HORVÁTHNÉ FÛKÕ ZSUZSANNA

Budafok–Tétény Baráti Körök Egyesülete

Egyesületünk 1990-ben alakult, pártoktól független civil szervezõdés.
Már neve is – Budafok–Tétény Baráti Körök Egyesülete – egyértelmûen utal az egyik legbensõségesebb emberi kapcsolati formára, a barátságra. Ezért is szerepel olyan hangsúlyosan a B betû az emblémánkban. Azonban a B betû jelenti a boldogságot is, mert mi jól érezzük magunkat ebben a közösségben. Jelent büszkeséget is, mert büszkék vagyunk az elért eredményeinkre. A B betû értelme a bátorság is, mert civil egyesületként nem kis bátorság kell ahhoz, hogy a saját utunkat járva tegyük a dolgunkat.
Legfontosabb céljainkat – általánosságban – a következõképpen foglalhatjuk össze:
• a kerületi és kerületen kívüli polgárok összefogása, akik civil szervezetben kívánnak együttmûködni, tevékenykedni;
• a XXII. kerületi hagyományok ápolása, a lokálpatriotizmus és az
identitástudat erõsítése;
• a tudományos ismeretterjesztési és közmûvelõdési lehetõségek javítása, bõvítése;
• a kerületünkben lakók általános egészségi állapotának javítása érdekében az egészséges, tiszta lakókörnyezet megteremtésének segítése (fásítással, virágosítással stb.), a kerület sportéletének civil eszközökkel történõ támogatása;
• a kerület fejlesztésével összefüggõ tevékenységek végzése;
• a civil érdekek közvetlen képviselete érdekében önkormányzati
képviselõk jelölése, esetenként polgármesterjelölt állítása. Aktív
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részvétel a budafok-tétényi képviselõtestület, illetve az önkormányzati bizottságok munkájában;
• kapcsolattartás a kerületben mûködõ más szervezetekkel, különös
tekintettel a civil szervezetekre.
A civil együttmûködés jegyében kerületi civil fórumokat (például a
Civil Szervezetek Napja) rendezünk, és lakossági mozgalmak („Tiszta,
virágos kerületért!” stb.) aktív szervezõi vagyunk. Szoros kapcsolatot
tartunk a Rózsavölgyben, Budafokon, Budatétényben, a Baross Gábor-telepen és Nagytétényben tevékenykedõ civil egyesületekkel, és
mindazon önszervezõdésekkel, akik – ahogyan mi is – tesznek, illetve
tenni kívánnak a lakosság problémái megoldása érdekében.
Tevékenységünk fontos részét képezik a kulturális programok. Nemzeti múzeumi, országházi és operaházi látogatásokat, elõadóesteket,
képzõmûvészeti kiállításokat, helytörténeti sétákat, bálokat, egyesületi
napokat, bel- és külföldi kirándulásokat szervezünk.
Székházunk Budafokon, a Tóth József utca 45. sz. alatt 2004. szeptember 10-tõl mûködik, a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzattal minden esztendõben megújított együttmûködési megállapodás alapján, nyitva áll valamennyi kerületi lakos, és más érdeklõdõk
számára is. Igen népszerûek a nyugdíjas, a turisztikai és gyalogtúra, a
bridzs, valamint az asztrológia klubjaink, és – az Erkel Ferenc Mûvészklub keretében – aktívan mûködik a Promontor Dalárda is. Klubjaink
mind civil kezdeményezésre, önszervezõdõ módon jöttek létre. Szinte
minden korosztály megtalálható a különbözõ tanfolyamainkon, akár
csak a klubrendezvényeinken. A Törpördög Tánctanoda a legkisebbeket célozza meg programjával, a mozgáskoordinációt fejlesztõ torna az
óvodáskorúaknak szól, a hastánc, az aerobic, a kempo karate klub, a
tánc- és versenytánc iskola több korosztály számára nyújt hasznos elfoglaltságot. A hatha jóga tanfolyam és a nõi alakformáló torna egy valamivel szûkebb réteg mozgásigényét elégíti ki. A Baráti Körök Kupája keretében sportrendezvényeket szervezünk, melyeken a XXII. kerület kiemelkedõ civil és hivatalos szervezetei mérik össze sportbéli tudásukat a
sportlövészet, a kispályás teremlabdarúgás, vagy a bowling terén.
Egyesületünk önkormányzati képviselõi, civil küldöttei már három
választási ciklusban részt vesznek a kerületi önkormányzat munkájá-
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ban. Képviselõink 2006. õszén alakították meg a Civil Frakciót, ami a
legközvetlenebbül képviseli a kerületi civil érdekeket. 1994-tõl számos
szakbizottságban, így a Környezetvédelmi és Városfejlesztési, a Szociális és Egészségügyi, a Kulturális, Turisztikai és Sport, az Oktatási és Informatikai, a Gazdasági, illetve más szak- és felügyelõ bizottságokban
dolgozhattunk, s dolgozunk ma is. A helyes döntések érdekében valamennyi képviselõnk, delegáltunk tevékenységét a pártatlanság, a szakszerûség és a lakossági érdekek képviselete motiválja. Ezért is választottuk jelmondatunknak: Civilek kerületünk lakosaiért!
Ez a jelmondat szerepel a honlapunkon (www.baratikorok.hu) is,
ahol folyamatosan közzé tesszük az egyesületünk életét érintõ legfrissebb, legfontosabb információkat, ajánljuk programjainkat, kifejtjük
véleményünket mindazzal kapcsolatban, ami Budafok–Tétény polgárainak életét érinti. Egyesületünket, a 1222 Budapest, Tóth József u. 45.
postacímen túl közvetlenül az info@baratikorok.hu e-mail címen is el
lehet érni.
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