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Scholtz Viktória

Õslakos budafokinak mondha-
tom magam. Itt születtem, itt

nõttem fel, ma is itt élünk. Sõt, a
szüleim és a rokonság apai része is.
Egy dologban különbözünk csak, a
családból annak idején mindenki a
Budaiba járt. Csak én nem… Vi-
szont a legjobb barátnõm igen. Így
a nyolcvanas évek közepén én is
tiszteletbeli „budais” lehettem. Ott
voltam minden pénteki diszkóban,
a szalagavatókon, gólyabálokon.
Ismertem a tanárok szokásait és a
folyosói pletykákat. Így nagy öröm-
mel böngésztem azokat a fotókat,
amelyek felett a „‘80-as évek” fel-
irat a november 29-én megnyitott
gimnáziumi kiállításon. 

Folytatás a 6. oldalon...

Havi 360 000 forin-
tos megtakarítás
Egyéves tárgyalási folyamatra tett
pontot a napokban kerület politi-
kai vezetése: áprilistól havi bruttó
háromszázhatvan-ezer forinttal
olcsóbban bérlik a Családok át-
meneti otthonának használt épü-
letet. Szabolcs Attila polgármes-
ter elmondta, hogy kisméretû la-
kásokról, 14 szoba-konyhás, vagy
egy helyiségbõl álló bérlemények-
rõl van szó, melyekben rászoruló
családok kapnak ideiglenes lak-
hatási lehetõséget. A korábbi cik-
lus vezetése  rendkívül drága szer-
zõdést kötött a vállalkozóval, s
most sikerült 25 százalékkal leal-
kudni a bérleti díjat. Az eredmény
azért is jelentõs, mert a bérbe adó
– érvényes szerzõdés birtokában
– nyugodtan ragaszkodhatott
volna szerzett jogaihoz, pénzéhez.
Köszönet érte Galambos (Lagzi)
Lajosnak és csapatának. 

Tamon Erika a
Szelmann-házban

Most szombaton, december 8-
án tartja soron következõ talál-
kozóját a Budafok-Tétény
Nyugdíjasok Köre, amely ezút-
tal sztárvendéget hívott: Tamon
Erika népdalénekest. A
Szelmann–házban este 6-kor
kezdõdõ rendezvényre sok sze-
retettel várják a nyugdíjasokat.
Másnap szokás szerint  ruha-
börzét tartanak, és a megmaradt
ruhákat szétosztják a rászorul-
tak között, közölték a rendez-
vény szervezõi. 

Csodák történnek a kisbabával?

A válasz az 5. oldalon olvasható

Adventi 
készülõdés
Idén elõször tartanak ökumenikus
karácsonyi menetet Budafokon: az
evangélikus, a református és a ka-
tolikus templomnál is megáldják a
betlehemi menetet, amelyen részt
vesznek a kerület  vezetõi, képvise-
lõi,  a díszpolgárok, a civil szerve-
zetek képviselõi, és – mivel az ese-
mény nyilvános, – remélhetõen
minél több karácsonyt váró és ün-
neplõ  lakótársunk – közölte Sza-
bolcs Attila  polgármester. A de-
cember 21-i rendezvényre nagyon
készülnek, felújítják az õsi magyar
szokásokat – fûzte hozzá.  
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Elkészült a jövõ évi költségvetés koncepciója

A képviselõ-testület a készülõ állami költségvetésrõl rendelkezésre álló
információk alapján döntött. Eszerint az állami támogatás aránya 2007-
hez képest 3,8%-kal csökken. Ezzel egyidejûleg az uniós források 26,7%-
os  és az önkormányzati saját folyó bevételek esetében 11,4%-os növeke-
déssel számol a kormány, de nem lehet tudni, hogy mire alapozza ezt az
optimista elõrejelzést.

Várhatóan  2008-ban is folytatódni fog a mûködési kiadások jelentõs
mértékû – tervezett infláción felüli – emelkedése. A legjelentõsebb ár-
emelkedés az élelmiszereknél tapasztalható. Az élelmiszer-drágulás, va-
lamint a közüzemi díjak emelkedése legalább 2008 közepéig fennmarad.
Ez jelentõs mûködési többletkiadással jár az önkormányzatnál.

A mûködési célú központi költségvetési támogatások reálértéke csök-
ken, a fejlesztési források – elsõsorban a megpályázható EU-s támogatá-
sok eredményeként – bõvülnek. A normatív állami támogatások ismét
csökkennek az elõzõ évihez képest. Egyre több normatíva helyett pályáz-
tatási rendszert vezetnek be. Nagy kérdés, hogy amelyik önkormányzat
nem nyer, az hogyan látja el a feladatát?

Jelentõs kiadásnövekedéssel a közüzemi díjaknál kell számolni, ami
valamennyi ágazatot érinti (oktatás, szociális ellátás, polgármesteri hiva-
tal, lakásgazdálkodás, gazdasági társaságok). A költségvetési szervekre
2008. január 1-jétõl magasabb adómérték lesz érvényes. 

A Fidesz Polgári Összefogás Frakció továbbra is biztosítja azoknak a
pedagógiai feladatoknak az ellátását, amelyek kikerültek a normatív fi-
nanszírozás rendszerébõl (diáksport, minõségbiztosítás, szabadidõs te-
vékenység). 

Az intézmények számára biztosítjuk az önrészt a hazai és uniós pályá-
zatokhoz. A kerület kultúrájának, közmûvelõdésének fejlesztését tovább-
ra is kiemelkedõ feladatnak tekintjük. Fontosnak tartjuk a történelmi,
helytörténeti, építészeti hagyományok, értékek feltárását, megõrzését,
megismertetését az újabb generációkkal.

Fenntartjuk a szociális szolgáltatások eddigi színvonalát. Támogatjuk
a lakosság öntevékeny kezdeményezéseit a környezet szebbé tétele érde-
kében, ezért javasoljuk a „Tiszta, virágos kerületért” mozgalom folytatá-
sát. Javasoljuk a „virágosítási program” támogatását a Környezetvédel-
mi Alap terhére.

A környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokból adódóan
2008-ban is biztosítani kell a parlagfû elleni védekezés, valamint a kör-
nyezetterhelési mérések költségét.

Következõ lapszámunk december 19-én jelenik
meg. Lapzárta idõpontja december 10.

A Budafok-Tétény
Budapest XXII. Kerületi

Önkormányzat Játék
utcai Piacának 2007.

december végi –
ünnepi nyitvatartási

rendje:

15., szombat: 6.00–14.00
16., ezüstvasárnap: 6.00–14.00

17–22., hétfõ–szombat:
6.00–18.00

23., aranyvasárnap: 6.00–18.00
24., hétfõ: 6.00–12.00

25–26., kedd–szerda karácsony:
zárva

27–28., csütörtök–péntek:
6.00–18.00

29., szombat: 6.00–14.00
30., vasárnap: 6.00–14.00

31., hétfõ szilveszter: 6.00–14.00
Január 1., kedd újév: zárva.

2., szerda: 6.00–18.00

Fenyõfa-árúsítás: 2007. decem-
ber 10–24. között.

Élõhal-árúsítás: 2007. december
17–24. között.

Szeretettel meghívjuk 
a Budafok-Tétényi Liberális Klub 
összejövetelére

A belépés díjtalan!
Vendégünk: dr. Dancs Gábor János önkormányzati képviselõ, a
közösségi közlekedés tanácsnoka.

Témánk: Dél-Buda közösségi közlekedése.
Helye: 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 60.
Ideje: 2007. december 12. (szerda) 18 óra.

Dr. Lányi István elnök,
Szabad Demokraták Szövetsége

XXII. Kerületi Szervezet
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Egy kalendárium története
Kerületünk lakói megszokhatták

már, hogy az önkormányzat jó
ideje minden évben színvonalas
naptárt ad ki. Nem lesz ez másképp
2008-ban sem, de lesz egy óriási
különbség. Nevezetesen, hogy  de-
cember elejétõl az önkormányzati
irodákban megvásárolható naptár
egészen egyedi felfogásban és kon-
cepció alapján készült. Keresztesy
Árpáddal, a naptár szerkesztõjével
és megálmodójával beszélgettünk
arról, hogyan lett az ötletbõl mára
kerületi naptár.

A történet önkormányzati része
még 1999-re nyúlik vissza, de a
gondolat folyamatosan érlelõdött
az elmúlt húsz évben. Keresztesy
Árpád – aki huszonkét éve él Buda-
fokon – szõlészettel, borászattal és
borkereskedelemmel foglalkozik
idestova két évtizede. Mi is lehetett
volna hát jobb ajándék a családtól
és a barátoktól minden ünnepen,
mint egy-egy szõlészeti vagy borá-
szati témájú naptár. Ugyanazok a
témák unásig, nagyjából azonos
minõségben. Semmi új és megle-
põ. Nyolc évvel ezelõtt aztán már
megvolt az ötlet az önkormányzat
részére, de sajnos, javaslatával ki-
futott az idõbõl és más naptárter-

vet fogadott el az akkori vezetés.
Aztán az utóbbi években nem volt
idõ aktualizálni a témát, így idén
nyárra jutott el a dolog odáig, hogy
Szilágyi Attila grafikussal bemu-
tathatták a koncepciót az önkor-
mányzatnál. Hogy miben lesz más
ez a naptár, mint az elõzõek? Hát

abban, hogy a megszokott kép-
anyag mellett – ami ebben az eset-
ben óriási körültekintéssel váloga-
tott szõlészeti-borászati témájú fo-
tókat jelent – bejegyzõs kalendári-
umként is használható. Benne van-
nak természetesen a névnapok, de
ez még nem minden. A szerkesztõ

összeállított egy olyan kul-
turális és irodalmi részt is
minden hónaphoz, amely
szintén az adott témával
foglalkozik. Van benne bor
ihlette vers, idézet, hónap
vicce és természetesen egy
kis szakmai rész ismeretlen
vagy ritka szõlõfajtákról,
sõt, a Kárpát-medencei bor-
vidékeket is bemutatja
majd a 2008-as kalendári-
um. Mikor is lehetne aktuá-
lisabb ez a naptár, ha nem
most, amikor idén húsz éve
annak, hogy Budafok a szõ-
lõ és bor városa lett, vagy
amikor az önkormányzat
teljes erõvel dolgozik egy
Közép-európai Borközpont
létrehozásán. Keresztesy
Árpád nem titkolt célja az
volt, hogy egy olyan naptár
kerüljön idén a falakra,

amely kicsit más, mint az eddig
megszokottak. Nem csak szép, igé-
nyes, de hasznos is. Bízunk benne,
hogy a kerületiek lelkesen fogad-
ják az újítást, mert már van ötlet a
folytatásra…

S. V.  

Ülésezett a képviselõ-testület
Aképviselõ-testület módosítot-

ta a 2007. évi költségvetésrõl
szóló rendeletét, és elfogadta a
költségvetés I., III. negyedévi telje-
sítésérõl szóló beszámolót. Megha-
tározta a helyi adókkal kapcsola-
tos, a 2008. évre szóló koncepció-
ját. A részletek a kerületi honlapon
az önkormányzat fül alatt, a „Tes-
tületi ülések dokumentumai” me-
nüpontban olvashatók.

Rövid, egy egyedi lakossági
igényt érintõ vita után elfogadták a
Budafok-Belváros Kerületi Szabá-
lyozási Tervérõl és Építési Szabály-
zatáról szóló rendelet módosítását
és kibõvítését. Módosult az önkor-
mányzat tulajdonában álló közte-
rületek használatáról szóló rende-
let is, ez a közterület-használati díj-
tételek évente esedékes emelését
takarja. Hasonlóan módosultak a
Játék u. 1–3. sz. alatti piac hely-
használati díjai is.

Elfogadta a képviselõ-testület az

önkormányzat 2008. évi költségve-
tési koncepcióját, aminek  alapján
elkezdõdhet a 2008. évi költségve-
tés részletes kidolgozása. Az élel-
miszerárak és a közüzemi díjak inf-
lációs mértéken felüli emelkedése
jelentõs mûködési többletkiadást
jelent az önkormányzat költségve-
tésében.

A Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetésérõl szóló törvényter-
vezet 55. § (2) bekezdése szerint a
kormány 5,2%-os országos nettó
átlagkereset-növekedéssel és
4,5%-os fogyasztói árnövekedés-
sel számol. 

Az önkormányzat költségveté-
sének tervezésénél figyelembe kell
venni, hogy a kormány a Magyar
Köztársaság 2007. évi költségve-
tésének tervezésénél átlagos 6,5%-
os inflációval számolt, melyhez ké-
pest a 2007. évi átlagos infláció
mértéke 7,5% körül lesz.

Az eddig végzett számítások és

az elõrejelzések alapján önkor-
mányzatunknál – a feladatellátás
jelenlegi szervezeti keretei mellett
– a 2008. évi mûködési célú kiadá-
sok fedezetére nem elegendõ az in-
tézményi és önkormányzati sajá-
tos mûködési célú bevételek együt-
tes összege, ami indokolttá teszi az
önkormányzati feladatok ellátásá-
nak újrastrukturálását.

Összességében a mûködési célú
központi költségvetési támogatá-
sok reálértéke csökken, a fejleszté-
si források – elsõsorban az EU-s tá-
mogatások és a hazai társfinanszí-
rozás eredményeként – bõvülnek.
Az államháztartás mûködésének
racionalizálását és az olcsó állam
elvét szem elõtt tartva, az önkor-
mányzatok állami támogatása ösz-
szességében 3,5%-kal csökken. A
mûködést érintõen jelentõs ki-
adásnövekedéssel a közüzemi dí-
jaknál kell számolni, ami vala-
mennyi ágazatot érinti (oktatás,

szociális ellátás, polgármesteri hi-
vatal, lakásgazdálkodás, gazdasági
társaságok). A dologi kiadások
másik legnagyobb tétele a vásárolt
élelmezésre fordított kiadások ösz-
szege, ami várhatóan az elõzetes
áregyeztetés alapján 10,5%-kal
emelkedik 2008. január 1-jétõl. 

Az önkormányzat intézményei
és gazdasági társaságai átszervezé-
sének irányáról is döntöttek a kép-
viselõk, három lehetséges változat
megfontolása után. Az átszervezés
lényeges tartalmi kérdéseit ezután
kell kidolgozni. A folyamatot az
önkormányzatban képviselt pár-
tok által delegált szakértõk is véle-
ményezik, és javaslataikkal elõse-
gítik a sikeres átalakítást.

A képviselõ-testület végül helyt
adott Vági Pálné aljegyzõ nyugdí-
jazási kérelmének. Szabolcs Attila
polgármester meleg szavakkal kö-
szönte meg Vági Pálné négyéves al-
jegyzõi tevékenységét.
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Mint azt elõzõ lapszámunkban
olvashatták, a képviselõ-tes-

tület döntése alapján idén
Szepesfalvyné Magassy Márta, a
Szociális Szolgálat intézményveze-
tõje és Nagy Ferenc, a Krízis Ala-
pítvány munkatársa kapta a Szoci-
ális Munkáért Díjat.

Szepesfalvyné Magassy Márta
nyolcadik éve vezeti a kerület Szo-
ciális Szolgálatát. A zavartalan mû-
ködés biztosítása mellett számta-
lan új szolgáltatás bevezetése is fû-
zõdik a nevéhez. A Szociális Szol-

gálat keretein belül létrejött a fo-
gyatékosokat támogató csoport, a
„Csigaház”, valamint a fogyatéko-
sok klubja, a „Napraforgó” és a
„Serapis” közösségi pszichiátriai
ellátás. Az irányítása alatt mûködõ
idõsek klubjaiban, a szociális ét-
keztetésben és a házi segítségnyúj-
tásban is emelkedett az ellátottak
száma. Tavaly európai uniós pá-
lyázat keretében új telephelyet ho-
zott létre a fogyatékosok napköz-
beni ellátására. Eddig az önkor-
mányzat honlapján olvasható köz-
lemény. Kíváncsian vártam hát a
találkozást Szepesfalvyné Magassy
Mártával, hiszen a felsorolásból is
jól látható, nem egy nyugalmas ál-
lás intézményvezetõnek lenni. A
Szociális Szolgálat Anna utcai iro-
dájában nagy a sürgés-forgás. Gya-
nítom, így megy ez nap mint nap.
Az intézményvezetõ épp telefonál,
intézkedik, a kollégák, az informá-
ciók jönnek-mennek. Mikor végre
akad néhány csendes perc, leülünk
beszélgetni. Aztán azonnal elõtér-
be kerül a személyes pályafutás, és
karrier helyett a szolgálat, és annak
munkája. Abban is hamar egyetér-

tésre jutunk, hogy az emberek nem
igazán ismerik, tudják, mi a felada-
ta egy szociális szolgálatnak és mi-
lyen szolgáltatásokat nyújthat az
arra rászorulóknak. Pedig ez lenne
a legfontosabb. Szepesfalvyné
Magassy Márta és munkatársai fo-
lyamatosan azon fáradoznak, hogy
megismertessék a kerületben élõk-
kel munkájukat. Itt és most meg-
próbálunk mi is segíteni.

– Kik kereshetik meg a Szociális
Szolgálatot és milyen problémákkal?

– Mindazok, akiknek családjá-

ban elõfordul fogyatékosság, pszi-
chiátriai betegség, idõskori
demencia, konfliktusok, betegség,
szociális problémák, munkanélkü-
liség, adósság, magány, önellátási,
életvezetési problémák, bizonyta-
lanság, döntésekben való tanács-
talanság. Ezekkel a problémákkal
mind meg lehet keresni a Szociális
Szolgálatot, ahol a munkatársak
megpróbálnak megoldást találni,
segítséget nyújtani a rászorulók-
nak. Vannak idõsklubok, fogyaté-
kosokat támogató csoportok és
klubok, de pszichiátriai ellátást, ét-
kezést is igényelhetnek a hozzájuk
fordulók. Ahhoz, hogy eligazod-
junk a szociális szolgáltatások út-
vesztõjében, próbálunk itt, a Vá-
rosházi Híradó hasábjain is segít-
séget nyújtani és röviden bemutat-
ni a szolgáltatásokat, valamint
megadni az elérhetõségeket.

Idõsek klubjai

Kerületünkben élõ nyugdíjasa-
ink számára biztosítunk különbö-
zõ szabadidõs programokat.

Egészségügyi felvilágosítás, ki-
rándulások, múzeumlátogatás, ve-
télkedõk, zenés mûsorok, mentál-
higiéné, fodrászat, pedikûr, kéz-
mûves foglalkozások, torna, klub-
programok, segítséget nyújtunk
hivatalos ügyeik intézésében is. A
klubtagság ingyenes.

Szivárvány Klub 1221 Buda-
pest, Anna utca 10. Vonzáskörze-
te: 1221, 1222, 1223 irányítószám-
hoz tartozó területek. 

Klubvezetõ: Szilágyiné Szalay
Szilvia, tel.: 226-0179.

E-mail: idosklubok@xxiiszoc-
szolg.hu, valamint azonos címen
kiegészítõ szolgáltatás: 

Nefelejcs Klub
Itt olyan idõsek ellátását vállal-

juk, akik egészségi állapotuk (idõs-
kori demencia, Alzheimer-kór)
miatt napközben felügyeletet igé-
nyelnek. A klubtagság feltétele
szakorvosi diagnózis és legalább
részleges önellátási képesség (ét-
kezés, mosdó használat kis segít-
séggel). A klubtagság ingyenes. 

Fontos információ, hogy ez a
szolgáltatás nyújtott nyitva tartás-
sal üzemel: 7.30–18 óráig. 

Nagytétényi Idõsek Klubja
1225 Budapest, Nagytétényi út
266. Vonzáskörzete: 1225 irányító-
számhoz tartozó területek. Klub-
vezetõ: Tarapcsik Gyuláné. Tel.:
207-2885. E-mail: idos-
klubok@xxiiszocszolg.hu.

Levendula Idõsek Klubja 1224
Budapest, XVI. utca 22. Vonzás-
körzete: 1223, 1224 irányítószám-
hoz tartozó területek. Klubvezetõ:
Kardalus Dóra. Tel.: 362-4094. E-
mail:
idosklubok@xxiiszocszolg.hu.

Szociális étkeztetés

Szociálisan rászorulóknak jöve-
delemtõl függõen kedvezményes
áron, ill. ingyenesen biztosítunk
étkezést, amely ételhordóval elvi-
hetõ, vagy az idõsklubokban hely-
ben elfogyasztható. Orvosi igazo-
lás alapján, egészségi állapot függ-
vényében házhoz szállított formá-
ban is lehetséges az étkezést igény-
be venni.

Az igénybevétel módja irányító-
szám szerint: 1221, 1222, 1223 irá-
nyítószámok, 1221 Bp., Anna utca

10. Tel.: 226-0179 elvitellel vagy
helyben.

1221, 1222 irányítószámok,
1221 Bp., Köd utca 2–4. Tel.: 226-
4136 csak kiszállítva.

1223, 1224 (Baross G. telep),
1224 Bp., XVI. utca 22. Tel.: 362-
4094 helyben, elvitellel, kiszállítva.

1225 (Nagytétény), 1225 Bp.,
Nagytétényi út 266. Tel.: 207-2885
helyben, elvitellel, kiszállítva. E-
mail: etkeztetes@xxiiszocszolg.hu.

Napraforgó Fogyatékosok
Klubja

Klubunk nappali ellátást nyújt
bármely fogyatékkal élõ nagykorú
személy számára. Új épület, mo-
dern eszközök, akadálymentesí-
tett, szép környezet, az érintettek-
kel szeretettel, hozzáértéssel fog-
lalkozó szakemberek. Szolgáltatá-
saink: személyre szabott készség-
és képességfejlesztés, minden le-
hetséges esetben az önálló életre, a
képességek szerinti munkába ál-
lásra való felkészítés, társas kész-
ségek fejlesztése, mozgásfejlesztés,
kézmûves foglalkozások, kutya-,
zeneterápia, úszás, kirándulások,
szabadtéri programok, kedvezmé-
nyes étkezés, folyamatos együtt-
mûködés a szülõkkel, érdekképvi-
seleti fórum. A klubtagság ingye-
nes, kedvezményes étkezés bizto-
sított.

Nyitva tartás: H–P 7–17 óráig,
klubvezetõ: Papp Krisztina. 
E-mail: 1221 Budapest, Köd utca
2–4. Tel.: 226-4136, (20) 258-7252.
E-mail: napraforgo@xxiiszoc-
szolg.hu.

Csigaház Támogató Csoport
Mozgás-, hallás-, értelmi, látás-

sérült, valamint más okból akadá-
lyozott embereket otthonukban
segítjük abban, hogy hozzájussa-
nak a nekik járó ellátásokhoz, jut-
tatásokhoz, esélyegyenlõségük nö-
vekedjen, leküzdjék a fogyatékos-
ságukból eredõ akadályokat. Segí-
tünk hivatali ügyekben, lelki prob-
lémákban. Speciálisan kialakított
jármû és szakemberek segítségével
a közlekedésben is segédkezünk.
Olyan eszközünk is van, mellyel a
saját kerekes székben ülõt lépcsõn
is biztonságosan le-föl tudjuk moz-
dítani! A térítési díj jövedelemfüg-
gõ.

Csoportvezetõ: Révész Anna
Dóra. Cím: 1221 Budapest, Köd ut-

Szociális Szolgálat – klub, étkeztetés, foglalkoztatás
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ca 2–4., tel.: 229-2383, e-mail: csi-
gahaz@xxiiszocszolg.hu.

Serapis Közösségi Ellátás
Pszichiátriai vagy pszichés

problémáik miatt hátrányos hely-
zetben lévõ személyeknek nyúj-
tunk segítséget. Szolgáltatásaink:
egyéni szükségletekre alapozott
pszichés gondozás; kommunikáci-
ós, konfliktuskezelési, stresszkeze-
lõ technikák alkalmazása és tanítá-
sa; mentálhigiénés, életvezetési ta-
nácsadás; munkavállalás segítése;
segítségnyújtás hivatalos ügyek in-
tézésében; igény esetén kapcsolat-
tartás a kezelõorvossal, családta-
gokkal; szabadidõs programok;
önsegítõ csoportok. Minden szol-
gáltatás ingyenes.
Cím: 1224 Budapest, XII. u. 28. 
Tel.: 229-24-95, 06 (20) 424-77-30 
E-mail: lelekvedelem@xxiiszoc-
szolg.hu.
Csoportvezetõ: Szabó Veronika.

Nappali Hangulat Lélekvédõ
Klub
Klubunk pszichés problémákkal
küzdõk és pszichiátriai betegség-
ben szenvedõk számára biztosít le-
hetõséget a napközbeni tartózko-
dásra, étkezésre, tisztálkodásra,
kulturális, szabadidõs, ismeretter-
jesztõ, készségfejlesztõ tevékeny-
ségekre. A változatosan összeállí-
tott csoportos foglalkozások mel-
lett egyéni pszichoszociális gondo-
zással, tanácsadással, ügyintézés-
ben való segítségnyújtással segít-
jük klubtagjainkat abban, hogy
problémáikat leküzdhessék, és éle-
tük minél gazdagabbá, tartalma-
sabbá váljon. A klubtagság ingye-
nes, kedvezményes étkezés bizto-
sított.
Cím: 1224 Budapest,  XII. u. 28. 
Tel.: 229-24-95, 06 (20) 258-53-56
E-mail: lelekvedelem@xxiiszoc-
szolg.hu.
Klubvezetõ: Szabó Veronika.

Házi segítségnyújtás, gondozás 
Hozzáértõ, kedves gondozónõink
segítenek a következõkben: alap-
ápolás (fürdetés, mosdatás, haj-,
körömápolás, mobilizálás), ruhá-
zat rendben tartása, mosás, vasa-
lás, gyógyszerelés, gyógyszer-
iratás, -kiváltás, étkezésnél segít-
ségnyújtás, mosogatás, bevásárlás
(5 kg-ig), pszichés gondozás, szo-
ciális ügyek intézése. A térítési díj
jövedelemfüggõ.
Az igénybevétel módja: telefonon
vagy személyesen kell jelentkezni a
gondozásvezetõnél. 
Cím: 1221 Budapest, Anna u. 10.
Tel.: 226-0179, 06 (20) 569-5491.
E-mail: hazigondozas@xxiiszoc-
szolg.hu.
Gondozásvezetõ: Gazsi Istvánné.

Családsegítõ Csoport
Fõbb szolgáltatásaink: adósságke-
zelés (közüzemi tartozások rende-
zése); ügyintézésben való segítség-

nyújtás; munkavállalási tanács-
adás; ingyenes jogi, pszichológiai,
mentálhigiénés tanácsadás; életvi-
teli, családi, gyermeknevelési
problémákban való tanácsadás;
családterápia; krízishelyzetben va-
ló segítségnyújtás; konfliktusok
megoldásának elõsegítése szak-
emberek bevonásával (mediáció),
csoportfoglalkozások, klubfoglal-
kozások. Minden szolgáltatásunk
ingyenes.
Cím: 1225 Budapest, Nagytétényi
u. 276. 
Tel.: 207-6024, 207-6025.
E-mail: eletfa@xxiiszocszolg.hu.
Csoportvezetõ: Nagy Ibolya. 
Nyitva tartás: H 8–18 óráig, K, SZ,
CS 8–16 óráig, P 8–12 óráig

Remélem mi is segítettünk!

S.V.

Acsecsemõúszás gondolata Bu-
dafokon régi, immár több mint

húszéves. A szép gondolatot akkor
tett követte, sõt, rövid idõn belül
szervezett keretek közt folytatódott
a munka, létrejött a budatétényi
úszóiskolában a csecsemõúszás
oktatása. Idén októbertõl tudomá-
nyos keretek közt indítottak egy-
éves tanfolyamot: most az oktató-
kat oktatják, méghozzá egyetemi
szervezés keretében. 

Annak idején sem kellett rek-
lám, tolongtak az érdeklõdõk, akik
akkor mindenfelé olvashatták
már, hogy mennyire hasznos a ki-
csinyek szempontjából, ha már
csecsemõkorukban elkezdik szok-
tatni õket a vízhez. A szülõket és
gyermekeiket szakképzett oktatók
várták, s részt vett a munkában dr.
Gömöry Géza gyermekgyógyász
fõorvos is. 

Az emelt szintû úszásoktatást a
budafoki tanuszodában tartják.
Mint Karsay Ferenc elmondta, ta-
pasztalataik szerint másutt sokan
minden elõzetes felkészültség nél-
kül végzik a csecsemõúszás oktatá-
sát, szinte hályogkovács módjára.
Õk viszont régóta próbálkoznak az
emelt szintû oktatás elindításával,
de annak idején nem volt egyszerû
elfogadtatni sem a TF, sem a SOTE
illetékeseivel az egyetemi keretek

közt szervezett ok-
tatás bevezetését.
Vagy úgy véleked-
tek, hogy nincs szó
sporttevékenység-
rõl, vagy úgy, hogy
ez nem az egész-
ségügyi képzés fel-
adata. Az idõ aztán
megoldotta a kér-
dést – tette hozzá
–, hiszen elfoga-
dott fogalommál
vált a rekreációs
tevékenység, s
egyébként is a
Semmelweis Egye-
tem egyik kara lett
a TF, a Testnevelé-
si és Sporttudomá-
nyi Kar. Az okta-
tásra olyanok je-
lentkezhetnek,
akik sport, egész-
ségügyi, vagy pe-
dagógiai felsõfokú
végzettséggel ren-
delkeznek, illetve
akik korábban már megszerezték
az általános úszásoktatói végzett-
séget. A csecsemõúszás-oktatást
hétvégenként, szombaton tartják,
elméleti és gyakorlati képzést egy-
aránt kapnak az egyéves kurzus
hallgatói – mondta Karsay Ferenc. 

Dr. Petrovics László, a TF To-
vábbképzõ Intézet igazgatója kö-
zölte, hogy örömmel tettek eleget a
felkérésnek, mivel fontosnak tart-
ják egy valóban szakképzett okta-
tói csapat kinevelését. Az úszások-
tatást egyébként egy 2004-es kor-

mányrendelet szabályozza, s elsõ-
sorban a testnevelõ tanárok jelent-
kezésére számítanak. 

Dr. Kiricsi János egyetemi ad-
junktus emlékeztetett arra, hogy
Magyarországon kezdetben a cse-
csemõúszás szovjet gyakorlatát is-
merték meg, és riasztónak tartot-
ták a durvának tûnõ módszert. Ott
annak idején csak bedobták a ki-
csinyeket a vízbe, boldoguljanak
ahogy tudnak. Karsay Ferenc cse-
csemõúszóiskolája – fûzte hozzá –
egészen más úton jár, orvosi fel-
ügyelet mellett nagy gonddal ok-
tatják a szülõket és figyelnek a cse-
csemõ minden mozdulatára.
Sokéves  gyakorlati tapasztalatai-
kat beépítjük az egyetem által szer-
vezett kurzus tananyagába, s ki-
egészítjük azt a mi módszertani és
tudományos ismereteinkkel.

Ma már aligha kell indokolni,
hogy miért hasznos az ilyen okta-
tás, hiszen közismert, hogy a cse-
csemõk fejlõdését nagymértékben
elõmozdítja az úszás. Jelentõsen
javul a mozgáskoordináció, s a ké-
sõbbiekben a vízisportok világába
sokkal könnyebb bevezetni az
olyan gyermekeket, akik csecse-
mõkorukban megismerkedtek az
úszással.

BWGY

Csecsemõúszás-oktatás  egyetemi szervezésben!
Fotó: Papajcsik Péter
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Nagy volt a nyüzsgés, fiatalok és
idõsek, régi és mai diákok, ta-

nárok. A budafoki Premontrei
Szent István Gimnázium utódja, a
Budai Nagy Antal Gimnázium
ugyanis a 2007/2008-as tanévben
ünnepli az iskola alapításának 70.
évfordulóját. Elsõ eseményként ke-
rült sor az iskola- és helytörténeti
fotókiállítás ünnepélyes megnyitó-
jára verssel, zenével, megemléke-
zéssel, himnusszal és nagy találko-
zásokkal. A terem csordultig meg-
telt. Az utolsó sorokban megbarnult
régi fényképeket nézegetett három
idõs hölgy, valamikori diákok.  Õk
még a háború elõtt jártak ide. Het-
ven év nagy idõ még egy oktatási in-
tézmény életében is. Szabolcs Attila
polgármester ünnepi beszédében
megemlékezett az iskola alapításá-
nak körülményeirõl, múltjáról is.

Iskolatörténet 
A mai Budapest XXII. kerületének
(1950 elõtt Budafok, Budatétény,
Baross Gábor Telep, Nagytétény) a
‘30-as évek második feléig nem
volt középiskolája. Budafok me-
gyei város polgármestere 1936.
szeptember 4-én levélben fordult a
Jászóvári Premontrei Kanonok-
rend fõnökéhez, hogy egy gimnázi-
um létesítése ügyében kezdjenek
tárgyalásokat. A tárgyalások ered-
ményre vezettek, és 1937. április
29-én megkötötték a szerzõdést.
Ennek értelmében nyolcosztályos
nyilvános jellegû premontrei gim-
náziumot létesítenek. 

A harmadik tanévben már a mai
épület egy részében folyt a tanítás,
de teljesen csak az 1940/41-es tan-
évben került a ház a gimnázium
használatába. Az épület egyemele-
tes, 1942 decemberében kezdtek
hozzá a tetõszerkezet megemelésé-
hez, 1943-ban a második emelet
ráépítése teljes egészében megtör-
tént. Az egyenletes fejlõdést meg-
szakította a II. világháború, a bom-
bázások, az ostrom, a fosztogatá-
sok mindent leromboltak és meg-
semmisítettek, csupán a falak ma-
radtak meg, de azok is több helyen
használhatatlan állapotban. Az is-
kola rendbehozatala rögtön a fel-
szabadulás után megindult, a taní-
tás mostoha körülmények között,
de folytatódott. A közoktatás terü-
letén végbemenõ átalakulás válto-

zást hozott a régiekhez képest. Lét-
rehozták a mindenki számára kö-
telezõ nyolcosztályos általános is-
kolát, így itt is az elsõ osztályok he-
lyett az általános iskola ötödik osz-
tályát nyitották meg. A kerület is-
kolagondjait figyelembe véve, nem
csak az általános iskola felsõ tago-
zata indult, hanem megszervezték
az alsó tagozatot is. Az 1946/47-es
tanévben, egyéves szervezõmunka
és felvételi vizsga után, megnyitot-
ták a dolgozók gimnáziumát. 

Mivel minden nap volt tanítás,
két év alatt befejezték a négyéves
tananyagot, általában „téli” és „nyá-
ri” félévek voltak. Az egyházi iskolák
államosítása után az iskola  az „Álla-
mi Szent István Gimnázium Buda-
fok” elnevezést kapta. Az általános
iskolai törvény értelmében fokoza-

tosan megszûntek a gimnázium al-
só négy évfolyamának osztályai az
1947/48-as tanévvel. Az általános is-
kolai tanulócsoportok el is költöztek
az épületbõl. 1950-ben megtörtént
Budapest közigazgatásának átszer-
vezése, Budafok része lett Budapest
XXII. kerületének és mivel a XIV.
kerületben is volt egy „István Gim-
názium”, így kerületi iskolánk fel-
vette a Budai Nagy Antal Gimnázi-
um nevet. Azóta is töretlenül folyik
az oktatómunka. 

Vereckei Ágnes igazgatónõ a
megnyitón megemlékezett azokról
a tanárokról és diákokról, akik már
nem vehetnek részt az ünnepségso-
rozaton, és nagy örömmel köszön-
tötte mindazokat, akik megtisztel-
ték jelenlétükkel a megnyitót.
Garbóci László helytörténész a kö-

vetkezõ szavakkal köszöntötte az
egybegyülteket: „Egy nagy család
vagyunk együtt, és ünnepelni jöt-
tünk az Alma Mater 70. születés-
napjára.” A kerület nagy ismerõje
egyébként a hatvanas években ma-
ga is négy évig élvezte a gimnázium
vendégszeretetét, most pedig
Szakmári Klára magyar–könyvtár
szakos tanárnõ mellett egyik fõ
szervezõje volt az eseménynek. A
fotókiállítást tematikusan állították
össze. Vannak felvételek a kirándu-
lásokról, a sporteseményekrõl, a di-
ákszínpadról, iskolai események-
rõl, mindez évtizedekre felbontva.
Rengeteg fotó van különbözõ évek-
bõl a híres „Bolond ballagásokról”,
amelyet, mint megtudtuk, 1957-
ben rendõrségi határozattal betil-
tott az akkori rendõrfõnök.

Mint említettük, ez a kiállítás
még csak a kezdete annak a soro-
zatnak, amely a Budai Nagy Antal
Gimnázium 70 éves fennállását hi-
vatott megünnepelni. A tervek sze-
rint megjelenne egy évkönyv és jö-
võ áprilisra nagyszabású osztály-
és évfolyam-találkozókat szervez-
nek. A kerületben valószínûleg na-
gyon sokan várják már ezt a ren-
dezvényt, hiszen sok családban ge-
nerációk óta ide járt mindenki.
Van olyan itt végzett diák, akinek
már az unokája is elballagott a Bu-
daiból. Lehet majd örülni együtt,
egymásnak, és legfõképp annak,
hogy az iskola még mindig létezik.

SCHOLTZ VIKTÓRIA

Fotókon az Alma Mater
Folytatás a címoldalról
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Ajándék a Zöld Mikulás puttonyából
ABudai Nagy Antal Gimnázium

ZölDök csapata mesével, báb-
játékkal és zenével kedveskedett a
rajzpályázat gyõzteseinek. A leg-
szebb alkotások készítõi a Zöld Mi-
kulással is találkozhattak, aki kör-
nyezetbarát díjakkal lepte meg
õket. A legkedveltebb állat a ló, de-
rült ki a Budai Nagy Antal Gimná-
zium dísztermében november 30-
án, az eredményhirdetéskor. A kis-
diákok közül ugyanis legtöbben a
lovakat választották képük témájá-
ul, a szarvas az idén a népszerûségi
lista második helyére szorult, míg
az erdõ népe, a szavannák lakói, a
halak, a kaméleon és a denevér csak
egy-egy képen szerepeltek. 

– Tavaly hirdettünk elõször
rajzpályázatot az Állatok Világ-
napján (október 4.). Akkor keve-
sen küldtek az állatvilág sokszínû-
ségét bemutató rajzokat, ám ebben
az évben már nehéz dolgunk volt,
mert a kerület tíz iskolájából több
mint 207 szebbnél szebb alkotás
érkezett a felhívásra. Ezekbõl vá-

lasztotta ki a fõként diákokból álló
zsûri azt a harmincat, amelyekbõl
összeállt az itt látható kiállítás –
mutat a paravánokra Darvas I. Ka-
talin tanárnõ, a gimnázium zöld di-
ákszervezetének vezetõje. Az
angol–fizika–kémia szakos peda-

gógus szívügye a környezetvéde-
lem. Négy éve, a szelektív hulladék-
gyûjtés megvalósításával
egyidõben csatlakoztak az
ökoiskola hálózathoz, akkor ala-
kult meg a diákönkormányzat mel-
lett önállóan mûködõ ZölDök is,

melynek jelenlegi elnöke a 11. osz-
tályos Wintsche-Mikesch Viktor.
Munkájukat a Magyar Környezeti
Nevelési Egyesület támogatja, ne-
kik köszönhetõ, hogy a rajzpályá-
zaton nemcsak az elsõ három he-
lyezet, hanem a különdíjasok is
kaphattak ajándékot.

– Pedagóguspályám legszebb
perceit a zöld diákokkal élem. Vi-
dám társaság, és nagyon komolyan
veszik környezetük megóvását.
Mindenre nyitottak, rendkívül fo-
gékonyak és hallatlanul tájékozot-
tak. Lelkesen dolgoznak, pedig nem
könnyû a zöld vonalat képviselni –
beszél húszfõs, vegyes korosztályú
csapatáról Darvas I. Katalin.

– A ZölDök nagy szeretettel ké-
szült erre a délutánra – a mûsor, a
vendéglátás és az otthonmaradó
pályázók vigaszdíja, a mézeska-
lács-figurák , mind az õ érdemük –
teszi hozzá büszkén Vereckei Ág-
nes igazgatónõ. 

TAMÁS ANGÉLA

Adventi vízi zene a kerületi uszodában
2007. december 2-án volt látható
és hallható az a rendhagyó és ha-
gyományos mûsor, ahol különle-
ges helyszínen egyesülnek a legkü-
lönbözõbb mûvészeti ágak. Ese-
tünkben a vízi sportok és a kama-
razene. A Budafoki Mozart Ifjúsági
Zenekar adventi hangversenye a
XXII. kerületi uszodában a meden-
ce partján csendült fel. Izgalmas
helyszín olyan klasszikusoknak,
mint például Johann Strauss, aki-
nek egy mûvét hallhattuk is. Corelli-
mûvek mellett indulót is játszottak
a zenészek. Kedves jelenet volt, mi-
kor egy kisgyerek a zenészek köze-
lébe férkõzve vizsgálgatta a hang-
szereket. Láthatóan tetszett neki,
áhítattal nézte, miként hegedülnek
a muzsikusok. A mûsoron részt
vett több sportoló büszkeségük is,
többek között Kolonics György ke-
nu és Nemcsik Zsolt vívó olimpi-
kon is, akik valamilyen módon kö-
tõdnek a kerülethez. Az idén hu-
szonkét éves Hófehér Fóka Úszóis-
kola hagyományos sportbemuta-
tója következett, de elõtte Takács
Bence elõadómûvész versével és
prózájával ismerkedhettünk meg. 

Mikor a zenészek levonultak, a
szinkronúszók mutatták be, hogy
miket tanultak az év során. Össze-
sen hat számot láthattunk. Elõször
egy közös bemutató következett,
amiben mindenki részt vett, majd
kettes csapatban ugrottak a lányok
a vízbe. Egy kislány egyedül is „tán-
colt”, nagy tapsot kapott elõadásá-
ra. Õket az úszók követték, külön-
bözõ úszásnemeket mu-
tattak be a huszonöt mé-
teres medencében. Meg-
tudhattuk azt is, hogy a
kerületi gyereket, ko-
moly eredményeket ér-
tek el ebben a sportban,
egyesek országos szinten
is. Mindenki nagyon
büszke rájuk. 

Legvégül a vízilabdá-
sok három korosztálya
mutatkozott meg, ötper-
ces mérkõzéseket játsz-
va. Az ifik már-már szin-
te úgy játszottak, mint a
nagyok. Néztük volna
még õket. Röpke öt perc
alatt is megmutatkozott
erejük, s egyben lazasá-

guk, ahogy a labdát adogatták egy-
másnak. Gólok is születtek, izgal-
mas lezárása volt a sportbemuta-
tónak.

A kétórás bemutatkozót elsõ-
sorban azoknak rendezték, akik
egész éves munkájukkal segítették
a gyerekek munkáját. Köszönetet
kaptak a szülõk is, akik rendszere-
sen járatják gyermekeiket az edzé-

sekre. Õk a jövõ reménységei, ígé-
retes eredményekkel. A rendez-
vényre az önkormányzat több
munkatársa is ellátogatott. Jelen
volt Németh Zoltán és Karsai Fe-
renc alpolgármester is. A program
végén pezsgõzésre, szendvicsezés-
re invitálták a megjelenteket. 

dtb.

A diákzsûri Szõke Tamás (Hajós Alfréd Általános Iskola 4. osztály) alkotását tartotta a leg-
jobbnak.
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Ezzel a címmel nyitotta meg de-
cember elsején kapuit a Nagy-

tétényi Kastélymúzeum. Idén már
ötödik alkalommal látható a fenyõ-
fakiállítás. A 29 kiállított fát több
mint negyven iparmûvész (kera-
mikus, üvegmûvész, jelmezterve-
zõ, ötvösmûvész, bõrtárgykészítõ,
belsõépítész, grafikusmûvész, tex-
tilmûvész) öltöztetette díszbe saját
készítésû, egyedi alkotásaival. A
barokk kastély ötszáz év lakókör-
nyezetét bemutató szobái egyedi
hangulatúvá vállnak a kiállított ka-
rácsonyfáktól. 

A kiállítást az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium Múzeumi Fõ-
osztályának vezetõje, dr. Vígh An-
namária nyitotta meg. Beszédében
méltatta a karácsonyt, mint legin-
kább várt ünnepünket. Érdekessé-
geket tudhattunk meg tõle a kará-
csonyfa-állítás hagyományairól,
múltjáról is.

Fenyõágakat már a legõsibb
idõktõl kezdve szokás volt elhe-
lyezni a házakban. A karácsonyfa-
állítás szokása pedig Németföld-
rõl, pontosabban Elzász területé-
rõl indult el.  

A magyar népi hagyományok
szerint a faállítást egy, a mesterge-
rendára felakasztott karácsonyi
életfa vagy termõág elõzte meg.
Magyarországon elõször
Brunszvik Teréz, az elsõ magyar-
országi óvoda megalapítója állított
karácsonyfát 1824-ben. 

Fõleg arisztokrata családok in-
dították el ezt a hagyományt. Errõl
írásos emlékeink is fennmaradtak.
A népi hiedelmek szerint a téli nap-
forduló alkalmával  a gonosz dé-
monok, szellemek kiszabadulnak
és szabadon kószálnak a világban.
A gonosz kísértetektõl csak az me-
nekülhet meg, aki az élet örökzöld-
jének számító fa alá húzódott. 

A hagyomány szerint Luther
Márton volt az elsõ, aki fát állított a
gyermekeinek. A hagyomány elsõ
írásos nyoma 1737-bõl való, egy
wittenbergi könyvben jegyezték le. 
Ahogy a fenyõfa állítás szokása el-
terjedt, és már nem csak a gazda-
gok kiváltsága volt, megjelentek a
nem csak ehetõ díszek is a fákon.
Mert elõször fõleg ehetõ, valami
mód a teremtéssel, a természettel
összefüggõ ékességek kerültek a

fákra. Alma, dió, narancs. Aztán,
hogy a társadalom szinte minden
rétegébe eljutott ez a szokás, a ka-
rácsonyfadíszek készítésének mû-
vészete is kézmûiparrá vált. Jöve-
delmezõ és sok ember számára
szép megélhetést biztosító foglal-
kozás lett. A díszek technikái, anya-
gai, ötletei szinte kimeríthetetle-
nek. A kastélyban kiállított fákon is
számos, különbözõ anyagból ké-
szült dísz látható. Papír, mûanyag,
fa, fém, textil és más anyagok is
megjelentek.  Nagyon sok ötlet me-
ríthetõ azok számára, akik maguk
készítik, vagy a jövõen maguk szán-
dékoznak karácsonyfadíszeiket el-
készíteni. Lovász Irén karácsonyi
dalaival emlékeztette a résztvevõket
az ünnep közeledtére és annak szép-
ségeire. Hangja betöltötte a termet,
még a legkisebbek is tátott szájjal
hallgatták a Jézus-történeteket. 

Szintén hagyomány már, hogy
ezen a napon az elõzõ évben kiállí-
tott díszeket egy árverés keretén
belül pénzzé teszik. A befolyt ösz-
szeget a Nagytétényi Kastély Köz-
alapítvány kapja a kastélymúzeum
felújítási és egyéb munkálataira. 

A tavalyi díszek a földszinten
voltak megtekinthetõk, majd az
emeleten ki-ki szándéka szerint li-
citálhatott az iparmûvészek mun-
káira. A terem megtelt, nagy volt az
érdeklõdés. Az egyediség, a külön-
legesség igénye, hogy mások által
nem birtokolható egyedi, kézzel ké-
szült darabokat tehetnek az embe-
rek saját fájukra, itt is megmutat-
kozott. A legkisebb licitáló egy há-
rom év körüli kisfiú volt, aki mamá-
ja kezébõl kivéve a tárcsát, gyakor-
latilag mindenre „licitált” volna. Az
árverést vezetõ hölgy meg is jegyez-
te, hogy lám, lám, nem lehet elég
korán kezdeni. A hangulat addig is
jó volt, de ez az epizód tovább szí-
nesítette a programot. Ahogy az is,
mikor az árverést vezénylõ hölgy
maga vette meg az egyik darabot.
Nem érkezett rá ajánlat. Eljátszotta
magának. „Akkor ezt én megve-
szem. Ezer forint elõször, másod-
szor, senki többet, harmadszor.
Enyim.” Nagyon helyes jelenet volt,
derültünk rendesen. Sok dísz kelt
el, s elnézve az idén kiállított dara-
bokat, ez jövõre sem lesz másként.
A fák bemutatása mellett azzal egy

idõben látható az Öltöztessük Má-
riát díszbe címû kiállítás is, ami
Szilágyi Júlia és Sárváry Katalinnak
textilmûvésznek köszönhetõ. Öl-
töztetõs Mária-szobraik, és Szi-
lágyi Júlia egyéni alkotásai, újkori
zarándokképek láthatók itt. A té-
maválasztás miatt ezek által is to-
vábberõsödik a karácsony szentsé-
ge, annak fontossága és szépségei.
A szervezõk köszönetet mondtak a

kiállító mûvészeknek, illetve az ese-
mény támogatóinak, köztük a
XXII. kerületi önkormányzatnak
is. Szabolcs Attila polgármester is
jelen volt a megnyitón, sõt, az árve-
résen is részt vett. A Nagytétényi
Kastélymúzeum egészen december
30-ig várja ezzel a kiállítással a ki-
csiket és a nagyokat egyaránt. 

dtb.

Adventi vásár a kastélyban
Karácsonyi színek, formák, hangok, ízek, illatok 

Simonyi Szilvia énekkel , verssel, a Mikulás  ajándékokkal várta a
gyerekeket az Iparos Egylet székházában.
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ZÁRKIRÁLY® BT. ZÁR, LAKAT, VASALAT

1027 Bp., Margit krt. 54. T/F: 201-3928

1117 Bp., Fehérvári út 24. T/F: 466-5654

Nyitva: h-p: 9-18, szo: 9-14

12 éve az önök biztonságáért!

• KULCSMÁSOLÁS: lakás, autó, speciális és mágnes
• ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
• EGYFORMA ZÁRLATÚ és FÕKULCSOS rendszerek
• HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi méret is
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+ SZOLGÁLTATÁSAINK:

Meghívók
Tisztelettel meghívjuk önt, családját és barátait 2007. december 15-én,
szombaton 16 órakor JÓTÉKONYSÁGI KONCERTRE a nagytétényi
Szelmann-házba.
Háziasszony: Lászlóné Varga Éva. Megnyitót mond: Garbóci László. Fel-
lépnek: Szabó Gyula, Brassimum Rézfúvós Kvintett és Bokor Jutta. 
Árverésre kerül Molnárné Golda Magdolna Gloriett címû alkotása. Az est
teljes bevételét a nagytétényi Nepomuki Szent János-szobor és gloriett
restaurálására fordítjuk.
A belépõ ára 1000 Ft/fõ.
Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete Székháza (Budafok, Tóth József
utca 45., tel.: 229-3812)
Megközelíthetõ az 58-as, a 150-es és a 250-es autóbusszal a Tóth József
utcai vagy a Magdolna utcai megállótól. Leszállás: a Kereszt utcai megál-
lónál.

Sok szeretettel meghívjuk a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete
szervezésében megrendezendõ óévbúcsúztatóra.
Szilveszteri bál 2007. december 31., hétfõ, 19.30–04 óra. Zene: Joy-Dance
Band, mûsor, vacsora, büfé, tombola! Jegyek válthatók a székházunkban
2007. december 3-tól, hétköznap 17-tõl 20 óráig! Sok szeretettel várjuk
egyesületünk tagságát és kerületünk polgárait!

Festmények, grafikák, gobelinek, szobrok, kerámiák, téli aukció
2007. december 8-án, szombaton 15 órára szeretettel meghívjuk önt és
kedves barátait a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesületének székházá-
ba (1222 Budapest, Tóth József utca 45., telefon: 229-3812) a Mészáros
László Képzõmûvészeti Egyesület jótékony célú  árverésére. Az aukció le-
bonyolításában közremûködik: MÜLLER ATTILA, a COOLTV mûsorve-
zetõje. Az aukció anyaga megtekinthetõ 2007. december 6-án, csütörtö-
kön és 7-én, pénteken a Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesületének
székházában, a délutáni órákban.
Mészáros László Képzõmûvészeti Egyesület Vezetõsége

A Budatétényi Polgári Kör szeretettel meghívja önt családtagjaival és ba-
rátaival együtt Frankó Zeffirelli: A NÁZÁRETHI JÉZUS címû filmremek-
mû vetítésére
2007. december 17-én, hétfõn 17 órakor (1. rész) és 18-án, kedden 17 óra-
kor (2. rész) a Radóczy Mária Galériába (1223 Budatétény, Dézsmaház u.
27.). A rendezvény ingyenes.

A Német Kisebbségi Önkormányzat és a Nagytétényi Nyugdíjasklub ez
évben közös karácsonyi ünnepséget tart 2007 december 17. én 16 óra-
kor, melyre a házigazda, Kovacsics Lászlóné és a Német Kisebbségi Ön-
kormányzat szeretettel meghívja önt és kedves családját. Helyszín:
Szelmann-ház. 
Az ünnepséget követõen a Német Kisebbségi Önkormányzat közmeg-
hallgatást tart, melyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
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Még tavasszal olvashattak eze-
ken az oldalakon a szerencsés

óvodásokról, akik „szülõhelyükön”
láthatták azokat az óriásdinókat,
amelyek egy rózsavölgyi mûhely-
ben készültek két ügyes kezû szob-
rász munkája nyomán. Aztán az õs-
hüllõk nagy médiaérdeklõdéssel kí-
sérve beköltöztek egy budapesti be-
vásárlóközpont tetõteraszára, ahol
a kiállítás október végén befejezõ-
dött, így a dinók visszaköltöztek
szülõhelyükre a Rózsavölgyi
„dinómûhelybe” az Ady Endre út
87.-be. Az õslények itt tekinthetõk
meg 2007. november 16-ától pén-
tek, szombat és vasárnapi nyitva
tartással. Annak idején az elsõ
„dinós” film indította el az érdeklõ-
dési hullámot a dinoszauruszok
iránt, majd jött Spielberg Jurassic
parkja és az õrület azóta is tart. A
park megálmodói elmondták, hogy
eredetileg 20–30 dinót terveztek,
amelybõl mostanra – anyagi lehe-
tõségeik miatt – egyelõre az a 10 ál-
lat készülhetett el, amelyet Rózsa-

völgyben bemutatnak. A további
tervek megvalósításához újabb
anyagi forrásokra lenne szükség,
amelynek egy részét reményeik sze-
rint, a jegybevételekbõl tudják majd
biztosítani. A kiállításon látható
szobrokat, két szobrászmûvész,
Csisztu Péter és Peredy Zoltán ké-
szítette. Látható, hogy a szobrász-
mûvészek egyéniséget, „lelket” ad-
tak a szobroknak, melyek ettõl vál-
tak egyedivé. Számtalan könyv, ki-
állítás, film foglalkozott már a lé-
nyekkel: korukkal, fajtájukkal, élõ-
helyükkel, szokásaikkal és más vi-
selt dolgukkal. Ezek a dinoszaurusz
szobrok nincsenek gépesítve, nem
bólogatnak, nem morognak, mégis
élethûek. A szobrok egyenként, kézi
munkával lettek formálva, a leg-
újabb paleontológiai kutatásokat fi-
gyelembe véve, de meghagyva az al-
kotói szabadság szépségét is. Az ál-
latvilág egy más fejlõdési ágának
technikáját átvéve a kifaragott szob-
rok kellõ szilárdságát és idõjárásál-
lóságát biztosítandó, kívülrõl van-

nak merevítve,
üvegszál erõsíté-
sû mûgyantával.
Ezután a mûvé-
szek – és ez volt a
legnehezebb
munka –, a sok
ezer pikkely, a
bõrredõk, a kar-
mok, a csontki-
növések, a sze-
mek kidolgozá-
sát készítették el.
Ez a munka
egyes szobrok-
nál hónapokig
tartott, majd kö-
vetkezett a fes-
tés. És még egy
fontos dolog: a szobrok mérete az
eddig fellelt kifejlett példányok mé-
retével megegyezik.

A tervek szerint, nem csak az ed-
dig elkészült dinókat vehetik majd
szemügyre a látogatók, hanem a
készítésbe is betekintést nyerhet-
nek Peredy Zoltán szobrász által.

Láthatják, hogyan alakul ki a
Jurrasic park veszedelmes õsraga-
dozója a Tyrannosaurus rex (T-
Rex). A dinószoborkészítés idõ-
pontjairól a www.dinoszaurusz-
park.hu oldalon tájékozódhatnak.

S. V.

A dinók visszatérnek
Jurassic park Rózsavölgyben
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1%

Kedves szülõk és adományozók!
Örömmel tájékoztatom önöket,
hogy a „Barossi Palánták” Óvo-
dai Alapítvány számlájára, a
2006. évben, összesen 480 786 Ft
folyt be. Azért, hogy a gyermekek
minél esztétikusabb környezet-
ben tölthessék napjaikat, a cso-
portszobákba új, korszerû búto-
rokat vásároltunk. Ez úton is sze-
retnénk megköszönni anyagi tá-
mogatásukat, és kérjük, hogy a
jövõben is szíveskedjenek fel-
ajánlani részünkre a személyi jö-
vedelemadójuk 1%-át. Adószá-
munk: 18241226-1-43
Az óvoda apraja-nagyja nevében:
Horváthné Fûkõ Zsuzsanna óvo-
davezetõ, VII. Utcai Óvoda

A Budafok-Belváros Egyházköz-
ségi Alapítvány (adószáma:
18058527-1-43) ezúton is köszö-
netet mond mindazoknak, akik
2006-ban SZJA 1%-ával az alapít-
vány alaptevékenységét, a Szent
Lipót plébániatemplom felújítá-
sát támogatták. Az alapítvány az
így kapott 288 159 Ft-ot a követ-
kezõ években esedékes felújítási
munkákra tartalékolta.

Alagútváltó és kígyózó az óvodás
vetélkedõn
November 25-én, vasárnap dél-

elõtt gyerekzsivajtól volt han-
gos a Rózsakerti Általános Iskola
tornaterme. Most kivételesen
nem iskolások, hanem még náluk
is fiatalabbak töltötték meg az
épületet, hiszen idén 12. alkalom-
mal rendezték meg a kerületi óvo-
dák közötti sportvetélkedõ. A ver-
seny rendezõje szokásosan az 5.
számú egyesített óvoda volt,
amely sok segítséget kapott a szü-
lõktõl, valamint az önkormány-
zattól is. Míg elõbbiek például ti-
zenkétszer nyolc (összesen ki-
lencvenhat!) kürtõskalácsot sü-
töttek a versenyzõ csapatoknak
(külön köszönet ezért Vígné
Ézsiás Évának), addig utóbbi az
anyagi segítség mellett díjakkal
támogatta a rendezvényt. A gyere-
kek pedig küzdöttek körömsza-
kadtáig. Volt szlalomfutás labdá-
val, páros alagútváltó, babzsáko-
ló, kígyózó és kockaszállító csa-
patjáték, amelyben az óvodások

mind-mind remekül szerepeltek.
Az elsõ három helyet az alábbi óvo-
dák csapatai nyerték:
I. VII. utcai óvoda
II. Vöröskereszt utcai óvoda

III. Erzsébet királyné utcai óvoda
Minden kis sportolónak gratulá-
lunk !

S. V.
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Kerületi horvát est a Szelmann-házban
Anagytétényi Szelmann-házban

rendezték meg a bállal egybe-
kötött hagyományos kerületi hor-
vát estet. A vendégeket, a közönség
többségét kitevõ – kerületünkbõl
és környezõ településekrõl érke-
zett – horvát családokat, s a
Szentpéterfai Horvát Folklór
Együttes tagjait, zenei kísérõit
Bukics Gyuláné, a XXII. Kerületi
Horvát Kisebbségi Önkormányzat
elnöke köszöntötte. A november
24-i hangulatos rendezvény ven-
dége volt Szabolcs Attila, Budafok-
Tétény polgármestere, dr.
Karagics Mihály, az Országos Hor-
vát Önkormányzat tiszteletbeli el-
nöke, a kerületi Horvát Kisebbségi
Önkormányzat tagja, Németh
Istvánné, a Fõvárosi Horvát Ön-
kormányzat elnöke, Vuity István, a
Budapesti Horvát Gimnázium
nyugalmazott igazgatója. A Tímár
trió zenei kíséretével fellépõ
Szentpéterfai Horvát Folklór
Együttes, amelynek tagja a helyi

polgármester Kohuth Miklós is, a
zömmel horvátok lakta határmen-
ti településrõl érkezett. A község
egyike a Szombathelyi Kistérségi
Többcélú Társulás negyven tagte-
lepülésének. 

1923-ban Szentpéterfa meg-
kapta a Leghûségesebb magyar

község kitüntetõ címet, mert la-
kossága a Magyarországhoz tarto-
zás mellett döntött.

A helyi óvodában, a korszerû-
en felszerelt két tanítási nyelvû
általános iskolában kiemelt hor-
vát nyelvoktatás folyik, és a kul-
turális hagyományõrzést az isko-

lai énekkar, a tambura, a nép-
tánc-szakkör is segíti. Az együt-
tes horvát népviseletben fellépõ
tagjai produkcióikkal hosszú
évek óta aratnak hazai, külföldi
közönségsikereket, amikhez dí-
jak, szakmai elismerések hosszú
sora is társul.

A jelenleg Skrapits Péter vezette
együttes – megalakulásától fogva –
elsõsorban a gradistyei horvátok
zenéjét, dalait, tánckoreográfiában
összegyûjtött folklórhagyománya-
it õrzi, ápolja. A kerületi horvát est
közönsége elõtt szép és osztatlan
sikert arattak a bunyevác kóló, bu-
nyevác rokokótánc, késestánc, a
helyi lakodalmi táncok körébe tar-
tozó párnatánc, a sokác néptáncok,
s a többi mûvészi produkciók sora
is.

A jól sikerült kerületi horvát est
kivilágos kivirradtig tartó táncmu-
latsággal ért véget.

-b-

Évadzáró kollektív tárlat

Budafok-Tétény mûvészetkedvelõi gyûltek össze november 23-án dél-
után a Klauzál Gábor Budafok-Tétény Mûvelõdési Ház galériájában,

ahol a  Mészáros László Képzõmûvészeti Egyesület tagjai tartották szoká-
sos évadzáró kiállításuk megnyitóját. Az est háziasszonya Kolláthné
Hollóssy Rita volt. Felléptek a Nádasdy Kálmán Mûvészeti Iskola növen-
dékei, míg a tárlatot Garbóci László helytörténész nyitotta meg. A
Klauzálház galériájában december 7-ig tekinthetõ meg a tárlat, amely a
kerületben 32 éve mûködõ alkotókör tagjainak ez évi munkáit hivatott
bemutatni. Nem panaszkodhatunk. Amatõr és félprofi mûvészeink nem
tétlenkedtek, rengeteg festmény, szobor, plasztika, mozaik, kerámia,
sok-sok órányi alkotómunka termése bizonyítja, hogy ha nehéz anyagi
körülmények között is, de ezek a mûvészek maradandót alkotnak.
Budafok-Tétény büszke lehet erre a közösségre, hiszen  lokálpatrióta
szellemiségû és ihletésû munkáikon megcsodálhatjuk a kerület utcáit,
épületeit. Mûvészeink így õrzik meg a jelent az utókornak.

Közgazdász u. 4. (a Camponával szemben) 100 nm-en.
Baba-, gyermek-, nõi, férfi katonai ruházat, játék, lakás-

textil, láncok, övek, ajándéktárgyak… Decemberben 
minden héten 1 napon 25% kedvezmény mindenre!
(Kivétel: ékszer, harisnya, karácsonyi kiegészítõk)
BÁLABONTÁS DECEMBERBEN MINDEN SZERDÁN!

Ezen szórólap felmutatója 10% kedvezményben részesül!
(A kedvezmények nem összevonhatók!)

Kulturált környezetben várjuk kedves vásárlóinkat!
Nyitva tartás: h-p: 9.30-18, szo: 9-12 óráig.

Bronz-, ezüst- és aranyvasárnap is nyitva 10-18 óráig!

Minõségi használtruha-üzlet 



2007.  december  7 .12 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó

Mátrix Police segíti a polgárõrséget
Akerületünkben mûködõ pol-

gárõrség is fejlõdik. Nemcsak
közrendvédelemmel, hanem kö-
rözött gépjármûvek felderítésé-
vel is foglalkoznak kerületünk-
ben. A megvásárolt Mátrix Police
berendezésrõl, és a szervezet
mindennapjairól kérdeztük
Gõgh Istvánt, a XXII. kerületi Pol-
gárõr Egylet elnökét.

– Hány fõvel tevékenykednek je-
lenleg? 

– A taglétszám pillanatnyilag 24
fõ, ez igazából nem nagyon válto-
zik. Sok olyan rendezvény van a ke-
rületben, ahova ennél több ember
kellene. Olykor más budapesti
egyesületektõl kell segítséget kérni
ahhoz, hogy kiadjuk a szükséges
létszámot.

– Fõ támogatójuk az önkor-
mányzat, és a Közrendvédelmi Ala-
pítvány. Nemrég  megvásárolták a
Mátrix Police berendezést, ami nem
kevés pénz volt. Milyen eredménye-
ket értek el eddig vele? Hogy mûkö-
dik?

– Több évig spóroltunk. Több,
mint egy éve sikerült megvásárol-
nunk a berendezést. Ez egy laptop-
pal összekötött kamera, ami ön-
magában sem olcsó, de ehhez még
azt a szoftvert is meg kellett vásá-

rolnunk, amely alapja az egésznek.
Mûködését úgy kell elképzelni,
hogy egy állványra szerelt kamera
leolvassa a gépjármûvek rendszá-
mát, majd a körözési adatbázisból
megállapítja, hogy van e gond az
adott jármûvel. Nem kis beruházás
egy egyesületnek. Ami az eredmé-
nyeket illeti… A Mártix Police be-
rendezést használó egyesületek
nemcsak a saját vonzáskörzetük-
ben tevékenykednek. Vannak
olyan országos, vagy regionális ak-
ciók, amelyekre hívják a polgár-
õröket, pláne azokat az egyesülete-
ket, akiknek van rendszámfelisme-
rõ berendezésük. Tatabánya, Ko-
márom, Polgárdi, Érd… és még
sorolhatnám. Hasznos a rendszer.
A rendõröknek meg kell állítani,
majd egy központi adatbázisból le-
kérdezni az adott autó adatait. Ez-
zel szemben a Mátrix mellett erre
semmi szükség. Jelez, ha körözött
egy jármû. Tudni kell, hogy ez nem
csak a lopott autókat ismeri fel. Ha
a rendszámot körözik, ha lízingkö-
rözés áll fenn, azt is mutatja.

– Nyilván minden tag fõállása
mellett látja el polgárõri feladatait,
amihez nagy elhivatottság is kell.
Nyilván vannak sokkal módosabb
egyesületek. Ezt látván a kerületi ta-

gok meg tudják õrizni lelkesedésü-
ket?

– Természetesen mindannyian
dolgozunk fõállásban valahol. Így
egyértelmû, hogy szabadidõben,
fizetés nélkül tevékenykedünk, la-
kóhelyünk közbiztonságának elõ-
segítése a célunk. Nekünk egy idõ-
sebb autónk van, másoknak telje-
sen új. Nyilván látjuk, hogy más
egyesületek sokkal jobban el van-
nak látva. Nekik több a szponzo-
ruk. Minket csak elvétve támogat-
nak civilek, vagy vállalkozók. Az
önkormányzat és az alapítvány
évek óta mellettünk áll, és lelkes a
csapat. Sokan a saját autójukkal
látják el a szolgálatot, saját üzem-
anyaggal. Hétvégén éjjel tudunk a
legaktívabban dolgozni, amikor az
embernek a család mellett lenne a
helye. Nincs ok panaszra, kitartó-
an dolgozunk.

– Törvény rögzíti, hogy polgárõr
nem intézkedhet. Így nyilván csak
rendõrrel együtt érdemes szolgála-
tot ellátnia, ha a Mátrixszal akar-
nak dolgozni. Megvalósítható ez?

– Mi valóban nem intézkedhe-
tünk, nem állíthatunk meg egy jár-
mûvet, és nem igazoltathatunk.
Nem minden esetben tud velünk
rendõr jönni. Ilyenkor érdekes

helyzetbe kerülünk, ha netán körö-
zött jármû gurul elénk. Akkor tele-
fonon kérünk rendõri segítséget.
Útvonal alapján, és a fontos para-
métereket megadva így is lehet si-
keres az akció. A környezõ telepü-
lések, kerületek rendõrei is sokszor
segítenek, ha épp feléjük halad egy
gyanús jármû. De hozzáteszem,
vannak olyan feladatok is, amiket
önállóan is el tudunk látni. Télen
kiemelten fontos a hajléktalanokra
odafigyelni, segélyszolgálatot hív-
ni számukra. Szerencsére a lakos-
ság is aktív, és ha bármi gyanúsat
észlelnek, akkor nemcsak a rend-
õrséget, de minket is értesítenek. 

A polgárõrség ezúton szeretné
megszólítani a lakosságot. Ha
úgy érzi, hogy van kedve, ideje
kerületének bûn- és baleset-
megelõzésével foglalkozni, je-
lentkezzen! Tag lehet minden ma-
gyar, vagy Magyarországon lete-
lepedett külföldi állampolgár –
korra, nemre, etnikumra, politi-
kai meggyõzõdésére való tekin-
tet nélkül – aki soha nem volt bün-
tetve. Jelentkezni Gõgh István el-
nöknél lehet a 06 (30) 621-0117
telefonszámon.

SZENTMIKLÓSSY ÉVA

Közrendvédelem
Fajtalankodót keresnek
Egy nyolcéves kislány sétált az is-
kolából hazafelé a Barackos úton
november 20-án, a délutáni órák-
ban, amikor a közelben egy zöld
színû furgon fékezett le. A gépjár-
mûbõl egy körülbelül 175 cm ma-
gas, 35 év körüli férfi szállt ki és elõ-
vette, mutogatni kezdte nemi szer-
vét a megrémült gyereknek, aki se-
gítségért kiabált. A környékbeli ku-
tyák ugatni kezdtek, mire az egyik
háztulajdonos kijött a kertjében a
kapujáig, s látta az elhajtó autóst. A
rendszámtábláját sajnos sem õ,
sem a kislány nem jegyezte meg, de
a rendõrségi kihallgatás során a
gyermek személyleírást adott az el-
követõrõl. 

A rendõrség kéri a szülõket,
hogy világosítsák fel gyermekeiket
az esetleges veszélyekrõl!

A kerületi rendõrkapitányság
feltételezése szerint a tettes kör-

nyéken lakó vagy dolgozó személy
lehet. Aki  bármilyen információ-
val tud szolgálni, tegyen bejelen-
tést a kerületi rendõrkapitánysá-
gon 8.00–16.00 óra között a 229-
2636, illetve a 229-2643-as telefon-
számon vagy 16.00–8.00 óra kö-
zött a 229-2661-es ügyeleti szá-
mon!

Autóban „utaznak”!
Összesen 20 autót törtek fel isme-
retlen tettesek a Bartók Béla
út–Úttörõk útja, valamint a Kísér-
leti lakótelep környékén november
14-e óta. Az elkövetõk szinte min-
den esetben ablakbetöréssel jutot-
tak a személygépkocsikba este tíz
és hajnali egy óra között. Többek
között laptopot, pénztárcát loptak
el. A rendõrség kéri a lakosságot,
hogy ne hagyják értékeiket látható
helyen a kocsijukban, és minden
esetben zárják az ajtókat! 

A Plébánia utcában – úgy mondják a helybeliek – mindig is volt fasor. 
A  30-as években vadgesztenyefákat ültetett a város, mármint Budafok
város. Ezeknek egy része kipusztult, és amikor a 90-es évek közepén az
utcát felújították. Több év szünet után, idén  gondos kalkulációval, a kör-
nyezetvédelmi alapból sikerült anyagi fedezetet elõteremteni a fasor fel-
újítására. Szakszerû beültetéssel, földcserével,  utógondozással 35 darab
gömbjuhart ültettek, mert  ennek a fának a  koronája elfér a keskeny jár-
dafelület fölött. Így pótolják az egykori fasort, amely kellemesebbé teszi
majd az utat hazafelé, a kaptatón.

TURBÉKY DÉNES

Újra lesz fasor a Plébánia utcában
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Víz-, gáz-, fûtésszerelés,
duguláselhárítás.

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

GEBE AUTOMATA-
MOSÓGÉP-JAVÍTÁS

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

: 207-3971

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelõ E.K. KFT.
Bojlerjavítás, -csere, vízkõte-
lenítés. Mindenféle vízveze-
ték-szerelési munka gyors el-
végzése! 

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

Új épület kivitelezése, teljes körû la-
kásfelújítás ügyintézéssel. Hideg- és
melegburkolás. Külsõ színezés állvá-
nyozással. Gipszkartonozás, kõmû-
ves- és festési munkák. Kisebb mun-

kát is vállalunk garanciával.
Szili Tibor: 207-4024, 

06-30-364-4100

Brenner Péter - Megoldás DÉL-BU-
DAI GYORSSZERVIZ Hagyományos,
fél-  és automata mosógép, centrifu-

ga, villanybojler, villanytûzhely, hõtá-
rolós kályha, hûtõgép, fagyasztógép,

mikrosütõ  javítása, karbantartása 
garanciával a helyszínen.

Tel.: 285-3488, 06-30-950-1717
A kht. keres:

Megváltozott munkaképességû szociálisan rászoruló, illetve
fogyatékkal élõ XXII. kerületi munkavállalókat, 

fõleg részmunkaidõs bérmunka feldolgozásra, valamint 1 fõ
bérmunkafeldolgozót targoncás jogosítvánnyal.

Megrendelõket kötészeti, dísz- és egyéb csomagolási, 
zsugorfóliázási, válogatási, címkézési, 

borítékolási stb. munkákra.

Budafok-Tétény Szociális Foglalkoztató Kht.

1221 Budapest, Leányka utca 1/A. 

Telefon: 229-2370, 482-0108, 482-0109, fax: 229-2310 

E-mail: szocifogi22@btszf.axelero.net;

szocifogi22@freemail.hu

A XXII. kerületi önkormányzat lapja
Megjelenik kéthetente 

Kiadja: a Sprint Kft. 
Fõszerkesztõ: B. Walkó György

Munkatársak: 
Hajnal Éva, Kenesei Gábor 

Felelõs kiadó: a kiadó ügyvezetõje
Szerkesztõség címe: 

1221 Budapest, Városház tér 11.
Telefon/fax: 482-0189 

E-mail: ujsag@bp22.hu 
A lap számai olvashatók: www.bp22.hu 
Hirdetésfelvétel: Ügyfélszolgálati Iroda

pénztárában (Városház tér 11.)
Telefon: 229-2611/108 mellék, 

illetve: Sprint Kft. 1137 Budapest, 
Újpesti rkp. 7. Tel.: 237-5060

Terjesztõ: Nagy Mária
Telefon: 06 (20) 436-6612 

Nyomdai elõállítás: 
Magyar Hivatalos Közlönykiadó

Lajosmizsei Nyomdája 
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató

www.hknyomda.hu

Új és régi tetõkészítést, belsõ
hõszigetelést, csomómentes

vörösfenyõ lambériázást,
gipszkartonozást, lépcsõ- és
falburkolást,  kazettás meny-
nyezet és szaletlikészítést vál-

lalok. Tel.: 06-30-749-4582.

K Ö N Y V E L É S
Teljes körû könyvelés, bérszámfejtés,
elektronikus bevallás, adóügyintézés,
beszámoló-készítés szakszerûen, ga-
ranciavállalással kft-k, bt-k, egyéni
vállalkozók, alapítványok és egyéb

szervezetek részére. 
Tel.: 227-8393, 06-30-952-4178.

Betonelem gyár keres
lakatos kapacitást

szerelvény- és 
sablongyártáshoz.

Ajánlatukat várjuk  a 
205-6155-ös faxszámra.

Adószakértõi és könyvelõ iroda
több éves szakmai tapasztalattal, biztosítói felelõsségbiztosítással
az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:  társas vállalkozások, nonprofit és

egyéb szervezetek részére teljes körû könyvelés, bérszámfejtés, 
tb- ügyintézés,  APEH vagyongyarapodási vizsgálatban képviselet, 

adótanácsadás. Tel.: 06-30-964-8878.

A Budafok-Tétény Budapest, XXII. Kerületi Önkormányzat tulajdonos megbízásából árverésen eladásra
kínáljuk az alábbi XXII. kerületi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat 

Cím Kikiáltási ár (bruttó) Idõpont Ajánlati biztosíték 
összege

Bp. XXII., Temesvári utcából nyíló 28 548 450 Ft 9.00 3 000 000 Ft
220962/10. hrsz. 1007 m2 beépítetlen terület

Bp. XXII., Temesvári u. 21. 64 410 000 Ft 9.30 6 000 000 Ft
220962/30. hrsz. 2147 m2 beépítetlen terület

A Temesvári utcai ingatlanok jelenleg L5-2-XXII övezetben vannak, az ingatlanok elõtt az utcában víz, villany,
gáz és csatorna van.
Az ingatlanok beépíthetõségével, az övezeti elõírásokkal kapcsolatban az Építési Mûszaki Irodától, a Szabályo-
zási tervvel kapcsolatban a Városrendezési Irodától, a közmûvesítéssel kapcsolatban a Városüzemeltetési Iro-
dától a polgármesteri hivatalban (Bp. XXII., Városház tér 11.) kérhetõ tájékoztatás.
Árverés idõpontja: 2007. december 13. csütörtök. Lebonyolítást végzi: VAX XXII. Budafok-Tétény Vagyonke-
zelõ és Szolgáltató ZRt. Helye: VAX XXII. Budafok-Tétény Vagyonkezelõ és Szolgáltató ZRt., Bp. XXII., Kereszt
u. 2. Az ajánlati biztosítékot 2007. december 12-én, szerdán 9.00–15.30 óra között kell a VAX XXII. ZRt. pénz-
tárában, (1222 Bp., XXII. Kereszt u. 2.) készpénzben befizetni. Az árverés és a részvétel feltételeirõl készült tájé-
koztató, a helyszínrajz átvehetõ félfogadási idõben a VAX XXII. ZRt.-ben (1222 Bp., Kereszt u. 2. földszint 10.
szoba).  Az ingatlanok megtekinthetõk a helyszínen.  Félfogadási idõ: hétfõ 13.30–18.00, szerda 8.00–16.00,
péntek 8.00–11.30. Telefon (Vállalkozási Igazgatóság): 229-2337, fax: 229-2338.

Ajtó? Ablak? BUDALUX®
az igényes, egyedi nyílászáró!

DECEUNINCK ötkamrás belga profilból,
SIEGENIA német biztonsági vasalattal,
hõvisszaverõ üvegezéssel alapáron!

Minõség közvetlenül a gyártótól: 
Kelenföldön a Csurgói út 15-bõl. 

Tel.: 208-5555, 208-4444; fax: 481-1095
AKCIÓ: FÉLÉVES RÉSZLETFIZETÉS

Államilag elismert dajka,
pedagógiai, gyógy-

pedagógiai asszisztens-
képzést indít

a Kasza Képzõ.
Tel.: 276-5918

Levelek, szakdolgozatok,
diplomamunkák,
kisebb-nagyobb

terjedelmû szövegek stb.
számítógépes gépelését

vállalom,
nyomdaipari
végzettséggel. 

GÉPELÉS!

Tel.: 06-20-330-2157

SZÕNYEGTISZTÍTÁS
06-80-200-639, 3-470-865, 3-470-866

ingyen hívható 8–16 óráig.

MINÕSÉG, GARANCIA
Portalanítás. Perzsák, szõttesek javítása.

Szõnyeg Express Kft. Bp. IX., 
Soroksári út 164., www.szonyegexpress.hu

SZÕNYEGTISZTÍTÁS ARCHIVÁLÁS DVD-re!
Régi filmek 8-as, szuper 8-as, 

VHS digitalizálás! Igény szerint
szerkesztve, zenei aláfestéssel.
Professzionális technikával ké-

szíti el a TRANCE-X FILM
Tel./fax: 207-0066, 

06-30-593-5608
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Programajánló
Baross Gábor Telepi Polgári Kör 
11., kedd 16 óra: Nyugdíjasklub, vezeti : Bíró Mihályné. Egészségügyi tor-
nát tartja: Zsámbokiné Vágner Ildikó.
11., kedd 17–18 óra: Könyvtári óra, vezeti: Pipás László.
12., szerda 17.30–18.30 óra: Zenés nõi kondicionáló torna, vezeti:
Zsámbokiné Vágner Ildikó. 18 óra: Barossi Rovó Társaság elsõ összejöve-
tele. Ismerkedés a magyar rovásírással. Magyar rovásírás-oktatás, veze-
ti: Molnár Pál.
13., csütörtök 17 óra: Fotóklub, vezeti: Kutas Endre. 18 óra: Ki mit gyûjt?
klub, vezeti: dr. Rácz István. 18 óra: Zenés kondicionáló torna az új torna-
szobában, vezeti: Sümegi János. 
14., péntek 17.30–18.30 óra: Zenés nõi kondicionáló torna, vezeti:
Zsámbokiné Vánger Ildikó 
17., hétfõ 16 óra: Nyugdíjasklub karácsonyi összejövetele. Közremûköd-
nek a Baross Gábor Általános Iskola növendékei betlehemes játékkal. Be-
tanította: Ipacsné Ribárik Éva és Pálinkásné Szabó Andrea tanítónõ.
19., szerda 17.30–18.30 óra: Zenés nõi kondicionáló torna, vezeti:
Zsámbokiné Vágner Ildikó.
22., csütörtök 17 óra: Ifjúsági Klub, vezeti: Horváthné Koleszár Orsolya és
Sztavropulosz Szotiriszné.
20., csütörtök 18 óra: Zenés kondicionáló torna, vezeti: Sümegi János. A
részvétel díjtalan. 
21., péntek 17.30–18.30 óra: Zenés nõi kondicionáló torna, vezeti:
Zsámbokiné Vágner Ildikó.
28., péntek 19 óra: Iparosok találkozója, vezeti: Körösztös Péter és
Ipolyvölgyi János.
A Polgári Kör ifjúsági tagozata minden vasárnap szórakoztató táncestet
tart 19–21 óra között. Jelentkezõket vár: ifj. Hámori Gyula. A Polgári Kör
ifjúsági zenekara, a „TOS CREM” minden vasárnap a pince klubszobájá-
ban próbát tart 15–18 óra között. Vezeti: Házy Gergely.

Nagytétényi Polgári Kör – Szelmann-ház 
(Nagytétényi út 312.) Tel.: 207-5862, www.ntetpolg.hu
December 31-én 20.00–05.00 óráig SZILVESZTERI BÁL a Szelmann-
házban!. Jegyek vacsorával kaphatók a Nagytétényi út 306. szám alatt de-
cember 13–22-éig 17.00 és 19.00 óra között. A zenét a Benta Parti Zenekar
szolgáltatja Kaszás Sándor vezetésével.

Az Ipartestület székháza
(1221 Bp., Mária Terézia u. 60.), honlapunk: ipartestuletbp22@index.hu
Állandó programjainkról részletesen tájékozódhatnak a
WWW.IPARTESTULETBP22.HU és a WWW.EZUSTPLATAN.HU hon-
lapokon, továbbá a 06 (30) 261-6770-es telefonszámon.
Rock and Roll Party a MADISON együttes közremûködésével december
8-án 20 órától.
Kristály duó zenés, táncos estje: december 21-én 18 órától.
SZILVESZTERI MULATSÁG: zene, tánc, svédasztalos vacsora! Decem-
ber 31-én, 19 órától.
Állandó programok:
Südi Iringó tánciskolája, felnõtt salsa- és latintáncoktatás, zsírégetõ tor-
na, hastánc, jóga. 
Zeneovi, karate, bolgár és délszláv táncház, „Maszatoló” alkotó foglalko-
zás kicsiknek, nyugdíjas utazási klub, Bruno Gröning Baráti Kör.

A Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete székháza
1222 Budapest, Tóth József utca 45., telefon: 229-3812, 06 (30) 200-0953,
fax: 226-4226
Mészáros László Képzõmûvész Egyesület karácsonyi képaukciója – de-
cember 8. (szombat), 16 óra. 

Gyalogtúra – december 9. (szombat), találkozás a Fitolandnál 8 órakor.
Útvonal: Budaörs–Mária-völgy–Farkas-hegy–Frank-hegy–Turistaház–
Rupp-hegy–Gazdagrét, 8 km.
Egyesületi karácsony – december 18. (kedd), 16.30 óra. Sok szeretettel
várjuk egyesületünk tagságát.
Gyalogtúra – december 29. (szombat), találkozás a Városház téren, az 56-
os villamos végállomásánál 7.30 órakor. Útvonal: Hûvösvölgy–Árpád-
kilátó–Virágos-nyereg–Csúcs-hegy–Rozáli Téglagyár, 17 km.
Szilveszteri bál – december 31. (hétfõ), 19.30 óra. Élõ zene, mûsor, vacso-
ra, büfé. Belépõjegyek kaphatók székházunkban 2007. december 3-ától,
hétköznap 14–20 óra között.
Részletek a honlapunkon: www.baratikorok.hu, e-mail címünk:
info@baratikorok.hu, tel.: 229-3812 és a (30) 200-0953.

Rózsavölgyi Közösségi Ház 
221 Budapest, Ady Endre út 25., tel.: 226-8553
Heti foglalkozások utolsó idõpontjai: Családi torna – dec. 20., Capoeira –
dec. 19., Nótakör – dec. 18.
Táncszínház – dec. 19., Gyermektáncház – dec. 20.
December 8., szombat 17 óra Béres Tamás rózsavölgyi fafaragó mûvész
kiállítása – megnyitó 
18 órakor Rózsavölgyi esték – a Szent Imre-év tiszteletére. Imre herceg a
magyar történelemben, legendákban, emlékhelyeken . Elõadó: Máté Fe-
renc néprajzkutató. Belépõ: 400 Ft/fõ.
December 9. vasárnap 10–14-ig: Ajándékkészítés, ötletgyûjtés kicsiknek,
nagyoknak.
Adventi családi program az Antanténusz Alapítvánnyal. A részvétel in-
gyenes!
December 15., szombat 18 óra: Rózsavölgy Egyesület karácsonyi kon-
certje. Közremûködnek a Nádasdy Kálmán Alapfokú Mûvészeti Iskola
tanárai, tanulói, Hegedûs Endre és Katalin zongoramûvészek, Kecske-
méti Rita énekesnõ. Belépõ: egy kis sütemény a közös koccintáshoz. Sze-
retettel várjuk tagjainkat és családjukat!
A 2008. évi programok a Rózsavölgyi Közösségi Házban január 7-én kez-
dõdnek!

Karácsonyi szavalóverseny
az evangélikus templomban
Jövõ pénteken, december 14-én  megrendezik a magyar karácsonyi
versek második szavalóversenyét, amelyen a kerület alsótagozatos
iskolásai vetélkednek. A zsûri elnöke Szabó Gyula, a Nemzet Színésze. 
Az adventi idõszakban az evangélikus gyülekezet szerda esténként áhíta-
tot tart. 

A Vojnovich-Huszár 
Villa koncertjei
December 8. szombat 19.30:
A várakozás zsoltára 
Sudár Annamária
és a Misztrál együttes adventi estje  

December 21 és 22-én pénteken és szombaton 19.30: 
A Fodor Kamaraegyüttes
karácsonyi koncertje 

Információ és jegyrendelés: 362-1606. Telefon, fax, és üzenetrögzítõ!
Vojnovich-Huszár Villa 1223 Budapest, Mûvelõdés u. 37/a.  
Postacím: 1223 Budapest, Piroska köz 6/b. Tel/Fax: 362-0864
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„„VV  II  TT  AA  RR  AA””    
RRAAKKJJAA  KKII!!  NNYYEERRJJEE  MMEEGG!!""
Nyereményakció dec.27-ig!

Vásároljon a Camponában 3000 Ft felett,
gyûjtse a betûket és év végén Öné lehet a Suzuki

Grand Vitara vagy egy LG plazmatévé! A betelt részvételi
lapok után ajándék bögre jár! Részletek az Információn!

DDeecc..  11--2222--iigg  hhééttkköözznnaappookkoonn  1155--1188--iigg,,  
sszzoommbbaatt--vvaassáárrnnaapp  1111--1188--iigg  

"BOCI " Mikulás vonat gyerekeknek!

Akció: ha felszállsz a vonatra és kitöltöd a „beszálló-kártyát”,
majd bedobod a Mikulás zsákjába - kapsz egy csoki figurát, 

és megnyerheted a Nestlé ajándékcsomagok egyikét!

DDeecceemmbbeerr  99..,,  1166..  vvaassáárrnnaapp  1133--1188--iigg  
Kézmûves foglalkozások, ajándékkészítés 

DDeecceemmbbeerr  1155..  sszzoommbbaatt  1111  óórraa  
ALMA együttes koncertje

DDeecceemmbbeerr  2200..  ccssüüttöörrttöökk    1166  óórraa  
Halász Judit koncertje

Budafoki Csillagjáró Betlehemes
2007. december 21-én

Program:
16.00: Városháza, Hejgetés

16.15: evangélikus templom, Haj regõ, rejtem…
16.30: református templom, Megjöttünk, megjöttünk…
17.00: Szent Lipót-plébániatemplom, Megjöttünk, meg-

jöttünk, Szent István szolgái…
17.30: Savoyai Jenõ tér, Adjon az Úr Isten…

Fáklyás felvonulás, élõ betlehem állatokkal a jurtában,
regölés, tûzgyújtás.

A ceremóniát vezeti a Madárdal Zenekar
Szeretettel várjuk kerületünk minden polgárát a Csillag-
járó Betlehemesre, majd egy pohár teára, forralt borra!

Áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kíván az ön-
kormányzat nevében: Szabolcs Attila polgármester.

Közremûködnek: Erdélyi György elõadómûvész,
Fehérváry Lilla elõadómûvész, Madárdal Zenekar, Bu-
dafoki Fúvósegylet, a Halacska Református Óvoda, Ze-

neóvoda gyermekei, Vaskó Zsolt furulyás növendékei, a
kerületi iskolák kórusai, pásztorok, regölõk, csillaghor-
dók és valamennyien, akik várjuk a Megváltó születését.

KARÁCSONYFAKARÁCSONYFA
VÁSÁR AVÁSÁR A

FITOLANDFITOLAND
KERTÉSZETBEN!KERTÉSZETBEN!

GYÖNYÖRÛ, FOMÁSGYÖNYÖRÛ, FOMÁS
VÁGOTT  LUC-,  NORDMANN-,VÁGOTT  LUC-,  NORDMANN-,

EZÜSTFENYÖKEZÜSTFENYÖK
GYÖKERES FENYÕK GYÖKERES FENYÕK 

NAGY VÁLASZTÉKBANNAGY VÁLASZTÉKBAN

KEDVEZÕ ÁRAK!KEDVEZÕ ÁRAK!

XXII.Rókales u. 2-4. XXII.Rókales u. 2-4. 
/ a Szoborpark mellett // a Szoborpark mellett /




