás, a slambuc, a halászlé és a paprikáskrumpli, sõt a 6.
b-s szülõk a reneszánsz évét figyelembe véve Mátyás király lakomájára invitálták a résztvevõket. Az
újdonság azonban mégis a legegyszerûbb étel, a virsli volt, ugyanis
mindenki meg akarta kóstolni a
bográcsok között felállított környezetkímélõ szerkezettel, a
„Solarkocher”-rel fõzött virslit.

kat. A bonni iskola energiatakarékosságért és megújuló energiaforrásokért felelõs tanára, dr. Michael
Pacyna megkérdezett minket: lenne-e kedvünk és fõleg energiánk a
náluk már néhány éve mûködõ, és
Észak-Rajna-Westfáliában különösen elterjedt, nemzetközi
ökoiskola hálózatként ismert
„Környezetvédõ iskola Európában” címû projektben való közös
részvételhez. Örültünk a felkérésnek, és a lehetõségnek, így Magyarország elsõ és ez idáig egyetlen magyar iskolájaként 2001. június 19én jelentkeztünk a felkínált pályázatra. Eddig három pályázati cikluson vettünk részt Németországban, melyek eredményeként elõször 2002 novemberében kaptuk
meg a „Környezetvédõ Iskola Európában 2002”, 2005 májusában az
„Agenda 21 iskola 2005” és alig egy

venni Németországban – mutatja
be a Solarkocher hátterét az egyébként német–történelem szakos tanárnõ, majd említést tesz a két
éven átívelõ, iskolájukban megvalósított környezetvédõ programokról.

Virslifõzés napenergiával
A napkohót a Solarkochschule
képviselõjétõl és egy alapítványtól

Zászló a német minisztertõl
Mindhárom alkalommal támogatott minket az Észak-RajnaWestfália-i Energie-Agentur és az
ÉRW-i tartományi és Környezetvédelmi Minisztérium, így lehetõségünk nyílt a kitüntetéseket és az
ezzel járó zászlókat a környezetvédelmi minisztertõl személyesen át-

Természetesen a természetért
– Évente kétszer papírgyûjtést
rendezünk, az elemeket folyamatosan gyûjtjük, a mûanyagflakonokat préseljük és a szelektív gyûjtõbe visszük. Egy éve mûködõ Ökoklubunk honlapján a környezetvédelemmel kapcsolatos aktuális információk olvashatóak. Az idén tanulóink megtervezték Ökolábnyomukat is. Ezek közül a legjobbakat elküldtük a kiírt pályázatra,
a többieké a környezetvédelmi falat díszítik– mondta Csabai Éva.
Az iskolát Tevan Zsolt tanár,

Poósz Márton és Tordai Márton
hetedikes tanulók képviselték a
díjkiosztón.
– Megpályáztuk a környezetvédõ iskola címet, és kijutottunk.
Német tanárunk felkért minket,
hogy képviseljük az iskolát.
Örömmel mentünk, hiszen itthon
már elõre készültünk – tájékoztat a kint töltött pár napról Tordai
Márton.
– Nem sok iskola kapja meg ezt

a kitüntetést, mi voltunk az
egyetlen magyar iskola. A szelektív-hulladékgyûjtés nálunk évek
óta természetes, annál is inkább,
mivel az iskola kerítésénél helyezték el a gyûjtõket. Látogatást
tettünk a Pusztazámori szemétégetõben, jártunk a most épülõ,
csepeli víztisztítónál, és az MVM
jóvoltából évek óta részt veszünk
az õszi ÖKOTECH kiállításon –
beszél az éves programokról
Poósz Márton.
A 2006–2008 közötti idõszakot
lezáró pályázati munka az eltelt
tanévek sikeres környezetvédelmi
tevékenységeit összegezte. A kapott zászló, oklevél és falitábla ismét két évre szól, azután újabb beszámoló következik a végzett tevékenységekrõl.
T. A.
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Borsos büntetõtarifák Pályázati
felhívás
50 km/óra sebességig
30%–50% túllépés: 30 000 Ft
51%–60% túllépés: 40 000 Ft
61%–80% túllépés: 60 000 Ft
81%–100% túllépés: 90 000 Ft
101%–150% túllépés: 130 000 Ft
150% feletti túllépés: 300 000 Ft
51–100 km/óra között
20%–30% túllépés: 30 000 Ft
31%–50% túllépés: 40 000 Ft
51%–70% túllépés: 60 000 Ft
71%–100% túllépés: 90 000 Ft
101%–150% túllépés: 130 000 Ft
150% feletti túllépés: 300 000 Ft
100 km/óra fölött
10%–20% túllépés: 30 000 Ft
21%–40% túllépés: 50 000 Ft
41%–50% túllépés: 80 000 Ft
51%–60% túllépés: 120 000 Ft
61%–80% túllépés: 150 000 Ft
81%–100% túllépés: 200 000 Ft
100% feletti túllépés: 300 000 Ft

Megengedett: 50 km/óra
65–75 km/óra
76–80 km/óra
81–90 km/óra
91–100 km/óra
101–125 km/óra
126 km/órától
Megengedett: 90 km/óra
108–117 km/óra
118–135 km/óra
136–153 km/óra
154–180 km/óra
180–225 km/óra
226 km/órától
Megengedett: 130 km/óra
143–156 km/óra
157–182 km/óra
183–195 km/óra
196–208 km/óra
209–234 km/óra
235–260 km/óra
261 km/órától

Megengedett: 30 km/óra
39–45 km/óra
46–48 km/óra
49–54 km/óra
55–60 km/óra
61–75 km/óra
76 km/órától
Megengedett: 60 km/óra
72–78 km/óra
79–90 km/óra
91–102 km/óra
103–120 km/óra
121–150 km/óra
151 km/órától
Megengedett: 120 km/óra
132–144 km/óra
145–168 km/óra
169–180 km/óra
181–192 km/óra
193–216 km/óra
217–240 km/óra
241 km/órától

Közrendvédelem
Besurranásos lopások
A nyitott bejárati ajtón keresztül
jutott be egy Háros utcai lakásba az
elkövetõ május 27-én, és 160 000
forint készpénzt, valamint két mobiltelefont tulajdonított el. A lopási
kár 260 000 forint.
Szintén nyitott ajtón keresztül jutottak be egy Móricz Zsigmond utcai házba ismeretlen tettesek május 30-án, majd többek között ellopták a tulajdonos HNF 831-es
forgalmi rendszámú Ford Focus típusú személygépkocsijának forgalmi engedélyét, valamint indítókulcsát, Acer típusú laptop számítógépét táskájával együtt, illetve 1
db Fuji digitális fényképezõgépet,
1 db navigációs rendszert, továbbá
készpénzt forintban és euróban. A
lopási kár 550 000 forint.
Volt, nincs!
A nagytétényi Harbor ipari park
elõtti építkezési területrõl loptak el

40 darab rácsos fatartót május 26án. A lopási kár 670 000 forint.
Gépjármûlopások
Motorlopás történt a Dózsa György
úton május 27-én. A bejelentõ elõzõ este leparkolta a gépkocsiját a
garázsba, ahol két darab motorkerékpárt is tárolt. A sértett reggel hét
órakor ment vissza a garázsba,
ahol észrevette, hogy az ajtót záró
kettõs lakat hiányzik, valamint ellopták a kék színû Aprilia RS 125
típusú, valamint az arany színû
Keeway Focus típusú robogóit a
Sharp bukósisakjával együtt. A lopási kár 650 000 forint, a rongálási
kár 150 000 forint.
A Kossuth Lajos utcában feltörtek
egy fehér színû Ford Transit típusú
gépkocsit. A sértett arra lett figyelmes, hogy a bal elsõ üveget betörték, valamint a kesztyûtartóból eltûnt egy Mio típusú GPS készülék.
A lopási kár 130 000 forint, a rongálási kár 20 000 forint.

Szent Mihály-napok Budatétényben 2008.
szeptember
A Radóczy Mária Mûvészeti Galéria és a
Budatétényi Polgári Kör erre az alkalomra
mûvészeti pályázatot hirdet:
Pályázat: 18–35 év közötti fiatalok részére
tetszõleges technikával készített képzõ-,
vagy iparmûvészeti alkotás „Õszirózsák”
címmel.
A pályázatokat a Radóczy Mária Galériába
kérjük, 2007. szeptember 15-ig (1223
Budapest, Dézsmaház u. 27.).
I. díj: 30 000 Ft
II. díj: 20 000 Ft
III. díj: 10 000 Ft értékû utalvány
Felvilágosítás: Kolláthné Hollóssy Rita: 06
(20) 256-4234, Radóczy Mária: 227-9322.

Jármû önkényes elvételének bûntettét követték el ismeretlen tettesek május 28-án a Bálvány utcában. A megkárosított tulajdonos
elõzõ nap 23.00 óra körül parkolt le
a háza udvarán a zöld színû Nissan
Navarra tehergépkocsival. Másnap reggel észlelte a sértett, hogy a
ház bejárati ajtaja, sõt a kert kapujának ajtaja is nyitva van és a
gépjármûvének hûlt helyét találta.
A JUK–149-es forgalmi rendszámú,
2005. évben gyártott tehergépkocsi

különös ismertetõjele, hogy felületén több helyen matricát helyeztek el
narancssárga betûkkel a következõ
felirattal: Sanidoscont.hu. A lopási
kár 7 millió forint.
Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy saját biztonságuk
érdekében zárják az ajtókat, ablakokat!
-KERTÉSZ-

2008. június 13.

V Á R O S H Á Z I

H Í R A D Ó

13

Tartsd a formád!
M

ásodik alkalommal tárta ki
kapuit az FTL aerobicot kedvelõ ifjúság elõtt a Gádor Általános
Iskola tornaterme május 9-én. A
tavaly kísérleti jelleggel rendezett
mozgásprogram idénre diákolimpiai sportággá nõtte ki magát
kerületünben. Igaz, helyi népszerûsége még nem vetekszik a labdarúgással vagy a kosárlabdázással,
egyelõre a résztvevõk száma is szerény, de a szervezõk bíznak abban,
hogy egyre több fiatalt lendít majd
mozgásba ez a többi versenysporttól merõben eltérõ, semmilyen elõképzettséget nem igénylõ, minden
korosztály számára mozgási lehetõséget kínáló aerobicforma.
Az FTL a Follow-The-Leader rövidítése, jelentése: kövesd a vezetõt! A résztvevõk kortól függetlenül, egyszerre lépnek színre, folyamatosan követik az óravezetõt, aki
45 perc alatt megtanítja az általa
összeállított koreográfiát. A versenyen a gyakorlási fázis végén a versenybírók, akik a mozgás szépségét, a mozgáskoordinációt, pon-

tosságot, a mozgástanulási képességet és a minõséget értékelik, korosztályonként kiválasztják azt a tizenöt versenyzõt, aki részt vehet a
következõ fordulón. Az gyõz, aki az
adott csoporton belül ezeknek a
szempontoknak a pontszámok
alapján a legjobban megfelel.
Gyollainé Búzás Magdolna testnevelõ tanár negyedik éve foglal-

kozik ezzel a fitnesztermekben ismert, a nõknél abszolút elsõbbséget élvezõ sportággal. Úgy véli,
nem elhanyagolható szempont,
hogy a zenére való mozgás növeli
az endorfin hormon (boldogsághormon) termelését, és ez fokozza
a foglalkozásokon résztvevõk jó
közérzetét. Az aerobic egyébként is
jó hatással van szervezetünkre, hi-

szen edzi a szívet és a tüdõt, a keringés- és légzõrendszer gyorsabban és hatékonyabban látja el a
szervezetet oxigénben dús vérrel.
Célja az állóképesség fejlesztése, a
testtartásban résztvevõ fõbb izomcsoportok erejének növelése és
nyújtása. Az FTL aerobicot, és az
ebbõl rendezett kerületi versenyt
alkalmasnak tartja arra is, hogy a
lányok alapvetõen jelen lévõ versengési vágyát kielégítése. Négy iskola harminc résztvevõje indult el
az idei versenyen, köztük a Kossuth és a Gádor iskola teljes csapattal (minden évfolyamból egy versenyzõ). A rendhagyó aerobicórát
Somogyiné Kúti Ilona vezette le. A
versenybírók egyéni versenyben
Katona Hanna, Mészner Fanni,
Nagy Emese, Lieblich Kiara, Kaszás Fanni, Lieblich Vanessza, Ács
Dóri és Bartalos Fanni teljesítményét ítélték a legjobbnak, a csapatverseny gyõztese pedig a Kossuth
Lajos Általános Iskola lett.
T. A.
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GEBE
Víz-, gáz-, fûtésszerelés,
duguláselhárítás.

207-2850, 06-30-949-2052
06-30-942-0064. www.gebeviz.hu
Új épület kivitelezése, teljes körû lakásfelújítás ügyintézéssel. Hideg- és
melegburkolás. Külsõ színezés állványozással. Gipszkartonozás, kõmûves- és festési munkák. Kisebb munkát is vállalunk garanciával.
Szili Tibor: 207-4024,
06-30-364-4100

Kerületi gyorsszolgálat
Gázkészülékek teljes körû
javítása, vízszerelés, vízórák
kiépítése, villany-, fûtésszerelés,
gépi duguláselhárítás garanciával
0-24 óráig a hét minden napján.
Tel.: 321-8082, 06-20-334-3437

Német-, olasz nyelvoktatás Budafokon.
Felkészítés egyénileg a nyár
végi, õszi nyelvvizsgákra
(TELC).
Tel.: 06-20-913-8816.
Bejárónõt keresek
a kerületben, heti
2-3 alkalomra.
Tel.: 06-30-9210-665.
Tisztelt Építtetõk! Vállaljuk tetõszerkezetek építését, bontását, javítását és
különféle állványzatok, zsaluzatok építését. Vállalunk továbbá gipszkartonozást, gipszkartonrendszerek építését,
szerelését és festését. Referenciamunkákkal rendelkezünk. Tel.: 06-20-9180-624,
06-20-9380-679, 06-20-4021-150.

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

H Í R A D Ó

TÉTÉNY TEHER
Költöztetés-, irodák-, páncél-,
konténeres sittszállítás
:228-0758
mobil: 06-20-925-3915
petrikj@fibermail.hu

3-as busz vonalán található
JET benzinkútra eladókat
keresünk, akár pályakezdõt
is. Jelentkezés Gócza Viktor
töltõállomás-vezetõnél:
06-30-337-6057

Engedje meg, hogy cégünk az alábbi munkák elvégzését ajánlja
figyelmébe megbízható és pontos teljesítéssel:
– alap és pincetömb kiemelés,
– csatornázás teljes kivitelezését,
– medencék és kerti tavak ásását,
– bontást és teljes tereprendezést
– teljes talajcserét,
– termõföld, sóder, homok szállítását,
– kerti térburkolatok lerakását, garanciával!
Kérje ingyenes ajánlatunkat!

Tel.: 06-70-391-4740, 06-70-314-9216

Felveszek lottózóba
képesítéssel rendelkezõ
alkalmazottat, lehet
nyugdíjas is.
Érdeklõdni:
06-20-9380-679.

AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS
garanciával,
Energomat, Minimat, Zanussi,
Whirlpool, stb. Hétvégén is!

: 207-3971

SZOBAFESTÉSI munkálatok magánszemélyeknek és
közületeknek. Társasházon
belüli több munka megrendelése után kedvezmény!
Tel.: 06-20-354-7535

BÍZZA RÁNK A NEHEZÉT!

A BCE Soós István Borászati és Üzleti
Szakközépiskola és Szakiskola a
2008/2009 tanévtõl újra indítja a szakiskolások érettségire felkészítõ tanfolyamát nappali tagozaton. A felvétel feltétele
a befejezett érvényes 10. osztály. Részletes tájékoztatás a 229-3880 telefonszámon. www.soos-bp.sulinet.hu

2008. június 13.

SZÕNYEGTISZTÍTÁS
20 éve a kerületben
INGYENES SZÁLLÍTÁS
XXII., Gádor u. 72.
Tel.: 06-20-535-2156.

Fogtechnikus
Javítás 3000 Ft, fogsor 28 000 Ft

Bp. XXII., Hómezõ u. 45.
Tel.: 226-3817,
06-70-242-2369
Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény!

GÉPELÉS!
Levelek, szakdolgozatok,
diplomamunkák,
kisebb-nagyobb
terjedelmû szövegek stb.
számítógépes gépelését
vállalom,
nyomdaipari
végzettséggel.
Tel.: 06-20-330-2157

CSONTKOVÁCS
Ingyenes ízületi, statikai, ortopédiai állapotfelmérés. Fizikai
közérzetjavító szolgáltatás a
XIII. ker., Népfürdõ u.-ban.
Tel.: 06-30-255-4688
www.csontkovacs.eu

Akciós álló- és futómuskátli-vásár 250 Ft/db.
Róvó kertészet: Rózsakert
u. 47, tel: 06-70-610-0072
Budafoki piac:
tel: 06-70-204-3553 8-16 órág

Segítsünk!

Gyakorlóórák
jogosítványosoknak!
Fél a vezetéstõl? Gyakorlásra
lenne szüksége? Tapasztalt, türelmes, budafoki oktató várja jelentkezését. Tel.: 06-30-467 4701

INGYENES RUHABÖRZE
2008. június 29-én, vasárnap 8 órától 13 óráig
Helyszín: Nagytétényi út 214. (Nagytétényi út–Dózsa György út sarok)
Mindenkit szeretettel várunk!

HASZNÁLTRUHA-GYÛJTÉS A RÁSZORULÓKNAK. A ruhákat leadhatják a Nagytétényi út 214-ben délutánonként (Nagytétényi
út–Dózsa György út sarok).

Budafok-Tétény Nyugdíjasok Köre

A XXII. kerületi önkormányzat lapja
Megjelenik kéthetente
Fõszerkesztõ: B. Walkó György
Kiadja: Budafok-Tétény, Budapest
XXII. kerület Önkormányzata
Felelõs kiadó: Bakos Erika,
a Polgármesteri Hivatal kabinetfõnöke
Munkatársak:
Hajnal Éva, Kenesei Gábor
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: 06 (20) 436-6612
Nyomdai elõállítás:
Ringier Nyomda
HARBOR PARK
1225 Budapest Campona u. 1.
Tel: +36 1 207 8130
Felelõs vezetõ: Bertalan László
nyomda igazgató
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Programajánló
Baross Gábor Telepi Polgári Kör
Budapest XXII. ker., XVI. u. 22.
17., k. 16.00: Nyugdíjasklub, vezeti: Tóth Béla. Egészségügyi tornát tartja:
Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelõ.
17., k. 17–18 óra: Könyvtári óra, vezeti: Pipás László.
18., sze. 17.30–18.30: Zenés nõi kondicionáló torna, vezeti: Zsámbokiné
Vágner Ildikó.
19., cs. 18.00: Zenés kondicionáló torna, vezeti: Sümegi János. Belépés
tornacipõben! Jelentkezni lehet 9–99 éves korig! Részvétel díjtalan!
20., p. 17.30–18.30: Zenés kondicionáló torna.
24., k. 16.00: Nyugdíjasklub. Egészségügyi torna.
25., sz. 18.00: Barossi „Rovó társaság” foglalkozása. Magyar rovásírás oktatás. Vezeti: Molnár Pál.
25., sz. 17.30–18.30: Zenés kondicionáló torna.
26., cs.. 18.00: Zenés kondicionáló torna, vezeti: Sümegi János. Belépés
díjtalan!
27., p. 17.30–18.30: Zenés kondicionáló torna.
27., p. 19.00: Iparosok találkozója, vezeti: Ipolyvölgyi János és Körösztös
Péter.
A Polgári kör ifjúsági tagozata minden vasárnap szórakoztató táncestet
tart 19–21 óra között. Jelentkezõket vár: ifj. Hámori Gyula. A Polgári kör
ifjúsági zenekara a „TOS CREM” minden vasárnap a pince klubszobájában próbát tart 15–18 óra között. Vezeti: Házy Gergely. Zsámbokiné
Vágner Ildikó gyógytestnevelõ.

A Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete Székháza
1222 Budapest, Tóth József utca 45., telefon: 229-3812, 06 (30) 2000953, fax: 226-4226
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 is.
Klubjaink
Asztrológia – minden hétfõn, 18–20 óra. Bridzsklub kezdõknek, haladóknak – minden csütörtökön 17 órakor. Egyesületi Nyugdíjasklub –
minden szerdán 14–16 óra között. Erkel Ferenc Mûvészklub, Promontor
Dalárda – minden héten csütörtökön, 14–18 óra. Sakk-kör – minden
kedden 17–19 óra között. Turisztikai és Gyalogtúraklub – minden hónap
utolsó szerdáján, 16–18 óra között.
Tanfolyamaink
Aerobic – szerdán és pénteken 16.30–17.30 óra között. Budafoki Kempo
Karateklub – kezdõknek és haladóknak, minden hétfõn 18.30–20 óra között, csütörtökön 18.30–20 óra között, pénteken 19.15–20.30 óra között.
Hastánctanfolyam – minden hétfõn és szerdán, 16.30–20 óra között.
Hatha Jógatanfolyam – a testi és lelki béke megteremtése, stresszoldás,
korhatár nélkül, minden hétfõn 9–10.30 óra között, csütörtökön
19–20.30 óra között.
Játékos mozgáskoordinációt fejlesztõ torna óvodásoknak – minden nap
17–19 óra között. Tanfolyamvezetõ: Szabó Csilla fejlesztõpedagógus,
mozgásterapeuta.
Nõi alakformáló torna – kedden 18.30–19.30 óra között, csütörtökön
17.15–18.15 óra között.
Törpördög-Tánc-Tanoda – Mûvészi torna balett alapokkal I. kedden és
pénteken 16–19.15 óra között. Balett II. hétfõn és csütörtökön 17–18 óra
között. Mûvészi torna balett alapokkal II. – minden hétfõn és csütörtö-
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kön 16.15-tõl 17 óráig. Tánciskola, versenytánc – Tánciskola kezdõ: vasárnap 16–17 óra között; haladó: vasárnap 17–18 óra között. Versenytánc holiday: szerdán 17.30–19.30 óra között. Standard és latin-amerikai: szerdán és pénteken 17.30–19.30 óra között, vasárnap 18–19 óra között.

Nagytétényi Polgári Kör – Szelmann-ház
(Nagytétényi út 312.) Tel.: 207-5862, www.ntetpolg.hu
2008. június 29-én 15.00 órától a Szelmann-ház házban nemzetközi fúvóstalálkozó lesz, ahol Taksony, Vecsés, Sóskút, Etyek, Budafok, valamint egy német zenekar mintegy 200 fõ részvételével két helyszínen: szabadtéren és színpadon lesz megtartva. Belépõdíj nincs. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
Állandó programok:
Kézimunka szakkör: h.: 11.00–15.00, vezeti: Szárazné Becze Anna (1225
Nagytétényi út 312.).
A további rendezvények színhelye: 1225 Budapest, Nagytétényi út 306.
Bélyeggyûjtõklub: p.: 16.00–18.00, v.: Csáfordi Lajos. Saolin kungfu: h és
sze.: 19.00–20.00, v.: Kovács Géza. Jazzbalett: k. 16.00–20.00, sze.:
16.00–19.30, p.: 15.00–19.00, v.: Bánhidi Petra. Versenytánc cs.:
17.00–21.00, p.: 19.00–21.00, v.: 17.00–10.00, v.: Betz Attila. Nyugdíjasklub: h.: 16.00–19.00, v.: Kovacsics Lászlóné. Tétény Rex Asztaltársaság
h. és cs.: 18.00–21.00. Cserkészek összejövetele: minden hónap 1. hétfõjén. Családi vasárnap: minden h. második vasárnapján 14 órától. Kártyaparti minden h. és cs. 16.00–20.00. Minden hónap elsõ v. 16.00–20.00
Fúvós party, játszik a Sdofen-Blaskappele. Vezeti: Schantz Tivadar.

Ipartestület Székház programjai
(1221 Bp., Mária Terézia u. 60.)
Állandó programok:
Südi Iringó tánciskolája: gyermektánc 4–7 éves korig hétfõn 16–17 óráig,
8–11 éves korig csütörtökön 17–18 óráig. Showtánc 11 éves kortól. Kedden és csütörtökön 18–19 óráig.
Felnõtt salsa és latintáncoktatás: kedd és csütörtökön 19 órától.
Zsírégetõ torna: hétfõn, szerdán 10 órától, kedden 17 órától. Zeneovi:
kedden 16–17 óráig. Karate: kedden, szerdán és pénteken 18 órától. Bolgár és dél-szláv táncház: 2 éves kortól. Csütörtökön 17 órától.
Nyári napközis táborok:
Angol nyelvi tábor június 23–27-ig és június 30.–július 4-ig.
Zeneovi június 16–20-ig.
Karatetábor augusztus 25–29.
Nyugdíjas utazási klub. Belföldi és külföldi utazási programajánlatokkal.
A programokkal kapcsolatban bõvebb információért kérjük hívja a 06
(30) 261-6770-es telefonszámot.

Kedvezményes üdülési
lehetõség
XXII. kerületi családok és intézményi dolgozók, figyelem!
Kedvezményes üdülési lehetõséget biztosítunk Balatonakaliban, 3–6
ágyas, komfortos, és 4–12 ágyas, komfort nélküli faházainkban.
Ha most foglal, a szállásdíjból 13% kedvezményt adunk!
Ne késlekedjen, jelentkezzen!
Részletes tájékoztatás kérhetõ a VAX XXII. Zrt.-nél, a 226-5468-as telefonszámon, vagy az info@vax22rt.t-online.hu e-mail címen. További információ: www.bp22.hu/akali.
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Programok,
meghívók
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk a 2008. június 26-án
9.00–15.00 óráig tartandó nyíltnapos programunkra, melynek során
bemutatjuk a Nefelejcs Klubot.
Középsúlyos szellemi hanyatlástól szenvedõ klubtagjaink részére állandó
gondozónõi felügyeletet biztosítunk.
A rendszeres egyéni és csoportfoglalkozásokon kívül különbözõ programokon lehet még részt venni (kézmûvesfoglalkozás, bibliaóra,
filmvetítés, stb.)
Cím: 1221 Budapest, Anna u. 10. Szociális szolgálat (a Törley pezsgõgyárral szemben) érdeklõdni: Szilágyiné Szalay Szilvia klubvezetõnél a 226 0179 lehet.

A Szivárvány Idõsek klubjában minden csütörtökön „Házi mozi” programunkon régi magyar filmeket, vígjátékokat, természetfilmeket
vetítünk.
Június 9-tõl indul „netnagyi” elnevezésû programunk, melynek
keretében a kerületben élõ nyugdíjasok számára lehetõséget biztosítunk
a számítógép és az internet megismerésére, illetve használatára.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk.
Cím: 1221 Budapest, Anna u. 10. Szociális szolgálat (a Törley pezsgõgyárral szemben) érdeklõdni: Szilágyiné Szalay Szilvia klubvezetõnél a 2260179 lehet.

Zöld Jövõ Környezetvédelmi Egyesület
Védettségi javaslatok:
Június 18-án szerdán este 6 órától a Klauzál Gábor Mûvelõdési
Központban mutatjuk be javaslatainkat, az elmúlt hónapokban elvégzett
vizsgálatok konklúzióit a Tétényi-fennsík, ill. a Duna-part további, helyi
védelemre javasolt területeivel kapcsolatban, Gergely Attila botanikus és
a munkacsoport más tagjai részvételével.
Ezt helyszíni szemle ill. bejárás formájában folytatjuk június 21-én szombaton délelõtt, ennek pontos helyét és idõpontját még jelezzük,
legkésõbben a 18.-i fórumon, terveink szerint a Duna-partra mennénk.
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A Budafoki Péter-Pál utca és Környéke Polgári Kör elnöksége
meghívja önt és kedves családját
a 2008. június 27-én pénteken, és 28-án szombaton
tartandó
IX. PÉTER-PÁL NAPI RENDEZVÉNYEIRE
Program:
Június 27., péntek: 15 órakor sportdélután az Arany János utcai
lakótelepi pályán.
18 órakor az Artér Mûvészeti Egyesület és Vágó Rita festõmûvész
kiállításának megnyitása (Seybold-Garab pince, Péter-Pál u. 39.).
A kiállítás megtekinthetõ szombaton este 20 óráig.
Június 28., szombat
8 órakor a Budafoki Fúvósegylet zenés ébresztõje végig a Péter-Pál
utcán.
9 órakor ökumenikus istentisztelet a Péter-Pál kápolnában.
Közremûködik: a Lampart Budafok Kórus Z. Juhász Irén vezetésével.
Utána: koszorúzás az Õsök fája mellett felállított kopjafánál a kápolna elõtt
10 órakor kulturális mûsor új helyszínen, a Seybold-Garab pincében
(Péter-Pál u. 39.)
Megnyitó beszédet mond: dr. Szigeti Zoltán, a polgári kör elnöke.
Közremûködnek:
Csák József operaénekes, kíséri Hegedûs Valér,
a Madárdal Zenekar Vaskó Zsolt vezetésével,
Kecskeméti Rita elõadómûvész,
Szabó András elõadómûvész,
Mihola Péter és Szlovák Viktor a Bells vokál kvartett tagjai
A mûsor után borkóstoló a Lics pincészet és a Soós István Borászati
Szakközépiskola Tangazdaságának boraiból. A borokat bemutatja dr.
Urbán András a Promontorium Borlovagrend nagymestere, s közben a
Madárdal Zenekar bordalokkal adózik a pince hangulatának
Ezt követõen az ünneplõk felsétálnak a tangazdaságba Schams Ferenc
és Pettenkoffer Sándor emléktáblájának megkoszorúzására.
A Garab-Seybold ház udvarán egész nap Kutasné Bálint Katalin népi
iparmûvész és Fábry Zoltán fafaragó mûveibõl vásárolhatnak a
vendégek.
Délután 14 órától a Seybold-Garab-pince (Péter-Pál u. 39.) várja a
vendégeket italokkal, finom ételekkel.
A jó ételekhez, italokhoz tangóharmonikaszó biztosítja a kellemes
hangulatot késõ estig.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
KÖZALKALMAZOTTI SZAKSZERVEZETEK
REPREZENTATIVITÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK EREDMÉNYE

Iparos Egylet szervezésében:
Juniális rendezvényprogramjai – 2008. június 21. (szombat)
Helyszín: XXII. kerületi önkormányzat mögötti zöld terület
10.00: Bakos Fitness – gyerekbirkózás egész nap ugrálóvár, valamint egy
tûzoltóautó megtekintése, kézmûvesasztal – origami foglalkozás, 11.00:
Musicalrészletek – Alekszander produkció, 12.00: Tûzoltó-bemutató,
13.00: Nagytétényi Sportegyesület Harcmûvészeti Szakosztályának
bemutatója, 13.30: Tornádó 2000 Ifjúsági Akrobatikus Rock and Roll
tánccsoport, 14.00: Szivárvány együttes fellépése, 15.00: Bakos Fitness
bemutatója – aerobicbemutató, body fekvenyomás, szamurájbemutató,
16.00: Budafok Sound System együttes fellépése, 17.00: ifj. Oláh Dezsõ és
népi zenekara.
Mindenkit szeretettel várunk!

A Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat által fenntartott intézményekben 2008. április 15-ig minden intézmény elküldte a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá
tartozó munkáltatóknál mûködõ szakszervezetek reprezentativitásának
megállapításához 2008. január 31-i idõpontban megállapított taglétszámát. Ezeket a reprezentativitást megállapító bizottság összesítette.
Az összesítés alapján a reprezentatív szakszervezetek:
Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)
Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek Szakszervezete (MZTSZ)
Bölcsõdei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ)
Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete (MKKSZ)
Az önkormányzati érdekegyeztetõ fórumban a felsorolt szakszervezetek
látják el a kerület valamennyi közalkalmazottjának érdekképviseletét, a
vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint.
Budapest, 2008. május 20.
Tevanné dr. Südi Annamária jegyzõ
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Óvodás duatlon

Az idei évben is megrendezésre került az óvodás duatlonverseny.
Vállalkozási kedvben nem volt hiány, 103 gyermek szülõi engedéllyel
jelentkezett a versenyre.
A szervezõk a gyermekek testi biztonsága érdekében kisebb létszámú
futamokat indítottak, így 2 lány és 4 fiúfutam szervezõdött. A csodálatos
idõben 9 órakor rajtolt az elsõ futam és a lányok-fiúk, mint a „Szélikék”
villámgyorsan teljesítették a távot.
A közönség biztatása, tapsa, lelkesítette a versenyzõket. A gyermekek
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hihetetlen állóképességrõl, kitartásról, lelkesedésrõl tettek tanúbizonyságot, melyet megérdemelt ajándékokkal jutalmaztak a rendezõk.
Az önkormányzat anyagi támogatással, a Junior Rt. frissítõ üdítõvel, a 4.
Sz. Egyesített Óvoda kollektívája nagyszerû szervezéssel, a rendõrség és a
polgárõrség tagjai az útvonal biztosításával segítette a rendezvény
nagyszerû lebonyolítását.
A futamok gyõztesei:
1. futam (lányok)
I. Lachmann Mónika (Rákóczi óvoda)
II. Griffits Emese (Leányka óvoda)
III. Balázs Éva (Ják óvoda)
2. futam (lányok)
I. Lente Anna (Napközi utcai óvoda)
II. Horváth Luca (VII. utcai óvoda)
III. Magyar Luca (Vöröskereszt utcai óvoda)
3. futam (fiúk)
I. Tóth Olivér (Rákóczi utcai óvoda)
II. Badics Máté (Bartók óvoda)
III. Korondi Márton (Vöröskereszt óvoda)
4. futam (fiúk)
I. Tolvaj Csanád (VII. utcai óvoda)
II. Barsi Kolos (Ják utcai óvoda)
III. Horváth Zoltán (Bartók óvoda)
5. futam (fiúk)
I. Szebenyi Balázs (VII. utcai óvoda)
II. Pécsi Máté (Rózsakart utcai óvoda)
III. Kaplóczki Erik (VII. utcai óvoda)
6. futam (fiúk)
I. Horváth András (Rózsakert óvoda)
II. Csomós Bendegúz (Rózsakert óvoda)
III. Appel Bence (Bartók óvoda)
A futamok legjobbjai kapták a „Abszolút Gyõztes”-nek járó kupát,
lányoknál Lachmann Mónika, fiúknál Tóth Olivér.
A versenynek azonban minden kisgyermek gyõztese lett, hisz teljesítették a versenytávot, melyért tárgyi jutalomban részesültek.

Kik ülnek a kispadon?
K

ell egy csapat, mondogatta
Minarik mosodás a régi idõk
focijában. Labdarúgó-Eb idejét éljük, de a magyar foci nem képviselteti magát. Létezik azonban a focin
kívül is sport, labdajáték is bõven,
például a kézilabda. Fõként a nõi
szakág, amelyben a világ élvonalában vagyunk, igaz, olimpiát nem
sikerült nyerni. Nem újdonság tehát a nõi kézilabda erõssége, a közelmúltban is nagy játékosaink
voltak.
Van azonban egy generáció,
amelynek tagjai visszavonultak
ugyan, de távolról sem hagyták abba a játékot. Évekkel ezelõtt csapatot szervezett belõlük Pados István
edzõ, és a valódi sportszeretet, a tehetség és az akarat meghozta az
eredményét. Ebbõl a +43, tehát e
kor feletti hölgyekbõl álló csapat,
amely egy fillér támogatást sem
kap, a saját pénzébõl utazik, játszik, edz és gyereket nevel, mellesleg dolgozik.
Az Európai Kézilabda Szövetség
a szenior kategóriában a férfiaknál

+35 és +45, míg a nõknél +33 és
+43 éves kategóriákban rendez
Európa-bajnokságot. Pados István
csapata
június
9-én
Törökszentmiklóson zsinórban
harmadszor lett magyar bajnok,
ezúttal veretlenül. Szeptemberben
Malmõbe utaznak a hölgyek az idei

Európa-bajnokságra. A légkör
nem lesz szokatlan számukra, hiszen 2006-ban és 2007-ben is õk
voltak az Európa-bajnokok!
Közülük hatan is a kerületben
laknak, szinte mondhatjuk saját
csapatunknak is õket. Néhány név
a csapatból: Bonyhádi Klára 180-

szoros, Fiedler Erika négyszeres
válogatott, Major Katalin 168-szoros, Nemere Tünde 140-szeres, az
FTC-vel KEK gyõztes, Salfai
Ernõné 49-szeres magyar válogatottak, vagy Horváth Gergelyné,
aki a Vasas NB I-es játékosa volt
még aktívabb korában. Vagy az
edzõ, Pados István felesége,
Padosné Ordó Györgyi, aki például
Spanyolországban, illetve Nemere
Tünde, aki Németországban játszott éveken keresztül.
Ilyen múlttal, ilyen eredményekkel büszkélkedhet ez a nagyszerû társaság, ezért azután talán
joggal pályáztak némi fõvárosi támogatásra. Forráshiány miatt nem
kaptak egy vasat sem, továbbra is
saját zsebbõl fizetik minden költségüket. Ennek ellenére mennek
Malmõbe. Azért, hogy dicsõséget
szerezzenek Magyarországnak.
Most már csak az a kérdés, ha ilyen
minõségû játékosaik vannak, ki ül
a kispadon?
FÜRJ
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A Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat tulajdonos
megbízásából eladásra kínáljuk az alábbi XXII. kerületi önkormányzati tulajdonú telekingatlanokat
Cím

Eladási ár (bruttó Ft)

Bp. XXII., József A. u. 1/b 27 275 000 Ft
224579/1. hrsz. 1 091 m2 beépítetlen terület

Foglaló (bruttó Ft)
3 000 000 Ft

Bp. XXII., Panoráma u. 44. 28 378 350 Ft
3 000 000 Ft
220962/13. hrsz. 1 155 m2 beépítetlen terület
(Panoráma u. 55. számmal szemben) Az ingatlant a MOL Rt. bányaszolgalmi joga terheli.
Bp. XXII., Panoráma
40 294 800 Ft
4 000 000 Ft
utcában lévõ 220962/14. hrsz. 1 640 m2 beépítetlen terület
(Panoráma u. 57–59. számmal szemben) Az ingatlant a MOL Rt. bányaszolgalmi joga terheli.
Bp. XXII., Panoráma
40 515 930 Ft
4 000 000 Ft
utcában lévõ 220962/15. hrsz. 1 649 m2 beépítetlen terület
(Panoráma u. 61. és 63. számmal szemben) Az ingatlant a MOL Rt. bányaszolgalmi joga terheli.
Bp. XXII., Barót
37 223 550 Ft
3 000 000 Ft
közben lévõ (Temesvári u. 20. számmal szemben nyíló új utca)
220962/17. hrsz. 1 313 m2 beépítetlen terület
Bp. XXII., Temesvári u. 21. 64 410 000 Ft
220962/30. hrsz. 2 147 m2 beépítetlen terület

6 000 000 Ft

Bp. XXII., Barót
32 687 550 Ft
3 000 000 Ft
közben lévõ 220962/31. hrsz. 1 153 m2 beépítetlen terület
(Temesvári u. 20. számmal szemben nyíló új utca)
Bp. XXII., Kossuth L. u. 68. 12 400 000 Ft
1 200 000 Ft
223825/0/A/1., 2., 5. hrsz.
3 db lakás együttesen (27 m, 32 m2, 33 m2)
Bp. XXII., Barót közben lévõ 35 900 000 Ft
3 000 000 Ft
220963/3. hrsz. felépítményes ingatlan (telek: 778 m2, épület: 358 m2)
Bp. XXII., Klauzál u. 2–6.
229176/5/A/2. hrsz.

6 200 000 Ft
pince (415 m2)

600 000 Ft

A József A. utcai, Temesvári utcai és a Panoráma utcai ingatlanok elõtt az utcában víz,
villany, gáz, csatorna van, a Barót közben víz, villany, csatorna van, a gázt önerõsen
kell megépíteni.
A Kossuth L. utcai lakások közül két lakás (komfort nélküli) az alagsorban, egy lakás
(komfortos) pedig az épület magasföldszintjén található. A lakások leromlott mûszaki állapotúak, teljes felújítást igényelnek. A 3 lakást csak együttesen értékesítjük!
A Barót közben lévõ 3 szintes lakóház (pince, földszint, tetõtér) kb. 60%-os készültségû, az ingatlan elõtt az utcában víz, villany, csatorna van, a gázt önerõsen kell megépíteni.
A Klauzál utcai pince megközelítése a társasház utcafronti udvarrészén keresztül biztosított. A kétágú átjárókkal összekötött, természetes szellõzésû pincében víz és villany van. A beépítetlen ingatlanok a helyszínen megtekinthetõek, a felépítményes ingatlanok megtekintésére elõzetes idõpontegyeztetést követõen van lehetõség (tel.:
229-2337, Belkó Judit). Az ingatlanok közmûbekötésének költségei, a közmûfejlesztési hozzájárulások, valamint a telkeken esetlegesen lévõ alépítmények, építmények
bontása a vevõt terhelik.
További információ az övezeti elõírásokkal, a beépítéssel/átépítéssel kapcsolatban az
Építés Mûszaki Irodától, a Szabályozási tervvel kapcsolatban a Fõépítészi Irodától,
közmûvesítéssel kapcsolatban a Városüzemeltetési Irodától, a polgármesteri hivatalban, (Bp. XXII., Városház tér 11.) kérhetõ.
A fenti önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlanok értékesítési feltételei:
A megjelölt közmûvek a telkek és a Barót közben lévõ felépítményes ingatlan esetében
az ingatlan elõtti közmûvet jelentik, bekötés nélkül. A Kossuth L., Klauzál és Sörház
utcai ingatlanokban a közmûvek bent vannak. A közmûbekötések költségei (közmûvek felé fizetendõ + önkormányzat felé fizetendõ közmûfejlesztési hozzájárulás) a vevõt terhelik. Önerõs közmûépítés esetén minden költség a vevõt terheli.
A vételi szándéknyilatkozatot írásban kell benyújtani, megjelölve, hogy a vevõ melyik
ingatlant kívánja megvásárolni. A kérelemben az elérhetõséget és a vevõ vagy vevõk
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adatait fel kell tüntetni (név, születési hely és idõ, anyja neve, személyi szám, adóazonosító, állandó lakcím, telefonszám). Amennyiben a vevõ értesítési címe idõközben
megváltozik, úgy köteles arról az eladót haladéktalanul értesíteni. Amennyiben a
szerzõdés aláírásáig további vételi szándék beérkezik, úgy a jelentkezõk között licitet
tartunk, és a legtöbbet ajánlóval kötjük meg az adásvételi szerzõdést. Az adásvételi
szerzõdés aláírásáig a bruttó vételár 10%-át kerekítve kell foglalóként csekken befizetni, vagy átutalni a VAX XXII. ZRt. számlájára. A szerzõdéskötés a VAX XXII. ZRt.ben (Bp. XXII., Kereszt u. 2.) történik. Az ingatlanoknál a teljes vételár kifizetése egy
összegben a szerzõdés hatályossá válását követõen, az errõl szóló értesítés átvételét
követõ 8 napon belül esedékes (4–6 hét). A szerzõdés hatályossá válik, amennyiben a
Fõvárosi Önkormányzat nyilatkozik, hogy nem él elõvásárlási jogával, mely jogot az
1991. évi XXXIII. tv. biztosítja számára. A nyilatkozat beszerzése az eladó kötelezettsége. Érdeklõdni lehet: VAX XXII. Vagyonkezelõ és Szolgáltató ZRt. 1222 Budapest, Kereszt u. 2. Tel.: 229-2337, fax: 229-2338, e-mail: info@vax22rt.t-online.hu
Félfogadási idõ: hétfõ 13.30–18.00, szerda 8.00–16.00, péntek 8.00–11.30.

Pályázati felhívás
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzatának megbízásából
eljárva a VAX XXII. ZRt. nyilvános pályázatot hirdet a 1221 Budapest, Városház
tér 11. (hrsz.: 223610) szám alatti polgármesteri hivatalban létesítendõ, 15 m2
alapterületû büféhelyiség üzemeltetésére.
A pályázaton részt vehet bármely egyéni vállalkozó és gazdasági társaság, amely
megfelel a pályázati feltételeknek.
Ajánlatot a technológiai és mûszaki kialakítás paramétereire, a megvalósítás pénzügyi garanciájára, valamint a megvalósítás és a mûködtetés során a tervezett kínálatra és árszintre kell tenni.
A pályázati feltételeket tartalmazó kiírás ingyenesen átvehetõ a VAX XXII. ZRt.
titkárságán (1222 Budapest, Kereszt u. 2.)
A pályázati ajánlatok benyújtásának határideje és helye: 2008. július 1., 14.00; VAX
XXII. ZRt. (1222 Budapest, Kereszt u. 2.)
A pályázatok bontásának helye és ideje: 2008. július 1., 14.00 óra; VAX XXII. ZRt.
(1222 Budapest, Kereszt u. 2.)
A pályázatok elbírálása 2008. július hó 1. napját követõen történik a kiíró által. A
végleges döntést az önkormányzat képviselõ-testületének Pénzügyi bizottsága
várhatóan 2008. július 15-ig hozza meg. Az ajánlattevõk a pályázat eredményérõl a
döntést követõ 8 napon belül írásban kapnak értesítést.
A pályázat lebonyolítását a kiíró megbízása alapján a VAX XXII. Budafok-Tétény
Vagyonkezelõ és Szolgáltató ZRt. látja el. A hirdetéssel kapcsolatban érdeklõdni
személyesen vagy telefonon a VAX XXII. ZRt.-ben (1222 Budapest, Kereszt u. 2.) dr.
Pekár Tamás jogi referensnél lehet (229-2312/106 mellék).
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a benyújtott pályázatokat szabad mérlegelés alapján
bírálja el, és amennyiben megfelelõ pályázat nem érkezik be, úgy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A döntések ellen jogorvoslatnak helye nincs.
Budapest, 2008. május 30.

Elhunyt Zsombor György
Június 10-re virradóra súlyos betegség után, 56 éves korában meghalt Zsombor György, a BKTV, a
Bartók Béla lakótelepi televízió fõszerkesztõje, az Országos Polgárõr Szövetség alelnöke, volt önkormányzati képviselõ. A Budapest
XXII. ker. Önkormányzat, az Országos Polgárõr Szövetség és a Budapesti Polgárõr Szövetség
saját halottjának tekinti. Temetésérõl késõbb intézkednek.
Zsombor György két cikluson keresztül volt önkormányzati
képviselõ. Körzetét haláláig szívén viselte, a Bartók Béla lakótelepi kábeltelevízióban minden fontosabb kerületi eseményrõl beszámolt. Tevékenyen részt vett a Polgárõr Szövetség
munkájában, õ volt a Polgárõr Magazin megalapítója.
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1958. június 16. gyászos dátum, amelynek ötvenéves évfordulója épp
megjelenésünk utáni hétfõre esik. Ezen a napon végezték ki az 56-os
forradalom miniszterelnökét, Nagy Imrét és mártír társait.
Az évfordulót rendhagyó filmvetítés tette emlékezetessé
Budatétényben: a Klauzál Házban bemutatták a Wittner Máriáról készült
portréfilmet. A Corvin köz hõsének visszaemlékezéseit Siklósi Beatrix és
Matúz Gábor filmje örökíti meg, emberközeli képet adnak az asszonyról,
akit nem tört meg a siralomház, fegyvertársainak kivégzése és a
börtönévek utáni számkivetettség. Hóhér vigyázz – ez a film címe, amely
Wittner Mária cellatársnõjének utolsó mondatára emlékeztet.
Bakos Erika kabinetfõnök bevezetõ beszédében kitért arra, hogy a filmet a mozikban egyetlen egyszer vetítették, az Urániában, s aztán – ki
tudja miért – levették a mûsorról. Azóta az országot járják a Wittner
portréval az alkotók, mindenütt teltházas termek várják õket. Szabolcs
Attila polgármester szerint nem lehet csodálkozni az ilyen eljáráson,
hiszen a jelenlegi oktatási miniszter a közelmúltban is az Internacionálét
énekelte: ... a múltat végképp eltöröljük...
Siklósi Beától a vetítés utáni beszélgetésben kérdezték, hogy megpróbálta-e megszólaltani a másik oldalt is. Nem –mondta – ez a film
Wittner Máriáról szól, nem a pufajkásokról. Arra is kiváncsiak voltak a
nézõk, hogy miért nyilatkozott a filmben Wittner Mária úgy, hogy nem
tud megbocsátani. Siklósi Bea is rákérdezett erre a filmben, s azt a választ
kapta: nincs kinek megbocsátani, nincs bocsánatkérés sem.
Priska József Tamás, kerületünk díszpolgára , a Royal szálló harcosa,
ötvenhatos veterán is hozzászólt: Õ sem tud megbocsátani, nem csak az
elveszett évekért, hanem a hozzátartozóknak okozott szenvedésért sem.
Menyasszonya évekig várt rá, s hivatalos helyen azt közölték vele, hogy
võlegénye már szabadult a börtönbõl. Priska József Tamás ekkor még
javában rab volt. Menyasszonya azt hihette, elhagyta párja.
Wittner Mária verse kivégzett cellatársa, Havrila Béláné Stick Katalin
emlékére. Nyolc hónapot töltöttek el együtt a siralomházban. A halára
ítéltek cellájában beszélgettek arról, vajon levágják-e majd a hajukat.
Vigyázz a hajamra, hóhér
Csak most fésülködtem
Nem akarok kócosan menni
Az Úr elébe
Vigyázz a hajamra hóhér
Most nagy útra megyek
Hol megszûnik minden, mi földi
És elhagy az emlékezet
Siess hóhér, de vigyázz
A hajamnak ne árts
Méltón akarok menni
A társaim után
A hajamra vigyázz, hóhér
Többé már nem fésülhetem
Éltem tükre elhomályosul
Kioltja fényét hóhérkezed
Hosszú útra megyek hóhér
Odaát várnak már társaim
Életünk közös szent harca
Holtunkban is összefûz.

