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Nagy felzúdulást váltott ki a kerület-
ben az, hogy idén a BKV minden jel
szerint csökkenti a buszjáratok szá-
mát. Mit tehet a kerület vezetése egy
ilyen helyzetben? Sokszor úgy tûnik,
szélmalomharcot kell folytatnia a bí-
rósággal  vagy a hivatalokkal, mint a
Metallochemia kártérítésénél, vagy
ami a szemétlerakó ügyében törté-
nik. A tömegközlekedés is ilyen? 

Szét kell választani a dolgokat. A
Metallochemia ügye – itt a talajcse-

re lassan szerencsésen befejezõdik
–, valamint a szemétlerakó problé-
mája a korábbi évtizedek szomorú
hagyatéka, abban az idõben kör-
nyezetvédelemrõl szinte nem is le-
hetett hallani. Egészen más viszont
a tömegközlekedés, amelyrõl most
hoznak jogszabályokat. Ma még
nem lehet tudni, hogy pontosan
miként alakul a fõváros busz- és
villamoshálózata, a jegyáremelé-
sen kívül nincs konkrét informá-

ció. Beszélnek járatritkításról, já-
ratok megszüntetésérõl, de a sze-
mélyes egyeztetéseken még sem-
milyen konkrét tervet nem hallot-
tunk. Mi a Városi és Elõvárosi Köz-
lekedési Egyesülettel, a VEKÉ-vel
kidolgoztattunk egy tanulmányt.
Ez szakszerûen összegzi, hogy mi-
lyennek képzeljük a kerület tömeg-
közlekedését.

Folytatás a 3. oldalon.

Milyen lesz a tömegközlekedés a kerületben? 
Szabolcs Attila állásfoglalása a BKV járatcsökkentési terveirõl

Hová mehet a fiatal szilveszteri
buliba, ha a XXII. kerület pol-

gára? Néhány válasz az érintettek-
tõl: sehová, be a városba  vagy házi-
buliba. Év közben lehet a saját igé-
nyeiknek megfelelõ szórakozóhe-
lyeket találni, de az év végi ünne-
pek során mintha csak az idõsebb
korosztályok kedvét (vagy pén-
zét?) keresnék.

A társas szórakozásra vágyó fel-
nõttek esetében jobb a helyzet. A
Klauzál-Házban például nagyon
komolyan készültek a lebontott
mûvházban hagyománynak szá-
mító batyus bálra. Pálfiné Kesztler
Katalin igazgató itt is meg akarja te-
remteni ezt a hagyományt, élõ ze-
nével, tombolával, éjféli ingyen
pezsgõvel várják a vendégeket. Szé-
pen fogytak a jegyek, sikeres bálnak
ígérkezett a szilveszter éjszakája es-
te nyolctól újév hajnali háromig. 

Folytatás a 14. oldalon

G-M-B
Szerencsésebb vidékeken még
jól emlékeznek, mit is jelentett
egykor a ház ajtaján a három be-
tû Vízkeresztkor. Sokhelyütt ma
is elmegy a plébános a hívekhez,
krétával ráírja a három betût az
ajtóra, s megszenteli a házat.  G-
M-B: a három napkeleti bölcsre,
Gáspárra, Menyhértre és Boldi-
zsárra emlékeztet. Õk, a három
királyok mentek Jézus jászolá-
hoz, hogy leróják tiszteletüket, s
letegyék ajándékaikat. Követték
a csillagot, s Betlehembe jutot-
tak. Itthon  manapság sokan ta-
nácstalanok, nem tudják, mit je-
lent a három bûvös betû, nem
tudják, merre induljanak, nem
tudják hová jutnak, s eljutnak-e
egyáltalán valahová. Nem õk a
hibásak. A televíziókban ilyen-
kor sem a gyönyörû kétezer éves
történetet lehet látni, hanem ga-
ládságokat, megtévesztéseket és
egyéb böszmeségeket. Tanácsta-
lan betegeket a rendelõkben, hi-
ába várakozó utasokat a pá-
lyaudvarokon, kígyózó sorokat a
bérletpénztárak elõtt, leálló
mega-építkezésekrõl szóló tudó-
sításokat. Szerencsecsillaga pe-
dig mindenkinek van,  mindig ve-
lünk van – csak sajnos többnyire
a hátunk mögött, s meg kellene
végre fordulnunk, hogy észreve-
gyük. G-M-B: a karácsony vége, a
farsang kezdete. Ránk férne a far-
sangi fánk, s boldogok lehetnénk,
ha nem is három, de legalább egy
bölcs király eljönne hozzánk, per-
sze, nemcsak látogatóba. 

BWGY
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Együttmûködésben a fejlõdõ Budafok-Tétényért!

Tisztelt Budafok-tétényi lakosok!

Engedjék meg, hogy mindenekelõtt békés, boldog új esztendõt kíván-
junk önöknek, frakciónk nevében.
Bízunk abban, hogy 2008-ban kevésbé lesz puskaporos levegõjû a ke-

rületi közélet, mint tavaly. Ehhez elsõsorban arra van szükség, hogy a ke-
rületet vezetõ politikai pártok döntéseik elõkészítésébe jobban bevonják
az ellenzéket, s hallgassák és fontolják meg annak javaslatait. Az is szük-
séges, hogy munkájukat az eddiginél is nagyobb figyelemmel hangolják
össze az országgyûlési képviselõével – hiszen egy hajóban evezünk, mind-
annyiunk közös célja kerületünk fejlõdése, modernizációja. 

Abban is bízunk, hogy ebben az esztendõben a kerületet vezetõ pártok
és az azok környezetében dolgozó médiamunkások felhagynak a kerületi
MSZP politikusainak személyes lejáratásával, és háttérbe szorítják azo-
kat az embereket, akik nem a közös munka kialakításában, hanem a meg-
osztásban és a konfliktusok gerjesztésében érdekeltek. 

Mi továbbra is azt ígérhetjük, hogy az ellenzék és a baloldal mindenko-
ri mûködésének megfelelõen felhívjuk a kerületi problémákra a figyel-
met: szólunk arról, hogy továbbra is szükség van éjjel-nappali gyógyszer-
tári ügyeletre, hétvégi gyermekorvosi ellátásra, iskoláink és kiváló taná-
raink megtartására, a közbeszerzési eljárások szabályosságára, a kerület
földútjainak szilárd burkolattal való ellátására, a játszótereink felújításá-
ra, a legszegényebbek fokozott megsegítésére, egy kiegyensúlyozott ke-
rületi kulturális közélet létrehozására és támogatására. Ezt nem azért
tesszük, mert a kákán is csomót keresünk, hanem azért, mert mindenki-
nek tudnia kell, hogy senki sem tökéletes – mindenkinek szüksége van
arra, hogy szembesítsék õt más szempontokkal, véleményekkel.

Természetesen azt is ígérhetjük, hogy az önkormányzat eredményeit
továbbra sem hallgatjuk el – eddig is megtettük ezt, pl. legutóbb a decem-
beri képviselõi kiadványunkban.

Újesztendei köszöntõnk zárásaként úgy látjuk, hogy jó volna, ha 2008-
ban mindenki átérezné: csak közösen dolgozva juthatunk többre, együtt-
mûködésben a fejlõdõ Budafok-Tétényért. 

MSZP-FRAKCIÓ

Újévi gondolatok

Beköszöntött az újév, de hogy mit tartogat Magyarország, és szûkebb
környezetünk, a XXII. kerület számára, rejtély. Sajnos nem vagyok

bizakodó - miért is lennék-, de ez nem jelenti azt, hogy feladjuk azt az
utat, amin eddig is jártunk. Valahogy mi, magyarok úgy vagyunk vele,
hogy a nehézségek általában megerõsítenek, elszántabbá tesznek min-
ket. Talán ezért vagyunk még itt, a Kárpát-medencében. Ady Endrének
van egy nagyon találó verse erre, melynek címe: „Nekünk Mohács kell”.
Hát, lassan már azt sem mondhatjuk, hogy „több is veszett Mohácsnál”!
Mert ma is nemzetpusztítás folyik, csak sokan ezt képtelenek felfogni. És
ezért olyan veszélyes, hiszen a magyarság sokkal inkább nyílt ellenségei
ellen tudta felvenni a történelem során a harcot, mint belsõ kártevõi, mé-
telyei ellen. Ilyenek vagyunk (sajnos vagy nem sajnos), nem vagyunk az
aljasságra eléggé felkészülve. De nagyon sok szép is történt velünk a múlt
évben, melyekrõl nem szabad megfeledkeznünk! Gondoljunk csak spor-
tolóinkra, Szávay Ágnesre és Talmácsi Gáborra! Az a legszebb az õ sikere-
ikben, hogy tényleg a semmibõl kapaszkodtak fel a világ élére, és valóban
igaz magyar érzelmû honfitársaink õk. Nem állt mögöttük tõke, amikor
sportolni kezdtek, de ott állt a család, még ha szûkös anyagi forrásokkal
is, de annál nagyobb hittel. Mind a ketten hasonlóan nyilatkoztak, ami-
kor sikerrõl és kudarcról kérdezték õket: a siker nem véletlen, meg kell
dolgozni érte, és a kudarcok, nehézségek csak még elszántabbá tették
õket. És itt a lényeg. Mert nem az az emberi nagyság, ha sohasem esünk el,
hanem az, ha akkor is fel tudunk állni, amikor más már képtelen. Azon a
napon, mikor Talmácsi Gábor utolsó futama zajlott, melyen eldõlt a vi-
lágbajnoki cím sorsa, jobban izgultunk, mint õ maga. Tudtuk, itt valami
különleges dolog történik, hiszen Gábor, fején a Szent Koronát ábrázoló
sisakkal, nem veszíthetett! Az égiek kellett, hogy segítsék, mert a „koro-
nával” a fején, több volt õ, mint sportoló. A magyarok hírnöke és harcosa
lett, aki felvette közös dicsõségünkért a harcot az egész világgal!Ezért
nem szabad nekünk sem meghátrálnunk. Sokáig nehezen fogadtam el,
hogy az emberek többsége miért nem lát a színfalak mögé, miért nem lát-
ják, hogy ki az, aki árt nekik!? Aztán rájöttem, erre sohasem fogok igazi
választ kapni. De talán nem is ez a lényeg, hiszen ha másért nem is, saját
lelki békénkért a helyes úton kell járnunk, nincs más megoldás!

STAUDT GÁBOR, A JOBBIK XXII. KERÜLETI ELNÖKE

Mi vár ránk 2008-ban?

Az MSZP-frakció a Városházi
Híradó karácsonyi számában

„2008, avagy az eladósodás és tö-
meges elbocsátás elsõ éve?” címmel
sötét képet festett. Arról nem tett
említést a tisztelt MSZP-frakció,
hogy a súlyos eladósodást az elmúlt
ciklusban az MSZP vezette önkor-
mányzat „osztogató-fosztogató”
gazdálkodása okozta. A ciklus utol-
só két évében 24%-kal növelték a
kiadásokat, miközben a bevételek
8%-kal csökkentek. 2006-ra a mû-
ködési kiadások a 2002. évi szint-
hez viszonyítva 72%-kal nõttek, a
bevételek csupán 12%-kal! Súlyos
helyzetbe hozták a kerületet azzal,
hogy a kiadások folyamatosan
meghaladták a bevételeket, tehát a
mûködés fenntartásához hitelre
volt szükség.

A MSZP–SZDSZ-kormány az
önkormányzatoknak egyre keve-
sebbet juttat a központi bevételek
elosztásánál. Úgy is mondható,
hogy az önkormányzati választá-

sok elvesztését azzal bosszulja meg
az MSZP, hogy magára hagyja az
önkormányzatokat, tetézve azzal,
hogy népszerûtlen intézkedéseket
varr az önkormányzatok nyakába
(pl. jövõre az ingatlanadót).

A Fidesz-Polgári Összefogás ve-
zette önkormányzat már 2007-ben
megfordította az MSZP „stratégiá-
ját”, a mûködési költségek négy év
után elõször csökkentek (2006-os
évi mûködési kiadásának 93%-ára),
a bevételek a csökkenõ állami támo-
gatás ellenére növekedtek (2007-
ben az állami támogatás csak a 2006.
évi támogatás 92%-át tette ki). 

Szemben az MSZP célzatos és
tudatos rágalmával, nem tervez-
zük több száz alkalmazott elbocsá-
tását az önkormányzat intézmé-
nyeinél. Az sem igaz, hogy az MSZP
szakértõje által is elkerülhetetlen-
nek és célszerûnek tartott intézmé-
nyi átszervezés költségei elérnék az
500–600 millió forintot, amit hitel-
felvétellel lehetne csak fedezni.

Ellenben igaz, hogy továbbra is
folytatjuk az önkormányzati gaz-

dálkodás terén a rendteremtést, a
hatékonyság és a takarékosság lesz
továbbra is a legfõbb cél. Továbbra
is bevonjuk az MSZP és az SZDSZ
képviselõit a változtatások, átszer-
vezések szakmai megvitatásába.
Annak ellenére ragaszkodunk eh-
hez az elvhez, hogy az így megszer-
zett információkat elferdítve és el-
lenséges célzattal tárják a nyilvá-
nosság elé, miközben álnok mó-
don siránkoznak, hogy a vezetés
nem tart igényt az ellenzék véle-
ményére.

Továbbra is ragaszkodunk a ke-
rület épített és természeti környe-
zetének védelméhez, és igyek-
szünk a káros tendenciákat vissza-
szorítani. 2008-ban is igyekszünk
biztosítani a feltételeket – az euró-
pai uniós források megpályázásá-
val is – a kerület jelentõs fejlõdésé-
hez. Ehhez kérjük minden jó
szándékú kerületi polgár támoga-
tását!

FIDESZ - POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS

FRAKCIÓ

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfe-
leinket, hogy elõreláthatólag
2008. január 21-étõl az ok-
mányiroda ismét a polgár-
mesteri hivatal földszintjén fo-
gadja önöket változatlan ügy-
félfogadási rendben.
Az átalakítási munkálatok mi-
att okozott kellemetlensége-
kért köszönjük megértésüket
és a türelmüket.

2008. január 7-étõl az alábbi
ügyek intézése a  polgármeste-
ri Hivatal 1221 Budapest Anna
utca 15/B szám alatti épületé-
ben történik:
- hagyaték,
- birtokvédelem,
- telepengedélyezés,
- mûködési engedély,
- közigazgatási névfelvétel és
kerületi címer használatának
engedélyezése.
Az ügyintézõk a 226-0244 te-
lefonszámon érhetõk el.
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Folytatás a címoldalról
– Úgy tudjuk, a VEKE is lehetsé-

gesnek tartja a járatcsökkentést.
Igaz ez?

– Ebben a tanulmányban szó
sincs járatok csökkentésérõl, csak
átcsoportosításokat tartanak le-
hetségesnek, úgy, hogy most még
feltáratlan körzetek is bekerülje-
nek a tömegközlekedés vérkerin-
gésébe. Elsõsorban a Háros utca, s
esetleg a Bartók Béla út bevonására
gondolunk. Arra törekszünk, hogy
végre el tudjuk vitetni a buszvégál-
lomást a Törley térrõl vagy az
Auchanhoz, vagy Kelenvölgybe, a
141-es busz végállomásához. An-
nak idején, úgy hét évvel ezelõtt
„ideiglenesen” – két évre – helyez-
ték el a Törley téren a végállomást.
Többször tárgyaltunk a BKV-veze-
tõvel, át is adtuk ezt a tanulmányt,

de nem kaptunk semmilyen konk-
rét választ. 

Tragikus helyzet alakul ki, ha
beigazolódik az a félelem, hogy já-
ratok ritkítására, vagy megszünte-
tésére készülnek. Már így is szinte
belefulladunk az átmenõ forga-
lomba, Százhalombatta és Érd felõl
rajtunk keresztül halad át óriási
mennyiségû gépkocsi, s ha romlik
a tömegközlekedés, az, aki most
még busszal jön be, ezentúl sze-
mélyautóval jár majd a fõvárosba.
Ez borzalmas lesz mind a légszeny-
nyezés, mind az elviselhetetlen du-
gók miatt.

– Mi lehet a kiút a szinte remény-
telen helyzetbõl?

– Még most is jó lehetõség lenne
az elõvárosi vasút kialakítására, de
lassan tíz éve nem tudnak dönteni
az ezzel kapcsolatos javaslatokról.

Egy próbajáraton 2002-ben Kelen-
földrõl a Camponáig hét perc alatt
kiértünk egy Siemens vonattal,
amely a Keletibõl Kelenföldre 13
perc alatt tette meg az utat. Szûkö-
sen mérve ez másfél órát jelentett
volna, ha busszal, vagy villamossal
utazunk. A MÁV, a BKV és a Volán
szoros együttmûködésére, vala-
mint a fõvárosi vezetés valóban ko-
moly elhatározására lenne szük-
ség. Beszélni beszélnek az elõváro-
si vasútról, de ha egy teljes évtized
alatt nem jutnak elõre, az már el-
gondolkodtató. 

– Lehet, hogy a metróépítés ter-
vei borítják fel ezeket a terveket? 

– A metróépítés csupán egyet-
len szempontból befolyásolhat
szinte mindent: a fõváros mai ve-
zetése minden pénzét egy méreg-
drága metró építésére fordítja.
Nem vagyok általában metró ellen,
egy új vonal nyilván szükséges,
csak nem biztos, hogy pont azon a
vonalon és azokkal a végállomás-
okkal, ahogy az most épül. Ha elõ-
városi vasúttal, ugyanazzal a jegy-
gyel be tudnék jönni Százhalom-
battáról Budapestre, s át tudnék
szállni a metróra, az csak segítene a
helyzeten. Bécsben, de valószínû-
leg másutt is, ugyanazzal a jeggyel
lehet közlekedni az elõvárosi for-
galomban és a fõvárosban is, bár-
milyen tömegközlekedési jármû-
vön. Nem mélyállomásokra lenne
szükség, hanem arra, hogy meg-

nézzék, hogyan tudják a metrót ki-
vinni az elõvárosokba a meglévõ
vasúti síneken. 

– A VEKE komoly szakmai egye-
sület, de van-e szava a tömegközle-
kedés alakításában? 

– Azért kértünk tanulmányt tõ-
lük, mert õk valóban megalapozot-
tan foglalkoznak ezzel a témával,
nekik vannak szakembereik, s már
bebizonyították, hogy értenek a tö-
megközlekedési problémákhoz. Itt
a városházán nincs olyan szakem-
ber, aki a tömegközlekedés szak-
mai kérdéseiben járatos lenne. Mi
el tudjuk mondani a lakossági igé-
nyek alapján, hogy honnan hová
szeretnének busszal, villamossal
eljutni az emberek, még azt is el-
mondhatjuk, hogy szerintünk
egyes igények indokoltak-e. A köz-
lekedésfejlesztés azonban egy na-
gyon komoly szakma. Olyan dolgo-
zatot tett le a VEKE, amelyben pon-
tosan kidolgozták az egyes járatter-
veket, kiszámolták és beárazták a
különbözõ változatokat. Van ja-
vaslatuk arra is, hogy összességé-
ben ne nõjön a kerületi tömegköz-
lekedés költsége, de mégis na-
gyobb területet lássanak el. Ebbe
az is beletartozhat, hogy a meglévõ
vonalakon kivesznek napi egy
vagy két járatot, s így egy új vona-
lat lehet már indítani. Ilyen tétele-
sen kidolgozott javaslatokat mi
magunk nem tudtunk volna meg-
fogalmazni.

Milyen lesz a tömegközlekedés a kerületben? 
Szabolcs Attila állásfoglalása a BKV járatcsökkentési terveirõl

A járatcsonkítás díjnyertes pályamunkája
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Körkérdés kerületi képviselõkhöz

Németh Zoltán
2.sz. választókerület

Korántsem va-
gyok elégedett
azzal, amit ta-
valy elértünk,
de ellenfeleink
is elismerhetik,
hogy sikerült
megtenni az el-

sõ lépéseket a rendezett és élhetõ
lakókörnyezet kialakításához ve-
zetõ úton. Ha már szó esett az út-
ról, térjünk ki az útépítésekre, hi-
szen ez tényleg sokat jelent az itt la-
kóknak – a Szabina utcára, a Sarló
utcára, a Bimbó utcára, a Potyázó
útra és a Vadászfordulóra gondo-
lok. Ma már van használható járda
a Háros utca egy szakaszán (a
Kõérberki útnál), s régebben csak
botladozni lehetett a Szent Korona
utca és a Tegzes utca közötti, vala-
mint a Zsoldosfordulónál lévõ lép-
csõn. Tavaly kipótolták a foghíjas
lépcsõfokokat. Rengetegen pa-
naszkodtak a száguldozó autókra,
erre válaszul határoztuk el a sebes-
ségkorlátozást a Kova utcában, az
Alkotmány utcában és a Péter-Pál
utcában. Kihelyeztek fekvõrend-
õröket az Arany János úton és az
Alkotmány utcában, aminek sokan
nem örülnek, de jelenleg jobb meg-
oldást nem találtunk a krónikus
gyorshajtók megfékezésére. Ma
már természetesnek tûnik az uta-
sok számára, hogy új, csendes, ala-
csonypadlós buszok közlekednek
az utcákon, de keményen kellett
hadakozni a tárgyalásokon, hogy
ide irányítsák ezeket a jármûveket.
Hogy mi okozott csalódást? Talán a
leginkább az, hogy nem tudtam
gyorsabban megértetni a Péter-Pál
utcaiak panaszát a környék lakói-
val. A helyi fórumokon kezdetben
az önzés látszott diadalmaskodni a
megértés felett. Sokan megpróbál-
ták túlkiabálni azokat, akik joggal
félnek attól, hogy a hatalmas forga-
lom következtében egyszer csak
összedõlnek házaik. A jóváhagyott

forgalomtechnikai tervek szerint
várhatóan idén februárban már
mentesül az átmenõ forgalomtól a
Péter-Pál utca történelmi szaka-
sza. Miért esne Budafok legrégibb
és legpatinásabb utcája más elbírá-
lás alá, mint például a Ráday utca?
Itt sokkal régebbiek a házak, s iga-
zán történelmi a hangulat, ebben
az utcában sétára hangolódik min-
denki, aki idetéved. 

A tb-privatizációjával kapcsola-
tos lakossági véleményekrõl fel-
mérés természetesen nem készült,
az összes lakó véleményét nem is-
merem, de egy biztos: sokan keres-
tek meg azzal, hogy tegyünk vala-
mit a törvény ellen. Eközben nem
találkoztam olyan véleménnyel,
amely támogatta volna a kormány
elképzelését. Sokan a leginkább azt
tartják felháborítónak, hogy a tör-
vény elfogadásának napján 120
módosító javaslatról kellett sza-
vazniuk a képviselõknek. Én sze-
mély szerint bízom abban, hogy
végül gyõzhet a józan ész. 

Csobánki Jenõ 
4. sz. választókerület képviselõje

1. Mi volt a
2007. évben a
legfontosabb
esemény a kör-
zetben?

A 2007. év-
ben a korábbi
idõszakból át-
húzódó fejlesz-

tések fejezõdtek be: a városköz-
pont területén a panelprogramhoz
kapcsolódóan épületszigetelés, fû-
téskorszerûsítés, nyílászárók cse-
réjére került sor. A tízemeletes tár-
sasházak lakóközösségeinek pá-
lyázata alapján a korábban megva-
lósult három épületet követõen a
negyedikben – Kossuth Lajos utca
43.-ban fejezõdött be a kivitelezés.
A felújítások állami, önkormány-
zati, saját erõs költségmegosztás-
sal, kedvezõ kamat és hitelfelvétel-

lel valósultak meg. Befejezõdött a
Kálvária-hegy utca felsõ szakaszán
az útburkolat felújítása. A Pécsi
utca–Játék utca kis lakótelepen a
park ápolása, fenntartása, parkok,
gyermekjátszó-eszközök felújítá-
sa, cseréje jelent folyamatos fel-
adatot. Jelentõs számú magánerõs
lakásépítés fejezõdött be, illetve
van folyamatban a Hajlat utcában
és a Szent Gellért utcában. Lakás-
számban és beépítettségben az épí-
tési szabályzat adta lehetõségek
maximumát valósították meg az
építtetõk az idõközben felfüggesz-
tett építési szabályzat alapján.

2. Mi volt, amit eltervezett, de
nem sikerült megvalósítani?

Hosszú idõ óta elhúzódó prob-
léma a Városház téren a villamos-
végállomás, az autóbusz-megálló
és a Mária Terézia utca alkalma-
sabb kialakítása, a balesetveszély
megszüntetése. A BKV vezetése a
korábbi években forráshiányra hi-
vatkozva zárkózott el. A következõ
években ezt a fejlesztést szorgal-
mazni kell.

3. 2008. évi tervek a körzetben
A Pécsi utca–Játék utca között a

kis lakótelepen új játszótér építése.
A tervek rendelkezésre állnak. A
körzetben a korábbi évek fejleszté-
sének eredményeként jelenleg már
csak két burkolatlan út van. 2008-
ban a Losonci utca szilárd burkola-
tú kiépítését kell megvalósítani.

A lehetõségek szerint a panel-
épületek energiatakarékos felújí-
tását folytatni kell.

A közterületek, parkok takarí-
tását, rendben tartását folyamato-
san, az eddiginél szervezettebben
kell biztosítani az önkormányzat-
nak!

4. Mi a véleménye a körzetben
lakóknak a tervezett tb-átalakítás-
ról?

A kérdésfeltevés a Városházi
Híradó szereptévesztését tükrözi,
ami az elmúlt évben általában is jel-
lemzõ volt a lap szerkesztésére,
hangvételére. Ez egy fontos társa-
dalompolitikai téma, de nem tar-

tozik az önkormányzati képviselõk
kompetenciájába. 1994. évtõl va-
gyok önkormányzati képviselõ, így
van ismeretem az emberek véle-
ményérõl az egészségügyet érintõ-
en is. Az emberek a jó tapasztala-
tokról ritkábban beszélnek. In-
kább kritikai észrevételek kapnak
hangot rossz diagnózisról, hála-
pénzrõl, nem megfelelõ kezelések-
rõl stb. Ismereteik egyéni helyze-
tükkel összefüggésben vannak.
Nem ismerik az egészségügy, a tár-
sadalombiztosítás általános prob-
lémáit. Mint ahogy a napirenden
lévõ változtatásokat sem! Azt azon-
ban kevesen mondják, hogy sem-
mi változtatásra nincs szükség az
egészségügyben!

A Civil frakció
tagjai,
Horváthné
Fükõ Zsuzsan-
na és Vizi Sán-
dor adtak vá-
laszt a kérdé-
sekre. Szeret-

nénk mindenekelõtt leszögezni,
hogy mi ketten nem egyéni válasz-
tókerületi képviselõk vagyunk, te-
hát másképp viszonyulunk a kér-
désekhez is, mint azok, akiket köz-
vetlenül választottak meg, és van
saját választói körzetük.

1. Mi volt a tavalyi év legfonto-
sabb eseménye a kerületben az önök
számára?

Hogy az önkormányzat pénz-
ügyi-gazdálkodási rendszere – az
erõfeszítéseknek köszönhetõen –
nem omlott össze.

2. Mi volt, amit elterveztek, de
nem sikerült megvalósítani?

Bármennyire is szerettük vol-
na, de – objektív okok miatt – nem
tudtuk megvalósítani a kerületi
jégpálya-elképzelésünket.

3. Mik a tervek a 2008. évre?
A Civil Szervezetek Napján –

szem elõtt tartva, hogy tegyük tisz-
tábbá, rendezettebbé a lakókör-
nyezetünket – nagyszabású, az

Újévi elsõ számunkban a kerületi önkormányzati képviselõktõl sorra megkérdeztük: mit sikerült megvalósítaniuk kör-
zetükben, milyen elmaradásaik és terveik vannak. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy választópolgáraik miként véleked-
nek a tb-privatizációjáról. Számítottunk arra, hogy kérdésünk nem arat osztatlan elismerést. Mégis meglepett minket,
hogy volt olyan képviselõ, aki durván elutasította a válaszadást, s volt aki szerint ez a téma nem helyi lapba való. Szer-
kesztõségünk mindamellett közérdekûnek tartja a kérdésfelvetést, s köszönetét fejezi ki azoknak, akik válaszra méltat-
ták a tb-vel kapcsolatos érdeklõdést. Következõ számunkban folytatjuk a képviselõi éves mérlegek közlését.
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egész kerületre kiterjedõ „nagyta-
karítási akciót” kívánunk szervez-
ni. Az önkormányzat intézményei-
nek, gazdasági társaságainak
funkcionális és szervezeti átalakí-
tási koncepciója megvalósítását
fontosnak tartjuk. Mindent meg
fogunk tenni annak érdekében,
hogy ez a folyamat minden részle-
tében jól átgondolt, kidolgozott és
jól megszervezett, valamint körül-
tekintõen lebonyolított legyen.

4. Mi a véleménye a választói-
nak a tervezett tb-átalakításról?

Saját informális körünkben
az emberek szinte 100%-a úgy fo-
galmaz, hogy az egész átalakítási
folyamatra a kapkodás, az átgon-
dolatlanság a jellemzõ, s arra megy
ki a játék, hogy a tb-vagyont ma-
gánkezekbe játsszák át. Még szo-
morúbb, hogy – akárki akár mit is
mond, de – különbség lesz a sze-
gény emberek és a gazdagok egész-
ségügyi ellátásában.

Magyar Gábor 
7. sz. választókörzet képviselõje

1. Mi volt 2007.
évben a legfon-
tosabb esemény
a körzetben?

Több fontos
eseményt is
említenék. Így
a Kiserdõi (Ko-

máromi u.) és Elza utcai régóta el-
hanyagolt játszóterek felújítása. Az
58-as busz Háros utcai végállomá-
sánál lévõ, minden lakossági
igényt kielégítõ, korszerû ABC
megnyitása. A Kisfaludy utcai óvo-
da tetõszerkezetének teljes cseréje,
valamint a Gádor utca útburkola-
tának felújításának megkezdése.

2. Mi volt amit eltervezett de nem
sikerült magvalósítani?

Sajnos a Kiserdõ beteg, kiszá-
radt fáinak õszre tervezett pótlása
idei feladattá vált.

3. 2008. évi tervek a körzetben?
Az említett játszóterek teljes fel-

újítása. Játszótéri „kommandó” fel-
állítása a vandalizmus megállításá-
ra. A Cankó tériek és az önkormány-
zat közötti megállapodás megköté-
se, a tér közösségi használatát illetõ-
en. A Háros utcában a gyorshajtást
jelzõ és mérõ tábla üzembe állítása.
A Héja utcában az elmaradt, rossz
állapotú útszakasz felújítása.

4. Mi a véleménye a körzetben la-
kóknak a tervezett tb-átalakításról?

Tapasztalatom szerint a lakók
többsége elutasítja az átalakítást,
de találkoztam az ezt támogató vé-

leménnyel is. A vélemények mel-
lett megjelenik egy fontos tény is,
mely a lakosság teljes tájékozatlan-
ságát jelzi a témát illetõen. 

Perlai Zoltán
8. sz. választókörzet képviselõje

1. Mi volt a ta-
valyi év legfon-
tosabb esemé-
nye körzetében?

Örömteli,
hogy az önkor-
mányzat támo-
gatásával foly-

tatódhatott a Panel Plusz Program,
melynek keretében megújulhatott
a Magasház u. 2. és a József Attila u.
26. után tavaly a József Attila u. 28.
társasház is, valamint új fûtésrend-
szert lehetett kialakítani a Dévény
u. 5. társasházban. Új járda épült a
Háros utca egy szakaszán és új út-
burkolatot kapott a Promontor ut-
ca alsó szakasza. 

2. Mi volt, amit eltervezett, de
nem sikerült megvalósítania?

Sajnos a körzet látványos fejlõdé-
se kissé megtorpant az elmúlt évben.
Már annak is örülünk, hogy néhány
száz méternyi út- és járdaszakasz
megújult, míg a korábbi években en-
nél nagyságrendileg nagyobb fej-
lesztések követték egymást. 

Nem sikerült például elérnem,
hogy a Herman Ottó Általános Is-
kola Dévény utcai épületének ud-
vara végre méltó legyen egy XXI.
századi iskolához. A költségvetési
vitában tavaly év elején felhozott
ellenérvek méltatlanok voltak a
mostani önkormányzati vezetés-
tõl, hiszen mint a nyári felújítások
is mutatták azért lett volna rá fede-
zet. Remélem, hogy idén már meg-
valósulhat a felújítás. Nem folyta-
tódott a járdafelújítás a körzetben,
pedig mind a Kísérleti lakótelepen,
mind pedig a környezõ utcákban
volna rá igény. Szintén nem lehet
szó nélkül hagyni, hogy immáron
második télen áldatlan állapotok
között mûködik a Tocsvay utcai
könyvtár. Ígéreteket a megoldásra
már kaptunk eleget…

Végül, de nem utolsó sorban
sajnálatos, hogy láthatóan sokkal
kevésbé szervezetten folyik közte-
rületeink tisztán tartása.

3. Mik a tervei a 2008. évre?
A tavalyról „megmaradt” ano-

máliák rendezése mellett szeret-
ném, ha a Herman iskola komoly
informatikai fejlesztéshez jutna
már az év elején. Szeretném, ha
folytatódhatna a körzetben az út-

építés, illetve felújítás (Méz u.,
Csengery utca) is. Örömmel támo-
gatom a Hárosi Hírmondóban is
közzétett tervezett óvodabõvítést a
Vöröskereszt utcában, melynek si-
kere érdekében pártállástól függet-
len összefogásra lesz szükség. A
korábbi négy év után idén is azon
leszek, hogy a Pannónia utcai utca-
bált meg tudjuk rendezni, de talán
leginkább azt tervezem, hogy mint
az elmúlt 5 évben most is lehetõsé-
geimhez mérten segíteni tudjak la-
kótársaim néha nem is apró-csep-
rõ gondjaikon.

Szepesfalvy Anna
10.sz. választókörzet

1.Mi volt az el-
múlt év legna-
gyobb eredmé-
nye a választó-
kerületben?
A Kapu utcai
rendelõ felújítá-
sa volt a legna-

gyobb vállalkozás, megtörtént az
akadálymentesítés, kicserélték a
nyílászárókat, s komfortosabbá tet-
ték a várót és a vizes helyiségeket.
Mindez elsõsorban a mozgássérül-
teknek volt nagyon fontos, hiszen
rámpákat alakítottak ki, s úgy alakí-
tották át az ajtókat, hogy kényelme-
sen tudjanak közlekedni õk is. Ehhez
a rendelõhöz tartozik Budatétény zö-
me, s háziorvosainknak sem mind-
egy, hogy milyen körülmények kö-
zött fogadhatják a betegeket. Szilárd
burkolatot kapott a Brassói utca,
Budatétény utca és az Õszibarack ut-
ca is. A Növény utcai bicikliút men-
tén szemétgyûjtõket és padokat he-
lyeztek ki, ami üdítõ újdonság a ke-
rületi Duna-parton, hiszen itt koráb-
ban sehol sem volt parkosítás.

2.Mi okozott gondot tavaly? 
Valószínûleg sokan haragsza-

nak rám amiatt, hogy köveket tetet-
tem a Kistétényi út Jókai utca sar-

kánál lévõ pincekápolna elé, ahol
most valóban nem lehet parkolni,
de egyelõre más megoldást nem ta-
láltunk. A kápolnát mindenképp
meg akarjuk óvni, hiszen mûemlé-
ki védettség alatt áll, voltak és lesz-
nek más tervek is a védelemre, de
egyelõre nincs pénz egy igényesebb
környezeti kialakításra. A kápolna
már veszélyben volt, részben be-
omlott az épület teteje.  Tudom,
hogy aki parkolni szeretne, annak
a kövek nem jelentenek barátságos
környezetet, de csak egy pár métert
kellene sétálni a sportolóknak, s ta-
lálnának kényelmesen helyet. 

3.Milyen tervei vannak idén? 
Idén folytatni szeretnénk az út-

építéseket, hiszen bõven van még
földút, s persze jó lenne, ha a Háros
utcába végre elvinnék a buszjára-
tot. A Hûség utcai építkezések
ügyét is rendezni kell, kikérem az
itt lakók véleményét. Azt azonban
tudni kell, hogy magánterületrõl
van szó, s érvényes hatósági enge-
délyeket szerzett be a tulajdonos,
tehát a lehetõségeink korlátozot-
tak, de mindent megteszünk annak
érdekében, hogy mindkét fél szá-
mára elfogadható kompromisz-
szum születhessen!

4.Mi a véleménye választópolgá-
rainak a tb-privatizációjáról?

Az emberek alapvetõ biztonság-
érzetét ingatják meg azzal, hogy tá-
jékozatlanságban hagyják az em-
bereket, akiknek fogalmuk sincs,
hogy a jövõben miként lesznek biz-
tosítva. Mindenki ismeri az
„Egészségügyben minden rend-
ben” plakátot, ahol egy öregúr
mondja, hogy minden rendben
van az egészségügyben, csak be kell
hunynunk a szemünket. Akikkel
találkozom, nem járnak behunyt
szemmel, jól látják, hogy a törvény
elhamarkodott, felelõtlen, hiszen
még az utolsó pilllanatban is szám-
talan helyen módosították.

Felhívás a kerületi pedagógusokhoz
DÍSZOKLEVÉL KÉRÉSE

A polgármesteri hivatal ezúton értesíti a kerületi pedagógusokat, hogy az 50, 60, 65, il-
letve 70 éve oklevelet szerzett tanítók, tanárok a felsõoktatási intézmények által ado-
mányozható díszoklevelet kérhetnek, ha 30 év pedagógus, óvodapedagógus pályán
töltött szolgálati idõvel rendelkeznek.  Kérjük, szíveskedjenek a kérelemhez az alábbi-
akat csatolni:
- az elõírt szolgálati idõre kiterjedõ szakmai mûködésének leírását is magában fogla-
ló önéletrajzot, munkakönyvet vagy hiteles másolatát, utolsó munkahelye vagy a pol-
gármesteri hivatal, illetve társadalmi szerv javaslatát, a szakképzettséget feltüntetõ
oklevelet vagy annak hiteles másolatát.Aki már rendelkezik díszoklevéllel, annak ele-
gendõ az újabb évfordulóhoz kötött díszoklevél adományozása iránti kérelméhez
csak az elõzõ díszoklevelet mellékelnie. A beküldés határideje: 2008. február 15.
Helye: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hiva-
tal Közoktatási és Sport Iroda, 1221 Budapest, Városház tér 11. (Személyesen: 1221
Budapest, Duna u. 1-3.) Felvilágosítást nyújt: Mátésné Pataki Ágnes irodavezetõ, tel.:
229-2686.
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A képviselõ-testület határozatai
Aképviselõ-testület december

17-én megtartott ülésén hatá-
rozatot hozott a jövõ évi adókról.
A gépjármûadót illetõen az eddi-
ginél többen lesznek adómentes-
ségre jogosultak súlyos mozgás-
korlátozottság címén. A telekadó,
az építményadó és a kommunális
adók mértéke az inflációt követõ,
de azt meg nem haladó mértékben
növekedett, és a szakértõk által
túlzottnak ítélt lakossági adóked-
vezmények csökkentek. Ezzel
együtt is jelentõs támogatást
(építményadóban 40%, telekadó-
ban 30%, kommunális adóban pe-
dig a lakás nagyságától függõen
4000–8000 Ft adókedvezményt)
biztosít az önkormányzat a ma-
gánszemélyek üzleti célt nem szol-
gáló építményei és telkei után, va-
lamint a lakástulajdonok után.
Mivel befejezõdnek a környezet-
védelmi kármentesítési munkála-
tok, ezentúl az érintett területeken
lévõ ingatlanok után adózni kell.
Az adó mértékét az adóhatóság az

ingatlantulajdonosok bevallásai
alapján állapítja meg. 

A képviselõk úgy határoztak,
hogy tájékoztatást kérnek a Feri-
hegyi repülõtér megváltozott for-
galmi rendjérõl a környezetvédel-
mi minisztertõl. A repülési útvo-
nalak egy része jelenleg a dél-bu-
dai körzetet nagyon hátrányosan
érinti.

Jóváhagyták, hogy áthelyezzék
az Angeli úti mûemlék Kálváriát,
amit az M0 autópálya építése tesz
szükségessé.

Kezdeményezték, hogy a HM
Hunyadi-szigeten lévõ, valamint
több másutt lévõ objektuma in-
gyenesen önkormányzati tulaj-
donba kerüljön, s ennek érdeké-
ben felhatalmazták a polgármes-
tert a szükséges intézkedések
megtételére. Az önkormányzat
vállalja, hogy elvégezteti az ingat-
lan állapotfelmérését és szükség
esetén a kármentesítést is. Kezde-
ményezték a Sugárbiológiai és
Sugáregészségügyi Intézet hasz-

nálatában lévõ volt Törley-kastély
önkormányzati tulajdonba adását
is. Az épület jelenleg a Kincstári
Vagyoni Igazgatóság kezelésében
van, s a magyar állam tulajdonát
képezi.

Támogatták dr. Strauss Zsolt
rendõr alezredes kinevezését a ke-
rületi rendõrkapitányi tisztségre.

Elutasították azt, hogy a pénz-
ügyminiszter pályázatot írjon ki a
kerület területén mûködõ játék-
kaszinó létesítésére.

A Dél-budai Egészségügyi Szol-
gálat Kht. veszteségeinek fedezé-
sére kötvénykibocsátás terhére
pótbefizetést határoztak el, egyút-
tal független szakértõt  kérnek fel
a kht. gazdálkodásának átvizsgá-
lására. Határozat született arról,
hogy a VAX XXII. Zrt. megállapo-
dást köt a háziorvosi rendelõk in-
gyenes széles sávú internetszol-
gáltatásának biztosításáról egy
kft.-vel, amely ennek fejében rek-
lámmonitorokat helyezhet el a vá-
rókba.

Döntöttek arról, hogy kezde-
ményezik a Kerületi Városrende-
zési és Építési Szabályzat módosí-
tását, amelyre a minisztériumi
szakmai állásfoglalások alapján a
polgármester tesz majd javaslatot.

Egy évre szóló szerzõdést köt-
nek a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálattal, amely ennek alapján nap-
pali melegedõt hoz létre, és szoci-
ális munkát szervez a hajléktala-
nok számára.

Megváltoztatták a Tétény-
Promontor Kulturális Napok elne-
vezést Budafok-Tétény Tavaszi
Mûvészeti Fesztiválra (BTTMF).
Jóváhagyták a Rózsavölgy Egyesü-
lettel való együttmûködési megál-
lapodást is. Javasolják, hogy a Fõvá-
rosi Közgyûlés változtassa Fehér-
mezõ közre a Tomori utca nevét, va-
lamint, hogy a Panoráma útról nyí-
ló névtelen utcát Tomori Pál érsek-
rõl, a mohácsi csatában elesett fõve-
zérrõl, a Temesvári utca felé haladó
névtelen közterületet pedig
Vereskõ utcának nevezze el.

Megmarad a már hagyományos
lapformátum, marad a fõcím,

de új a nyomda. A polgármesteri
hivatal saját kézbe vette az önkor-
mányzati lap kiadását, közbeszer-
zést hirdetett, takarékosabb lett,
közben mégis csaknem negyedével
bõvülhetett a Városházi Híradó
terjedelme. Ha az olvasó kézbe ve-
szi a lapot, rögtön feltûnik neki,
hogy fehérebb a papír, jobban lát-
szanak a kontúrok és szebbek a szí-
nek. Felzárkózunk a többi kerületi
újsághoz. Idén ez az elsõ szám, az
elsõ 22 oldalas újság. Kézenfekvõ
volt, hogy megnézzük, ezentúl hol
is nyomják lapunkat. 

A közbeszerzési pályázatra ta-
lán kevesebb nyomda jelentkezett,
mint az várható volt. Hamar lehe-
tett dönteni: a legjobb ajánlatot a
Ringier Kiadó Kft. nyomdája tette.
Manapság már szinte minden új-
ságolvasó ismeri a svájci illetõségû
céget, de azt kevesen tudják, hogy
ma ez Magyarország legnagyobb
nyomdája, s hogy Közép-Európá-
ban szinte mindenütt jelen van.

A magyarországi beruházásról
a svájci cég csak azután döntött,
hogy kiderült: napi hatszázezer
példányra lesz megrendelés. A
nyomda építését 2004 februárjá-
ban kezdték el, abban az évben de-
cemberben már nyomtathatták az
elsõ lapot, a Blikket. Ez egyébként
igazi nyomdatörténeti esemény
volt: Mikulás napján a Blikk pucér
Mikulásanyut küldött látogatóba a
nyomdába, ahol nyomban leállt a
munka, mindenki az ajándék höl-
gyet bámulta. 

Svájcban egyébként szintén egy
Blikk nevû újságot ad ki a cég, ott
kissé más jellegû ez a lap, mint ná-
lunk. Aztán jött a Nemzeti Sport, s
végül 2006 januárjában a Népsza-
badság. Jóllehet, nem a „legolva-
sottabb” jelenti a legnagyobb pél-
dányszámot, a nyomda ekkor lett
igazán ismert. Ma már a Napi Gaz-
daság és a Magyar Hírlap is náluk
készül, s a tekintélyes listához most
csatlakozhatott szerénységünk is. 

Bertalan László nyomdaigazga-
tó arról biztosított, hogy számukra

a helyi lapok nyomtatása is kifize-
tõdõ – tulajdonosi elvárás, hogy
minden pályázaton induljanak. 
„ Én szívesen olvasom ezeket az új-
ságokat, sok érdekes dolgot talál-
hat bennük az ember. Ami nálunk
készül, azt át szoktam futni, így
lesz ezentúl a Városházi Híradóval
is” - mondja az igazgató, aki a ha-
gyományos „hírmondó” újságfor-
mátumnál jobbnak tartja a maga-
zin méretet, ez jobban kezelhetõ,

zsebre vágható, buszon is elõve-
hetõ. 

Budafok-Tétényhez számos if-
júkori élmény fûzi az igazgatót:
rendszeresen eljöttek a borfeszti-
válra. A következõ fesztiválra re-
mélhetõleg újra ellátogat Budafok-
ra. Egy ilyen út  egyébként szerinte
már régen nem jelent olyan nagy
kirándulást, mint régen: hamar ki
lehet jutni a városközpontból a
XXII. kerületbe.

Új év - új nyomda
Látogatás a Ringiernél 



2008.  január  11. 7V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó

Az év elsõ órájában már
segítettek a polgárõrök
Újév hajnalán, fél egy körül a Háros utcában járõröztek a kerületi pol-

gárorök. Arra lettek figyelmesek, hogy egy családi ház kertjében az
épület mellett álló fenyõfa töve másfél méter magasságú lángokkal ég. A
polgárõrök riasztották a ház lakóit és a tûzoltókat. Ezután azonnal meg-
kezdték az erõsödõ tûz oltását – a háziak segítségével, lapátokkal, hóval.
Szóltak a kertszomszédnak – mikor már a fa lombozata is égett –, hogy
álljon ki autójával a garázsából, amely közvetlenül a lángoló fa mellett
volt. Az égõ fenyõt és az alatta tárolt fahulladékot a gyorsan kiérkezo
tûzoltók eloltották. Személyi sérülés nem történt, jelentõs anyagi kár a
tûz korai felfedezése miatt nem keletkezett. A tûzoltók szerint a fenyõrõl
a lángok percek alatt átterjedhettek volna a ház tetõszerkezetére. A fa fel-
tehetõen petárda vagy rakéta visszahulló szikrája miatt kapott lángra. A
ház tulajdonosai már aludtak éjfélkor, így szerencse, hogy a járõrözõk
épp arra jártak. Bárki is dobta be a petárdát az udvarra, remélhetõleg ta-
nul ebbõl az esetbõl, mint ahogy ez minden megrögzött petárdás számá-
ra tanulságos lehet.  

SZENTMIKLÓSSY ÉVA

Egészségügyrõl – a kerületben

Az egészségügyrõl mostanában
talán többet hallani a különbö-

zõ híradásokban, mint eddig bár-
mikor. Decemberben Sólyom
László államelnök az egészségbiz-
tosítási pénzárakról szóló, a parla-
ment által elfogadott törvényt visz-
szaküldte megfontolásra az Or-
szággyûlésnek. „A törvénnyel nem
értek egyet, nem írom alá, nem hir-
detem ki” – jelentette be döntését
az államfõ. Indoklásként hozzátet-
te, hogy az egészségügyi ellátás át-
alakítását õ is szükségesnek tartja
éppen úgy, mint a nyugdíjrendsze-
rét. Az átalakításnak azzal a mód-
jával viszont, amelyet az egészség-
biztosítási törvénynél alkalmaz-
tak, súlyos kifogásai vannak. A tár-
sadalombiztosítás átalakítása vé-
leménye szerint csak bizonyos tár-
sadalmi és politikai feltételek telje-
sülése esetén lehet eredményes.
Mint mondta, semmilyen nagy re-
formot nem lehet sikerre vinni a
terhet viselõ állampolgárok bizal-
ma nélkül. Sólyom László azt is
kockázatosnak nevezte, ha az ilyen
horderejû átalakítások parlamenti
ciklusokhoz igazodnak, mert véle-
ménye szerint legalább a reform
irányában és alapjaiban megegye-
zésre kell jutniuk a politikai erõk-
nek. „Ebben mind a kormánynak,
mind az ellenzéknek felelõssége
van” – mondta az államfõ. A siker
eléréséhez szükségesnek tartja az
orvosok és az egészségügyben dol-
gozók többségének támogatását is,
de legalább azt, hogy a változáso-
kat elfogadják.

Ezek a legutolsó történések a
nagypolitikában, de a kerületi
egészségügyi irodán is folyik az
élet, intézik a helyiek ügyeit. Akit a
szükség már rávitt, az tudja, akit

nem, annak elmondjuk, hogy az
önkormányzat egészségügyi iro-
dájának feladatai közé tartozik, a
közgyógyellátással kapcsolatos
ügyintézés, a mozgáskorlátozottak
kedvezményeinek igénybevételé-
vel kapcsolatos ügyintézés, egész-
ségügyi ellátással kapcsolatos szer-
vezési feladatok és nyilvántartások
vezetése, az esélyegyenlõség és a
foglalkoztatáspolitika megvalósí-
tását szabályozó törvényekbõl és
rendeletekbõl eredõ feladatokkal
kapcsolatos tevékenységek ellátá-
sa, egészségügyi szolgáltatások
igénybevételéhez hatósági bizo-
nyítvány kiállítása szociális rászo-
rultság alapján, valamint a vizitdíj
visszafizetése is. Ez utóbbi azért is
aktuális, mert a 2007-es vizitdíja-
kat idén február 28-ig tudják visz-
szatéríteni. Keresztesy Évával, az
egészségügyi iroda vezetõjével er-
rõl, és a hatáskörükbe tartozó fel-
adatokról beszélgettünk az új év
elején. Kiderül, sokan félreértik a
rendelkezést, hiszen a média nem
mindig ad pontos tájékoztatást,
ezért külön felhívja a figyelmet a vi-
zitdíjjal kapcsolatban arra, hogy
visszatérítésre 20 alkalmat megha-
ladóan, azaz a 21. alkalomtól lehet
jogosultságot szerezni úgy, hogy a
törvényben meghatározott 20 al-
kalmat háziorvosi ellátások (ide-
értve a fogászati alapellátást is) és
20 alkalmat a járóbeteg-szakellátá-
sok (ideértve a fogászati szakellá-
tást is) tekintetében külön-külön
kell figyelembe venni. Eddig körül-
belül 50-en kértek és kaptak hoz-
závetõleg 150 ezer forintnyi vissza-
térítést a kerületben. A kerületben
lakók egészségügyi állapota egyéb-
ként országosan átlagosnak mond-
ható, míg a budapestiekhez hason-
lítva egészségesebbek vagyunk. 

Rengeteg feladatot ad az iroda
dolgozóinak a mozgáskorlátozot-
tak kedvezményeinek ügyintézése,
amely idõszakos feladat (április
30-ig kell leadni az igényléseket),
és amely összesen kb. 300 embert
érint Budafok-Tétényben. Vagy a
másik óriás mennyiségû admi-
nisztrációt és levelezést kívánó fel-
adat még a közgyógyellátási igazol-
vány iránti kérelmek intézése. 

Sajnos, általános probléma,
hogy a háziorvosi rendelõkben és a
szakrendelõkben nincs inter-

nethozzáférés. Míg a társadalom-
biztosítási számok alapján a díjfi-
zetésrõl egyenlõre írásban is lehet
tájékozódni, addig a rendelési idõk
és egyéb információk nem jutnak
el idõben a betegekhez. Ha lesz
internet, lesz naprakész tájékozta-
tás is, ez már csak idõ kérdése.
Szintén a szakrendelésekkel kap-
csolatos megoldásra váró problé-
ma – amelyre óriási lakossági
igény lenne –, hogy akár fél évre
elõre is be lehessen jelentkezni pél-
dául egy-egy szûrõvizsgálatra. Sõt,
elkelne egy saját honlap magának a
szakrendelõnek is. Ha szép lassan
ezek a fejlesztések megoldódnak,
gördülékenyebbé és naprakésszé
válhatna a kerületi betegellátás.

Keresztesy Éva irodavezetõ
azonban szeretné felhívni a lakos-
ság figyelmét egy olyan ellátásra is,
amely jól mûködik, viszont a lakos-
ság egy része nem használja ki a le-
hetõséget. Ez pedig a gyerekfogá-
szat. Ugyanis a kerületben területi
felosztottság alapján több gyer-
mekfogász is rendel, akik a bölcsõ-

détõl egészen 18 éves korig ingye-
nesen foglalkoznak a legkisebbek
és fiatalok fogászati ellátásával.
Sajnálatos módon, a szülõk ezt
nem tudják, vagy csak nem akarják
igénybe venni, pedig nagyon fon-
tos lenne gyermekeink száj higié-
néje és ép fogazatának megõrzése.

Végül pedig, új év lévén, meg-
kérdeztük azt is, hogy mire számí-
tanak 2008-ban az egészségügyi
irodán? Év végén az iroda új épü-
letbe költözött (Anna u. 15/b. volt
zeneiskola), így bár még folyik a
rendezkedés, a munka folyamatos.
Jelen pillanatban nincsenek olyan
törvényi változások, amely meg-
oldhatatlan többletmunkát
okoznánanak. Hogy Keresztesy
Éva irodavezetõ lényegretörõ vála-
szát idézzem: „Vagyunk, dolgo-
zunk, csináljuk!”

Aki tudakozódni kíván bár-
mely, az irodát érintõ ügyben az
megteheti a bp22.hu honlapon
vagy a 229-2698-as telefonszámon.

SCHOLTZ VIKTÓRIA

Ugye, már ön is tud róla? Véradás a Magyar Vöröskereszt
szervezésében 2008. január 15-én (kedden) 10.00-tõl 16.00-ig
Helyszín: Szent Imre Kórház (1115 Bp., Tétényi út 12–14.) Bártfai
utcai szakambulancia. Kérjük hogy a regisztrációhoz személyi iga-
zolványukat és taj-kártyájukat hozzák magukkal!
Szeretettel várunk minden kedves segíteni szándékozót!
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Betörés történt a Tûzliliom utcá-
ban lévõ egyik családi házban

december 17-én 16 és 19 óra kö-
zött. Az erkélyajtón keresztül tör-
tek be az elkövetõk, összesen 50
000 forint lopási kár keletkezett. 

A Mária Terézia utcában lévõ egyik
ékszerüzletbõl 700 000 forint ér-
tékben loptak el használati tárgya-
kat Ercsiben és Diósdon élõ fiatal-
emberek december 19-én   délután
öt óra körül. Az elkövetõket a rend-
õrség Ercsi közelében fogta el, a tel-
jes zsákmány és a bûncselekmény-
hez használt bérelt autó is elõke-
rült. A négy elkövetõt elõzetes le-
tartóztatásba helyezték. 

A Wesselényi utcában egy felújítás
alatt lévõ  családi házból besurra-
násos lopással házi szerszámokat
emeltek el december 22-én az esti

órákban. A lopási kár 300 000 fo-
rint. 

A Kistétényi utcában álló egyik sze-
mélygépkocsiból GPS készüléket
loptak el ablakbetöréssel decem-
ber 23-án. Ugyanezen a napon a
Donga utcában egy másik autóból
vízilabdasapkákat vittek el, szintén
ablakbetöréssel. A két bûntett idõ-
szaka egybeesik. 

Két személy azzal az ürüggyel csön-
getett be a Sörház utcában lévõ egyik
családi házba december 24-én, hogy
fát szeretne eladni. A gyanútlan idõs
háztulajdonos ajtót nyitott, been-
gedte az „árusokat”. Miközben egyi-
kük elterelte a figyelmét, a cinkos-
társa elemelte az egyik szobában
megtalált több százezer forintot.  

Wartburg típusú személygépkocsit

loptak el december 24-én 16 és de-
cember 25-én 13 óra közötti idõ-
szakban. Az Érdrõl eltulajdonított
autót a Tenkes utcában találták meg. 

Maróanyaggal öntöttek le egy kert-
ben, nyitott kapu mellett parkírozó
személygépkocsit a Pannónia ut-
cában december 26-án. A rongálá-
si kár 200 000 forint. 

Gázolajat szívtak le a Bányalég utcá-
ban álló négy teherautóból decem-
ber 27-én, valamint az egyik gépjár-
mû pótkerekét is „megfújták”. 

Szintén ezen a napon egy Opel
Corsa típusú személygépkocsit
loptak el a Rózsakert utcából. 
A Kazinczy utca egyik családi házá-
ból besurranásos lopással mûszaki
cikkeket loptak el összesen 350 000
forint értékben december 27-én. 

A budatétényi Tescóban az egyik
bevásárlókocsiból ellopták a fi-

gyelmetlen vásárló táskáját. A bûn-
cselekmény pillanatok alatt tör-
tént, kérjük, fokozottan ügyeljenek
az értékeikre!

Szintén a Tescóban történt egy
rongálási kár december 23-án haj-
nalban, amikor ittas állapotban lé-
võ fiatalok egyike vízcsövet szakí-
tott le. A víz nagy területeket öntött
el, a mintegy két méter magas elkö-
vetõt keresi a rendõrség. 

December 22. és 28. között a Nagy-
tétényi úton lévõ egyik házból ajtó-
feltöréssel többek között monitort,
számítógépet, kerékpárt loptak el
ismeretlen tettesek. 

December 31-én a Meggyes utca
egyik családi házába ajtófelfeszí-
téssel hatoltak be az elkövetõk és
400 000 forint értékben arany ék-
szereket vittel el.

-KERTÉSZ-

Közrendvédelem

Új rendõrkapitány a kerületben

Néhány napja kezdte meg mun-
káját a kerületben dr. Strauss

Zsolt alezredes, Budafok-Tétény új
rendõrkapitánya. A rendõrség im-
pozáns épületében lévõ tágas iro-
dájában fogadott. Fiatalember, 38
éves, sportos alkat. Végigjárta a
rendõrpálya számos állomását,
járõrként kezdte pályafutását.

Eddig minden Újpesthez kötöt-
te: ide járt egy kisebb kertvárosi is-
kolába, ahol szerencséjére isme-
retlen fogalom volt a délelõtti-dél-
utáni váltott tanítás, s ahol igazán
családias volt a légkör. A Könyves
Kálmán Gimnáziumban tanult to-
vább, aztán katonai szolgálat, majd
már a rendõrségi munka követke-
zett, többnyire Újpesten.

Újpest nagyobb kerület, mint
Budafok-Tétény, más nagyság-
rendje van a bûnözésnek is. Már
nem tekintik munkáskerületnek,
az utolsó gyárat épp most bontják.
Itt a százezres lélekszámhoz tavaly
mintegy 4000 bûneset kapcsoló-
dott, míg Budafok-Tétényben,
amelynek hatvanezres lélekszáma
van, körülbelül 1800 volt a bûncse-
lekmények száma. Mondhatnánk,
hogy Újpesthez, vagy más kerüle-
tekhez képest Budafok a béke szi-
gete, de ez csak a külsõ szemlélõ-
nek lehet igaz, hiszen akinek elvi-
szik az autóját, vagy akitõl ellopják
az értékeit, annak a statisztika
semmit sem jelent, õ a saját kárát
száz százaléknak tekinti – mondja
az új kapitány, aki szerint Budafo-
kon a bûnözés mértéke harmad
akkora, mint a többi kerületben.
Itt közel száz rendõr teljesít szol-
gálatot, jelenleg kilenc rendõrau-
tójuk van.

Rögtön hozzáfûzi, hogy egyelõ-
re csak ismerkedik a kerülettel,
nincs egy hete, hogy megkezdte új
munkáját. Õ egyébként egyáltalán
nem számít nagyon fiatalnak, már
szinte minden kerületi rendõrka-
pitány hasonló korú. 

Strauss Zsolt jogot végzett. Dok-
tori disszertációját a képviselõk

jogállásáról és mentelmi jogáról ír-
ta. Fõiskolai szakdolgozata a sport-
rendezvények biztosításáról szól,
amiben egyébként is nagy gyakor-
lati tapasztalata van: Újpesten
nemcsak a Megyeri úti focipálya
felügyelete tartozott a kapitányság
feladatai közé, itt van két jégpálya
is, ahol idõrõl idõre szintén felizza-
nak a szenvedélyek.

– Az utóbbi idõben már csak egy
komolyabb balhé volt, amikor egy
magáról megfeledkezett drukker
berohant a pályára, s megrúgta a
bírót – meséli a kapitány.

A kerületben a sportesemények
nem jelentenek nagyobb feladatot
a rendõrség számára, igaz, a
Futafokot  vagy más hasonló ren-
dezvényt a rendõrök segítsége nél-
kül nehéz lenne megszervezni. A
kapitány hangsúlyozza, hogy szá-
mára most elsõdleges feladat a jár-
õrszolgálat megerõsítése, mivel
sok a panasz arra, hogy kevés a
rendõr az utakon. Ennek a lét-
számhiány a legfontosabb oka, de
most a járõrök munkájába bevon-
ják a nyomozókat is. 

– Nem lesz gond a központi el-
vezénylésekkel sem, ha a járõrö-
zést túlmunkában, túlórában vég-
zik, akkor nem lehet más helyre
szolgálatra küldeni rendõreinket –

mondja az alezredes –, a járõr
egyébként is mindenkit megnyug-
tat, másként viselkednek az embe-
rek az utcán, ha van a közelben
rendõr, még szemetet sem szívesen
dobnak ilyenkor el. 

Fontosnak tartja a sebességmé-
réseket is, igaz, hogy csak akkor, ha
helyszíni csoport végzi ezt a mun-
kát. Ez négy fõ helyszíni munkájá-
val jár, amit sokszor nem tudnak
biztosítani, illetve inkább csak a
forgalmasabb fõutakon van erre
mód. – Most jobb a helyzet, ha be-
vezetik azt, hogy az autótulajdonos
is felelõs a sebességtúllépéskor,
még ha nem is õ vezette a jármûvet
– teszi hozzá. A térfigyelõ kamerák
szintén fegyelmezõ erejûek, de az
adatok feldolgozására sokszor
nincs elég munkaerõ – mondja
Strauss Zsolt.

Az új kapitány nemcsak a mun-
káját végezte Újpesten, ott is lakik,
tehát õ is naponta tapasztalja a köz-
lekedési gondokat. Sok ideje nyil-
ván nem marad kedvenc sportjára,
a teniszre  vagy másik hobbijára, a
történelmi témájú könyvekre, ol-
vasásra, hiszen csak a bejárás napi
másfél-két órát mindenképp
igénybe vesz.

BWGY
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Új év: van-e fény az alagút végén?
Megint kezdõdik egy új év, a 2008-as. Állunk egy félhomályos étterem-

ben. Rokonok, barátok, ismerõsök és kevésbé ismerõsök körülöt-
tünk. Éjfélt ütött az óra, megszólal a himnusz. Mindenki énekel. Kíváncsi
lennék, hogy ezekben a meghitt percekben kinek mi jár a fejében. Milyen
volt 2007? Vagy milyen lesz 2008? Talán ez utóbbi fontosabbnak tûnhet,
hiszen jobb elõre nézni, mint hátra. Aztán durran a pezsgõ, koccannak a
poharak és elhangzik a szokásos jókívánság: „Boldog új évet!”  Ekkor
megállok egy pillanatra és azon gondolkozom, hogy mitõl lesz új ez az év?
Vagy mitõl lesz boldog? Hiszen az elõzõ évi nyugtalanító kérdéseket még
nem sikerült megoldani, valószínûleg jönnek majd újabbak is. Egyre ke-
vésbé látom a jövõmet, a gyerekeimérõl nem is beszélve. Pedig én terve-
zek, osztok-szorzok, hogyan lehetne jobb. Megpróbálok a felszínen ma-
radni, mert ha egyszer alábukok… De egyre nehezebb. Szép csöndesen
emelkednek az árak a közértben, a benzinkútnál, a szolgáltatóknál. Csak
a gyes maradt még mindig a minimál nyugdíjjal egyenlõ, pedig a valami-
vel több mint 25 ezer forintból csak a pelenka elvisz havonta nyolcezret…
Mondom, én mindent megteszek (például a gyerekek mellett itt íroga-
tok). Próbálunk spórolni is, félretenni majd a gyerekek taníttatására –
mert ugye az sem kerül kevésbe –, félretenni a saját nyugdíjas éveinkre,

arra az esetre, ha komolyan megbetegednénk, és még sorolhatnám. De
míg évekkel ezelõtt volt mibõl, addig mostanra a tartalékainkat kell felél-
nünk. Pedig csak szeretnénk ugyanúgy élni, mint eddig. Vagyis szeret-
nénk mi jobban is... Jó lenne, ha azt mondhatnám, hogy látom a fényt az
alagút végén. Hogy 2008-ban aztán tényleg jobb lesz, mint ahogy azt egye-
sek ígérik. De nem látom, csak azt, hogy az év eleji elsõ híradások már az
áremelésekrõl, az egészségügy átalakításáról, az új adókról és a megszo-
rításokról szólnak. Az aktuálpolitikai kérdések egyre inkább begyûrûz-
nek az otthonokba, sokszor feszültségeket szítva. Nekem szerencsére
szeretõ családom van, egészségesek és szépek a gyerekeim, van fedél a fe-
jünk felett és egyelõre a számlákat is ki tudjuk fizetni. Örülök a frissen
esett hónak és a napsütésnek. Tudják minek örülök még? Annak, hogy
mellettem ott, éjfélkor még mindig ugyanazok az emberek álltak moso-
lyogva, akik már évtizedek óta. Ez a mai folytonosan változó, rohanó és
bizonytalan világban ad némi reményt, hogy vannak biztos pontok az
életemben. A rokonaim és a barátaim. Velük tényleg boldogan koccintok
az új esztendõre!

Néhány szilveszteri gondolatát Scholtz Viktória jegyezte le

Az ünnep aromája
Az év téli hónapjait ünnepek so-

rozata teszi változatossá. Már
november közepétõl karácsonyra
készülünk, majd pár nap, és elbú-
csúztatjuk az óévet, utána pedig
alig alszunk néhányat, máris nya-
kunkon a farsangi szezon. 

A vízkereszttõl hamvazószer-
dáig tartó, evéssel-ivással egybe-
kötött, január 6-án kezdõdõ és az
idén február 13-ig tartó idõszak
Európa-szerte a farsangi bálok
rendezésének ideje. 

A három hónapon át zajló ün-
nepségsorozathoz a belsõ ráhan-
golódás mellett a külsõségek is
hozzátartoznak, így a népszoká-
sok, öltözet, viselkedés, a hagyo-
mányokat õrzõ menüsor vagy az
alkalomhoz illõ terített asztal is.
Ennek jelentõségét ismerte fel a
Baross Gábor Általános Iskola né-
hány pedagógusa, így néhány éve
a téli szünetet megelõzõ héten te-
rítési és étkezési versenyt hirdet-
nek a felsõ tagozatos gyerekek szá-
mára. 

A közel négy órán át tartó,
2007-es vetélkedésen nyolc négy-
fõs csapat mutatta meg, hogy egy
ünnepi alkalommal milyen a szép
teríték, a kulturált evés és a meg-
felelõ öltözet. Az iskolai ebédlõ ét-
készletét és evõeszközeit kivéve, a
gyerekek mindent maguk hoztak,
illetve maguk készítettek: az ab-
roszt, szalvétát, asztaldíszeket és

egyéb dekorációt. A zsûri a csapa-
tok kreativitásán, szépérzékén és
a szabályos terítésen túl pontozta
a versenyzõk öltözetét, viselkedé-
süket az elõkészítõ munkálatok
során és az étkezés alatt, valamint
a kulturált evést.

A kellemes hangulatú verse-

nyen minden résztvevõ nyert va-
lamit, ha mást nem is, a húsétel-
bõl és desszertbõl álló ebédet min-
denképpen. A 6. a osztályosok
(Almási Riana, Varga Fanni, Rigó
Alex és Páldi Zoltán) csapata
ezenfelül egy éttermi vacsorameg-
hívást is kapott, mint elsõdíjas. 

A barossi gyerekeknek ezután
biztosan otthon sem okozott ne-
hézséget a karácsonyi és a szil-
veszteri asztal megterítése, sõt, ta-
náraik a farsangi büfét is bátran
rájuk bízhatják az iskolában.

TAMÁS ANGÉLA
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Ezen a koncerten mindenki kapott valamit…

December 22-én szokásos, de
nem szokványos karácsonyi

koncertet adott a Budafoki Mozart
Ifjúsági Zenekar a Városházán. Az
egyesület elnökével, egyben a kon-
cert aktív résztvevõjével,
Szebegyinszkiné Németh Beátával
beszélgettem a 2007-es év esemé-
nyeirõl és az újévi tervekrõl, vá-
gyakról, lehetõségekrõl.

– A Dévai Gyermekotthon javá-
ra rendezték a városházán megtar-
tott karácsonyi koncertjüket. Az
adakozásuk rendszeres, vagy most
egy különleges esetrõl van szó?

– Ez egy különleges alkalom
volt. A nyáron, amikor Erdélyben
turnéztunk, Déva is egy állomá-
sunk volt. A Dévai Gyermekotthon
a Szent Ferenc Alapítvány gyer-
mekotthona. A turné alkalmával
ott is adtunk egy koncertet. Na-
gyon aranyosak voltak a gyerekek
és segítõkészek a nevelõk. Szeretet-
tel fogadtak bennünket. Láttuk,
hogy igen nehéz körülmények kö-
zött élnek, és az ottani román ható-
ságok nem szívesen támogatják
õket. Ezért is gondoltunk arra,
hogy adunk egy jótékonysági
hangversenyt a javukra. Hogy épp
a szokásos karácsonyi koncertünk
lett a jótékonysági, az csak így ala-
kult. Végül is ez látszott a legkivite-
lezhetõbbnek, és a nyári élmények
is még elevenen éltek a zenekarban
és a gyermekotthon lakóiban. Va-
lamint, mert a karácsony az adako-
zás és a szeretet ünnepe. A hang-
versenyen Csák József énekmû-
vész, Németh Beáta énekes elõadó,
koncertmester, Hegedûs Endre
zongoramûvész vett részt még, a
mûsort Zelinka Tamás vezette. A
zenekar karmestere, Horti Gábor
vezényelt. A Dévai Gyermekotthon
képviselõjeként Érsek Emese vette
át a koncert bevételét.

– Az összegyûlt összeg eljutott-e
már hozzájuk? A pénzt kapják meg
a gyerekek, vagy valami ezen az ösz-
szegen vásárolt dolgot?

– A pénz már eljutott hozzájuk,
amit – bár eredetileg a játszótér fel-
újítására szántunk –, mégis úgy
döntöttünk, hogy õk fognak fel-
használni saját szükségük szerint.

– Tudták, hogy kapnak majd
önöktõl ilyen jellegû támogatást?

– Már elindultunk Déváról,
amikor megfogalmazódott ben-
nem az ötlet. Megkérdeztem a ze-

nekart, amelynek minden tagja tá-
mogatta az elképzelést. Szeptem-
berben kezdtem el szervezni. Fel-
hívtam a dévaiakat, hogy mit szól-
nak hozzá. Természetesen nagyon
örültek neki, úgy vélték, hogy meg-
ható és szeretett teli lépés ez a ré-
szünkrõl.

– Karácsonyi koncertjük min-
den évben van, ráadásul a városhá-
zán. Most volt elõször, hogy a bevé-
tel nem a zenekarnál maradt, ha-
nem jótékony célra fordították?

– Az elmúlt csaknem tizenhá-
rom évben a zenekar életében ez
volt az elsõ jótékonysági koncert.
De nagyon fontos megjegyezni,
hogy mi nem szedünk belépõt a
koncertjeinken. A kastélyban tar-
tott hangversenyekre esetenként
belépõt kell váltani az aktuális ki-
állítás vagy tárlatvezetéssel össze-
kötött programok miatt. Ez most
kifejezetten azért került pénzbe,
hogy a befolyt összeget a zenénk,
a koncertünk által eljuttathassuk
a Dévai Gyermekotthon lakói ré-
szére.

– A várakozásnak megfelelõ ösz-
szeg gyûlt össze?

– Annál több. Szívesen mondok
számokat is. Száz férõhelyes te-
remmel számoltunk. Úgy gondol-
tuk, ha fejenként ezer forinttal szá-
molva lesz legalább százezer forint,
akkor már sikeresnek mondhatjuk
a rendezvényt. Ehhez képest több
mint száz ember jött el és 138 300
forint gyûlt össze.

– Lesz ehhez hasonló esemény a
jövõben?

– Megfogalmazódott bennem,
hogy jövõre kifejezetten egy kerü-
leti intézmény javára adjunk jóté-
konysági koncertet. Még az is fel-
merült, hogy a karácsonyi koncert-
jeink a jövõben ilyen megmozdu-
lások legyenek, de ez még csak egy
ötlet.

– Ezzel a koncerttel nagyon jól
zárták az évet, de ezen túl mi történt
2007-ben?

– A Budafoki Mozart Ifjúsági
Zenekar Egyesület egy nonprofit
szervezet. Teljesen felfrissült az
egyesületünk. Volt egy vezetõség-
váltás, megfiatalodott a vezetõség.
Újabb tagokkal is bõvült a zenekar.
Az egyesületi munka is felfrissült
ezáltal. Nagyon sok koncertünk
volt 2007-ben, a korábbi évekhez
képest kiemelkedõ. Említésre mél-
tó, hogy nagyon kellemesen csa-
lódtunk kerületi vállalkozásokban,
itt elsõsorban a Törley Pezsgõpin-
cészet Kft.-t kell megemlítenünk.
Nagyon jó kapcsolat volt köztünk.
A nyári erdélyi utunkat egy na-
gyobb összeggel õk támogatták.
Ezt követõen néhány rendezvé-
nyükön fel is léptünk. Rövid távú
volt a kapcsolat, de reméljük, hogy
a jövõben lesz folytatása, mert mi
nagyon élveztük, és az õ visszajel-
zéseik is pozitívak voltak. Nagyon
örültünk, hogy van a kerületben
olyan vállalkozás, amely támogatja
a mûvészetet, a kulturális életet.
Továbbá a Nagytétényi Kastély-
múzeummal a korábbinál is szoro-
sabb lett a kapcsolatunk, ennek is
nagyon örülünk. Valamint, amikor

februárban elnök lettem, nyilat-
koztam is, hogy célom, hogy fel-
frissítsem a zenekari utakat a kül-
földi kapcsolatokat. Erdély jó kez-
dete volt ennek a törekvésnek.
Meglehetõsen mozgalmas év van
mögöttünk.

– Mi várható 2008-ban?
– Ami biztos, hogy a Nagytété-

nyi Kastélymúzeum rendezvénye-
in ott leszünk. Ezen kívül a 34.
Tétény-Promontor Kulturális Na-
pok keretében is megjelenünk ta-
vasszal, március 6-án. Oda fõleg
reneszánsz programmal készü-
lünk majd, tekintve, hogy 2008 a
reneszánsz éve lesz. Természete-
sen lesz évadzáró koncertünk is,
ami minden tanév végén esedékes.
Biztos még, hogy az éves karácso-
nyi koncertünk is meg lesz tartva,
jóllehet, azt még nem tudom, hogy
jótékonysági lesz-e. Illetve, ahogy
azt a korábbi interjúkban ígértem,
igyekszünk folytatni a külföldi cse-
rekapcsolatokat. Ugyan a fesztivá-
lokat nem könnyû felkeresni, de
igyekszünk a régi kapcsolatokat
elõvenni és abból alkotni valamit.
A zenekar tagjai is szeretik, ha
együtt utazunk. Jót tesz a csapat-
szellemnek az együtt töltött idõ, új
embereket ismerünk meg, szélese-
dik a látókör. A dolgozó tagok szí-
vesen mennek szabadságra az
ilyen alkalmak miatt, az iskolások-
nak pedig nem okoz gondot, mert
mindig a nyári szünidõ idején uta-
zunk. Ahhoz egyébként, hogy utaz-
ni tudjunk, és felszereléseket vásá-
rolhassunk, anyagi támogatásra –
pl. az egy százalékos felajánlásokra
– nagy szükségünk van. Ezúton is
szeretnénk megköszönni mind-
azok támogatását, akik így segítet-
ték az egyesület tevékenységét.
Természetesen, a jövõben is köszö-
nettel vesszük az ehhez hasonló se-
gítséget. A karácsonyi hangver-
sennyel kapcsolatban pedig szeret-
nénk köszönetet mondani a kerü-
let polgármesterének, Szabolcs At-
tilának és a kerület országgyûlési
képviselõjének, Lendvai Ildikónak
támogatásukért. A jótékonysági
koncertünk támogatója volt még a
XXII. kerületi önkormányzat, a
Törley Pezsgõpincészet, a Nádasdy
Kálmán Mûvészeti Iskola és a
Nádasdy Kálmán Alapítvány.

DEÁKI TÍMEA BRIGITTA
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További információk és jelentkezés: 
Szituációs Nyelviskola

1222 Budapest, Hosszúhegy tér 3.
Tel/fax: 413-0301

e-mail: info@szituaciosnyelviskola.hu, 
www.szituaciosnyelviskola.hu

„Az idén biztosan megtanulok angolul…”
Most eláruljuk miért nem sikerül másnak, és miért sikerül-
het neked!
A szilveszteri ígéretek között gyakran hangzik el ez a mondat:
„Jövõre megtanulok angolul!”, vagy más nyelven. Az elsõ
nekibuzdulás után elkezdõdik a nyelvtanulás, de sajnos
nagyon sokszor gyorsan abba is marad. Miért?

Elsõ ok: Nem erre számítottam. Azt hittem könnyebb
lesz.

A nyelvtanárok sokszor elmondják, hogy az alapos nyelv-
tudás bizony évekig tartó kemény munka eredménye. Persze
nem mindegy milyen tankönyvbõl, milyen tanároktól,
milyen módszerekkel tanulsz. A sikerélmény az egyik leg-
erõsebb motiváló erõ. A budafoki Szituációs Nyelviskola tan-
folyamain a hallgatók szituációkon alapuló, életszerû
helyzetekbõl tanulnak, ami 70%-kal könnyebbé teszi a tan-
ulást. Ezzel a módszerrel gyorsabban megtanulod a szavakat,
amik szituációkba kapcsolódva, jobban berögzõdnek, mint a
hagyományos, tankönyvi módszerrel.

Második ok: Elfogyott a lelkesedésem, és nincs elég
idõm sem már.

Mindenki máshogy szeret tanulni. Tény, hogy csoportban
könnyebb a tanulás, hiszen párban dolgozhatsz, és a többiek
olyan kérdéseire is választ kapsz, ami neked nem jutott volna
az eszedbe. És a legfontosabb: te sem akarsz lemaradni a töb-
biektõl…

A Szituációs Nyelviskolában mindenki a szintjének és
egyéni elképzeléseinek megfelelõ csoportba kerül, így biz-
tosan folyamatosan fejlõdni fog.

Harmadik ok:  a „középhaladók megtorpanása”.
A következõ nehéz idõszak másfél, két év után tûnik fel. Az

az érzés kerít hatalmába, hogy sok mindent tudsz. De, akkor:
„Miért nem beszélek folyékonyan, és miért nem értem meg a
CNN-t?” 

A Szituációs Nyelviskolában a nyelvtanfolyami oktatáson
túl számos segítséget kapsz a nyelvismeret elmélyítéséhez.

DVD-filmek eredeti nyelven (felirattal és anélkül),
könyvek, magazinok, honlapok angolul, trécselés
külföldiekkel az interneten angolul.

A budafoki Szituációs Nyelviskolában 10 év tapasztalatá-
val állítjuk, hogy mindenki meg tud tanulni nyelveket! Te is!

Ingyenes segítség a sikeres nyelvvizsgához!
Töltsd le ingyenes tanulmányunkat, amelybõl megtudha-

tod, mi a 10 leggyakrabban elõforduló hiba, amit a nyelvvizs-
gázók elkövetnek: www.szituaciosnyelviskola.hu

Ha most jelentkezel nálunk nyelvtanfolyamra, és
magaddal hozol egy Városházi Híradót, most aján-
dékba kapsz egy

– SPEAK UP hangos nyelvtanuló magazint (CD-mel-
léklettel) és 

– Szókincsvadászat címû könyvet, amelyben an-
gol-amerikai újságokban megjelent cikkekbõl állí-
tottunk össze szókincsbõvítõ feladatokat.
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Miért szeret a kerületben élni Vári Attila?
Vári Attila vízilabdázót nemigen
kell bemutatnunk, kiemelkedõ
sportteljesítményei okán az
egész ország büszke rá. Hogy õ
épp ebben a kerületben él évek
óta a családjával, minket különö-
sen jó érzéssel tölt el. Attila meg-
osztotta velünk, hogy õ milyen-
nek látja a XXII. kerületet. 

Tizenkét éve élek a kerületben.
Anno a Rózsakert lakótelepen

volt az elsõ lakásom, nagyon meg-
szerettem a környéket. Ott 8 évig
éltem, majd egy kisebb kitérõt kö-
vetõen visszatértem a családom-
mal, de már nem a lakótelepre.
Azért is szeretünk itt lenni, mert
abszolút nyugodt környezetben
vagyunk, de mégis a városban
olyan helyen, ami még megfizethe-
tõ is. Már a lakótelep is olyan hely
volt, amit nem volt nehéz megsze-
retni. Ebben a kerületben a
Campona a központ, mindent meg
lehet vásárolni, ami igény csak fel-
merülhet, de számukra mégis az
uszoda a legkedvesebb, ahová na-
gyon szeretünk járni. A régi uszo-
dába is jártunk, nagyon sok isme-
rõsünk van még abból az idõkbõl
is, de a mostani vezetés és személy-
zet is nagyon kedves emberekbõl
áll. Õk sokat emelnek a kerület fé-
nyén, mert ez a hely nagyon nagy
közösségi életet ápol. Folyamato-
san lejárunk most is. Bébiúszással

kezdtük a kisfiammal, aki ma már
négyéves és mostanra rendesen
tud úszni. De a kislányom, aki még
nagyon pici (hét hónapos), nem-
rég, három hónaposan kezdte el ezt
a sportot. Hogy nagyon jó a kap-
csolat az uszoda vezetõségével, az
edzõkkel és pláne a vízilabdások-
kal, ezért azokra az eseményekre,
amikre meghívnak nagy szeretet-
tel el is megyek. Sok rendezvény
van a kerületben a sporton kívül is,
ez gondolom abból is adódik, hogy

ez nem egy átjáró kerület. Én is
szoktam meghívást kapni ezekre,
amire rendszerint el is látogatok.
Az uszodában gyakran adok át dí-
jakat az utánpótláscsapatoknak is.
Nagy örömömre szolgál, hogy egy
érmet, vagy akár csak egy kézfogást
is, de át tudok adni a fiataloknak.
Igyekszem figyelemmel kísérni a
fejlõdésüket is. Aktívan sportolok,
de mellette a Budapesti Vízilabda
Szövetségben elnökségi tag va-
gyok, és hogy annak a keretén belül

bajnokságon játszanak a
Budafókás fiúk, így minden ered-
ményüket ismerem. A kerületben
sok dolog mellett a Duna-part is
igazán közel áll hozzánk. Az bánt
egy kicsit, hogy egyes emberek ille-
gálisan rakják le a szemetüket. Sze-
rintem erre kellene valami komoly
és hathatós megoldást találni. Úgy
vélem, hogy a part tisztasága to-
vább emelhetné a kerület pozíció-
ját. Mert vannak igen jó részei a
XXII. kerületnek, de a Duna-part
tisztasága és rendezettsége még hi-
ányzik. Jóllehet van egy horgászsé-
tány, amit valamennyire rendbe
tettek nemrég, de valahogy még
nem az igazi. Nyilván hatalmas be-
ruházás, de egyéb pozitív vonzata
is volna. Persze ennek ellenére le-
járunk a kutyával és a gyerekekkel,
mert közel lakunk hozzá. Nem tu-
dom, hogy mi lehet a megoldás. Ta-
lán az lenne az elsõdleges és legfon-
tosabb dolog, hogy megváltozzon
az emberek hozzáállása ehhez a do-
loghoz. Ha sokat rászólnának
azokra, akik ilyet tesznek, talán el
lehetne indulni egy jobb úton. Saj-
nos azt is látom olykor, hogy azok
is szemetelnek, aki odajárnak hor-
gászni, márpedig így nehéz lesz a
fejekben rendet tenni.

dtb.

Szilveszteri buli
folytatás a címoldalról

A szomszéd uszodában is pezsgett az élet, itt is készülõdtek a dolgozók,
egyesületek, hûséges vendégek, röviden az egész uszodai közösség évbú-
csúztató partijára. Tóth Lászlóné irodavezetõ szervezkedett ott jár-
tunkkor a helyszínen, nála lehetett befizetni a vacsorát is magában foglaló
mulatságra. Különlegessége a rendezvénynek, hogy ide gyerekekkel
együtt lehet jönni, garantáltan jól fogják érezni magukat. A kisme-
dencében óriási vízilabda-mérkõzést tartanak ilyenkor, aki akar, beáll-
hat. Esznek, isznak, kulturáltan szórakoznak, amíg a gyerekek bírják. Így
legalább a felnõttek is pihenhetnek egy pár órát, nem megy kárba újév
napja. Általában szerveznek a közösségi helyeken az oda járó hagy-
ományos társaságoknak összejöveteleket, jól el is vannak az oda
kívánkozók. Az idõsebbek már csak úgy, öregesen töltik az emblematikus
éjszaka elsõ felét: szidják a televízió programjait, eszegetnek, éjfélkor
jelképesen koccintanak és meggondolás nélkül boldog új évet kívánnak
egymásnak. De azért tényleg ránk férne már egy boldogabb.

FÜRJ

Különös(en) hangos szilveszter
2007 utolsó napjaiban kerületünkben is sokfelõl petárdák hangát
lehetett hallani. 

Ez nemcsak a mi nyugalmunkat zavarta. Pár nappal év vége elõtt már
mást sem lehetett hallani a tévében, rádióban, minthogy háziállatainkat
hogy óvjuk. Állatorvosok hívták fel az ebtartók figyelmét arra, hogy
ilyenkor mit él át egy állat. A petárda és tûzijáték zaja ugyanis olyan sokkos
hatással van a kutyákra, mintha elütné õket egy autó. Fizikai sérülést per-
sze nem szenvednek, de a gyengébb idegzetû kutyák keringése például
összeomolhat. Egy biztos, nem kedvelik a kutyák az efféle robbanó han-
gokat, menekülnek elõle. Több ember ilyenkor veszíti el kutyáját.  

A Baross Gábor-lakótelep családi házas övezet, így sok eb él ott.
Horváth G. a Damjanich utca lakója. Sajnos ki kellett mennie az utcára, és
figyelmeztetnie kellett a petárdázó fiatalokat. Azok ugyanis autók
közelében szórták el a veszélyes petárdákat. Az õ kedvence szerencsésen
átvészelte a szilveszter éjjelét, minthogy be lett engedve a házba.

Elmondása szerint nemcsak szilveszter éjjelén kellett óvnia kedvencét,
hiszen január elsõ napjaiban még javában durrogtattak a kerületben,
december utolsó hetérõl nem is beszélve. A megmaradt készleteket „lõt-
ték” el, ám büntetlenül ezt is csak január 6-áig tehették meg. 

SZENTMIKLÓSSY ÉVA
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Anagy szociális vívmánynak
számító, kiemelt állami nagy-

beruházásként megvalósított, elsõ
sorban a mennyiségi lakásépítésre
törekvõ panelprogram keretében,
páratlan szerencsével lehetett új
házban lakást kapni, bizonyos jö-
vedelmen fölül lakást venni. Ez
utóbbi volt a szövetkezeti, ami el-
vileg tulajdont, valójában szinte
élethosszig tartó fizetési kötele-
zettséget jelentett. A tanácsi bérla-
kásért is fizetni kellett, eleinte nem
megterhelõ összegeket, viszont azt
hitték, az soha nem lesz az övék!
Tanácsi. Így azután a bejárati ajtón
kívüli területtel nemigen foglal-
koztak – sokszor a belsõvel sem –,
hagyták lerohadni az épületeket.
Nem alakult ki a tulajdonosi tudat,
vagy ha esetleg mégis, elfojtották
magukban.

A rendszer, meg a változások
(tudják!) a tulajdonjog át- meg át-
ruházásával is jártak, hiszen az ad-
dig elhanyagolt lakóépületeket, ide
értve a nem panel régi építésû bér-
és magánházakat, villákat is, az ál-
lam, mivel fenntartani képtelen
volt, önkormányzati tulajdonba
adta. A régiek esetében is ingyen,
azzal az apró különbséggel, hogy
azokat nem is az állam hozta létre
közpénzbõl, hanem úgy jutott hoz-
zá, hogy egyszerûen elvette. Kárta-
lanítás nélkül. Közérdekbõl. És
hogy kik tették rá a kezüket állam-
érdekbõl, szintén ingyen, ez nem
ennek az opusnak a tárgya.

Szóval, az önkormányzativá lett
tulajdon is forró krumpli volt, mert
pénz híján pláne nem volt mód még
az akkor meglévõ, nyomorúságos
állapot megõrzésére, fenntartására
sem, így olcsó áron értékesítették a

benne lakóknak, akik így egy
csapásra tulajdonosokká let-
tek, föl sem mérve, mivel jár
ez együtt: a tulajdonosi tudat
és a tulajdonosokat egyetem-
legesen terhelõ közös javítá-
si, fenntartási és felújítási
költségek, állapotfelméré-
sek, mikor idõszerû egy
nagyjavítás, mikorra, milyen
elkülönített vagyont kéne
elõteremteni a nincsbõl.

Sokak szerint az állam Pa-
nel Plusz konstrukciója is tü-
neti kezelés. Egyrészt nem
jut mindenhová. Nem tudják
mindenhol igénybe venni,
nem tudják a rájuk esõ ön-
részt vállalni, ezenkívül egy
panelház nemcsak ablakok-
ból és kellõ vastagságú hõ-
szigetelésbõl áll az õ nemes
vakolatával, de van ott épü-
letgépészet, úgymint víz,
gáz, nyomó, és lefolyócsõ,
szellõzõrendszer, szemétle-
dobó, valamint fûtéscsõ, radiáto-
rok, szelepek, hõfogadók, lift,
elektromos hálózat, és az idõnként
szintén felújításra, cserére szoruló
festett, mázolt, burkolt felületek a
pincétõl a tetõig. 

Mielõtt beugrasztanak egy lakó-
közösséget huszonöt évig törlesz-
tendõ részleges felújításba, nem
ártana tisztázni, ki fogja-e bírni ad-
dig az épület? Ez így túlzásnak tûn-
het, de az elsõ nagy probléma után
láncreakcióként kell majd kiüríte-
ni ezeket a panelházakat.

Bizony, horribilis pénz kell
majd a pótlásukra, rendbetételük-
re, de a kormányok feje ebben az
ügyben a homokban. Most csak a
hõszigetelésre, ablakcserére jut az

igényekhez képest elég kevés pénz.
Nézzük, mennyit ér.

A Leányka u. 9.-ben jártunk a ki-
vitelezés alatt, ahol a gondnok a be-
ruházás konstrukcióját és a hozzá
fûzött reményeket ecsetelte. Azóta
elkészült az összes ablak cseréje
(volt, aki már sokkal elõbb kicse-
réltette, olyan hideg volt a lakás a jó
kis faablakoktól), a ház és a tetõ szi-
getelve, vakolva, színezve, szerin-
tünk esztétikusan. Találomra a II.
emeletre, Soltész Lajosékhoz ko-
pogtattunk be, a tapasztalatokról
érdeklõdve.

– Azelõtt, ha fölcsavartam az
összes radiátort, 20, 22 fokra tud-
tam fölfûteni a lakást, de az egyik
szoba sarkában akkor sem volt

több 15 foknál, mondja Soltész úr.
A szigetelés után kipróbáltam, egy
óra alatt 32 fok lett a lakásban. Ez
már aztán tartalékbiztonság! Azóta
normálisan tudunk fûteni, ami
nem mindegy, fõleg, hogy kisbaba
van. A hangszigetelés is lényegesen
javult, az sem mellékes. Javult a
komfortérzetünk. A többi adódó
felújítással nem tudom mi lesz, ezt
25 év alatt kell törleszteni elõbb
emelkedõ, majd csökkenõ összeg-
gel, ami havi 5–7 ezer forint. Emel-
lett másikat nemigen lehetne be-
vállalni. A rezsiköltség sem fog
csökkenni mostanában. Itt élünk,
örülünk, hogy ez legalább a miénk.

FÜRJ

A kerületben 2002-tõl összesen
1496 panellakást újítottak fel, 1174
lakás felújítása folyamatban van.
Ezeknek zöme már elkészült, de a
végelszámolás még hátra van.

Összesen mintegy 5900 panel-
lakás van a kerületben, tehát az ál-
lomány csaknem fele megújul. Ta-
valy visszavetette a program foly-
tatását az, hogy hosszú hónapokig
nem írtak ki pályázatokat, s ami-
kor végül megszületett az új pályá-
zati rendszer, az csökkentett keret-
összeget szabott meg. A lakóknak
nagy gondot okoz az, hogy elõte-

remtsék az önrészt, s van, ahol ir-
reálisan magas sikerdíjat határoz-
nak meg a pályázat sikeres lebo-
nyolítóinak. 

A panelházakat a közvélekedés
egyöntetûen negatívan ítéli meg,
egyre nehezebb az ilyen lakásokat
eladni. Szakértõi vélemények
azonban nem támasztják alá ezt a
közvélekedést. A panelházakat
eredetileg 50 évre tervezték, de
mára kiderült, hogy jóval hosz-
szabb élettartamúak lehetnek. Je-
lentõsen javítható a hõszigetelés,
s épületgépészeti munkákkal a fû-

tés is jól szabályozható. Rumi Im-
re kerületi fõépítész elmondta,
hogy még a Leányka utcai elhibá-
zott beépítést is orvosolni lehet-
ne, ha lazítanának a beépítettségi
hányadon, és mindenütt sokat ja-
vít az épületek küllemén a szak-
szerû felújítás, a kedvezõ színvá-
lasztás. A házgyárak a nyolcvanas
évek végén már elfogadható mi-
nõségû panelokat gyártottak,
szinte jobbakat, mint amilyenek
jelenleg külföldi importból vásá-
rolnak a  lakóparki építkezések-
hez - fûzte hozzá. A kilencvenes

években egyébként születtek
olyan tanulmányok, hogy miként
lehetne külsõ homlokzati megol-
dásokkal -  függõkertekkel, téli-
kertekkel - változatossá tenni az
épületeket, de ezek - mint mondta
- papíron maradtak.

Riportunk szerzõje, maga is la-
kótelepi lakos volt, jól ismeri az
ilyen házak gondjait, bajait. Írásá-
val az építész szakma nem biztos
hogy egyetért,  viszont a cikk jól
tükrözi a lakótelepekkel kapcsola-
tos közvélekedést.

Panelpúp

V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó
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Budafok-Tétény: az év eseményei képekben

Április 26-án délután hivatalos keretek között is
megkezdõdött a nem csak nagytétényiek számá-

ra oly fontos erdõ újratelepítése, amelyet  Magyaror-
szág egyik legnagyobb környezetvédelmi beruházá-
sának, a szennyezett talaj teljes kicserélése kereté-
ben végeznek el  a volt Metallochemia gyártelep mel-
lett, az egykori véderdõ helyén. Szabolcs Attila pol-
gármester  köszönetet mondott mindenkinek, aki
valamilyen módon részt vett a nagyszabású környe-
zetvédelmi program megvalósításában. Külön ki-
emelte azt az örvendetes tényt, hogy ebben a fontos
kérdésben a kerület vezetése pártállásra való tekin-
tet nélkül össze tudott fogni.  Az ünnepélyes  faülte-
tés után felavatták azt a táblát is, amelyet a Véderdõ
Védõinek, kerületünk lakosainak és aktív környe-
zetvédõinek állítottak. Köszönetképpen Bogó Ági,
Firisz Sándor és dr.Mészáros Péter neve szerepel az
új fák tövében felállított táblán. 

Ünnepélyes keretek között aláírták a Budapesti
Corvinus Egyetem és Budapest Fõváros Önkor-

mányzatának egyezményét, amelynek értelmében a
fõváros július 1-jei hatállyal átruházza a Soós István
Borászati Szakközépiskola és Szakiskola fenntartói jo-
gát az egyetemre.

Egyúttal harminc évre használatra térítésmentesen
átadja az egyetemnek a szakiskola ingatlanjait. Ezzel
megmenekült az összevonás, a költözködés és a privati-
záció veszélyeitõl az országban egyedülálló borászati is-
kola épülete és a tangazdaság is. Átvették az iskola taná-
ri karát, s megõrizte  tisztségét Urbánné dr. Huszár Klá-
ra igazgató. Megtartják az ingatlanokat is. Cserébe az
iskola takarékossági programot valósít meg: csökken-
tik a költségeket, s megpróbálják növelni a bevételeket.

Óriási tömegeket vonzó ren-
dezvénnyé nõtte ki magát a

18. alkalommal megrendezett
pezsgõ- és borfesztivál, amely
idén egyúttal a Kárpát-medencei
borászok találkozójának is ott-
hont adott. Nem véletlenül. A ke-
rület és a helyi borászok egy regio-
nális, Kárpát-medencei Borászati
és Kulturális Központ létrehozá-
sán munkálkodnak, amely a bor-
turizmus egyik fontos célállomá-
sa lehet majd a jövõben.
A borfesztiválon színes mûsorral
mutatkoztak be a kerületi kisebb-
ségek. Játszótér várta a kicsinye-
ket, és a helyi cserkész egyesület is
programot szervezett a gyerme-
kek számára. Üdítõ újdonság  volt,
hogy  hajóval is el lehetett jutni a
Budafok belvárosnál kialakított
ideiglenes kikötõbe.

Hosszas várakozás, viták után végre elkészült a körforgalom a Dózsa
György út–Minta utca–Párhuzamos út keresztezõdésében. Régóta

lehetett tudni, hogy a balesetveszélyt csak egy körforgalom háríthatja el
hatékonyan.  Hagyó Miklós fõvárosi alpolgármester  nyilatkozatában
elmondta: olyan megoldást kerestünk, amely a felesleges útfelületeket
csökkenti, és a gyalogosok átkelését is könnyebbé teszi.
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Ünnepi testületi ülést
tartottak március 15-

e tiszteletére a Városháza
dísztermében. A kerület
díszpogára Priska József
Tamás ötvenhatos vete-
rán lett. Ünnepi beszédé-
ben Szabolcs Attila polgár-
mester köszöntötte a részt-
vevõket. Külön kiemelte az
ünnepség két díszvendégét,
Fónay Jenõt, a POFOSZ el-
nökét és a másik ötvenha-
tos hõst, Priska József Ta-
mást. Hõsiességük és önfel-
áldozásuk mellett – mint
Szabolcs Attila rámutatott
– eltörpülnek mai kicsinyes
gondjaink. 

Priska József Tamás a
honlapnak és a Városházi
Híradónak adott rövid nyi-
latkozatában elmondta,
hogy Budafokhoz fûzi az
elsõ kicsiny lakás, ahol
megvethette lábát. 

Tizenkét év nagy idõ. Pedig már ennyi telt el azóta, hogy Nagytétényben
elõször rendeztek újra szüreti mulatságot. Sokan  emlékeznek még az

elõzõ századból, sõt évezredbõl az õszi nagytétényi  felvonulásokra.
Tavaly sem volt ez másként, szeptember 29-én. 

Megjöttünk, megjöttünk, Szent István szolgái…

Fáklyás felvonulás, élõ betlehemes állatokkal a jurtában, regölés, tûz-
gyújtás – december 21-én  elõször tartottak ökumenikus csillagjáró

betlehemest Budafokon. A népes menetet Szabolcs Attila vezette az evan-
gélikus, a református és a katolikus templomhoz.
Közremûködtek: Erdélyi György elõadómûvész, Fehérváry Lilla elõadó-
mûvész, Madárdal Zenekar, Budafoki Fúvósegylet, a Halacska Reformá-
tus Óvoda, Zeneóvoda gyermekei, Vaskó Zsolt furulyás növendékei, a ke-
rületi iskolák kórusai, pásztorok, regölõk, csillaghordók.

December 15-én jótékonysági koncertet rendeztek a Szelmann
Házban. Garbóci László helytörténész lebilincselõ elõadást tartott

Nepomuki Szent Jánosról, majd Szabó Gyula szavalt. Ezt követõen a
Brassimum Rézfúvós Kvintett és Bokor Jutta a Magyar Állami Operaház
magánénekese adott felejthetetlen koncertet. Az est folyamán árverésre
került Molnárné Golda Magdolna Gloriett. c festménye.

Azt est teljes bevételét, mintegy 153.000 forintot a Nagytétényi
Nepomuki Szent János szobor és gloriett restaurálására fordítják. A
Kastélymúzeum parkjában álló szobor igen rossz állapotban van, utoljára
1986-ban újították fel. Sem az idõjárás, sem a vandálok nem kímélték. 
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Kerületi díjak
DÍSZPOLGÁRI KITÜNTETÉS
Budapest Fõváros XXII. Kerületi Önkormányzatának Képviselõ-testüle-
te 3/1994. (II. 25.) Ör. számú rendeletében „Budapest XXII. kerület Bu-
dafok, Budatétény, Nagytétény, Baross Gábor-telep díszpolgára” ki-
tüntetés alapításáról döntött.
A kitüntetésben a kerületért végzett tevékenységükkel kiemelkedõ élet-
mûvet létrehozó, vagy a kerület polgárai számára különösen jelentõs te-
vékenységet végzõ személyek részesülhetnek.
A kitüntetés adományozásáról a kuratórium javaslata alapján a képvise-
lõ-testület dönt.
A kitüntetés átadására március 15-e alkalmával kerül sor a kerületi ön-
kormányzat képviselõ-testületének ünnepi ülésén.
A díszpolgár személyére intézmények, egyesületek, közösségek és ma-
gánszemélyek egyaránt tehetnek írásban javaslatot.
A javaslatokat 2008. január 31-ig kérjük írásban eljuttatni a követ-
kezõ címre: Szabolcs Attila polgármester, Budafok-Tétény Buda-
pest XXII. Kerület Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal 1221 Bu-
dapest, Városház tér 11.

KULTÚRA 22 DÍJ
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzatának Képviselõ-
testülete 8/1996. (II. 9.) Ör. számú rendeletében a Budafok-Tétény Buda-
pest XXII. kerület kultúrájáért (Kultúra 22 díj) díj alapításáról döntött. 
A díj a kerületi közmûvelõdési intézmények, kulturális egyesületek, mû-
vészeti csoportok, illetve ezek munkatársai vagy tagjai, valamint bármely
más kerületi lakos számára adományozható, aki(k) a kulturális, közössé-
gi élet területén kiemelkedõ eredményességû, maradandó értékû tevé-
kenységet végeztek.
A díj életmûért is adományozható. A díjat évente legfeljebb két személy
vagy közösség kaphatja meg. A díjak odaítélésérõl a Kulturális, Sport és
Turisztikai Bizottság javaslata alapján a képviselõ-testület dönt.
A díjak átadására március 15-e alkalmával kerül sor a kerületi önkor-
mányzat képviselõ-testületének ünnepi ülésén.
A díjazott személyekre bármely személy vagy közösség írásban tehet ja-
vaslatot.
A javaslatokat 2008. január 31-ig kérjük írásban eljuttatni a követ-
kezõ címre: Szabolcs Attila polgármester, Budafok-Tétény Buda-
pest XXII. Kerület Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 1221 Bu-
dapest, Városház tér 11.

„JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ” DÍJ
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzatának Képviselõ-
testülete a 22/1999.(07. 12.) Ör. számú rendeletével megalapította a „Jó
tanuló, jó sportoló” díjat. A díj évente legfeljebb három diáknak adomá-
nyozható, 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 önkor-
mányzat képviselõ-testületének ünnepi ülésén.
Pályázati adatlap az Okmány és Ügyfélszolgálati Irodán beszerezhetõ.
Beküldés határideje: legkésõbb 2008. január 31.
Helye: Budafok-Tétény XXII. Kerületi Önkormányzat Polgármeste-

ri Hivatal Közoktatási és Sport Iroda (1221 Budapest, Városház tér
11.) Felvilágosítást nyújt: Mátésné Pataki Ágnes irodavezetõ, tele-
fon: 229-2686.

BUDAFOK-TÉTÉNY KÖZBIZTONSÁGÁÉRT
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzatának Képviselõ-
testülete a 8/1998. (III. 6.) Ör. számú rendeletében a Budafok-Tétény
Közbiztonságáért díj alapításáról döntött.
A díj a kerület közbiztonságának javítása érdekében kiemelkedõ, megbe-
csülést kiváltó tevékenységért adományozható. A díj átadására március
15-e alkalmával, a kerületi önkormányzat képviselõ-testületének ünnepi
ülésén kerül sor.
A díjak odaítélésérõl a Közbiztonsági, Jogi és Kisebbségi Bizottság javas-
lata alapján a képviselõ-testület dönt.
A díjak átadására március 15-e alkalmával kerül sor a kerületi önkor-
mányzat képviselõ-testületének ünnepi ülésén.
A díjazott személyekre bármely személy vagy közösség írásban tehet ja-
vaslatot.
A javaslatokat 2008. január 31-ig kérjük írásban eljuttatni a követ-
kezõ címre: Szabolcs Attila polgármester, Budafok-Tétény Buda-
pest XXII. Kerület Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal 1221 Bu-
dapest, Városház tér 11.

KÖRNYEZETVÉDELMI DÍJ
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzatának Képviselõ-
testülete a 37/2000. (X. 27.) Ör. számú rendelete alapján „Környezetvéde-
lemért Díj” alapításáról döntött. A díj két személy részére ítélhetõ oda.
A díj azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkezõ társaságok (továbbiakban: személyek) részére adomá-
nyozható, akik a kerület környezeti-természeti állapotának megõrzése,
védelme, javítása, jobbítása érdekében olyan folyamatos vagy egyszeri
tevékenységet végeztek, amellyel maradandó, példaértékû vagy kima-
gasló eredményt értek el. A díj odaítélésérõl a Környezetvédelmi Bizott-
ság javaslata alapján a képviselõ-testület dönt.
A díjak átadására március 15-e alkalmával kerül sor a kerületi önkor-
mányzat képviselõ-testületének ünnepi ülésén.
A díjra javasolt személyekre bárki írásban tehet javaslatot.
A javaslatokat 2008. január 31-ig kérjük írásban eljuttatni a követke-
zõ címre: Szabolcs Attila polgármester, Budafok-Tétény Budapest XXII.
Kerület Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda Környe-
zetvédelmi Csoport 1221 Budapest, Városház tér 11.

SPORT 22 DÍJ
A Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat a 8/1996. (11.
09.) Ör. számú rendeletében a Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület
sportjáért „Sport 22” díj alapításáról döntött.
A díj azon személyek, közösségek, csapatok részére adományozható, akik
a XXII. kerület sportéletében magas színvonalú tevékenységet végeztek,
illetve kiemelkedõ eredményt értek el. A díjat évente legfeljebb két sze-
mély vagy közösség kaphatja. A díj odaítélésérõl a Kulturális, Sport és Tu-
risztikai Bizottság javaslata alapján a képviselõ-testület dönt.
A kitüntetés átadására március 15-e alkalmával kerül sor, a kerületi ön-
kormányzat képviselõ-testületének ünnepi ülésén.
A díjra bárki írásban tehet javaslatot. 
Beküldés határideje: 2008. január 31. 
Helye: 
Budafok-Tétény XXII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
(1221 Városház tér 11.)
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Felhívás javaslattételre „az Év Intéz-
ményvezetõje cím” elnyerésére
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzatának Képviselõ-
testülete a 6/2005. (IV. 1.) Ör. számú rendeletével megalapította a Tóth
József-díjat, amelynek adományozásával együtt jár az Év Intézményveze-
tõje cím, valamint emlékplakett és oklevél. 
Az elismerésben évente egy személy részesülhet, aki a kerületben intéz-
ményvezetõi munkájával méltán nyerte el környezete elismerését vagy
kimagasló eredményt ért el. A díj különösen a sikeres intézményvezetõi
életmû elismeréseként adományozható.
A díjat a kerület polgármestere március 15-e alkalmából tartott ünnepi
testületi ülésen adja át.
A díjazottak személyére bárki (magánszemély, intézmény, közösség) ja-
vaslatot tehet. A javaslatokat írásban kell benyújtani, melynek tartalmaz-
nia kell a tevékenység és az eredmény részletes leírását.

Beküldési határidõ: 2008. január 31.
Cím: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatal 1221 Budapest, Városház tér 11.
Felvilágosítást nyújt: Mátésné Pataki Ágnes Közoktatási és Sport Iroda,
irodavezetõ. Tel: 229-2686.

Képzõ- és iparmûvészeti pályázat
A Radóczy Mária Galéria, s a benne mûködõ Fiatalok Pódiuma kiállítást
szervez, mely a Tétény-Promontor Kulturális Napok egyik eseménye lesz
2008. március 9–12-ig.
A kiállítás címe: „Madonnák és vénuszok”.
Téma: a reneszánsz kor szellemisége, utánérzéseink, portrék és aktok
megalkotásával.
Várjuk a fiatal (18–35 év közötti) hivatásos és amatõr alkotók ezen témájú
versenymunkáit!
A mûvek mûfaja, technológiája, mérete szabadon választott. Egy pályázó
max. 3 (három) alkotással szerepelhet.
Díjak:
I. díj: 50 000 Ft
II. díj: 30 000 Ft
III. díj: 20 000 Ft
Ezenkívül még több különdíj kerül kiosztásra. (10–15 ezer forintos érték-
ben.)  Beadási határidõ: 2008. február 21., csütörtök.
Cím: 1223 Budapest, Dézsmaház u. 27.
Tel/fax: 227-9322, e-mail: rmgaleria@hotmail.com.
Budapest, 2007. január 2.

Radóczy Mária Galéria

1%
Kedves szülõk és adományozók!
A 4. Sz. Egyesített Óvoda, Erzsébet Királyné úti tagóvodájának „Va-
rázskastély” Alapítványa (adószáma: 18253344-1-43) nevében kö-
szönetet mondunk mindazoknak, akik 2006-ban az szja 1%-ával tá-
mogatták alapítványunkat, az így kapott összeg 356 501 Ft. Köszö-
nettel: Kissné Gál Anna Mária, kuratóriumi elnök.

Tájékoztatjuk minden kedves támogatónkat, hogy a „Nagytétény Jö-
võje Alapítvány” számlájára a 2006. évi szja 1%-ából 276 137 Ft folyt
be. Ebbõl az összegbõl a kuratórium döntése alapján a Hugonnai Vil-
ma Általános Iskola tanulóinak szabadidõs tevékenységéhez kreatív
játékokat vásároltunk, a továbbiakban hozzájárulunk a tanulók kul-
turális programjainak költségeihez. Ezúton szeretnénk megköszön-
ni minden támogatónk segítségét, és kérjük, hogy személyi jövede-
lemadójuk 1%-át jövõre is alapítványunknak ajánlják fel. Nagyté-
tény Jövõje Alapítvány adószám: 19677017-1-43, számlaszám:
11722003-20072540.

Köszönjük mindazoknak, akik részünkre adójuk 1%-át felajánlot-
ták. Az így befolyt összeget:119 820 Ft-ot, játékeszközök bõvítésére
fordítjuk.
HAT-SZÍN VIRÁG EGYESÜLET

ÖÖnnkkéénntteess  mmûûssoorrkkéésszzííttõõkkeett  
ééss  tteecchhnniikkaaii  mmuunnkkaattáárrssaakkaatt  kkeerreess

aa  CCssiillllaagghhaanngg  RRááddiióó..  
TTaappaasszzttaallaatt  nneemm  sszzüükkssééggeess,,  aazztt  

mmeegg  lleehheett  sszzeerreezznnii!!  
JJeelleennttkkeezzééss    ee--mmaaiillbbeenn::  

ccssiillllaagghhaanngg..rraaddiioo@@tt--oonnlliinnee..hhuu

Tisztelt lakótársak!
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzat
kezdeményezésére a Fõvárosi Önkormányzat a Knoll József utca teljes
szakaszára, valamint a Péter Pál utca egy részére forgalomkorlátozást
engedélyezett.
A forgalomkorlátozás bevezetésének dátuma: 2008. március 1.
A „mindkét irányból behajtani tilos, kivéve engedéllyel” táblával forga-
lomkorlátozott közterületekre gépjármûvel kizárólag behajtási engedély
birtokában lehet behajtani.
A forgalomkorlátozással érintett közterületek a Knoll József utca teljes
szakasza, valamint a Péter Pál utcának a Knoll József–Kova u. közötti sza-
kasza.

Behajtási engedélyre jogosultak az Ágacska köz, Bánk bán utca, Hajlat
utca 1–11. sz. és 2–12. sz., Knoll József utca, Kova utca, Madách utca,
Péter Pál köz, Péter Pál utca, Szõlõ utca lakó-, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkezõ lakosai, továbbá az ott telephellyel ren-
delkezõ vagy oda (onnan) áruszállítást végzõ természetes és jogi szemé-
lyek, a saját tulajdonú, az üzemben tartásában lévõ, az általa lízingelt vagy
tartós bérletben lévõ, továbbá a munkáltatótól kizárólagos használatba
kapott cégtulajdonú személygépkocsira. 

A behajtásiengedély-kérelmet az arra rendszeresített nyomtatvány
benyújtásával lehet igényelni. 

A behajtásiengedély-kérelem letölthetõ az önkormányzat honlapjáról
(www.bp22.hu).

Budapest, 2008. január 4.
Szabolcs Attila 

polgármester

Álláshirdetés

Az 5. sz. Egyesített Óvoda 4 órás takarítói állást hirdet meg, azonnali
belépéssel. A munkavégzés helye: 1224 Budapest, VII. utca 15. Érdek-
lõdni lehet munkanapokon, 8 és 15 óra között, a 424-5455/56 telefon-
számokon, vagy személyesen, a 1224 Budapest, VII. utca 15. sz. alatti
óvodában.

Horváthné Fûkõ Zsuzsanna, 5. sz. Egyesített Óvoda vezetõje
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A Nagytétényi Kastélymúzeum 

2008. január1.–február 29. között téli nyitva tartás szerint
fogadja a látogatókat.

Január1– február 29.  péntek, szombat, vasárnap 10–18 óra
között tart nyitva a múzeum (kedd, szerda, csütörtök  zárva).

Március 1-jétõl a megszokott nyitva tartás szerint, hétfõ
kivételével mindennap 10–18 óráig lesz nyitva a múzeum.

Programajánló
Baross Gábor Telepi Polgári Kör 

2. sz., 18 óra: Polgári Kör összejövetele, vezeti: Pelikán Imre.
3. cs., 18 óra: Zenés kondicionáló torna az újonnan kialakított tornaszobá-
ban. Jelentkezni lehet 9–99 éves korig! A foglalkozás díjtalan! Belépés csak
tornacipõben! Vezeti: Sümegi János.
4. p., 17.30–18.30: Zenés nõi kondicionáló torna, vezeti Zsámbokiné Vágner
Ildikó gyógytestnevelõ.
8. k., 16 óra: Nyugdíjasklub, vezeti: Bíró Mihályné. Egészségügyi tornát
tartja: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelõ.
8. k., 17–18 óra: Könyvtári óra. Kölcsönzést vezeti: Pipás László.
9. sz., 17.30–18.30: Zenés nõi kondicionáló torna.
9. sz., 18 óra: Barossi „Rovó társaság” foglalkozása. Magyar rovásírás-okta-
tás! Vezeti: Molnár Pál. Újabb jelentkezõket várunk körünkbe!
10. cs., 17 óra: Fotóklub, vezeti: Kutas Endre. 18 óra: Ki mit gyûjt klub, veze-
ti: dr. Rácz István. 18 óra: Zenés kondicionáló torna az új tornaszobában,
vezeti: Sümegi János.
11. p., 17.30–18.30: Zenés nõi kondicionáló torna.
15. k., 16 óra: Nyugdíjasklub. Egészségügyi torna.
16. sz., 17.30–18.30: Zenés nõi kondicionáló torna.
18. p., 10 óra: Rózsakerti általános iskolában „Barossi fotósok”: Kanyó Fe-
renc, Kutas Endre és Czimbal Gyula kiállítása. A kiállítást megnyitja: Mun-
kácsy Károly kerületünk díszpolgára, szobrászmûvész. A kiállítás megte-
kinthetõ január 18–25-ig minden nap 10–17 óráig.
18. p., 17.30–18.30: Zenés nõi kondicionáló torna. 
22. k., 16 óra: Nyugdíjasklub. Egészségügyi torna.
23. sz., 18 óra: Barossi „Rovó társaság” foglalkozása. 
24. cs., 18 óra: Zenés kondicionáló torna.
24. cs., 17 óra: Ifjúsági klub, vezeti: Haász Orsolya és Sztavropulosz
Szotiriszné.
25. p., 17.30–18.30: Zenés nõi kondicionáló torna.
25. p., 19 óra: Iparosok találkozója, vezeti: Ipolyvölgyi János és Körösztös
Péter-
29. k., 16 óra: Nyugdíjasklub. Egészségügyi torna.
30. sz., 17.30–18.30: Zenés nõi kondicionáló torna
31. Csütörtök 16 óra: Öreg cserkészek találkozója, vezeti: Simon László.
A Polgári Kör ifjúsági tagozata minden vasárnap szórakoztató táncestet tart
19–21 óra között. Jelentkezõket vár: Ifj. Hámori Gyula.
A Polgári Kör ifjúsági zenekara a „TOS CREM” minden vasárnap a pince
klubszobájában próbát tart 15–18 óra között. Vezeti: Házy Gergely. 
A Glaros együttes – görög táncház idõpontjáról külön plakáton tájékoztatjuk
az érdeklõdõket!

Nagytétényi Polgári Kör – Szelmann-ház
(Nagytétényi út 312.) Tel.: 207-5862, www.ntetpolg.hu
19., 17 óra: Füzesi Antal festménykiállításának megnyitója.
Állandó programok:
Bélyeggyûjtõklub: p.: 16.00–18.00. Shaolin Kungfu h.: 19.00–20.00.
Jazzbalett: k. 16.00–20.00, sze.: 16.00–19.00, p.: 15.00–19.00. Versenytánc:
k.: 20.00–21.00, cs: 17.00–21.00, p.: 19.00–21.00. Nyugdíjasklub: h.:
16.00–19.00. Tétény Rex Asztaltársaság cs.: 18.00–21.00. Családi vasárnap:
minden hónap 2. vasárnapján 14 órától. Cserkészek összejövetele: minden
hónap 1. hétfõjén 16 órától a Szelmann pincében. Foltvarró-, kézmûves
szakkör: h. és k. 11.00–15.00.
Minden hónap elsõ vasárnapján 16 órától Fúvósparty, Schantz Tivadar ve-
zetésével.
Minden csütörtökön 17 és 18 óra között Papp Gyula rendõr, körzeti megbí-
zott tart félfogadást a Nagytétényi út 312. alatt.

Az Ipartestület székháza 
(1221 Bp., Mária Terézi u. 60.), honlapunk: ipartestuletbp22@index.hu

Állandó programjainkról részletesen tájékozódhatnak a www.ipartes-
tuletbp22.hu és a www.ezustplatan.hu honlapokon, továbbá a 06 (30) 261-
6770 telefonszámon. 

Állandó programok: Südi Iringó tánciskolája, felnõtt salsa és latintáncok-
tatás, zsírégetõ torna, hastánc, jóga. 
Zeneovi, karate, bolgár és dél-szláv 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.
A Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete sok szeretettel meghívja
önt és kedves családját a 2008. február 9-én, 20 órakor kezdõdõ, haj-
nali 3 óráig tartó, hagyományos farsangi báljára.
Zene: kristály duó, vacsora, büfé!
Belépõ és vacsora igényelhetõ a székházban, 2008. január 16-tól
hétköznapokon, 17-19 óra között.
Érdeklõdni lehet: 229-3812, vagy a 06 (30) 200-0953

Baráti Körök Kupája – focigála – BMTE Fonyódi Antal Sportcsarnok,
Budafok, Promontor utca 89., 2008. január 27. (vasárnap), 8-14 óra. Sok
szeretettel várjuk szurkolni egyesületi tagjainkat és kerületünk polgárait.

Tanfolyamaink
Aerobic – szerdán és pénteken 16.30–17.30. Budafoki Kempo Karateklub –
minden hétfõn 18.30–20.00, csütörtökön 18.30–20.00, pénteken
19.15–20.30. Tel.: 06 (70) 380-0776, 06 (70) 281-0698. Hastánctanfolyam –
minden hétfõn és szerdán 16.30–20.00. Tel.: 06 (30) 343-9385. Hatha Jóga-
tanfolyam – minden hétfõn 9–10.30, csütörtökön 19–20.30. Játékos moz-
gáskoordinációt fejlesztõ torna óvodásoknak – minden nap 17–19., tel.: 06
(30) 325-3888. Kreatív foglalkozás – drámajáték szombatonként
9.30–11.00 óra és 11.00–12.30 óra között. Tel.: Kiss Ibolya 06 (30) 280-
8152. Nõi alakformáló torna – kedden 18.30–19.30., csütörtökön
17.15–18.15. Tel.: 06 (30) 378-5536. Törpördög-Tánc-Tanoda – Mûvészi
torna balett alapokkal I. kedden és pénteken 16.00–19.15. Balett II. hétfõn
és csütörtökön 17–18. Info: www.tanctanoda.hu honlapon. Mûvészi torna
balett alapokkal II. – minden hétfõn és csütörtökön 16.15-tõl 17.00 óráig.
Tel.: 06 (20) 586-9818. Tánciskola, versenytánc – tánciskola kezdõ: vasár-
nap 16–17 óra között; haladó vasárnap 17–18 óra között. Versenytánc ho-
liday: szerdán 17.30–19.30 óra között. Standard és latin-amerikai: szerdán
és pénteken 17.30–19.30 óra között, vasárnap 18–19 óra között. Egyéni fog-
lalkozásokról érdeklõdni lehet a 06 (30) 506-3740 telefonszámon.
Részletek a honlapunkon: www.baratikorok.hu, e-mail címünk:
info@baratikorok.hu, tel.: 229-3812 és a 06 (30) 200-0953.

Rózsavölgyi Közösségi Ház 
1221 Bp., Ady Endre út 25., tel: 226 8553
A 2008. évi programok a Rózsavölgyi Közösségi Házban január 7-én kez-
dõdnek!
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Víz-, gáz-, fûtésszerelés,
duguláselhárítás.

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

GEBE

A XXII. kerületi önkormányzat lapja
Megjelenik kéthetente 

Fõszerkesztõ: B. Walkó György
Kiadja: a Polgármesteri Hivatal

Munkatársak: 
Hajnal Éva, Kenesei Gábor 

Szerkesztõség címe: 
1221 Budapest, Városház tér 11.

Telefon/fax: 482-0189 
E-mail: ujsag@bp22.hu 

A lap számai olvashatók: www.bp22.hu 
Hirdetésfelvétel: Ügyfélszolgálati Iroda

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

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

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

Nyomdai elõállítás: 
Ringier Nyomda
HARBOR PARK

1225 Budapest Campona u. 1.
Tel: +36 1 207 8130

Felelõs vezetõ: Bertalan László
nyomda igazgató

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

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

TÉTÉNY TEHER
Költöztetés-, irodák-, páncél-,

konténeres sittszállítás 
:228-0758 

mobil: 06-20-925-3915
petrikj@fibermail.hu

Zongora-, zeneelmélet-, szolfézs-,
énekoktatás a Camponához közel,
kezdõknek is, korhatár nélkül. Ha-
tékonyan, rugalmas idõbeosztás-
ban, eredményesen, célirányosan
tanulhat az ön tanulási gyorsaságá-
hoz igazodva. 06-20-327-0664

A 2007. évi CLX. törvény elfogadásával módosultak az 1999. évi LXIX.
törvény (sztv.) egyes rendelkezései, illetve a 385/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet módosította a közúti közlekedési elõéleti pontrend-
szerrõl szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló
236/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletet. 

A változások 2008. január 1-jétõl hatályosak:
– a kiszabható helyszíni bírság összege 3000–20 000 Ft-ig terjed-
het,
– a kiszabott, de be nem fizetett helyszíni bírság adók módjára
hajtható be.

A közlekedési elõéleti pontok kiszabására jogosult a közterület-
felügyelõ: 
a) egyes jelzõtáblák utasításainak megszegése (2 pont)
b) megállás vasúti átjáróban, valamint vasúti átjáró elõtt (4 pont)
c) megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen,
ahol a jármû a fényjelzõ készülék vagy jelzõtábla észlelését akadály-
ozza (4 pont)
d) megállás kijelölt gyalogos átkelõhelyen, valamint gyalogos
átkelõhely elõtt (4 pont)
e) megállás útkeresztezõdésben és az úttestek széleinek metszéspon-
tjától számított 5 m-es távolságon belül (2 pont)

Fõvárosunk lakossága még mindig nem igazán tudja, hogy hová is
fordulhat azokban az esetekben, amikor szabálytalanul parkoló
autók zavarják a közlekedésben vagy illegális árusok miatt, nehezen
jut el a munkahelyére, esetleg szeméttelepnek használják a lakásával
szemben lévõ parkot. 

Kevesen tudják azt is, hogy azokban az esetekben, amikor a hagy-
ományos segélyhívó számok nehezen elérhetõk, lehetõség van a
Fõvárosi Közterület-felügyelet Vészhelyzeti Információs
Központja (VIK) két zöld telefonszámának hívására is, ahol a
jelzéseket a nap 24 órájában várják a budapestiektõl. 
Érdemes megjegyezni a számokat: 06 (80) 220-220 vagy a 06 (80)
330-330, amelyeken a január elseje óta érvényes helyszíni bírságolás
és közlekedési elõéleti pontrendszer változásairól is szívesen adnak
tájékoztatást, valamint a www.bpvik.hu internetes oldalon olvashat-
nak aktuális idõjárási elõrejelzést is.

Tehát: VIK – Ha baj van! Mi igyekszünk segíteni, csak hívjanak!

Fõvárosi Közterület-felügyelet
Önkormányzati és Kommunikációs Csoport

Ingyenes jogi tanácsadás
a Menhely Alapítványnál
lakással, lakhatással kap-
csolatos ügyekben, a la-
kásvesztés megelõzése
céljából. Lakáscsere és
adásvétel feltételei, ügy-
menete; lakhatást érintõ
kérdések (adó, illeték, ha-
szonélvezet, öröklés); la-
káseladás, -vétel, -csere
buktatóinak kikerülése;
adásvételi, csere-, ajándé-
kozási, bérleti szerzõdé-
sek véleményezése. Tele-
fonos tanácsadás, idõ-
pont-egyeztetés hétköz-
nap 12–14-ig. Tel.: 06 (20)
269-9838.

DélUtán
A 45 év feletti emberek ingyenes telefonos lelkisegély-szolgálatának tele-
fonszáma: 06 (80) 200-866. Minden nap, hétvégén és az ünnepnapokon is
hívható 18-tól 21 óráig. Jogi és betegjogi tanácsadás: minden hónap elsõ
és harmadik csütörtökén. Orvosi tanácsadás: minden második szerdán.
Családi, párkapcsolati, szomszédsági konfliktuskezelés (mediáció): 06
(30) 377-9030.

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

Cím Kikiáltási ár Idõpont Ajánlati  
(bruttó) biztosíték összege

Bp. XXII., Sörház u. 39. 31 085 000 Ft 8.30 3 000 000 Ft
221731/0/A/1, 2. hrsz. pince + mûhely együttesen 
(pince: 1251 m2, mûhely 616 m2)
Bp. XXII., Deák F. u. 10. 30 300 000 Ft 9.30 3 000 000 Ft
231087 hrsz. felépítményes ingatlan 
(telek: 866 m2, épület hasznos alapterület: 143 m2)
Bp. XXII., Temesvári 28 548 450 Ft 9.00 3 000 000 Ft
utcából nyíló 220962/10 hrsz.1007 m2 beépítetlen terület
A Sörház utcai ingatlanban a természetes szellõzésû, többágú pincében víz, villany, a
mûhelyben víz, villany, csatorna van. A pince a mélyudvarból, a mûhely a Diófa utcai
bejárat felõl közelíthetõ meg. A Deák F. utcai egy lakásos, összközmûves ingatlan
általános mûszaki állapota jó, beköltözhetõ. A Temesvári utcai ingatlan jelenleg L5-2-
XXII övezetben van, az ingatlan elõtt az utcában víz, villany, gáz és csatorna van. Az
ingatlanokra vonatkozó övezeti elõírásokkal, beépítéssel/átépítéssel kapcsolatban az
Építési Mûszaki Irodától, a Szabályozási tervvel kapcsolatban a Városrendezési
Irodától, a közmûvesítéssel kapcsolatban a Városüzemeltetési Irodától a polgármes-
teri hivatalban (Bp. XXII., Városház tér 11.) kérhetõ tájékoztatás. Árverés idõpontja:
2008. január 24., csütörtök. Lebonyolítást végzi: VAX XXII. Budafok-Tétény
Vagyonkezelõ és Szolgáltató ZRt.  Helye: VAX XXII. ZRt. Bp. XXII., Kereszt u. 2. Az
ajánlati biztosítékot 2008. január 23. napján, szerdán 9.00–16.30 óra között kell a
VAX XXII. ZRt. pénztárában (1222 Bp. XXII., Kereszt u. 2.) készpénzben befizetni.
Az árverés és a részvétel feltételeirõl készült tájékoztató átvehetõ félfogadási idõben a
VAX XXII. ZRt.-ben (1222 Bp., Kereszt u. 2. földszint 10. szoba).
A felépítményes ingatlanok megtekintésére elõzetes egyeztetés alapján van lehetõség
(Belkó Judit, tel: 229-2337). 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.
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Dohnányi Zenekar – 
Újévi koncert
Idén ünnepli hivatásos zenekarrá alakulásának 15. évfordulóját a Buda-

foki Dohnányi Ernõ Szimfonikus Zenekar, amely Magyarország legfia-
talabb hivatásos együttese. 1970-ben még ifjúsági zenekarként alakultak,
majd 1993-ban Budafok-Tétény XXII. kerület önkormányzatának támo-
gatásával intézményesült önkormányzati hivatásos szimfonikus zene-
karrá az együttes. Az immár hagyománynak számít, hogy január elsõ
napjaiban a kerületi mûvelõdési központban koncertezik a budafoki ze-
nekar. Így volt ez január 4-én este is a Klauzál házban, ahol – szokás sze-
rint – fergeteges teltházas koncertet élvezhettek mindazok, akik még ide-
jében megváltották a jegyüket. Felcsendültek olyan klasszikusok, mint
Ravel Bolerója, Strauss Kék Duna keringõje és Offenbach híres nyitánya
is. Aki esetleg lemaradt a Klauzál házban rendezett újévi koncertrõl, az
meghallgathatja a zenekart január 13-án vasárnap este fél 8-kor a Mûvé-
szetek Palotájának Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében, hiszen a
Budafoki Dohnányi Zenekar újévi koncertjei évek óta a budapesti zenei
élet keresett eseményei. A koncert mûsora a Zene és Tánc jegyében fo-
gant. A koncert elsõ felében a világ különbözõ tájainak jellegzetes dalla-
mai csendülnek fel, a koncert második felében pedig a mindig várva várt
Carmina Burana – ezúttal egy külön erre az alkalomra készített tánckore-
ográfiával – kerül bemutatásra.
Interjú Hollerung Gábor ügyvezetõ zeneigazgatóval a következõ számban.

S. V.

A FSZEK Budafoki Könyvtár
(1222 Bp., Tóth József utca 36.)
Tel.: 424-5989, email: fszek2203@fszek.hu
2008. januári tájékoztatója

Bõvebb információ: www.fszek.hu / konyvtaraink / budai regio /
Budafoki Könyvtár

2008. január  17., 17 óra
SZEGLET, kerületi írók, költõk mûhelymunkája.
Várják az érdeklõdõk jelentkezését a helyszínen.

2008. január  30., 16 óra
Kézmûveskedés Bakó Kata népmûvésszel.
Itt a farsang, áll a bál: álarckészítés.

2008. január  31., 18 óra
Könyvbemutató : Joó Ernõ - Terts András: A budafoki pincék világa

Használt könyvek vására!
Amit nem viszünk az új könyvtárba : 50 Ft/ db.
Több száz szép - és szakkönyv várja olvasóit.
Egyéni online könyvtári katalógus és a NAVA ( Nemzeti Audiovizuális
Archívum)bemutatója.
Minden szerdán 14-16 óra között egyéni foglalkozás keretében mutatjuk
be a programokat az érdeklõdõknek. Bejelentkezés a könyvtárosoknál.
Házhozszállítás
Havonta egy alkalommal a rászorulók részére ingyenesen házhoz visszük
a kért dokumentumokat. Jelentkezés a könyvtárosoknál!

Színházjegy árusítás a könyvtárban
Jándy Éva, több színház (a Radnóti, az Örkény, a Magyar, a Pesti és a
Vígszínház) darabjainak  jegyeivel várja az érdeklõdõket. Hétfõn 17.00 -
18.00 óráig, pénteken 16.00-17.00 óráig. Igény szerint más elõadások
jegyei is beszerezhetõk.


