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A XXII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA • MEGJELENIK KÉTHETENTE

Ünnepi hangulat a Savoyai Jenõ téren
Áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag újévet kíván Szabolcs Attila polgármester,
Karsay Ferenc és Németh Zoltán alpolgármester.

Karácsonyi interjú Szabolcs
Attilával:
olgármester úr! Milyen érzésekkel készül az az ünnepekre, az új évre?
– Az újság megjelenésével egy
idõben járjuk végig a szokott
betlehemi útvonalat, amely a
történelmi felekezetek templomait érinti. A karácsony közeledtével az ilyen lelki készülõdést tartjuk a legfontosabbnak.
A kerület számomra a nagyobb
család, kedves számomra minden hasonló rendezvény. Ez is
arra int minket, hogy a szeretet
és összetartozás érzése remé-

P

nyeim szerint mindenkit jobban
megérint ezekben a napokban,
és sokan sokat átmentenek
mindebbõl a szürke hétköznapokra.
– A jövõ valóban sokak számára aggasztó, mi lehet vigasztalás a számukra?
– Szerencsére a mi kerületünk jobb helyzetben van, mint
a nagy átlag, mert nagyon figyeltünk arra, hogy mire költünk.
Köszönet ezért a kerület lakóinak, hiszen nélkülük nem lettünk volna képesek a takarékosságra. Amit építettünk, azt a jövõ beruházásának tartjuk, a leg-

büszkébbek talán óvodáinkra és
iskoláinkra vagyunk. Nemrég
adtunk át óvodabõvítést a Baross Gábor-telepen, mindenért
kárpótol minket a kicsinyek
mosolya. Most készülünk a
nagytétényi városközpont rehabilitációjára, pályázati anyagokon dolgozunk, s már elkészültek a vázlattervek, amelyeket a
kiemelkedõ szakértõkbõl álló
Tervtanács továbbdolgozásra
javasolva el is fogadott.
– Mi volt a legszebb ajándék
az ön számára az óévben?
– Egyértelmûen a nagytétényi
országzászló létesítése. Sokáig

csak dédelgettük ezt a tervet, de
idén ez valóra válhatott. Újraállítását szinte egyöntetûen örömmel üdvözölte mindenki, aki valóban fontosnak tartja a nemzeti összetartozás erõsítését. Jövõre, a választás évében erre nagy
szükségünk lesz. Az országzászlónál a szinte minden este fellobbanó mécsesek fénye mutatja, hogy sokan éreznek így. Ez az
összetartozás nehéz idõkben
igazán fontos, a bizalom és remény újjáépítése nem egyszerû
feladat. Hitem szerint ezt a reményt erõsíti a magasban lobogó nemzeti zászló.
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Minden kedves olvasónak áldott, békés
karácsonyt és boldog új évet kíván a
Fidesz-Polgári Összefogás
Képviselõcsoport!
Szabolcs Attila polgármester, Karsay Ferenc alpolgármester,
Németh Zoltán alpolgármester, Bata Ferencné,
Csatári Zoltán, Keébe György,
Krieger Krisztina, Ledniczky Sándor,
Magyar Gábor, Sebes Gábor,
Szepesfalvy Anna, Zugmann Péter
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Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog
új esztendõt kíván az MSZP XXII. Kerületi
Szervezete és képviselõcsoportja!

Dankóné Hegedûs Jolán
MSZP-ELNÖK

Csobánki Jenõ
FRAKCIÓVEZETÕ

Bollók Istvánné

Daróczi Károly

Jászberényi József

Lippai Lajos

Perlai Zoltán

SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE

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

Zsiros István
SZDSZ elnöke

Minden kedves kerületi polgárnak
békességet, boldogságot, csengõszót és gyertyalángot,
ajándékot, szeretetet a karácsony ünnepére,
Faltusz Sándor
s mindent, ami fontos önöknek, kívánjuk,
Szociális és
hogy teljesüljön az új esztendõben!
Egészségügyi Bizottság tagja
Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesületének Civil
Frakciója nevében: Horváthné Fûkõ Zsuzsanna és Vizi Sándor

Iván János
Frakcióvezetõ
Közbiztonsági, Jogi és
Kisebbségi Bizottság elnöke

Reisz Zoltán
Gazdasági és
Vállalkozásfejlesztési
Bizottság alelnöke

2009. december 18.
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Meg kell óvni a dunai városképet!
Testületi állásfoglalás a csepeli Duna-partra tervezett hõerõmûrõl

D

ecember 10-én megtartotta ülését a képviselõ-testület, amely
rekordidõ alatt, lényegében vita nélkül fogadta el az elõterjesztéseket.
Két napirendi pontot töröltek, viszont megvitattak egy sürgõsségi
elõterjesztést a Klauzál Gábor
Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosításáról. Így összesen 18 javaslatot tárgyaltak. A környezetvédelmi és városképi szempontokat figyelembe véve véleményezték a csepeli gázturbinás erõmû tervét, s javaslatokat fogalmaztak meg a budafoki városközpont közelében, a budafoki Duna-partról feltáruló látványt lerontó beruházás káros hatásainak csökkentése érdekében.
Fontos volt az önkormányzat jövõ évi átmeneti finanszírozásáról
szóló rendelet, amellyel a testület
felhatalmazta Szabolcs Attila polgármestert arra, hogy az átmeneti
idõszakban folyamatosan beszedje
a bevételeket és a polgármesteri hivatal révén teljesítse a kiadásokat. A
végleges költségvetés csak az év elején készülhet el, miután a fõvárosi
bevételeket az úgynevezett forrásmegosztás keretében szétosztják a
kerületek között. A rendeletet 9 tartózkodás mellett fogadták el. Módosították a gyermekjóléti alapellátásról, valamint a szociális ellátásról
szóló rendeletet. Többletkiadás várható, mivel százezer forinttal növelték az adósságkezelési támogatást,
amely így háromszázezerre nõtt.

Budafok-Tétény Budapest XXII. Ker. Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a Tátra
(Sajó u.–Maros u. között) és Garam utcát szilárd burkolattal látja el, amelyhez a fedezetet a 2009. évi
költségvetésben Útépítések feladatokon a Tátra és Garam u. útépítése elõirányzati soron
pénzeszköz-átcsoportosítás után biztosítja az alábbiak szerint:

Feladat megnevezése

Elõirányzati
sor megnevezése
Útfelújítások
Arany János u. útfelújítása
Útfelújítások
Liszt Ferenc u. útfelújítása
Útfelújítások
Sörraktár u. útfelújítása
Útépítések
Kerékgyártó u. útépítése
Útépítések
Temesvári u. útépítése
Forgalomtechnikai létesítmények
Útépítések
Tátra u. (Sajó u.–Maros u. között) útépítése
Útépítések
Garam u. útépítése
Idén a kerületben csak kilenc fõ kaphatott ilyen támogatást a szigorú feltételek miatt, s az elõzetes becslések
szerint jövõre is csak legfeljebb 1520 fõ kérhet, hiszen a hátralék 25 százalékát maguknak kell téríteniük.
Mindkét elõterjesztést egyhangúlag
szavazta meg a testület. Ellenszavazat nélkül fogadták el a belsõ piaci
harmonizáció felülvizsgálatát. Vita
volt az új szervezeti és mûködési szabályzatról szóló javaslatról, amely
meghatározza a polgármesteri hivatal szervezeti felépítését és feladatait, munkarendjét és a költségvetés
tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. Ellenzéki képviselõk több felszólalásban a város-

üzemeltetési létszámgazdálkodásról és a kht. végelszámolásáról érdeklõdtek, de az – mint Szabolcs Attila polgármester rámutatott – csak
a folyamatban lévõ bírósági eljárás
lezárása után készülhet el. Egyhangúlag döntöttek a közterületek használatát szabályozó rendeletrõl,
amely az 1995-ös, többször módosított rendelet helyébe lép. Mentesülnek a közterület-használati díj alól
többek között a kistermelõi árusítóhelyeket használó személyek. Egyhangúlag döntöttek arról, hogy a beruházási költség csökkenése miatt
bõvíteni lehet az útépítési tervet, s
így a Garam utca szilárd burkolattal
történõ kiépítését is tervbe vehették.

Módosításra
javasolt összeg
–6 866 000
–6 842 000
–1 741 000
–3 481 000
–6 561 000
–2 509 000
+16 000 000
+12 000 000
Ellenszavazat nélkül véleményezték a csepeli gázturbinás hõerõmû létesítésének tervét, amelylyel kapcsolatban a légszennyezés
olyan mértékû csökkentését szorgalmazták, hogy a védelmi övezet
ne érje el Budafok-Tétény közigazgatási határát. Hangsúlyozták azt,
hogy a beruházásnál tiszteletben
kell tartani a városképi látványt, s
törekedni kell a káros hatások minimalizálására. Ennek érdekében
egyebek közt javasolták, hogy telepítsenek a tervezett erõmû elé növényzetet, s kérték, hogy tiltsák meg
a dunai teherkikötõk létesítését, illetve készítsenek környezeti hatástanulmányokat.
Németh Zoltán alpolgármester BudafokTétény elsõ olyan képviselõjelöltje a 2010es országgyûlési választásokra, akinek
indítását nyilvánosságra hozták. A jelölésrõl a Fidesz Választmánya hétfõi ülésén
döntött. A többi jelöltrõl – ha jelölésük hivatalossá válik – és a választási kampányról
folyamatosan, pártsemlegesen tudósítani
fogunk.
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Adventi vízi zene, vízi balett
Látványos rendezvény a Hajós Alfréd Tanuszodában

I

dén is megtartották a már hagyományos adventi koncertet a Hajós Alfréd Tanuszodában, ahol
zsúfolásig megtelt a nézõtér pedagógusokkal, képviselõkkel, zeneés sportbarátokkal, hozzátartozókkal. A nézõtéren foglalt helyet
Vári Attila olimpiai bajnok vízilabdás és Bozsik Gábor világbajnoki
ezüstérmes kajakos. Sokan kicsiny
gyermekekkel érkeztek, õk is figyelmesen hallgatták a Mozart Ifjúsági Zenekart, amely közvetlenül
a víztükör mellett foglalt helyet.
Megjelent számos közéleti személyiség, s eljött Karsay Ferenc alpolgármester, aki kezdettõl fogva
szívügyének tekinti a kerületi vízi
sport fejlesztését is.
A hangversennyel a Hófehér Fóka
Úszóiskola kollektívája köszönetet
mondott mindazoknak – akik pedagógusként, önkormányzati vezetõként, képviselõként – egész évben az úszóiskola munkáját segítették. A szép estét az emeleti termekben koccintással és büfével
zárták.
Bodnár Tamás uszodavezetõ
köszöntötte a megjelenteket, s röviden beszámolt az uszodában mûködõ sportegyesület eredményeirõl. Joggal lehetnek büszkék, hiszen minden korosztályos versenyen dobogós helyen végeznek az
egyesület ifjú úszói, sõt, több országos bajnokot neveltek ki az
utóbbi években. E kimagasló eredmények edzõjük, Horváth Tamás
munkáját dicsérik. Legutóbb Sopronban vettek részt egy versenyen,
amelyet dr. Csík Ferenc emlékére
hirdettek meg.
A mûsorban elõször Tamon Erika énekét hallgatta meg a közön-

ség, operett dalt adott elõ. Ezután a
Mozart Zenekar következett, közel
egyórás programmal. Horti Gábor
karnagy vezényelte a zenekart,
amely sorrendben Mozart-, Bach-,
Vivaldi-, Boccherini- és Haydndarabokat játszott. A legnagyobb
sikert Mozart C dúr szonátája aratta. Nagy taps fogadta Fekete Sylvia
fuvolajátékát is, õ A tengeri vihar
címû Vivaldi-concertóban lépett
fel. Az Éjjeli õrjárat Madridban címû Boccherini-darab szokatlan

dallamívével, dobpergéssel és a
vissza-visszatérõ pizzicatóval, vagyis pengetéssel keltett nagy érdeklõdést. A Mozart Zenekar 1995ben alakult, a Nádasdy Kálmán
Mûvészeti Iskola növendékei játszanak az ifjúsági együttesben.
Végül megérkeztek a vízibalettes lányok, más néven szinkronúszók. Csapataik már akkor elnyerték a közönség tetszését, amikor még vízbe sem szálltak, hiszen
látványos úszódresszben érkeztek

– volt lángmintás, volt ezüst és fehér színû egyenfürdõruha –, amely
kiemelte karcsú alakjukat.
Gyönyörû testtartással mozognak, nyilván sokat gyakorolják a szép
járást is. Edzõjük, Ladics Zsuzsa
utóbb elárulta, hogy aggódott, hiszen a csapatok eredetileg nyolctagúak, s most többen betegek. Így nehéz a kiemeléseket szépen megoldani, hiszen kevesebb lánynak kell végrehajtania a szó szoros értelmében
vett nehéz gyakorlatot – mondta.
Utóbb persze rájött, s mi is tapasztalhattuk, hogy nem volt ok az
aggodalomra, hiszen igazán magasra tudták kiemelni a vízbõl egyik
társukat, aki egy nehéz csavarfordulatot többször is bemutatott. Volt
duó, trió, valamint több csoportos
versenyszám. Már a parton szép
formációval kezdték mûsorukat.
Talán az utoljára vízre szálló csapat
adta elõ a leglátványosabb gyakorlatokat, Abba zeneszámokra mozogtak teljes szinkronban. Mint
edzõjük elmondta, velük dolgozik
együtt a legrégebben.
A Budafóka XXII. Sportegyesület keretében az úszáson és szinkronúszáson kívül vízilabdásokat is
edzenek, s van görkorcsolyás szakosztály is. Évrõl évre nagy sikert
aratnak sporttáboraik, amelyek
sok szülõ válláról veszik le a szünidei gondokat.

2009. december 18.
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Mitõl is lesz igazán szép az ünnep?
Akkor van itt, ha a lelkedben is érzed…

M

a, amikor itthon és a világban
is egyaránt az egyik legtöbbet
hallott szó a válság, elõtérbe került
számos olyan dolog, amit lassan elfelejtettek az emberek ebben a
gyorsan változó, rohanó, gépesített
életben. A kézi munkára, a kézi
munka értékére gondolok.
A közelgõ karácsonyi ajándékozás minden évben komoly fejtörést
okoz az embereknek. Ahol nagy a
család és sok a gyerek, ott különösen nehéz a döntés akkor, amikor
elindul az ember ajándékvásárlási
körútra, ugyanis a gyártók újabb és
újabb technikai újdonságokkal
jönnek piacra, a gyerkõcök pedig
mindent megtesznek, hogy megkapják a reklámban látott babát,
autót, robotot. Szó mi szó, nagy a
kísértés. Egy biztos, az emberek ma
sokkal jobban megnézik, hogy mire adnak pénzt, mint a válság elõtti
években. Én, aki mindig azt gondoltam, hogy egyáltalán nincs kézügyességem, idén úgy gondoltam,
hogy magam készítem a karácsonyi kellékeket, s ennek csak egyik
oka volt, hogy talán olcsóbban jövök majd ki. Fontosabb volt az a
tény, hogy így sokkal aktívabb részese vagyok a szeretet ünnepének,
mint ezelõtt bármikor. Sõt, az a tapasztalatom, hogy egyre többen
gondolkodnak így, nem egy barátnõm döntött hasonlóképp családja
legnagyobb örömére. Tehát elha-

tároztam, hogy mit akarok, elindultam a beszerzõkörútra, majd
miután kipakoltam otthon a csomagot, elmondhatatlan örömmel
álltam neki a karácsonyi díszek elkészítésének. Azzal, hogy én gyártom õket, a karácsony a szeretet és
egymásra figyelés ünnepe lett.
Igen, ezek nélkül is annak kellene
lennie, de valahogy ez az ünnep
mára macerával, sok készülõdés-

sel, rohanással, idegeskedéssel és
komoly pénzköltéssel járó feladat
lett, ami nálam ezzel a magamból
adtam valamit érzéssel átértékelõdött, s csaknem annyira várom
most a karácsonyt, mint hajdanán.
Várom a fényt, az illatokat, az ételek ízét, zamatát, a díszek csillogását. Persze én is betérek majd néhány üzletbe, veszek is pár slágerholmit, miért lennék kivétel? De tu-

Szalagavató a Kempelen Farkas Gimnáziumban

D

ecember 4-én a megtartották
a szalagavatót a Kempelen
Farkas Gimnázium végzõs diák-

jai számára. Zsúfolásig megtelt a
Klauzál-ház színházterme, sokan csak a lépcsõkön kaptak he-

lyet. A szalagavató kiemelkedõ
esemény az egész kerület életében: nemcsak a tanárok, a hozzá-

dom, elkezdõdött bennem egy értékítélet-váltás, ami reményeim
szerint évrõl évre erõsödve végül
abban fog kiteljesedni, hogy egyre
többet adok magamtól és nem csak
magam. Használják ki önök is a
fennmaradó idõt, okozzanak maguknak és szeretteiknek is örömet
azzal, hogy adnak magukból egy
darabot azáltal, amit készítettek
nekik.
Mostanra a város ünneplõbe öltözött, fény költözött az utcára és
az üzletekbe, a legtöbb ház is felvette szokásos ünnepi csillogását, a
kerti fákon csak úgy ragyognak a
különféle világítótestek. Megannyi
betlehemes jászol vonzza a gyermekeket, hiszen kisjézus születésére mindenki kíváncsi. Ma megérkezett a hó is, nagy pelyhekben
hull, talán valóban fehér lesz minden a szeretet ünnepén. Az asztalon álló adventi koszorúból mostanra már három gyertya mutatta
meg a fényét, nem kell már sokat
aludni, s itt a várva vár ünnep, a legszentebb, a legszebb. Kívánom,
hogy ez ne csak egy dátum legyen a
naptárban, érezzék át az ünnep
mondanivalóját, nyissák ki a szívüket embertársaik és az otthontalan
állatok iránt, kössenek békét, akik
haragban álltak egymással, s merjék kimondani a szót, szeretlek.
dtb.
tartozók és a diáktársak ünnepelnek ilyenkor, eljönnek az önkormányzat vezetõi, más kiemelkedõ közéleti személyiségek
és régi diákok is. Ebben a tanévben két osztály készül az érettségire. Bemutatták a nagy mûgonddal készített osztályfilmeket - az egyik gyermekkori és jelenlegi képeket sorakoztatott fel,
a másik formabontó alkotás volt.
Eleve a „vége” felirattal kezdõdött, s késõbb is csak az cipõhúzás, majd az aszfalton lépkedõ lábak látszottak. Csak tanári korholásra és csak a befejezõ kockákon tûnt elõ a csoportkép. A diákok végül elõadták táncbemutatójukat: elõször modern táncképeket, aztán a hagyományos bécsi- és angol-keringõt, immár
gyönyörû báli ruhában.
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Karácsony a kastélyban
I

mmár hetedik alkalommal várta
szombaton, december 5-én a látogatókat a Kastélymúzeum adventi
rendezvénysorozatának megnyitója. A Karácsony a kastélyban címû
hagyományos program keretében
idén a látogatók az antik bútorok
között mintegy harminc gyönyörû
karácsonyfát tekinthettek meg,
amelyeket iparmûvészek díszítettek fel saját alkotásaikkal.
Az illatos fenyõk között volt,
amelyik hagyományos színekben
tündöklött, volt játékos kedvû alkotó, aki Mikulásokat röptetett léghajókon, volt aztán egészen meghökkentõ fekete díszparádé. Csaknem negyven iparmûvész állította
ki munkáját, amit jövõre bocsátanak majd a hagyományos árverésre. Idén a tavalyi kiállítók díszeit
verték dobra Novák Péter vezényletével. Az árverést a Kastély Közalapítvány javára tartották, a bevételt a következõ karácsonyi kiállítás
támogatására fordítják.
A megnyitót Fábry Sándor tartotta, a díszteremben egy gyufaszálat
sem lehetett volna leejteni, annyian
voltak. Eljött feleségével együtt Sza-

bolcs Attila polgármester is. A fenyõfákon rengeteg ötletes díszt láthattunk, volt kulcs fehérre festve, volt
mûanyag flakon díszruhába öltöztetve, többen hiányolták viszont a
karácsonyfákról a hagyományos
karácsonyi motívumokat. A földszinten tartott vásáron ilyenekkel
is találkozhattunk, fából kifaragták
a betlehemi fogadót, a Szent Családot, voltak karácsonyi mézeskalács
figurák is. Végül, de nem utolsósorban az ünnepi kórus is a karácsonyt

Díszek kalapács alatt
N

o, nem kell megijedni, nem esztelen rongálásról fogunk tudósítani, hanem egy rendhagyó árverésrõl a kerületben, hiszen idén is –
mint minden évben – elárverezték a
Nagytétényi Kastélymúzeum elõzõ
évi karácsonyi kiállításának iparmûvészek által készített különleges
díszeit. Az árverés idõpontjára a
kastély díszterme zsúfolásig telt, hiszen nem kevesebb, mint kilencven
tétel szerepelt az idei listán. Azok,
akik vásárolni és természetesen licitálni kívántak, már reggeltõl megtekinthették a kalapács alá kerülõ tárgyakat. Voltak fémangyalok, körtebogarak, üveg- és mézeskalács díszek, girlandok fémbõl, textilbõl
egyaránt. Az egész biztos, hogy azok
a szerencsések, akik elnyerték valamelyik alkotást a Novák Péter által
hihetetlen lelkesedéssel, amolyan
„novákpéteresen” vezetett árverésen, igazi kuriózumokkal térhettek
haza. Azt gondolom, ez egyébként is
egy kiváló lehetõség, hogy a kortárs

iparmûvészek munkáit megismerhessük, és azzal, hogy megvásároljuk, otthonunkba is kerül egy csepp
a mai kor mûvészeinek alkotásai közül. A legmagasabb áron végül
Jóláthy Krisztina textiltervezõ és
iparmûvész komplett karácsonyi
díszcsomagja kelt el. Az Air Design
ügyvezetõjének cége egyedi tervezésû iparmûvészeti termékek forgalmazásával és készítésével foglalkozik. Kreatív megoldásaik a tárgykultúra számos területére kiterjednek,
legyen szó bútorokról, ajándéktárgyakról, gyermekszobák faldekorációiról vagy akár karácsonyfadíszekrõl. Bár az idei évben tõle nem
láthattunk feldíszített fát, az biztos,
hogy mindennapi tevékenysége során a mûvésznõ speciális területeken különleges megoldásokat és
anyagokat használ, akárcsak ennél a
díszcsomagnál. A Nagytétényi Kastély Közalapítvány a befolyt összeget a jövõ évi karácsonyi kiállítás
megrendezésére fordítja.

idézte dalaival, a Moholy-Nagy
Mûvészeti Egyetem Momento kamaraegyüttese énekelt: már advent
második hétvégéjén karácsonyi
hangulat töltötte be a Kastélymúzeum termeit. Az ünnepi programok korántsem fejezõdtek be, hiszen decemberben minden hétvégén gazdag mûsor várja a látogatókat. Most szombaton 11 órakor
„Mikor Jézus Krisztus a földön járt”
címmel volt elõadás a kicsinyeknek, délután háromkor Lovász Irén
énekelt, vasárnap betlehemes bábjátékot mutattak be a Ziránó Színház mûvészei.
December 19-én délelõtt
Környei Alice énekel és mesél a
gyermekeknek „Röpüljetek angyalok, vigadjatok pásztorok” címmel, délután Sebestyén Márta dalaiban gyönyörködhetnek a kastélyprogram látogatói. Másnap
délelõtt a „Menjünk mi is Betlehembe” címû mûsorral a Bábakalács társulat lép fel, este Vilmányi
Alexandra és Gyurina Zsuzsanna
ad koncertet. A programok karácsony után is folytatódnak, a kiállítás január 3-ig tekinthetõ meg.
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Ünnep a fogyatékkal élõk világnapja alkalmából
Németh Zoltán alpolgármester beszéde

D

ecember 3-án a kerületben immár hatodik alkalommal ünnepelték meg a fogyatékkal élõk világnapját. Az ENSZ 17 évvel ezelõtt
hirdette meg ezt a napot, hogy ezzel is segítsék a hátrányos helyzetûek beilleszkedését és támogatását.
A Szelmann-házban Németh
Zoltán alpolgármester üdvözölte a
megjelenteket, akik ajándékot
kaptak az ünnep alkalmából. Beszédében rámutatott, hogy
Budafok-Tétényben a fogyatékkal
élõk szempontjából kulcsfontosságú létesítmény a Kozmutza Flóra
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.
Az alpolgármester emlékeztetett arra, hogy kerületünkben külön program, több intézmény és
beruházás szolgálja a fogyatékosok
érdekét, s hogy újabb terveket dolgoztak ki támogatásukra. „Már
megtörtént az Anna utcai és a
nagytétényi Idõsek Klubjának, valamint a Családsegítõ Szolgálat
épületének akadálymentesítése, a
folytatásban a Rózsakerti Óvoda, a

Leányka Utcai Óvoda és a Rózsakerti Bölcsõde következik, ezek
akadálymentesítésére szintén pályázaton nyertünk pénzt, megvan
a szükséges anyagi fedezet” –
mondta Németh Zoltán, hozzáfûzve, hogy a Kolonics György Általános Iskola és a Kozmutza Flóra-iskola komplett akadálymentesítésének tervei is elkészültek. Ezek-

nek a megvalósítására is pályázati
úton szeretnék elõteremteni a
szükséges összeget.
„Úgy gondolom, hogy a fizikai
akadályok leküzdése mellett leginkább a fejekben kell rendet tennünk, a társadalom szemléletváltására van szükségünk. A fogyatékos embernek fokozott empátiára,
együttérzésre és segítségre van

szüksége, hiszen csak úgy tud teljes életet élni, ha megteremtjük ehhez a feltételeket. Ha ezt megértjük,
akkor természetessé válik, hogy
kölcsönösen a társadalom hasznos, megbecsült és teljes értékû
tagjaként fogadjuk el egymást.
Hogy mindenki számíthat a másik
gondosságára” – hangsúlyozta beszédében Németh Zoltán.

Hittel és szeretettel
A

fogyatékosok világnapja alkalmából, december 3-án a Szelmannházban megrendezett önkormányzati ünnepség mellett egy másik
érdekes programot is tartottak a kerületben. A kerületünkben mûködõ
Sanofi Aventis Zrt. több más hazai fióktelephelyéhez hasonlóan színes
programmal várta a fogyatékos embertársainkat és mindazokat, akik
kíváncsiak voltak egyedülálló munkájukra. Immár harmadik éve rendeznek kiállítást szerte az országban a fogyatékosokat foglalkoztató
egyesületek, alapítványok kézmûvesmunkáiból. Ezúttal a vakok és
gyengén látók tevékenységét állították az érdeklõdés középpontjába. A
cég elsõsorban arra törekszik, hogy a munkatársaik számára kapcsolódási pontokat létesítsen a fogyatékos, ám annál értékesebb embertársaink felé. A rendezvényt szervezõ cég képviseletében Cecília végigkísért a kiállításon, ahol kedvünkre vásárolhattunk a szívet melengetõ
alkotásokból. Az elsõ asztalnál Herczeg Ágnes személyi segítõ kínálgatta foglalkoztatottjaik kézmûvesportékáit. A Lámpás ’92 Közhasznú
Alapítvány közel két évtizede segít – elsõsorban értelmi – fogyatékos
fiatal felnõtteket, akiknek egyedi lakhatási és foglalkoztatási lehetõségeket dolgozott ki. A valkó és gödi mûhelyeikben folyó
kézmûvesmesterségekkel a népi hagyományokat elevenítik fel és tartják életben. A termékeikkel számos hazai kézmûves-kiállításon,
-vásáron jelennek meg. Az 1999-ben alapított Esõemberekért Egyesület pavilonjánál Bódis Imréné elmondja, hogy elsõsorban autista fiatalokat foglalkoztatnak, 2001 óta kilenc autista fiatalnak alakítottak ki
lakóotthont. Elsõsorban lekvárokat és aszalványokat készítenek. A Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordason mûködik, ahol lakóik többek között szövödében, varrodában és papíripari
foglalkozásokon mutathatják meg tudásukat. A Láthatatlan Kiállítás

szervezõi országos szinten „verõdtek össze” hazánk különbözõ pontjairól. A következõ bemutatóhelynél a vak költõnõvel, Nagy Ilonával
találkozom, aki több mint húsz éve ír, negyedik kötetének bemutatója
december 21-én lesz a Liszt Ferenc téri Szabó Ervin Könyvtárban. Számomra, látó embernek lenyûgözõ, hogy egy vak – de nem világtalan –
ember a képzeletével képes „látni”, és a betûket, szavakat a verseivel
irodalmi magaslatokba emeli. A dunakeszi Bárka Alapítvány munkatársa, Balázs Róbert a gyertyakészítést, szappankészítést és a szõnyegkészítést emeli ki a tevékenységeik közül. A látottakkal és az illatokkal
eltelvén, kellemes emlékek társaságában köszönök el újdonsült ismerõseimtõl.
KERTÉSZ LÁSZLÓ

A

fennállásának 20. évfordulóját ünneplõ Klauzál Lions Klub
Katalin-báljának nyereségébõl jótékonysági gyermek operaelõadást szervezett, amelynek nagy sikere volt. Több száz gyerek,
köztük a kerületi Hugonnai Vilma Általános Iskola 20 hátrányos
helyzetû kisdiákja boldogan, tátott szájjal nézte végig a Duna
Palotában megrendezett, A brémai muzsikusok címû elõadást. A
gyerekeket Tamaskáné Fekete Erika tanárnõ kísérte, aki az odautazásukat is megszervezte. A gyerekeknek nagy-nagy élményt,
igazi karácsonyi meglepetést jelentett a program.
A klub tagjai az elõadás elõtt Mikulás-csomagokat készítettek,
amelyeket az elõadás végén szétosztottak a kisgyerekek között.
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Diákok a karácsonyról
A

Matild Média Iskola újságírói a
kerületi Médiaszövetséghez
csatlakozott iskolák diákjait és pedagógusait hívták meg egy csésze
forró teára, és kérdezték õket az
ünnepekrol, szeretetrõl, ajándékokról és hitrõl. Azaz magáról a karácsonyról.
Gádorosok karácsonya
Andróczy Júlia (13 éves) írása
Együtt, akár egy nagy család
Az iskolai karácsony a Gádorban is
majdnem ugyanúgy zajlik, mint a
többi iskolában. Megajándékozzuk egymást a karácsonyfánál. A
szeretet ünnepén ugyan nem az
ajándék az elsõdleges, de azért nem
árt, ha olyasmit veszünk, aminek a
másik gyerek tényleg örül. Nekem
idén könnyû dolgom volt, mert a
legjobb barátnõmet húztam. Ajándékozás után többnyire közösen
játszunk és búcsúzóul rendezünk
egy minidiszkót – meséli Hargittai
Nikolett 8. osztályos tanuló.
Jézuska hozta?
Svantek Dominika 7. osztályos tanuló is mesélt az ünneprõl.
– A szentestét mindig otthon, a
családunkkal töltjük. Reggel elmegyünk a karácsonyi misére. Majd
mikor hazaértünk, becsomagoljuk
az ajándékokat, amiket a kistestvéreimmel együtt készítünk egymásnak. A nap csúcspontja az esti ajándékozás, amikor a „Jézuska” a fa
alá rejti az ajándékokat.
– Eleinte én is elhittem a szüleimnek, hogy tényleg a Jézuska és az
angyalkái hozzák a meglepetéseket. Alsóban össze is vesztünk ezen
néhányszor az osztálytársaimmal.
A végén persze anyu felvilágosított,
és ezzel együtt azt is be kellett vallania, hogy a Mikulás és a húsvéti
nyuszi sem látogat el hozzánk minden évben.
Árpádosok karácsonya
Király Dóri (14 éves) írása
„Zsákbagyerek”
Az iskolában december 22-én tart-

ják a karácsonyt. Lesz bolhapiac,
ajándékosztás és puncs is. Ilyenkor
kreatív napot is szerveznek, ahol
lehet gyöngyöt fûzni, gyertyát önteni, origamizni és ajándékdobozkákat készíteni. Roland osztálytársainak személyre szóló naptárokkal fog kedveskedni. Az osztályfõnöküknek pedig közösen készítenek egy fényképalbumot. Az iskolában, is szokott járni a Mikulás.
Náluk is piros ruhát vesz fel, de a
magyarországi német kisebbség
Mikulása hagyományosan feketébe öltözik. Virgács helyett zsákba
rakja be a rossz gyerekeket.

metek sokkal vallásosabbak, mint
a magyarok. Szenteste elmennek
az éjféli misére, és rengeteg mézeskalácsot sütnek.

A békítõ ünnep
Idõközben leült mellénk egy csésze
forró teával Túri Katalin, az iskola
tanára. Megkérdeztem tõle is, õ hogyan ünnepli a karácsonyt?
– Szûk családi körben összeülünk,
és úgymond magunkra zárjuk az
ajtót. Gyermekkoromban kézzel
készített ajándékokat adtam
ismerõseimnek, most már színházjegyet, mozijegyet vagy ehhez
hasonló dolgokkal ajándékozom
meg a családomat.
– Miben más egy német karácsony
a magyar ünnephez képest?
– Nem sok mindenben. Talán a né-

rökben. A szünet elõtti hetekben a
suli kiállít egy hatalmas karácsonyfát. A fa díszeinek nagy részét szintén a gyerekek csinálták. Az utolsó
napokban megrendezik a karácsonyi mûsort az iskolában, illetve az
osztálykarácsonyt is. Az iskola sok
mûsort szokott rendezni, mégis ezt
tartjuk a legfontosabb eseménynek
az évben. Azért szeretjük annyira,
mert ez az ünnep a leghosszabb és
a legkellemesebb. Minden osztály
készül valamivel, de néha a gyerekek külön-külön is elõadnak valamit. Az osztálykarácsonyra mindenki hoz üdítõt, süteményt vagy

Balázs a Hugonnaiból
Karáth Dani (14 éves) írása
A Hugonnai Vilma Általános Iskola tanulója, Sábián Balázs is mesélt
a karácsonyról.
– Az iskolát már hetekkel a téli szünet elõtt feldíszítjük. Ilyen alkalmakkor a gyerekek saját kezûleg
készítik el a dekorációt a szakkö-

szendvicset. Az osztálytermünk
egész nagy, mégis alig férünk el a
sok enni- és innivalótól. Általában
a tanárainknak és egymásnak is
kedveskedünk egy kis ajándékkal.
Rózsakertben Bibliát olvasnak
Menyhért Dorka (13 éves) írása
Egy forró tea és egy finom süti
mellett beszélgettem Nagyné Bitter
Ilonával, a Rózsakerti Általános Iskola igazgatónõjével és Sirák Borbála hetedikes tanulóval.
– Mindenhol készülõdnek a karácsonyra. Bécsben és a Vörösmarty
téren is vásárok vannak. Rózsakertben hogy készülnek az ünnepre?
– Minden hétfõ reggel meggyújtunk egy gyertyát a koszorún –
kezdte mesélni Bori. – Felolvasunk a Bibliából és egy osztály
mûsort ad. Az utolsó tanítási napon szervezünk egy karácsonyi
játszóházat. Kézmûveskedünk,
ajándékokat készítünk. A kedvenc
programom az angol teaház. Az
angoltermet feldíszítjük, hogy
olyan legyen, mint egy teaház, és
ott eszünk-iszunk, jól érezzük magunkat. A szülõi munkaközösség
talált ki tavaly egy újabb jó szórakozást. A karácsonyi vásárt. Mindenki apró tárgyakat, süteményeket árult. Ezenkívül készülünk a
Szent István-templombeli mûsorra is.
– Mit kell tudni errol a musorról?
Miket láthatunk?
– Verseket mondunk, énekelünk, egyik osztálytársam furulyázni fog.
– Ennek a programnak nagy hagyománya van. Sok-sok év óta
megyünk és mûsort adunk –
mondta Nagyné Bitter Ilona igazgatónõ. – Fellépnek kórusaink is.
Van a kiskórus, amelyben a harmadik, negyedik osztályosok énekelnek. A másikban – a nagykórusban – pedig a szülõk, tanárok
és az idõsebb diákok. A
mûvészszülõkre is számíthatunk
a zenélésben. Bori apukája például kiváló orgonista. A játékával
mindenkit elbûvöl.
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Kõrösy Attila festõmûvész – december hónap mûvésze
Kõrösy Attila
Születési hely, idõ:
Budapest, 1978. július 12.
Telefon: 06 (30) 322-3039
E-mail:
attila.korosy@gmail.com
Tanulmányok:
Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem, festõ szak 1999-2004, mesterek: Molnár Sándor, Dréher
János, Csáki Róbert, Pikler István, Kiss Tibor.

K

õrösy Attila 1978-ban született, általános és középiskolái után a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem festõ szakára került többek között
olyan mesterek kezei alá, mint Molnár Sándor, Dréher János vagy Csáki
Róbert.
A mûvész 2002-ben alapító tagja volt a Színhang Mûhely Kulturális
Egyesületnek és 2004-tõl tagja a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének.
Kõrösy Attila személyében egy dinamikus, lendületes, a változásokra
nyitott embert ismertem meg, aki fiatal kora ellenére már jelentõs szakmai tapasztalattal rendelkezik, és jövõjét tudatosan építi. Kissé szokatlan, ugyanakkor izgalmas véleménye van saját mûvészeti tevékenységérõl.
Azt mondja, hogy ha a festõ megszokta, hogy képileg alakítson, s ne fogalmak szerint, akkor érzi, hogy a szavakkal milyen bajban is van. Képek
kapcsán kulcsszavakat kimondani nem érdemes, mert a festményt, a rajzot rövidítené meg.

Önálló kiállítások:
"A Kutya és a farkas között"; Merlin Színház, Bp. 2009
Munkák 2003-2008 között;
Vam Design Center, Bp. 2008
Logiszmoi Színezett rajzok és grafikák; Ferencvárosi Pincegaléria Bp. 2007
Négyszemközt; Vizivárosi Galéria, Bp. (Hermann Péterrel) 2006
Bolondok hajója; Támaszpont Galéria, Budapest 2005
Tagja a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének 2004
A Színhang Mûhely Kulturális Egyesület alapító tagja 2002
Mûvei megtalálhatók magyar, német, angliai és görögországi
magángyûjteményekben.
Mi is a festészet? A gazdagság visszahódítása – állítja a mûvész. Ahol a
múlt mûvészete találkozik a személyes élménnyel. Ahol a kép minden
egyes részlete jelentéstartományok egész világát nyithatja meg.
Fontos visszatalálni arra az erõre, amely rendet teremt és kifejezésre
tudja juttatni a bonyolult, a bizonytalan, az árnyalt emberi érzelmeket és
feltölti azokat.
A festõmûvész célja átemelni színné és képpé valamit abból a jelenbõl,
ami már el is múlt. Elmúlt, de ottmarad a jel, a lenyomat.
Lehet dilettáns a festõ az életben – mondja Kõrösy Attila –, de a festészetben nem. Az a birodalom, ahová a festõt elvezetik a vonalak és színek,
egyszerre ismeretlen és ismerõs. A mûvész bár egyedül van, tudja, hol jár:
fogalmaz a fogalmakon túl, szavak helyett vonallal, tónussal, színnel, szavak helyett képekkel.
Számos önálló és csoportos kiállítása mellett mûvei megtalálhatók
magyar, német, angliai és görögországi magángyûjteményekben.

Felfedeztük
Haller Györgyöt
A

nnyi volt az érdeklõdõ, hogy a Klauzál-házban kevésnek bizonyultak
a széksorok, amikor az emeleti galériában december 9-én Szabolcs
Attila polgármester megnyitotta Haller György tárlatát. Az 1934-ben elhunyt festõmûvész alkotásait családja õrzi, a szakma is ismeri, de a nagyközönség nemigen hallott róla. Az erdélyi születésû mester
Budatétényben élt és alkotott, több képe õrzi az egykori táj, az utcák és
épületek emlékét. A Klauzál-ház vezetõi sajtóhírek alapján értesültek arról, hogy milyen értékeket rejteget egy budatétényi otthon. Koncz
Józsefné, született Haller Magdolna kis gyermek volt, amikor édesapja
meghalt. A festményeket nagy becsben tartja, s meghatottan köszönte
meg a kiállítás megszervezését. A szép portrékat, olajfestményeket és akvarelleket bemutató tárlat az év végéig tart nyitva.
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Soha nem rombolt, csak épített
V

allásos srác vagyok, mondja Pelikán Imre, aki kilencven éve,
1919. december 29-én született a
Baross Gábor-telep IV. utcájában,
jelenlegi házával sréhen szemben.
A szülõháza is áll, a kõmûvesmester
édesapja építette, most Imre bácsi
lánya lakja. A születésnapi ünnep
lapzártánk után lesz, de következõ
számunkban tudósítunk róla.
Anyám budafoki sváb volt,
apám sóskúti tót, így lettem én
színtiszta magyar, mondja, és élettörténetét megismerve ezt nyugodt
szívvel elhihetjük neki.
Amikor az ember ennyi évet
megélt már, apróságnak tûnõ dolgoknak is jelentõséget tulajdonít.
Ilyen például, hogy a barossi templomban a második sor két szélsõ
ülése akkor is üres, ha véletlenül lekésnék a feleségével a szentmise
kezdetét. Igen, a feleségével, akivel
immár több, mint 66 éve él együtt
szeretetben, harmóniában. Lehet,
hogy ez a hosszú élet titka? Szóval,
azok a helyek õket illetik, oda más
nem ül. Az osztálytalálkozó szervezése is egyszerûbbé vált: elég, ha
idõnként meglátogatja betegeskedõ barátját, már létre is jött az alkalom, mivel már csak ketten léteznek a régi fiúk közül.
Az egykori Felsõ Építõ – ma Ybl
Miklós Mûszaki Fõiskola – évfolyamából viszont Imre bácsin kívül
már sajnos senki nincs. Pedig az
országot építették föl a világháború végétõl kezdve. Illetve, amikor
végre leszereltek. A Don-kanyarban, majd Galíciában már mint
tartalékos karpaszományos zászlós volt Pelikán Imre építész. Az
Árpád-vonal elõtti, a Kárpátokon
túli erõdítményeket építette. Ha viszont annak idején a szomszéd,
akit megkértek a bejelentésre, nem
ragaszkodik ahhoz, hogy a gyerek
szilveszter elõtt született, az elöljáróságon 1920. január elsejével
anyakönyvezik. Mit számít az a három nap? Annyit, hogy pont egy évvel kevesebb ideig kellett volna katonáskodnia.

Erõdítmények után
ezer épület
Azután következett a nagy ívû,
igen szép pályafutása, amirõl pontos feljegyzéseket vezetett, nyugdí-

jazása után pedig katalógust szerkesztett belõle. Abból kiderül, hogy
1949 óta több mint ezer épületet
épített, építtetett építés-, majd fõépítésvezetõként. A dokumentumokat fotókkal egészítette ki, albumba rendezte, bõrbe köttette az
életmûvét tartalmazó memoárt,

bízatásként építésvezetõ voltam,
az Építéstudományi Intézetet építettük a Budafoki úti Épületelem
Gyár munkatársaként, ahol még
kézzel ment az elõregyártás munkája. Késõbb – nem én kértem –
BM- és HM-építkezéseket vezettem, belefértek abba repülõterek,

keretezett Lenin-képet. Röhögni
pedig a legszigorúbban tilos volt!
Ez is a szakmához tartozott annak
idején. A túlfeszített munka eléggé
kifárasztott, mondja, kértem az
igazgatót, nyugalmasabb feladatkört adjanak. Kinevettek. Te, ilyen
teherbírású ember létedre? Nem
hitték el, de kiléptem.
Elõtte azonban még körbeépítette a Balatont ABC-áruházakkal,
de végül átnyergelt a Budapesti Lakásépítõ Vállalathoz, ahol az iparszerû lakásépítés komplex szakipari vertikumát szervezte meg és
vezette fõ-építésvezetõként nyugállományba vonulásáig. Mindvégig kereste a kihívásokat, a nehéz
feladatokat, de ha véletlenül nem
talált, a kihívások találták meg õt.

Ezüst a Szigetközért
amelynek végén köszönetet mondott az örökölt génjeiért, a feleségének az odaadásáért és a Jóistennek a gondviselésért, a szép, tartalmas életéért. Mindezt múlt idõben!
– De mi mindent csinált azóta is,
Imre bácsi? (Ez úgy hangzik, mint
ha ordítozni kéne egy ilyen korú
emberrel. Nem, Imre bácsi jól hall,
jól lát és igen jó karban van,
stramm öregember, a természetes
kopásokat leszámítva.)

Mit takar az életmû
– Igen, még két évvel ez elõttig
terveztem házakat – ma már nem
tudok jól rajzolni a vékony vonalak
miatt –, az egyházkerület építési
ügyeit azonban változatlanul felügyelem.
– Gondolom, nem is akármilyen
minõségben, meg elég régóta, hiszen VI. Pál pápa még 1962-ben
díszoklevéllel tüntette ki ezért a tevékenységéért.
– Hát igen, Paskai bíboros úr
pedig 1964-ben.
– Vegyük sorra nagy vonalakban, mit takar az életmûve.
– Elõször a Hangya Szövetkezeti Mozgalom üzleteit, épületeit,
raktárait terveztem országszerte.
Értékes hálózat volt, amíg létezhetett. 1949-ben már elsõ ilyen meg-

laktanyák, végül a munkásõrség
székháza a Gellért-hegyen. Idõvel
ugyanis kialakult körülötte egy
szakembergárda, akikkel középületek építése sem jelentett gondot,
meséli. Tanú erre a Vígszínház
(akkor még Néphadsereg Színház), az Állami Operaház, az Operett Színház vagy a Semmelweis utcai Szovjet Tudomány és Kultúra
Háza. Ez utóbbi külügyi érintettségû volt, tudatták is, hogy
mindenbõl a legjobbat, legszebbet,
legdrágábbat az olasz csillároktól a
francia üvegekig, amit a szovjetek
igényelnek. Késõbb derült ki, hogy
ezekre a magyar beruházónak egy
huncut fillérje sem volt, de valahogy mégis rendezõdött a finanszírozás. Következett az átadási ünnepély, amellyel kapcsolatban a
szovjet nacsalnyikok jelezték, a
leghasznosabb mûvezetõvel ne
foglalkozzunk az elismerések elõterjesztésénél, mert õt õk fogják
külön kitüntetni! Eljött a jól sikerült munka átadása, ünnepélyes
keretek között az elismerések kiosztása. Mindenkinek szép sorjában, érdem és beosztás szerint átadták az elismerõ oklevelet a borítékkal, majd következett a kiváló
mûvezetõ: kiszólították az emelvényhez, majd kézrázás kíséretében átnyújtottak neki egy valódi,
egy kiskatona által intarziázott, be-

Az 1974-es dunai árvíz elpusztította a Szigetköz településeit. Még
föl sem ocsúdott az árvízi tragédia
átélésébõl, ott, az ásványrárói gáton az akkori miniszter kinevezte a
szigetközi falvak újjáépítési kormánybiztosának. Pénz, paripa,
fegyver biztosítva volt, oda irányítottak minden építõanyagot az országból, de a feltételek egyébként
hiányoztak. Az ide vezényelt cégek
dolgozóinak nem volt szállása, élelmezése, orvosi ellátása. Dupla mûszakban dolgoztak az emberek
(dupla pénzért), de amíg semmi
nem volt, embertelen körülmények
között, sátrakban éltek. Pelikán
Imre kormánybiztos irányításával
júliustól decemberig a Szigetköz
házai, és ez nem tévedés! – 28 község 3640 új háza – fölépült! Ilyen hihetetlen teljesítményért Munka Érdemrend járt, de csak ezüst fokozat, mert a kormánybiztos úr volt.
Ellenkezõ esetben nyilván arany fokozat. Egy másik alkalommal is
ugyanezt kapta sok egyéb szakmai
kitüntetés, elismerés mellett.
Budafok-Tétény díszpolgára, a
Baross Gábor Telepi Polgári Kör
ma is aktív, megbecsült elnöke világ életében azt csinálta, amit szeretett, amihez értett. Szakember,
egyben ízig-vérig tisztességes ember. Sokáig éljen még!
2009 karácsonyán
FÜRJ

Október
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

Malvin, Rémusz
Petra, Tamás
Helga, Gertrúd
Ferenc, Edvin
Aurél, Galina
Brúnó, Renáta
Amália, Márk
Koppány, Demeter
Dénes, Andor
Gedeon, Leó
Brigitta, Gitta
Miksa, Rezsõ
Kálmán, Ede
Helén, Heléna
Teréz, Terézia
Gál, Aurélia
Hedvig, Hédi
Lukács, Ambrus
Nándor, Ferdinánd
Vendel, Artúr
Orsolya, Orsika
Elõd, Korinna
Nemzeti ünnep, Gyöngyi
Salamon, Ráhel
Blanka, Bianka
Dömötör, Amanda
Szabina, Szabrina
Simon, Szimonetta
Nárcisz, Melinda
Alfonz, Zenóbia
Farkas, Kristóf

November
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd

Mindenszentek, Marianna
Achilles, Tóbiás
Gyõzõ, Hubert
Károly, Karola
Imre, Tétény
Lénárd, Krisztina
Rezsõ, Csenger
Zsombor, Kolos
Tivadar, Szibilla
Réka, Ariel
Márton, Martin
Jónás, Renátó
Szilvia, Bulcsú
Aliz, Huba
Albert, Lipót
Ödön, Edmund
Hortenzia, Gergõ
Jenõ, Román
Erzsébet, Zsóka
Jolán, Edmund
Olivér, Mária
Cecília, Csilla
Kelemen, Klementina
Emma, Flóra
Katalin, Katinka
Virág, Leonárd
Virgil, Amina
Stefánia, Trisztán
Taksony, Brenda
András, Andor

December
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Elza, Oszkár
Melinda, Vivien
Ferenc, Olívia
Borbála, Barbara
Vilma, Csaba
Miklós, Döníz
Ambrus, Ányos
Mária, Marion
Natália, Natasa
Judit, Loretta
Árpád, Dániel
Gabriella, Bulcsú
Luca, Otília
Szilárda, Konrád
Valér, Dezsõ
Etelka, Aletta
Lázár, Olimpia
Auguszta, Graciella
Viola, Violetta
Teofil, Krisztián
Tamás, Petra
Anikó, Zénó
Viktória, Niké
Ádám, Éva
Karácsony, Eugénia
Karácsony, István
János, Fabióla
Kamilla, Apor
Tamás, Tamara
Dávid, Zoárd
Szilveszter, Darinka

Január
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

Február

Újév, Fruzsina
Ábel, Ákos
Genovéva, Benjámin
Titusz, Leona
Simon, Edvárd
Boldizsár, Gáspár
Attila, Ramóna
Gyöngyvér, Keve
Marcell, Juliánusz
Melánia, Vilma
Ágota, Agáta
Ernõ, Tatjána
Veronika, Vera
Bódog, Félix
Lóránt, Loránd
Gusztáv, Dániel
Antal, Antónia
Piroska, Margit
Sára, Márió
Fábián, Sebestyén
Ágnes, Menyhért
Vince, Artúr
Zelma, Rajmund, Emerencia
Timót, Tádé
Pál, Henrik
Vanda, Paula
Angelika, Angyalka
Károly, Karola
Adél, Eta
Martina, Gerda
Marcella, Lujza

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

Ignác, Virgínia
Karolina, Aida
Balázs, Oszkár
Ráhel, Csenge
Ágota, Ingrid
Dorottya, Dóra
Tódor, Rómeó
Aranka, Jutocsa
Abigél, Alex
Elvira, Ella
Bertold, Marietta
Lídia, Lívia
Ella, Linda
Bálint, Valentin
Kolos, Georgina
Julianna, Lilla
Donát, Lukács
Bernadett, Leó
Zsuzsanna, Zsuzsa
Aladár, Álmos
Eleonóra, Norina
Gerzson, Zétény
Alfréd, Mirtill
Mátyás, Jázmin
Géza, Alexander
Edina, Viktor
Ákos, Bátor
Elemér, Antónia

Március
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
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2010
Fontos telefonszámok
Polgármesteri Hivatal
*229-2611
Beteghez hívás
hétköznap éjjel, hétvégén és ünnepnapon
229-1758
Ingyenes, ill. kedvezményes gyógyszerkiszállítás 06-20-543-8262
megrendelése
203-0811
Mentõállomás
229-3900
Ker. állatorvos
226-8919
Rendõrkapitányság
229-2622
Tûzoltó-parancsnokság
459-2322
Polgári védelmi ügyelet (éjjel-nappal)
318-2218
Távfûtõ mûvek hibabejelentés, 24 órás ügyelet
06-80-200-102
Elektromos mûvek hibabejelentés
06-40-38-3940
Csatornázási mûvek hibabejelentés
455-4200
Gázmûvek hibabejelentés
322-6226, 477-1111
Vízmûvek hibabejelentés
06-80-200-333
Kóbor ebek befogása, kisállathulla elszállítása
347-0830

Albin, Albina
Lujza, Henrik
Kornélia, Nelli
Kázmér, Zorán
Adorján, Adrián
Leonóra, Inez
Tamás, Tomaj
Zoltán, Beáta
Franciska, Fanni
Ildikó, Melissza
Szilárd, Borsika
Gergely, Miksa
Krisztián, Ajtony
Matild, Tilda
Nemzeti ünnep, Kristóf
Henrietta, Vidor
Gertrúd, Patrik
Sándor, Ede
József, Bánk
Klaudia, Alexa
Benedek, Napsugár
Beáta, Izolda
Emõke
Gábor, Karina
Irén, Írisz
Emánuel, Larissza
Hajnalka, Alpár
Gedeon, Johanna
Auguszta, Jónás
Zalán, Gujdó
Árpád, Benõ

Április
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Hugó, Agapion
Áron, Mária
Buda, Richárd
Húsvét, Izidor, Kerény
Húsvét, Vince, Julianna
Vilmos, Bíborka
Herman, Manna
Dénes, Valter
Erhard, Dusán
Zsolt, Radamesz
Leó, Szaniszló
Gyula, Oxána
Ida, Norma
Tibor, Maxim
Anasztázia, Tas
Csongor, Joakim
Rudolf, Klára
Andrea, Ilma
Emma, Gilda
Tivadar, Odett
Konrád, Anzelm
Csilla, Noémi
Béla, Egon
György, Debóra
Márk, Márkus
Ervin, Tihamér
Zita, Mariann
Valéria, Nimród
Péter, Robin
Katalin, Kitti

Május
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ

Munka ünnepe, Fülöp, Jakab
Zsigmond, Zoé
Tímea, Irma
Mónika, Flórián
Györgyi, Júlia
Ivett, Frida
Gizella, Bendegúz
Mihály, Gyõzõ
Gergely, Édua
Ármin, Pálma
Ferenc
Pongrác
Szervác, Imola
Bonifác, Julianna
Zsófia, Szonja
Mózes, Botond
Paszkál, Andor
Erik, Alexandra
Ivó, Milán
Bernát, Felícia
Konstantin, András
Júlia, Rita
Pünkösd, Dezsõ, Vilmos
Pünkösd, Eszter, Eliza
Orbán, Márkus
Fülöp, Evelin
Hella, Pelbárt
Emil, Csanád
Magdolna, Magdaléna
Janka, Zsanett
Angéla, Petronella

Június
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda

Tünde, Kund
Kármen, Anita
Klotild, Kevin
Bulcsú, Fatima
Fatime, Ferdinánd
Norbert, Cintia
Róbert, Roberta
Medárd, Zaránd
Félix, Annabella
Margit, Gréta
Barnabás, Barna
Villõ, Cinnia
Antal, Anett
Vazul, Herta
Jolán, Vid
Jusztin, Arany
Laura, Alida
Arnold, Levente
Gyárfás, Zóra
Rafael, Dina
Alajos, Leila
Paulina, Krisztina
Zoltán, Édua
Iván, Héra
Vilmos, Maxim
János, Pál
László, Sámson
Levente, Irén
Péter, Pál
Pál, Apostol
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Július
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
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Augusztus

Tihamér, Annamária
Ottó, Ottokár
Kornél, Soma
Ulrik, Babett
Emese, Sarolta
Csaba, Romola
Apollónia, Apolka
Ellák, Edgár
Lukrécia, Marina
Amália, Alma
Nóra, Lili
Izabella, Dalma
Jenõ, Szilvánusz
Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter, Kármen
Endre, Elek
Frigyes, Kamill
Emília, Esztella
Illés, Marina
Dániel, Daniella
Magdolna, Magda
Lenke, Borisz
Kinga, Kincsõ
Kristóf, Jakab
Anna, Anikó
Olga, Liliána
Szabolcs, Alina
Márta, Flóra
Judit, Xénia
Oszkár, Heléna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd

Boglárka, Boglár
Lehel, Özséb
Hermina, Kíra
Domonkos, Dominika
Krisztina, Kriszta
Berta, Bettina
Ibolya, Afrodité
László, Eszmeralda
Emõd, Roland
Lõrinc, Blanka
Zsuzsanna, Tiborc
Klára, Letícia
Ipoly, Gertrúd
Marcell, Maximilián
Mária, Vladimír
Ábrahám, Rókus
Jácint, Arika
Ilona, Ilka
Huba, Lajos
Állami ünnep, István, Vajk
Sámuel, Hajna
Menyhért, Mirjam
Bence, Szidónia
Bertalan, Jonatán
Lajos, Patrícia
Izsó, Tália
Gáspár, Cézár
Ágoston, Mózes
Beatrix, Erna
Rózsa, Rozalinda
Erika, Bella

Szeptember
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök

Budafok-Tétény Önkormányzata

2010
Fontos telefonszámok
Polgármesteri Hivatal
*229-2611
Beteghez hívás
hétköznap éjjel, hétvégén és ünnepnapon
229-1758
Ingyenes, ill. kedvezményes gyógyszerkiszállítás 06-20-543-8262
megrendelése
203-0811
Mentõállomás
229-3900
Ker. állatorvos
226-8919
Rendõrkapitányság
229-2622
Tûzoltó-parancsnokság
459-2322
Polgári védelmi ügyelet (éjjel-nappal)
318-2218
Távfûtõ mûvek hibabejelentés, 24 órás ügyelet
06-80-200-102
Elektromos mûvek hibabejelentés
06-40-38-3940
Csatornázási mûvek hibabejelentés
455-4200
Gázmûvek hibabejelentés
322-6226, 477-1111
Vízmûvek hibabejelentés
06-80-200-333
Kóbor ebek befogása, kisállathulla elszállítása
347-0830

Egyed, Egon
Rebeka, Dorina
Hilda, Gergely
Rozália, Róza
Viktor, Lõrinc
Zakariás, Beáta
Regina, Menyhért
Mária, Adrienn
Ádám, Péter
Nikolett, Hunor
Teodóra, Igor
Mária, Ibolya
Kornél, Lujza
Szeréna, Roxána
Enikõ, Melitta
Edit, Ditta
Zsófia, Hildegárd
Diána, József
Vilhelmina, Dorián
Friderika, Filippa
Máté, Mirella
Móric, Ottó
Tekla, Lina
Gellért, Mercédesz
Eufrozina, Kende
Jusztina, Ciprián
Adalbert, Károly
Vencel, Bernát
Mihály, Mikes
Jeromos, Médea
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A Budapest XXII. Kerület Önkormányzat 30/2009. (XI. 24.) Ör. számú rendelet alapján
a következõ díjakra várja a közösségek és egyének jelöléseit:
Tóth József-díj
Amelynek adományozásával együtt jár az Év intézményvezetõje cím, valamint
emlékplakett és oklevél. Az elismerésben évente egy személy részesülhet, aki a
kerületben intézményvezetõi munkájával méltán nyerte el környezete elismerését vagy kimagasló eredményt ért el. A díj különösen a sikeres intézményvezetõi
életmû elismeréseként adományozható. A díj odaítélésérõl az Oktatási és Informatikai Bizottság javaslata alapján a képviselõ-testület dönt.
A díjat a kerület polgármestere március 15-e alkalmából ünnepi testületi ülésen
adja át. A díjazottak személyére bárki (magánszemély, intézmény, közösség) javaslatot tehet.
A javaslatokat írásban kell benyújtani, amelynek tartalmaznia kell a tevékenység
és az eredmény részletes leírását.
A borítékra kérjük írják rá: „Javaslat Tóth József-díjra”.

Mihalik Sándor-díj
Az Év pedagógusa címet, amelynek adományozásával együtt jár az Év pedagógusa cím, valamint a díjhoz járó Mihalik Sándor-plakett. Az elismerésben évente
négy olyan kerületi pedagógus részesülhet, aki pedagógusi tevékenységét közvetlenül a tanulók, illetve fiatalok között végzi. Az oktatási intézményben fennálló fõállású munkaviszony nem kritérium. Az elismerésben az a pedagógus részesülhet, aki hosszú idõ óta magas színvonalon végzi munkáját, vagy az elmúlt évben diákjai kiemelkedõ teljesítményt értek el. Jutalmazható az is, akitõl színvonalas publikáció jelent meg az elmúlt évben vagy aki sikeres pedagógiai programot indított el, szervezett meg. Díjazott lehet az a pedagógus is, aki egyetlen gyermek sorsának jobbra fordulásáért tett sokat. A díj alapítóinak a szándéka az,
hogy olyan pedagógiai teljesítmény tegye méltóvá a jelölteket a díjra, amelynek
eredménye és élménye még frissen él az érintettek emlékezetében. A díj odaítélésérõl az Oktatási és Informatikai Bizottság dönt.
A díjak átadására március 15-e alkalmával kerül sor a kerületi önkormányzat
képviselõ-testületének ünnepi ülésén. A díjazottak személyére bárki (magánszemély, intézmény, közösség) javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevékenységét
közvetlenül ismeri. A javaslatokat írásban kell megtenni.
A borítékra kérjük írják rá: „Javaslat Mihalik Sándor-díj, az Év pedagógusa címre”.

JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ díj
A díj évente legfeljebb három diáknak adományozható, akik a rendelet szerint:
– kerületi oktatási intézmények 7–18 éves tanulói,
– tanulmányi átlaguk az elõzõ tanévben legalább 4,5,
– a rendelet szerinti kiemelkedõ sporteredményt értek el az elfogadott, dokumentált, hitelesített és ellenõrizhetõ országos és nemzetközi egyéni és csapatversenyeken.
A díj adományozására az oktatási intézmények nevelõtestülete és/vagy a sportegyesület vezetése tehet írásban javaslatot. A díj odaítélésérõl a Kulturális, Sport
és Turisztikai Bizottság dönt. A díjak átadására március 15-e alkalmából kerül
sor a kerületi önkormányzat képviselõ-testületének ünnepi ülésén.
A pályázati adatlap az önkormányzat honlapjáról letölthetõ és az Okmány- és
Ügyfélszolgálati Irodán beszerezhetõ.
A borítékra kérjük, írják rá: „Javaslat Jó tanuló, jó sportoló díjra”.

SPORT 22 díj
A díj két személynek vagy közösségnek adományozható, akik a XXII. kerület
sportéletében magas színvonalú tevékenységet végeztek, illetve kiemelkedõ
eredményt értek el. A díj odaítélésérõl a Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság
javaslata alapján a képviselõ-testület dönt.
A kitüntetés átadására március 15-e alkalmával kerül sor a kerületi önkormányzat képviselõ-testületének ünnepi ülésén. A díjra bárki írásban tehet javaslatot.
A borítékra kérjük írják rá: „Javaslat Sport 22 díjra”.

KÖRNYEZETVÉDELMI díj
A díj azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ társaságok részére adományozható, akik a kerület környezeti-természeti állapotának megõrzése, védelme, javítása, rehabilitációja érdekében olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel maradandó, példaértékû vagy kimagasló eredményt értek el.
A díj két személy részére ítélhetõ oda.
A díj odaítélésérõl a Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a képviselõ-

testület dönt. A díj átadására március 15-e alkalmából rendezett ünnepi testületi
ülés keretében kerül sor.
A díjazottak személyére bárki (magánszemély, intézmény, közösség) javaslatot
tehet.
A borítékra írják rá: „Környezetvédelemért díj”.

KULTÚRA 22 díj
A díj a kerületi közmûvelõdési intézmények, kulturális egyesületek, mûvészeti
csoportok, illetve ezek munkatársai vagy tagjai, valamint bármely más kerületi
lakos számára adományozható, akik a kulturális, közösségi élet területén kiemelkedõ eredményességû, maradandó értékû tevékenységet végeztek.
A díj életmûért is adományozható. A díj évente legfeljebb két személy részére
adományozható. A díj odaítélésérõl a Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság
javaslata alapján a képviselõ-testület dönt. A díjak átadására március 15-e alkalmával kerül sor a kerületi önkormányzat képviselõ-testületének ünnepi ülésén.
A díjazott személyekre bárki tehet javaslatot. A borítékra kérjük, írják rá: „Javaslat KULTÚRA 22 díjra”.

BUDAFOK-TÉTÉNY KÖZBIZTONSÁGÁÉRT díj
A díj azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek (továbbiakban: személyek) részére adományozható, akik a
kerület közbiztonságának javítása érdekében kiemelkedõ tevékenységet végeztek. A díj évente legfeljebb két személynek adományozható.
A díjak odaítélésérõl a Közbiztonsági, Jogi és Kisebbségi Bizottság javaslata alapján a képviselõ-testület dönt. A díjak átadására március 15-e alkalmával kerül sor
a kerületi önkormányzat képviselõ-testületének ünnepi ülésén. A díjazott személyekre bárki tehet javaslatot.
A borítékra kérjük, írják rá: Javaslat „BUDAFOK-TÉTÉNY KÖZBIZTONSÁGÁÉRT” díjra.

DÍSZPOLGÁRI KITÜNTETÉS
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata a 30/2009. (XI. 24.) Ör.
rendelete alapján meghirdeti a „Budapest XXII. kerület Budafok, Budatétény,
Nagytétény, Baross Gábor-telep díszpolgára” kitüntetést.
A kitüntetésben a kerületért végzett tevékenységükkel kiemelkedõ életmûvet létrehozó vagy a kerület polgárai számára különösen jelentõs tevékenységet végzõ
személyek részesülhetnek. A kitüntetés évente egy személynek adományozható.
A kitüntetés adományozásáról a díszpolgári kitüntetésben korábban részesült
személyekbõl álló kuratórium javaslata alapján a képviselõ-testület dönt.
A kitüntetés átadására március 15-e alkalmával kerül sor a kerületi önkormányzat képviselõ-testületének ünnepi ülésén. A díszpolgár személyére bárki tehet javaslatot.
A borítékra kérjük, írják rá: „Javaslat DÍSZPOLGÁRI KITÜNTETÉSRE”.
Az indoklással ellátott írásos javaslatokat 2010. január 31-ig 2 példányban kérjük
eljuttatni a következõ címre: Szabolcs Attila polgármester Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzat, 1221 Budapest, Városház tér 11.
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Közhírré tétetik! – ünnepvárás az óvodákban
A

kétezer-kilencedik esztendõ
adventjét írjuk, és már a harmadik gyertyát is meggyújtottuk a
koszorúinkon! A XXII. Kerületi
Egyesített Óvoda tizennégy tagóvodájában javában folyik a készülõdés a karácsonyra, kicsik és nagyok, óvodapedagógusok és dajkák emlékezetes programokkal kívánják felejthetetlenné varázsolni
az év még hátralévõ napjait.
Mire e sorok megjelennek, a fehér szakállú, botos, puttonyos Mikulás már meglátogatta valamenynyi tagóvodánkat, és a gyermekek
nem kis örömére sok-sok kedvességgel lepte meg õket.
Tudatnunk kell továbbá azt is,
mert igen fontos, hogy az óvodások
döntõ többsége jó viseletû volt kétezer-kilencben is, és csak egy-két
lurkó akadt, akik a finom csokoládészeletek, a szaloncukrok, a színes cukorkák mellé kis virgácsot is
kaptak „ajándékba”.
Óvodásaink jártak Nagykarácsony községben, ahol találkozhattak az igazi Mikulással, s szeretetük jeléül megsimogathatták a hó-

fehér szakállát. Az ünnepi várakozás komoly készülõdéssel párosul,
a gyermekek – szüleikkel együtt –
a gyermekcsoportokban, közös
„karácsonyi délutánokon” készítik
el a megannyi ötletes, színpompás
karácsonyfa- és asztali díszeket,
melyek mind-mind nemcsak az
óvodák, hanem a szülõi házak, az
otthoni karácsonyfák ékességei
lesznek.
A közös dalolások, versek, mondókák, a csoportos játékok, amikor
egy-egy kerületi általános iskola
diákjai betlehemezéssel kedveskedtek az óvodáknak, mind-mind
bensõségessé, emlékezetessé tették a karácsonyi várakozás idõszakát, nagy-nagy örömet okozva a
készülõdõ gyermekeknek. Borbála
napján cseresznyefaágakat rügyeztettek, Luca napján búzát ültettek, és különleges mézes süteményeket is készítettek.
Szülõi támogatással az idén is
eljutottak gyermekeink a Papp
László Sportarénában megtartott
lovasbemutatóra, megcsodálták a
Nagytétényi Kastélymúzeumban

kiállított, iparmûvészek alkotta karácsonyfákat, megtekintették a
Bábszínház elõadását, és elsétáltak
megcsodálni a kerületünk három
pontján felállított karácsonyfákat
is.
De közhírré kell tennünk azt is,
hogy mindenki tudja: a tagóvodáinknak új neveket hozott decemberben a Mikulás, és karácsonyig
az épületek homlokzatán, a magyar címeres névtáblákon is megjelennek már ezek a kis közösségek
által választott óvodanevek.
Az idõ múlását persze az óvodai
adventi naptárak is jelzik. Mire az
összes piciny naptárablak kinyílik,
s mire a meglepetés ajándékok elfogynak, elérkezik a várva várt karácsony…
Áldott, békés karácsonyt kívánunk minden kedves gyermeknek,
szülõnek, minden kedves olvasónak!
HORVÁTHNÉ FÛKÕ ZSUZSANNA
ÓVODAVEZETÕ

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA

EGY BUDAFOKI ÓVODÁRA
(részletek)
Mezõ utcai óvó nénik!
Kik naponta mostok arcokat
és piciny kezeket,
– s ki tudja miket még –
s félrecsúszott takarókkal bajlódtok,
Etettek-itattok,
verseltek-daloltok,
s ha szükséges,
Jó tündérként mesékbõl bújtok elõ,
Kik naponta láttok nevetõ-síró
gyermek arcokat,
s százszor is lehajoltok értük, ha
kell,
Bennetek bízunk, mert látjuk:
a jövõ szépségesen és reménnyel
alakul gyengéd ujjaitok között.
Lengyel Tamás, Dorka nagypapája
A Campona üzletközpont a Vöröskereszt utcai óvoda kollektívájának kedves ajándékot nyújtott át
a napokban. A Tiszta virágos kerületért mozgalomban elért díjat jutalmazták az ajándékutalvánnyal .

A Mikulás és a Ficánkák
R

emek mesecím lehetne, de nem
az. A történet az elsõ szótól az
utolsóig igaz. Történt ugyanis,
hogy a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete a kerültet 14 óvodájából kiválasztott egyet, hogy egy
kis meglepetéssel kedveskedjenek
az odajáró gyerekeknek. Ez pedig
az eddig Árpád Utcai Óvoda néven
ismert, de nemrégiben a Ficánka
nevet elnyert óvoda lett.
Egy esõs decemberi délelõttön
az óvoda ünneplõbe öltözött apró
népe izgatottan várta a Mikulást.
Hogy ne teljen hiába a várakozás,
a Vöröskereszt segítõi kézmûvesfoglalkozással,
arcfestéssel,
gyöngyfûzéssel szórakoztatták a
gyerekeket. Aztán megérkezett a
várva várt piros ruhás, akinek az
ovisok bemutatták minden tudományukat versmondásból, éneklésbõl és fegyelembõl is. A megilletõdött – és természetesen a kevésbé megilletõdött – gyerekek a
kis mûsor után átvehették a jól
megérdemelt ajándékokat. A mikuláscsomag mellett a szponzo-

rok jóvoltából élõ fenyõfát, állatkerti belépõt, valamint a Piatnik
jóvoltából és segítõitõl rengeteg
játékot kapott az óvoda, hiszen a
játék örömmel és kikapcsolódás-

sal ajándékoz meg minket, errõl
már Aquinói Szent Tamás is meg
volt gyõzõdve. A gyerekek pedig
éltek is a lehetõséggel és boldogan játszottak, hisz ez a dolguk.

A Mikulás pedig ment tovább az
esõben, hiszen neki meg az a dolga…
S.V.
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GEBE
Víz-, gáz-, fûtésszerelés,
duguláselhárítás.

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

SOS

MOGYORÓSI

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

H Í R A D Ó

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

: 207-3971

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

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.

MEGUNT, kidobásra szánt
könyveit
boldogan elszállítom.
Tel.: 06-20-956-40-84.
Nem vagyok kereskedõ.

TÉVÉJAVÍTÁS azonnal,

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

LEGYEN ÖNNEK IS PÁRJA!
Társkeresõ Iroda

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

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

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

ÚJRA
SVÉDMASSZÁZS
ÁGI MASSZÕZNÉL.
Tel. 06-20-315-1604
(Terv.u.)

Álláshirdetés
A XXII. Kerületi Egyesített Óvoda – két tagóvodájába – pályázatot hirdet,
egy-egy óvodapedagógusi állás betöltésére.

Fényképes és színvonalas
adatbázissal!
Ez nem internet, ez valóság!
Tel.: 06(30)-393-1353
Randevúzzon még MA!

2009. december 18.

Antialkoholista brigád.
Szobafestést, mázolást, tapétázást,
csempézést, szõnyegpadlózást,
kõmûvesmunkákat, gipszkartonozást, víz, villanyszerelést,
parkettacsiszolást ingyenes bútormozgatással. Szükség szerinti nagytakarítással vállalunk. Tel.: 06-209982-369, tel/fax: 365-2662

Számítógép szervíz
XXII. kerületben ingyenes
kiszállás!
Tel.: +36-30-583-7764
pbonacz@gmail.com
www.szamitogepszerviz.tk

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

SZILVESZTERI MULATSÁG
az Ipartestület székházban
2009. december 31-én 19 órától!
Élõ zene, malacsült, kacsasült, éjféli menü,
tombola, éjféli koccintás
Fellép: Kovács András Péter,
a Showder Klub sztárja
Jegyárak: vacsorával: 8900 Ft,
vacsora nélkül: 5900 Ft.
Jegyelõvétel: 06-30-261-6770.

A munkavégzések helyei:
1. Csemetekert Tagóvoda, 1222 Budapest, VII. utca 15., a munkavégzés
kezdõ idõpontja: 2010. január 4.
2. Tündérkert Tagóvoda, 1221 Budapest, Anna utca 9., a munkavégzés
kezdõ idõpontja: 2010. március 1.
Az óvodapedagógusi állások megpályázásához szükséges dokumentumok: önéletrajz, iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok másolatai, érvényes erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat értékelésekor elõnyt jelent a fejlesztõ pedagógusi végzettség!
A dokumentumokat személyesen vagy postai küldeményként, illetve emailben is el lehet juttatni a XXII. Kerületi Egyesített Óvoda vezetõségének címére (óvoda@hawk.hu; 1225 Budapest, Nagytétényi út 291.).
Érdeklõdni lehet munkanapokon 8 és 16 óra között a 207-1025, illetve a
06-70-317-7955 telefonszámokon vagy személyesen a fent megadott címen.
Horváthné Fûkõ Zsuzsanna
óvodavezetõ

ÁRVA ÁLLATOK
KARÁCSONYA!
December 1–24-ig
Gondolj rájuk is a Szeretet
ünnepén!
HEROSZ Budapesti
Állatotthon
Cím: 1223 Budatétény, Brassói – Nyél utca sarok
Számlaszám: 1170702420151483
Tel.: 06 1 362-3278
weboldal: www.budapestiallatotthon.hu

2010. január 15–16–17

GALAMBKIÁLLÍTÁS
a Klauzál Házban!

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
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

2009. december 18.
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Programajánló

Minden érdeklõdõt szívesen várunk. Állandó programjainkról az elõzõ
számban vagy honlapunkon olvashatnak.

RÓZSAVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

A Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesület székház

1221 Bp., Ady Endre út 25. Tel.: 226-8553, e-mail: info@rozsavolgyegyesulet.hu
Hétközi programjaink változatlanok.
Ingyenes jogi tanácsadást tart a rózsavölgyieknek dr. Veres Mónika, elõzetes jelentkezés alapján: 06 (70) 394-4660, hétfõn 18-tól 20 óráig.
Az 1. választókörzet (Rózsavölgy) önkormányzati képviselõje, Zugmann
Péter fogadóórákat tart elõzetes egyeztetéssel: 06 (20) 936-0634.
December 19., szombat 16–18 óra Rózsavölgyi ünnepelõ Mi is megyünk
Bethlehembe – bethlehemes játékok bemutatója. 18 órától Karácsonyi
hangverseny, közremûködik Hegedûs Endre és Katalin zongoramûvészek, Kecskeméti Rita énekesnõ és Ambrus Károly kürtös. Utolsó foglalkozások: szivárvány próba december 16., gyermektáncház: december
17., pingpong: december 17., torna: december 21., jóga: december 22.

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
Szilveszteri bál: 2009. december 31-én 20.00–04-ig mûsor, tánc, vacsora, tombola.
Zene: DUO LUX együttes. Belépõjegy ára: 5000 Ft/fõ. Fellép: Kecskeméti
Rita elõadómûvész-énekes. Capuera bemutató. Érdeklõdni a 06 (70) 2426154 telefonszámon lehet. Jegyelõvétel a székház portáján.
Tanfolyamok
Aerobic: szerdán és pénteken 16.30–17.30 óra között. Tanfolyamvezetõ:
Práger Kitty.
Budafoki Kempo Klub: hétfõn és csütörtökön 18.30–20.00, pénteken
19.15–20.30. Tanfolyamvezetõ: Kiss Antal.
Hastánc – vezeti Diófási Orsolya.
Hatha jóga tanfolyam: minden hétfõn 9–10.30 óra között. Tanfolyamvezetõ: Bartal Lászlóné jógaoktató.
Alapozó terápiás mozgásfejlesztés óvodásoknak, kisiskolásoknak:
kedd, szerda, péntek 17–19 óra között. Beiratkozás folyamatosan! Tanfolyamvezetõ: Szabó Csilla, 06 (30) 325-3888.
További tanfolyamainkról a honlapunkon tájékozódhatnak.
Klubjaink: honlapunkon tájékozódhatnak.

Kérjük egyesületi tagtársainkat, hogy decemberi programjaink alatt rendezzék tagdíjbefizetéseiket!!!
A Közösségi Ház az ünnepek között zárva tart.
Januárban foglalkozásainkat a második héten kezdjük.
Torna jan. 11-én, jóga 12-én indul. A Nyugdíjasklub 11-én, az Otthon Segítünk csoport 18-án találkozik elõször az új évben. Gyermektáncház elõször január 14-én lesz. Január 23-án, az elsõ Rózsavölgyi Esténken
Hargittay András olimpikon (úszás) lesz a vendégünk.
Hobbygyûjtõket keresünk!
Szeretnénk lehetõséget adni azoknak a lakótársainknak, akik évek óta érdekes hobbival, gyûjtésekkel foglalkoznak, hogy bemutathassák kincseiket, önmagukat a közösségi házban. Kérjük jelentkezzenek, telefonon, emailben, személyesen!
Áldott, békés karácsonyt és szeretetteljes új esztendõt kíván mindannyiuknak a Rózsavölgy Egyesület!

Baross Gábor Telepi Polgári Kör
BUDAPEST XXII. kerület, XVI. u. 22.
15. k., 16.00: Nyugdíjasklub. Vezeti: Tóth Béla. Egészségügyi tornát tartja: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelõ.
17.30–18.30: Zenés nõi kondicionáló torna. Vezeti: Zsámbokiné Vágner
Ildikó gyógytestnevelõ.
18. p., 19.00: Iparos találkozó. Vezeti: Ipolyvölgyi János és Körösztös Péter.
19. szo., 16.00: Polgári kör vezetõsége és a Kõbányász Parklakóinak találkozója.
22. k., 16.00: Polgári Kör karácsonya. A betlehemes játékot a Baross Gábor Általános Iskola bábszakköre adja elõ Balogh Andrea tanítónõ vezetésével. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendõt kívánunk a Polgári Kör
vezetõsége nevében.

Nagytétényi Polgári Kör – Szelmann-ház
(Nagytétényi út 306.) Tel.: 207-5862, www.nagytetenyiek.hu
A Nagytétényi Polgári Kör idén is megrendezi hagyományos szilveszteri bálját. A bálra jegyek 5800 Ft-ér vacsorával együtt december
14–22-ig munkanapokon 17.00 és 19.00 óra között a Szelmann-házban
kaphatók. A vacsora a fõmenüben tér el: „A” menü malacsült párolt káposztával, hagymás tört burgonyával; a „B” menüben töltött káposzta.
Mindkét menüben köszöntõital, desszertként almás rétes diófagyival, éjfélkor pezsgõ, virsli lesz. A tombola fõdíja malac lesz. A vacsorát a Sekrestyés étterem biztosítja. A zenét a sóskúti Benta Party szolgáltatja Kaszás
Sándor vezényletével.

IPARTESTÜLET SZÉKHÁZA
(1221 Bp., Mária Terézia u. 60.) programjai:
SZILVESZTERI MULATSÁG! december 31-én 19 órától. Élõ zene,
malacsült, éjféli menü, tombola, éjféli koccintás. Fellép Kovács András
Péter, a Showder Klub sztárja!
A belépõjegy ára: 8900 Ft, vacsora nélkül 5900 Ft.
KRISTÁLY DUÓelõszilveszteri táncos mulatsága: december 29-én, 18 órától.
MADARAK Házibulizenekar elõszilveszteri bulija: 2009. december 30án, 20 órakor!
Állandó programok:
Társastáncoktatás gyerekeknek:
Gyermektánc: 4–7 éves korig csütörtökön 16–17 óráig, 8–11 éves korig
kedden és csütörtökön 17–18 óráig, 11–15 éves korig kedden 18 órától,
csütörtökön 15 órától.
Mûvészi torna és balettképzés: 3 éves kortól. Hétfõnként 17 órától. Vezeti: Galambos Szilvia.
Ritmikus sportgimnasztika – kezdõ csoport: kedden 17 órától. Vezeti:
Huszár Barbara
Gyerekjóga: szerdán 17 órától. Vezeti: Döbrönte Katalin.
Kismama jóga: szerdán 9 órától.
Baba-mama jóga: kedden 15.30-tól, 2 hónapos kortól. Vezeti: Burka Katalin védõnõ.
Hastánc (haladó): csütörtökönként 18 órától. Vezeti: Láncos Ica.
Ingyenes zsírégetõ torna: minden szerdán 18 órától. Az órát Horváth
Dóra tartja.
Ringató: csütörtökön 9 órától.
Karate: kedden és pénteken 18 órától. Oktató: Lakner Balázs 3 danos
karateoktató.
Asztalitenisz: hétfõn és csütörtökön 18 órától.
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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Kertészkedjünk!
Cserepes nordmann fenyõ: a karácsony élõ dísze

A

nordmann fenyõ (kaukázusi jegenyefenyõ, Abies nordmanniana)
szabályos, kúp alakú, késõbb oszlopossá váló fa. Ágai fiatal korban
vízszintesek, levelei fényes sötétzöldek. Kivételes szabályossága, szép,
mélyzöld levélzete miatt az egyik legkedveltebb karácsonyfa. A Feketetenger keleti partjai fölé magasodó Kaukázus hegységbõl ered. Sokszor
hallhatjuk „normann” vagy „normand” néven emlegetni, pedig
Normandiához semmi köze. Nevét Alexander Nordmann finn botanikus
nevérõl kapta, aki elõször leírta. A cserépben forgalmazott gyökeres
fenyõ különleges, hosszú távú dísze lehet lakásunknak. Levele nem szúr,
és nem hullik. A karácsonyfatûz veszélye is kisebb, mivel nehezebben
gyullad meg. Kiválasztáskor figyeljünk, hogy a növény gyökere nem
sérült-e, a földlabda nem mozog-e az edényben, mert ebben az esetben
tönkremegy a fenyõ az ültetés után. A fenyõt vásárlás után óvatosan szállítsuk. Hazaérve lassan szoktassuk hozzá a szoba hõmérsékletéhez. A
fûtõtesttõl késõbb is helyezzük távol, naponta 3-4 dl víz elég a fa
öntözéséhez. Fenyõnket az ünnepek után tegyük ki a szabadba: ha nem
akarjuk elültetni, hagyhatjuk edényben, ekkor a teraszunkat, erkélyünket díszíti. Figyeljünk, hogy ekkor is lassan szokja meg a kinti hideget.
Jól gondoljuk át, hova ültetjük. A fa ugyanis folyamatosan nõ, 20 mnél is magasabbra, átmérõje 8 m is lehet. Fenyõformájából adódóan a
föld fölött a legszélesebb, ezért, hogy mellette közlekedni is lehessen,
legalább 5 m helyet hagyjunk minden irányban.
Talajban nem válogat, kedveli a napfényt, fagytûrõ. A nagyon meszes
talajt nem kedveli, ilyenkor talajcserét kell végezni 2 m-es szélességben és
0,5 m mélyen. Hetente egyszer öntözzük. Nem szereti a pangó vizet, de a
szárazságot sem. Ültetés elõtt legalább háromszor akkora gödröt ássunk,
mint a fa földlabdája. Miután a cserepet eltávolítottuk, lazítsuk meg a
gyökereket. Töltsünk vissza annyi földet, hogy ha belehelyezzük a fát, a
gyökerek teteje a földfelszínnél kicsit lejjebb legyen. Temessük vissza
földdel, és jól iszapoljuk be. Az ültetést fagymentes, hûvös idõben végezzük, így kicsi az esély a kiszáradásra (legjobb az április hónap). Utána
legyünk türelmesek, mert a gyökeresedés eltarthat 2-3 évig is.

FENYÕVÁSÁR
Nagy lucfenyõakció
1,5–2,0 m-es lucfenyõk már 2500 Ft-tól!
A XXII. ker. önkormányzat és a Fitoland Kft. kedvezményes
karácsonyfavásárt rendez a kerület lakosainak a FITOLAND
DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZET telephelyén.
Az önkormányzat és a Fitoland Kertészet közös akciója Szabolcs
Attila polgármester, az akció kezdeményezõje szerint segítség lehet
azoknak, akik a családi kiadások megnövekedése mellett
az otthonukba szeretnének szép növényeket.
A 2009. december 24-ig a Fitolandnál vásárolt fenyõfák árának
30%-át levásárolhatja kertészetünkben 2010. január 2–28. között.
A kedvezmény pénzben nem váltható meg, más kedvezménnyel
nem vonható össze. Az akció a készlet erejéig érvényes. A fenyõfavásárláskor kapott blokk/számla megléte a 30%-os árkedvezmény levásárlásának alapfeltétele.
A vásár helyszíne:
Fitoland Dísznövénykertészet
Bp. XXII. ker., Rókales u. 2–4., a Szoborpark mellett.
Nyitva: mindennap 8.00–18.00 óra között.
További szezonális ajánlatainkat, kertészeti tanácsainkat keresse a
www.fitoland.hu weboldalon.

Rendõrségi hírek
1. 2009. október 7-én 18.15 óra körüli idõben az Árpád
Utcai Általános Iskola elõtti járdán két 12 éves kislány
szeme láttára az ismeretlen elkövetõ a nadrágjából elõvett nemi szervén mozgatta a kezét.
Személyleírás: 20 év körüli, 175 cm magas, félhosszú, világosbarna hajú, világos szemû, átlagos
testalkatú, jól szituált férfi.
2. 2009. szeptember és november közötti idõben 5
alkalommal a Vöröskereszt utcai játszótér közelében
önkielégítést végzett egy fiatal nõ szeme láttára egy ismeretlen tettes. Az elkövetõ sötétbõrû, 30-35 év körüli,
sötét hajú, sötét szemû, körszakállas, borostás, ápolatlan kinézetû férfi. Ruházata minden alkalommal fekete színû dzseki, amelyen mindkét oldalon fehér színû
csíkok vannak.
3. December 14-én fegyveres rablás történt a
Nagytétényi úti trafikban. Az ismeretlen tettes a kezében egy marok lõfegyverrel lépett be az üzletbe.
Az elkövetõ a pénzt követelte, és a fegyvert az eladóra szegezte. A sértett elõvette a pultban elhelyezett bevételt, ami 2500 Ft volt. A fegyveres rabló azt

mondta, hogy „Nagy címlet kell!” Mivel a sértett megijedt a fegyvertõl
és az elkövetõtõl, odaadott neki még 70 000 Ft-ot.
Az elkövetõ személyleírása: 180 cm magas férfi, akinek erõs dohányos, mély hangja van. Kb. 25-35 év közötti lehetett. Arca egy rockersállal volt takarva, mindkét kezén fekete motoroskesztyût viselt.
4. A képen látható személy egy férfi társával
együtt önkormányzati dolgozónak adja ki magát. Az ünnepek közeledtével ajándékozási
szándékkal jutnak be a lakásokba. A sértett figyelmét egyikük eltereli, míg a másik lopásokat
követ el. Az elkövetõt a lakók segítségével sikerült elfogni. Keressük a nõ társát, aki kb. 165170 cm, sovány testalkatú, fehér bõrû, baseballsapkát, kék munkáskabátot viselt, kimondottan lefelé fordított V alakú bajuszt visel.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy aki a képeken látható ismeretlen
tetteseket felismeri, az hívja kerületi rendõrkapitányságot a 229-2622es telefonszámon.
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Pályázati felhívás büféhelyiség Karácsonyra hangolódva
Baross Gábor Általános Iskoüzemeltetésére
lában 15 éve hagyomány a kaA
rácsonyi terítési és étkezési verBudafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzatának megbízásából eljárva a KÖSZ 22 Kft. nyilvános pályázatot hirdet a 1221
Budapest, Városház tér 11. (hrsz.: 223610.) szám alatti polgármesteri
hivatalban található, 15 m2 alapterületû büféhelyiség üzemeltetésére.
A pályázaton részt vehet bármely egyéni vállalkozó és gazdasági társaság,
amely megfelel a pályázati feltételeknek.
Ajánlatot a technológiai és mûszaki kialakítás paramétereire, a megvalósítás pénzügyi garanciájára, valamint a megvalósítás és a mûködtetés
során a tervezett kínálatra és árszintre kell tenni.
A pályázati feltételeket tartalmazó kiírás ingyenesen letölthetõ a
www.koz22.hu honlapról.
A pályázati ajánlatok benyújtásának határideje: 2009. december 30.
12 óra, KÖSZ 22 Kft. Titkársága (1222 Budapest, Kereszt u. 2.).
A pályázatok bontásának helye és ideje: 2010. január 4. 16.00 óra, KÖSZ
22 Kft. (1222 Budapest, Kereszt u. 2.).
A pályázatok elbírálása 2010. január 4-ét követõen történik a kiíró
által. Az ajánlattevõk a pályázat eredményérõl a döntést követõ 8 napon
belül írásban kapnak értesítést.
A pályázat lebonyolítását a kiíró megbízása alapján a KÖSZ 22
Budafok-Tétényi Közösségi Szolgáltató Kft. látja el. A helyiség
megtekinthetõ a helyszínen, a hivatal ügyfélfogadási idejében.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a benyújtott pályázatokat szabad mérlegelés alapján bírálja el, és amennyiben megfelelõ pályázat nem érkezik
be, úgy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A döntések ellen jogorvoslatnak helye nincs.
Budapest, 2009. december 7.

seny megrendezése. A verseny
célja, hogy színesítse a karácsonyra való felkészülést, valamint
hogy fejlessze az ünnepi terítési,
étkezési és viselkedési kultúrát.
December 11-ére a felsõ tagozatból nyolc négyfõs csapat készült
nagy izgalommal. A zsûri tagjai (Ottrok Endréné, a hagyomány megteremtõje, Gömörei József, a Cipó Pékség egyik vezetõje, Kukainé Békési
Emese igazgatónõ és Bognárné Tábori Ágnes igazgatóhelyettes) folyamatosan pontozták a terítés pontosságát és látványosságát, a kulturált étkezést, a versenyzõk viselkedését és ünnephez illõ öltözékét. Nagy meglepetésre az egyik ötödikes csapat (Sári Viktória, Várhalmos Nikolett, Szilágyi Péter, Roszkop Roland) nyerte el az elsõ díjat. De minden résztvevõ
nyert, hiszen egy tanulságos, ugyanakkor emelkedett hangulatú kellemes
délutánt tölthettek együtt. Ezúton is köszöni az iskola a kerületi támogatók önzetlen és nagylelkû felajánlását – Cipó Pékség, Campona McDrive,
Akácos Vendéglõ. Ajándékaikat az elsõ három helyezett csapat kapta.

P+R parkoló: munkaterület átadás
A Budafok-Háros vasútállomás területén megkezdõdött a munkaterület átadása a P+R parkoló építésének elõkészítéseként. Az
önkormányzat, a MÁV és a Parking Kft illetékesei bejárták a vasúti sínek és a Nagytétényi út között fekvõ térséget , ahonnan a közeljövõben a MÁV eltávolítja az itt raktározott vasúti keresztaljakat, s megkezdik a közmûvek feltérképezését.
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Játszva ünnepelj velünk! Gurul a golyó, ki tudja
hol áll meg…
E

zzel a szlogennel került megrendezésre idén elõször – de remélhetõleg
nem utoljára – az az általános iskolások részére meghirdetett játékoszenés délelõtt, amelyet az önkormányzat a Tétény-Promontor Polgári
Lövészegylet és a Budafok-Tétényi Baráti Körök Egyesülete közösen készített elõ. A BMTE-pálya csarnokában délelõtt 10-kor gyülekeztek a 9
benevezett kerületi iskola diákjaiból álló nyolcfõs csapatok. A rendezvényt Karsai Ferenc alpolgármester nyitotta meg, majd megkezdõdött a
vetélkedés. A sorversenyekben különleges, egyáltalán nem megszokott
számokban kellett bizonyítaniuk a résztvevõknek. Volt hordógörgetõ és
kosárcipelõ verseny, szárazon hokizás és számos egyéb színes versenyszám. Akik éppen nem versenyeztek, azokat virsli, zsömle, meleg tea, narancs és egy fáradhatatlan Mikulás jóvoltából elképesztõ mennyiségû
szaloncukor várta a pálya szélén. Akik épp ráértek, azok a budafoki Nagy
Ferenc és felesége, Antal Judit, azaz a GEVETEX Kft. által karácsonyra ingyenesen felajánlott új ruhákból válogathattak a lelátón. A dél után véget
ért vetélkedõ eredményhirdetése Németh Zoltán alpolgármester közremûködésével zajlott, amelyet felfrissülésként a Makám zenekar koncertje követett. A hagyományteremtõ céllal és nem utolsósorban azzal az elgondolással született program, hogy a gyerekek hétvégén egy kellemes
délelõttöt töltsenek együtt játékkal és ajándékokkal, remélhetõleg jövõre
is folytatódik.
A sorverseny elsõ három helyezettje pedig:
1. Kolonics György Általános Iskola
2. Kossuth Lajos Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola
3. Általános és Német Nemzetiségi Általános Iskola.
Gratulálunk!

Minden évben nagy sikernek örvend az a sportversenysorozat, amely
Budafok-Tétény szervezetei között zajlik. Nem titok, hogy amióta a
Camponában bezárták a bowlingpályát, minden résztvevõnek kicsit
hiányérzete volt, hiszen ez a versenyszám volt az egyik legnépszerûbb.
Idén a szervezõk és résztvevõk úgy döntöttek, hogy megpróbálnak új
helyszínt találni a golyózásnak. Így történt, hogy a szomszédos kerületben lévõ Gold Crown Szabadidõ Központ nyolcpályás bowlingszalonját
egy elõzetes egyeztetés után sikerült megszerezni december 12-én, szombaton egy kétórás zártkörû versenyre. Így aztán ismét összecsaphatott az
önkormányzat, a rendõrség, az ELTE kollégiuma, az Ivanics Kft., a
Budafok-Tétény Baráti Körök, és az újonnan nevezett mentõsök csapata.
Jó volt a hangulat, gurultak a golyók és dõltek a fák. A küzdelembõl végül
a versenysorozat életre hívója és fõ szervezõje, a Budafok-Tétény Baráti
Körök „A” csapata került ki gyõztesen (volt „B” csapatuk is, õk kicsit
hátrébb végeztek). De nem csak a csapatok teljesítményét díjazták,
hanem számolták az egyéni rekordokat is. A hölgyek közül remek teljesítménnyel Bozsó Gy. Zsoltné (BTBKE) 131 fával, míg a férfiak közül Fodor
Ádám (mentõsök) 150 fás csúcsteljesítménnyel végzett az elsõ helyen. A
vetélkedés természetesen 2010-ben is folytatódik. Januárban az elsõ megmérettetés a focigála lesz. Azok a civil szervezetek, akik szeretnének
bekapcsolódni ebbe a remek sorozatba, figyeljenek, mert közeledik az év
vége, de még lehet nevezni!

S.V.

S.V.

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzat jegyzõje
pályázatot ír ki:
1. Szociális, egészségügyi és gyámügyi irodavezetõ munkakör betöltésére
Feladatok:
– a szociális ellátással, a gyermek- és ifjúságvédelemmel, a gyámügyi igazgatással
kapcsolatos feladatok végrehajtása,
– az iroda irányítása, az iroda jogszerû mûködésének ellenõrzése,
– képviselõ-testületi, bizottsági elõterjesztések elkészítése, testületi döntések végrehajtása,
– szociális és gyermekvédelmi intézményekkel kapcsolatos fenntartói feladatokban
való közremûködés,
– kapcsolattartás és együttmûködés társszervezetekkel.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– jogász, közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szintû pedagógus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervezõ,
államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szintû
végzettség és szociális ügyintézõi szakképesítés,
– a közigazgatási versenyvizsgáról szóló 126/2009. (VI. 25.) Korm. rendelet szerint
versenyvizsga vagy a kormányrendeletben meghatározott mentesség,
– szociális területen szerzett legalább 3 éves gyakorlat,
– számítástechnikai felhasználói alapismeretek (Word, Excel),
– vagyonnyilatkozat-tétel.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat.
A pályázat tartalmazza:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolatát,
– a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének
ismertetését,
– szociális, egészségügyi és gyámügyi irodavezetõi munkakör ellátásával kapcsolatos
szakmai elképzelések.

2. Pályakezdõ diplomás fiatalok ösztöndíjas foglalkoztatására
Az ösztöndíjas foglalkoztatás által a pályakezdõ fiatalok lehetõséget kapnak arra,
hogy a diplomájuk mellé gyakorlati munkatapasztalatot is szerezzenek, ezáltal
megkönnyítve a késõbbi elhelyezkedést. Fõként olyan pályázók jelentkezését várjuk,
akik elsõsorban a közigazgatásban szeretnének szakmai tapasztalatot szerezni.
Pályázati feltételek
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– 30 életévnél fiatalabb életkor,
– fõiskolai vagy egyetemi szintû igazgatási vagy jogi végzettség, turisztikai vagy idegenforgalmi felsõfokú végzettség, amelyet igazoló okirat kiadására az ösztöndíjas
foglalkoztatási jogviszony létesítését megelõzõ két éven belül került sor,
– START-kártya vagy arra való jogosultság.
Ösztöndíjas foglalkoztatásra kijelölt szakterület
Igazgatási iroda
– jogász vagy igazgatásszervezõ végzettség.
Gyámhivatal
– jogász vagy igazgatásszervezõ végzettség.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– fényképes önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– motivációs levelet,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát.
Illetmény, egyéb juttatások:
– bruttó 138 000 forint ösztöndíj,
– utazásiköltség-térítés,
– étkezési hozzájárulás.
A pályázatokat 2009. december 31-ig a polgármesteri hivatal Humánpolitikai
Irodájához lehet benyújtani „Szociális, egészségügyi és gyámügyi irodavezetõ”
jeligével, illetve „Ösztöndíjas foglalkoztatás” jeligével a szakterület megjelölésével az
alábbi postai vagy e-mail címre:
– e-mail: hegedusk@bp22.hu,
– postai cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.

2009. december 18.
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Bérbeadási hirdetmény

ZÁRKIRÁLY® BT.

A

1027 Bp., Margit krt. 54. T: 201-3928
1117 Bp., Fehérvári út 24. T: 466-5654
Nyitva: H-p: 9-18, szo: 9-14

ZÁR, KILINCS, LAKAT, VASALAT

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat, mint tulajdonos megbízásából a KÖSZ 22 Kft. azonnali bérbevételre kínálja az
alábbi önkormányzati tulajdonú és kezelésû ingatlanokat.
Helyrajzi szám

Funkció

Alapterület

Gyula vezér u. 65.

229203.

gombapince

2093 m2

Gyula vezér u. 65.

229203.

gombapince

2493 m2

Kastélypark u. 1.

232441/0/A/5.

pince

70 m2

Kistétény u. 43.

228590/1.

borospince

170 m2

Kossuth L. u. 25–29.

E03 223657.

üzlet

42 m2

Kossuth L. u. 25–29.

E04 223657.

orvosi rendelõ

22 m2

Kossuth L. u. 25–29.

E11 223657.

üzlet

75 m2

Kossuth L. u. 25–29.

E12 223657.

üzlet

81 m

Kossuth L. u. 25–29.

E13 223657.

üzlet

39 m2

Kossuth L. u. 25–29.

E14 223657.

üzlet

39 m2

Kossuth L. u. 25–29.

E17 223657.

üzlet

27 m2

Kossuth L. u. 25–29.

E18 223657.

üzlet

34 m2

Nagytétényi út 1–5.

224929.

mûhely, raktár

409 m

Nagytétényi út 1–5.

224929.

raktár

456 m2

Nagytétényi út 46.

24911/2/A/1.

üzlet

197 m2

Nagytétényi út 46.

224911/2/A/7.

raktár

30 m2

Nagytétényi út 46.

224911/2/A/8.

raktár

49 m2

Nagytétényi út 46.

224911/2/A/9.

raktár

46 m2

Nagytétényi út 66.

224769/1/A/21.

üzlet

59 m

Nagytétényi út 292.

232543/0/A/5.

üzlet

98 m2

223278/1.

pince

301 m2

220707.

pince

480 m2

228882/44.

üzlet

205 m2

220591/0/A/1.

iroda

70 m2

Péter Pál u. 15.
Péter Pál u. 18–20.
Rákóczi út 20/B
Vihar u. 1.

2

szociális helyiségek vannak kialakítva. A felépítmény jó állapotú.
Az ingatlan buszok tárolására és
egyéb célra egyaránt bérbe vehetõ. Az
ingatlanon víz, villany, csatorna van,
a helyiségcsoport riasztóval védett.
Az ingatlan bérbevételi feltételeirõl felvilágosítás a KÖSZ 22 Budafok-Tétényi Közösségi Szolgáltató
Kft.-ben (1222 Budapest, Kereszt
u. 2.) kérhetõ. (Szabó Ferencné,
Takács Ádám, tel.: 229-2499, 2292337.)
Félfogadási idõ:
hétfõ: 13.30–18.00,
szerda: 8.00–16.00,
péntek: 8.00–11.30.

További információk: www.koz22.hu

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

Bérbeadási hirdetmény
A

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat, mint tulajdonos megbízásából a KÖSZ 22 Kft. azonnali bérbevételre kínálja az
alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat.
Cím

Helyrajzi szám

Bp. XXII., Árpád u. 19/C 4. sz.
Bp. XXII., Árpád u. 19/C 6. sz.
Bp. XXII., Leányka u. 14.

224005/1/A/10.
224005/1/A/12.
220560/0/A/3.

Bp. XXII., Leányka u. 14.

220560/0/A/189.

Funkció Alapterület

2

Bérbeadási hirdetmény
Budafok-Tétény Budapest XXII.
Kerületi Önkormányzat, mint
tulajdonos megbízásából a KÖSZ 22
Kft. azonnali bérbevételre kínálja a
Bp. XXII., Bányalég u. 106. (hrsz.:
233127/1.) szám alatti önkormányzati tulajdonú, korábban buszgarázs
céljára hasznosított felépítményes
ingatlant.
Az ingatlan telekterülete: 6424
m2, melyen egy 180 m2 alapterületû
garázsépület áll. A garázs kétállásos,
a felépítmény kialakításából adódóan emeletes busz tárolására is alkalmas. A garázskapuk távvezérlésûek.
A buszgarázson belül önálló tárolóhelyiség, illetve öltözõ-pihenõ és

• EGYFORMA ZÁRLATÚ és FÕKULCSOS rendszerek

2

Az ingatlanok bérbevételi feltételeirõl felvilágosítás a KÖSZ 22 Budafok-Tétényi
Közösségi Szolgáltató Kft.-ben (1222 Budapest, Kereszt u. 2.) kérhetõ.
(Szabó Ferencné, Takács Ádám, tel.: 229-2499, 229-2337).
Félfogadási idõ: hétfõ: 13.30–18.00, szerda: 8.00–16.00, péntek: 8.00–11.30 óra.

A

• KULCSMÁSOLÁS: lakás, autó, speciális és mágnes
• ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA

!
!
0% at
–1 mb
o
sz

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:
Cím

garázs
garázs
garázs

14 m2
14 m2
20 m2

(iker egyik fele)

garázs

20 m2

(iker egyik fele)

Bp. XXII., Rózsakert u. 13.
228882/9/A/3.
Bp. XXII., Rózsakert u. 21.
228882/14/A/1.
Bp. XXII., Rózsakert u. 21.
228882/14/A/3.
Bp. XXII., Rózsakert u. 29/C 19. sz. 228882/16/0/A/50.
Bp. XXII., Sóhaj u. 2/A 6. sz.
224005/5/A/12.
Bp. XXII., Sóhaj u. 2/B 5. sz.
224005/4/A/11.
Bp. XXII., Tûzliliom u. 53. 4. sz.
228882/7/A/23.
Bp. XXII., Tûzliliom u. 57. 3. sz.
228882/8/A/26.
Bp. XXII., Vihar u. 7/b
220652/0/A/65.

garázs
garázs
garázs
garázs
garázs
garázs
garázs
garázs
garázs

18 m2
13 m2
18 m2
13 m2
13 m2
13 m2
13 m2
13 m2
17 m2

Az ingatlanok gépkocsitárolásra és raktározási célra egyaránt bérbe vehetõek. Az Árpád és
Sóhaj utcai garázsokban villany, míg a Rózsakert és Tûzliliom utcai garázsokban villany és
távfûtés van. A garázsok bérbevételi feltételeirõl felvilágosítás a KÖSZ 22 Budafok-Tétényi
Közösségi Szolgáltató Kft.-ben (1222 Budapest, Kereszt u. 2.) kérhetõ (Szabó Ferencné,
Takács Ádám, tel.: 229-2499, 229-2337).
Félfogadási idõ: hétfõ: 13.30–18.00, szerda: 8.00–16.00, péntek: 8.00–11.30.

A Szent Szabina Közhasznú Alapítvány hálás szívvel
mond köszönetet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 528 692 forintot az
alapítvány javára ajánlottak fel.
Ezen összeget ifjúságnevelésre valamint a kápolna és
környezete gondozására, szépítésére fordítottuk.
Felajánlásaikat a továbbiakban is köszönettel vesszük.
Köszönettel és tisztelettel: dr. Bakos Tibor Gergely
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Elõzõ rejtvényünkben egy, a kerületben mûködõ nemzetiségi fúvószenekar nevét rejtettük el. A helyes megfejtés:
Südofen Blaskapelle. Mostani rejtvényünkben a kerület egyik legszebb épületének, a magyar késõ-barokk építészet egyik remekének nevét rejtettük el. Beküldendõ a vízszintes 1. és a függõleges 34. számú sorok megfejtése.
Vízszintes:
1. Az épület nevének elsõ része. 10. Piacon értékesít. 11.
Vérezni kezd! 12. Az Amerikai Egyesült Államok nevének
angol rövidítése. 13. Kerület, röv. 14. Nem hiába keres.
15. Állami bevétel. 17. Félhalk! 19. Idegen elõtag: kõ-, kõzet-. 22. Gyermekien hiszékeny. 24. Hamis, talmi. 25. Magyar színésznõ, "a nemzet csalogánya" (Lujza, 18501926). 26. Asszonynévképzõ. 27. Harc, küzdelem. 29. Lelki teher. 31. Félszáz! 33. ... Max; Mel Gibson filmszerepe.
35. Tóth Árpád szülõvárosának lakója. 37. Angolna, németül (AAL). 39. ... Stockholm; svéd sportklub. 41. Libahang. 42. Ész, értelem.
Függõleges:
1. Hozzáfog. 2. Angol világos sör (ALE). 3. A szájüregnek
a gége és a nyelõcsõ felé folytatódó része. 4. Nagydob része! 5. Ádám párja. 6. Hideg évszakra vonatkozó. 7. Zérus,
semmi. 8. Egységben van! 9. ... Thorpe; egykori világklasszis ausztrál úszó. 14. Állóvíz. 16. Veszprém megyei
község az ajkai kistérségben. 18. Az udvaron. 20. Falusias
ízû nõi becenév. 21. Adnak neki. 22. Kétfejû mesebeli kígyó a buddhista mitológiában. 23. Focicsapat hátsó alakzata. 28. Rizsbor, a japánok nemzeti itala. 30. Ott lent, népies szóval. 32. Hatalmas. 33. Magunk. 34. Az épület nevének második, befejezõ része. 36. Szarvasfaj. 38. ...Darja; turáni folyó. 40. Pitetöltelék! 42. A közelebbi.
S. I.

