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A XXII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA • MEGJELENIK KÉTHETENTE

„Rózsa, rózsa, piros rózsa nyitogatja kelyhét…”
Scholtz Viktória
fenti idézet egy kedves gyerekversbõl, Móra Ferenc Tavaszhívogatójából származik, amelyet
még a hetvenes években tanultam.
A hetvenes években, amikor óvodás, kisiskolás voltam. A hetvenes
években, amikor minden év májusában kivillamosoztunk a budatétényi rózsakiállításra. Ha nagyon
keresgélnék, biztosan megtalálnám
azokat a diafelvételeket, amelyeket
apai nagyapám – aki a fotózás mellett a virágokat is szerette – százával
készített a virágzó rózsákról. Aztán
elmúltak a hetvenes évek, én felnõttem és a tavaszi kiállítások is elmaradtak. Láttam, ahogy fogy a kert, a
rózsatövek között felveri fejét a gaz
és arra gondoltam, milyen kár…
Míg én csak sajnálkoztam, a
Budatétényi Polgári Kör akciót indított a kert megmentésére. 2003 óta
minden nyáron szabadtéri hangversenyt szerveztek, amelynek mintegy
folytatásaképp tavaly újra megnyílt
a budatétényi rózsakiállítás.
Cikkünk a 8. oldalon.

A

Elsöprõ Fidesz-gyõzelem a kerületben is

Kárpát-medencei
borászok 4. találkozója

Kerületünkben is sikeresen zárult az Európai Parlament képviselõinek megválasztása. Már hagyomány,
hogy Budafok-Tétényben a választási eredmények az országos tendenciákat tükrözik.

Lapunk megjelenésével egy
idõben a Camponával szemben, a rózsakiállítás területén megkezdõdött a háromnapos rendezvény, amelyen
neves hazai és határon túli
borászok mutatják be legjobb boraikat, és ismert
együttesek lépnek fel.
Nyitva tartás:
14-tõl 22 óráig.

A kerületi eredmények:
1
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FIDESZ-KDNP
SZDSZ
MCF ROMA Ö.
MUNKÁSPÁRT
MSZP
JOBBIK
LMP-HP
MDF

10 074
644
34
157
3 862
2 788
896
1 239

51,15
3,27
0,17
0,80
19,61
14,16
4,55
6,29

A 47%-ot is meghaladó részvétel messze nagyobb
volt, mint a 36,28%-os országos átlag. Az MSZP és
az SZDSZ valamivel több szavazatot kapott az országos átlagnál, de ez egész Budapestre jellemzõ
volt. A Fidesz viszont kerületünkben a budapesti
átlagnál (48%) több szavazatot kapott. A Jobbik
eredménye valamivel alacsonyabb az országos átlagnál.
Az SZDSZ teljes eljelentéktelenedése és a radikálisok elõretörése a választás nagy meglepetése.
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EP-választás – képek a kerületi szavazásról
25-ös szavazókörzet:
Nagy-Héra Dorottya és családja

Köszönet
Köszönjük, hogy részvételükkel és aktivitásukkal hozzájárultak az európai parlamenti választás sikeréhez. Kerületünkben a szavazás
rendben zajlott, nem
volt semmilyen incidens, a részvétel meghaladta az országos átlagot. Szavazataikkal részt
vállaltak annak eldöntésében, hogy kik képviseljék az országot az uniós parlamentben, s ennek rendkívüli jelentõsége van az ország szempontjából.

Szabolcs Attila
unokájával szavazott

SZABOLCS ATTILA POLGÁRMESTER, TEVANNÉ DR. SÜDI ANNAMÁRIA JEGYZÕ
NÉMETH ZOLTÁN ÉS KARSAY FERENC ALPOLGÁRMESTER

Magyarország döntött

Az MSZP XXII. kerületi szervezete és önkormányzati frakciója ezúton
mond köszönetet mindazoknak, akik június 7-én a párt listáját támogatták. A XXII. kerületben az országos átlagot meghaladóan a szocialisták a
második helyen végeztek, ami bizonyítja, hogy a kerületben továbbra is
erõs a baloldal.
Bízunk abban, hogy a most mellettünk voksolók továbbra is kitartanak
céljaink mellett. Reménykedünk abban is, hogy az országban és szûkebb
hazánkban is egyre többen értik meg, hogy sem a program nélküli politizálás, sem az erõszak és a kirekesztés nem hozhat a gazdasági és morális
válságból kiutat Magyarország számára. A kiút csak a reformok következetes, de szociálisan érzékeny véghezvitele és az államháztartás hiányának lefaragása lehet, amelyet jelenleg egyedül az MSZP képvisel valódi
programmal az országban.

Döntöttünk: nem mehetnek úgy a dolgok tovább, ahogy eddig. Magyarország eldöntötte és ki is fejezte, hogy talpra akar állni. Az 56 százalékot
meghaladó gyõzelmünk mindannyiunk számára felemelõ élmény, hiszen – bár sok válság gyötri ma a magyarokat – olyan egyetértés és egység mutatkozott, amelyre korábban soha nem volt példa. Sok-sok ezer
ember dolgozott azon, hogy ez a fantasztikus eredmény megszülethessen.
Magyarország azt követeli a Magyar Szocialista Párttól, hogy többé ne
gátolja az országot a talpraállásban, azt követeli, hogy vonja le végre a
konzekvenciákat, és ne álljon többé a változás útjába. Ennek a gyõzelemnek az ereje meg fogja változtatni Magyarországot.
A kerületben a Fidesz több mint 51 százalékot kapott a választóktól,
két és félszer többet a második helyezett MSZP-nél. Ez példátlan a kerületi választások történetében. A kerületi Fidesz – Polgári Összefogás képviselõi tisztában vannak azzal, hogy ez a bizalom megnövekedett felelõsséget is jelet.
Reménytelenség helyett a magyar emberek reménykedni akarnak. Azt
akarják, hogy legyen munkájuk, abból tisztességesen meg lehessen élni,
kiszámítható legyen a jövõjük. Rendet és biztonságot akarnak, valamint
felelõs és elszámoltatható vezetõket szeretnének látni Magyarország élén.
Köszönetet mondunk minden szavazónak, különösen azoknak, akik a
változásra és az új irányra szavaztak.
Gratulálunk minden magyarországi és határon túl megválasztott magyar képviselõnek is, akik a Kárpát-medencei magyarság képviseletében
Brüsszelbe mennek.
Sokan aggódnak a szélsõségesek elõretörése miatt. Magyarországon a
szélsõséges pártok támogatottsága az egyre mélyülõ szociális válság
okozta reménytelenségen, lecsúszáson és elszegényedésen alapul. A szélsõséges politikai erõk Magyarországon azonnal visszaszorulnának, ha az
emberek látnák a reményt az elõrelépésre és a felemelkedésre. Vagyis, ha
jó a kormányzati teljesítmény, akkor nincsen táptalaja a szélsõséges erõknek. A szélsõséges erõk térnyerését egyedül az MSZP akadályozhatja meg
azzal, ha távozik a hatalomról és átadja helyét egy olyan kormánynak,
amely valós társadalmi felhatalmazással rendelkezik!

MSZP-FRAKCIÓ

FIDESZ POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS-FRAKCIÓ

Tisztelt Kerületi Polgárok!
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Trianon-megemlékezés
A

z önkormányzat megemlékezõ
ünnepségre hívta a kerület lakosságát a magyar golgotáról, Trianonról június 4-én 18 órára a
nagytétényi I. világháborús emlékmûhöz. Az emlékmû körüli teret
megtöltötték az emlékezõk.
Demjén Gyöngyvér színmûvész, illetve a Nádasdy Kálmán Alapfokú
Mûvészeti és Általános Iskola
Nádasdy csoportja (vezetõ: Vizi
Eszter és Vizi Tibor) felemelõ mûsora után Németh Zsolt, az Országgyûlés Külügyi Bizottságának elnöke mondott megemlékezõ beszédet.
Ezt követõen Szabolcs Attila polgármester bemutatta az 1932. október 23-án felállított és a második
világháború után elbontott nagytétényi országzászló rekonstruált
makettjét, amelyet Majoros István
szobrászmûvész készített. A kerület vezetése közadakozásból szeretné helyreállítani az országzászlót, hiszen a nemzet egységét kifejezõ emlékmûhöz szellemében is
ez illik.

Az ünnepség záróakkordjaként
az önkormányzat és a jelen lévõ
szervezetek képviselõi, több díszpolgár és számos megemlékezõ helyezett el koszorút, virágot az emlékmû talapzatánál, melyet csakhamar körülvettek az emlékezés
fáklya- és gyertyalángjai.
Németh Zsolt beszédében leszögezte, hogy Trianon elhibázott és igazságtalan nagyhatalmi
döntés volt, ami ezeréves történelme során a legnagyobb csapás

volt Magyarországra nézve. Kifejtette, hogy a világon csak kevesen érzik át, mit jelentett a magyarság számára Trianon, s még
kevesebben értik, hogy mit jelentett a régió és az egész kontinens
XX. századi történelme szempontjából. Hangsúlyozta, hogy a
szomszédos országokban megnyilvánuló magyarellenes politika
is folyamatosan arra késztet, hogy
Trianont ne feledjük, s hogy érdemi beavatkozásra van szükség. Az

egyik ilyen eszköz – mint mondta
– az autonómia, a másik az uniós
tagsággal összefüggõ lehetõség,
ami utat nyit a nemzeti érdekérvényesítésre. Kiemelte ezzel kapcsolatban a nyelvi-etnikai határokkal
harmonizáló eurorégió kialakítását és az anyanyelv használatát az
unió parlamentjében.
A politikus feltette a kérdést: hogyan meríthetünk erõt Trianonból? „Határozzuk el magunkat, soha többé nem engedjük meg, hogy
egy szûk, pénz- és hataloméhes érdekcsoport elvegye tõlünk hazánkat, letérítse az országot a gazdasági fellendülés, a társadalmi béke és
jogállamiság útjáról, sorsára hagyja a trianoni határokon túlra szakadt magyar nemzetrészeket, és
banánköztársasággá züllessze le a
maradék Magyarországot. Mert
Trianon egy olyan tanulsággal is
szolgál, hogy jobb, ha a tragédiákat
nem utólag siratjuk-ünnepeljük,
hanem inkább megelõzzük!” – fogalmazta meg végkövetkeztetését
Németh Zsolt.

Pedagógusnap a Városházán
J

mélt számú elsõ osztályait. A tanári hivatás 24 órás szolgálatot jelent minden nap, akik ezt választották, sohasem tudnak kilépni belõle. Nincs olyan, hogy most befejeztük a tanítást és hazamegyünk,
a gyermeki arcok, a napi problémák bizony velünk jönnek. Akkor
is így van ez, ha a tanárok nem mindig érzik úgy, hogy a pedagógustársadalom erõfeszítéseit elismerik, akár anyagi, akár erkölcsi értelemben. Az önkormányzat az erkölcsi megbecsülés mellett az
anyagihoz is szeretne hozzájárulni
azzal, hogy a kerületi pedagógusoknak a központi megszorítások
ellenére is biztosítja 13. havi bérüket.

únius 2-án, a pedagógusnap alkalmából az oktatási intézmények képviselõit köszöntötte az önkormányzat vezetése a Záborszky
Teremben.
Magyarországon 1952-tõl köszöntjük a pedagógusokat június
elsõ vasárnapján. A Városházán ez
alkalomból kerületünk pedagógusait a Nádasdy iskola zenészpalántáinak kedves mûsora és Karsay
Ferenc alpolgármester köszöntötte, aki az ünnepség után Szabolcs
Attila polgármesterrel és Németh
Zoltán alpolgármesterrel egy-egy
szál virággal, ajándék CD-vel és
kedvezményes Fitoland-utalványnyal fejezte ki köszönetét.
Részlet Karsay Ferenc köszöntõjébõl:
... Sosem volt könnyû igazi pedagógusnak lenni, és bizonyára
önök is tapasztalják, minden évben
nehezebb. Nem csak az anyagi gondok miatt, de a fiataljaink hozzáállása, a furcsán alakuló családi helyzetek, a követhetõ szerepek, minták hiánya miatt is...

Köszönöm, hogy kitartanak, a
nehéz körülmények ellenére sem
veszítik el hitüket. Higgyék el, mi
mindent megteszünk azért, hogy
iskoláink mûködhessenek. Hiszek abban, hogy a válságból való
kilábalásra, a nemzet fennmaradásának kérdésére adható leg-

jobb válasz az oktatás fejlesztése.
Pedagógusaink tisztességes munkája településünk fejlõdésének is
egyik legfontosabb alapja. Azt,
hogy jó úton járunk, az idei beiskolázási idõszak is bizonyítja: a
szeptemberi kezdésre valamenynyi intézmény el tudja indítani re-

Az összeg egy részének jelképes átadására a pedagógusnap
volt a megfelelõ alkalom. Ez személyekre bontva nem sok, de kerületi szinten, összességében
százmilliós nagyságrendû tétel,
melynek fedezete a kerületben
élõ emberek adóforintjaiból
származik.
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A tanulmányi versenyek eredményei
2008–2009.
Pipek Orsolya, a Kempelen Farkas
Gimnázium tanulója nagy sikert
ért el az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen: I. helyezett
lett az angol nyelvi versenyen. Jelenleg emelt szintû érettségit tesz
fizikából, mert a természettudományi karra szeretne felvételt
nyerni. Az alábbiakban megkezdjük a többi versenyeredmény ismertetését.

Árpád Utcai Általános és Német Nemzetiségi Iskola tanulói közül az alábbiak értek el elsõ helyezést a kerületi tanulmányi versenyeken:
1. Dila Sarolta 2. a oszt. tanuló az Aranykönyv szövegértési versenyen.
2. Dudás Dominik 2. a oszt. tanuló a Játsszunk matematikát! versenyen.
3. Bársony Boglárka, Cseh Tímea, Farkas Sophie és Kis Letícia 6. oszt. tanulók a Madarak és Fák Napja környezetvédelmi versenyen.
Baross Gábor Általános Iskola
Kerületi angol nyelvi verseny: Fazekas István 7. a I. helyezés, Nagy Anikó
8. o. III. hely, alsós vers-és prózamondóverseny 3-4. o. – próz: Kiss Levente 4.
a III. hely.
„Nyelvünkben élünk” anyanyelvi kommunikációs verseny (kerületi):
Kiss Tibor 7. a I. hely.
Kerületi rajzverseny felsõsöknek: Killy Elizabet 5. b III. hely.
Simonyi Zsigmond kerületi helyesírási verseny: Fazekas István 7. a III. hely.
Árpád-kor emlékei kerületi történelmi csapatverseny: Laskai Gábor 6.
o., Ferencz Péter 6. o., Varsányi Márk 6. o. különdíj.
Kerületi vers- és prózamondó verseny felsõ tagozat: Kiss Réka 7. a III.
hely.
Kinyílt a rózsa népdaléneklési fesztivál: Bokor Erika 7. a aranyhang, Kopasz Dóra 7. a és Kiss Réka 7. a ezüsthang, Varga Borbála 3. b és Oláh Réka 3.
b bronzhang.
Budapesti Általános Iskolák Matematikaversenye, kerületi forduló:
Szabó Panna 6. o. I. hely, Kiss Tibor 7. a II. hely, Borgyos Barnabás 8. o I. hely.
„Játsszunk matematikát!” matematikaverseny 2. o.: Kállay Ágota 2. o.
III. hely.
Benedek Elek kerületi mesemondó verseny: Solymosi Patrik 1. b I. hely,
Szilágyi Emese 1. b II. hely, Batta Sarolta 3. b III. hely, Czakó Zsombor 3. b II.
hely, Sallai Boglárka 3. b I. hely.
Romhányi József kerületi versmondó verseny: Szilágyi Emese 1. b I. hely,
Fizély-Kovács Fanni 3. b II. hely, Tóth Titanilla 3. b III. hely.
Bolyai Matematika Csapatverseny, megyei forduló, 4. évfolyam – „Dominók”: Babos Cintia 4. b.
Holczer Eszter 4. a, Molnár Levente 4. a, Varga Bonifác 4. b VI. hely
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei forduló: Oláh Réka 3. b, Princz
András 3. b, Seidl Anna 3. b., Varga Borbála 3. b V. hely.
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntõ: Oláh Réka 3. b, Princz
András 3. b, Seidl Anna 3. b, Varga Borbála 3. b V. hely.
Bendegúz nyelvész verseny megyei döntõ: Gajdos Levente 1. a I. hely,
Meizl Domonkos 1. b V. hely, Orbán Dóra 1. b VI. hely, Szilágyi Emese 1. b
VIII. hely, Szûcs Dániel 2. o. X. hely, Radnóti Dóra 3. b IX. hely, Kiss Réka 7. a
II. hely.
„Nyelvünkben élünk” fõvárosi anyanyelvi kommunikációs verseny:
Kiss Tibor 7. a
Bendegúz levelezõs verseny országos döntõ: Tóth Márton 5. b (term.
ism.), Nagy Anikó 8. o. (komp.) III. hely.
Budapesti Általános Iskolák Matematika Versenye – fõvárosi döntõ:
Borgyos Barnabás 8. o. IX. hely.
Bendegúz nyelvész országos döntõ: Gajdos Levente 1. a VII. hely.
Budapesti Általános Iskolák Angol Nyelvi Vetélkedõje fõvárosi döntõ:
Fazekas István 7. a II. hely.
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Budai Nagy Antal Gimnázium:
Budapesti Diákolimpia
Leány súlylökés: Ormay Anikó, Nagy Zsófia, Süveges Krisztina, Salama Fatima I. helyezés
Fiú súlylökés: Schuck Gergely, Heigl Ákos, Frank Mátyás, Szanyi Soma, Kozma Gergely III. helyezés.
Édes anyanyelvünk (legjobb szóbeli teljesítmény!) budapesti: Jánvári Bálint II. helyezés, Kerületi úszóverseny, Gyors/A: Haut Kristóf I. helyezés,
Bohár Zsolt III. helyezés, Kerületi úszóverseny, Hát/A: Szabó Péter II. helyzés.
Kolonics György Általános Iskola
Magyar nyelv: Aranytoll: Torma Borbála I. hely.
Magyar irodalom: versmondó verseny: Liptai Barbara I. hely.
Budapesti Istenes szavalóverseny: Balkányi Alexandra 5. a III. hely.
Angol: Nyelvhelyességi: Fehérvári Attila 5. IV. hely, Andróczi Júlia 6. I. hely,
Wappler Fruzsina 7. III. hely, Deáki Dominik 8. I. hely, Csáki Csilla 8. II. hely,
Deáki Dominik III. hely
Házi verseny: Jurek Réka I. hely. Szép kiejtési verseny: Deáki Dominik III.
hely. Budapesti Kompex angol: Deáki Dominik V. hely.
Német: kerületi csapatverseny: Béka-projekt elõadás 6. o. I. hely, 5–6. o. II.
hely, teszt 7. o. III. hely. Olvasásértés: Hauser Nikolett 7. o. I. hely, Mikulecz
Dániel 7. o. II. hely. Komplex nyelvi: Szemán Zsófi III. hely, Huszka Dániel III.
hely.
Matematika: kerületi verseny: Sali Ádám 6. o. IV. hely, Nácsa Péter 7. o. I.
hely.
Történelem: 6 b. oszt. különdíj.
Rajz: Zöldök Mikulás: Jobaházi Gábor I. hely, Wappler Fruzsina I. hely, Szõke
Tamás II. hely, Takács Bence különdíj, Princz Judit különdíj, Varga Mirjam
különdíj. Karácsony: Andróczi Julia I. hely, Szõke Tamás különdíj. Kerületi
rajz: Andróczi Julia II. hely, Princz Judit III. hely, Wappler Klaudia V. hely
Rózsakerti Általános Iskola
Budapesti versenyek:
Informatika: Mészáros Márton 8. IV. helyezés, Ihász Orsolya 6. b IV. helyezés
Angol csapat: Kiss Bertalan 7. b V. helyezés
Technika: Mészáros Márton 8., Molnár Dániel 8., Fekete Réka 8. VI. helyezés
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny: Földesi Ádám 7. b VIII. helyezés
Budapesti Bábverseny: Rózsakert Bábcsoport arany fokozat, Vadrózsák
Bábcsoport ezüst fokozat.
Regionális: KGYTK: Fritteli Sofia II. helyezés
Országos: KGYTK: Fritteli Sofia, II.
Lélektõl lélekig Irodalmi Fesztivál: Sirák Borbála bronz fokozat, Varga
Fruzsina bronz fokozat
Kerületi:
Angol tagozatos: Kiss Bertalan 7. b III. helyezés, Molnár Szilvia 8. III. helyezés,
Fizika: Molnár Dániel 8. III. hely.
Informatika komplex: Ihász Orsolya 6. b prezentáció: Mészáros Márton 8.,
I., Gregor Nikolett 8., III. hely
Istenes szavalóverseny: Kobulniczky Orsolya 1. a I. helyezés, Fodor Kristóf
1. b, I. hely.
Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny: Földesi Ádám 7. b I., Ihász Orsolya 6.b II.
Technika: Mészáros Márton, Molnár Dániel, Fekete Réka 8. oszt., I. hely.
Angol: Ungvárszki Szabolcs 5. a, I. hely, Beyer Fülöp 5. a II. hely, Juma Alexandra 5. b III. hely, Ihász Orsolya 6. b II.
Matematika: Ungvárszki Szabolcs 5. a II., Szauer Csilla 6. b III. hely, Földes
Ádám 6. b III. hely, Mészáros Márton 8. III. hely.
Istenes versek szavalóverseny: Beyer Fülöp 5. a különdíj.
Madarak és fák napja: Ipolyvölgyi Írisz 6. b, Paizs Cintia 6. b, Gönczi Dóra 6.
b, Mittelholcz Kitty 6. b II. helyezés.
Rajz: Molnár Soma 6. b I. hely, Almai Nikoletta 8., II.
Kinyílt a rózsa népdaléneklési fesztivál: Kapitány Angéla 3. b, Koncz János 5. b, Novák Melinda 7. b aranyhang, Farkas Dóra 3. b, Sódar Lilla 3. a
ezüsthang.
Folytatás a következõ számunkban
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Tanulás és szórakozás mesterfokon
Díszkardok és álomautók a kerületi rendõr- és gyermeknapon

Pálinkás András õrnagy, és kutyája Cappy

A

változékony idõ ellenére számos fiatal és idõsebb érdeklõdõ látogatott ki június elsõ hétvégéjén a kerületi Rendõrnapra
és Önkormányzati Gyermeknapra, amelyet ezúttal is a megszokott és közkedvelt helyen, a
BMTE Fonyódi Antal Sportpályán
tartottak meg.
A hagyományoknak megfelelõen a hivatalos megnyitóval kezdõdött az ünnepség, ahol dr. Strauss
Zsolt rendõr alezredes, a kerületi
kapitányság vezetõje, valamint
Szabolcs Attila, kerületünk polgármestere köszöntötte a szép számban egybegyûlteket. BudafokTétény elsõ embere kiemelte, hogy
talán a jelen lévõ fiatalok között is
lesz néhány, akik a bemutatókat és
a technikát látva kedvet kapnak
ezekhez a nagyszerû hivatásokhoz
és felnõttként a létszámukat gyarapítják. A díjátadáson a rendõrség
és a tûzoltóság hivatásos állományú tagjain kívül a polgári alkalmazottak is jelentõs elismerésben részesültek, akik Szabolcs Attila polgármestertõl és Németh Zoltán alpolgármestertõl vehették át a díjakat. A programokat Halász Gábor
színmûvész, a Zala megyei
Kiskutas nevû település polgármestere ismertette, aki az olykorolykor eleredõ esõ ellenére is maradásra buzdította a vendégeket. A
lelkesítõ hangulatot árasztó beszédnek nem maradt el a hatása; a
túlnyomó többség a pályán ma-

radt, a hirtelen jött zuhé elõl az emberek behúzódtak egy védelmet
nyújtó sátorponyva alá és ott folytatódott az eszmecsere. Néhány
perccel késõbb, az ég kitisztulását
követõen aztán mintha mi sem történt volna, folytatódott a programsorozat a pénzügyõrség Pálinkás
András õrnagy vezette kutyás alosztályának és a BRFK bevetési
egységének népszerû bemutatójával. A sportpálya területén a változatos programokat nyújtó pavilon-

sor végén a látogatók többsége
megcsodálta a különlegesen felszerelt piros színû, megkülönböztetõ
jelzéssel ellátott mikrobuszt. Loós
Zoltán alezredes, a Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XXII. Kerületi Kirendeltségének vezetõje
lapunknak nyilatkozva elmondta,
hogy ez a gépjármû a Veszélyhelyzeti Felderítõ Szolgálaté, amely a
teljes, háromfõs személyzettel, a
tûzoltókhoz hasonlóan két percen
belül képes az állomáshelyérõl a

helyszínre indulni, ahová megérkezve speciális eszközeikkel a
szakemberek a vegyi helyzetet felderítik. Ezek között találhatók hangosító és távközlési berendezések
is. Elsõsorban a felderítés a feladatuk, valamint a lakosság azonnali
tájékoztatása, szükség esetén pedig különféle híradási feladatokat
is ellátnak. Az országban egyedül a
fõvárosban mûködik gyors készenléti szolgálat, amely a nap huszonnégy órájában bármikor riasztható. Az egyik legfõbb céljuk, hogy
ezeken a hétvégi, elsõsorban gyerekeknek szóló rendezvényeken a diákoknak tájékozódási és készségfejlesztõ lehetõséget nyújtsanak; az
idõsebb diákok különféle tesztlapokat tölthetnek ki, a kisebbek színezhetnek, kirakós játékokban vehetnek részt, jutalmul megajándékozzák õket, miközben a katasztrófavédelem feladataival ismerkedhetnek.
Továbbsétálva, egy sátorban a
látogatók kipróbálhattak néhány
hatástalanított lõfegyvert, kézbe
vehették a makulátlanul csillogó
rendõrségi díszkardokat, továbbá
megszemlélhették a vízi rendészet
motorcsónakját is, amely a Duna
budapesti szakaszán szolgál. A tûzoltóautók megtekintésén kívül
egyfajta idõutazásban is részesültek az érdeklõdõk az Álomautó-kiállítás jóvoltából: az 1962-es
Plymouth típusú rendõrautó az
adatai alapján Kaliforniában, Los
Angelesben védte a lakosság biztonságát. A szintén az 1960-as
évekbõl származó Chevrolet
Amblewagon márkájú mentõautót
ugyancsak az Egyesült Államokban, Minnesotában használták. Az
idõközben elfáradt vendégek a
Varga Pincészet kitûnõ borait is
megkóstolhatták, valamint a
Jogsicentrum sofõriskola ütközési
szimulátorán keresztül érzékelhették a nemkívánatos karambolok
emberi szervezetre gyakorolt hatásait, valamint a biztonsági öv használatának fontosságát, ezúttal
mindössze 9 km/h ütközési sebességnél. A délután és az este folyamán
bábmûsor, zenés programok és
tombolák várták a nagyérdemû közönséget, akik életre szóló emlékekkel és tanulságokkal gazdagodtak.
KERTÉSZ LÁSZLÓ
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Jubileumi interjú a Vojnovich-Huszár villában
É

de nem a mesebeli kislány a névadó, hanem Vojnovich Piroska. A
villa a XIX. század utolsó harmadában épült a Vojnovich család
számára. Róluk keveset lehet tudni, de az biztos, hogy módos emberek voltak. „A Huszár családból is
kevesen éltek már, mikor telket vásároltunk tõlük a villa mögött. A
család utolsó tagja, a 90 éves Rózsi
néni mesélt nekünk sokat a régi
szép idõkrõl. Mikor aztán eltartási
szerzõdés útján az épületet megörököltük, megpróbáltuk mi is
módosabb embereknek bérbe adni, de kiderült, hogy akiknek ilyen
lakásra pénzük volna, azok nem a
mi kerületünkben akarnak lakni. A
menedzserképzõ központ néhány
külföldi professzora lakott itt egy
ideig, de miután az iskola elköltözött, megürült a villa, így végül –
zenész család lévén – belevágtunk
a kulturális rendezvények szervezésébe...
BWGY.
Folytatása következik...

pp tíz éve, hogy a Fodor család
eldöntötte: gyönyörû villájuk
kulturális központ lesz, ahol barátaik, ismerõseik zenét hallgathatnak, színielõadásokat tekinthetnek meg, vagy akár boresteken
vehetnek részt. Azóta fogalom
lett a Vojnovich-Huszár-Villa:
nemcsak a környékrõl, hanem távoli kerületekbõl, sõt, az agglomerációból is érkeznek vendégek
hozzájuk. A helyszín gyönyörû, a
szalon tágas verandához kapcsolódik, a terasz a francia díszkertre
néz. A tél végén már jártam náluk,
akkor esti koncertjükre gyakorolt
a családi kamaraegyüttes. Ezúttal
a háttérmunkába pillanthattam
bele, a házigazda, Fodor Péter és
felesége, Júlia épp kertészkedett,
míg fiukkal, Fodor Tamással a villa életérõl beszélgettünk. Igazi reneszánsz életformát valósítanak
meg, látszik, hogy élvezik a zene
minden mozzanatát, s örömöt találnak a néha nehéz kerti munkában vagy a kulturális szervezõmunkában is. Sokoldalúak és vidámak, s szalonjuk is ilyen.

A névadó
„A Huszár család a kilencszázhúszas évek végén vásárolta a villát,
melyet többször átépítettek, bõvítettek, így nyerte el a jelenlegi formáját. Dr. Huszár Géza a kockázatelmélet, a biztosítási matematika
nemzetközileg is elismert szaktekintélye volt, így – valószínûleg
nélkülözhetetlen tudása miatt – a
háború után is megõrizhette a Közgazdasági Egyetemen tanszékvezetõ professzori státusát. A villát
társasházzá alakították, és két apró
lakásnyit eladtak belõle, így védekezve az államosítás ellen. Ezen
felül a fõvárosi tanácsnál egy „jóakarójuk” segített úgy felparcellázni az ingatlanhoz tartozó földterületet, hogy a villa elõtti franciakert,
mely a professzor feleségének mûvészi fantáziáját és ízlését dicséri,
megmaradhatott, ráadásul az utcáról láthatatlan volt”– meséli Fodor Tamás. A verandán beszélgetünk, innen nyílik a klasszicista
hangulatú szalon és látni lehet a
gyönyörû parkot is. Körbejárjuk a
villát, a torony alatt Huszár Géza
emléktáblája látható. Egyik vendé-

gük döbbent rá, hogy ismerõs számára a helyszín. Amikor rádöbbent, hogy egykori egyetemi tanárának a házába tért vissza, megfogant a gondolat, hogy emléktáblát
kell állítani kedves tanárának.

A Vojnovich-rejtély
Az épület keleti oldalán a feldarabolt birtokot az egykori Piroskapatak – ma Piroska köz határolja,

A Príma Primissima díjas Muzsikás Együttes prímása,
Porteleki László és családi
zenekara játszik a villa kertjében június 25-én, amolyan
szentivánéji mulatságként.
Lesz koncert, táncház, és a
szokásos somlói bor sem marad majd el.

És recenzió
Shakespeare örökbecsû Rómeó és Júliáját sokféleképpen földolgozták az idõk folyamán, láttuk színházban,
filmen, különbözõ értelmezésben, a korízlés és az egymást követõ irányzatok szerint, de mindenképp az
igaz szerelem tragédiájaként. Nálunk legutóbb úgy dolgozták át és Rómeó és Júlia címmel, ahogyan talán
még sosem, szinte eszköztelen módon. Pontosabban az eszközök mellõzése csak a díszletre igaz, mert alkalmaztak hang, és fénytechnikát, s kellék gyanánt egy szemüveget és valami csipkés bugyinkót, továbbá a
színészek fölsõ ruháján lévõ kapucnit. Az igazi eszközök a színészi játékmódban rejtõzködtek. Nem is tudná akárki eljátszani, ehhez éppen Horgas Ádám szerzõtárs mellett a darab létrehozói, Nagy-Kálozy Eszter
és Rudolf Péter szerzõ házas- és színészpáros kellett. Õk játszották el a drámaváltozatot június harmadikán
este a Vojnovich-Huszár-villában, meghökkentõ megoldásokkal. Egyedül a nagyharang kongatását nem
szájjal, saját, mímelt hangon jelenítették meg, de a kardcsörgéstõl a többi, oda varázsolt szereplõ hangjáig
mindent és mindenkit õk ketten idéztek a fekete drapéria elé. Színészek akrobatikus mozgássorokat nemigen mutatnak be, de õk még azt is elõ tudták adni úgy, hogy nem is fulladtak ki különösebben. Feltételezték (feltételezem), hogy a darabot ismeri a közönség, erre alapozták az elõadást, ami nem váz volt, hanem
színházi élmény, nem sûrítmény, hanem a legszebb színek egymásutánja egy kiváló festményen. A közönség fegyelmezetten tûrte, hogy az elõadás a meghirdetett idõponthoz képest egy órával késõbb kezdõdjék,
mivel – mint utólag belátható volt – a sötétség beállta elõtt nem érvényesülhettek volna a fények, azok nélkül nem jöhetett volna létre a kiváló produkció. A darab különbözõ elõadásairól írtak már kéket, zöldet, fõként lilát. Szerintem remekül sikerült kísérleti produkció volt, ami méltán nyerte el a nézõk tetszését.
FÜRJ
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„A klezmer nem zenét játszik: dalol”
A

klezmer királyaként ismert
Giora Feidman a hétvégén ismét Magyarországra látogat. Ezúttal a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon lép közönség elé június 14én este nyolc órakor, majd 15-én 18
órakor
Budafokon,
a
Haggenmecher Udvarban, Crista
Bartesch kiállításmegnyitóján.
Giora Feidmant, a legsokoldalúbb zenészek egyikét már többször hallhattuk Magyarországon
muzsikálni. A Dohány utcai zsinagógában a zongorista Facudo
Ramirezzel, az ütõhangszeres
Horacio David Straijerrel, a gitáros
Jorge Giulianóval és a charangot
megszólaltató Rudolfo Ruizzal, valamint a Pforzheimi Dél-nyugatnémet Kamarazenekarral lépett fel, a
Budapest Kongresszusi Központban barátaival – Ken Filiano nagybõgõssel, Aquiles Baez gitárossal
és Raul Jaurena tangóharmonikással koncertezett, de játszott a Zsidó
Fesztiválon és Szegeden is. Tavaly
Fischer Iván és a Budapesti Fesztiválzenekar meghívásának eleget
téve a Hõsök terén klarinétozott, és
Wolgang Bartesch kérésére Budafokon is vendégszerepelt. A Margitszigeten most a nagybõgõs

Guido Jägerrel és Jens-Uwe Popp
gitárossal ad koncertet „Dance of
Joy” (Örömtánc) címmel, majd
másnap, június 15-én klarinétszólójával kápráztatja el Crista
Bartesch német festõmûvésznõ
tárlatlátogatóit a Haggenmacher
Udvar kiállítóhelyiségeiben.
A zsidó bevándorló család sarjaként 1936-ban Buenos Airesben
született mûvész már gyermekko-

rában megismerkedett
a klasszikus zene mellett a szving, blues, tangó és a ragtime hangjaival, ritmusával. A
Teatro Colon szólistájaként, majd az izraeli
filharmonikusok között a klasszikus klarinétirodalom minden
fontosabb mûvét eljátszotta. Izraelben húsz
éven át tanítással is foglalkozott. Életét végigkísérte a különbözõ
kultúrák iránti érdeklõdés, így hosszú ideig
kutatta a modern zene
kulturális gyökereit,
melyeket a szefárd zsidók melódiáiban, a palesztin dallamokban, a
török, perzsa, indiai és kínai népzenében fedezett fel. A klezmer hagyományokon nyugvó klarinétjátékában azok hangzásvilágát ötvözi a zsidó zenével. Játékában természetes módon keverednek a legkülönbözõbb dallamok – a jazztõl
a tangón át a klasszikus zenéig. Kitûnõsége a kulturális, vallásos és
zenei gyökereibõl fakadó, jól meg-

különböztethetõ egyedi stílusából
ered.
– A zenét a világ minden részén
mindenki megérti, tekintet nélkül
vallásra, bõrszínre vagy nyelvre –
véli a klarinétmûvész –, másoknak
közvetítem a bensõm hangját, egy
ötletet, egy érzést. A klezmer nem
zenét játszik: dalol.
A hetvenhárom éves „klezmerkirály” számos zenei díjat nyert,
mint klarinétos színházi elõadásokban lépett fel, sõt, filmekben is
dolgozott. Egyik legjelentõsebb
munkáját Spilberg Schindler listája címû filmjében kapta – ebben
John Williams Oscar-díjas zenéjét
játszotta Itzak Perlmann-nel.
Leonard Bernstein így méltatta
a remek klarinétost: „Éljen sokáig
Giora, a klarinétja és a zenéje!
Nemzedékek, kultúrák és osztályok között épít õ hidat, és mindezt
tökéletes mûvészi érzékkel teszi!”
Klezmer: egy régi héber hangszeres
zenészt jelentõ kifejezésbõl ered, és
fõként a kelet-európai zsidó kultúra
népzenei együtteseire vonatkozik.
TAMÁS ANGÉLA

Mint egy valódi sörgyári capriccio…
C

ímünk nem véletlenül utal
Hrabalra, hiszen ha belegondolunk, a Haggenmacher udvar, vagyis az egykori sörgyár épületeinek
reneszánsza is a remek cseh író történeteit idézi. Az idõsík hosszabb,
hiszen Haggenmacher Henrik XIX.
századbeli budafoki sörgyára
elõbb Dreher Antal tulajdonába
került, aztán Duna Fûszért néven
volt ismert, késõbb jött egy francia
cég, amelytõl az ingatlant mai tulajdonosa, Wolfgang Bartesch cége vásárolta meg.
Az üzletember nyugatnémet
polgári családból származik. Tizenkét éves korától ismerkedett
Magyarországgal, elõször balatoni
nyaralások kapcsán.
Mivel a középiskola után orvos
szeretett volna lenni, továbbá a
SOTE-n akkor kezdõdött a német
nyelvû orvosképzés, ide iratkozott
be. Mindez 1983-ban történt,

mintha már akkor nyitottunk volna a Nyugat felé… Albérleti lakásokban élt, az egyetemi kollégiumban NDK-s hallgatók laktak.
Három év elégnek bizonyult,
Bartesch úr hazament, Berlinben
még elvégzett két szemesztert az
orvoslás tudományából, azután

kihunyt benne az olthatatlan
szenvedély a gyógyítás iránt, nem
úgy Magyarországgal kapcsolatban.
1989-ben magyar barátaival
Rózsavölgyben alapított egy autókölcsönzõt, tizenkét Németországból behozott Volvóval. A cég,
amelyet ma már családi vállalkozásként jegyeznek, 1995-tõl a Hajógyári szigeten, FOX Autorent
néven lett ismert. Négyszázötven
jármûvet kínálnak a luxuskocsikon kívül, a Smarttól a Mercedesig, az áruszállító kocsiktól a kisbuszokig.
A vállalkozó szellemû Wolfgang
Bartesch úr éppen húsz éve telepedett le Budafokon. Idehozta képzõmûvész feleségét, itt nõttek föl a lányaik, itt rendezték be az életüket,
itt akarnak boldogulni. A nagyobbik lányuk állatorvosnak tanul, a
kisebbik még középiskolás, az ala-

pítvány által mûködtetett német
gimibe jár.
Az ötemeletes sörgyári épületek
egyikét kívül-belül fölújították,
irodák, mûtermek kiállító- és rendezvénytermek céljára tették alkalmassá. A kulturális célú hasznosítás, a Haggenmacher udvar eredeti
koncepciója nehezen tartható a jelenlegi gazdasági helyzetben, de a
szándék töretlen. Ezért kapott lehetõséget az önkormányzat arra,
hogy itt rendezze be a korábbi lapszámokban már bemutatott Mirókiállítást.
Reménykednek, hogy pezsgõ
mûvészeti élet szervezõdik a vonzó
környezetben, új kulturális színfolt
alakul Budapesten, amely a vállalkozás több lábon álló stabilitását
erõsíti, de mindenképp Budafok
értékeit gazdagítja.
FÜRJ
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Újra nemzeti kincs lesz a Rozárium?
A

z idén 35. alkalommal megrendezett Budafok-Tétényi
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál megújulásának egyik eleme, hogy
visszatért az eredeti májusi idõponthoz. A mûsorfüzetben pedig
az olvasható, hogy „hagyományos
rendezvényeink, melyek alappillérei voltak a korábbi kulturális
napoknak, beépülhettek a programsorozatba… A „Rozárium”
ismét dísze lehet a kerületi rendezvénysorozatnak, remélhetõleg
sok látogatónak szerez örömöt a
rózsakülönlegességek látványa.
Ez már magában örömhír, hiszen
az elmúlt évtizedekben méltatlanul elhanyagolt, páratlan rózsagyûjteményt tõlünk nyugatabbra
valószínûleg többszörösen védett
nemzeti kincsként mutogatnák az
arra járóknak.

Arató
László

Papp Tibor felvétele

A Rozárium és Márk Gergely
Márk Gergely rózsanemesítõ
tavaly ünnepelte 85. születésnapját. A hatvanas években õ telepítette Európa második legnagyobb
rózsakertjét, amelyrõl tavaly a feléledni látszó rózsakiállítás kapcsán a Heti Válasz is beszámolt:
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
titkárságáról telefonáltak a Kertészeti Kutató Intézetbe: adjuk le a
megvalósítási javaslatunkat” –
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 nagysikerû rózsakiállítások

vel az épület elõtti lépcsõt is felújították. Húsz év után, a tavalyi megnyitón Szenci Gyõzõ azt mondta:
Ez egy olyan kezdet, aminek lesz
folytatása! És lám, megint itt a
megnyitó, itt a folytatás. Az igazgató úr most is bizakodó, hiszen
így búcsúzott: „Jövõre, amikor ismét virágba borul a kert, találkozunk!”
Végezetül, de nem utolsósorban
dr. Dobos Károly, a Klauzál Gábor
Társaság elnöke bemutatta a nagyközönségnek Klauzál kistétényi
kertjének 1859/60-ból származó
katalógusának másolatát, amelyet
Sándor Tibor muzeológustól, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyûjteményének vezetõjétõl
kaptak néhány éve. Mai szemmel
is igazán érdekes olvasmány, helytörténeti jelentõségû dokumentum.

A legifjabbak is szeretik a rózsát
Rózsák, jó bor, jó zene
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.
Mint azt tudjuk, a kilencvenes
években az önkormányzat által kivetett adók miatt az akkor még 6
hektáros terület egyharmadára
zsugorodott, és pénz hiányában a
fenntartó – az egykori Kertészeti
Kutató Intézet jogutódja, az Érdi
Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztõ Kht. –
csak minimális munkákat tud végezni a területen. Az évtizedes for-

ráshiány megtizedelte az egyedülálló génbankot, így ma már „csak”
1300-féle rózsa nõ a kertben.
Segít az önkormányzat
Szabolcs Attila polgármester –
aki elsõk között karolta fel a
rózsakiállítás ügyét – nyitóbeszédében szintén kellemes családi
emlékeket idézett a hõskorból, hiszen náluk is elõkerültek a régi
fényképek azokból az idõkbõl,
amikor tízezrek zarándokoltak ide
a város szélére a budatétényi rózsák kedvéért.
A megnyitón beszédet mondott
még Szenci Gyõzõ, a fenntartó kht.
igazgatója, aki örül az összefogásnak, a kezdeményezésnek, és beszámolt arról is, hogy õsszel rengeteg új rózsatövet ültettek, valamint az önkormányzat segítségé-

Bár a szlovákiai Peredi NõiKar
nem tudott fellépni a megnyitón, a
beugró Szent Kristóf Régizene
Együttes muzsikája remekül illett a
rózsák szépségéhez. Itt fontos még
megemlíteni, hogy a Rozárium lesz
a helyszíne az idén 4. alkalommal
megrendezésre kerülõ Kárpát-medencei Borászok Találkozójának,
amely június 12-tõl 14-ig minden
nap 14–22 óráig várja a jó borok, a
jó zenék és természetesen a rózsák
kedvelõit.
Mikor otthagyom az illatozó kertet és a feltámadni látszó rózsakiállítást, Petõfi sorai jutnak eszembe,
melyek némi saját átköltéssel – mily
szentségtörés – így hangzanak: A
Rózsakert megint szép lesz, méltó
régi nagy híréhez…
S.V.

2009. június 12.
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A következõ helyszín: Athén
H

árom arany-, négy ezüst- és
három bronzérmet hozott haza a KTSE Shotokan Karate-Do
Szakosztály 7 versenyzõje a vajdasági Nagybecskereken megrendezett nemzetközi karateversenyrõl. A részt vevõ huszonnégy
klub 242 versenyzõje Kesic
Bogdan, a Vajdasági Karate Szövetség elnöke és a Banatski Cvet karateegyesület meghívására érkezett a Vajdaságba, hogy összemérje tudását a japán eredetû harcmûvészet terén. A Varga László vezette csapat (Bartók Réka, Eisrich Adrián, Fogaras Dávid, Mátrai Bence,
Ratkovszki István, Szalai Bence és
Varga Bonifác) korosztályos kata
(formagyakorlat) és kumite (küzdelem) versenyszámokban küzdött meg a román és szerb
karatékákkal a versenyen, és öszszesítésben megszerezte a harmadik helyet. Fogarasi Dávid, Szalai
Bence és Ratkovszki István a dobogó legfelsõ fokára állhattak formagyakorlatukért, kumiteben pedig
két második és egy harmadik díjat
nyertek. Eisrich Adrián ezüstérmes, Bartók Réka pedig bronzér-

3 hír
Helytörténeti vetélkedõ

A

Klauzál Gábor Társaság a
10–14 éves korosztály számára
az idén is megrendezte hagyományos helytörténeti vetélkedõjét a
Klauzál Napok Tétényben rendezvénysorozat keretében. A versenyre a tavalyi nyertes csapat iskolájában, az Árpád Utcai Általános és
Német Nemzetiségi Iskolában került sor.
Hat iskola tíz csapata között zajlott
a történelmi vetélkedés, melyre a
versenyt megelõzõen a tanárokon
kívül Kincses Anikó szakmai szervezõ és Martinidesz Georgina készítették fel a tanulókat a Nagytétényi Kastélymúzeumban. A téma az
1949. január 3-ai tétényi ütközet
volt, amirõl a Ki kicsoda? játékon
kívül keresztrejtvény, totó és térképvázlat segítségével számoltak
be a gyerekek. A verseny gyõztese a
Gádor Általános Iskola csapata lett
(Zenka Zsófia, Németh Olivér,

mes lett mindkét versenyszámban.
Még egy hét sem telt el, hogy Varga
László hazatért a gyerekekkel és a
tíz éremmel, ismét útra kelt, hogy
tanítványaival újabb sikereket
arassanak.
Az
ausztriai
Straßwalchenbe tartottak, ahová a
segítõ szülõkön kívül Varga József,
a Magyar Karate Szakszövetség Bírói Bizottságán ak Ippon Shobu referense, az MKSZ versenybizottságának elnöke, nemzetközi bíró is
elkísérte õket. Az osztrák nemzet-

közi bajnokságot megelõzõen a
helyszínen Norio Kawasoe 7 danos
japán karatemester tartott felkészítõ edzést a KTSE kilenc versenyzõjének (Bartók Réka, Csordás Gábor, Eisrich Adrián, Fogaras Dávid, Mátrai Bence, Orbán Soma,
Ratkovszki István, Tranger Szilvia
és Varga Bonifác). A magyar
karatékák remekül szerepeltek az öt
ország részvételével megrendezett
versenyen is. A 14 év alattiak között a
tizenegy éves Mátrai Bence bizo-

nyult a legjobbnak – elsõ helyezést
ért el kata versenyszámban, Csordás
Gábor pedig, aki sínbe tett, törött kisujjal mutatta be formagyakorlatát,
mögötte végzett a második helyen.
A kerületi csapatot ért legnagyobb dicsõség azonban az, hogy
júliusban Athénban Mátrai Bence
és Ratkovszki István képviselheti
hazánkat a 10. SKIF karate világbajnokságon.

Márton Máté), így õk nyerték el a
2010-es verseny rendezési jogát.
Második (6.) és harmadik helyen
(7.) végzett a Kempelen Farkas
Gimnázium két csapata.

Nemzeti Tankönyvkiadó székházában. A versenyzõk Lázár Ervin
vagy Benedek Elek mûveibõl választhattak egy 5 percben elõadható mûvet vagy mûrészletet. A két
kategóriában (alsó, illetve felsõ tagozat) meghirdetett verseny országos III. helyezettje a kerületünkben
tanuló Gyûrûs Boldizsár (Gádor
Általános Iskola, 3. o., felkészítõ tanára Mártonné Dudás Andrea)
lett. A kisfiú Lázár Ervin: Szent
László legyõzi a tatárokat címû
mondáját választotta, és mint az
eredmény igazolja, sikeresen. A
döntõben részt vevõ versenyzõk
gálamûsort adtak a Katona József
Színházban.

nyek, a sorversenyek, kosárlabda-,
labdarúgó-, pingpong, lengõteke
és csocsóbajnokságok – természetesen a szülõkkel megerõsített gyerekcsapatok között. Amíg a szülõk
egy része az udvaron fõzött, addig
néhányan portyára indultak a gyerekekkel a környezõ utcákba. Az
osztályok számára készített ebédek
zsûrizését jó ízû falatozás követte.
A jó hangulatú program délután
négy óra körül zárult az eredményhirdetéssel és díjkiosztással.
T.A.

Országos Lázár Ervin Prózamondó verseny
Kétszáznegyvenhét versenyzõbõl
került ki az a 12 gyõztes kisdiák, aki
az Országos Lázár Ervin Prózamondó Versenyen részt vehetett a

Bográcsparty
Május elsejei majálist idézõ
bográcsparty helyszíne volt a Gádor Általános Iskola udvara. A szülõk napernyõkkel, kosarakkal és
bográcsokkal felszerelkezve, apró
gyermekeiket kézen fogva érkeztek
az iskola egész napos, szombati
programjára. A hagyományoknak
megfelelõen zajlottak az esemé-

T.A.

Másodszor is bajnok
a BLC U19-es csapta
Az NB III alföldi csoportja utolsó mérkõzésén (lapunk megjelenésével egyidõben) június
13-án, szombaton 13 órakor
lép pályára Hódmezõvásárhellyel szemben a hazai labdarúgócsapat Budafokon. Ennek
eredményétõl függetlenül, az
eddig megszerzett pontelõnynek köszönhetõen, a BLC már
biztosan bajnok.
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Irány a kert!
Kerti munkák június közepén

R

emélem, a hideg, változékony
idõjárással búcsúzó május és az
induló június nem szegte kedvét
lelkes kertrajongóinknak. Már iskolás korunkban megtapasztaltuk,
hogy a tanteremben elszenvedett
májusi hõség után a nyári szünet
elsõ napjai hûvösek és esõsek voltak. Idén sincs másképp, de ha jobban belegondolunk, a kertnek és a
fejlõdõ, pompázó virágoknak az
esõ vize sokkal táplálóbb, és nekünk sem kell olyan sokat öntözni.
Ebben az idõszakban folytatjuk a
növényvédelmet, egyre több gyümölcsöt szüretelünk, és szaporítjuk, új virágzásra serkentjük elvirágzott dísznövényeinket.
Szórjuk ki és dolgozzuk be a nitrogénmûtrágya harmadik (utolsó)
részét. Ha ezt összekapcsoljuk öntözéssel is, a tápanyag gyorsabban
oldódik, és felvehetõvé válik. Meleg idõszakban segíthetünk a talajnak a nedvesség tárolásában azzal,
hogy rendszeresen kapáljuk,
gyomtalanítjuk és porhanyítjuk.
Ha kell, újítsuk meg a lekötéseket a
termõkaros orsótípusú fák ágain.
A lekötött vesszõk ne hajoljanak
meg ívesen, ekkor ugyanis az ív legmagasabb pontjáról erõs, de termõrügyek nélküli vesszõk fakadhatnak. Ha ezek mégis megjelennek, arasznyira vágjuk õket vissza,
a vízhajtásokhoz hasonlóan. A kajszi terméssel megterhelt, lehajló
ágait villás karóval támasszuk alá.
Szamócaszedés során a gyümölcsöket ne tépjük, hanem kocsánnyal együtt csípjük le a tõrõl. A
nedves gyümölcs gyorsan rothadni kezd, úgyhogy csak szárazat
szedjünk. A töveken maradt, romlásnak indult szamócákat is fontos
leszedni, hogy ne terjesszék a szürkerothadás kórokozóit. A gyümölcsöt helyezzük el egy lapos rekeszben, mûanyag tálcán, közben óvjuk a közvetlen napsütéstõl és felmelegedéstõl. Teljes érésben szüreteljünk, mert a szamóca nem
utóérõ gyümölcs. Ollóval ritkítsuk
meg az alma- és körtefák termését
is. Az egy csomóban fejlõdõ gyümölcskezdemények közül a 2-3
legfejlettebbet neveljük fel. Szedjük össze és semmisítsük meg a
cseresznye- és meggyfák alján lévõ

lombot és a letépett gyümölcsöket,
ezután ássuk fel a fák alját. A pirosribiszke érési idõszaka is kezdõdik,
ezt is és már a legkorábbi õszibarackokat is szüretelhetjük.
Az õszibarackot a keleti gyümölcsmoly hernyói, a kaliforniai és
szilvapajzstetû lárvái, a hamvas
õszibarack-levéltetvek és a takácsatkák ellen permetezzük. Figyeljünk az elõírt élelmezés-egészségügyi várakozási idõre, fõleg a korai
fajtáknál. A kajszit és a mandulát a
keleti gyümölcsmoly, a pajzstetvek, a gnomónia és a varasodás ellen, a szilvát és a ringlót a szilvamoly, a pajzstetvek, a takácsatkák
és a levélbetegségek ellen védjük. A
törzset kéregmoly ellen is kezeljük.
A mogyoróormányos ellen védjük
a mogyoróbokrokat. A kaliforniai
pajzstetû lárvarajzása miatt ismét
permetezzük almatermésû gyümölcsfáinkat, emellett védekezzünk az almamoly, a varasodás, a
monília és a lisztharmat kártétele
ellen is. A késõn érõ cseresznye- és
meggyfákat a cseresznyelégy nyü-

vei és a monília elpusztítása érdekében permetezzük.
Rendszeres kaszálással, nyírással tartsuk alacsonyan a gyepet. Ha
a füvek magot hoznak, a gyep kiritkul. A lekaszált füvet rakjuk a fiatal
gyümölcsfák köré. A magasabb
évelõk közül érdemes az elvirágzott szarkaláb (Delphinium), zergeboglár (Trollius), és küllõrojt
(Erigeron) szárát 15 cm-rel a föld
felett visszavágni. Új hajtást nevelve, jó gondozás mellett, kedvezõ
idõjárás esetén még egyszer virágozhatnak. Ha nincs elég helyünk,
az alacsony évelõk közül a gyeppótlók terjedõ tövei legyökeresedve
problémát jelenthetnek. A fölösleges hajtásokat vágjuk le, és hobbiházban vagy hidegágyban gyökereztessük. Az íriszeket virágzás
után lehet szaporítani tõosztással,
ezután neveljük õket egy évig cserépben vagy szaporítóládában.
Az egynyári, kétnyári és évelõ
növényeknél védekezzünk a levéltetvek, kabócák, poloskák ellen, és
ha gombabetegségek okozta folto-

sodást vagy lisztharmatfertõzést
észlelünk. Gyökeres krizantémdugványokat a szabadba kiültetve
vagy cserépben a talajba süllyesztve nevelhetünk. Ha az utóbbit választjuk, könnyebb lesz õsszel felszedni a növényeket.
Erõsödnek állandó helyre vetett
nyári virágaink is. Ha a vetés túl sûrû, érdemes kellõ térállásra ritkítani, porhanyítani és öntözni. Ha a
késõi hideg nem tett kárt bennük,
szépen fejlõdnek a palántával beültetett virágágyak, sõt, hamarosan virágoznak is. Ezután csak öntözni és kapálni kell õket. Tartsunk
azért készenlétben papírsüveget
vagy fóliatakarót a kiültetett dáliák
és kánnák védelmére, mert ezek érzékenyek a hideg éjszakákra.
(Idejében szólunk – 52 hét munkái
a kertben c. könyv felhasználásával)
FRIEDMANN MÁRTON
OKLEVELES TÁJ- ÉS
KERTÉPÍTÉSZ MÉRNÖK

A nagy érdeklõdésre való tekintettel június 28-ig meghosszabbítjuk jelenleg futó akcióinkat:
1. Óriási kerti növényvásár
Tuják, örökzöldek, fák, cserjék, balkonnövények, mediterrán növények, sziklakerti növények, egynyári növények
20% kedvezményt biztosítunk minden kerti növény árából, amennyiben az egyszeri vásárlás értéke meghaladja a 3000 Ft-ot.
Az akció 2009. június 28-ig, ill. a készlet erejéig érvényes, a kedvezmény pénzben nem váltható meg.
2. Virágföldvásár
XXII. kerületi önkormányzat és a Fitoland Kft. kezdeményezése a kerület lakosainak!
30%-os kedvezménnyel válogathat különbözõ minõségû virágföldek közül, amennyiben a
vásárlásnál bemutatja ezt a hirdetést.
Az akció 2009. június 28-ig, ill. a készlet erejéig érvényes, a kedvezmény a Városházi Híradóban megjelent hirdetés bemutatása mellett, és egyszeri alkalommal történõ vásárlásnál vehetõ igénybe, valamint a kedvezmény pénzben nem váltható meg.
A vásárok helyszíne:
Fitoland Dísznövény Kertészet, Bp. XXII. ker., Rókales u. 2–4., a Szoborpark mellett.
Nyitva: minden nap 8.00–18.00 között. További szezonális ajánlatainkat, kertészeti tanácsainkat keresse a www.fitoland.hu weboldalon.
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24 óra
A

népszerû televíziós sorozat
sem volt sokkal izgalmasabb,
mint amirõl a Matild Média Iskola
diákjai írnak a következõkben!
24 óra a Kolonics György Általános Iskolában, péntek déltõl
szombat délig.
Amikor június 5-én, pénteken kicsöngettek a negyedik óráról, elkezdõdött a 24 órás sporthétvége a Kolonics György Általános
Iskolában.
Különféle sportok közül lehetett választani. Leginkább fociztak, röplabdáztak és tollaslabdáztak a gyerekek. Öt órakor volt
a sportgála megnyitója. Beszélgettem az egyik mûsorvezetõvel,
Gömörei Nikivel, az iskola diákjával. Elmondta, hogy õk fogják
köszönteni és konferálni a fellépõket. Kérdezgettem még
Veiner Vivien 7. a osztályos tanulót is. Õ trambulinozásban
vett részt. Azt mondta, hogy 2-3
hete keményen gyakorolnak. Az
egész gálán körülbelül 50-en
vesznek részt mint fellépõk,
mind a nyolc évfolyamból. Elmentünk Sebestyén Gábor testnevelés szakos tanárhoz, aki éppen egy kakaós csigát majszolgatott. Felsorolta nekünk, hogy
milyen programok várhatók. Kiemelte a Kolonics váltóversenyt
és az Óriás partizánt. Az utóbbit
úgy képzelték el, hogy ha meg
lesznek százan, akkor két ötvenes csapatot alkotva játsszák ezt
a játékot a betonpályán.
Családi váltó nyakkendõvel
A váltóversenyrõl már Hidvégi
Antónia tanítót faggattuk. Elmondta, hogy Kolonics György
emlékére rendezik a versenyt.
Családok vesznek részt rajta. Ez
úgy néz ki, hogy a Savoya tértõl
indul a négyfõs csapat, egészen a
Leányka utcán át az iskoláig kell
futni, felváltva. Egy nyakkendõ a
„váltóeszköz”, ezzel lehet továbbmenni a családi csapatoknak. Elõször az egyik szülõ kezdi,
aztán a kisebbik gyerek iramodik
tovább, ezután a másik szülõ adja
tovább a nagyobbik gyereknek a
nyakkendõt. A gálán különféle
sportgyakorlatokat lehetett látni.
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Az elsõs lányok rokiztak, az ötödikesek ugróköteleztek. Legtöbben a szekrényugrás mûvészetében mutatták meg magukat. Következett a nyolcadikos fiúk meglepetése. Többek között volt benne piramis, hármas-nyolcas, ami
abból állt, hogy három fiú lefeküdt a szõnyegre, és egymáson
ugrottak át, nyolcas számot alkotva. Az utolsó bemutató a
trambulinozás volt. Különféle

igazgatóhelyettese, Sali Attila is.
A kellékek elpakolása után mindenki visszatért a sportoláshoz.
A salakpályán, a tanár–diák fociversenyen minden évfolyam egymás ellen versenyezhetett. Néhány szülõ csinált az egyik teremben büfét, aminek a bevételét a
salakpálya befüvesítésére fordítják. Kezdett esteledni, de a gyerekek hajthatatlanok voltak és csak
sportoltak és sportoltak. Az alsó-

ugrásokat láthattunk, gördeszkás stílusban, terpeszben, tigrisbukfencben és szaltóban. A végén
ugrott egy szaltót Sebestyén Gábor testnevelés tanár, és az iskola

soknak a takarodó fél 2-kor volt,
de a felsõsök egész éjszaka fenn
maradhattak. Reggel a fiatalok
újult erõvel kezdték a napot kosarazással és más játékokkal. Le-

zajlott a Kolonics családi váltóverseny is.
Király Dóri 13 éves (Matild Média
Iskola Újságíró Tagozat)
A levegõben bukfenceztek…
Nekem, mint újságíró tanoncnak
az volt a feladatom, hogy riportokat készítsek a vendégekkel, hogy
érzik magukat itt, mit gondolnak
errõl a hagyományról, és tetszenek-e a programok. Az elsõ riportalanyom egy 10 éves kislány,
akit Anitának hívtak. Mikor megkérdeztem, hogy érzi magát itt a
suliban, azt válaszolta, hogy nagyon jól, mert nagyon tetszett neki a sportünnepély és jók a programok. Azt mondta, ha jövõre is
lesz, tuti eljön, hogy még egyszer
megnézhesse a trambulinozókat.
A következõ beszélgetõtársam
egy 12 éves kisfiú volt. Õt Andrisnak hívták, és neki is a trambulinozás tetszett a legjobban, ahogy
a levegõben „bukfenceztek” a nagyok. Õ még maradt a karatebemutatóra, és a focimeccsekre is.
Vicussal is beszélgettem, aki még
csak 5 éves. Nekem az tetszett –
mondta – ahogy a szekrényen ugráltak, meg amit a nagyfiúk csináltak.
Karácsony Fruzsinka, 16 éves
(Matild Média Iskola, Újságíró
Tagozat)

Koncert az uszodában

A Mozart Ifjúsági Zenekar immár hagyományos hangversenye a Hajós Alfréd Tanuszodában
(Papp Tibor felvétele)

12

V Á R O S H Á Z I

2009. június 12.

H Í R A D Ó

Mesenap
A

hogy az egy rendes óvodában
illik, a gyermekcsoportok a
XXII. Kerületi Egyesített Óvoda
Leányka Utcai Tagóvodájában is
már napokkal korábban készültek a május huszonegyedikei
„Mesenapra”. A feladat az volt,
hogy készítsék el a kedvenc meséjük makettjeit. A mesék természetesen igen-igen változatossá
tették a maketteket is. A nagycsoportos gyermekek sokat tudtak
segíteni az óvodapedagógusoknak, a kisebbek pedig igen nagy
érdeklõdéssel figyelték, ahogy az
óvó nénik figurákká varázsolták a
meséket. Odaadással rajzoltak,
ragasztottak és vágtak, hogy minél szebb, minél érdekesebb, s
minél egyénibb legyen a végered-

maketteket, nagy sikerrel el is játszották a meséket.
A délutánt a Portéka
Bábegyüttes elõadása koronázta
meg, s a történéseket a Promontor
TV is megörökítette. A legnagyobb elismerés mégis a kedves
szülõktõl érkezett azzal, hogy
megtisztelték jelenlétükkel az elõadást, és megnézték a csoportok
kiállításait. Fontos, érdekes és
nem kevésbé emlékezetes dolog
történt ezen a napon az óvodában,
nem csoda hát, hogy a gyermekek
élményekkel gazdagodva térhettek haza.
mény. Amikor elkészültek, büszkén mutatták be az alkotásokat és
izgalommal lesték, vajon a ma-

kettek alapján felismerik-e a többiek a kedvenc meséjüket. Miután
a társcsoportok megvizsgálták a

CSORDÁS MIHÁLYNÉ
TAGÓVODA-VEZETÕ
LEÁNYKA UTCAI TAGÓVODA

XII. Óvodás Duatlon – 2009. május 23.
A

korábban megrendezett, ugyancsak igen sikeres Óvodás Sportverseny után – az egészséges életmódra nevelés keretében idén már a
második versenyen vehettek részt kerületünk kis óvodásai. A most XII.
alkalommal megrendezett Óvodás Duatlonon a XXII. Kerületi Egyesített
Óvoda tizenkét tagóvodájának csapatai indultak, mérhették össze sportbéli tudásukat, erejüket futásban és biciklizésben. A két lány- és négy fiúfutamban részt vevõ, majdnem száz kis óvodás a Promontor utcából, a
BMTE-pálya szervizkapujától indulva futottak a Bérkocsi utcában „parkoló” biciklikhez. Itt gyorsan kerékpárra pattantak, s – nem akárhogyan,
hanem – egy megkülönböztetõ jelzéseit használó rendõrautós felvezetéssel és polgárõreink autóskíséretével, jó nagy kört megtéve érkeztek meg
ugyanoda, ahonnan a biciklikkel elindultak. Aztán ismét csak a futás következett, egészen a célig.
Õszintén mondom, a tudósítónak sokkal könnyebb minderrõl beszámolnia, mintha magának is meg kellett volna tennie a versenytávot… Bizony nem lehet pontosan visszaadni azt a lelkes, öntudatos és feltétlen
küzdeni akarást, versenyszellemet, aminek tanúbizonyságát adták ezek a
kis emberek. Még akkor is, ha egy-egy könnycsepp azért kicsordult egyegy szerencsétlen kanyarvétel után bekövetkezett, horzsolásokkal megúszott elcsúszás vagy a biciklilánc leesése miatt. Mindezt persze feledtette a sok-sok arany-, ezüst- és bronzérem, az oklevelek és az óvodák által
elnyert megannyi játék.
Köszönet a szervezésért a Vöröskereszt Utcai Tagóvoda vezetõjének,
Budai Józsefnének és munkatársainak, az Erzsébet királyné és a Rákóczi
utcai tagóvodák óvodapedagógusainak, a versenyt támogató önkormányzatunknak, az útvonal biztosítását végrehajtó kerületi rendõreinknek és polgárõreinknek.
Horváthné Fûkõ Zsuzsanna
1. futam – lány
1. Papp Dorka – Rákóczi Utcai Tagóvoda
2. Hainzmann Helka – Rózsakert Utcai Tagóvoda
3. Plachi Eszter – Árpád Utcai Tagóvoda
2. futam – lány
1. Vild Vanessza – VII. Utcai Tagóvoda
2. Dohnál Petra – Ezsébet Királyné Utcai Tagóvoda

3. Varga Zsófia – Bartók
Utcai Tagóvoda
3. futam – fiú
1. Bagyula Ádám – Rózsakert Utcai Tagóvoda
2. Rõth Dávid – Rózsakert Utcai Tagóvoda
3. Szilvási Zsolt – Erzsébet Királyné Utcai Tagóvoda
4. futam – fiú
1. Soós Máté – Erzsébet
királyné Utcai Tagóvoda
2. Horváth Dániel – Bartók Utcai Tagóvoda
3. Lehoczky Norbert – Vöröskereszt Utcai Tagóvoda
5. futam – fiú
1. Kolozsi Péter – Rózsakert Utcai Tagóvoda
2. Csehlán Dávid – Árpád Utcai Tagóvoda
3. Urr Iván – VII. Utcai Tagóvoda
6. futam – fiú
1. Víg Csongor – Ják Utcai Tagóvoda
2. Pankotai Richárd – VII. Utcai
Tagóvoda
3. Csomós Bendegúz – Rózsakert
Utcai Tagóvoda
Abszolút gyõztesek
1. Papp Dorka – Rákóczi Utcai Tagóvoda
2. Soós Máté – Erzsébet Utcai Tagóvoda
3. Víg Csongor – Ják Utcai Tagóvoda
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Rendezvények a XXII. kerület bölcsõdéiben
Május 20-án a Leányka Utcai
Bölcsõde volt a helyszíne a „Születés Hete” programnak. A „Bölcsõde világa” bemutatkozóban mozgásfejlesztõ eszközöket próbálhattak ki az érdeklõdõk, valamint a
kisgyermekek táplálkozásáról beszélgettünk. Ételkóstolóval és receptajánlóval fogadtuk a szülõket
és gyermekeket.
A délelõtt során hordozókendõbemutatót tartottunk, és bemutatkozott a Kézenfogva Alapítvány.
A rendezvénysorozat támogatója a Süveges és Társa Cukrászat,

Krémes Cukrászat, Spiller Cukrászda és a Magyaros Kenyér Kft.,
akik aprósüteménnyel látták vendégül az érdeklõdõket.
1852. április 21-én nyitotta meg
kapuit az elsõ magyar bölcsõde,
ennek emlékére a Magyar Bölcsõdék Egyesülete április 21-ét a Bölcsõdék Napjává nyilvánította.
A kerületben rendezvénysorozattal emlékeztünk meg ebbõl az
alkalomból, szakembereink eredményit, munkájukat bemutatva.
A XXII. Kerület Egyesített Bölcsõde a dolgozók kiemelkedõ

munkájának elismeréséül „Gyermekmosoly” dicsérõ oklevelet alapított, mellyel évente egy kolléganõt jutalmazunk.
Az elsõ oklevelet Schmidt
Ferencné gondozónõnek adtuk át,
aki a Rózsakerti bölcsõdében végzett kiemelkedõ szakmai munkájáért részesült az elismerésben.
A gondozónõk különbözõ témakörben pályázatok benyújtásával bemutathatták nevelõmunkájukban elért sikereiket. Az ünnepségen négy kolléganõ mutatta be
gondozási-nevelési eredményeit.

A gyermekek és a gondozónõk
munkájából kiállítást rendeztünk
a Leányka Utcai Bölcsõdében,
amely helyszíne is volt az ünnepségnek. A rendezvény hetében
Nyílt Napokon vártuk a szülõket és
leendõ bölcsõdés gyermekeiket
mind a négy bölcsõdénkben. A családok betekinthettek a délelõtti
órákban a bölcsõde életébe, kipróbálták a játékokat, a szülõk tájékozódtak.
A felmerülõ kérdéseket megbeszélték a vezetõkkel és gondozónõkkel.

Finomságok az iskola udvarán
Különlegességnek számított a wokban sütött finomság. Miután minden ételt
értékelt a zsûri (a Betérõ a
Sekrestyéshez Vendégfogadó tulajdonosának elnökletével), a legjobbak díjat
kaptak.
Aztán elkezdõdött a mulatozás. A gyerekek hamar
táncra perdültek, majd
csatlakoztak hozzájuk a tanárok és szülõk is. A felszabadult hangulatot még varázslatosabbá tette, hogy
kicsik és nagyok, tanárok és
diákok, szülõk és pedagógusok együtt tudtak kikapcsolódni. Kilépve a szürke
iskolai hétköznapokból,
közösen hódoltak a gasztronómiai élvezeteknek és a
szórakozásnak. Így ebben a
tanévben is elmondhatjuk,
hogy a várva várt Baross
Gábor-napi fõzés remekül
sikerült.

N

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

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:
• KULCSMÁSOLÁS: lakás, autó, speciális és mágnes
• ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
• EGYFORMA ZÁRLATÚ és FÕKULCSOS rendszerek
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em a megszokott iskolai zsibongás hallatszott a Baross Gábor Általános Iskolából május 23-án. A náluk már hagyománnyá vált Baross
Gábor-napi fõzés idején délben érkeztek a családok. Amíg a szülõk osztályonként felállították kellékeiket a fõzéshez, a gyerekek játékos vetélkedõkön vehettek részt. A lufifújó, szörpivó, palacsintaevõ, lisztfújó játékokon kívül még rengeteg érdekes feladatban próbálhatták ki magukat. Ebben az oldott légkörben nem a gyõzni akaráson, hanem a felhõtlen szórakozáson volt a hangsúly. A hõségben mindenki pihenésre, lazításra vágyott.
Idõközben a zsûri értékelte a sós aprósütemény-sütõ versenyre
benevezett finomságokat, ahol a legjobbnak a káposztás süti bizonyult. A bográcsokban a különféle ételek készültek: paprikás krumpli, pörkölt, babgulyás, csülkös káposzta, még bolognai spagetti is.

• HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi méret is
• ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, HEVEDERZÁRBETÉTEK CSERÉJE

14

V Á R O S H Á Z I

GEBE
Víz-, gáz-, fûtésszerelés,
duguláselhárítás.

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

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

TÉVÉJAVÍTÁS azonnal,
helyszínen, garanciával!
Orion, Videoton, ITT-Nokia,
Nordmende, Vestel, Schneider,
Dual. Tel.: 06-20-410-6393

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
NONSTOP
291-2800,
06 (30) 269-0001
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MOGYORÓSI

TÉTÉNY TEHER

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

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

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

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

MEGBÍZHATÓ szakember
vállal víz-, gáz-, fûtésszerelést,
valamint komplett
fürdõszobák kivitelezését.
Bihari Attila,
tel.: 06-30-231-3177.

PELUSKIRÁLY-PELENKAFUTÁR
ÁRLISTA: Mini:2350 Ft/75 db. Midi:2150 Ft/66 db. Maxi:2150 Ft/63 db.
Junior:2350 Ft/60 db. UP&GO: 2000
Ft/50 db. INGYENES KISZÁLLÍTÁS
MINDEN PÉNTEKEN MIN. 3 CS.
RENDELÉSE ESETÉN.
Tel.: 06-20-547-4497

Vízvezeték-szerelõ E.K. KFT.
Bojlerjavítás, -csere, vízkõtelenítés. Mindenféle vízvezeték-szerelési munka gyors elvégzése!

KASTÉLYOK berendezéséhez vásárolok
nagyméretû és kisebb festményeket, ezüsttárgyakat, Kovács Margit és Govka, herendi,
meisseni, Zsolnay porcelánokat, régi álló, fali,
asztali díszórákat, antik bútorokat (hibásat
is). Teljes hagyatékért díjtalan kiszállással, értékbecsléssel. Üzlet: I. ker., Batthyány tér 10.
(Mária térnél).
Tel.: 201-6188, 06 (20) 323-4104.

ÉLÕ PÓKER
Mississippi Poker Club
Cím: 1221 Budapest,
Kálváriahegy u. 4.
Info: 06-30-724-0343
www.mississippipokerclub.fw.hu

A XXII. Kerületi Egyesített Óvoda felvételt hirdet a
2009–2010. nevelési évre az alábbi munkakörök
betöltésére:
– 1 fõ fejlesztõ gyógypedagógus (14 tagóvodát érintõen)
– 1 fõ gyógypedagógus - értelmileg akadályoztatottak pedagógiai szakos tanár (Anna Utcai Tagóvoda
– határozott idõre)
– 2 fõ óvodapedagógus (Bartók és Mezõ utcai
tagóvodák – határozott idõre)
– 2 fõ óvodapedagógus (VII. Utcai Tagóvoda)
– 2 fõ dajka (Bartók, Kisfaludy utcai tagóvodák)
– 1 fõ dajka (Vöröskereszt Utcai Tagóvoda –
határozott idõre).
Jelentkezés: fényképes szakmai önéletrajzzal, melyhez csatolni kell a szakvégzettsége(ke)t igazoló
dokumentum(ok) másolatait. Érdeklõdni lehet:
Horváthné Fûkõ Zsuzsanna óvodavezetõnél, tel.:
06-1-207-1025. A jelentkezés határideje: 2009.
június 30., cím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 291.

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

Kedves barátaink!
A Német Kisebbségi Önkormányzat ezúton tájékoztat benneteket,
hogy a kiküldött és az újságban
korábban meghirdetett programok közül a 2009. június 27-re
meghirdetett Nagykõbánya utcai
rendezvény betegség miatt elmarad. A július 5-ére meghirdetett
III. Fúvószenekari Találkozót a
Nagytétényi Polgári Körrel együtt
megtartjuk. Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk.
Német Kisebbségi Önkormányzat

AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS

: 207-3971

SOS
Épületgépészeti gyorsszerviz
Teljes körû gázkészülék-javítás, víz-,
villany-, futésszerelés gépi duguláselhárítás garanciával hétvégén is.
321-8082, 291-2800,
06 (20) 334-3437

Fogtechnikus
Javítás 3000 Ft, fogsor 28 000 Ft

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

Diplomás zenetanárnõ
vállal zongora-, fuvola-, furulya-,
ének-, szolfézs-, zeneelméletoktatást kezdõ és haladó szinten.
Tel.: 06-70-367-1810

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
nyomdaigazgató
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Programajánló
Rózsavölgyi Közösségi Ház
1221, Ady Endre út 25. Tel.: 226-8553, email:
info@rozsavolgyegyesulet.hu
Heti programjaink, foglalkozásaink: gyermektáncház, játszóház májusban befejezõdik. Családi torna június közepéig, a Szivárvány táncszínház
csak szerdán, június végéig tart, pingpong június végéig, a jóga június végéig tart.
Június 19., péntek 19.30: Szent Kristóf Régi Zene Együttes, Arató László
vezetésével. Saját készítésû hangszereiken régi korok magyar, európai és
keleti népek többszáz éves dallamait, zenéit szólaltatják meg.
Június 12–14.: felvidéki kirándulás.
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Baross Gábor Telepi Polgári Kör
Budapest XXII. ker., XVI. u. 22.
16., k. 16.00: Nyugdíjasklub. Egészségügyi torna. 17.30–18.30 óra: Zenés
nõi kondicionáló torna.
18., cs. 18.00: Zenés kondicionáló torna.
19., p. 18.00–19.00: Zenés kondicionáló torna az alagsori tornateremben.
23. k., 16.00: Nyugdíjasklub. Egészségügyi torna. 17.00–18.00: Könyvtári óra. 17.30–18.30: Zenés kondicionáló torna.
24., sze., 18.00: Barossi „Rovó társaság” foglalkozása. Magyar rovásírásoktatás.
25., cs. 18.00: Zenés kondicionáló torna.
26., p. 19.00: Iparosok találkozója.
18.00–19.00: Zenés kondicionáló torna az alagsori tornateremben.
30., k. 16.00: Nyugdíjasklub. Egészségügyi torna.
A Polgári kör ifjúsági tagozata minden vasárnap szórakoztató táncestet
tart 19–21 óra között. Jelentkezõket vár: ifj. Hámori Gyula.
Ezúton közöljük, hogy a Polgári Kör július hónapban nyári szünetet tart. A tagok, ha igénylik, házunkban elõzetes egyeztetés alapján a termeket használhatják. Tagjainknak és támogatóinknak kellemes nyári idõtöltést kívánunk!

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.
Programelõzetesek:
Kirándulás az Õrvidékre (Burgenland) – 2009. augusztus 17–20. – magyar
vonatkozású történelmi népi emlékek (Máriacell, Fraknó,
Sopronkeresztúr, Doborján, Lékavára stb.) felkeresése, megtekintése. A
kirándulásokra jelentkezni lehet Bozsó Gy. Veránál, tel.: 229-3812, hétköznap 16.00 óra után. Kellõ számú jelentkezõ esetén kerülnek megtartásra.
Klubjaink:
Asztrológia – minden hétfõn 18–20 óra között, vezeti: Kozák Gábor. Egyesületi Nyugdíjasklub – minden szerdán 14–16 óra között. Erkel Ferenc
Mûvészklub, Promontor Dalárda – minden héten csütörtökön 14–18 óra
között, vezeti: Hering Wels Dianna. Sakk-kör – minden szerdán 17–19
óra között, vezetõje: Horváth Gyula. Turisztikai és Gyalogtúraklub – minden hónap utolsó szerdáján, 16–18 óra között, klubvezetõ: dr. Bálint Eszter és Bozsó Gy. Zsoltné, gyalogtúra-vezetõ: Simon László.
Tanfolyamaink:
Aerobic – szerdán és pénteken 16.30–17.30 óra között. Budafoki Kempo
Karateklub – kezdõknek és haladóknak, minden hétfõn 18.30–20.00 óra
között, csütörtökön 18.30–20.00 óra között. Tanfolyamvezetõ: Kiss Antal. Hastánc- és jazzbalett-tanfolyam – vezeti: Diófási Orsolya, idõpontok
a www.zel.hu oldalon találhatók. Hatha jógatanfolyam – a testi és lelki
béke megteremtése, stresszoldás korhatár nélkül, minden hétfõn és pénteken 9–10.30 óra között.
Játékos mozgáskoordinációt fejlesztõ torna óvodásoknak – mindennap
17–19 óra között. Beiratkozás folyamatosan! Tanfolyamvezetõ: Szabó
Csilla fejlesztõpedagógus, mozgásterapeuta. Tel.: 06 (30) 325-3888. Nõi
alakformáló torna Mócsáné Karakai Márta gyógytestnevelõ, aerobictanár. Kedden 18.30–19.30 óra között, csütörtökön 17.15–18.15 óra között. Tel.: 06 (30) 378-5536.
Törpördög-Tánc-Tanoda – tanfolyamvezetõ: Perényi Nóra, tel.: 06 (20)
586-9818, www.tanctanoda.hu hétfõ 16.00–18.30 és péntek 16.00–19.00,
valamint kedd 15.45–19.15. és csütörtök 15.45.–19.15 óra között. 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. Kismama jóga – csütörtökönként, 10.00–11.30 óra között, Keszi Ildikó, 06 (30) 602-7607, email: ikeszi@yahoo.com. Pilates alakformáló módszer – csütörtökönként
9.00-10.00 óráig, vezeti: Németh Szilvia 06 (30) 297-6698.

Nagytétényi Polgári Kör – Szelmann-ház
(Nagytétényi út 306.) Tel.: 207-5862, www.ntetpolg.hu
Állandó programok:
Ringató bébiprogram: minden hétfõn 10.00–11.00. „TÁTIKA” bébiprogram. Május 20., 27. (szerdai napokon) 10.00–11.00 óráig, vezeti: Vassné,
Varga Ágnes. Kézimunkaszakkör kéthetenként 13.00–17.00-ig. Bélyeggyûjtõ klub pénteken 16.00–18.00, Saolin kungfu: h. és sze.: 19.30–20.30ig. Jazzbalett: k. 16.30–19.30, sze.: 16.00–19.30, p.: 15.30–18.00. Versenytánc k.: 19.30–20.30, cs.: 17.00–21.00 p.: 18.00–21.00. Nyugdíjasklub minden hétfõn 14.00–17.00 óráig. Tétény Rex Asztaltársaság minden cs.: 18.00–21.00 baráti társaság. Cserkészek összejövetele: minden
hónap 1. keddjén. Fúvósparti. Május elsõ vasárnapján 16.00–21.00 óráig
családi vasárnap, minden hónap második vasárnapján 14.00 órától. Kártyaparti: minden hétfõn 16.00 órától 20.00 óráig.

Ipartestület Székház programjai
(1221 Bp., Mária Terézia u. 60.)
Tel.: 06 (1) 204-0875
Nyári napközis táborok: angol nyelvi tábor, június 29.–július 3-ig.
A tábort Farkas Ágnes nyelvtanár tartja.
Zeneovi nyári tábor június 22–26-ig. A tábort Endrõdi Ágnes zenetanár
tartja.
Állandó programok:
Tánciskola: gyermektánc: 4–7 éves korig csütörtökön 16–17 óráig, 8–11
éves korig kedden és csütörtökön 17–18 óráig.
Angol nyelvtanfolyam 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.
Ritmikus sportgimnasztika – kezdõ csoport: csütörtökönként 16 órától.
Gyerekjóga: csütörtökön 16 órától.
Hastánc: péntekenként 16 órától. Elõzetes bejelentkezést kérnénk a 06
(30) 633-8906-os telefonszámon Palatinus Ildikónál.
Jóga: kedden és csütörtökön 20–22 óráig. Az órát Orbán Gábor tartja.
Zeneovi: hétfõn 16–17 óráig. A foglalkozást Endrõdi Ágnes zenepedagógus vezeti.
Karate:kedden és pénteken 18 órától. Oktató: Lakner Balázs 3 danos karateoktató.
Pszichodráma-sorozat (Az öröm forrása): 8–10 fõs személyiségfejlesztõ
mûhely 3 hetente, szombat délelõttönként 9–13 óráig.
További információért kérjük hívja a 06 (30) 261-6770-es telefonszámot,
vagy látogassa meg honlapunkat: www.ezustplatan.hu.
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Dom Perignon Budafokon „járt”
K

i Dom Perignon? Ez a francia
apátsági pincemester, aki a
XVII. században (1638–1715) élt,
azzal vált híressé, hogy feltalálta a
pezsgõt (talán véletlenül). Amikor
Dom Perignon megkóstolta a pincében érlelt bort, felkiáltott, hogy
csillagokat lát, és megjósolta a majdani pezsgõ – champagne – sikerét. A „Dom Perignon nyomában”
címû rendezvény során lehetett
„ismerkedni” vele, valamint az õ
korában létezett kulturális, zenei
és gasztronómiai érdekességekkel.
A Reneszánsz Hölgyek Társasága
által május 30-án szervezett rendezvény maradandó élményt nyújtott a meghívott vendégeknek. A
Reneszánsz Hölgyek Társasága
Közhasznú Egyesület 2008. november 30-án alakult a Nagytétényi Kastélymúzeumban. A Társaság célja: történelmi és kulturális
múlt, hagyományok, helytörténet
kutatása, felelevenítése, ápolása.

Már a helyszín, a Törley pezsgõgyár Zsolnay-terme is meglepte az
ide elõször látogatókat a barátságos fényáradattal, és eleganciájával. A meglepetések már a teraszon
kezdõdtek, ahol az érkezõ vendégeket a Rossi Szalon korabeli divatú, gyönyörû ruháiba öltözött höl-

Meghívók
A Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör Elnöksége meghívja
önt és kedves családját a 2008. június 26–28. között tartandó JUBILEUMI
X. PÉTER-PÁL NAPI RENDEZVÉNYEIRE.
Program:
Június 26., péntek:
14 órai kezdettel Schams Ferenc és Pettenkoffer Sándor emléktáblájának
megkoszorúzása a Tangazdaságban, majd a Thurzó Gábor-emléktábla
koszorúzása a Péter-Pál u. 32. sz. háznál.
15 órakor sportdélután az Arany János utcai lakótelepi pályán.
18 órakor Gy. Kamarás Kata fazekas, a Népmûvészet Mestere kiállításának megnyitása (Seybold-Garab pince, Péter-Pál u. 39.). A kiállítás
megtekinthetõ vasárnap 18 óráig.
Június 27., szombat
8 órakor a Budafoki Fúvósegylet, 9 órakor ökumenikus istentisztelet a
Péter-Pál-kápolnában vagy a Szent Lipót-plébániatemplomban.
Közremûködik: a Lampart Budafok Kórus Z. Juhász Irén vezetésével.
A Péter-Pál-kápolna elõtt koszorúzás az Õsök fája mellett felállított kopjafánál.
10 órakor a Seybold-Garab pincében (Péter-Pál u. 39.) a vendégeket
köszönti: dr. Szigeti Zoltán, a polgári kör elnöke. Fellépnek: a Südofen
Blaskapelle, zenekarvezetõ: Schantz Tivadar, karmester: Gméling
Vilmos, Kecskeméti Rita elõadómûvész.
Kb. 11.15-tõl a mûsor második részében Lala és Tulipán bohócok a
Bohóckötél c. mûsorukat mutatják be, pantomimtanoda, lufimûhely és
arcfestés. Játékos utcaismereti vetélkedõ.
14.30-kor az udvaron a Pannónia Klezmer Band koncertjét hallgathatjuk.
12.30-tól a Seybold-Garab-pince (Péter-Pál u. 39.) várja a vendégeket
italokkal, finom ételekkel késõ estig.

gyek fogadták. Majd „maga” Dom
Perignon vezette sötét csuhában a
meghívottakat az egyik terembõl a
másikba, a Madárdal Zenekar elõadásában felhangzó, a korszakhoz
illõ zene és ének kíséretében. Sõt!
A keringõ magával ragadó „hullámaira” át is lehetett táncolni a

Zsolnay-terembe, ahol esztétikusan terített asztalokon ínycsiklandozó finomságok várták az érkezõket. S természetesen pezsgõ is!
A Pezsgõ Lovagrend kancellárja, Lörik Tamás üdvözlõ szavakkal
fogadta a vendégeket és röviden ismertette a Törley pezsgõgyár történetét, a pezsgõgyártás folyamatát. Az érdeklõdõk lemehettek a
pezsgõpince labirintusába is. Az
est folyamán minden együtt volt,
korabeli zene, divat, új ismeretek,
finom falatok és pezsgõ!
A minden részletre kiterjedõ és
sikeres szervezés mögött sok fáradságos munka rejlik, amiért elismerés illeti a Reneszánsz Hölgyek
Társaságát, elnökét Danyilkisz Katát. Ez az esemény nemcsak kerületi vonatkozású, hiszen tükrözi azt
a szándékot, hogy kapcsolódjanak
az Európai Unió hasonló programjaihoz.
DR. KUBÁSZOVA TAMARA

2009. június 12.

V Á R O S H Á Z I

17

H Í R A D Ó

Rendõrségi hírek
Május 26-án a Honfoglalás utcából
betörésrõl érkezett bejelentés. A
tulajdonos délután egy óra körül
érkezett haza. A bejárati ajtót nyitva talált. A hátsó udvarra nézõ nappali ablakát betörték. A lakásból
egy db DVD-videó kombinált lejátszót és arany ékszereket tulajdonítottak el.
A kár 25-30 000 Ft.
A Rókales utcában május 29-én feltörtek egy autót. A tulajdonos este
fél hét körül vette észre, hogy a gépkocsi „pillangó” ablakát és a bal elsõ ajtót kifeszítették. A gépkocsiból eltulajdonítottak egy Hunday
márkájú elektromos sövényvágót
és egy gereblyefejet.
15000 Ft lopási és kb. 50 000 Ft rongálási kár keletkezett.
A Szoborparknál május 30-án feltörték egy külföldi állampolgár
személygépkocsiját. Az autó jobb
elsõ ablakát törték be. Az utastérbõl eltulajdonítottak egy Nokia
95N típusú mobiltelefont, valamint eurót, angol fontot és DVDlemezeket.

A rongálási kárról a sértett nem tudott nyilatkozni.
A Tûzliliom utcai társasház tárolójából eltulajdonítottak egy
Magellán márkájú Mountain Bike
kerékpárt és egy Hilti ütvefúrót.
A cselekmény során 150 000 Ft lopási kár keletkezett.
Június elsején egy férfit kiraboltak
a 41-es villamos egyik megállójában.
A sértett 9 óra 30 perc körüli idõben
a 41-es villamoson utazott a budafoki elágazás irányából Kelenvölgy
irányába, amikor egy férfi leszólította azzal az ürüggyel, hogy
„mennyi az idõ?”. A kért információt megadta. Erre az ismeretlen tovább kérdezgette, hogy hány éves,
hová jár iskolába. Ezek után gyanús
lett az ismeretlen viselkedése, és leszállt a villamosról, erre az ismeretlen is leszállt vele.
Az elkövetõ megvárta, míg elmegy
a villamos, majd kb. 10 cm pengehosszúságú kést vett elõ és azt
mondta, hogy nem fél használni, ha
nem adja át telefonját és értékeit.

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
a Klauzál-házban
Dr. Veres Mónika ügyvédhez lehet fordulni családjogi,
munkajogi, ingatlanjogi és cégjogi kérdésekben,
csütörtökönként 18 és 20 óra között.
Elõzetes idõpont-egyeztetés az info@klauzalhaz.hu vagy
a Mûvelõdési Központ titkárságán
226-8634 vagy a 226-0559/101 m

Az eltulajdonított Sony Ericsson
W580-as mobiltelefon értéke kb.
50 000 Ft-ra tehetõ, az elvitt készpénz 1600 Ft volt.
Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy dr. Tóth Gábor budapesti
rendõrfõkapitány utasítására új
régiós bevetési központokat alakítottak ki.
A régiósítás következtében összevonták a XI. kerületet, XXII. kerületet és az I. kerületet.
Így a 112-es, illetve a 107-es segélyhívó számra érkezõ bejelentések a
régiós központokba jutnak el.
Ezáltal a bejelentésekre a reagálási idõ nagymértékben csökken,

ami 10-15 másodpercet vesz
igénybe. A régiós rendszerben egy
GPS-en keresztül, monitoron nyomon lehet követni a szolgálatban
lévõ járõrök mozgását. Itt látják,
hogy az adott címhez melyik járõr
van legközelebb, és azt riasztják.
A korábbi rendszert fokozatosan
megszüntetik.
Kérik, hogy a lakosság a kerületi
járõreink által használt mobilszámokat már ne hívja. Ezentúl
minden esetben a gyors segítségért a 112 vagy a 107-es számokat tárcsázzák.

Megújuló Sziget
Kedvezményes jegyek

Akár 40%-kal csökkentheti fûtésszámláját
dryvitszigeteléssel!
– Külsõ homlokzati hõszigetelõ rendszerek kivitelezése
budafoki referenciákkal.
– Ingyenes helyszíni felmérés, árajánlat-készítés.
– Társasházak részére vállaljuk a Panel Plusz Program
keretei között meghirdetett munkálatok komplett
kivitelezését elõkészítési munkálatokkal együtt.
Bõvebb információért kérem, hívja az alábbi telefonszámokat!
Telefon: 06-20-268-8930, 06-30-252-1218, 06-20-253-4471,
info@hungarojuice.hu, www.hungarojuice.hu.

– Tavalyi térképpel könnyen lehet, hogy eltévednénk az idei Szigeten –
nyilatkozta Gerendai Károly fõszervezõ arra utalva, hogy a megújulás jegyében számos programhelyszín átalakul, költözik, illetve olvad egybe az
idei fesztiválon. Mindemellett komoly kedvezményt is igénybe vehetnek
idén az egyetemista, fõiskolás diákok, így akár 50%-kal olcsóbban juthatnak Sziget hetijegyhez. A kedvezmény részleteit a www.sziget.meex.hu
oldalon ismerhetik meg az érdeklõdõk. Újabb programhelyszínek is gazdagítják a palettát: egyebek mellett bemutatkozik a Sziget 2009-en a Pécs
2010 Európa Kulturális Fõváros program is, lesz a hazai kulináris, kézmûves és iparmûves termékeket felvonultató Hungarikum Falu is. Mindez augusztus 12–17. között, két bemelegítõ nappal felvezetve.
(x)
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A rákhalálozás elleni harc – húsz év múltán
Összefoglaló a Zöld Jövõ környezetvédelmi kerekasztaláról

A

z összejövetelnek alkalmat
adott a közel húsz éve, 1989 júniusában az akkori Mûvelõdési
Központban tartott kerekasztal, a
kerület rákhalálozási adatai akkor
nyilvánosságra kerülése alkalmából. Meghívtuk az akkor is érintett,
a korabeli publikációban résztvevõk egy részét, így dr. Sárkány Endrét, a mai Környezetegészségügyi
Intézetbõl, aki ma háziorvosként is
dolgozik, itt volt még dr. Páldy Anna fõigazgató-helyettes, és dr.
Rudnai Péter fõosztályvezetõ a
Környezetegészségügyi Intézetbõl.
Jelen volt Kékesi Olga doktornõ az
akkori publikáció társszerzõje, valamint Gömöri Géza dr. a nagytétényi körzet korabeli és késõbbi házi
gyermekorvosa.
A bevezetõben Mészáros Péter,
majd Végvári Ágnes, a húsz év elõtti összejövetel szervezõje tekintett
vissza az akkori, ill. korábbi helyzetre, majd a követõ évek eseményeire.

1973: megdöbbentõ adatok a patakparton
Sárkány Endre doktor tartott
visszatekintõ elõadást az 1989-est
megelõzõ vizsgálatokról, és azok
folytatásáról. Már 1973–81 között
folytattak a kerületet érintõ vizsgálatokat, melyek kapcsán megállapították, hogy a Hosszúréti patak
mentén Rózsavölgyben a vártnál
magasabbak voltak elsõsorban a
férfi daganatos halálozási adatok,
melyek a további vizsgálatokat indikálták. Ezt foglalta össze egy
1985-ös publikáció az Egészségtudomány címû lap 29. számában:
Daganatos halálozási trendek öszszehasonlító vizsgálata egy budapesti kerületben. Ezt követte a kerületet 12 körzetre felosztó vizsgálat, mely alapján bizonyítottá vált a
rákhalálozás inhomogenitása,
négy kiemelkedõ területtel –
Metallochemia környezete, „Gyufagyár” térsége Budafokon, a Játék
utcai lakótelep és a Hosszúréti patak menti sáv –, elsõsorban az
emésztõszervi daganatok tekintetében, további analitikus epidemiológiai vizsgálatokat megcélozva.
Itt megállapították még, hogy a

helyben élés idõtartama magasabb
a daganatos eseteknél, ugyanakkor
a dohányzási tendenciák is erõsebbek voltak. Az 1980–90-es vizsgálatok már nem mutattak jelentõsen
magasabb daganatos mortalitást,
különösen nem epidemiológiai
krízishelyzetet Budapesthez képest. Ezeket egy 1994-es publikáció foglalta össze – Daganatos
morbiditási kérdõív használatának kezdeti tapasztalatai Budapest
XXII. kerületében, Magyar Onkológia 1994. 38. sz. Összességében
aggasztóak a hazai rákhalálozási
tendenciák. A ‘80-as években csak
10%-kal volt magasabb a daganatos halálozás Magyarországon,
mint az akkori EU-ban. 1993-ban
39%, 2000-re 46% lett ez az érték,
de vannak adatok 80%-ra is
(2002). Romlott a statisztikai adatbázis megbízhatósága is a
2004–2005-ös halottvizsgálati
nyomtatvány változás okán.
Páldy Anna dr. fõigazgató-helyettes a fõvárosi lakosság daganatos megbetegedéseinek és halálozásának alakulása 2003–2007
címmel tartott elõadást. Õ is adatsorokat mutatott be a fõvárosi kerületek, nemek és korcsoportok
szerinti daganatos elõfordulásai
tekintetében, itt kerületünk a legtöbb kategóriában a fõvárosi átlag
alatt van, csak a fiatal nõk 0–19 és
20–64 korcsoportjainál kerültünk
némileg a fõvárosi átlag fölé. A rákféleségek szempontjából, a vastagbéldaganatos eseteknél van kerületünk, elsõsorban a férfiaknál kissé átlag felett. A fõvárosi rákhalálozási térképen kerületünk elsõsorban a nõk esetében van több szempontból átlag felett, így a szájüregi,
az emlõ- és a nõgyógyászati daganatos esetek területén. A prevenció
terén õ a környezeti kockázatok kezelését, a védõoltásokat, a környezeti és egészségnevelést, a másodlagos megelõzés szempontjából a
szûréseket, a harmadlagosnál pedig a gyógyultak betegsége kiújulása elleni védekezést emelte ki.
Rudnai Péter dr. végül a gyermekek ólom expozíciója kérdéskörével foglalkozott, melyben kerületünk ugyancsak erõsen érintett
volt. A témával már a rendszerváltozás elõtt több tanulmány foglal-

kozott, a fõváros külsõ kerületeinél
akkor 7,6 (±3) µg/dl vérólomszinteket mértek. Majd 1990-ben a
Metallochemia körzetében 1 km-en
belül 9 (±4,5) µg/dl, 1 km-en túl pedig 6,8 (±5,9) µg/dl szinteket mértek, itt 10 az „aggodalomra okot
adó” érték, bár határérték nincs, lévén a legminimálisabb ólom expozíció is káros. Késõbb is mérték a
gyermekeknél az ólomszintet, ill.
azt vizsgálták, hogy milyen ólomforrások maradtak a térségben.

Javuló statisztika
a gyárak bezárása után
Ezek már megnyugtatóbb adatokat mutattak, 2, ill. 1,9 µg/dl szinten, a többi kontrollterületen magasabb adatokkal, míg helyben
nem volt 10 feletti érték már 2006ban, amikor már folyamatban volt
a rehabilitáció, és le volt zárva a
meddõhányó, ill. zajlott a talajcsere. A továbbiakban ezeket az adat-

sorokat tekintettük át kiegészítve a
járulékos krónikus tünetekkel, ami
esetünkben alvászavart, ill. egyes
magatartás zavarokat jelent – tanulási zavarok, szétszórtság, ábrándozás. Az expozíciós források
tekintetében változatlanul jelen
van a nagy közúti forgalom, annak
ellenére, hogy a benzin ólommentes, a házi autó-, motorszerelés, és
a szülõ dohányzása.
Végül a megjelentek szóltak a
kérdéskör egyes elemeihez, így
Gömöri dr. a nagytétényi gyerekek
körében már a ‘70-es években tapasztalt jelentõs ólomexpozíció
hatásairól, vizsgálatairól, és azok
bizonyos elkendõzésérõl beszélt az
akkori politika által, hasonló jelenségek övezték Kékesi Olga tevékenységét már a ‘80-as években is
az OKI-ban. Kitértek még a nagytétényi szennyezés, ill. rehabilitáció elemeire, így a jelentõs porterhelésre.
MÉSZÁROS PÉTER

Közadakozásból állítják helyre a kerületi
országzászlókat
A képviselõ-testület,
mint arról már beszámoltunk, az év elején
elfogadta a közmûvelõdési koncepciót,
amely a köztéri szobrok, emlékmûvek között javasolja a budafoki és a nagytétényi országzászlók helyreállítását. A kerület vezetése közadakozásból
szeretné elõteremteni
ehhez a forrásokat, hiszen a nemzet egységét
kifejezõ országzászlókhoz szellemében is
ez illik. A Képzõ- és
Iparmûvészeti Közalapítvány a XXII. Kerület
Kultúrájáért számlaszáma:
OTP
11722003-2013805900000000.
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Hirdetmény
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat tulajdonos megbízásából eladásra kínáljuk az alábbi XXII. kerületi önkormányzati tulajdonú
telekingatlanokat:
Cím
Bp. XXII., József A. u. 1/B
224579/1. hrsz., 1091 m2 beépítetlen terület
Bp. XXII., Panoráma u. 44.
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
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
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
(Temesvári u. 20. számmal szemben nyíló új utca.)
220962/17 hrsz., 1313 m2 beépítetlen terület
Bp. XXII., Temesvári utcából nyíló
220962/10. hrsz., 1007 m2 beépítetlen terület
Bp. XXII., Barót köz 6.
220963/3. hrsz., felépítményes ingatlan (telek: 778 m2, épület: 358 m2)
Bp. XXII., Klauzál u. 2–6.
229176/5/A/2. hrsz., pince (415 m2)
Bp. XXII., Péter-Pál u. 37.
223247/1/A/2., 5. hrsz., tároló 19 m2 + pince 216 m2
(A két ingatlant csak együtt értékesítjük!)

Eladási ár
(bruttó Ft)
27 275 000 Ft

Foglaló
(bruttó Ft)
3 000 000 Ft

28 378 350 Ft

3 000 000 Ft

40 294 800 Ft

4 000 000 Ft

40 515 930 Ft

4 000 000 Ft

37 223 550 Ft

3 000 000 Ft

28 548 450 Ft

3 000 000 Ft

32 000 000 Ft

3 200 000 Ft

6 200 000 Ft

600 000 Ft

5 140 000 Ft

514 000 Ft

A beépítetlen ingatlanok a helyszínen megtekinthetõek, a felépítményes ingatlanok megtekintésére elõzetes idõpont-egyeztetést követõen van lehetõség (tel.: 229-2337, Belkó
Judit).
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.
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.
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.

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat
tulajdonos megbízásából eladásra kínáljuk a Zamárdi
belterület, Siófoki út 14., hrsz.: 2306/1., telek: 779 m2,
épület: 140 m2.
Az ingatlan a város központjától kb. 350 méterre, közvetlenül a 7-es fõút mellett található, a Balatontól való távolság 600 m.
Az ingatlanon álló kétszintes lakóépület, mely korábban üdülõként funkcionált, ikres beépítéssel épült, fõfalával kapcsolódik a szomszédos telken álló
épülethez. Az 5 szobás, étkezõkonyhás épület dupla komfortos, a földszinten
a nappalihoz terasz, míg az emeleti szobákhoz erkély tartozik. Az ingatlanon
önálló garázsépület van.
Az épület általános mûszaki állapota jó, kisebb felújítást, karbantartást igényel. Az épületben központi fûtés van.
Az ingatlan összközmûves, körbekerített. Az ingatlan udvara részben burkolt, de nagyobb részben fásított, zöld felületû.
Az ingatlant a Közép-dunántúli Gázszolgáltató Vállalat javára bejegyzett bányaszolgalmi jog terheli.
Az ingatlan eladási ára: 18 000 000 Ft.
A szerzõdéskötést megelõzõen befizetendõ foglaló összege: 1 800 000 Ft.
Az ingatlan megtekintésére elõzetesen egyeztetett idõpontban lehetõséget
biztosítunk.
Az ingatlanra vonatkozó övezeti elõírásokkal, beépítéssel/átépítéssel kap-

csolatban Zamárdi Város Polgármesteri Hivatalában, 8621 Zamárdi, Szabadság tér 4., tel.: (84) 348-400, e-mail: zamardipmh@t-online.hu kérhetõ
tájékoztatás.
A fenti önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlan értékesítés feltételei :
A vételi szándéknyilatkozatot írásban kell benyújtani, megjelölve a megvásárolni szándékozott ingatlan címét és helyrajzi számát. 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 ingatlan 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 Zamárdi Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy nem él elõvásárlási jogával, mely jogot az
1991. évi XXXIII. tv. biztosítja számára. A nyilatkozat beszerzése az 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.
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Elõzõ rejtvényünkben a Garamvári Szõlõbirtok díjnyertes borának nevét rejtettük el. A helyes megfejtés: Délidölõ.
Mostani rejtvényünkben kerületünk egyik díszpolgárának nevét rejtettük el. Beküldendõ a vízszintes 25. számú sor
megfejtése.
Vízszintes:
1. Csekély mennyiségû. 5. Elbeszélõ költészet. 9. Mária, becézve. 10. Csordultig. 12. Ostorvégek! 13. Dél-amerikai indián birodalom uralkodója. 15. Kalap széle. 17. Német város a
Duna mellett. 19. Idegen gáz! 20. Idõszámításunk elõtt, röv.
22. Svájci folyó. 24. Személyed. 25. Kossuth-díjas zongoramûvész, kerületünk díszpolgára. 30. Cégforma, röv. 31.
Sasztri indiai politikus egyik személyneve (LAL). 32. Ismételt
tiltás. 34. Menyasszony. 37. Csuk és ...; Gajdar mûve. 39. Színlel. 42. Világos szõrû (ló). 44. Gally. 45. Porció. 47. ... Hafun;
hegyfok Szomáliában. 48. Cipõfelsõrésznek való, finom, kidolgozott kecskebõr. 49. Fát gallyaz.
Függõleges:
1. Bûnügyi regény (vagy film). 2. Egy, németül. 3. Villanófény. 4. Saint, röv. 5. Piacon értékesít. 6. Bírósági ügy. 7. Róka
...; ravaszdi mesealak. 8. Népi hosszmérték. 11. Európa-kupa, röv. 14. Alul, régies szóval. 16. Beleegyezõ válasz. 18. ...
Max; Mel Gibson filmszerepe. 21. Bosszúságot is kifejezõ
szócska. 23. A -rõl ragpárja. 24. Házhely. 26. Gabonát betakarít. 27. ... – Becsületbeli ügyek; tévéfilmsorozat. 28. Elõd. 29.
Effektus. 33. A háztetõnek a falhoz csatlakozó pereme. 35.
Mitikus monda. 36. Óvoda. 38. Ház körüli, bekerített zöld terület. 40. Lombtalan. 41. A tantál vegyjele. 43. A madarak királya. 46. General Motors, röv.

