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Minden kedves olvasónknak kellemes karácsonyi ünnepeket,
és boldog új évet kívánunk!

A református óvoda jubileuma
Cikkünk a 11 oldalon olvasható.
„A karácsony mindenkinek, hívõnek és ateistának egyaránt szép családi
ünnep. Nekünk a nagy családot a kerületi lakosok jelentik, s munkatársaimmal együtt arra törekszem, hogy a lehetõségekhez képest megtalálják számításukat a fiatalok és idõsebbek, a dolgozók és a nyugdíjasok, kertvárosiak és
lakótelepiek egyaránt. Szép eredményeket ért el az önkormányzat, a megszorítások ellenére fenntartottuk az intézményeket, bõvítettük az óvodai hálózatot, a szociális ellátást. Voltak ennél nehezebb, háborús és vészterhes idõszakok országunk történelmében, s túléltük a megpróbáltatásokat. Most újfent össze kell fognunk, segítenünk kell a gyengébbeknek, bíznunk kell társainkban, és persze saját magunkban is. Ilyen gondolatok szellemében kívánok minden polgártársunknak áldott karácsonyi ünnepet és egészségben gazdag, családilag boldog, gazdasági szempontból túlélhetõ új esztendõt. ”
Szabolcs Attila polgármester
(Cikkünk a 2. oldalon olvasható)

December 12-én ünnepélyes keretek közt
vette fel Hajós Alfréd nevét a budatétényi
tanuszoda, amely évek óta a kerület talán
egyik legvonzóbb intézménye. Már több
sportoló generáció nõtt fel az uszoda megnyitása óta, számos korcsoport váltotta
egymást a bajnokságokon, de az uszodának
nem volt neve. Múlt pénteken aztán eljött a
névadó ünnep ideje: vízilabdás fiúk sorfala
közt érkeztek a vendégek – képviselõk,
díszpolgárok, a vízi sportot szeretõ közönség. Az ünnepségen megjelent Lendvai Ildikó országgyûlési képviselõ is.
Cikkünk a 9. oldalon olvasható.
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Interjú Szabolcs Attila polgármesterrel

Lendvai Ildikó
Budafok-Tétény
országgyûlési képviselõje

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, békés új esztendõt kíván az MSZP XXII. kerületi Szervezete és képviselõ csoportja.
Dankóné Hegedûs Jolán elnök, Perlai Zoltán, frakcióvezetõ

Békés, áldott karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog,
eredményekben gazdag új esztendõt kíván
minden kedves kerületi polgárnak a
Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete
Civil Frakció nevében:
Horváthné Fûkõ Zsuzsanna és Vizi Sándor

Békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben
gazdag boldog új évet kívánunk a kerület
minden kedves lakójának!
Fidesz-Polgári Összefogás frakció

Szabad Demokraták Szövetsége
Békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk a kerület
minden kedves lakójának!

Faltusz Sándor
Szociális és Egészségügyi
Bizottság alelnök
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Gondûzõ gondolatok
karácsony elõtt

Szeretetteljes, kellemes
karácsonyi ünnepeket
és eredményekben
gazdag, békés, boldog
új évet kívánok a
Budafok-Tétényieknek.

Zsiros István
SZDSZ elnöke

H Í R A D Ó

Iván János
Közbiztonsági, Jogi és Kisebbségi
Bizottság elnöke
Frakcióvezetõ

Reisz Zoltán
Gazdasági és Vállalkozásfejlesztési
Bizottság tagja

– Karácsonyra és szilveszterre készülünk, de sokan semmiképp sincsenek
ünnepi hangulatban. Vasutassztrájk és repülõtéri munkabeszüntetés bénítja az országot, most fogadta el az Országgyûlés a jövõ évi költségvetést,
amelybõl kimarad a tanárok, az egészségügyi dolgozók és a többi közalkalmazott és köztisztviselõ 13. havi fizetésének állami fedezete. Mire számíthatnak a kerületi közalkalmazottak?
– Nem ismerjük még azt, hogy jövõre pontosan milyen pénzeszközökkel gazdálkodhatunk, de mindenképp arra törekszünk, hogy kerületi
szinten fenntartsuk a 13. havi bért. Errõl képviselõ-testületi határozatot
is hoztunk, igaz, az SZDSZ-frakció nem támogatta elõterjesztésünket, és
hasonlóan nyilatkozott az MSZP kerületi elnöke is. Õk félnek attól, hogy
az önkormányzatot eladósítja egy ilyen kötelezettségvállalás. Az elõzõ vezetéstõl örökölt adósságteher valóban nagy, de kötvénykibocsátással sikerült elérnünk azt, hogy évente kisebb, egyenletesebb és hosszabb távú
legyen a törlesztés, valamint nagyon takarékos gazdálkodással csökkenteni tudtuk a mûködési kiadásokat. Bízunk abban, hogy BudafokTétényben nem értéktelenedik le a közszolgálati illetmény, hiszen jövõnk
záloga az, ha megbecsült tanáraink, orvosaink, egészségügyi nõvéreink
és ügyintézõink vannak. Mi nem rajtuk akarjuk megtakarítani a mamut
IMF-hitelt, amelyet kormányunk vett fel.
– Ön szerint hogyan lehet átvészelni az elõttünk álló nehéz idõszakot?
– Szeretném hinni, hogy eltúlzottak a pesszimista jóslatok, de mindenkit óvatosságra intek. Senki ne vegyen fel úgy hitelt, hogy a jelenlegi
jövedelmi helyzetére alapozza kiadásait, hiszen sok, biztosnak hitt munkahely szûnik meg, s a kamatok sem lesznek kisebbek. Úgy gondolom,
hogy nem az erõn felüli költekezés, plazmatelevízió, új szuperautó vagy
hipermodern videokamera jelenti hozzátartozóinknak a legnagyobb örömöt, hanem az óvatos és a jövõre tekintõ családi költségvetés. Semmiképp sem jó, ha most végzetesen eladósítjuk magunkat. Mi saját magunkon kezdjük a spórolást, az alpolgármesterekkel együtt már második éve
nem veszünk fel jutalmat, és csökkentettük a képviselõk juttatásait.
– Személy szerint milyen hangulatban készül a szeretet ünnepére?
– Hiszem azt, hogy a karácsony mindenkinek, hívõnek és ateistának
egyaránt szép családi ünnep. Nekünk a nagy családot a kerületi lakosok
jelentik, s munkatársaimmal együtt arra törekszem, hogy a lehetõségekhez képest megtalálják számításukat a fiatalok és idõsebbek, a dolgozók
és a nyugdíjasok, kertvárosiak és lakótelepiek egyaránt. Szép eredményeket ért el az önkormányzat, a megszorítások ellenére fenntartottuk az intézményeket, bõvítettük az óvodai hálózatot, a szociális ellátást. Voltak
ennél nehezebb, háborús és vészterhes idõszakok országunk történelmében, s túléltük a megpróbáltatásokat. Most újfent össze kell fognunk, segítenünk kell a gyengébbeknek, bíznunk kell társainkban, és persze saját
magunkban is. Ilyen gondolatok szellemében kívánok minden polgártársunknak áldott karácsonyi ünnepet és egészségben gazdag,
családilag boldog, gazdasági szempontból túlélhetõ új esztendõt.

Pályázat jelképre és jelmondatra
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület polgármestere pályázatot hirdet a kerület jelmondatára. Az egyszerû, könnyen megjegyezhetõ jelmondat utaljon a kerületi identitásra. A jelmondat a kerületi kiadványokon, plakátokon, szóróanyagokon, programfüzeteken és az internetes honlapon is megjelenne. A pályázatokat az onkormanyzat@bp22.hu címre vagy a 1221 Bp., Városház tér 11., Polgármesteri kabinet
címre kérjük beküldeni 2009. január 20-ig. A beérkezett pályázatokat közzétesszük a
kerületi honlapon, ahol lehetõség lesz a lakossági véleményezésre. A pályázatokat a
polgármester által megbízott háromtagú zsûri bírálja el, a beküldött vélemények
figyelembe vételével. Elsõ díj: 30 E Ft, 2. díj 20 E Ft, 3. díj 10 E Ft

Következõ számunk 2009 január 9-én jelenik meg.
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Ülésezett a képviselõ-testület
A december 11-én megtartott
idei utolsó ülésén a testület egyebek közt elfogadta az átmeneti finanszírozásról, a helyi adókról és
az elsõ féléves munkatervrõl szóló javaslatot, valamint a közlekedésbiztonsági és közbiztonsági
koncepció tervezetét. Sürgõsségi indítványként fogadták el azt
a határozatot, amely a kis- és középvállalkozások munkahelyeinek megtartását segíti elõ. Az
ülést követõen Szabolcs Attila
polgármester megköszönte a
testület egész éves munkáját, és
kellemes ünnepeket, boldog új
évet kívánt a képviselõknek.
Összesen 24 határozati javaslatot tárgyaltak. Konstruktív vita volt
a helyi adókról, a tavaszi mûvészeti fesztiválról, a reklámtevékenység koncessziós szerzõdéstervezetérõl és a P+R parkolókkal kapcsolatos elõterjesztésrõl. Végül az öszszes javaslatot megszavazták. Volt
több olyan elõterjesztés, amelyet
vita nélkül, egyhangúlag fogadtak
el, feltehetõleg a szakszerû elõkészítésnek köszönhetõen.
A helyi adókkal kapcsolatos vitában Sebes Gábor képviselõ módosító indítványt terjesztett elõ,
amelynek alapján ezentúl a nagyobb telkek is adómentesek lesznek. Indoklásként elmondta, hogy
sok olyan panaszos volt, akinek a
telkén lakóház van, de mégis jelentõs telekadót fizet, mert szeretné
ugyan megosztani az ingatlant, de
különbözõ okok miatt ezt nem tudja megtenni. Sebes Gábor számításai szerint a könnyítés nem jelent
komolyabb adóbevétel-kiesést, viszont a teleknagyság megemelése
igazságosabbá teszi az adóterhet.
Reisz Zoltán képviselõ hozzászólásában újfent a magas építményadót sérelmezte. Utalt arra, hogy
már sokszor szóvá tette ezt a problémát, már szinte „papagáj módjára” kell észrevételezze ezt a kérdést.
Szerinte ez elriasztja a kerülettõl a
vállalkozókat. Szabolcs Attila polgármester válaszában hangsúlyozta, hogy a sürgõsségi indítvánnyal
éppen a kis- és középvállalkozásokat támogatják. A szabad demokrata képviselõ jelezte, hogy tartózkodni fog a szavazásnál. Az elõterjesztést 14 szavazattal, öt ellenében
és egy tartózkodással fogadták el.

A testület elsõ féléves munkatervének vitájában Perlai Zoltán, az
MSZP-frakcióvezetõje kifogásolta,
hogy a március 12-i ülésen egyidejûleg tartják az ünnepi- és a munkaülést, szerinte külön alkalommal kellene ünnepelni. Véleményéhez Reisz Zoltán is csatlakozott. Szabolcs Attila emlékeztetett
arra, hogy már idén is így tartották
meg a márciusi testületi ülést, s
hogy ez elnyerte sok képviselõ tetszését.
Perlai Zoltán sérelmezte azt is,
hogy nem szerepel a munkatervben a Péter-Pál utca forgalmi rendjének felülvizsgálata. Németh Zoltán alpolgármester kifejtette, hogy
ez a téma nem önkormányzati, hanem fõvárosi illetékességû. Utalt
arra, hogy lejjebb helyezték a korlátozó táblát, tehát már megtörtént
a felülvizsgálat, amirõl a frakcióvezetõ maga is meggyõzõdhet, ha elsétál a Péter-Pál utcához.
A Duna-part II. szerzõdés tervezési programjával kapcsolatos ha-

tározat elõirányozza a zöldfelület
növelését, egy könnyen megközelíthetõ parti sétány és egy kerékpárút kialakítását. Az MSZP-frakcióvezetõje megkérdezte, hogy
volt-e egyeztetés a Duna-part II.
szerzõdés tervezési programjáról.
Szabolcs Attila válaszában rámutatott, hogy tervezési részfeladatról van szó, nincs szükség arra,
hogy fázisonként külön-külön
egyeztessenek.
Közmegegyezés volt arról a határozattal kapcsolatban, amelynek
alapján kérelmezik, hogy a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ adja ingyenesen önkormányzati tulajdonba a
volt ortodox zsinagóga épületét,
amelyet Nagytétény kulturális életének elõmozdításának jegyében
szeretnének hasznosítani. Reisz
Zoltán gratulált a határozathoz,
Perlai Zoltán pedig kérte, hogy
domborítsák ki az országgyûlési
képviselõ érdemeit a kérdés rendezésében. Szabolcs Attila rámutatott, hogy több alkalommal szóba

került a probléma, s mindig kiemelte Lendvai Ildikó segítõkészségét.
Vita volt a tavaszi fesztivál költségkeretérõl, Perlai Zoltán konkrétumokat várt volna el. Szabolcs Attila rámutatott, hogy a fesztivál a
tervek szerint nem márciusban,
hanem májusban lesz, bõven van
idõ a jelenleginél konkrétabb tervezet kimunkálására. Felrótták azt
is, hogy koncesszióba kívánják adni a reklámtevékenységet. Németh
Zoltán válaszában kifejtette, hogy
másutt jól bevált a reklám-rendszergazda feladatellátás, hogy közbeszerzési eljárás lesz, s ennek során nem kívánták korlátozni a jelentkezõk körét. A másutt tapasztalható rossz gyakorlattól eltérõen
eleve nem mehettek biztosra, hiszen közbeszerzésrõl van szó –
mutatott rá az alpolgármester.
Az ülésén a képviselõk szinte
egyhangúlag döntöttek saját természetbeni juttatásuk megszüntetésérõl. Eddig mintegy 100 ezer Ft
értékben éves BKV bérletet kaptak
munkájuk segítésére, errõl most
lemondtak. A megtakarított mintegy 3,9 millió Ft-ból lehetõség lesz
az óvodai játszószerek pótlására.
A takarékosság nem most kezdõdött: 2006 õszétõl 10%-kal csökkentettük az alpolgármesterek
költségtérítését az elõzõ ciklushoz
képest. Más kerületektõl eltérõen
az alpolgármesterek nem részesülnek gépkocsihasználat utáni térítésben, és BKV bérletet sem kapnak. A polgármester és az alpolgármesterek – a korábbi szokással
szakítva – e két év alatt nem vettek
fel jutalmat (ez akár 50%-os jövedelemcsökkentést jelent). A ciklus
elején 30%-kal csökkentettük a
képviselõi tiszteletdíjakat. 2009.
január 1-jétõl a polgármester a személyi használatú gépkocsi
cégautóadóját saját zsebbõl fogja
fizetni.

Tisztelt ügyfeleink!
Tájékoztatom önöket arról, hogy a
képviselõ-testület döntése értelmében, a polgármesteri hivatalban
2008. december 31-én (szerdán) az
ügyfélfogadás szünetel.
Tevanné dr. Südi Annamária
jegyzõ
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Tisztújítás változások nélkül
Novemberben az MSZP kerületi
szervezetében is lezajlott a tisztújítás. A párt tagsága Dankóné
Hegedûs Jolánnak szavazott bizalmat, így a következõ két évben is õ tölti be az elnöki posztot.
VH: Mi sarkallta arra, hogy a tanításon kívül a politika is élete részévé váljon?
H. J.: Tizennégy évvel ezelõtt
kezdtem foglalkozni a politikával.
A kerületi pedagógusok szakszervezetének elnökeként megpróbáltam képviselni a pedagógusok érdekeit. Az egyeztetések miatt sokat
jártam az önkormányzatra, és folyton háborogtam, mert mindig azt
hallottam, hogy erre sincs pénz,
meg arra sincs pénz, és úgy döntöttem, hogy más úton is megpróbálok beleszólni az ügyekbe. Mivel
egész családom baloldali beállítottságú, így az MSZP szervezetében vállaltam munkát. Igazi politikai pályafutásomat etikai bizottsági tagként kezdtem, majd elnökségi tag lettem. Ezután alelnökként
dolgoztam. 2006-ban, Lendvai Ildikó megválasztását követõen
megbíztak az elnöki teendõk ellátásával. A két évvel ezelõtti, novemberi tisztújításkor nekem szavaztak bizalmat, azóta vagyok az
MSZP kerületi szervezetének elnöke.
VH: A mai napig elnöke a Pedagógus Szakszervezetnek is. Nem érzi-e a két elnöki pozíciót összeférhetetlennek?
H. J.: Nem összeférhetetlen, de
keresem az utódomat, és szeretném, ha a kollégák is keresnék azt
az embert, aki át tudná venni tõlem
a kerületi PSZ elnöki tisztét. Munkám során egyöntetûen képviseltem és képviselem ma is a pedagógusok érdekeit, függetlenül attól,
hogy szakszervezeti tagok-e vagy
sem. Úgy gondolom, ha az ember
egy kicsit is tud tenni a köz javára,
akkor meg kell tennie.
VH: A Pedagógus Szakszervezet
mellett a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is képviseli a
munkavállalók érdekeit. Milyen a
két érdekképviselet együttmûködése?
H. J.: Országos szinten nyilván
történnek egyeztetések. Biztosan
sok dologban egyetért a két szak-

szervezet, de olyan kérdések is felmerülnek, amelyeket másképpen
közelít meg az egyik és másképpen
a másik.
VH: Mi a helyzet ezen a téren a
kerületben?
H. J.: Errõl nincsenek információim. Nem tudok arról, hogy nálunk mûködne a PDSZ, bár ez nem
jelenti azt, hogy nincs is.

VH: A november 20-ai testületi
ülés elõtt ért végett a pártban a tisztújítás. A testületi ülésen a frakció részérõl egyetlenegy hozzászólás sem
hangzott el.
H. J.: A tisztújítás alkalmával
nem történt lényeges változás az
MSZP soraiban, mi azért nem szóltunk hozzá az elõterjesztésekhez,
mert azokat már frakcióülés kere-

VH: Egyetért azzal, ha a közalkalmazottak, köztük a pedagógusok sztrájkolnak?
H.J.: A sztrájk jogát biztosítja a
törvény, így ha a munkavállaló élni
kíván ezzel a jogával, megteheti. Én
alapvetõen az egyeztetések és a
párbeszéd híve vagyok. Ha minden
kötél szakad, még akkor is meggondolnám, hogy a pedagógusok
vagy az egészségügyisek sztrájkja
vezet-e valahová. A gyermekfelügyeletet és a sürgõs eseteket el kell
látni – így szól a törvény. Ebben az
esetben nem összehasonlítható e
két területen dolgozók munkabeszüntetése például a BKV sztrájkjával, mert ha kimarad néhány járat, azt mindenki megérzi, ám ha a
gyerek nem tanul, de vigyáznak rá,
vagy a vizsgálatra váró, nem sürgõs beavatkozást igénylõ beteg késõbb jut orvoshoz, nem történik
nagy dolog. Az ember egyébként is
alapvetõen dolgozni szeret, nem
sztrájkolni.

tében megvitattuk, és kialakítottuk
a közös álláspontot. A költségvetési tervezetet el tudjuk fogadni, hiszen ez csak egy terv. Olyan terv,
melynek megvalósítására csak
akkor kerül sor, ha van rá pénz. A
végleges költségvetés a fõvárosi
forrásmegosztás után készül el, akkor derül ki, mennyi központi
pénzhez jut az önkormányzat.
Ezért nem kívántunk egyik pontjával sem vitatkozni.
VH: Reisz Zoltán szabad demokrata képviselõ erõsen bírálta a közalkalmazottaknak tervezett 13. havi bér kifizetését. Ebben a tekintetben mi az álláspontja az MSZPfrakciónak?
H. J.: Eddig törvény garantálta a
közalkalmazottak 13. havi fizetését. Egyetértünk azzal, ha ezt továbbra is ki szeretné fizetni az önkormányzat, a kérdés csak az, minek a terhére. Ha túl nagy az ára, ha
ennek kifizetését hitelbõl tudja
csak fedezni, akkor az komoly

problémát jelent a költségvetésnek. A kerületben nagyon sok a
közalkalmazott és ez sok pénz. Ha
semmilyen terület nem csorbul ez
által, akkor egyetértünk a kifizetésével.
VH: Errõl a szabad demokrata
képviselõ is hasonlóan vélekedett.
H. J.: Igen, de amit nyilatkozatában a pedagógusok óraszámáról,
végzett munkájukról mondott, azt
visszautasítom. Ez a képviselõ úr
saját véleménye, és ettõl a legmeszszebbmenõkig elhatárolódom.
Nem feltételezem, hogy az SZDSZnek is ez az álláspontja.
Pedagógus voltam, vagyok, ma
is annak tartom magam, ha jelenleg nem is tanítok, ezért mélyen
sértenek a képviselõ úr szavai. Huszonöt évig tanítottam, mindvégig
ugyanabban az iskolában. 32 gyerek egy osztályban! Egy nagy termet naponta kellett telebeszélni öthat órán keresztül, hétvégéken pedig, szombaton és vasárnap, amíg
mások pihentek, én írás, olvasás,
fogalmazás és matematika füzeteket javítottam sok-sok órán keresztül. Mindegyikbõl 32 darabot.
A pedagógus nem annyi órát dolgozik, amennyit a tanítási órákon
illetve az iskolában tölt.
Szerettem és szeretek tanítani.
Sajnos úgy alakult, hogy két éve abba kellett hagynom ezt a munkát,
ami nagyon megviselt. Nem iratkozott be elég gyerek az elsõ osztályba, csak 17, ezért abban az évben nem indult elsõ osztály. Így
nyolc évig kimarad egy évfolyam,
aminek hiányát – fõleg felsõ tagozaton – erõsen megérzik majd az
iskolában tanítók.
Az oktatási bizottság tagjaként
is úgy gondolom, az önkormányzat a törvény megszegése nélkül
gesztust gyakorolhatott volna, és a
késõbbi problémák elkerülése érdekében engedélyezhette volna az
elsõ osztály beindítását.
„A KÖZELGÕ ÜNNEPEK ALKALMÁBÓL
MINDEN KERÜLETI LAKOSNAK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNOK MAGAM
ÉS AZ EGÉSZ ELNÖKSÉG NEVÉBEN!”
TAMÁS ANGÉLA
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Nyílt levelek Reisz Zoltán szabad demokrata képviselõhöz
A Városházi Híradó 23. számában közöltük Reisz Zoltán interjúját, amelyben a szabad demokrata képviselõ
a közszolgálati alkalmazottak 13. havi bérérõl nyilatkozott. A cikk vihart kavart, több olvasói levelet kaptunk.
Tisztelt képviselõ úr!
Nagyon megdöbbentett a Városházi
Híradóban a pedagógusokról kifejtett véleménye! Remélhetõleg az önkormányzati képviselõk gárdájában
ez nem általános vélemény!
Sértõ, lekezelõ stílusával a kerület
összes pedagógusát megalázta a
nyilvánosság elõtt. Egyrészt sajnálom a képviselõ urat, hogy csak ilyen
pedagógusokkal találkozott élete során! Én 28 éven át vezettem az egyik
kerületi iskolát. Férjem, lányom is
pedagógus. Tehát három iskola életén keresztül láttam a pedagógusok
tevékenységét. A napi négy óra munkálkodás egyik iskolapedagógusaira
sem volt jellemzõ. Vannak magas fokú hivatástudattal dolgozó tanítók,
tanárok, és van, aki kevesebbet tesz
le a közös asztalra. De ez minden foglalkozási ágban így van, a képviselõknél is.
A nehéz gazdasági helyzettel mindenki tisztában van, a pedagógusok
is. Ezért is végeznek olyan munkákat
is, ami nincs benn a munkaköri leírásukban, s amiért nem kapnak
pénzt. (Különféle pénzek beszedése,
kirándulások és erdei iskola szervezése, lebonyolítása, kiállítás-, színházlátogatás, uszodába kísérés, mûsorok betanítása, versenyekre való
felkészítés, dolgozatjavítás, stb.).
Mindenféle költségtérítés nélkül viszik színházba a tanulókat, ami alkalmanként 3-4000 Ft saját zsebbõl
(6 db buszjegy+színházjegy). Igazgatói munkám során mindezt személyesen tapasztaltam. Nemegyszer
még a színházból való hazaérkezéskor saját autójával vihette haza Érdre vagy Diósdra azokat a tanulókat,
akikért este 11 órára senki sem jött
az iskola elé. Ilyenekrõl nem hallott,
képviselõ úr?
A táborozások, az erdei iskola költségei is megviselik anyagilag a pedagógusokat is. (Nem véletlen, hogy
csökkenõben az ilyen szervezések
száma.) A családjuktól távol egy hétig a nemes cél érdekében. Plusz elõzõleg egy-két pályázat megírása,
hogy a szegényebb sorsú tanulók se
maradjanak ki az örömteli programokból.
S ön ezekre a pedagógusokra sokallja a nettó 90–100 ezer forintot? Ne
hozza példának az európai országo-

kat, vagy ha említi, hasonlítsa össze a
béreket is! Nem véletlen, hogy a férfiak elfogynak a pályán, pedig nagyon
szükség lenne férfi modellre a gyerekeknek! Ennyi pénzbõl nem lehet
családi egzisztenciát teremteni! A
versenyszféra üzletemberei, menedzserei is ennyi pénzbõl élnek?
Befejezésül említem a pedagógusok
mentális terhelését, ami pénzben
nem fizethetõ meg. Naponta különféle nevelési szituációkban kell helyesen dönteni és hitelesen hatni a tanítványokra. A családokban érzékelhetõ életvezetési problémák által növekvõ feszültség a gyerekeken vezetõdik le és „robban” az iskolában.
(Lásd gyakori médiahírek.) Ezt is a
pedagógusoknak kell egyensúlyozni
az iskolai nevelés pozitív hatásaival,
óriási erkölcsi erõfeszítéssel. Belsõ
energiatartalékaikat mozgósító eltökéltségük korrigálhatja az oktatás folyamatát zavaró társadalmi hatásokat. De ez sem fér bele a napi 5-6 órába!
Hát így végzik munkájukat a „ nemzet napszámosai” napjainkban. A
fentieket tájékoztató jelleggel írtam,
mert olvasva a cikket, teljes tájékozatlanságát érzem.
Müller Istvánné
nyugalmazott igazgató
Tisztelt szerkesztõség!
Rendkívüli módon felháborítónak
tartom a reményeim szerint provokatívnak szánt interjút Reisz Zoltánnal illetve egészen pontosan Reisz
Zoltán abban kifejtett véleményét.
A 22 óra az iskolában töltött idõ, ebben bõven nincsen benne az otthon
az órára való felkészülésre szánt idõ.
Az iskolában töltött idõt pedig a versenyszférától eltérõen nem szakítja
meg cigarettaszünet, kávészünet,
internetezés, telefonálgatás stb. Ezalatt az idõ alatt 100%-os koncentrációra van szükség és a pedagógus az
összes gyermekért felel!
Az interjúban kifejtett vélemény
minden szempontból vállalhatatlan,
különösen egy állítólag liberális szellemiségû embertõl. Eleve gyalázatos
az a fizetés, amit a pedagógusok kapnak (nyilván közülük sem mindenki
szent!). Nálunk fejlettebb gondolko-

dású országok már réges-régen felismerték, hogy a jövõt a gyermekek
jelentik, így az oktatásra fordított
összeg többszörösen megtérül, de
természetesen mindez hosszú távon
értendõ. A hosszú távon gondolkodás azonban a magyar politikusokra, sajnos különös tekintettel a jelenleg kormányon lévõ ill. a kormányt
elvileg elítélõ, de szinte mindenben támogató politikai pártra egyáltalán nem jellemzõ.
A pedagógia asszisztens egyébként
ingyen dolgozna?
Örvendetes lenne, ha a jövõben értelmes javaslatokkal foglalkozna a
képviselõ úr és esetleg a saját – többek között a pedagógusok fizetésébõl befizetett közpénzekbõl – kifizetett fizetésének csökkentésére dolgozna ki hasonlóan zseniális javaslatokat.
Tisztelettel!
Tõkés Bence
Válasz Reisz Zoltán részére!
Hatalmas felháborodással olvastuk
a magát képviselõnek (kié?) nevezõ
úr levelét. Iskolánkban nem ritka,
hogy a kollégák napi 7-8 órában tanítanak. Ezen felül tartunk havonta
fogadóórát, szülõi értekezletet, írjuk
a gyerekek hiányzásait (percre lebontva), naplót vezetünk, tanmenetet írunk, nyílt napokat tartunk. Naponta könyveljük az óráinkat, a hiányzást, a beérkezést, a távozást.
Ezeket az adminisztrációs terheket
is önök rótták ránk.
Fogorvoshoz visszük a gyerekeket
(ami nem tartozik bele az órába, fizetés nem jár érte, de kötelezõ), fényképészt fogadunk, szedjük a fényképpénzt, biztosítási pénzt szedünk.

Nyitva:
H-Szo:
8–20 óráig

Múzeumba, színházba, túrákra megyünk a hétvégén, nyári táborokat és
erdei tábort szervezünk. Ez utóbbiak
a saját szabadidõnkben történik,
mindenféle fizetés nélkül, a táborokat a hivatalos szabadságunk alatt
tartjuk. A jeles napok kerületi rendezvényei (Föld Napja, Madarak és
Fák Napja stb.) az ünnepségek is
csak a mi részvételünkkel valósulnak
meg, az önkormányzat pedig kipipálja, milyen ügyesen végrehajtotta
a feladatát. Mi iskolázunk be, mi készítjük fel a gyerekeket a versenyekre, pályázatokra. Az aluliskolázott,
alkoholista szülõk csavargó gyerekeivel ki törõdik? Ki szervezi meg a szabadidejüket, ki megy ki családlátogatásra? Ha baj van, ki megy tárgyalásra? Ki keres átmeneti otthont?
Mindez ön szerint napi 4 órába belefér? A képviselõ úr a törvényeket sem
ismeri, mert nem hallott még a 40
órás munkaidõnkrõl. Valószínûleg
iskolát és tanárt nem látott még, legalábbis minket még soha nem keresett fel, anélkül elemezgeti a munkánkat.
Önök egy lepusztult, primitív országot szeretnének, lezüllesztett oktatást, agyonnyomorgatott pedagógusokkal. A havi 100–110 ezres fizetésünkbõl már nem tudunk könyveket
venni, színházba menni. Ha nincs
semmi ép ötletük az ország rendbe
tételére, nem kéne meggondolatlanul igaztalan dolgokat szajkózni.
Ön hány könyvet, lemezt, képet küldött be az iskolába (ha van, vagy volt
iskolás gyermeke) szemléltetõ eszköznek? Mit gondol, ezeket ki veszi
meg? Szégyellem, hogy ebben a pártban bíztam húsz éven keresztül.
Lengyelné Nádasi Anna
20 éve tanító pedagógus
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Szentlélek Szolgálói Szeretetközösség
A

II. világháború viharában,
1943-ban kezdte meg magyarországi szolgálatát a Missziós Nõvérek rendje Kõszegen, és eredményesen gyógyította a maga eszközeivel az egyre szaporodó, sérült
lelkû embert. A többi renddel
együtt 1950-ben feloszlatták a
„klerikális reakció” ezen veszélyforrását is. Szerencsére az ottani
nõvérek átjutottak Ausztriába,
nem kellett osztozniuk a többi feloszlatott rendház tagjainak embertelen megaláztatásban.
Szerencsére más idõket élünk, a
vallás és lelkiismereti szabadság
biztosított, így került sor arra,
hogy a Nyitra–Ivánka-i Missziós
nõvérek Tartományi Rendházából
Klára nõvér, egy felvidéki magyar
apáca három rendtársával együtt
Magyarországra, pontosabban
Budatéténybe érkezett.
Kápolnájukat és Közösségi Házukat ez év november 8-án szentelte föl Német László nagy-

becskereki megyéspüspök (képünkön). A Missziós nõvérek a
krisztusi Örömhír terjesztésére
alakult rend, minden cselekedetüket a Szentháromság tiszteletének
terjesztése hatja át. Krisztus
menyasszonyai közül a fiatal nõvérek, két felvidéki szlovák és egy
lengyel nõvér magyarul tanulnak

– igen eredményesen, alig észrevehetõ akcentussal beszélt egyikük.
Rendjüket Hollandiában alapította Arnold Janssen 1889-ben a
Verbita renddel közös gyökerû keresztény irányzatként, amelynek
negyven nemzetbõl érkeztek a tagjai. Ez a nemzetközi közösség min-

den kontinensen és nagyon sok,
egyre több országban megtalálható. Klára nõvér napközben a szintén budatétényi Lelkigyakorlatos
Házat vezeti. Vallásos életük munkával telik, reggel és este imádkoznak értünk.
FÜRJ

Mûalkotások tûzzománcból
A

tûzzománcozás lényege, fémeknek üvegõrleménnyel történõ bevonása, magas hõmérsékleten történõ ráégetése. A tûzzománcozás mint mesterség 4–5 ezer
éves múltra tekint vissza. Ezt a
technikát már az ókori egyiptomiak és föníciaiak is alkalmazták,
igaz, akkoriban még csak az ötvösség egyik díszítõelemeként. A tûzzománc táblakép csak századunkban nyert igazán teret, manapság
már egyre több önálló tûzzománcalkotás születik.
Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint az a kiállítás, amely december
eleje óta látható a Klauzálház galériájában. Ez pedig nem más, mint
egy válogatás a Tûzzománcmûvészek Magyar Társaságának
2001. és 2008. között a Lampart
Budafoki Zománc alkotótelepén
létrehozott mûveibõl. Meglepõen
színes és változatos mûalkotások
fémlapokon, amelyekrõl azt hinnénk csak gázkonvektorok takarására jók. A hivatalos megnyitón
Szabolcs Attila polgármester
örömmel üdvözölte a mûvészeket,
akik évrõl évre ellátogatnak kerületünkbe, és a Lampart gyár alap-

anyagaira készítik, majd az ottani
kemencékben égetik készre mestermûveiket. Mint Gyergyádesz
László mûvészettörténész, a
Tûzzománcmûvészek Magyar
Társaságának elnökének szavaiból
késõbb kiderült, 1997-ben az elõzõ
mûvelõdési házban alakult a társaság, és ott volt az elsõ hivatalos kiállítás is. Meg hát itt a zománcgyár
és Piróth Béla, a Lampart igazgatója aki – az önkormányzat mellett –
szintén rengeteg segítséget nyújt a
mûvészeknek ahhoz, hogy évrõl
évre újabb kísérletek után szemet
gyönyörködtetõ színes alkotások
születhessenek. Köszönetképpen a
megnyitón át is vehette a Magyar
Tûz Díját a kortárs zománcmûvészetért végzett önzetlen támogató
tevékenységéért. Reméljük a zománcmûvészek még sok évig élvezheti Budafok és a Lampart gyár
vendégszeretetét és támogatását,
az eredmény pedig magáért beszél.
A tárlat megtekinthetõ a
Klauzálház galériájában 2008. december 23-ig, naponta 8 és 19 óra
között.
S. V.
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Mission Handicap:
Esélyegyenlõség a fogyatékkal élõknek

A Harbor-park óriás épületeinek
egyikébe voltunk hivatalosak nem
sokkal a Fogyatékkal Élõ Emberek
Világnapja után. Nem véletlenül. A
Sanofi-aventis Franciaországban
1996-ban indította el a Mission
Handicap programját, ami a fogyatékkal élõ emberek helyzetére kívánta felhívni a figyelmet, valamint esélyegyenlõséget kívánt teremteni munkavállalásukkal kap-

csolatban. Ehhez a
programhoz csatlakozott Magyarország a MOZAIK elnevezésû projektjével
és ez volt az apropója
a Budapest Logisztikai és Disztribúciós
Platform rendezvényének
is.
Engelleiter Zoltán
platformigazgató
nyitóbeszéde után
érdekes bemutatónak lehettünk szemtanúi, hiszen a meghívott vendégek: Nagy József és Horváth Gábor
az idei pekingi paralimpiai élményeiket osztották meg a jelenlévõkkel, majd ízelítõt kaphattunk a
kerekesszékes vívás szépségeibõl.
Aki akarta, ki is próbálhatta, milyen érzés egy rögzített székbõl támadásokat indítani. Hát mondhatom, nem könnyû…
Az eseményen részt vett

Delphine Valtier, a Mission
Handicap program vezetõje, aki
személyes franciaországi élményeirõl számolt be és elmondta, a vállalatcsoport számos országban alkalmaz fogyatékkal élõ munkavállalót, így világszerte közel 1500-an
dolgoznak fogyatékkal a Sanofiaventisnél. Sokéves tapasztalatuk,
hogy a fogyatékkal élõ munkavállalók ugyanolyan teljesítményre
képesek, mint egészséges társaik.
Jó lenne, ha ez beépülne a tudatunkba, és minél több munkáltató
vállalná fel foglalkoztatásukat.
Mivel a rendezvény nem titkolt
célja a tájékoztatás, a figyelemfelkeltés mellett a speciális együttmûködés kérdése volt, így a délelõtt
további részében a jelenlévõ munkavállalók és meghívottak az
Ability Park munkatársainak segítségével játékokon keresztül ismerhették meg a fogyatékkal élõk
mindennapjait. Volt lehetõség karácsonyi ajándék beszerzésére is,

hiszen a Bárka Alapítvány, az Esõemberekért Egyesület és a Kemence Alapítvány alkalmi standjain a
fogyatékkal élõk által készített csodaszép ajándéktárgyakat kínáltak.
Én a magam részérõl nem tudtam
ellenállni…
S. V.
Fogyatékkal Élõ Emberek
Világnapja, december 3.
A fogyatékkal élõ emberek
1992-ben létrehívott világnapjának célja, hogy elõsegítse a fogyatékkal kapcsolatos kérdések
jobb megértését, és támogatást
biztosítson a fogyatékkal élõk
méltósága, jogai és jóléte érdekében. Törekszik arra is, hogy
tudatosítsa azokat az elõnyöket,
amelyek a fogyatékkal élõk integrációjából származnának a
politikai, társadalmi, gazdasági
és kulturális élet szempontjából
egyaránt.
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A Nádasdy Kálmán Alapítvány ezúton is megköszöni mindazok segítségét, akik az elmúlt évben adófelajánlásukkal hozzájárultak
munkánkhoz.
Az szja 1%-ából 2007-ben kapott 818 013 Ft-ot a Nádasdy Kálmán
Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei számára szervezett zenei és
mûvészeti táborok, kiállítások, tehetséggondozó versenyek szervezése,
valamint az iskola növendékei külföldi szereplésének támogatására
fordítottuk.
Kérjük, hogy a jövõben is támogassa alapítványunkat.
Adószámunk: 19653534-1-43.
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segítették, ebbõl 2008. évben az SE-nek 97 919 Ft bevétele volt, amely
összeget az SE a szabadidõs röplabdaszakosztályának 2008. évi terembérleti díjaira, a túravitorlás szakosztály téli tárolási bérleti díjának
kiegyenlítésére, a BSZSZ és az MSZSZ szabadidõs sportfesztiváljain, rendezvényein való részvételre, szakosztályaink mûködési kiadásainak
kiegyenlítésére használtuk fel.

1% 1%
1%

A Micimackó Alapítvány ezúton szeretne köszönetet mondani a
szülõknek és támogatóknak 357 533 Ft-os 1%-os szja-felajánlását az
óvoda javára. Az összeget foglalkozási eszközökre, játékokra, könyvekre
és a gyermekek környezetének megszépítésére költöttük. Várjuk további
felajánlásukat. Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma és a Kereszt Utcai
Óvodások.
Simon Andrásné,
a kuratórium elnöke

A Barossi Iskoláért Alapítvány a felajánlott 570 226 Ft szja 1%-át informatikai eszközpark fejlesztésére, felsõ tagozatos tanulók levelezõ
versenyére, az iskolai tehetséggondozó pályázatok jutalmazására fordította. Köszönjük szépen a felajánlásokat.
Kukainé Békési Emese,
a kuratórium elnöke

A Nagytétényi Polgári Kör a felajánlott 110.962.- Ft szja 1 %-át a hagyományörzõ rendezvények programjainak költségeire fordította.
Köszönjük szépen a felajánlásokat.
László Istvánné elnök

ZÁRKIRÁLY® BT. ZÁR, LAKAT, VASALAT

A Budatétényi Mechanika Sportegyesület a 2008. év során, pályázatok
útján: a Budapest XX. Kerületi Önkormányzattól 30 000 Ft-ot nyert el,
amelyet a röplabdaszakosztály 2008. évi terembérleti díjának részbeni
kiegyenlítésére, az Iharos Sándor Sport Közalapítványtól 2007-ben elnyert 100 000 Ft-ot az asztalitenisz-szakosztály 2007. évi terembérleti
díjára, továbbá a Wesselényi Sport Közalapítványtól, pályázat útján, még
2007. év decemberében elnyert összesen 200 000 Ft-ot pedig a szabadidõs
túravitorlás szakosztály 2008. évi balatoni kikötõhasználati éves bérleti
díjának kiegyenlítésére használtuk fel.
Továbbá ezúton is szeretnénk megköszönni azon sporttársak rendelkezését, akik sportegyesületünket az szja-juk 1%-ának átutalásával

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

UK
ÁR
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

SZOMBATONKÉNT –10% !
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Névadó ünnep a budatétényi uszodában
Szabolcs Attila polgármester pontban este hatkor kezdte el ünnepi
beszédét, amelyben felidézte az
elõzményeket. Kolonics György iskoláját elõzõ polgármesteri ciklusában épp az õ elõterjesztésére nevezték el Hajós Alfrédrõl. Nyáron
Kolonics egykori iskolája vette fel
a közvetlenül a pekingi olimpia
elõtt elhunyt kiváló sportember
nevét. Már ekkor elhatározták,
hogy nem felejtkeznek el elsõ
olimpiai bajnokunkról sem, s
most az uszodai névadóval adózik
a kerület Hajós Alfréd emlékének.
A polgármester ünnepélyesen leleplezte a feliratot, amely hirdeti,
hogy a Hajós Alfréd Tanuszodába
érkezik a látogató.
A Margitszigeten 1930-ban Hajós Alfréd tervei alapján épült fel a
Nemzeti Sportuszoda, amely természetesen szintén az õ nevét viseli, de most tanuszodájával
Budatétény is felsorakozott a Hajós
Alfréd-intézmények közé. Az egykori olimpiai bajnok nemcsak
úszásban jeleskedett, 1924-ben Párizsban a szellemi olimpián ezüstérmet kapott, sokak szerint persze
aranyat ért volna ez a teljesítménye
is – mondta Szabolcs Attila, aki szerint talán már akkor sem volt teljesen tiszta minden verseny.
A vendégek az uszodában elõször meghallgatták a Mozart Ifjúsági Zenekar koncertjét, a medence víztükre különleges hangzásvi-

lágot kölcsönzött a fiatalok zenéjének. A hangversenyt a Budafóka
Sportegyesület szinkronúszóinak
látványos bemutatója követte: kettesével, majd csoportosan szálltak
vízbe a lányok, valóban teljes
szinkronban voltak egymással, s az
akrobatikus elemektõl sem riadtak
vissza. Ladics Zsuzsa edzõ elmondta, hogy a lányok közül többen már négy éve edzenek, de van,
aki „csak” két éve kezdte el a munkát. Kemény tréning után juthattak el a bemutatóig, hetente há-

romszor vesznek részt többórás
edzésen. Zsuzsa természetesen
maga is szinkronúszó, s a nehezebb
gyakorlatokat személyesen mutatja be lányainak.
Eljött az ünnepségre Ludasi Róbert, Kolonics György edzõje is,
akinek két sportolója, Kiss Tamás
és Kozmann György Pekingben
bronzérmet szerzett, enyhítve a
magyar kenusport tragikus veszteségét. Elmondta, hogy a vízisport
kegyetlen, nekik alig van pár hét
szünetük, a kenusok és kajakosok

télen is folyamatosan dolgoznak.
Karsay Ferenc, a budatétényi uszoda lelkes pártfogója büszkén mesélte, hogy jövõre újabb csoport
bébiúszás-oktató kezdi el a tanulást náluk. A csecsemõúszásnak
nagy hagyományai vannak
Budatétényben, szívesen jönnek
ide azok, akik testnevelési egyetemi szintû képzés keretében akarják megtanulni a különleges oktatás fortélyait. Az alpolgármester
aztán a távolabbi jövõrõl beszélt:
náluk annyi az érdeklõdõ, hogy ma
már kicsi az uszoda, elõbb-utóbb
bõvíteni kell az intézményt, amely
– mint mondta – ezentúl méltán viseli Hajós Alfréd nevét.
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Magyar napok Tajvanon
(Budafok neve képírással)

Lilla legújabb tudósítása ösztöndíjas élményeirõl

A

z egész úgy kezdõdött, hogy
már reggel, korán fel kellett
kelnünk, mert „food festival”
volt, ami lényegében annyit jelent, hogy az egyetemen tanuló
külföldiek megfõzték a nemzeti
ételeiket. Na most azt azért hozzáteszem, hogy olyan kevés pénzt
kaptunk, hogy esélytelen volt öszszedobni egy jó gulyást vagy akár
egy pörköltöt, így maradt a hagymás-paradicsomos tojásrántotta
(ugyanis se kolbászra, se sonkára
nem futotta).
Azt azért el kell mondanom,
hogy soha életemben nem voltam
egy konyhatündér (de a csokitortámra senki egy rossz szót nem
szólhat azért), de a legmerészebb
álmaimban sem gondoltam volna, hogy valaha emberek azért fizetni fognak, hogy ehessenek abból az ételbõl, amit én csináltam...
Megtörtént... És volt, aki õszintén
úgy gondolta, hogy ez finom... Én
személy szerint egy falatot nem

ettem belõle, nem azért, mert én
tudtam, hogy mi van benne, csak
egyszerûen tényleg olyan ipari
mennyiségben kellett legyártani,
hogy el is ment az étvágyam tõle.
160 db tojás, 8 kg paradicsom
és szerintem annál még több
hagyma... De egyébként tök jól
szórakoztunk. Na mindegy, enynyit a magyar kajákról.
Megpróbáltunk a maradékból
bundáskenyeret csinálni, de nem
tudom mi volt azzal az olajjal, valószínûleg attól valami olyan
rosszra sikeredett az egész, hogy
ki kellett dobni az egészet. Nem
volt fáradt olaj, ezért nem értettem, hogy hogy lehet egy bundáskenyeret elrontani... Na mindegy,
talán majd legközelebb...
Na de aztán a nagysikerû fõzõcske után mentünk a magyar
elõadásra. Ugyanis magyar napok
vannak a suliban most, mától
péntekig. Jöttek a konzulátusról
elõadást tartani, ezenkívül képek-

kel díszítettünk fel egy folyosót
meg egy termet is. Bartókról egy
egész tanulmány van kinn, aztán
vittem Bartók-zenét a suliba, ami
megy ott a teremben folyamatosan, csak hogy tudják a kis changok, hogy mirõl is van szó.
De aminek a legeslegjobban
örültem, az egy kép volt a „Borok”
témakörben. Egy kép Budafokról,
pontosabban néhány boroshordóról, amik Budafokon vannak.
És már le tudom írni kínai jelekkel Budafokot is!
Amit viszont most szeretnék
megosztani, az tényleg valami
egészen elképesztõ és hihetetlen
volt számomra. Egy iskola kórusa, tizenegy-két évesekbõl álló
gyerekek magyar népdalt énekeltek. Nem ennek a magyar kiállításnak az apropójából, hanem
egyszerûen, mert ez tetszik a tanárjuknak, vagy én tényleg nem
tudom, Taipeiben már nyertek
egy versenyt egyébként ezzel és

most mennek az országos döntõre is. Elég érdekes 30 kínai kisgyerektõl magyar népdalt hallani. Hihetetlen volt. Egyébként egy Bárdos Lajos-mûvet adtak elõ, igazából szép volt a hangjuk, de személy szerint én úgy gondolom,
hogy nem ez volt a legjobb választás... De egyébként tényleg szép
volt.
Szóval most 3 nap tömény Magyarország, filmvetítésekkel egybekötve meg miegymás. Elég fura, de egyébként ez a kiállítás végig fog menni elég sok egyetemen,
azon gondolkodtam, hogy lehet,
hogy besegítek, mert ezt a magyar
követség szervezi, és körbenézek
a többi egyetemen is, már csak kíváncsiságból.
Na de viszont most szombaton
drukkoljon mindenki a tollaslabdaversenyem miatt!!! Elsõ lépés
az olimpia felé!
Már nagyon fáradt vagyok, így
zárom soraimat!

Ünnepvárás az óvodákban, készülõdés a karácsonyra
A

dvent heteit írjuk, a XXII. Kerületi Egyesített Óvoda tizennégy tagóvodájában már javában
folyik az ünnepi készülõdés. Kicsik
és nagyok, óvodapedagógusok és
dajkák érdekesebbnél érdekesebb
programokkal várják a karácsonyt.
Mire e sorok megjelennek, a Mikulás már ott járt valamennyi tagóvodánkban, és a gyermekek nem kis
örömére sok-sok kedvességgel lepte meg õket. Örömmel jelenthetjük, hogy az óvodások döntõ többsége jó viseletû volt, és csak egy-két
lurkó akadt, akik a szaloncukrok, a
finom csokoládészeletek és cukorkák mellé kis virgácsot is kaptak
„ajándékba”. Számos kerületi óvodánk fontos úticélja volt Nagykarácsony község, ahol a gyermekek
ismét találkozhattak az igazi Mikulással, s szeretetük jeléül megsimogathatták a hófehér szakállát is.
A várakozás, a készülõdés jegyében már mindenütt meggyújtották
az adventi koszorúk harmadik
gyertyáit is, a gyermekek pedig –
szüleikkel együtt – a gyermekcsoportokban, közös „karácsonyi dél-

nagy örömet
okozva a karácsonyra készülõdõ gyermekeknek. Borbála napján cseresznyefaágakat is rügyeztettek, Luca napján pedig búzát
ültettek, majd
mézes süteményeket készítetMézeskalács-készítés a Kereszt utcai tagóvodában
tek.
utánokon” készítik el a megannyi
De eljutottak a gyermekek a
ötletes, színpompás karácsonyfa- Papp László Sportarénában megés asztali díszt, melyek mind-mind tartott lovasbemutatókra, melyek
az óvodák, az otthonok, a kará- nemcsak az ovisoknak, hanem a
csonyfák ékességei lesznek. S per- felnõtteknek is emlékezetes élsze arra is jut majd figyelem, hogy ményt nyújtottak.
díszeket aggassanak az óvodai kerAz önkormányzat felkérésére az
tek fenyõfáira is.
idén ismét összefogtak az óvodák,
A közös dalok, versek, mondó- hogy a Savoyai Jenõ téren, a Szent
kák, a csoportos játékok, amikor Lipót-plébániatemplom elõtt, a
egy-egy kerületi általános iskola nagytétényi Nagyboldogasszonydiákjai betlehemezéssel kedves- plébániatemplom kertjében, és a
kednek az óvodáknak, mind-mind Bartók-lakótelepen
felállított
bensõségessé, emlékezetessé te- „mindenki karácsonyfái” méltó
szik a várakozás idõszakát, nagy- pompával, szépen feldíszítve kö-

szöntsék a budafok-tétényieket.
Különösen nagy odafigyeléssel és
szeretettel készítettük a díszeket,
reméljük mindenkinek tetszeni
fog.
A karácsonyig hátralévõ minden napnak meg van tehát a maga
varázsa, különlegessége, szépsége. Az idõ múlását az adventi naptárak is jelzik. A gyermekcsoportokban minden nap kinyitják a
naptárak egy-egy ablakocskáját,
melyekbõl kis meglepetések,
ajándékok kerülnek elõ, s azokat
nagy örömükre mindig más és
más gyermekek vihetik haza.
Amire az összes ablak kinyílik, s
mire a kis ajándékok elfogynak,
elérkezik a várva várt karácsony… És akkor a gyermekek
kórusban kiáltják majd:
„Kicsi vagyok, székre állok, onnan egy nagyot kiáltok, hogy mindnyájan meghalljátok: boldog karácsonyt kívánok!”
HORVÁTHNÉ FÛKÕ ZSUZSANNA
ÓVODAVEZETÕ

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA
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Játszódélután és görög táncház
a Vöröskereszt óvodában
ményhez való kötõdést, az együttmûködést. Szombaton délelõttre –
november 22-re – pedig a Torzsarágó Alapítvány szervezett görög
táncházat a gyermekeinknek és
szüleiknek. A kicsik és nagyok egyaránt örömmel és lelkesedéssel tanulták a görög tánclépéseket, s járták a szirtakit egy fiatal, tehetséges
zenekar, a Mythos együttes zenéjé-

Jártuk a szirtakit

S

zép hagyomány már a XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Vöröskereszt Utcai Tagóvodájában,
hogy a gyermekek, a szülõk és
nagyszülõk egy délutánra – ez
most november 21-ére, péntekre

esett – birtokba veszik az óvodát, a
csoportszobákat, a játékokat. A játékkal közösen eltöltött idõ mindig
maradandó élmény a megjelenteknek, és nem utolsósorban segít mélyíteni az óvodához, mint intéz-

re. Az alapítvány a rendezvény bevételét a gyermekek karácsonyi
megajándékozására fogja fordítani. Reméljük, hogy ez az igen jól sikerült program is – a jövõben –
megismétlõdhet.
BUDAI JÓZSEFNÉ
TAGÓVODA-VEZETÕ
VÖRÖSKERESZT UTCAI TAGÓVODA

A Mythos együttes húzta a talpalávalót

A Halacska óvoda jubileuma
Immár tízéves múltra tekint viszsza a Halacska Református Óvoda, amely december 12-én, pénteken délután jubileumi ünneppel emlékezett meg a kerek évfordulóról. A református templomba folyamatosan érkeztek a
szülõk, hozzátartozók, kistestvérek, akiket a gyülekezeti elöljárók köszöntöttek.
Vándor Margit vezetõ óvónõ vetítettképes elõadásban tekintett
vissza az eltelt tíz évre. Mint mondta, csodák sorozata jellemezte az
óvoda történetét. Kezdetben két
csoport volt csupán, de folyamatosan bõvültek, idén már hét csoport
indulhatott, összesen 180 gyermekkel. Az óvónõket – mutatott rá
Vándor Margit – keresztyéni elkötelezettség hatja át, s a folyamatos
bõvülés jelzi, hogy van igény a keresztyén értékekre. A hagyományos foglalkozásokon túl, van óvodásoknak szóló hittan, sõt, úszásoktatás is.

Papp Tibor felvétele

A Biblia sokat idézett példázata
a halfogás: a Galileai-tengernél az
elsõ tanítványok hálói hamar megteltek halakkal, mert Krisztus parancsát követve Simon és András,

aztán Jakab és János valóban mélyre evezett. A református óvodában
is mindig várják a halacskákat,
nem hiába, sokan jönnek, nem is
gyõzik.

Az ünnepség kezdetén az elsõ
padsorok még üresen maradtak,
de kis idõ múltán az óvónõk vezetésével kézen fogva, hosszú sorban
érkeztek a kicsinyek – a Szõlõfürtök, a Mandulák, s a többi csoport
is. Elõbb az Úr Asztalánál sorakoztak fel, elõadták a rövidebb-hoszszabb verseket és énekeket, majd a
padsorokhoz mentek, hogy helyet
adjanak a következõ csoportnak.
Hamar zsúfolásig megtelt a templom, szülõknek és gyermekeknek
egyaránt emlékezetes lesz a szép
ünnep.
A megjelentek a templomban
elénekelték a Himnuszt, majd
Nagy Péter lelkész beszéde, hálaadása és áldásosztása következett.
Megjelent dr. Németh Géza gyülekezeti gondnok, ott volt Magyar
Gábor képviselõ és Palócz Norbert
volt képviselõ is. A templomi ünnepség a Szózat eléneklésével zárult, de az évfordulós rendezvény
folytatódott az óvodában, mindenkit szívesen vendégül láttak.
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Párbeszéd a menzáról
K

özös beszélgetésre ültek össze
november 26-án a Városháza
Záborszky Termében az önkormányzattal szerzõdésben álló Junior Vendéglátó Rt. vezetõi, az iskolák igazgatói, és a szülõk valamint diákok egy-egy képviselõje.
Németh Zoltán alpolgármester bevezetõjében elmondta, hogy mivel
az utóbbi idõben az intézményektõl igen sok panasz érkezett hozzájuk a gyermekek étkeztetésével
kapcsolatban, úgy gondolták, lehetõséget biztosítanak az étkeztetõk
és étkezõk közötti párbeszédre.
A Junior Vendéglátó Rt. neve
nem ismeretlen kerületünkben, hiszen sok-sok éve az összes, fõzõkonyhával nem rendelkezõ iskolában és óvodában a náluk készült
ételeket fogyasztják a gyerekek és
az ott dolgozó felnõttek. Magyarország legnagyobb gyermek, diák
és munkahelyi közétkeztetéssel
foglalkozó vállalkozása közel száz
konyhán készíti el azt a napi százezer adag ételt, ami az intézmények
ebédlõinek asztalára kerül.

Az összejövetelen elhangzott,
hogy az iskolák vezetõi és a „Junior” kapcsolata az eltelt évek alatt
nem volt mindig felhõtlen, az étel
minõsége, mennyisége, változatossága sokszor adott okot arra,
hogy az intézményvezetõk felvegyék a kapcsolatot a céggel, reklamációval vagy kéréssel forduljanak a háromszori étkezést biztosító konyhák vezetõihez. A legtöbb
esetben a cég segítõkésznek mutatkozott és orvosolta a problémát.
A szerdai beszélgetést néhány
iskolában egy, a diákok, szülõk és
iskolai dolgozók körében végzett
kérdõíves felmérés elõzte meg,
melyben a feltett kérdések elsõsorban az ételek minõségére, mennyiségére, és az étlap változatosságára
vonatkoztak. A begyûjtött véleményeket az iskolákban összesítették,
majd az intézményvezetõk ezt ismertették a Vendéglátó Rt. képviselõivel. A diákok is szót kaptak
ezen a rendkívüli eszmecserén, a
gyerekvéleményeket a diákönkormányzatok vezetõi tolmácsolták a

vállalat vezetõi felé. A vegyes, pozitív és negatív hozzászólásokból kiderült, nem mindegy, melyik
konyhán fejezik be az ételek elkészítését. A kerületi intézmények
számára két helyen fõznek, és míg
az egyikben ízletes és finom ebéd
készül, addig a másikban, bár
ugyanazt állítják elõ, nem jóízû. A
két konyhában a gondosság mértéke is különbözõ – tudtuk meg a vélemények értékelésébõl.
A kérdõívek kitöltésében részt
vevõk az étlapot többnyire változatosnak, gyermekek számára egészségesnek tartják, míg a levesek tekintetében egyáltalán nincs közöttük összhang. Ki kevesebbszer, ki
többször igényelné, ám abban
mindnyájan egyetértettek, hogy
amennyiben beazonosítható és felismerhetõ a leves, szívesen megeszik a gyerekek.
A tartósított élelmiszereket,
„mû” ételeket egyértelmûen elutasítják, helyette több gyümölcsöt és
konyhán sütött édességet kérnek a
menzán étkezõk.

A tizenévesek és felnõttek kevésnek találják az adagokat, ezért
javaslatként merült fel az összejövetelen, hogy a nagyobb étkû serdülõk és felnõttek adagja – ha valamivel többe is kerülne – legyen
több, mint a hatéveseké.
A közétkeztetéssel foglalkozó
vállalat képviselõi érdemben csupán egy felvetésre reagáltak: januártól elfogadják azokat az étkezési
utalványokat, amelyeket az önkormányzat ad dolgozóinak.
A megbeszélés végén Szabolcs
Attila polgármester meglepõdésének adott hangot, mint mondta, a
hozzájuk beérkezett panaszok hallatán nem számított arra, hogy az
intézményekben étkezõk alapjában véve elégedettek a „Junior”
fõztjével. A vélemények meghallgatása után nem látja indokoltnak
a céggel kötött szerzõdés felbontását, de ezzel együtt felajánlotta az
intézmények számára a cégváltás
lehetõségét.
T. A.

Elõzõ számunk rejtvényében egy magyar történelmi személyiség nevét rejtettük el. A helyes megfejtés: Budai Nagy Antal. Mostani rejtvényünkben egy magyar tudós nevét rejtettük el. Beküldendõ a vízszintes 1. számú sor megfejtése.
Vízszintes:
1. Magyar tudós, feltaláló (1734–1804), kerületünkben
gimnázium viseli a nevét. 10. Azaz, igazi nevén. 11. A két ...;
Jókai Mór regénye. 12. Berettyóújfaluhoz közeli település lakója. 14. ... Nielsen; dán színésznõ, a némafilmek sztárja
(1881–1972). 15. Tetõ páros betûi. 16. Fél gúla! 18. A madarak
királya. 19. Tanintézmény, a nebulók szavával. 21. Cselekedet.
23. Õk, németül (SIE). 25. Minden rendben, haver! 29. Így szólította feleségét Mikszáth Kálmán. 31. Meleget adó égitest. 33.
Fizetés. 35. Telesport, röv. 37. Mennyiségi egység, röv. 38. Éppen hogy. 40. Sándor Károly labdarúgó beceneve. 43. Forgószárny. 45. Ebbõl a huszonnégy órából való. 46. Fûtõ eszköze.
Függõleges:
1. Tejfehérje. 2. Kisiskolás. 3. Miatt, népies szóval. 4. Tolna megyei város, „atomvárosnak” is nevezik. 5. European Space
Agency (Európai Ûrkutatási Ügynökség), röv. 6. Spielberg ûrmanója. 7. Nemzeti Repülõ Alap, röv. 8. Csinos, jó megjelenésû. 9. Férfinév. 13. Cselekvést, történést, létezést kifejezõ szófaj. 17. Jack Kerouac regénye. 20. Ugyancsak. 21. Molett. 22.
Üres tok! 24. Római 2-es. 26. Magam. 27. Mustárgáz. 28. Puskát lõlapra tart. 30. Fõvárosi sportklub névbetûi. 32. Brazil szövetségi terület, székhelye Macapá. 33. Egykori vármegyénk,
Aranyosmarót volt a székhelye. 34. Orvosi minõsítésben: megfelelt. 36. ... Turner, amerikai énekesnõ, „a rocknagymama”.
39. Új szögfok. 41. Só, franciául (SEL). 42. Adnak neki. 44. Helyrag, a -ra párja.
S. I.
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Felhívás javaslattételre
A Budapest XXII. kerületi önkormányzat képviselõ-testülete 3/1994. (II. 25.) Ör. számú rendeletében „Budapest XXII. kerület
Budafok, Budatétény, Nagytétény, Baross Gábor-telep díszpolgára” kitüntetés alapításáról döntött.
A kitüntetésben a kerületért végzett tevékenységükkel kiemelkedõ
életmûvet létrehozó, vagy a kerület polgárai számára különösen jelentõs tevékenységet végzõ személyek részesülhetnek.
A kitüntetés adományozásáról a díszpolgári kitüntetésben korábban
részesült személyekbõl álló kuratórium javaslata alapján a képviselõtestület dönt. A kitüntetés átadására március 15-e alkalmával kerül
sor a kerületi önkormányzat képviselõ-testületének ünnepi ülésén.
A díszpolgár személyére intézmények, egyesületek, közösségek és magánszemélyek egyaránt tehetnek írásban javaslatot.
A borítékra kérjük, írják rá: Javaslat „Díszpolgári kitüntetés”-re
Budafok-Tétény közbiztonságáért
A Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzat képviselõ-testülete a
8/1998. (III. 6.) Ör. számú rendeletében a „Budafok-Tétény Közbiztonságáért”
díj alapításáról döntött.
A díj a kerület közbiztonságának javítása érdekében kiemelkedõ, megbecsülést
kiváltó tevékenységért adományozható.
A díjak odaítélésérõl a Közbiztonsági, Jogi és Kisebbségi Bizottság javaslata alapján a képviselõ-testület dönt. A díjak átadására március 15-e alkalmával kerül sor
a kerületi önkormányzat képviselõ-testületének ünnepi ülésén.
A díjazott személyekre bármely személy, vagy közösség írásban tehet javaslatot.
A borítékra kérjük, írják rá: Javaslat „Budafok-Tétény Közbiztonságáért Díj”-ra.
Kultúra 22 díj
A Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzatának Képviselõ-testülete 8/1996. (II. 9.) Ör. számú rendeletében a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület kultúrájáért (Kultúra 22 díj) díj alapításáról döntött.
A díj a kerületi közmûvelõdési intézmények, kulturális egyesületek, mûvészeti
csoportok, illetve ezek munkatársai, vagy tagjai, valamint bármely más kerületi
lakos számára adományozható, aki(k) a kulturális, közösségi élet területén kiemelkedõ eredményességû, maradandó értékû tevékenységet végeztek.
A díj életmûért is adományozható. A díjat évente legfeljebb két személy, vagy közösség kaphatja meg. A díjak odaítélésérõl a Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság javaslata alapján a képviselõ-testület dönt.
A díjak átadására március 15-e alkalmával kerül sor a kerületi önkormányzat
képviselõ-testületének ünnepi ülésén.
A díjazott személyekre bármely személy, vagy közösség írásban tehet javaslatot.
A borítékra kérjük, írják rá: Javaslat „Kultúra 22 díj”-ra

A javaslatokat írásban 2009. január 31-ig 2 példányban kérjük eljuttatni a
következõ címre: Szabolcs Attila polgármester
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal, 1221 Budapest, Városház tér 11.
KÖRNYEZETVÉDELMI DÍJ
A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselõtestülete a 37/2000. (X. 27.) Ör. számú rendelete "Környezetvédelemért Díj"
alapításáról döntött. A díj két személy részére ítélhetõ oda. A díj azon természetes,
vagy jogi személyek illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ társaságok
(továbbiakban: személyek) részére adományozható, akik a kerület környezetitermészeti állapotának megõrzése, védelme, javítása, jobbítása érdekében olyan
folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel maradandó, példaértékû vagy kimagasló eredményt értek el. A díj odaítélésérõl a
Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a képviselõ-testület dönt.
A díjak átadására március 15-e alkalmával kerül sor a kerületi önkormányzat
képviselõ-testületének ünnepi ülésén.
A díjra javasolt személyekre bárki írásban tehet javaslatot.
A javaslatokat 2009. január 31-ig kérjük írásban eljuttatni a következõ címre:
Szabolcs Attila polgármester
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Környezetvédelmi Csoport
1221 Budapest Városház tér 11.

A Tóth József-díj és az Év Intézményvezetõje cím
A Budapest XXII. Kerület Önkormányzat 6/2005. (IV. 1.) Ör. számú rendeletével
megalapította a Tóth József-díjat, amelynek adományozásával együtt jár az Év
Intézményvezetõje cím, valamint emlékplakett és oklevél. Az elismerésben évente egy személy részesülhet, aki a kerületben intézményvezetõi munkájával méltán nyerte el környezete elismerését vagy kimagasló eredményt ért el. A díj különösen a sikeres intézményvezetõi életmû elismeréseként adományozható. A díjat a
kerület polgármestere március 15-e alkalmából ünnepi testületi ülésen adja át. A
díjazottak személyére bárki (magánszemély, intézmény, közösség) javaslatot tehet. A javaslatokat írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell a tevékenység és az eredmény részletes leírását.
Az „Év pedagógusa” címre
A XXII. kerületi önkormányzat 34/1997. (XII. 30.) Ör. számú rendeletében megalapította a Mihalik Sándor-díjat, amelynek adományozásával együtt jár az Év
pedagógusa cím, valamint a díjhoz járó Mihalik Sándor-plakett. Az elismerésben
évente három olyan kerületi pedagógus részesülhet, aki pedagógusi tevékenységét közvetlenül a tanulók, illetve fiatalok között végzi. Az oktatási intézményben
fennálló fõállású munkaviszony nem kritérium. Az elismerésben az a pedagógus
részesülhet, aki hosszú idõ óta magas színvonalon végzi munkáját, vagy az elmúlt évben diákjai kiemelkedõ teljesítményt értek el. Jutalmazható az is, akitõl
színvonalas publikáció jelent meg az elmúlt évben, vagy aki sikeres pedagógiai
programot indított el, szervezett meg. Díjazott lehet az a pedagógus is, aki egyetlen gyermek sorsának jobbra fordulásáért tett sokat. A díj alapítóinak a szándéka
az, hogy olyan pedagógiai teljesítmény tegye méltóvá a jelölteket a díjra, amelynek eredménye és élménye még frissen él az érintettek emlékezetében. A díjak átadására március 15-e alkalmával kerül sor, a kerületi önkormányzat képviselõtestületének ünnepi ülésén. A díjazottak személyére bárki (magánszemély, intézmény, közösség) javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevékenységét közvetlenül ismeri. A javaslatokat írásban kell megtenni.
„Jó tanuló, jó sportoló” díj
A Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat képviselõ-testülete a
22/1999. (07. 12.) Ör. számú rendeletével megalapította a „Jó tanuló, jó sportoló”
díjat. A díj évente legfeljebb három diáknak adományozható, akik a rendelet szerint:
– kerületi oktatási intézmények 7–18 éves tanulói,
– tanulmányi átlaguk az elõzõ tanévben legalább 4,5;
– a rendelet szerinti kiemelkedõ sporteredményt értek el az elfogadott, dokumentált, hitelesített és ellenõrizhetõ országos és nemzetközi egyéni és csapatversenyeken.
A díj adományozására az oktatási intézmények nevelõtestülete és/vagy a sportegyesület vezetése tehet írásban javaslatot. A díj odaítélésérõl a Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság dönt. A díjak átadására március 15-e alkalmából kerül sor, a
kerületi önkormányzat képviselõ-testületének ünnepi ülésén. Pályázati adatlap
az okmány- és ügyfélszolgálati irodán beszerezhetõ.
Sport 22 díj
A Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat a 8/1996. (11. 09.) Ör.
számú rendeletében a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület sportjáért „Sport
22” díj alapításáról döntött.
A díj azon személyek, közösségek, csapatok részére adományozható, akik a XXII.
kerület sportéletében magas színvonalú tevékenységet végeztek, illetve kiemelkedõ eredményt értek el.
A díjat évente legfeljebb két személy vagy közösség kaphatja. A díj odaítélésérõl a
Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság javaslata alapján a képviselõ-testület dönt.
A kitüntetés átadására március 15-e alkalmával kerül sor, a kerületi önkormányzat
képviselõ-testületének ünnepi ülésén. A díjra bárki írásban tehet javaslatot.
Mind a négy pályázat:
Beküldés határideje: legkésõbb 2009. január 30.
Helye: Budafok-Tétény XXII. Kerület Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal,
Közoktatási és Sportiroda (1221 Bp., Városház tér 11.).Felvilágosítást nyújt:
Mátésné Pataki Ágnes irodavezetõ (229-2686/11).
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GEBE
Víz-, gáz-, fûtésszerelés,
duguláselhárítás.

207-2850, 06-30-949-2052
06-30-942-0064. www.gebeviz.hu

Fogtechnikus
Javítás 3000 Ft, fogsor 28 000 Ft

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

TÉTÉNY TEHER
Költöztetés-, irodák-, páncél-,
konténeres sittszállítás
:228-0758
mobil: 06-20-925-3915
petrikj@fibermail.hu
Karácsonyi akció! Nõi, férfi-, gyermekfodrászat dec. 8-tól jan. 31-ig!
Ha igénybe veszi szolgáltatásainkat, 1
hozzátartozója 30% engedményt kap.
Ízelítõ árainkból: rövid nõi vágás
2800. Ft, férfi száraz vágás 1600. Ft,
Cím: Nagykõbánya u. 1. Tel.: 226-7286
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MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelõ E.K. KFT.
Bojlerjavítás, -csere, vízkõtelenítés. Mindenféle vízvezeték-szerelési munka gyors elvégzése!
: 207-2928, 06-20-911-2679

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

: 207-3971

ZONGORA-, PIANÍNÓjavítást, hangolást, szakbecslést, adásvételt vállal
hangszerkészítõ.
Tel.: 06-70-245-9389

Új épület kivitelezése, régi
épület felújítása. Teljes szakipari munkák garanciával.
Ingyenes felmérés. Kisebb
munkát is vállalunk.
Szili Tibor: 06-30-364-4100,
207-4024.

Gáz-, víz-, fûtésszerelés,
tervezés, teljes körû
kivitelezés. Gázmûveknél való
engedélyeztetés.
Gázkészülékek javítása, cseréje. Nagy László épületgépész.
Tel.: 06-30-944-6513

Kerületi gyorsszolgálat

Óvja télen is környezetét!
Síkosságmentesítéshez használjon kálcium-kloriddal kezelt, nagy
súrlódásfokozó képességû, zeolitos, növényzetet tápláló
ásványgranulátumot!
Elõnyei:
- 30 °C-ig képesek megolvasztani maguk körül a jeget,
- a természetet egyáltalán nem károsítja, táplálja a növényeket,
- az autóabroncsokat nem károsítja,
- a macskák, kutyák lábait nem marja szét!
Kapható 5 és 25 kg-os kiszerelésben 800 és 3100 Ft-os bruttó áron.
Rónyai és társa Bt. 2049 Diósd, Mikszáth Kálmán u. 18/A
Tel.: 06-30-954-3257
www.ronyaibt.hu, e-mail: ronyaig@t-online.hu
Viszonteladók jelentkezését is várjuk!

Kéménybélelés, kéményépítés,
turbós kémények szerelése, víz-,
gáz-, központifûtés-szerelés ügyintézéssel, garanciával.
Ingyenes felmérés.
Wiesler Tamás:
06-20-924-1194

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

BÍZZA RÁNK A NEHEZÉT!
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

„Boldog, aki gondol a szûkölködõkre és a szegényre”
Tél van. Hideg van. Fázunk, de
vannak, akik dideregnek. Azok,
akiknek a lelke is hideg, mert betegek, elkeseredettek, reményvesztettek.
Azokról a családokról és gyermekekrõl beszélek, akiket csak egy kis
fény, a szeretet és odafigyelés melege tudna felolvasztani.
Mert vannak olyan családok és
gyermekek a mi lakóhelyünkön is,
akiknek az összetartozás érzésén
kívül mást nem fog jelenteni a közelgõ karácsony. „Szép ez!” –
mondhatják sokan. De ettõl még
nem tudja megteríteni nem létezõ
asztalát, nem tudja feldíszíteni karácsonyfáját, és megint azt mondja
majd a gyermekeinek, hogy az idén

sem hozott semmit a Jézuska. Írhatnék a világválságról, a munkanélküliségrõl, a dologtalanságról;
ehelyett azt mondom: ne ítélj, el ne
ítélj, meg ne ítélj! Fõleg ne azokat,
akik minderrõl semmit nem tehetnek.
Ezek a családok a társadalom áldozatai – közvetlenül is, közvetetten
is: áldozattá teszi õket mindenki,
aki késlekedik, és mulasztásokat
követ el a segítségnyújtásban.
De hát ki képviselhetné jobban a
családot, mint maga a család? Õk
mégse képesek rá: szemérmesek,
szégyenlõsek. Ezért mi – akik nap
mint nap támogatjuk õket, felkeressük õket, ismerjük bajaikat –
fordulunk azokhoz, akik tudnak és
akarnak tenni azért, hogy ezek az

emberek is „felmelegedjenek”.
Szükségünk van rájuk, mert elutasításuk jövõellenes. Hajlamosak
vagyunk azt hinni, amit nem látunk, az nincs.
Engedjék meg, hogy ily módon, a
lap hasábjain láttassuk õket, hogy
lehetõséget adjunk arra: mindenki
megtalálja azt a képességét, hogy a
jót és a rosszat megkülönböztesse.
Két boldogsággal kíván minden
kerületi polgár számára békés ünnepet a Gyermekjóléti Központ: „A
ti szemetek boldog, mert lát, fületek is, mert hall.”
„Boldog, aki gondol a szûkölködõkre és a szegényre”.
A GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
MUNKATÁRSAI

A XXII. kerületi önkormányzat lapja
Megjelenik kéthetente
Fõszerkesztõ: B. Walkó György
Kiadja: Budafok-Tétény, Budapest
XXII. kerület Önkormányzata
Felelõs kiadó: Boor Géza
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

2008. december 19.

V Á R O S H Á Z I

Programajánló
Rózsavölgyu közössségi ház
1221 Budapest, Ady Endre út 25. Tel.: 226 8553, e-mail: info@rozsavolgyegyesulet.hu
Áldott, békés karácsonyt és nyugodt, szeretetteljes új évet kívánunk minden kedves rózsavölgyinek, vendégeinknek!
Rózsavölgy Egyesület 2009 januári elõzetes:
Heti programjaink változatlanok, január 5-én kezdünk.
– hétfõ 18 óra: torna, szerda 18.30: pingpong, csütörtök 16.30: gyermektáncház, 18.30: torna, 19.30: jóga.
A Szivárvány táncszínház Balázs Márti vezetésével szerdán és pénteken
15.30 órától várja az érdeklõdõ fiúkat és lányokat 7 éves kortól is! (3000
Ft/hó).
Január 9. péntek 19.30: Széki Táncház a Szilvórium zenekarral, Filep Zsuzsanna fotókiállításával.
Vidám, fiatalos hangulat, zsíros kenyér várja a táncolni szeretõ barátokat!
Belépõ: 400 Ft/fõ.
Január 19., hétfõ 15 óra: Otthon Segítünk Szolgálat délutánja.
Január 16.: Filmklub – beszélgessünk az egészségünkrõl – vezeti Lázár
Imre, Michael Moore: Sicko (2007) filmje segítségével. Belépõ: 300 Ft/fõ.
Január 24. szombat: Rózsavölgyi Esték. Belépõ: 500 Ft/fõ.

A Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete székháza
1222 Budapest, Tóth József utca 45., telefon: 229-3812, 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.
Program
Szilveszteri bál – 2008. december 31., szerda 19.30 órától 3 óráig. Fellép
Gerdesits Ferenc magánénekes, a zenét a Pilistaler Echo szolgáltatja. Vacsoralehetõség, tombola. Sok szeretettel várjuk a szórakozni vágyó egyesületi tagjainkat és kerületünk érdeklõdõ polgárait!

Baross Gábor Telepi Polgári Kör
Budapest XXII. ker., XVI. u. 22.
23., kedd 16 óra: nyugdíjasklub, vezeti: Tóth Béla. Egészségügyi tornát
tartja: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelõ.
23., kedd 17.30–18.30: zenés kondicionáló torna, vezeti: Zsámbokiné
Vágner Ildikó gyógytestnevelõ.
30., kedd 16 óra: nyugdíjasklub, vezeti: Tóth Béla. Egészségügyi tornát
tartja: Zsámbokiné Vágner Ildikó. 17.30–18.30: zenés nõi kondicionáló
torna, vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelõ.
31., szerda: a szilveszteri program szervezés alatt. Külön plakáton hirdetjük!
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.
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14.00–17.00, vezeti: Szárazné Becze Anna.
Bélyeggyûjtõ klub: minden pénteken 16.00–18.00, vezeti: Csáfordi Lajos.
Saolin kungfu: hétfõ–szerda 19.30–20. 30, vezeti Kovács Géza többszörös
magyar bajnok és háromszoros világbajnok.
Jazzbalett: kedd 16.00–20.00, szerda 16.00–19.30, péntek 15.00–19.00,
vezeti: Bánhidi Petra többszörös Európa- és világbajnok.
Versenytánc: kedd 20.00–21.00, csütörtök 17.00–21.00, vezeti: Becz Attila, a Profi Tánc Sport Szövetség elnöke.
Nyugdíjasklub: minden hétfõn 16.00–19.00, Vezeti Kovacsics Lászlóné
klubvezetõ.
Tétény Rex asztaltársaság: minden csütörtökön 18.00–21.00.
Cserkészek összejövetele: minden hónap elsõ hétfõjén a Szelmannházban.
Családi vasárnap: minden hónap második vasárnapján 14.00 órától, vezeti: Landi János. Minden hónap elsõ vasárnapján Fúvós Party. Játszik:
Südofen Blaskapelle
KÁRTYAPARTI: minden hétfõn 16.00 órától 20.00 óráig.

Az Ipartestület székháza
(1221 Bp., Mária Terézia u. 60.)
MADARAK Házibuli-zenekar elõszilveszteri koncertje: december 30-án
20 órától.
Kristály duó zenés, táncos estje: december 29-én 18 órától.
SZILVESZTERI MULATSÁG: DECEMBER 31-ÉN, 20 ÓRÁTÓL! ÉLÕZENE, VACSORA, TOMBOLA, JÁTÉK, PEZSGÕS KOCCINTÁS!
Állandó programok:
Tánciskola: gyermektánc 4–7 éves korig csütörtökön 16–17 óráig, 8–11
éves korig kedden és csütörtökön 17–18 óráig. Show-tánc: 11 éves kortól.
Kedden és csütörtökön 18–19 óráig.
Angolnyelv-tanfolyam és korrepetálás alsó tagozatos gyermekek részére.
Megfelelõ létszám esetén óvodás csoportot is indítunk. A foglalkozást
Farkas Ágnes nyelvtanár tartja. Mûvészi torna és balettképzés 3 éves kortól. Hétfõnként 17 órától. Gyerekjóga: csütörtökön 16 órától. Zsírégetõ
torna: hétfõn és szerdán 18 órától. Zeneovi: hétfõn 16–17 óráig. A foglalkozást Endrõdi Ágnes zenepedagógus vezeti. Karate: kedden és pénteken
18 órától. Oktató: Lakner Balázs 3 danos karateoktató. Kreatív zenés mûhely: személyiségfejlesztõ foglalkozás szombat délelõttönként 9–12 óráig. A foglalkozást Endrõdi Ágnes vezeti.

Fatelepítés a Kiserdõben

Nagytétényi Polgári Kör – Szelmann-ház
(Nagytétényi út 306.). Tel.: 207-5862, www.ntetpolg.hu
2008 december 31-én 20 órától szilveszteri bált rendezünk a Szelmannházban.
A zenét a sóskuti Benta Party szolgáltatja. A vacsora kétféle menüt tartalmaz. Jegyek vacsorával a helyszínen kaphatók december 15–22-ig, valamint 29-én és 30-án 17 és 19 óra között.
Állandó programok:
Ringató bébiprogram: minden hétfõn 10.00–11.00, vezeti: Bauerné Tóth
Katalin.
Kézimunka, gyöngyfûzõ szakkör: minden második héten pénteken

December elején kerületszerte facsemetéket ültettek el. A Komáromi utcánál 45 fekete fenyõ csemetét telepítettek a Kiserdõbe. Másutt kõrisfákat, gömbjuharokat, hársfákat és platánfákat ültettek.
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Ünnep a Szelmann-házban
Csörgõsipka Színház: Ha eljön a Mikulás c. elõadása nagy sikert aratott a
gyerekek körében

A Mikulás is ellátogatott a kicsik
és nagyobbak örömére

Az elõadás után karácsonyi kézmûves foglalkozás várta a gyerekeket

Meghívók
A Budatétényi Polgári Kör, szeretettel meghívja önt családtagjaival és barátaival együtt, a következõ rendezvényekre:
2009. január 10., szombat este ½ 7 órakor Doni megemlékezés a Szent István Király-plébániatemplomban. (Budatétény, Bajcsy Zsilinszki u. 20.) a
Budatétényi Római Katolikus Egyházközség és a Budatétényi Polgári Kör
rendezvénye.
A Don-kanyarnál elesett magyar katonákért a szentmisét Udvarnoky
László plébános úr matatja be, a mise után gyertyát gyújtunk az emlékhelynél. A megemlékezésen beszédet mond: Ambrus Károly.
Taggyûlés
2009. január 17-én, szombaton 16 óra a Budatétényi Polgári Kör újévi
taggyûlése a Radóczy Mária Galériában (Budatétény, Dézsmaház u. 27.)
2008. évi beszámoló, tagdíjbefizetés, tagsági könyvek érvényesítése,
2009. évi terveink, pezsgõs köszöntõ. Süteményt szívesen elfogadunk!
Áldott karácsonyi ünnepeket és sikeres újesztendõt kívánunk!
Budatétényi Polgári Kör vezetõsége
A Nádasdy Kálmán Alapfokú Mûvészeti és Általános Iskola szeretettel
várja a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket 2009. január 10-én (szombaton) 11–12 óráig „Itt a farsang, áll a bál!” címû Játszóházába.
Helyszín: 1221 Budapest, Szent István tér 1.

Az evangélikusok figyelmébe! December 23-án SZENTESTE fél 4-kor családi alkalomra hívunk. KARÁCSONY ünnepén délelõtt 10-kor templomunkban dr. Solymár Mónika prédikál. A második ünnepen is szokás szerint ünneplünk. December 28-án délelõtt Magassy Sándorné szolgál. Óév
este 6-kor és újévkor délelõtt 10-kor várjuk gyülekezetünk tagjait és az érdeklõdõket.
Budafoki Református gyülekezet
Istentisztelet: Szenteste 15h-23h; elsõ és második ünnep 10h. Szilveszter
18h, Újév 18h.
Kerületünk minden kedves lakójának békés, boldog
karácsonyt és eredményekben gazdag boldog új esztendõt kíván a
Budafok-Tétény Általános Ipartestület elnöksége
Köszönettel Hável Benedek
Karácsonyi és fenyõfavásár a Campona bevásárlóközpont elsõ
parkolójában december 1–24-ig
A karácsonyi készülõdés a családok, gyerekek számára jelentõs esemény
minden évben. A vásár ideje alatt a magyar szokásokkal, tradicionális
ételekkel, italokkal és népi mesterségekkel is megismerkedhetnek. Az év
végi népnapokhoz kapcsolódóan egyedi és különleges palackozott
italokkal, ajándékokkal, bõr és iparmûvészeti termékekkel
ajándékozhatják meg szeretteiket a vásárlók. A könyveket kedvelõk is
bõségesen válogathatnak a legújabb kiadványokban. A karácsony elengedhetetlen kelléke a fenyõfa, itt megtalálhatóak a hagyományos és különleges
fenyõk mellett a plafonra, falra és a 90 fokú új trend szerinti fenyõk is.

2008. december 19.
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Hirdetmény
A Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat tulajdonos megbízásából eladásra kínáljuk az alábbi XXII. kerületi önkormányzati tulajdonú telekingatlanokat

Cím

Eladási ár
bruttó Ft
27 275 000 Ft

Foglaló
bruttó Ft
3 000 000 Ft

Bp. XXII., József A. u. 1/b.
224579/1. hrsz., 1091 m2 beépítetlen terület
Bp. XXII., Panoráma u. 44.
28 378 350 Ft
3 000 000 Ft
220962/13. hrsz., 1155 m2 beépítetlen terület (Panoráma u. 55. számmal szemben). Az ingatlant a MOL Rt. bányaszolgalmi joga terheli.
Bp. XXII., Panoráma utcában lévõ
40 294 800 Ft
4 000 000 Ft
220962/14. hrsz., 1640 m2 beépítetlen terület (Panoráma u. 57–59. számmal szemben). Az ingatlant a MOL Rt. bányaszolgalmi joga terheli.
Bp. XXII., Panoráma utcában lévõ
40 515 930 Ft
4 000 000 Ft
220962/15. hrsz., 1649 m2 beépítetlen terület (Panoráma u. 61. és 63. számmal szemben). Az ingatlant a MOL Rt. bányaszolgalmi joga terheli.
Bp. XXII., Barót közben lévõ
37 223 550 Ft
3 000 000 Ft
220962/17. hrsz., 1313 m2 beépítetlen terület. (Temesvári u. 20. számmal szemben nyíló új utca)
Bp. XXII., Barót közben lévõ
32 687 550 Ft
3 000 000 Ft
220962/31. hrsz., 1153 m2 beépítetlen terület (Temesvári u. 20. számmal szemben nyíló új utca).
Bp. XXII., Temesvári utcából nyíló
28 548 450 Ft
3 000 000 Ft
220962/10. hrsz., 1007 m2 beépítetlen terület.
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.
6 200 000 Ft
600 000 Ft
229176/5/A/2. hrsz., pince (415 m2)
Bp. XXII., Sörház u. 39.
19 000 000 Ft
1 900 000 Ft
224731/0/A/1. hrsz., pince (1251 m2)
Bp. XXII., Répa u. 4. fszt. 2.
3 400 000 Ft
340 000 Ft
232680/0/A/2. hrsz., öröklakás 31 m2
Bp. XXII., Olajhegy u. 5. fszt. 1.
4 500 000 Ft
450 000 Ft
223481/0/A/1. hrsz., öröklakás 32 m2
A József Attila utcai, a Temesvári és Panoráma utcai ingatlanok elõtt az utcában víz, villany, gáz, csatorna van, a Barót közben víz, villany, csatorna van, a gázt
önerõsen kell megépíteni. 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 Sörház utcai ingatlanban a természetes szellõzésû, több ágú pincében víz, villany, emésztõ van. A pince a mélyudvar felõl közelíthetõ meg. A 224731. hrsz.-ú ingatlant a Borhegy KSZT értelmében – várható útlejegyzés miatti területcsökkenés által – szabályozás érinti, mely
körülményt az ingatlanvételár megállapításánál az önkormányzat figyelembe vett, ezért a szabályozás végrehajtása során a vevõ kártalanítási igénnyel az önkormányzat felé nem léphet fel, az ingatlan adásvételi szerzõdésében ez a körülmény is rögzítésre kerül.
A Répa utcai öröklakás komfortos, egyedi fûtésû, víz, villany van. A lakás helyreállításra szorul, a födém és a tetõszerkezet hibáiról statikai szakvélemény készült. Az
Olajhegy utcai öröklakás komfort nélküli, egyedi fûtésû, a lakásban víz van, helyreállításra szorul.
A beépítetlen ingatlanok a helyszínen megtekinthetõek, a felépítményes ingatlanok megtekintésére elõzetes idõpont-egyeztetést követõen van lehetõség (tel.: 2292337, 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 Építéshatósági Irodától, a szabályozási tervvel
kapcsolatban a Fõépítészi és Városrendezési Irodától, közmûvesítéssel kapcsolatban a Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodától a polgármesteri hivatalban (Bp.
XXII., Városház tér 11.) kérhetõ.

Álláshirdetés

A fenti önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlanok értékesítés feltételei:
A megjelölt közmûvek a telkek és a Barót közben lévõ felépítményes ingatlan esetében az ingatlan elõtti közmûvet jelentik, bekötés nélkül. A Klauzál, Répa, Olajhegy és Sörház utcai ingatlanoknál a megjelölt
közmûvek az ingatlanban bent vannak. Az egyéb 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 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 KÖSZ 22 Kft. számlájára. A szerzõdéskötés a KÖSZ 22 Kft.-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 (6-8 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 Eladó kötelezettsége.

ÉRDEKLÕDNI LEHET: KÖSZ 22 Budafok-Tétényi Közösségi Szolgáltató
Kft. 1222 Budapest, Kereszt u. 2. Tel.: 229-2337, fax: 229-2338. E-mail:
info@koz22.hu. FÉLFOGADÁSI IDÕ: hétfõ: 13.30–18.00, szerda:
8.00–16.00, péntek: 8.00–11.30,

1.
XXII. kerületi munkahelyre mérlegképes könyvelõi végzettséggel,
könyvelés területén szerzett szakmai gyakorlattal, számítógépes
ismeretekkel rendelkezõ számviteli munkatársat keresünk. "SUP"
integrált számviteli rendszer ismerete elõnyt jelenthet.
Fényképes önéletrajzokat, fizetési igény megjelölésével a KÖSZ 22 kft
1222 Bp. Kereszt u.2. vagy az info@koz22.hu e-mail címre várjuk.
2.
XXII. kerületi munkahelyre szakmai gyakorlattal rendelkezõ bérszámfejtõ, tb ügyintézõ munkatársat keresünk lehetõleg könyvelési
ismeretekkel. A "Babér" program ismerete elõnyt jelent.
Fényképes önéletrajzokat, fizetési igény megjelölésével a KÖSZ 22 kft
1222 Bp. Kereszt u.2. vagy az info@koz22.hu e-mail címre várjuk.
Budapest 2008. november 10.
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Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzat jegyzõje
pályázatot ír ki belsõ ellenõr munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– számítógép felhasználói szintû ismerete,
– legalább 2 év hasonló területen szerzett közigazgatási gyakorlat
– valamint az a), illetve a b) pontban meghatározott képzettség és képesítés mellett
Legalább kétéves munkaviszony, köztisztviselõi, illetve közalkalmazotti jogviszony,
hivatásos állományú szolgálati viszony megléte ellenõrzési, költségvetési, pénzügyi
vagy számviteli munkakörben.
– a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott szakirányú felsõfokú iskolai végzettségek és szakképesítések:
a) szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (közgazdasági, jogi, államigazgatási), vagy
b) más felsõfokú iskolai végzettség esetén a következõ képesítések valamelyikével
rendelkezik:
ba) okleveles pénzügyi revizori,
bb) pénzügyi-számviteli szakellenõri,
bc) okleveles könyvvizsgálói,
bd) költségvetési ellenõri,
be) mérlegképes könyvelõi, illetve azzal egyenértékû képesítés,
bf) a Belsõ Ellenõrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belsõ ellenõri képesítése,
bg) okleveles informatikai rendszerellenõr,
bh) közigazgatási gazdálkodási és ellenõrzési szakértõ,
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, a pályázó eddigi munkahelyeinek,
munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolatát.
A munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár, melyet a leendõ
köztisztviselõ a kinevezést megelõzõen köteles tenni.
Illetmény, egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló módosított 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet, és az egységes közszolgálati
szabályzat alapján.
A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidõt követõ 15 napon belül
a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!
A pályázatokat 2009. január 5-ig a polgármesteri hivatal Humánpolitikai Irodájához
„Belsõ ellenõri munkakör” jeligével lehet benyújtani az alábbi postai vagy e-mail
címre: e-mail: szabosz@bp22.hu
Postai cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület jegyzõje pályázatot ír ki
közterület-felügyelõi munkakör betöltésére
Feladatok:
Budapest XXII. Kerület Önkormányzat illetékességi területén
– a közterületek jogszerû használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez illetve
útkezelõi hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerûségének ellenõrzése,
– a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok betartatása, a jogszabályok által tiltott tevékenységek megelõzése, megakadályozása, megszüntetése ill.
szankcionálása,
– jogellenes állapotjelzés, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más
szerv, hatóság hatáskörébe tartozik,
– az önkormányzat helyi rendeleteinek közterülettel kapcsolatos szabályainak betartatása,
– közremûködés a közrend, közbiztonság, önkormányzati vagyon, az épített és természeti környezet védelmében.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– középiskolai végzettség és közterület-felügyelõi vizsga vagy egyetemi vagy fõiskolai
szintû végzettség és közterület-felügyelõi vizsga.
Pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– B kategóriás vezetõi engedély,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes, szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének
ismertetésével,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, szakképesítést, alapvizsgát tanúsító okiratok másolata.
A munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár, melyet a leendõ
köztisztviselõ a kinevezést megelõzõen köteles tenni.
Illetmény, egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló módosított 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet, és az egységes közszolgálati
szabályzat alapján kerül megállapításra.
A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidõt követõ 15 napon belül
a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!
A pályázatokat 2009. január 5-ig a polgármesteri hivatal Humánpolitikai Irodájához
„Közterület-felügyelõ” jeligével lehet benyújtani az alábbi postai vagy e-mail címre:
e-mail: szabosz@bp22.hu
Postai cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzat jegyzõje
pályázatot ír ki építéshatósági ügyintézõ munkakör betöltésére
Betöltendõ munkakör:
Építéshatósági ügyintézõ határozatlan idõre
Feladatok:
az építésügyi igazgatással összefüggésben
– elsõsorban engedély; bejelentés iránti kérelmek, tervek átvizsgálása, határozattervezetek készítése, ellenõrzések, engedélyezési eljárások lefolytatása – a feltételek fennállása esetén – építmény, építményrész – külön jogszabályban szabályozott egyéb
építmény (pl. felvonó, stb.) – építésére; felújítására; helyreállítására; átalakítására;
bõvítésére; lebontására; használatbavételére; az engedély nélkül és az engedélytõl
eltérõ módon, valamint engedélyhez nem kötött, de szabálytalanul végzett építési
munkák feltárása, a szabályossághoz szükséges munkálatok elrendelése, fennmaradási engedélyezési eljárás, hatósági ellenõrzések, helyszínelések lefolytatása az
ezzel kapcsolatos kötelezések, elrendelt munkálatok végrehajtatása, valamint
telekalakítási eljárások lefolytatása és szakhatósági nyilatkozatok kiadása.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki, vagy fõiskolai szintû
településmérnöki szakképzettség,
– B kategóriás vezetõi engedély,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.
Pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– építésügyi vizsga a[?161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet szerint],
– hasonló területen szerzett közigazgatási tapasztalat,
– saját gépkocsi használati lehetõség.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes, szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének
ismertetésével,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata.
A munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár, melyet a leendõ
köztisztviselõ a kinevezést megelõzõen köteles tenni.
A foglalkoztatási feltételeket a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) (6) bekezdései, és az 5. §; 6. §; 7. §, valamint a 161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet tartalmazza.
Illetmény, egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló módosított 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet, és az egységes közszolgálati
szabályzat alapján.
A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidõt követõ 15 napon belül
a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!
A pályázatokat 2009. január 9-ig a polgármesteri hivatal Humánpolitikai Irodájához
„Építéshatósági ügyintézõ” jeligével lehet benyújtani az alábbi postai vagy e-mail
címre: e-mail: csomoro@bp22.hu
postai cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.
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2008. december 19.

„Karácsony a kastélyban”
Karácsonyi színek, formák, hangok, ízek, illatok
December 20., szombat
11.00 Környei Alice: „Zengedezzünk néked szép Csillag…” – mese és
muzsika gyerekeknek
15.00 A Nádasdy Kálmán Alapfokú Mûvészeti és Általános Zeneiskola
növendékeinek csellókoncertje
December 21., vasárnap
11.00 Ládafia Bábszínház: Az ördög kilenc kérdése
15.00 Musique Royal – a francia udvar zenéje korabeli hangszereken
December 27., szombat
11.00 Ládafia Bábszínház: Viadal, avagy a kakas, a császár és a gyémánt
félkrajcár
15.00 Karácsony a reneszánsz és barokk zenében – Az Excanto Együttes
hangversenye
December 28. vasárnap
11.00 Órajáték – a Garabonciás Együttes elõadása
15.00 Custos Viola Consort hangversenye
December 30., kedd
11.00 Órajáték – a Garabonciás Együttes elõadása
Hétvégén és a két ünnep között:
Iparmûvészek és kézmûvesek karácsonyi vására, bor-, méz-, illóolaj- és
gyógyteavásár, forralt bor, sült alma.
A múzeum az alábbi napokon zárva tart: december 24–25., december 31.,
január 1.
A rendezvénysorozat és a kiállítások belépõjeggyel látogathatók.
Nagytétényi Kastélymúzeum
1225 Budapest, Kastélypark utca 9–11. Telefon: 207-5462, fax: 207-4680
www.nagytetenyi.hu , info@nagytetenyi.hu

A Mészáros László Képzõmûvészeti Egyesület
2009. évi felhívása
A Mészáros László Képzõmûvészeti Egyesület 2009-ben is folytatja az
elõzõ évekhez hasonlóan közhasznúsági tevékenységét. Biztosítja tagsága számára a mûvészeti képzést, és az alkotótevékenységet. Aktívan közremûködik a vizuális kultúra hagyományainak megóvásában és terjesztésében. A hasznos szabadidõ eltöltés érdekében az egyesület különbözõ
korosztályok számára is lehetõséget teremt mûvészi alkotótevékenység
folytatására. Feladatunknak tekintjük a mûvészeti iskolákra való felkészítést is.
Foglalkozásainkon mûvésztanárok irányítják a munkát, végzik korrigáló, oktató és képességfejlesztõ munkájukat, 1222 Budapest, Tolcsvai u. 7.
alatt lévõ egyesületi mûhelyben.
Mûvészeti foglalkozásaik rendje:
– Grafikusok és festõk: hétfõ, szerda és csütörtök, 17.00–19.35-ig, mûvésztanárok: Hurton Tamás grafikus, Neuberger István festõ.
– Szobrászok: kedd, szerda és csütörtök, 17.00–19.35-ig,
mûvésztanár: Huber József szobrász.
– Kerámia: szerda, 9.00–17.00-ig, mûvésztanár: Schéffer Anna keramikus és Helfrich Judit keramikus
– Gobelin: kedd és csütörtök, 17.00–19.35-ig. Huberné Meggyes Márta
vezetésével
Szeretettel várunk új tagokat!
Jelentkezés a foglalkozások idejében a 1222 Budapest, Tolcsvai u. 7., a
MLKE székhelyén.
2009. évben az éves tagdíj 20 000 Ft, negyedévenként, részletekben is fizethetõ.
Téli szünet után az elsõ foglalkozás 2009. január 5., hétfõ.
Békés karácsonyi ünnepeket és sikeres újesztendõt kívánunk!
MLKE vezetõsége

