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A XXII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA • MEGJELENIK KÉTHETENTE

Érkeznek a fesztiválkonvoj álomautói

A konvojt egy tûzpiros Mustang cabrióval Szabolcs Attila polgármester vezette. Az 1966-ban gyártott csodaautó motorja 4600
köbcentis, 200 lóerõs teljesítményre képes. A Mustang egykor az
amerikai fiatalok kedvenc autója volt.
Sajtótájékoztató a Vináriumban (Papp Tibor felvétele)

Mátyás-pince, Roosevelt tér, Hõsök tere, Nagykörút, Petõfi híd… Budafok, Sörház utca,
Vinárium. Ez volt a fesztiválkonvoj útvonala
kedd délután. Az Álomautó Múzeum veterán
cabriói városszerte hatalmas plakátokkal reklámozták a jubileumi borfesztivált. Sokan integettek, fényképeztek, még bolgár szurkolók is érdeklõdtek, kik vagyunk, mi is az a borfesztivál. Akkor
még vidámak voltak, a Debrecen–Levszki Szófia
meccs végeredményét persze nem tudhatták.
Cikkünk a 3. oldalon olvasható.
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Szeptemberi adózási
határidõk
Szeptember 14., hétfõ:
– a kifizetõ, munkáltató által levont személyi jövedelemadó és a tbjárulékok, a korkedvezmény-biztosítási járulék, az egészségügyi szolgáltatási járulék, az egészségügyi hozzájárulás, az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO), a munkaadói, a munkavállalói, a STARTjárulékok, valamint a vállalkozói járulék befizetése;
– az egyéni vállalkozó által benyújtandó 0958-as számú, és a kifizetõ,
munkáltató által benyújtandó 0908-as számú bevallás-adatszolgáltatás,
amelyek a magánszemélyek személyi jövedelemadó- és járulékkötelezettségeirõl, bejelentendõ adatairól szólnak.
Szeptember 15., kedd
– az áfatörvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítõ adózó adatszolgáltatása.
Szeptember 21., hétfõ:
– a társasági adó havi adóelõlegének befizetése,
– az áfa, a játékadó bevallása és befizetése,
– a 0901-es számú havi bevallás benyújtása,
– a fogyasztói árkiegészítés, a költségvetési támogatás igénylése.
APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

Forgalmi rend a borfesztivál idején
Ezúton tájékoztatjuk önöket a 2009. szeptember 4-én, péntek éjféltõl
szeptember 6-án, vasárnap éjfélig a XX. Budafoki Pezsgõ- és Borfesztivál miatt életbe lépõ forgalomkorlátozásokról.
A Kossuth Lajos utca lezárása miatt a forgalom a kétirányúsított Mária Terézia utcán zajlik. A fenti utcákban parkoló gépjármûveket
szeptember 4-én 22 órától elszállítják. Az elszállított autókkal kapcsolatban érdeklõdni lehet a 229-2622-es számon.
Ezért kérjük a gépjármûvek tulajdonosait, hogy már péntek estétõl
szíveskedjenek máshol parkolni!
A Donszky Árpád utcában az Ipartestület épülete (Mária Terézia u.
60.) elõtt található parkoló szeptember 4-én 22 órától szeptember 6án 24 óráig le lesz zárva, kérjük, ezért ne parkoljanak ott.
A Promontor Udvar Üzletház mélygarázsában korlátozott számban
lehetõség van az ingyenes parkolásra ez idõtartam alatt.
Ha élni kíván a lehetõséggel, kérjük, hogy legkésõbb szeptember 4én pénteken 11 óráig jelentkezzen az Okmány- és Ügyfélszolgálati
Iroda információs ügyintézõjénél, ahol lakcímkártyájának bemutatása után átveheti a parkolási lehetõség igénybevételéhez szükséges
tájékoztatót.
A Kossuth Lajos utcai autóbusz-megállókat áthelyezik a Mária Terézia utcába.
A Savoyai Jenõ tér lezárása miatt a hegy irányából jövõ forgalom a
Kálváriahegy–Kereszt utca–Tóth József utca–Mária Terézia utca útvonalon halad.
A Pannónia utca (Tóth József utca–Komló utca közötti páros oldali
szakasza) a rendezvény idõtartama alatt lezárásra kerül, ezért az érintett autóbuszjáratok terelõ útvonalon közlekednek.
A Sörház utcát a Diófa és a Hegyfok utca között lezárják!
Megértésüket köszönjük és várjuk önöket a XX. Budafoki Pezsgõ- és
Borfesztiválra!
XXII. kerületi önkormányzat
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Módosultak a buszjáratok
Interjú Németh Zoltán alpolgármesterrel
– Alpolgármester úr! Néhány napja lépett életbe az új paraméterkönyv,
amely a BKV-járatok új szabályozását tartalmazza. Tavaly nagy és pozitív
változás történt a kerületi buszközlekedésben, idén mit tartalmaz a paraméterkönyv?
– Van több kedvezõ változás. A legnagyobb eredménynek az tekinthetõ, hogy zömmel meg tudtuk õrizni a tavalyi pozitívumokat, számos kerületnek ez nem sikerült. Vannak persze negatívumok is, szerencsére ez
nem jelent nagy visszalépést. Nézzük elõbb azt, hogy minek örülünk. A
közkedvelt 141-es járatot csúcsidõben sûrûbben indítják, már júniusban
meghosszabbították a 33/A járatot, ezen a vonalon minden busz a
Chinoinig jár. Szintén nagyon fontos, hogy a 150-es és a 250-es busz a Fehérvári útig, tehát a négyes villamos végállomásáig közlekedik. Sokan
kérték ezt, mivel korábban csak a Kosztolányi Dezsõ térig jutottak el ezzel
a járattal, s ott át kellett szállniuk, ha komolyabb közlekedési csomópontot akartak elérni.
– A paraméterkönyvvel kapcsolatban említette, hogy egyik szemünk sír,
a másik meg nevet. Milyen problémára kell számítani?
– Szerencsére jóval kevesebb a negatívum. Több problémát nyilván
meg kell még oldani, így bizonyos járatok összehangolásának a kérdését.
Kértük a BKV-tól azt is, hogy a 150-es busz közlekedjen megbízhatóbban,
a menetrendet pontosan betartva. Megpróbáltuk, de nem tudtuk megakadályozni azt, hogy 150/A betétjáratot megszüntessék. Szintén kedvezõtlen változás, hogy ezentúl hétvégén nem közlekedik a 214-es és ritkábban jár a 114-es, cserébe viszont sûrítették a 213-ast.
– Korábban mindig panaszolták, hogy esténként sokat kell várni a buszokra, ez nyilván most sem lesz másként.
– Sokszor és sokat vitáztunk emiatt az illetékesekkel, s elértük, hogy a
250/A esténként két órával tovább jár, tehát aki késõn fejezi be a munkát,
vásárlást, az is haza tud menni ezzel a járattal. Ez fõként az Arany Jánoslakótelepen élõket érinti. Nagy eredménynek tartjuk azt is, hogy a Törley
térrõl a Városház térre került át a 251-es busz végállomása, így javult a városközpont elérhetõsége.

P+R parkoló épül a
városháza mögött
Örömmel értesítjük a kerület lakosságát, hogy a Városház tér vasút felõli
oldalán, valamint a polgármesteri hivatal mögötti területen P+R parkoló
kiépítését kezdjük meg. A 140 férõhelyes parkoló a Fõvárosi Önkormányzat, Budafok-Tétény Önkormányzata, a MÁV Zrt. és a Parking Kft.
közös beruházásában, az Európai Unió támogatásával készül.
A munkák várható befejezése 2009. október 30. Az építkezés idején a
területen gépjármûvel parkolni nem lehet, ezért javasoljuk, hogy a hivatal
felkereséséhez a tömegközlekedést vegyék igénybe. A beruházás eredményeként a Városháza körüli parkolás a jelenleginél lényegesen kulturáltabbá, biztonságosabbá válik. A munkálatok alatti kényelmetlenségért elnézésüket és megértésüket kérjük.
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Rendhagyó tájékoztató a fesztiválról
Folytatás a címoldalról

A

konvojt egy tûzpiros Mustang
cabrióval Szabolcs Attila vezette.
A polgármester mesélte, hogy
kicsit szokatlan volt neki az automata váltó, féltette is a muzeális
autót. Végül mindenki baj nélkül
megérkezett Budafokra, összesen
hat veterán amerikai autócsoda,
rengeteg újságíró, több televíziós
stáb. A konvojt egy új keletû
cabrióból kívülrõl is filmezték,
nagy volt az érdeklõdés. Farkasdi
Károly, az Álomautó Múzeum
igazgatója mutatta be az újságírók-

Práger Kitty, kerületünk táncmûvésze
és Farkasdi Károly az ‘59-es Chevrolet Impalában

nak a csodaautókat: ott volt egy
1975-ös Stutz Blackhawk, ebbõl
összesen alig két tucat készült –
egyedi megrendelésre. Elvis
Presley-nek viszont három ilyen
autója is volt – egyet reklámra kapott ingyen a rock-király, aztán
kettõt még vett hozzá. A konvoj késõ délután érkezett meg a
Vináriumhoz, ahol Garamvári
Vencel fogadta az újságírókat. Õ
két éve az év borásza volt, idén pedig aranyérmes lett a franciaországi Chardonnay világversenyen.
Megmutatta a pincét, elmesélte a

A legendás Stutz Blackhawk

pezsgõgyártás titkait. Garbóci
László díszpolgár a borlovagrend
díszruhájában elevenítette fel a budafoki borászat múltját, Haász Orsolya pedig az idei fesztivál szervezésérõl beszélt. Antal Gábor, a Klauzál-ház igazgatója a borfesztiválok történetérõl tartott kiselõadást,
õ a kezdetektõl fogva figyelemmel
kísérte és szervezte a kulturális
programokat. Budafoknak a borfesztiválok szempontjából is nagyon gazdag múltja van: idén a huszadik borünnepre készülünk.
BWGY

Eredményesen felhasználtuk a megpályázott támogatást

A

tásokhoz. A Szociális Szolgálat
honlapjának akadálymentesítése
is megtörtént, ennek tesztelése rövidesen befejezõdik.

XXII. Kerületi Szociális Szolgálat három épületének, a Nagytétényi Idõsek Klubja (Nagytétényi
út 266.), a Családsegítõ Csoport
(Nagytétényi út 276.) és az Idõsek
Klubja (Anna u. 10.) komplex akadálymentesítése pályázati forrás
felhasználásával sikeresen befejezõdött. A pályázatot a Fogyatékos
Személyek Esélyegyenlõségéért
Közalapítvány (FSZK) írta ki mint
támogatásközvetítõ szervezet, a
projektet az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatta. A támogatás keretében több
mint 16 millió Ft-ot használhatott
fel az önkormányzat külsõ forrásként, míg saját pénzeszközeibõl
mintegy tízmillió forintot biztosított.
A komplex akadálymentesítés
nem csak az épület fizikai akadálymentesítését jelenti, hanem a mozgássérültek és mozgáskorlátozot-

tak mellett biztosítja valamennyi
fogyatékos csoport (pl. vakok,

csökkentlátók, siketek stb.) egyenlõ esélyû hozzáférését a szolgálta-

A megújult, megszépült, mindenki
számára komfortosabb, kényelmesebb és biztonságosabb létesítmények önálló használata most
már minden ember számára biztosítva van, így azoknak is, akiknek
ehhez speciális létesítményekre,
eszközökre, illetve mûszaki megoldásokra van szükségük. Bár az
alacsonyabb, illetve csökkent mozgásszervi és érzékszervi képességgel rendelkezõk a társadalom
mintegy 40%-át teszik ki, de a Szociális Szolgálat szolgáltatásait
igénybe vevõk között már túlnyomó többséget alkotnak. Számukra
és az idõsek, kisgyermekkel közlekedõ szülõk, gyermekek számára
is nagy könnyebbséget jelentenek
a megtörtént átalakítások.
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Budafokiak a Balaton körül egy augusztusi szombaton
I

dén azt hiszem, igazán nem lehet
panaszom a nyárra. A kisebb esõket és a hûsítõ nyári zivatarokat leszámítva, kellemesen teltek a nyaralás napjai. Abban a szerencsés
helyzetben vagyok, hogy minden
évben, amióta a gyerekek megszülettek, néhány hétre a nagyváros
nyüzsgését felcserélhetem a Kálimedence lankás dombjaira. Sok
éve már az is, hogy a programjaink
állandó része a kapolcsi Mûvészetek Völgye rendezvénysorozat.
Sajnos idén – mint azt valószínûleg sokan tudják – már a tavalyi bûvészet sem sikerült (2008-ban Bûvészetek Völgye címmel került
megrendezésre a programsorozat), anyagi fedezet hiányában elmaradt az oly népszerû rendezvény. A Kapolcs környéki települések azonban gondoltak egyet, és
maguk próbálták folytatni a megkezdett hagyományt és benépesíteni néhány napra a falvakat. Így
volt ez Taliándörögdön is, ahol augusztus elsõ hetében többek között
a Budai Nagy Antal Gimnázium
zöld szervezete, a Zöldök és patronáló tanáruk, Darvas Katalin beköltöztek az iskola épületébe (a
Zöld Zugolyba), hogy népszerûsítsék programjaikat és a környezettudatos életmódot. Tõlük kaptam
meghívást, amelynek boldogan
tettem eleget egy csendes augusztusi szombat délelõtt.

ket a különbözõ helyszíneken. Az
egyik teremben éppen dr. Csécsei
Gyöngyi tartott elõadást Hogyan
õrizzük meg egészségünket természetes módon? címmel, míg a másik helyiségben a helyi lakosok alkotásaiból rendezett kiállítás volt
látható. Ez azért is érdekes, mert ez
volt az elsõ alkalom, hogy egy kiállításon belül összehozták az alkotók munkáit. Egész kis színes gyûj-

gyarország) öröm- és bánattérképe volt. Fotókkal, rajzokkal illusztrálva egész kis gyûjtemény, amelyben városok, falvak, települések
szép, kedves és sokszor sajnos egyáltalán nem szép dolgai kerültek
megörökítésre. Az épület hátsó részében a kézmûves-foglalkozásokon folyamatos volt az alkotókedv,
az udvaron pedig többek között házilag gyártott napkollektor, zsebla-

Egyszóval, itt minden zöld volt.
A fû, a fák és természetesen az itt
dolgozó önkéntesek egyenpólója
is.
Mint azt Katalintól megtudtam,
nem én voltam az egyetlen kerületi, aki ellátogatott Dörögdre, hiszen
néhány nappal elõbb Szabolcs Attila polgármester és Németh Zoltán alpolgármester is erre járt és elidõzött nem csak a Zöld Zugoly-

teményt: volt falvédõ, kézimunka,
fotó, festmény, szõttes, de még versek is. De persze nem ez volt az
egyetlen kiállítás, hiszen a
budaisok elhozták a Budapest
XXII. kerület (Budafok) általános
iskoláinak rajzaiból készült kiállítás anyagát, amelyet már a kerületben is láthattunk, és amelynek címe Állatok gyerekszemmel. Az iskola aulája volt egyébként ennek a
rendkívül színes kis zugolynak a
közepe. Itt a rajzokon kívül teret
kapott a Magyar Környezeti és Nevelési Egyesület remek kiadványaival, megcsodálhattuk a papírmárványozókat, akiket Szakmári Klára
(szintén a Budaiból) vezetett be a
rejtelmekbe. Volt növényfal, amelyet a közös sétán gyûjtött növényekbõl rendeztek be Victor András (ELTE) segítségével. A kedvencem pedig Taliándörögd (és Ma-

bor és természetismereti játék várta az érdeklõdõket (jelentem, a hajdinát és a lenmagot egybõl fölismertem, de a csicseriborsó nem
ment).
Itt, a szabad téren kapott helyet
a HuMuSz vándorkiállítása is. A
Hulladék
Munkaszövetség
(HuMuSz) Nulla Hulladék Programjának célja, hogy csökkenjen a
hazai hulladéktermelés. A
HuMuSz e program keretében, tagszervezetei aktív közremûködésével országszerte többtucatnyi fesztiválon jelenik meg információs
standjával és egy interaktív kiállítással, ahol a látogatók számára
gyakorlatias tanácsokkal, kiadványokkal szolgál azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet otthonunkat, életmódunkat és szemléletünket egyszerûen környezetbaráttá
tenni.

ban, hanem megnézték a település
többi, éppen futó rendezvényét is.

Budais Zöldek és Taliándörögd
Taliándörögd egy kis ékszerdoboz messze a világ zajától. Szerencsére erre a hétre azért a világ –
vagy legalábbis sokan a világból –
ellátogat ide, és magába szívja a vidék szépségét, leül egy italra, meghallgat egy elõadást vagy koncertet. Idén a helyi polgármester mellett Szõke Andrásnak, az ismert
humoristának és Boros Józsefnek,
a helyi kocsmárosnak volt köszönhetõ, hogy szinte a semmibõl egyhetes rendezvénysorozatot teremtettek.
Ennek volt fontos része a Zöld
Zugoly, amely a faluvégi gyönyörû
iskolaépületben kapott helyet. A
szép környezetben aztán volt tér és
lehetõség, amelyet a szervezõk remekül ki is használtak. Darvas Katalin tanárnõ érkezésünk után lelkesen mesélve vezet végig bennün-

Egy kellemes esti meglepetés
Tihanyban
Még ugyanezen az estén hivatalosak voltuk egy házi koncertre Tihanyba. Az est célja a zene élvezete
és a kellemes baráti összejövetel
mellett egy gyermekeket segítõ alapítvány – a Bátor Tábor – támogatása volt. Ki gondolta volna, hogy
az est fénypontja és sztárvendége,
aki most is elbûvölte játékával a közönséget, a szintén kerületi Hegedûs Endre zongoramûvész lesz. Így
aztán távol a XXII. kerülettõl, ez a
nap mégis Budafok-Tétény jegyében telt, nem is akárhogyan.
S. V.
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XX. Budafoki Pezsgõ- és
Borfesztivál Program
2009. szeptember 4–5–6.
A PINCÉSZETEK PROGRAMJAI
Törley Pezsgõpincészet (Anna utca 5–7.)
13.00–15.00: Mányi sramli
15.30–16.00: Chevalier Törley Pezsgõrend – avatás
16.15–19.00: Mányi sramli
20.00–21.30: Hot Jazz Band-koncert, közremûködik Bolba Éva
énekesnõ
Lics Pincészet (Kossuth Lajos u. 44.)
13.00–21.30: Szomor sramli
Seybold-Garab Pince (Péter Pál u. 39.)
16.00–18.00: Técsõi Banda
Promontorbor Zrt. (Nagytétényi út 82–94.)
Szent István pincészet
11.00–14.00: Lustige Spatzen
14.30–15.30: Night Koffe
16.00–17.00: Seventeen Big Band
17.30–19.00: Budafok Big Band
20.00–22.00: Marsall
Tar Pincészet (Nagytétényi út 38–40.)
11.00–14.00: Kaltenecker zenekar
14.00–15.00: borlovagrend-avatások
15.15–16.00: Vörösvári tánckar
16.00–17.00: Vörösvári fúvósok
Kõnig Pince (Sörház utca 37.)
17.30–21.30: Pilischer sramli
Debreczeni Szõlõbirtok és Pincészet (Nagytétényi út 18.)
11.00–16.00: Sóskúti Benta Parti
17.00–21.30: Pilistaler Echo
Szent István Korona Pince (Sörház utca 14.)
(korábban Leanderes Pince)
11.00–14.00: Freunde Kapelle
15.00–21.00: Dicke Schwäne
Promontor Schola Szõlõskert és Borpincészet (Jósika u.2–28., a
Plébánia u. vége)
17.00–23.00: Szõlõhegyi bál – élõ zenével

Programok szeptember 6-án, vasárnap
Oroszlános udvar – nagyszínpad programja (Leányka u. 1/B)
11.00: Szabó Csilla gyermekkoncertje
12.00: Vagabanda – Óriáscirkusz – térjáték
13.00: Mulat a világ! – hagyományõrzõ szerb, görög, cigány táncshow
14.30: Fabula Rasa – világzenei koncert

16.00: Cimbaliband
17.45: Rúzsa Magdi énekesnõ Chevalier Törley pezsgõrendi taggá
avatása
18.30: Rúzsa Magdi – élõ koncert
20.00: Kertmozi

Szõlõskert gyermeksátor programjai (Savoyai Jenõ tér–Plébánia
utca sarok)
Kézmûvesség – cserkészprogramok – óvodásfoglalkozás
Egész napos ingyenes program 10.00–18.00 óra között
10.30–12.00: istentisztelet (közremûködik a nagytétényi református ifjúsági zenekar)
12.00–18.00: Játsszunk csodavilágot!
13.00–16.00: arcfestés
14.00–15.00: dobok hangja (hangszerbemutató, Juhász Balázs
ütõhangszeres mûvész)
Egész nap (10.00–18.00 óra között): szabadtéri gyermekjátszótér,
kézmûves-foglalkozás, cserkészbemutató, keresztyén önreflexiós
sátor.
A helyszínen is lehet jelentkezni!
Vojnovich-Huszár-villa (Mûvelõdés utca 37/A)
A Fodor család „A magyar bor dicsérete” címû zenés esttel
gazdagítja a fesztivál programját.
Közremûködik Mécs Károly és a Fodor kamaraegyüttes.
Kezdési idõpont: vasárnap 17.00 óra.
Jegyek ára: 2000 Ft/db.
Információ és jegyrendelés: 362-1606; www.vojnovich.hu.
Törley Pezsgõpincészet (Anna utca 5–7.)
11.00–21.00: FunBoys tánczenekar
Kõnig Pince (Sörház utca 37.)
14.00–20.00: Goldner László – élõ zene

A fesztivál ideje alatt ingyenes kisvonatjárat biztosítja a
pincészetek kényelmes megközelítését. Kérjük, vegyék
igénybe szolgáltatásunkat és látogassanak el minél több
helyszínre! A Sümegi és Fiai Pincészetet az 58-as, 150-es, 141es és 250-es BKV-autóbuszokkal érhetik el.
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Nagyboldogasszony ünnepe Nagytétényben
Sinkovics Szilvia

A

ugusztus 15-én a kora esti
órákban megtelt a nagytétényi
Nagyboldogasszony plébániatemplom. Ez a nap jeles ünnep a hívõk számára, Nagyboldogasszony,
vagyis Szûz Mária mennybevételének évfordulója. Ezt az
ünnepet Jeruzsálemben már a VI.
században ünnepelték, a VII. században Rómában is elterjedt a
megemlékezés, melyet Szent István király is megült. A katolikusok
számára ez a nap misehallgatási
kötelezettséggel jár.
A nagytétényi templomban az
ünnepi misére egybegyûlteket
Ákos atya köszöntötte, aki elmondta, hogy egy búcsúnak mekkora jelentõsége van egy közösség
életében.
Lehetõséget ad arra, hogy a tagok átgondolják hitrendszerük egy
szegmensét, ezenkívül pedig öszszehozza az embereket.
A misét Blanckenstein György
szentendrei plébános celebrálta,
aki egy papi közösségbe tartozik
Ákos atyával, innen ered a meghívás.
György atya prédikációjának
fõ témája a boldogság létezésének
vizsgálata. Véleménye szerint a
boldogság nem egy pillanatnyi állapot, hanem egy hosszú folyamat
által kialakult életérzés. Akkor
alakul ki, ha az ember érzi, hogy
élete a helyére került, megtalálta a
társát, a hivatását és tudja szeretni az Istent. Manapság nagyon
sok a csalódott, elkeseredett személy. Emberek döntöttek felettünk, kifosztották az országot.
Nem csoda, hogy sokan szomorúan élik mindennapjaikat. Szûz
Mária esete példaértékû lehet a
számukra. A magyar nyelv szépségeit kihasználva, neve –
Nagyboldogasszony – magában
hordozza a nagyságát és boldogságát. Nehéz dolga volt, hiszen
nagy titkot, a megváltót hordozta
a szíve alatt. Nem tudta, hogy álljon József elé, hogyan mondja el
neki, hogy az Isten megáldotta õt
egy gyermekkel, mit fognak szólni a názáretiek, és ki fogja neki elhinni, hogy nem volt hûtlen. Várandóssága idején elutazott Erzsébethez, aki szintén áldott
állapotban volt. Ez az utazás talán
egyfajta menekülés volt a világ

elõl. Megérkezésekor Erzsébet
következõ szavai megnyugtatták
Máriát: „Az én Uram édesanyja
jött el hozzám?” Mária láttán különleges érzés fogta el a szintén
gyermeket váró Erzsébetet:
„Táncra perdült méhemben a
magzat”. Ezen jelenségek láttán
Mária megnyugodott és ráébredt: Istenre, a mindenhatóra
bízhatja magát, mert õ segít átvészelni a nehézségeket és megoldást nyújt a problémákra.

Ahogyan Szûz Mária, ugyanúgy a bajba jutott emberek is menedéket találhatnak az Úr oltalmában és bízhatnak abban, hogy
nem hagyja õket magukra a bajban és megmutatja a boldogtalanságból kivezetõ utat.
Isten szomjazza az emberek
szeretetét, amire a választ terhességével Mária adta, aki világra
hozta a Mindenható gyermekét,
Jézust. Válaszul az Úr felemelte
magához a mennybe.

A prédikációt összefoglalva
György atya elmondta, a boldogság nem azt jelenti, hogy nincsenek fájdalmak, nehézségek. Az
életben sok a küzdelem, ám a mély
hit és a tudat, hogy Isten szeret
minket és rábízhatjuk a sorsunkat,
megteremti lelkünkben a békét.
Gyönyörû és méltó misének lehettünk tanúi, mely méltó megemlékezésül szolgált a szent
anyáról, Jézus életadójáról, Szûz
Máriáról.
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Tûzzománcmûhely felsõfokon
– immár kilencedik alkalommal

S

zokatlan látvány fogadja a
Lampart Budafoki Zománc
Kft. üzemcsarnokában a látogatót: mûvészek hajolnak félkész
zománcképek fölé, lázasan készülnek a bemutatóra. A kilencedik TMT, Tûzzománcmûvészek
Magyar Társasága, a Budafoki
Nemzetközi Alkotótábor mûhelyébe tévedtünk: a kemencébe
vezetõ lánc kampóira néha nem a
megszokott félkésztermékek,
hanem mûvészi alkotások kerülnek, s visszakanyarodó sorban
már kész remekmûveket láthatunk. Hasonló alkotótábor kevés
van – Barcelonában, Limogesban, La Vallée-ben és Erfurtban
van hagyományos „tûzzománcos” mûvészkolónia.

Az egyik mûvészasztalnál Gergely Judit, az alkotótábor lelkes
szervezõje tájékoztatja Szabolcs
Attila polgármestert: itt fõként
nagyméretû tûzzománcmunkák
készülnek. A kicsiny ötvösmunkák
ugyanis a mesterek otthoni kis kemencéiben is kiégethetõk, itt viszont nagyobb mûtárgyakat is álmodhatnak és készíthetnek a mûvészek.
Feltûnik Piróth Béla igazgató, õ
is elkötelezett mûvészbarát, azt
kérdi, hol lehetne kiállítani a zománcképeket. A polgármester
gondolkodik, hogy melyik borász
pincéjében nincs még tárlat a borfesztivál idején. Segítséget ígér,
hogy a kiváló mûveket mielõbb
megismerhesse a nagyérdemû közönség. A szokás az, hogy a tábor
résztvevõi egy-egy alkotásukat a
gyárban hagyják, de az üzemben
nincs olyan helyiség, ahol méltóképp bemutathatnák a zománcképeket.
Az üzemcsarnok szinte minden
szegletében dolgozik több fiatal és
kevésbé fiatal alkotó. Elsõként egy
burgenlandi fiatalember mutatja
alkotását. Christian Gmeiner már
negyedik alkalommal vesz részt az
alkotótáborban, tavalyelõtt az õ alkotása elsõ díjat nyert. Nagyszülei
a burgenlandi Ritzingben még jól
beszéltek magyarul – ha azt akarták, hogy az unokák ne értsék õket,
magyarul folytatták a társalgást. Õ
csak néhány szót tud magyarul, de

szereti Budafokot, mindig szívesen
jön az alkotótáborba.
Strohner József sajátos technikát mutat Szabolcs Attilának: textildarabokat, papírzsebkendõket
helyez a lemezre szabálytalan formában, színezi a felületet, amely
aztán érdekes, domború mintát ad.
Egyik alkotásának címe: Übü király – jól kivehetõ a korona és a hatalmas orr. A polgármesternek nagyon tetszik a dombormûves alkotás, gondolkodik, kire is hasonlíthat Übü. Miután nincs egyértelmû
válasz, azt kérdi, hogy miként marad meg a hatalmas hõfokon a gyúlékony anyag. A mester nem árulja
el titkát, de sorra mutatja a többi

alkotást – a gyûrt anyag érdekes
formákat mutat.
A szomszédos asztalnál egy fiatal alkotó épp az utolsó ecsetvonásokat végzi egy zománcképen, talán valamelyik impresszionista
festõ tájképe ihlette a mûvészt. Kamarás Edina Egerbõl érkezett Budafokra, elmondja, hogy még nincs
címe a képnek.
Törékeny asszony dolgozik egy
nagyobb alkotáson, elmélyült arckifejezés, õsz hajkorona. Morelli
Edit a kezdetektõl a budafoki alkotómûhely tagja, elkötelezett zománcmûves. Eredetileg festõnek
készült, aztán Kátai Mihály kollégája vette rá arra, hogy a festõvász-

nat fémlapra cserélje. Tizennégy
rangos díjat gyûjtött már be, megkapta a Szent Adalbert-díjat is, ami
nemcsak neki nagy elismerés, hanem az egész mûvészeti ágnak, hiszen zománcfestõ rajta kívül még
sosem kapta meg ezt a közép-európai elismerést.
Annak idején, Kecskeméten, a
GAMF táborában dolgozott a hetvenes években, akkor a helyi vezetõk felkarolták a zománcmûvesek ügyét. A mûvészek a régi mesterek hagyományait követõ közép-ázsiai zománcmûves hagyományokra hivatkoztak. A kialakuló szovjet–magyar mûvészkapcsolatok aztán biztos alapot jelentettek a kecskeméti alkotómûhelynek, ma új ösztönzésre várnak az alkotók.
A budafoki önkormányzat a
kezdettõl fogva, immár kilenc éve
pártfogolja az alkotótábort, Piróth
Béla igazgató is minden lehetõséget megad a zománcosoknak. Õk
reménykednek, hogy az építészet,
a belsõ építészet is újra lehetõséget
lát munkáikban, hogy ne csak a
kisméretû zománcos ötvösmunkákban lehessen gyönyörködni,
hanem a nagy léptékû muráliákban is. A sorra épülõ palotákon hatalmas felületek kínálnak erre lehetõséget – irodaházakban, bevásárlóközpontokban, de még a metróállomásokon is. Tervezõk, beruházók figyelmébe ajánljuk budafoki alkotóinkat…
BWGY
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Meghívó
Tisztelettel meghívjuk önt és barátait a Magyar Fotográfia Napja alkalmával megrendezésre kerülõ, a Budafoki Fotóklub 2009. augusztus 31-i
Stílusok címmel megnyíló elsõ fotókiállításának ünnepélyes megnyitójára.
A kiállítást megnyitja: Borsos Mihály fotómûvész, a Magyar Nemzeti Galéria mûvészeti igazgatója, dr. Staudt Gábor elnök, Budafok Tétény Önkormányzat Kulturális Bizottsága, Antal Gábor igazgató, Klauzál Gábor
Budafok-Tétényi Mûvelõdési Központ.
A kiállítás ünnepélyes megnyitójának idõpontja: 2009. augusztus 31.
18.00 óra.
A kiállítás megtekinthetõ: 2009. augusztus 31-tõl szeptember 13-ig.
A Budafoki Fotóklub képviseletében: Kovács Géza és Hell Ferenc.
Bemutató:
2009 májusában megalakult a
Budafoki Fotóklub Kovács Géza
és Hell Ferenc fotómûvészek
kezdeményezésére. A budafoktétényi önkormányzat támogatásával összejöveteleiknek a
Klauzál Gábor Budafok-Tétényi
Mûvelõdési Központ ad otthont.
A heti rendszerességgel tartott
összejövetelek szombaton 14
órától 18 óráig tartanak, amely
közös fotózás vagy szakmai mûhelymunka és továbbképzés formájában valósul meg.
A fotóklub célja, hogy elsõsorban a kerületben lakó ismert, kiváló fotósokat tömörítse olyan
alkotócsoporttá, akik mind a kerület, mind a fotográfia mûvészete iránt érdeklõdõk számára nyújtanak
magas színvonalú értéket, valamint elismerést vívjanak ki BudafokTétény közösségének, megismertetve a városrész és
kultúrájának hagyományát.
A Budafoki Fotóklub 2009 júniusától a MAFOSZ országos szervezetének tagjaként lett
bejegyezve. A jelenleg már több
mint 10 fõbõl álló
alkotócsoport tagjai számos egyéni
kiállításon, pályázaton szerepeltek eddig sikerrel és értek el kiemelkedõ
elismerést.
A klub szándéka, hogy kiállításain rendszeresen bemutassa alkotásait az
érdeklõdõk számára, és mind hazai, mind nemzetközi szinten ismertté és
elismertté tegye a budafok-tétényi közösség mûvészeti értékeit, eredményeit. Sikereiket a kerület és a támogató önkormányzat nonprofit alapú
közös sikerének szánják és tekintik, amely egyben új kezdeményezés is.
Alkotásaik elérhetõk és megtekinthetõk számos webgalérián és fotóportálon.
A klub webcíme: www.budafokifoto.ning.com, e-mail: kovacs.g@fibermail.hu.
Kovács Géza klubvezetõ, tel.: (20) 978-2499.
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Ókori víg napok a
Kentaur kertjében V.
Nagytétényi Kastélymúzeum, Budapest
„Vidéki kastély a fõvárosban”
2009. szeptember 12-13., szombat – vasárnap
Ezen a két napon – immár ötödik alkalommal – a kastély parkja újra illatos,
életteli római kertté, a „Szerelmes Kentaur” szobor kertjévé alakul át, valódi
ókori játszótérré, ahol mindent megtudhatunk a görög és római gyerekek játékairól, egyben részeseivé válva mindennapi szórakozásaiknak.
A Kastélymúzeum hagyományteremtõ szándékkal elõször 2005-ben rendezte meg az „Ókori víg napok a Kentaur kertjében” címû kétnapos rendezvénysorozatot. Ennek apropóját adta egyrészt, hogy a kastélyparkból a 80-as években elvitt Kentaur szobrot a Nagytétényi Kastély Közalapítvány támogatásával sikerült visszaállítani, másrészt az a körülmény, hogy a kastélymúzeum
szomszédságában található a római kori erõdítmény, Campona.
Programok szombaton:
11.00: Régi muzsika kertje. Barangolás az ókori hangszerek világában a Szent
Kristóf
Régizene Együttes közremûködésével
14.00: Tárlatvezetés a „Bútorok titkos fiókjai” kiállításon
15.00: Diók, golyók, csontkockák - A görög és római gyerekek játékai
Prof. Dr. Németh György elõadása
Programok vasárnap:
11.00: Faunok és nimfák - mitikus mesék a Térszínház elõadásában.
Pántól Odüsszeuszig ível a mitikus mesék sora, mely hét jelenetben vonultatja fel Hermészt, Júnót, Flórát, Atlaszt és Heraklészt, a görög-római isteneket
és hõsöket faunok és nimfák kíséretében.
14.00: Tárlatvezetés a „Bútorok titkos fiókjai” kiállításon
15.00: Gyermekek a római birodalomban.
Mráv Zsolt régész elõadása
Mindkét napon 10–18 óráig a kastélyparkban:
Ókori mesterségek bemutatója és kézmûves vásár
Római kori játékok, koszorúfonás, kerámiarestaurálás
Ki lakik a Kentaur kertjében? Mitológiai játék a zöldben
Óriás méretû ókori táblajátékok
Illatos szeglet: narancs-, citrom-, babér-, olajfaliget
Méz, gyógynövény és illatos fûszerek vására
Római étel- és italkóstoló: bódító mézes bor és Apicius receptjei alapján készült római ételek, melyet a „Betérõ a Sekrestyéshez” Vendégfogadó szakácsmestere készít
Intarziakészítés és famûves bemutató a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola közremûködésével.
Ezen a hétvégén a múzeum és programjai kedvezményes belépõjeggyel látogathatók.
Teljes árú/felnõtt: 800 Ft
Kedvezményes/diák, nyugdíjas: 400 Ft
Családi jegy: 1600 Ft
A rendezvény támogatói: Nagytétényi Kastély Közalapítvány, Fitoland Kft.,
KÖSZ 22 Kft.
Médiatámogató: EPAMÉDIA HUNGARY ZRT.
Közremûködõ partner: Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola, Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola
A Nagytétényi Kastélymúzeum fenntartója: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Iparmûvészeti Múzeum
Nyitva tartás: 10–18 óráig, hétfõn zárva
Nagytétényi Kastélymúzeum
1225 Budapest, Kastélypark u. 9–11.
www.nagytetenyi.hu
További információ: Fodor Andrea, Borka Mária, Reichart Dóra,
tel.: 207-0005, e-mail: info@nagytetenyi.hu
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A REGIOART Budafokon
B

udaörs város napján (augusztus 27.) szabadtéri installációk,
karácsonykor adventi kalendárium, nyáron mûvésztelepek – hogy
csak néhányat említsünk a
REGIOART (Dél-Buda Környéki
Regionális Mûvészeti Egyesület)
évente ismétlõdõ programjaiból.
Budafokon elsõ ízben az idei borfesztivál alkalmából mutatkoznak
be együtt az egyesület tagjai: szeptember 4-én 19 órakor a
Záborszky-pincében. A kiállítást
megnyitja: Wehner Tibor mûvészettörténész.
A ma tizennyolc tagot számláló
egyesület 2002-ben alakult egy baráti társaságból. Nem kevesebbet
tûztek ki célul, minthogy a képzõés iparmûvészeti, zenei, irodalmi
és más mûvészeti tevékenységükkel hozzájáruljanak a Dél-Buda
környéki kistérség mûvészeti és
kulturális életének fejlõdéséhez.
Hivatásos mûvészek – festõ-, grafikus-, szobrász- és kárpitmûvészek, restaurátorok, formatervezõk, fotografikus, író és rendezõ ,
valamint klarinétmûvész, szövet-

keztek arra, hogy munkáikkal,
programjaikkal és együttes megjelenésükkel színesítsék, gazdagabbá tegyék elsõsorban Budaörs és
Törökbálint mûvészeti életét.
2003-ban a Holland nappal
arattak sikert. Akkor volt
gyerekrajzpályázat, színészet, bábszínház, kézmûvesprogramok,
holland nagykövet és tematikus kiállítás. Ez utóbbit a „Parafrázisok
holland mesterek mûveire” címû
tárlat követte a Duna Galériában.
Két évvel késõbb a mûvészek egy
merõben új kezdeményezés részesei lehettek: decemberben a budaörsi városháza falán mindennap
egy-egy új mûalkotás „fordult” a
közönség felé – megszületett az elsõ adventi kalendárium. Ez azóta
minden évben nagy látványosságnak számít Budaörsön.
Augusztus 27-ére 2006 óta készülnek az egyesület mûvészei. Az
elsõ évben Csövesek címû szabadtéri kiállításuk nyerte el a közönség
tetszését, ahol a mûalkotások a vízvezeték-szereléshez használt mûanyag csövek mûvészi átváltozása-

it jelenítették meg. A következõ évben Madárijesztõ címmel rendezték meg kiállításukat, majd ezt követte a Repülés. Az idei év kuriózuma az Ünnep, mely egy molinóra
nyomtatott, közösen montázsolt
anyag.
A megrendezett kiállítások
egyik különlegessége, hogy a városháza belsõ udvarába kerülõ
mûalkotások mindegyike a tagok
által közösen kialakított koncepciónak megfelelõ, mégis egyéni elképzeléssel, saját elgondolással készült festmény, szobor, kerámia,
textília…
Mûvésztelepeik is igen népszerûek. Nyáron sok hazai és külföldi
vendég – német, skót, osztrák,
ausztrál – fordul meg Törökbálinton és Budaörsön, de Kárpátaljáról
és Erdélybõl is érkeznek szobrászok, festõk és keramikusok. A
Stremeny Géza vezette egyesület
három alelnökével – Felényi Péter
(Budafok), P. Boros Ilona (Törökbálint) és Szarka Tamás (Budaörs)
– „privát” programokat is szervez.
Kötetlen, borozással és zenehallga-

tással összeszõtt beszélgetéseiken
alakulnak ki a következõ idõszak
elképzelései, a kiállítások tervei.
Így jött létre ez a Záborszky-pincei
kiállítás is, amely remélhetõleg sok
embernek szerez majd örömet a
borfesztiválon.
A REGIOART tagjai:
Baráth Hajnal kárpitmûvész
(Budafok), Felényi Péter festõmûvész (Budafok), G. Horváth Erzsébet restaurátor, Gvárdián Ferenc
szobrászmûvész, Hadik Gyula
szobrászmûvész, Kelle Antal formatervezõ, Kéri Mihály festõmûvész, Kovács László festõmûvész,
Kunos Krisztina szobrászmûvész,
Oravecz István fotografikus, Pázmány Judit kárpitmûvész, P. Boros
Ilona grafikusmûvész, Plánka Zsuzsa kõszobrász-restaurátor, Róbert György blockflötemûvész,
Szarka
Tamás
keramikus,
Stremeny Géza szobrászmûvész,
T. Horváth Éva festõmûvész,
Urbán Gyula rendezõ-író, Üveges
Péter ipari formatervezõ.
Honlap: www.regioart.hu
T. A.

Számomra az egy csoda, hogy lefotózhattam õket.
V. V.: Egy kicsit rátérve a családodra… Hallottam, hogy amikor elmész a családoddal kirándulni, akkor te mindig megállsz akár órákra
is fényképezni, és a tervezett program sokszor el is marad. Ehhez õk
hogyan viszonyulnak?

C. GY.: Néha eléggé dühösek rám,
de azért megértik. Ha szükséges,
négy órát várok arra, hogy a gólya
kirepüljön a fészkébõl és végre le
tudjam fotózni.

Ember a napraforgóban
Egy meleg augusztusi délutánon
elindultunk a városba, a József
Attila Klubba, hogy részt vegyünk tanárunk, Czimbal Gyula
kiállításának megnyitóján. Gyula
az MTI fotóriportere, számtalan
díj és kitüntetés tulajdonosa és a
Matild Média Iskola fotó tagozatának tanára. Most 50 kedvenc fotóját állították ki. A megnyitó
után interjút készítettünk vele.
V. V.: Milyen témában szeretsz a
leginkább fotózni?
C. GY.: Nagyon szeretem lefényképezni a mûvészeket munka közben, illetve nagyon szeretem a tájfotókat és a természetet fényképezni.
V. V.: Hogyan veszed rá az embereket, hogy lefotózhasd õket?
C. GY.: Általában elég pár üveg sör
– mesélte nevetve Gyula –, de van,
amikor akár egy évet is kell várnom
az illetõre vagy komolyabb barátságot kell kötnöm vele.
V. V.: Van a kiállításon egy olyan
kép, amikor egy ember óriásplakátot ragaszt fel egy ház oldalára. Ezek

a különleges ötletek honnan jönnek?
C. GY.: Volt olyan, hogy elképzeltem egy embert egy hatalmas napraforgóban. Szerencsémre éppen a
Váci utcában sétáltam és megláttam egy embert, aki az imént ereszkedett le a ház oldaláról, a plakát
felhelyezése után. Megkérdeztem
tõle, hogy mennyiért tudna visszamászni. Õ meg azt mondta, hogy 5
sör lesz.
V. V.: Láttam olyan képeket, amelyek fekete-fehérben vannak ábrázolva. Mi alapján döntöd el, hogy
egy kép színes legyen vagy fekete-fehér?
C. GY.: Van olyan kép, amit elrontanak a színek. Itt egy fotó a Hárosiszigetrõl. Azért van fekete-fehérben ábrázolva, mert a fák barna
törzse elrontaná a képet.
V. V.: Melyek a kedvenc képeid az
itteniek közül?
C. GY.: Leginkább a budapesti tájképek a kedvenceim, de a festõmûvészekrõl és az alkotásaikról készült képeket is nagyon szeretem.

Veiner Vivien, 13 éves (Matild Média Iskola, mûsorvezetõ tagozat)
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Programajánló
RÓZSAVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1221 Bp., Ady Endre út 25. Tel.: 226-8553, e-mail: info@rozsavolgyegyesulet.hu
Tisztelt vendégeink!
Szeptembertõl szeretettel várjuk önöket családjaikkal és barátaikkal
programjainkra! Kísérjék figyelemmel honlapunkat és Völgy hírmondónkat, a kerületi Városházi Híradó lapszámait!
Rózsavölgy Egyesület
Szeptemberi elõzetes
7., hétfõ
14 óra: a Nyugdíjasklub elsõ találkozója
18 óra: a családi torna elsõ foglalkozása
10., csütörtök 16.30: gyermektáncház, játszóház a Madárdal zenekarral
és Kamarás Katával.
12., szombat 17 óra: ünnepélyes évadnyitó
Bejárati fríz – Kamarás Kata munkája – avatása. A fazekasmesterség titkai – Vincze Ágnes, a kerületi Kerámiapark vezetõje és Kamarás Kata, a
népmûvészet mesterének beszélgetése, bemutatója.
18 óra: Veres László festménykiállítása
14., hétfõ 15 óra: Otthon Segítünk Szolgálat találkozója Dzsamba Rozi vezetésével
25., péntek 20 óra: Etno-rock klub
Belépõ: 400 Ft/fõ
26., szombat 18 óra: Rózsavölgyi Esték – beszámoló a Magyarok Országos
Gyûlésérõl. Vendégünk: Vukics Ferenc, a Magyarok Szövetségének szervezõje.
Belépõ: 500 Ft/fõ
Köszönjük mindenkinek, aki a Rózsavölgy Egyesület programjait támogatta adójának 1%-ával! 2008 õszén 82 371 Ft-ot kaptunk, felhasználása
2009-re tolódott. Az összeget a 2009. évi Patak Parti rendezvényen fellépõ
támogatóink vendéglátására, a segítõk (foglalkozásvezetõk), közremûködõk (versenylevezetõk, rendezõk) megajándékozására, a rendezvény
hangosításának biztosítására költöttük.

Baross Gábor Telepi Polgári Kör
BUDAPEST XXII. ker., XVI. u. 22.
Szeptember havi program
1., kedd 16 óra: nyugdíjasklub. Vezeti: Balázs Jánosné. Egészségügyi tornát tartja: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelõ. 17.30–18.30: zenés nõi kondicionáló torna. Vezeti: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelõ.
2., szerda 18 óra: Polgári Kör összejövetele. Vezeti: Pelikán Imre elnök.
3., csütörtök 17 óra: Fotóklub. Vezeti: Kutas Endre alelnök. 18 óra: Ki
mit gyûjt? klub. Vezeti: dr. Rácz István.
4., péntek 18–19 óra: zenés nõi kondicionáló torna. Vezeti : Zsámbokiné
Vágner Ildikó gyógytestnevelõ.
8., kedd 16 óra: nyugdíjasklub. Vezeti: Balázs Jánosné. Egészségügyi tornát tartja: Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelõ. 17.30–18.30: zenés nõi kondicionáló torna. Vezeti : Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelõ.
9., szerda 18 óra: „Barossi Rovó Társaság” összejövetele. Vezeti: Molnár
Pál.
11., péntek 18–19 óra: zenés nõi kondicionáló torna. Vezeti:
Zsámbokiné Vágner Ildikó gyógytestnevelõ.
A Baross Gábor Telepi Polgári Kör Ifjúsági Tagozata minden vasárnap szórakoztató táncestet tart 19–21 óra között. Jelentkezõket vár:
ifj. Hámori Gyula.

H Í R A D Ó
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Foci Budafokon
Augusztus második hétvégéjén csapataink számára elkezdõdtek az
edzések és a bajnokság õszi idõszaka.
Felnõtt csapatunk az NB III-ban a Duna csoportban kezdte meg a versengést. A korábbi szponzorok távozása után, az amatõr alapokon mûködõ
együttes a korábbi két évben bajnokságot nyert. A gárda ifjúsági csapatra,
budafoki, kerületi fiatalokra épül. Vezetõje Dunai András lett. A hétvégi
bajnoki mérkõzésekre heti négy-öt edzéssel készülnek a fiatalok.
A felnõtt együttes mellett az utánpótláscsapataink is bajnokságokban
szerepelnek. Az egyesület várja 1993-as korosztálytól a focizni szeretõ,
akaró, csapatra vágyó fiatalokat, egészen nagycsoportos óvodás korig, de
várjuk kapusok jelentkezését is!
A BMTE sporttelepén, a Promontor utcában szép, rendezett
környezetben egy füves és egy mûfüves pálya áll a sportolók rendelkezésére.
Egyesületünk várja azon cégek, magánszemélyek jelentkezését, akik a
budafoki labdarúgás, ifjúsági utánpótlás nevelését akár szerényen is, de
támogatni tudnák.
Budafoki Labdarúgó Club (BLC) elnöksége nevében: Piróth Béla, elnök

Szurkolóinkat szeretettel várjuk csapataink mérkõzéseire!
A felnõtt csapatunk mérkõzéseinek õszi sorsolása:
– augusztus 30., vasárnap 17.30: Zsámbéki SK–Budafoki LC,
– szeptember 5. szombat 15.00: Budafoki LC–Újpesti FC Kft. II.,
– szeptember 13., vasárnap 16.30: Móri SE–Budafoki LC,
– szeptember 19., szombat 15.00: Budafoki LC–Pénzügyõr SE,
– október 4., vasárnap 15.00: Lindab-Törökbálint TC–Budafoki LC,
– október 10., szombat 15.00: Budafoki LC–RKSK-Rojik,
– október 17., szombat 14.30: Dorogi FC–Budafoki LC,
– október 24., szombat 13.00: Budafoki LC–Érdi VSE,
– november 8., vasárnap 13.30: Dunaharaszti MTK–Budafoki LC,
– november 14., szombat 13.00: Budafoki LC–Tököl VSK,
– november 21., szombat 13.00: Újbuda TC–Budafoki LC (Sportmaxban
mûfüvön).
Az idõjárástól függõen a mérkõzések mûfüvön is megrendezésre kerülhetnek.

Horgászverseny Szlovéniában
A Honvéd Sporthorgász Egyesület a XXII. kerület három horgászegyesületébõl az egyik (címe: Budapest XXII. kerület, Háros utca 3.) meghívást
kapott Szlovéniából, a ZVVS szövetségtõl, hogy vegyen részt egy Ptujban,
2009. augusztus 1-jén megrendezésre kerülõ nemzetközi horgászversenyen. A verseny 48 csapat (144 fõ) részvételével, két – a városban lévõ
szépen gondozott – horgásztavon, valamint a Dráva egyik holtágában,
nagyon jó hangulatban és igen forró körülmények között zajlott. A Honvéd SHE háromtagú csapata (Fenyvesi Péter, Demény Balázs és Fazekas
Bálint) 6650 grammos fogási eredményével elhozta a legjobb külföldi
csapatnak járó díjat és kupát.
Az egyesületünk külföldre szóló meghívása annak is köszönhetõ, hogy
évente több alkalommal rendezünk horgászversenyt. Ezek közül kiemelkedik a Hunyadi-sziget Kupa, amit évrõl évre szeptember elején szoktunk megrendezni, ennek a versenynek a rangját emeli, hogy minden évben több külföldi csapat is megméretteti magát a kupáért zajló küzdelemben. Ebben az évben a Hunyadi-sziget Kupát szeptember 12-én rendezzük, csatlakozva az önkormányzat által szervezett kerületi sportnaphoz. Szeretettel várunk a kerületbõl minden érdeklõdõt, és kérjük, szurkoljanak a kerület csapatainak.
Egyesületünk tevékenysége nem merül ki a horgászversenyek szervezésében és a mások által szervezett versenyeken való részvételben, valamint a horgászatban. Noha horgászegyesület vagyunk, a horgászati tevékenységnél fontosabb feladatunknak tartjuk a bennünket körülvevõ természeti környezet megóvását. Elkötelezett hívei vagyunk a természetvédelemnek, és a természet szeretetével szeretnénk beoltani a felnövekvõ
generációt is. Az egyesületünk 2000 decemberében indítványozta a Hunyadi-sziget természetvédelmi területté nyilvánítását.
Évek óta tartjuk a 6–12 éves korosztály számára a nagysikerû „rendhagyó természetismereti óra” sorozatot, a teljesség igénye nélkül szeretném
megemlíteni a Barossi és az Árpád iskolát, valamint a Bartók óvodát, akik
ebben az évben már voltak nálunk.
2009-ben, noha közel sincs vége az évnek, igen mozgalmas idõszakot
hagyott maga mögött az egyesületünk.
Áprilisban, csatlakozva a kerület más egyesületeihez és intézményeihez, mi is megtartottuk a Föld Napját, melyen az ELTE TÓKF gyakorlóiskolájának tanulóival közösen tisztítottuk meg a Hunyadi-szigetet az áradások által odahordott és oda nem illõ dolgoktól, ekkor fejeztük be az elmúlt évben elkezdett „HONVÉD-HUNYADI” tanösvény állomásainak

telepítését. Május 2-án felavattuk a XXII. kerületi önkormányzat által,
valamint a Fõvárosi Önkormányzat által kiírt pályázatokon nyert pénzen
és fele részben önerõbõl, ugyanakkor az egyesület tagjainak lelkes munkájával létesített „HONVÉD-HUNYADI” tanösvényt. Büszkék vagyunk,
hogy a XXII. kerületben másodikként létre tudtunk hozni egy olyan bemutatóhelyet, mely meggyõzõdésünk szerint hozzájárul minden generáció természeti ismereteinek bõvítéséhez és ahhoz is, hogy ezentúl környezettudatosabban éljenek. A tanösvény feletti szakmai felügyeletet és
védnökséget az ELTE Természettudományi Tanszéke vállalta magára.
Május 10-én csatlakoztunk a Zöld Jövõ Környezetvédelmi Egyesület
által szervezett Miénk a Duna-part civil majális rendezvényhez. Nagy
örömünkre aznap mintegy 300 felnõtt és gyermek tekintette meg az akkor egyhetes HONVÉD-HUNYADI tanösvényt. (Arra biztatok mindenkit, látogasson ki a Hunyadi-szigetre, álljon meg egy pár percre a tanösvény nyolc állomásán, lapozza fel a tájékoztató mappát és gyönyörködjön
a látványban. Biztosítom, olyan látványban lesz része, ami párját ritkítja
a fõvárosban. A bejárati kapun van egy tábla a gondnok telefonszámával,
aki pár perc alatt a kapuhoz ér és fogadja a látogatókat.
Egyszóval, így él a kerületünk két, ja, három horgászegyesületébõl az
egyik, „tudják, ott, a Gyár utca mögött, az egykori laktanya mellett”.
FAZEKAS BÁLINT
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GEBE
Víz-, gáz-, fûtésszerelés,
duguláselhárítás.

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

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

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

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

Kereskedõ-boltvezetõ és
bolti eladó OKJ-s tanfolyam
indul.
Két tanfolyam ára együtt: 65 000 Ft
+vizsgadíj.
Tel.: 06-70-209-2007
www.alacritas.hu

INGYENES JOGI
TANÁCSADÁS
a Klauzál-házban
Dr. Veres Mónika
ügyvédhez lehet fordulni
családjogi, munkajogi,
ingatlanjogi és cégjogi
kérdésekben
csütörtökönként 18 és
20 óra között.
Elõzetes idõpontegyeztetés az
info@klauzalhaz.hu
vagy a mûvelõdési
központ titkárságán:
226-8634 vagy 2260559/101 mellék.

H Í R A D Ó

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

Budafok belvárosban, a Savoyai tér
közvetlen közelében
120 m2-es frissen felújított helyiség
irodának, családi napközinek,
játszóháznak
(erre az engedély megvan!)
sûrgõsen kiadó.
Tel.: 06-20-911-2689

PELUSKIRÁLY-PELENKAFUTÁR
ÁRLISTA: Mini: 2490 Ft/75 db. Midi:
2290 Ft/66 db. Maxi: 2290 Ft/63 db.
Junior: 2490 Ft/60 db. UP&GO: 2200
Ft/50 db. INGYENES KISZÁLLÍTÁS
MINDEN PÉNTEKEN MIN. 3 CS.
RENDELÉSE ESETÉN.
Tel.: 06-20-547-4497

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

Kereskedõ-boltvezetõ és
bolti eladó OKJ-s tanfolyam
indul.

AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS

MOGYORÓSI

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

Két tanfolyam ára együtt: 65 000 Ft
+vizsgadíj.
Tel.: 06-70-209-2007
www.alacritas.hu

Fogtechnikus
Javítás 3000 Ft, fogsor 28 000 Ft

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

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

: 207-3971
Gipszkartonozást, burkolást, laminált parkettázást,
tetõtér beépítést, festés-mázolást profi szinten vállal
anti-alkoholista brigád kedvezõ áron,
referenciákkal. Tel: 06-30-489-4409
egész nap hívható.

ÚJ HELYEN,
MÉG MAGASABB SZÍNVONALON
BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, EGYSÉGES
GYÓGYPEDAGÓGIAI ÉS MÓDSZERTANI
INTÉZMÉNY
1225 BP., NAGYTÉTÉNYI ÚT 67. Tel. 207-3938; beszov@t-online.hu

CSOPORTJAINK:
- NÉMET ÓVODAI CSOPORT
- INTEGRÁLT CSOPORTOK
- AUTISTA CSOPORT
BEJÁRÓ GYERMEKEK ÁLTAL IS IGÉNYBE VEHETÕ
SZOLGÁLTATÁSOK:
- LOGOPÉDIAI AMBULANCIA (DISZFÓNIA, MEGKÉSETT
BESZÉDFEJLÕDÉS, DISZLEXIA KEZELÉSE)
- LOVASTORNA
- VIZITERÁPIA (HRG)
- SZENZOROS TORNA (AYRES)
- ISKOLA-ELÕKÉSZÍTÕ CSOPORT
- 1,5–3 ÉVESEKNEK BABA-MAMA KLUB (HÉTFÕ–CSÜTÖRTÖK
9-11-IG)
ÉRDEKLÕDNI LEHET: 207-3938; 06-309-7050-85; 06-305-574181; drkopp@t-online.hu;
beszov@t-online.hu

Meghívó
A Német Kisebbségi Önkormányzat ezúton meghívja önt és kedves családját 2009.
szeptember 12-én 16 órától a Német Kisebbségi Önkormányzat udvarán (1221 Bp.,
Tóth József u. 47.) tartandó "Grill Fest" partijára. Vendégváró falatról és egy korty
italról gondoskodunk, de mindenki hozza magával sütni valóját. Kötetlen beszélgetés és zeneszó mellett egy kellemes szombat délutánra várjuk barátainkat.
Tisztelettel: dr. Szirtes Edit, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke

2009. augusztus 28.

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

Szobafestést, csempézést,
kõmûvesmunkát, vízvezeték-szerelést, parkettázást
azonnalra is vállalok, kisebb
javítást is.
Tel.: 06-30-975-0053, 226-2527

TIPI-TOPI gyerekcipõbolt!
Magyar termékek széles választéka 15–40-es méretig,
kedvezõ áron.
1221 Bp., Kossuth L. u. 42.
Nyitva: 10–18-ig, szombaton
9.30–12.30-ig. T.: 30-244-8681.

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

A XXII. kerületi önkormányzat lapja
Megjelenik kéthetente
Fõszerkesztõ: B. Walkó György
Kiadja: Budafok-Tétény, Budapest
XXII. Kerület Önkormányzata
Felelõs kiadó: Boor Géza
Munkatársak:
Hajnal Éva, Kenesei Gábor
Szerkesztõség címe:
1221 Budapest, Városház tér 11.
Telefon/fax: 482-0189
E-mail: ujsag@bp22.hu
A lap számai olvashatók: www.bp22.hu
Hirdetésfelvétel: Ügyfélszolgálati Iroda
pénztárában (Városház tér 11.)
Telefon: 229-2611/108 mellék,
illetve: Sprint Kft. 1137 Budapest,
Újpesti rkp. 7. Tel.: 237-5060
Terjesztõ: Nagy Mária
Telefon: 06-20-436-6612
Nyomdai elõállítás:
Ringier Nyomda
HARBOR PARK
1225 Budapest Campona u. 1.
Tel: +36-1-207- 8130
Felelõs vezetõ: Bertalan László
nyomdaigazgató
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Irány a kert!
Hogyan gondozzuk növényeinket szeptember elején?

A

nagy nyári hõség szeptember
elején enyhébbre fordul, az idõ
is csapadékosabb lesz. Elindul az
iskola, megnövekszik a forgalom, a
szabadságolások véget érnek.
Menthetetlenül beköszönt az õszre
jellemzõ elmúlás-érzés. A természet bõ gyümölcsáldással, enyhe
alkonyatokkal és a szeptember végén fellángoló vénasszonyok nyarával teszi kellemesebbé a nyár búcsúztatását. Kertünkben is szaporodnak a tennivalók, elkezdhetünk
felkészülni a következõ év tavaszára, és megalapozzuk a nyári virágzást, terméséréseket.
Takarítsuk ki és kénezéssel fertõtlenítsük ki a gyümölcstárolót. A
leszedett alma tárolására szánt rekeszeket szódás vagy trisós vízzel
súroljuk ki, majd a napon szárítsuk
meg, mert a szennyes rekeszekben
az alma könnyen fertõzõdik. Megkezdhetjük a késõbbi érésû almák
színelõ szedését. A különbözõ idõben érõ fajták gyümölcseit, érettségi fokuk szerint, szakaszosan
szedjük. Az almaszüretet csak a
harmat felszáradása után kezdjük
meg. Csak az egészséges gyümölcsöket szedjük rekeszekbe, gyûjtsük külön, azonnali felhasználásra
a sérült, romlott almákat.
Az almákat egyenként, óvatosan marokra fogva, csavarva szedjük a fáról. Létráról szüreteljük a
magasabb koronájú fák gyümölcseit, csak akkor másszunk fára, ha
ez elkerülhetetlen. A leszedett gyümölcsöt minél elõbb vigyük hûvös
tárolóba, mert a napon hagyott almák héja megperzselõdik. A hullott gyümölcsöt összeszedve a fogyasztásra nem alkalmasakat semmisítsük meg. Ezzel egy idõben gereblyézzük össze és semmisítsük
meg a már lehullott lombot a gyümölcs- és díszfák, díszcserjék alól
is (égetéssel vagy mélyebben a talajba forgatva). A jövõ évi növényvédelmet könnyítjük meg így, ha
lehetetlenné tesszük a gombabetegségek, kórokozók áttelelését az
avarban.
Szedjük az érett szilvát is. Ha a
kocsányánál töppedt, ráncos, akkor alkalmas lekvárkészítésre. Akkor tudjuk a dió- és mandulafákról
levert gyümölcsöket a legjobban

összeszedni, ha a felásott földet elgereblyézzük, ha pedig gyepes a fák
alja, akkor a füvet lekaszáljuk.
Vágjuk vissza a 180-200 cm-nél
hosszabbra nõtt málnavesszõket.
A vesszõ hegye rendszerint nincs
kellõen beérve, és elfagy, ezért nem
csökkentjük a jövõ évi termést. A
téli alma és körte szüret elõtti növényvédelménél vegyük figyelembe a kötelezõ élelmezés-egészségügyi határértékeket. Ha korábban
szüretelünk, célunk a kaliforniai
pajzstetû egyedszámának csökkentése legyen. Kezeljük a már leszüretelt almát és körtét is. A ribiszkét és köszmétét is permetezzük a kaliforniai pajzstetû kártétele ellen, a birsfákat és naspolyabok-

rokat az almamoly ellen is. A fenyõfélék, örökzöldek augusztus
végén elkezdett ültetését, átültetését még folytathatjuk szeptember
elején. Az idõjárás még a pázsitkészítésre is alkalmas lehet. A korán
virágzó hagymás növények a hónap közepéig kerüljenek földbe, és
most aktuális a legkésõbb elvirágzott liliomok átültetése is. A nárcisz-, jácint- és tulipánhagymák ültetése ugyancsak szeptemberben
esedékes. A virághagymák általában október közepéig ültethetõk.
Csak jó kerti földbe ültessük õket,
mert nem kedvelik a frissen trágyázott földet. Elviselik a kötöttebb
vagy könnyebb talajt is, de a szélsõségesen meszes vagy savanyú talajban nem érzik jól magukat. A jácint- és nárciszhagymákat 10-15
cm-re, a tulipán hagymáit 10 cm
mélyre ültessük.
Szedjük fel a gladiólusz gumóit,
tisztítsuk meg a földtõl és válaszszuk le róluk a kis gumókezdeményeket. Az egészséges szárakat
vágjuk 10 cm-esre, és tároljuk száraz, szellõs helyen. Folytathatjuk az
évelõk ültetését, szaporítását. Ha
megerõsödtek a hobbiházban
magról vetett évelõ növények palántái, kiültethetjük állandó he-

lyükre. Ne bolygassuk az érzékeny,
és a korán, tél végén virágzó évelõket
(pl. szellõrózsa – Anemone japonica), ezeknek az ültetési ideje ugyanis
tavasszal van, virágzás után.
Az évelõk tõosztása és különösen a nagyobb felületek gyepesítése elõtt gyõzõdjünk meg a talajlakó
kártevõk egyedszámáról. Ha négyzetméterenként 2-3 drótférget
vagy cserebogárpajort találunk, a
talaj-elõkészítés során fertõtlenítsünk is. A szobában, de fõleg az ablakban, erkélyen lévõ növényeinken a takácsatkák kártételét a levelek színén megjelenõ apró, sárga
foltosodás, majd a levélzet pusztulása jelzi. Alkalmazzunk 1%-os káliszappanos lemosást, pár napos
idõközönként megismételve. Azokat a növényeket permetezzük takácsatka elleni szerrel, amiket károsodás nélkül kivihetünk a szabadba: a pálmák, leanderek, kaktuszok kezelhetõk így. Tartsuk be a
növényvédelmi elõírásokat!
(Idejében szólunk – 52 hét
munkái a kertben c. könyv felhasználásával)
FRIEDMANN MÁRTON
OKLEVELES TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ
MÉRNÖK
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Nõnek maradni mindenkor

Gyermeket várni ajándék, a másállapot azonban kilenc hónap alatt
sokszor okoz a kismamáknak testi,
lelki problémákat. Az állapotos
nõk között akadnak olyanok, akik
a pocak növekedésével egyre kevésbé érzik nõnek magukat, korlátozva vannak a mozgásban, hiányzik számukra a korábban megszokott testmozgás, a fittség és ruganyosság, avagy derék- és csípõfájással, vizesedéssel küszködnek. A
régebben oly divatos, az orvosok
által is nyomatékosan javasolt szülést elõkészítõ, úgynevezett terhestorna ma már nem tûnik olyan
fontosnak, pedig a nõknek valamiféle mozgásra, magukra figyelésre
ebben az idõszakban is nagy szükségük van, a szülésre pedig testileg
és lelkileg fel kell készülniük. Ebben nyújt segítséget az AquaNatal.
Amerikában több mint tízéves
kutatómunka eredményeként már
1988-ra elkészült az a vízben végezhetõ jóga, orientális tánc- és meditációs elemekbõl álló, szülésfelkészítõ program, melynek jótékony
hatását eddig még senki sem vitatta. A tornagyakorlatok rendszerét
és a képzési formát a program megalkotója, a kubai származású, de
Kaliforniában
élõ
Marina
Alzugaray 12 éve kezdte oktatni
szerte a világon. Németh Gitta azon
kevesek egyike, aki magától, Marina Alzugaray bábától sajátította
el az AquaNatal mozgásanyagát,
valamint hangelemeit, és az uszo-

da újjáépítése után azonnal munkához fogott, hogy a XXII. kerületben élõ kismamáknak is legyen lehetõségük a vízben végezhetõ mozgásformák, és a megnyugtató delfin- és bálnahangok segítségével a
kisbaba megszületéséig egészségesnek és nõnek maradni, a terhesség idõszakát és a szülést megkönnyíteni.
Az AquaNatalról, annak elõnyeirõl, hátrányairól, a többéves tapasztalatról kérdeztük Németh
Gittát.
– A szülésre felkészülni akaró,
mozogni, szépülni vágyó kismamákat Budapesten hat vizes helyszínen várják az AquaNatal oktatói, ezek egyike a mûvelõdési köz-

pontban mûködõ uszoda. A várandóság kezdeti idõszakától kezdve
egészen addig járhatnak hozzánk a
kismamák, amíg zárt a méhszáj. A
foglalkozások csütörtökönként hét
órakor kezdõdnek. Bejelentkezni
nem szükséges, hiszen a szülések
miatt folyamatosan változik a csoport létszáma és összetétele.
Az AquaNatal foglalkozásait
nyújtó-, lazító- és légzõgyakorlatokkal kezdjük, ilyenkor csak magára és a kisbabára figyel a kismama. Kímélõ kar- és láberõsítéssel
folytatjuk, majd jönnek a hagyományos torna, a jóga, a hastánc, a
relaxáció és a meditáció egyéb
elemei. Ezeket kombináljuk a delfin- és bálnahangokkal. Mivel az

anyaméhben fejlõdõ magzatvízben növekedik, és ez a magzatvíz
védi és táplálja megszületéséig, a
víz természetes közege a magzatnak, és az anyára is jó hatással
van.
Marina Alzugaray bába a delfinekkel való együttúszás során
kezdte kifejleszteni a programot,
megfigyelte ugyanis, hogy a delfinek lazító hangokat adnak ki, melyek segítik a kismamákat a feszültség elengedésében. A bálnahangok
a kitolási erõt kifejezõ õsi nõi hangok, ezzel a mamák megtanulják,
hogy amikor jön a kitolási szakasz,
akkor „kilélegezzék” a babájukat.
Ezek a hangok arra is különösen
jók, hogy az anyukák megtapasztalják azt, hogy a magzat a pocakjukban hogyan hallja a hangokat,
illetve ezekre a hangokra hogyan
reagál.
A hidrosztatikus hatás segít
egyensúlyba hozni az anyai test
vízháztartását, a magzatvíz menynyiségét, csökkenti a karokon, lábakon kialakult ödémát, stabilizálja a vérnyomást. A víz felhajtóereje
segít a mamáknak könnyebbnek
érezni magukat, szabadabban mozoghatnak, a pocak súlyának érzete csökken. A víz a megerõltetés veszélye nélkül nyújt közegellenállást
a nyújtó gyakorlatokhoz, ugyanakkor észrevétlenül edzésben tartja
az izmokat. Nõies, lágy mozgásokat végzünk, és ezek jót tesznek a
léleknek is.
T. A.
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Pályázati felhívás
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Képviselõ–testülete egyfordulós nyilvános pályázatot ír ki a BudafokTétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezõ
I. sz.: Bp. XXII., Plébánia u. 11., 220699. hrsz.-ú (Czuba-villa), Knoll József u. 10., 220697. hrsz.-ú, Knoll József u. 8., 220696. hrsz.-ú, Knoll József u. 6., 220695. hrsz,-ú,
II. sz.: Bp. XXII., Leányka u. 1/B-C, 223557. hrsz.-ú, Leányka u. 1/A,
223556. hrsz.-ú és az Anna u. 2., 223555. hrsz.-ú,
III. sz.: Bp. XXII., Hajó utca–Ártér utca–Hosszúréti-patak által határolt
területen lévõ, 224932/12–18. hrsz.-ú,
a kerület frekventált területein fekvõ ingatlanegyüttesek magas színvonalú, elsõsorban fejlesztési célú hasznosítására, nem kizárva az esetleges
értékesítést.

A pályázaton való részvétel részletes feltételeit tartalmazó kiírás és dokumentáció 2009. július 20. napjától megvásárolható 100 000 Ft + áfa öszszeg ellenében, félfogadási idõben a KÖSZ 22 Kft. pénztárában, 1222 Bp.,
Kereszt u. 2.
Az ingatlanegyüttesek megtekinthetõk az alábbi idõpontokban:
I. terület: A megtekinthetõséget a bérlõk elõzetes értesítésével a KÖSZ 22
Kft. biztosítja.
II. terület: A megtekinthetõséget a bérlõk elõzetes értesítésével a KÖSZ
22 Kft. biztosítja.
III. terület: szabadon megtekinthetõ.
A kiíró önkormányzat sem személyesen, sem telefonon, faxon vagy interneten érkezett megkeresésekre nem ad felvilágosítást, a pályázat lebonyolításával a KÖSZ 22 Budafok-Tétény Közösségi Szolgáltató Kft.-t
(1222 Bp., Kereszt u. 2.) bízta meg.
A hirdetéssel kapcsolatban érdeklõdni személyesen lehet félfogadási idõben: (1222 Bp., Kereszt u. 2. földszint 10. szoba) Belkó Judit mb. ingatlanhasznosítási igazgatónál vagy Lukáts Miklósné megbízottnál. Ingatlanhasznosítási Igazgatóság tel.: 229-2337, fax: 229-2338. Félfogadási
idõ: hétfõ: 13.30–18.00, szerda: 8.00–16.00, péntek: 8.00–11.30.

Tisztelt evangélikus testvérek!
Szeptembertõl ismét kezdõdik a tanítás. Kerületünk általános iskoláiban
szervezzük a hitoktatást, amelyért külön nem kell fizetni.
Minden evangélikusnak keresztelt gyermeket várunk, de hívjuk az érdeklõdõket is. Az érdekeltek telefonon is jelentkezhetnek a 229-2538-as
telefonszámon vagy az osztályfõnöknél. A 12 évnél idõsebbek jelentkezzenek konfirmációra az elõbbi telefonszámon. A tanévnyitó istentiszteletet szeptember 13-án délelõtt 10 órakor tartjuk, és ekkor dr. Solymár Mónika prédikál. Szeretettel várjuk a családokat.
Erõs vár a mi Istenünk.
Solymár Gábor
evangélikus lelkész

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

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:
• KULCSMÁSOLÁS: lakás, autó, speciális és mágnes
• ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
• EGYFORMA ZÁRLATÚ és FÕKULCSOS rendszerek

!
!
0% at
–1 mb
o
sz

Az ingatlanok szabályozási elõírásai (I. sz. terület: a 35/2007. (XII. 29.)
önk. számú rendelet, II. sz. terület: 36/2007. (VI. 30.) önk. számú rendelet, III. sz. terület: 22/2004. (XII. 29.) önk. számú rendelet) megtekinthetõk az önkormányzat honlapján (www.bp22.hu/rendelettar) oldalon.
Az I., II. és III. számú területekre külön-külön is kell ajánlatot tenni, de
elõnyt élvez az az ajánlattevõ, aki mindhárom területre kedvezõ ajánlatot
tesz.
Az ajánlatoknak külön-külön is értékelhetõknek és választhatóknak kell
lenniük.
A I., II. és III. számú területeken belül minden ingatlanra együttesen kell
ajánlatot tenni.
Ajánlatokat lehet tenni bármely konstrukcióra, megkötés nélkül, részletezve a fejlesztés célját, tervezett ütemezését, illetve az önkormányzattal
szembeni elvárásokat számszerûsítve, részletesen kimunkálva kell megadni.
Az ajánlattevõnek ajánlatát, fejlesztési elképzeléseit elbírálásra alkalmas
módon, legalább 1:500 léptékû beépítési tervekkel és a környezetet is ábrázoló látványtervekkel, valamint kalkulációval kiegészítve kell benyújtania. Részleteznie kell a tervezett fejlesztés mûszaki és pénzügyi ütemezését az ajánlat formájának figyelembevételével.
A döntéshozó testületek a döntést megelõzõen két alkalommal prezentációra tartanak igényt.
Az ajánlatokat a hatályos szabályozás figyelembevétele mellett kell megtenni. A hatályos szabályozástól eltérõ, alternatív ajánlat csak abban az
esetben tehetõ, ha a hatályos szabályozás alapján is készült ajánlat.
Alternatív ajánlat tétele esetén pontosan rögzíteni kell, hogy a KVSZ vagy
KSZT mely szabályozási tételét, tételeit kívánja módosítani, és a módosítás esetén megvalósítani tervezett részletes fejlesztési elképzeléseket.
A kiíró – amennyiben a fejlesztési célokat támogathatónak és a szabályozási módosításokat jogszerûen megvalósíthatónak tartja, úgy – jogosult
meghatározni a támogatás feltételeit.
A kiíró jogosult ingatlanegyüttesenként külön-külön is döntést hozni.
Az ajánlati biztosíték 50 000 000 Ft.
Az ajánlati biztosíték összegét az önkormányzat OTP Bank Rt.-nél vezetett 11784009-15522001 számú számlájára kell átutalással megfizetni a
pályázat benyújtási határidejéig, 2009. szeptember 14. napján 14.00
óráig beérkezõleg.
A pályázatok benyújtásának határideje és helye: 2009. szeptember
14. 14.00 óra, KÖSZ 22 Kft., 1222 Budapest, Kereszt u. 2.
A pályázatok bontásának ideje és helye: 2009. szeptember 14. 14.00
óra, KÖSZ 22 Kft., 1222 Budapest, Kereszt u. 2.
A pályázatok kiíró általi elbírálása a 2009. novemberi képviselõ-testületi
ülésen történik a kiíró által. Az ajánlattevõk a pályázat eredményérõl a
döntést követõ 8 napon belül írásban kapnak értesítést.
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• HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi méret is
• ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, HEVEDERZÁRBETÉTEK CSERÉJE

Akár 40%-kal csökkentheti fûtésszámláját
dryvitszigeteléssel!
– Külsõ homlokzati hõszigetelõ rendszerek kivitelezése
budafoki referenciákkal.
– Ingyenes helyszíni felmérés, árajánlat-készítés.
– Társasházak részére vállaljuk a Panel Plusz Program
keretei között meghirdetett munkálatok komplett
kivitelezését elõkészítési munkálatokkal együtt.
Bõvebb információért kérem hívja az alábbi telefonszámokat!
Telefon: 06-20-268-8930, 06-30-252-1218, 06-20-253-4471,
info@hungarojuice.hu, www.hungarojuice.hu.
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Bérbeadási hirdetmény Kardiológiai rendelés
Budafokon
A Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat, mint tulajdonos megbízásából a KÖSZ 22 Kft. azonnali bérbevételre kínálja az
alábbi önkormányzati tulajdonú és kezelésû ingatlanokat
Cím

Helyrajzi szám

Funkció

Alapterület

Gádor u. 115.
222439.
raktár
64 m2
Gyula vezér u. 65.
229203.
gombapince 2093 m2
Gyula vezér u. 65.
229203.
gombapince 2493 m2
Kastélypark u. 1.
232441/0/A/5.
pince
70 m2
Kistétény u. 43
228590/1.
borospince
170 m2
Kolozsvári u. 39.
232241.
borozó
52 m2
Kossuth L. u. 25–29.
E03 223657.
üzlet
42 m2
Kossuth L. u. 25–29.
E04 223657.
orvosi rendelõ 22 m2
Kossuth L. u. 25–29.
E11 223657.
üzlet
75 m2
Kossuth L. u. 25–29.
E12 223657.
üzlet
81 m2
Kossuth L. u. 25–29.
E13 223657.
üzlet
39 m2
Kossuth L. u. 25–29.
E14 223657.
üzlet
39 m2
Kossuth L. u. 25–29.
E17 223657.
üzlet
27 m2
Kossuth L. u. 25–29.
E18 223657.
üzlet
34 m2
Nagytétényi út 1–5.
224929.
mûhely, raktár 409 m2
Nagytétényi út 1–5.
224929.
raktár
456 m2
Nagytétényi út 46.
24911/2/A/1.
üzlet
197 m2
Nagytétényi út 46.
224911/2/A/7.
raktár
30 m2
Nagytértényi út 46.
224911/2/A/8.
raktár
49 m2
Nagytétényi út 46.
224911/2/A/9.
raktár
46 m2
Nagytétényi út 64.
224771.
üzlet és raktár
90 m2
Nagytétényi út 66.
224769/1/A/21.
üzlet
59 m2
Nagytétényi út 278. 232587/0/B/20.
üzlet
46 m2
Nagytétényi út 278. 232587/0/B/18.
helyiség
90 m2
Nagytétényi út 280.
232586/0/B/4.
üzlet
27 m2
Nagytétényi út 280.
232586/0/B/5.
raktár
14 m2
Nagytétényi út 292.
232543/0/A/5.
üzlet
98 m2
Nagytétényi út 313.
232515/0/A/9.
helyiség
19 m2
Péter Pál u. 15.
223278/1.
pince
301 m2
Péter Pál u. 18–20.
220707.
pince
480 m2
Rákóczi út 20/B
228882/44.
üzlet
205 m2
Vihar u. 1.
220591/0/A/1.
iroda
70 m2
Az ingatlanok bérbevételi feltételeirõl felvilágosítás a KÖSZ 22 Budafok-Tétényi Közösségi Szolgáltató Kft.-ben (1222 Budapest, Kereszt u. 2.) kérhetõ. (Szabó
Ferencné, tel.: 229-2499, 229-2337). Félfogadási idõ: hétfõ: 13.30–18.00, szerda:
8.00–16.00, péntek: 8.00–11.30 óra.

Bérbeadási hirdetmény
A Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat mint tulajdonos megbízásából a KÖSZ 22 Kft. azonnali bérbevételre kínálja a Bp.
XXII., Bányalég u. 106. (hrsz.: 233127/1.) szám alatti önkormányzati
tulajdonú, korábban buszgarázs céljára hasznosított felépítményes
ingatlant.
Az ingatlan telekterülete: 6424 m2, melyen egy 180 m2 alapterületû
garázsépület áll. A garázs kétállásos, a felépítmény kialakításából
adódóan emeletes busz tárolására is alkalmas. A garázskapuk távvezérlésûek. A buszgarázson belül önálló tárolóhelyiség, illetve öltözõ-pihenõ
és szociális helyiségek vannak kialakítva. A felépítmény jó állapotú.
Az ingatlan buszok tárolására és egyéb célra egyaránt bérbe vehetõ. Az
ingatlanon víz, villany, csatorna van, a helyiségcsoport riasztóval védett.
Az ingatlan bérbevételi feltételeirõl felvilágosítás a KÖSZ 22 BudafokTétényi Közösségi Szolgáltató Kft.-ben (1222 Budapest, Kereszt u. 2.)
kérhetõ. (Szabó Ferencné, Takács Ádám, tel.: 229-2499, 229-2337.)
Félfogadási idõ: hétfõ: 13.30–18.00, szerda: 8.00–16.00, péntek:
8.00–11.30.

Tájékoztatjuk önöket, hogy a kerületi szakrendelõben, 1221 Budapest,
Káldor Adolf u. 5–9. a kardiológiai szakrendelésen szív- és érsebészeti
szakrendelést indítunk. A szakrendelést dr. Szabolcs Zoltán szívsebész
mûködteti 2009. szeptember hónaptól. Rendelési idõ: minden pénteken
14–18 óráig.
A rendelést beutalóval, elõjegyzés alapján (melyet a központi betegirányítóban lehet megejteni) fog mûködni.
Dr. Lányi István
orvosigazgató

Bérbeadási hirdetmény
A

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat mint tulajdonos megbízásából a KÖSZ 22 Kft. azonnali bérbevételre kínálja az
alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat.
Cím
Helyrajzi szám
Bp. XXII., Árpád u. 19/C 4. sz.
224005/1/A/10.
Bp. XXII., Árpád u. 19/C 6. sz.
224005/1/A/12.
Bp. XXII., Leányka u. 26.
220560/0A/279.
Bp. XXII., Rózsakert u. 13.
228882/9/A/3.
Bp. XXII., Rózsakert u. 19/A 2. sz.
228882/A/12.
Bp. XXII., Rózsakert u. 21.
228882/14/A/1.
Bp. XXII., Rózsakert u. 29/C 16. sz. 228882/16/0/A/47.
Bp. XXII., Rózsakert u. 29/C 19. sz. 228882/16/0/A/50.
Bp. XXII., Sóhaj u. 2/A 5. sz.
224005/5/A/11.
Bp. XXII., Sóhaj u. 2/A 6. sz.
224005/5/A/12.
Bp. XXII., Sóhaj u. 2/B 5. sz.
224005/4/A/11.
Bp. XXII., Sóhaj u. 2/B 6. sz.
224005/4/A/12.
BP. XXII., Tûzliliom u. 41. 1. sz.
228882/4/A/1.
Bp. XXII., Tûzliliom u. 45. 9. sz.
228882/4/A/51.
Bp. XXII., Tûzliliom u. 47. 2. sz.
228882/5/A/3.
Bp. XXII., Tûzliliom u. 53. 4. sz.
228882/7/A/23.
Bp. XXII., Tûzliliom u. 55. 2. sz.
228882/8/A/3.
Bp. XXII., Vihar u. 7/B
220652/0/A/65.
Bp. XXII., Vihar u. 7/D
220652/0/A/75.

Funkció Alapterület
garázs
14 m2
garázs
14 m2
garázs
20 m2
garázs
18 m2
garázs
13 m2
garázs
13 m2
garázs
18 m2
garázs
13 m2
garázs
13 m2
garázs
13 m2
garázs
13 m2
garázs
13 m2
garázs
13 m2
garázs
13 m2
garázs
18 m2
garázs
13 m2
garázs
18 m2
garázs
17 m2
garázs
20 m2

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

Virághagymavásár XXII. kerületi lakosok
részére
Ezen hirdetés felmutatásával ön most 4 virághagyma áráért 5-öt kap.
A kedvezmény helyszíne:
Fitoland Dísznövénykertészet
Budapest XXII. kerület, Rókales u. 2–4., a Szoborpark mellett
Nyitva: hétköznap 8.00-18.00, szombaton 8.00-18.00, vasárnap
8.00-14.00-ig.
További szezonális ajánlatainkat, kertészeti tanácsainkat
keresse a www.fitoland.hu weboldalon.
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Hirdetmény
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat tulajdonos megbízásából eladásra kínáljuk az alábbi XXII. kerületi önkormányzati tulajdonú telekingatlanokat:
Cím
Bp. XXII., József A. u. 1/B
224579/1. hrsz., 1091 m2 beépítetlen terület
Bp. XXII., Panoráma u. 44.
220962/13. hrsz., 1155 m2 beépítetlen terület
(Panoráma u. 55. számmal szemben.) Az ingatlant a MOL Rt. bányaszolgalmi joga terheli.
Bp. XXII., Panoráma utcában lévõ
220962/14. hrsz., 1640 m2 beépítetlen terület
(Panoráma u. 57–59. számmal szemben.) Az ingatlant a MOL Rt. bányaszolgalmi joga terheli.
Bp. XXII., Panoráma utcában lévõ
220962/15. hrsz., 1649 m2 beépítetlen terület
(Panoráma u. 61. és 63. számmal szemben.) Az ingatlant a MOL Rt. bányaszolgalmi joga terheli.
Bp. XXII., Barót közben lévõ
(Temesvári u. 20. számmal szemben nyíló új utca.)
220962/17. hrsz., 1313 m2 beépítetlen terület
Bp. XXII., Temesvári utcából nyíló
220962/10. hrsz., 1007 m2 beépítetlen terület
Bp. XXII., Barót köz 6.
220963/3. hrsz., felépítményes ingatlan (telek: 778 m2, épület: 358 m2)
Bp. XXII., Klauzál u. 2–6.
229176/5/A/2. hrsz., pince (415 m2)
Bp. XXII., Péter-Pál u. 37.
223247/1/A/2., 5. hrsz., tároló 19 m2 + pince 216 m2
(A két ingatlant csak együtt értékesítjük!)

Eladási ár
(bruttó Ft)
27 275 000 Ft

Foglaló
(bruttó Ft)
3 000 000 Ft

28 378 350 Ft

3 000 000 Ft

40 294 800 Ft

4 000 000 Ft

40 515 930 Ft

4 000 000 Ft

37 223 550 Ft

3 000 000 Ft

28 548 450 Ft

3 000 000 Ft

32 000 000 Ft

3 200 000 Ft

6 200 000 Ft

600 000 Ft

5 140 000 Ft

514 000 Ft

A beépítetlen ingatlanok a helyszínen megtekinthetõek, a felépítményes ingatlanok megtekintésére elõzetes idõpont-egyeztetést követõen van lehetõség (tel.: 229-2337, Belkó
Judit).
További információ az övezeti elõírásokkal, a beépítéssel/átépítéssel kapcsolatban az Építéshatósági Irodától, a szabályozási tervvel kapcsolatban a Fõépítészi és Városrendezési Irodától, közmûvesítéssel kapcsolatban a Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodától a polgármesteri hivatalban (Bp. XXII., Városház tér 11.) kérhetõ.
Amennyiben a szerzõdés aláírásáig további vételi szándék beérkezik, úgy a jelentkezõk között licitet tartunk, és a legtöbbet ajánlóval kötjük meg az adásvételi szerzõdést.
Az adásvételi szerzõdés aláírásáig a bruttó vételár 10%-át kerekítve kell foglalóként csekken befizetni vagy átutalni a KÖSZ 22 Kft. számlájára. A szerzõdéskötés a KÖSZ 22 Kft.ben (Bp. XXII., Kereszt u. 2.) történik.
ÉRDEKLÕDNI LEHET: KÖSZ 22 Budafok-Tétényi Közösségi Szolgáltató Kft., 1222 Budapest, Kereszt u. 2. Tel.: 229-2337, fax: 229-2338, e-mail: info@koz22.hu.
FÉLFOGADÁSI IDÕ: hétfõ 13.30–18.00, szerda 8.00–16.00, péntek 8.00–11.30.

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

csolatban Zamárdi Város Polgármesteri Hivatalában, 8621 Zamárdi, Szabadság tér 4., tel.: (84) 348-400, e-mail: zamardipmh@t-online.hu kérhetõ
tájékoztatás.
A fenti önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlan értékesítési feltételei :
A vételi szándéknyilatkozatot írásban kell benyújtani, megjelölve a megvásárolni szándékozott ingatlan címét és helyrajzi számát. A kérelemben az elérhetõséget és a vevõ vagy vevõk adatait fel kell tüntetni (név, születési hely és
idõ, anyja neve, személyi szám, adóazonosító, állandó lakcím, telefonszám).
Amennyiben a vevõ értesítési címe idõközben megváltozik, úgy köteles arról
az eladót haladéktalanul értesíteni.
Amennyiben a szerzõdés aláírásáig további vételi szándék beérkezik, úgy a
jelentkezõk között licitet tartunk, és a legtöbbet ajánlóval kötjük meg az adásvételi szerzõdést.
Az adásvételi szerzõdés aláírásáig a bruttó vételár 10%-át kerekítve kell foglalóként csekken befizetni vagy átutalni a KÖSZ 22 Kft. számlájára. A szerzõdéskötés a KÖSZ 22 Kft.-ben (Bp. XXII., Kereszt u. 2.) történik.
Az ingatlan teljes vételár-kifizetése egy összegben a szerzõdés hatályossá válását követõen, az errõl szóló értesítés átvételét követõ 8 napon belül esedékes (6-8 hét). A szerzõdés hatályossá válik, amennyiben Zamárdi Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy nem él elõvásárlási jogával, mely jogot az
1991. évi XXXIII. tv. biztosítja számára. A nyilatkozat beszerzése az eladó kötelezettsége.
ÉRDEKLÕDNI LEHET: KÖSZ 22 Budafok-Tétényi Közösségi Szolgáltató Kft. 1222 Budapest, Kereszt u. 2. Tel.: 229-2337, fax: 229-2338, e-mail:
info@koz22.hu. FÉLFOGADÁSI IDÕ: hétfõ 13.30–18.00, szerda
8.00–16.00, péntek 8.00–11.30.
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Elõzõ rejtvényünkben egy, a kerülethez kötõdõ személy nevét rejtettük el. A helyes megfejtés: Klauzál Gábor. Mostani rejtvényünkben szintén egy, a kerülethez kötõdõ személy nevét rejtettük el. Beküldendõ a
vízszintes 1. számú sor megfejtése.
Vízszintes:
1. Törökverõ hadvezér (1663–1736), kerületünkben alapítvány és közterület is viseli a nevét. 11. Miskolc hegye. 12. ...
kontra ...; öt Oscar-díjjal jutalmazott amerikai film. 13. Elkenõdött, nedves, zsíros piszok. 15. Merse, becézve. 16.
Spielberg ûrmanója. 17. A múlt idõ egyik jele. 18. Latin kettõs betû. 19. Moziban van! 20. Betût, jelet vés. 21. Tetõszerkezetet készít. 23. Becézett Zsófia. 25. Napszak. 26. A Nílus
német neve. 28. Róma polgára. 30. Nóta egynemû betûi. 31.
Fél zsák! 32. Puskát használ. 33. Edelény határai! 34. Az ón
vegyjele. 35. Tádé, becézve. 37. Utasítás felsõbb hatóságtól.
39. Nagyvárad román neve. 41. Lakatmárka. 42. Kis létszámú énekkar.
Függõleges:
1. Segéderõ a fõnök mellett, tréfás szóval. 2. Ünnepélyesen
beiktat. 3. Fontos fém. 4. Tört nevezõje. 5. Ruhátlan test, mint
mûvészi téma. 6. Az irídium vegyjele. 7. ... Bond; a 007-es
ügynök. 8. Ez a közelebbi. 9. Narancsvirágolaj. 10. Felvigyáz.
14. Az asztácium vegyjele. 18. Cselekedet, cselekmény, angolul (ACT). 20. A -rõl ragpárja. 21. Értékes kártyalap. 22. Bõven áraszt. 24. Hosszú idõ múlva. 25. Csapadék. 27. Tinódi ...
Sebestyén; XVI. századi énekszerzõ, megénekelte Eger históriáját. 29. ... Valli; olasz színésznõ. 30. Ajtót kitáró. 31. Rossz
kívánság. 33. Azonos zenei hangok. 34. Megmunkálandó tömör anyag befogására használt szerszám. 36. Diósgyõri Acélmûvek, röv. 37. ... an der Thaya; ausztriai város. 38. Karel
Capek tudományos-fantasztikus mûve. 40. Félezer!

