Piac a legjobb harmincban Újévi koncert a Dohnányival Felkészülés a tavaszra

Választás Nagytétényben

Az évtized harminc legjobban sikerült hazai
építészeti alkotása közé került a Budafoki
Szomszédok Piaca. (2. oldal) 

A választási bizottság január 19. (vasárnap) napjára kitűzte a 8. számú egyéni választókerületben az időközi
önkormányzati képviselő-választást. (3. oldal) 

Mindkét újévi hangversenyén telt ház
előtt muzsikált a Budafoki Dohnányi
Zenekar. (9. oldal) 

A BMTE labdarúgócsapata az Adria partján
edzőtáborozik, így készül fel az NB II
a tavaszi szezonjára. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Szabó Zsófi
emlékei
Édesapjáról
kérdeztük
az ifjú
színésznőt

(9. oldal) 

XXVIII. évf. 1. szám 2020. január 15.

Folytatódnak a kerületi fejlesztések
Karsay Ferenc elmondta: a tavalyi év eredményei után Nagytétényre koncentrálnak, de sehol sem áll meg a fejlődés a kerületben
– Hogyan értékeli az önkormányzati
választást és az azóta eltelt időszakot?
– Az eredmény meglepetésként ért,
és azt hiszem, ezzel nem vagyok egyedül, még az induláskor legtöbb képviselői mandátumot szerzett Összefogás sem számíthatott erre. Ugyanakkor
az bizonyosodott be a számomra, hogy
manapság a politikai értékrend nem feltétlenül a pártokhoz kötődik. Sokkal
fontosabb egy-egy politikus személyes
viszonya az alapvető értékekhez. A kerületben ez biztos, hogy így van, szerintem az országos politika is ebbe az
irányba tart, de sajnos egészen biztosan
nem igaz ez a fővárosra, ahol képviselőként dolgozhatok a közgyűlésben. Ennek az értékközpontú hozzáállásnak Budafok-Tétény nyertese, hiszen az itteni
képviselők többsége a kerületért akar
dolgozni, és partnerként tudunk egymásra tekinteni.
– Az ellenzék beletörődött már abba a
helyzetbe, hogy a választás után három
képviselő kilépett az Összefogásból, és
kettő a pártjából is? Korábban árulónak nevezték őket.
– Ez a képviselők magánügye, nekem teljesen mindegy, hogy az Ös�szefogáson belül politizálnak, vagy
azon kívül, ha tudunk együtt dolgoz-

ni. Úgy látom azonban, hogy azt a korábbi hozzáállást, miszerint mindent
blokkolni akarnak, amit javasol az önkormányzat vezetése, ez a három ember nem tudta elfogadni. Értékalapon
tehát együtt tudunk működni velük,
még ha ideológiailag máshol is állunk. Egyes konkrét ügyekben szerintem a többi képviselő is így gondolkodik. Talán ennek is köszönhető, hogy
a választás óta lezajlott testületi üléseken a legtöbb kérdésben egyhangú
döntés született, és viszonylag kevés
konfliktus is volt.
– Azért sem mindegy, milyen az
együttműködés, mert már az első testületi üléséken fontos döntéseket kellett
hozni. Talán a legjelentősebb ezek közül, hogy eltöröltek helyi adókat.
– Nagy öröm egy helyi vezetőnek,
amikor az adók csökkentésére nyílik lehetőség. Ez annak köszönhető,
hogy az ország és a kerület gazdasági
teljesítőképessége is javult. A garázsadót és a kommunális adót így el tudtuk törölni a helyi lakosság körében.
Ez összesen százmilliós nagyságrendű
bevételkiesést jelent, de ezt máshol pótolni tudjuk, például a vállalkozásoknál, anélkül, hogy ellehetetlenítenénk
ezeket. (Folytatás a 2. oldalon) 

A doni hősökre emlékeztünk

2019-ES
EREDMÉNYEINK
SZÁMOKBAN

317 darab
elültetett fa

358 projektötlet
érkezett a részvételi
költségvetésre
Karsay Ferenc polgármester
Az elmúlt év számai bizakodásra,
de semmiképp nem elbizakodottságra adhatnak okot.
A munkát folytatjuk, Önöknek pedig
Arany János szavaival kívánok
boldog új esztendőt!
Kívül, belül maradjon
Békében az ország;
A vásárra menőket
Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál
És a szívredőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.

9 db sikeres
pályázat (pl.: Hajó utca–
Duna-parti sétány fejlesztése
és a Budafoki Művészeti
Galéria és Helytörténeti
kiállítótér létrehozása)

6442 m új út,
4361 m új
és 2341 m
felújított járda

Több mint
400 újszülött
köszöntése babaváró
csomaggal
2475 főnek
valamilyen családés gyermekjóléti
szolgáltatás biztosítása

3 darab felújított
+1 új játszótér,
1 óvodaudvar komplex
felújítása
+1 új szabadidőpark
a budafoki Duna-parton

4635 főt
mozgattunk meg
a Futafokon

Hetente átlagosan
1000 gyermek vett
részt ingyenes nyári
napközis táborainkon
372 részt vevő
óvodás az ingyenes
vízhez szoktatási
programban

30. alkalommal
rendeztük meg
a Budafoki Pezsgőés Borfesztivált

Arany János: Alkalmi vers (részlet)

Szobor őrzi Szabó Gyula emlékét
A Nemzet Színészére a Magyar kultúra napján emlékezünk
zabó Gyula, a Nemzet Színésze cím-

Smel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres

A 77 évvel ezelőtti, 1943. január 12-én indult doni áttörésre, az elesett magyar katonákra, a hősi halottakra emlékeztek a Baross Gábor-telepen a Donát-hegyi emlékhelyen és Budatétényben, a Szent
István király plébániatemplom kertjében. (Továbbiak a 10. oldalon) 

Jászai Mari-díjas magyar színművész,
érdemes és kiváló művész szobrát avatják fel a Magyar kultúra napján a Klauzál Házban, szombaton. Az önkormányzat így kíván emléket állítani az egykor
kerületünkben élő művésznek. Karsay
Ferenc polgármester köszöntője után
Kovács István színművész emlékezik
hajdani pályatársára a Klauzál Társalgóban. A két művész nélkül a XX. század második felének magyar filmjei elképzelhetetlenek lennének. Pályájuk,
művészi sorsuk a Thália Színházban keresztezte egymást. Itt több darabban játszottak együtt Kazimir Károly irányítása alatt. Ezekről az időkről, filmekről,
színházról, barátságról beszélget Kovács István Lakatosné Ircsik Terézzel,

az OSZMI munkatársával. A múlt emlékcserepeiből összeáll az idősebb pályatárs Szabó Gyula portréja. Lapunkban ebből az alkalomból a művész lánya,
Szabó Zsófi színésznő emlékezik édesapjára, és felidézzük a Nemzet Művészének utolsó interjúját, amelyet lapunknak
adott. A Magyar kultúra napján 19 órától Nagy kell szeretniök címmel felolvasószínház és könyvbemutató is lesz.Az
esten megismerkedhetnek Ady Endre,
József Attila, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, Molnár Ferenc, Babits Mihály szerelmi életének tévútjaival. Bemutatják megjelenés előtt Réczei Tamás
Nagy kell szeretniök című kötetét is. Az
esten közreműködik Réczei Tamás, illetve Gyabronka József, Szávai Viktória és
Hercegh Péter színművészek. (Folytatás
a 9. és a 11. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

A Szomszédok Piaca
a legjobbak között
Ismét elismerte a szakma a budafoki piaci csarnok erényeit
z Építészfórum szakértőivel karöltve

A összeállítást készített az Index az évti-

zed harminc legjobban sikerült hazai építészeti alkotásáról. A toplistába bekerült a
Budafoki Szomszédok Piaca is, nem érdemtelenül. Mint írják: ha a Les Halles-t
nézzük Párizsban, vagy a Petz Samu által
tervezett Nagy Vásárcsarnokot, úgy tűnik,
a recept adott: egy nagy légtéren belül kisebb pavilonok rendszere az ideális megoldás a jó piacra. Az elv szintjén a Budafoki Szomszédok Piaca is ilyen: egy hajdan
önálló kisváros központjában ez az épület
olyan egyszerű, jól átlátható, fegyelmezett
keretet ad, amin belül könnyen megtalálható helyeken, állandó boltokban és a kitelepülő árusok pultjain zsibonghat a kereskedelmi élet. Az épület kettős karaktere

szembetűnő: a fehér téglafal és a fémlemezek, az alul zárt és tömör jelleg, felül viszont a perforált és bontott tömegek együttes hatása, hogy nemcsak piacként, hanem
rangos középületként is erősíti az átalakuló budafoki központ városias karakterét. A
Budafoki Szomszédok Piaca igen előkelő
társaságba került, olyan építészeti produktumokkal említik egy lapon, mint például
a pécsi Kodály Központ, a badacsonyi Bazaltbor Borászat épülete, a Zsolnay Kulturális Negyed, a Budapesti Piarista Központ
és a Március 15. tér átalakítása, a GyőrKismegyer Isten irgalmassága katolikus
templom vagy a felújított Várkert Bazár.
A szerzők közlése szerint a harmincas
lista összeállítása nem volt egyszerű, még
úgy sem, hogy elhatározták, a családi há-

zakat és az ideiglenes installációkat ezúttal kihagyják. Természetesen így sem születhetett megkérdőjelezhetetlen, objektív
összeállítás. Voltak házak és terek, amelyekért a válogatást készítők mindegyike rajongott, mások hosszas viták után
kerültek be az összeállításba. Az mindenképp jellemző a 2010-es évekre, hogy nagyon sok átépítés, rekonstrukció került fel
a listára, ami talán jelzi, hogy az építészetben egyre fontosabbá válik a meglévő épített értékekkel való jó bánásmód, és – nem
függetlenül az ökológiai válságtól – egyre
fontosabbá válik az előző nemzedékek által itthagyott épületállomány hasznosítása.
Talán ezért nyerte el a tetszésüket az egyébként építészeti nívódíjban is részesült Budafoki Szomszédok Piaca is. n (vh)

„Békesség e háznak!
És minden lakójának!”

Vízkereszt előünnepeként tartottak
szent liturgiát a görögkatolikusok Budafokon
A Dél-budai Görögkatolikus Szervezőlelkészség vezetője, Kocsis Tamás atya októbertől kezdődően minden hónap első
vasárnapján fél kilenctől mutat be szent
liturgiát a Szent Péter és Pál-kápolnában,
így január 5-én is ő misézett. Az atya a
szertartáson Isten fiának evangéliumáról,
az örömhírről, annak kezdetéről és folytatásáról beszélt.

Betlehemes séta Budafokon

– A karácsony egyszerűen ragadja meg
az örömteli üzenetet: Isten megtestesült,
Jézus Krisztusban megjelent közöttünk,
eljött hozzánk, és elhozta számunkra az
üdvösséget, az örök élet reményét. A
boldogság a tiszta lélekből fakad, örömhír, hogy mindig van lehetőség a változásra. Megkeresztelkedünk, hogy elindulhassunk a megtisztulás útján, hogy
jobbá váljunk. A megtisztulás első lépése a lelkiismeretünk okozta bűntudat felismerése, amelyet bűnbánat követ, majd a bűnbocsánat őszinte kérése,
amelyet Istentől nyerhetünk el – mondta beszédében a görögkatolikus pap az
igehirdetést követően.
Vízkeresztkor Isten fiának megjelenéseire emlékezünk: a kis Jézus karácsonyi születésére gondolunk, mely-

nek hírét vitték a napkeleti bölcsek, a
január 6-án Keresztelő Szent János által a Jordán folyóban megkeresztelt
harmincéves Krisztusra, aki ettől kezdve tanított, és a Megváltó első csodatételére, amikor a kánai menyegzőn isteni erejét kinyilvánítva a vizet borrá
változtatta.
Kocsis Tamás atya meghívással és felajánlással zárta az ünnepi istentiszteletet. A híveket arra buzdította, hogy január 5-én este vegyenek részt a virrasztással
kezdődő esti zsolozsmán a Rózsák terei
görögkatolikus templomban, vízkereszt
napján pedig a Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya által bemutatott szent liturgián a Fő utcai Szent Flórián-templomban,
majd a Batthyány térnél a Duna vizének
megszentelésén.
Felhívta a görögkatolikusok figyelmét arra is, hogy vízkeresztkor elkezdődik a házszentelések időszaka, így aki szeretné, annak házát, lakását szentelt vízzel
meghinti, az ott lakókat pedig megáldja, majd a szokásnak megfelelően a házszentelés után az ajtóra felírják az évszámot és a Christus Mansionem Benedicat
kezdőbetűit, azaz „Krisztus áldja meg e
hajlékot”. n (Tamás Angéla)

Ismét megtartották a hagyományos betlehemes sétát és ökumenikus megemlékezést
Fáklyás, betlehemes felvonulást tartottak
advent idején idén is Budafokon. A felvonulást követően az Apacuka zenekar adott
interaktív, játékos koncertet a Piactéren,
ahol forralt borral, teával és pogácsával
vendégelték meg a résztvevőket.
hagyományőrző Betlehemes séta a

ASzent Lipót-plébániatemplomnál Ailer
Gáspár plébános ünnepi gondolataival
kezdődött: ,,Kívánom, hogy tudjunk egymás felé fordulni, tudjunk Isten felé fordulni, és legyen mindannyiunknak karácsonykor ez az ajándéka, ez az öröme és
ez a békéje.” Köszöntése után a Rózsakerti Baptista Közösség Pillangó Óvoda
gyermekei adtak karácsonyi műsort, majd
a felvonulók meggyújtották a fáklyákat, és
a Budafoki Fúvósegylet zenei kíséretében,

közösen indultak el a budafoki református
templomhoz. A református templomnál
Szász Lajos lelkész köszöntötte a felvonulókat, majd a Rózsakerti Demjén István
Református Általános Iskola és Gimnázium gyermekkórusa énekelt karácsonyi dalokat. A Betlehemes séta következő állomása a budafoki evangélikus templom
volt, ahol Hokker Zsolt lelkész fogadta a
menet résztvevőit, majd a Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános
Iskola Csilingelő Gyermekkórusa adott
szívhez szóló műsort az új díszkivilágítással megajándékozott templomnál. A felvonulás az evangélikus templomtól a Piactér
felé vette az irányt, ahol Szepesfalvy Anna
alpolgármester és Lukács János baptista
lelkész a Betlehemi lángról közösen gyújtotta meg az utolsó gyertyát az adventi ko-

szorún. ,,Teremtsünk alkalmat arra ebben
a csendes időszakban, hogy a díszlet helyett a tartalomra figyeljünk. Hiszen szeretet nélkül az ajándékok csak limlomok, a
csodálatosan feldíszített karácsonyfa csak
egy darab fenyő, a karácsony szép ünnepe pedig csak egy a megérdemelt szabadnapjainkból” – hívta fel a figyelmet Karsay
Ferenc polgármester a karácsony valódi üzenetére. A polgármester beszéde után
Lukács János baptista lelkész mondta el
adventi áldását, majd Tóth Réka Kamilla,
a 903. számú Prohászka Ottokár Cserkészcsapat cserkésztisztje ismertette a Betlehemi láng útját. Az ünnepi gondolatokat követően az Apacuka zenekar szórakoztatta a
kicsiket és nagyokat, közben pedig forralt
bort, teát, pogácsát és naptárat osztottak az
önkormányzat jóvoltából. n (vh)

Kötelező nyilatkozni a kutyákról

Az állatvédelmi törvény értelmében összeírják az ebeket
z állatok védelméről szóló törvény
szerint Budafok-Tétény
önkormányzatának háromévente legalább egyszeri alkalommal kötelessége
összeírni a kerületben tartott ebeket. Ez
ebben az évben ismételten esedékes. Az
összeírásra az ebrendészeti feladatok
ellátása érdekében, illetve a veszettség
elleni oltás járványvédelmi fontossága
miatt van szükség. Az önkormányzat
kéri a kutyatulajdonosokat, kutyatartókat, hogy a honlapján (Ebösszeíró adatlap) a Polgármesteri Hivatal portáján,
illetve a kerületi állatorvosi rendelőkben megtalálható nyomtatvány (Adatlap) kitöltésével és leadásával 2020.
március 31-ig a XXII. kerületben tartott
ebek adatairól nyilatkozni szíveskedjenek! Ezúton is felhívják az ebtartók, illetve ebtulajdonosok figyelmét arra,
hogy 2013. január 1-től négy hónaposnál idősebb kutya csak transzponderrel
(chippel) megjelölve tartható, ezért kérik, hogy a még meg nem jelölt ebeket
szíveskedjenek állatorvosnál megje-

Aelőírása

löltetni. Az adatlapokat a Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Csoportjánál (fszt. 9-es iroda); Szociális
Ellátási Csoportjánál (cím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 264.) lehet leadni személyesen. Postán elküldhetők
a 1775 Budafok 1., Pf. 109. levelezési címre; faxon a 229-2664-es számra;
e-mailben a borbase@bp22.hu címre.
Elhelyezhetik ezeket a kormányhivatal XXII. kerületi irodájában és a kerületi állatorvosi rendelőkben kihelyezett
gyűjtődobozokba is. Az adatszolgáltatás kötelező, a korábbi ebösszeíráskor
(2016) bejelentett ebeket ismételten
be kell jelenteni. Aki ennek nem tesz
eleget, 30 ezer forint, jogi személy és
más gazdálkodó szervezet esetén 90
ezer forint állatvédelmi bírsággal büntethető. További tájékoztatást kaphatnak az Általános Igazgatási Csoport vezetőjétől is (Borbás Erika, 1221
Bp., Városház tér 11., földszint 8-as
iroda: 229-2611/169 mellék, e-mail:
borbase@bp22.hu). n (vh)

Városházi Híradó
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Álláspont

Időközi önkormányzati választás 2020
A Budapest XXII. Kerületi Helyi Választási
Bizottság 2020. január 19. (vasárnap) napjára kitűzte Budapest XXII. kerület 8. számú egyéni választókerületében az időközi
önkormányzati képviselő-választást.

kit, hogy helyette kitöltse és aláírja a nyomtatványt.
Ebben az esetben a közokiratba vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is be kell hozni.

A választáson egyéni önkormányzati képviselőt választanak a 8. számú egyéni választókerület választójoggal rendelkező lakosai.
A választókerülethez a 30-as, a 33-as és a
35-ös számú szavazókör tartozik.

Tudnivalók a szavazásról
Szavazni a szavazás napján reggel 6.00
óra és este 19.00 óra között lehet. A törvény értelmében a 19.00 órakor sorban álló
választópolgárok még szavazhatnak, de ezután már nem lehet beállni a sorba.

A választópolgárok MOZGÓURNA iránti kérelmet
• a helyi választási irodához
- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül
elektronikus úton legkésőbb 2020. január 15én (szerda) 16.00 óráig,
- személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2020. január 17én (péntek) 16.00 óráig vagy
- 2020. január 17-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus
úton 2020. január 19-én (vasárnap) 12.00
óráig nyújthatnak be.
• a szavazatszámláló bizottsághoz
- meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel 2020. január 19-én (vasárnap)
legkésőbb 12.00 óráig nyújthatnak be.
A kézbesítővel történő beküldés esetén a
kérelmező az általa kitöltött nyomtatványt
beküldi valakivel.
A meghatalmazott útján történő benyújtás esetén a kérelmező meghatalmaz vala-

Daróczi Károly
független
önkormányzati képviselő

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a következő öt évben én képviselhetem a 3-as
számú választókörzetben élőket az önkormányzatban, a Szociális, Egészségügyi,
Esélyegyenlőségi és Sportbizottság elnökeként! Köszönöm a sok támogatást, amit
Önöktől kaptam az elmúlt időszakban! Vallom, a közösségért, a kerületért való tenni

Kerekes Gábor
Momentum mozgalom
önkormányzati képviselő

Tisztelt kerületi Polgárok!
Október 13-án még azt gondoltuk, hogy többségbe kerültek a változást akaró, a választók széles körének érdekeit figyelembe vevő
együttműködés jelöltjei. De a történtek más

Jurás László
Civilek
önkormányzati képviselő

A tavalyi önkormányzati választások után Rózsavölgy új képviselője lettem. A testületben
megalakult a civil frakció, melynek én vagyok a vezetője. Az ismerkedés és az ünnepek után januárban indult az érdemi munka. Első feladatomnak a választási kampány

Kóber György Márk
Közösség Dél-Budáért
Egyesület
önkormányzati képviselő

Az elmúlt 3 hónapról
Elviselhetetlen Háros utcai forgalom, gyalogátkelők hiánya, csatornatisztítási problémák, járda- és úthibák, közlekedési káosz
a Növény utcai körforgalmak miatt, sze-

Mit hozzunk magunkkal?
A szavazásra hozza magával személyi okmányait. Személyazonosságát igazolni tudja:
- személyi igazolvánnyal,
- útlevéllel,
- jogosítvánnyal.
Mindenképpen hozza magával lakcímkártyáját is.
Kérjük, ellenőrizze okmányai érvényességét!
A szavazás menete:
- személyazonosságának és személyi azonosítójának vagy lakcímének ellenőrzése
után alá kell írni a választói névjegyzéket.
Az aláírással Ön azt igazolja, hogy átvette a
szavazólapot.
- ezt követően megkapja az Ön jelenlétében lepecsételt szavazólapot és a borítékot
- lépjen be egy üres szavazófülkébe
- töltse ki a szavazólapot, majd – választása szerint – helyezze a borítékba
- dobja be a szavazólapot tartalmazó borítékot az urnába.

Mikor érvényes a szavazatom?
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre lehet, a jelölt
neve melletti körbe tollal írt, két egymást
metsző vonallal.
Szavazata akkor érvényes, ha csak egy jelöltre helyezett el szavazatot.
Hány szavazólapot kapunk?
A választáson a választópolgárok egy szavazólapot kapnak.
Kire szavazhatok?
NYILVÁNTARTÁSBA VETT JELÖLTEK
a sorsolás sorrendjében a VIII. számú
választókerületben:
• Benyovszky Gábor
Magyar Munkáspárt
• Csiszár Zsuzsanna
FIDESZ-KDNP
• Nádor Iván László
Momentum-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMPKÖZÖSSÉG DÉL-BUDÁÉRT
A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.
telefonszám: 06-1/229-2611/188-as mellék
e-mail cím: valasztas@bp22.hu
faxszám: 06-1/229-2611/260
vezetője: dr. Szántó János jegyző
A Helyi Választási Bizottság határozatai a
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/-hvb felületen érhetők el.

Helyi Választási Iroda

akarás nem pártfeladat, hanem a lakóhelyünkért, az itt élő emberekért való tenni akarás!
Csakúgy, mint 2006–2014 között, sokszor leszek jelen személyesen Önök között,
mert hiszem, hogy az önkormányzati képviselő legfontosabb feladata a személyes kapcsolat a választóival. A nap bármely szakában elérhető vagyok, kérem, keressenek
engem a körzetünket érintő problémáikkal.
Sok munka áll előttünk. Ezek közül néhány
fontosabb témát említenék, melyeket mindenképpen szeretnék megvalósítani a ciklus végéig:
– a Budafoki elágazás és a Városház tér
közötti elöregedett villamos-pályaszakasz a

mai kornak megfelelő teljes műszaki cseréje, ill. a régi, 50-55 éves villamoskocsik cseréje;
– a Leányka utca páros oldalán lévő, sok
pontján ma már balesetveszélyes járda teljes cseréje;
– a Leányka utcai lakótelep, Játék utca,
Szent István tér, Kossuth Lajos utca, ill. a Városház tér által határolt területen az ott élők
vagy dolgozók számára az optimális parkolási rend kialakítása.
A tavaszi időszakban problématérképet állítok fel a körzetben élők segítségével
a közvetlen lakókörnyezetükben felmerülő
problémák, feladatok soráról. n

irányt vettek, így több lényeges területen nem
sikerült változást elérnünk.
Sajnos változatlan formában működik tovább 2020-ban is a Városházi Híradó és a
Promontor TV. Egyik esetében sincs adatunk
arról, hányan olvassák, nézik; nem átlátható
a rájuk fordított közpénz hatékonysága, és a
tartalmuk továbbra is egyoldalú.
Ugyanakkor eredményt is fel tudunk mutatni. A Momentum előkészítésében és gondozásában sikerült egy klímavédelmi cselekvési tervet leegyeztetnünk, amelyet végül
egyhangúlag fogadott el az önkormányzat. A

terv végrehajtása sok pozitív változást fog elindítani a kerületben.
A decemberi ülésen a képviselők átláthatóságért és fővárosi beruházások koordinációjáért felelős tanácsnokká választottak.
Ennek kapcsán is várom megkereséseiket a
kerekesgabor.22ker@gmail.com e-mail címen.
A január 19-i választásra őszintén ajánlom a nagytétényieknek Nádor Ivánt. Ő ki fog
állni az érdekeikért − munkabírása, tisztessége példamutató, személyében valódi képviseletet kapnak a Városházán. n

alatt elhangzott ötletek és felmerült panaszok
kivizsgálását, illetve megoldását tekintem.
Fontos a gyors és hatékony információcsere, ezért létrehoztam a „Hajrá, Rózsavölgy!”
Facebook-csoportot. Itt minden, a völgyet
érintő ügyről azonnal beszámolok, és minden javaslatra, kezdeményezésre reagálok.
Kérem a rózsavölgyi lakosokat, hogy csatlakozzanak a csoporthoz. A kölcsönös kapcsolattartás érdekében tárgyalásban vagyok
a Rózsavölgyi Közösségi Ház vezetőségével,
hogy biztosítsanak egy helyiséget a képviselői
fogadóórám megtartásához. Ezenkívül terve-

zek utcafórumokat, és hírlevélben is rendszeresen tájékoztatni fogom önöket. Rózsavölgyi lakosként arra biztatok mindenkit, hogy
bármikor, bátran állítson meg az utcán, hogy
megbeszéljük a minket érintő közügyeket.
A képviselői munka mellett több mint 10
éve a Budafok-Tétény Általános Ipartestület elnöke vagyok, ahol azon dolgozunk, hogy ös�szefogjuk és képviseljük a kerület vállalkozóit.
Arra törekszünk, hogy a legjobb és legmegbízhatóbb szakembereket tudjunk ajánlani az
itt élőknek. Elérhetőségeim: 06-30/982-0723,
rozsavolgy22@gmail.com. n

metesek hiánya a Nagytétényi úton. Csak
néhány probléma, amit „megörököltem”
október 13-án, amikor a Rózsakert utcai lakótelep, Budatétény és Horgásztelep képviselője lettem.
Nem, ezek többsége nem új keletű
probléma, hanem olyan gondok sokasága, amelyek hosszú évek – vagy évtizedek
– óta megoldásra várnak, és amelyekről az
eddigi kerületvezetés nem akart tudomást
venni, vagy más illetékességére hivatkozva
nem csináltak semmit. Nem lehet néhány
hónap alatt csodát tenni, azonban ez az ed-

digi nemtörődömség talán még dühítőbb,
mint az imént felsorolt problémák.
Nem vagyok mindenható, így én sem
tudok mindent azonnal megcsinálni, azonban nem gondolom azt, hogy megfelelő
együttműködés mellett ezen dolgok nem
megoldhatók. Ebben kérem a helyiek további támogatását, hogy közösen tudjunk
megoldást találni a meglévő problémákra.
Ha segítségükre tudok lenni, forduljanak hozzám bizalommal a kober.gyorgy@
gmail.com e-mail címen, vagy a +3630/304-5515-ös telefonszámon! n

Dankóné Hegedűs Jolán alpolgármester

Köszönöm a bizalmat!
legutóbbi önkormányzati választás eredményeként a képviselő-testület al-

Apolgármesteri feladattal bízott meg. Ez személyemet, mint a kerület volt

MSZP-elnökét, rendkívüli megpróbáltatásoknak tette ki, elsősorban más ellenzéki jelöltek, önjelöltek részéről. A végeredménye az lett, hogy választanom kellett: vagy maradok ott, ahol tizenhat évet egyfolytában dolgoztam,
vagy elvállalom ezt a még inkább a közügyekért való tevékenységet, de akkor
előző életem végére pont kerül! Az utóbbit választottam, aminek következménye közismert. Köszönöm mindazoknak, akik hittek és hisznek bennem,
hogy tapasztalatommal, tudásommal az egész kerület javát tudom szolgálni
függetlenül attól, hogy ki éppen melyik oldalon áll. Az önkormányzati munkában eltöltött korábbi tizennégy évem és a mostani rövid időm alatt világossá vált előttem, hogy a közösségért dolgozni elsősorban nem pártmunka,
nem ideológiai tézisek hangoztatása, hanem az igények és a lehetőségek okos,
szakszerű összehangolása. Kerületünk, amely több sajátos városrésszel rendelkezik, a főváros egyik legszebb, földrajzilag és történelmileg egyik legizgalmasabb területe. Éppen ezért még fokozottabb figyelemmel kell lennünk
az általános igények mellett a helyi igényekre is. Őszintén meg kell mondanunk, hogy az elmúlt ciklusokban a kerület fejlesztésében igen jelentős eredmények születtek, melyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Hogy csak a legfontosabb eredményeket említsük: az új budafoki piac
megépítése és környezetének forgalmi rendbetétele. Annak ellenére, hogy a
piac építészeti kialakításával kapcsolatban az idő sok kérdést vetett fel, mégis ez egy óriási előrelépés a régi, elavult, korszerűtlen bódésor helyett. Nagyon fontos, hogy az egész környezet igényes rendezése, kialakítása is megtörtént. Felsorolásunkban ki kell hogy emeljük a szakrendelő épületének
korszerűsítését, teljes körű felújítását és a betegellátás további szakrendeléssel történő bővítését. De a kerület déli pontján, Nagytétényben létrehozott Cziffra György Művelődési Ház, valamint a volt zsinagógából létrehozott könyvtár is meghatározó beruházásnak számít, amely további fejlődési
és megvalósítási igényeket is magában rejt. Hangsúlyozni kell, hogy számos
új játszóteret újítottak meg, az elavultakat pedig felújították, korszerűsítették. Külön ki kell emelni a budafoki Duna-parton kialakított új szabadidőpark létrehozását, és az egész környék rendezését.
A kerület vezetése elkötelezett a környezetünk védelmében és a zöldfelületek intenzív bővítése mellett. Amiről nem sok szó esik: az útjavítások és közművesítések, amelyek szinte mindennapos tevékenységgé váltak. Mindezek
az önkormányzat vezetése, szakmai hozzáértő tevékenysége nélkül nem valósulhattak volna meg. Újdonságként kell elmondanunk, hogy a lakossági
igények még intenzívebb bevonása érdekében ez évtől bevezetik a közösségi költségvetést. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat az éves költségvetésből jelentős összeget különít el a lakossági fejlesztési elképzelések megvalósítására.
A napi problémák megoldása mellett az önkormányzat vezetése fokozottan gondolkodik kerületünk jövőbeli fejlesztési elképzeléseiről is. Így a három éven aluli gyermekeket ellátó intézményrendszer fejlesztése érdekében
új bölcsőde megépítéséről született döntés. Az elképzelések szerint megvalósulhat egy helytörténeti kiállítás is a kerület központjában, a Kossuth Lajos utcában.
Ilyen körülmények közé kerültem, aminek, őszintén megmondom, örülök,
mert tevékenységemmel még jobban tudom szűkebb hazám, a kerület érdekeit képviselni, és minden erőmmel részt vállalni annak fejlesztésében. Köszönöm a bizalmat! n

Megjelent
Bornegyed magazin
téli száma
A Bornegyed magazinhoz a kerületi
terjesztési pontokon és a Budafoki Pincejárat
helyszínein juthatnak hozzá ingyenesen
az olvasók.
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 Városházi Híradó

meghívó

állás (www.http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok)

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Budafok-Tétény csoportja
szeretettel hív és vár minden érdeklődőt
MARTON BERNÁT ciszterci szerzetes, paptanár előadására:

Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ

családsegítő

munkakör betöltésére
A pályázatokat 2020. január 30. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy
postai címre: E-mail: gyjolet@gyermek22.hu. Postai cím: Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.

1956-os menekülésem története
Időpont: 2020. január 23., csütörtök, 18.00 óra
Helyszín: Vojnovich-Huszár-villa
(cím: 1223 Budapest XXII., Művelődés utca 37/A)
„Miután a szerzetesrendeket feloszlatták, állami iskolákban,
a XXII. kerületi Baross Gábor-telepen, majd pedig Budafokon,
az Árpád utcai iskolában folytatta elemi iskolai tanulmányait.”

Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzser munkakör betöltésére

A pályázatokat 2020. január 30. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy
postai címre: E-mail: gyjolet@gyermek22.hu. Postai cím: Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.

A rendezvényt Budafok-Tétény önkormányzata támogatja.
Rendezvényszervező: Ambrus Károly
(ambruskarcsi@gmail.com, tel.: +36-30/919-0439)

Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ

gazdasági ügyintéző

Felhívás

megemlékezés

Felhívás a kerületi pedagógusokhoz

A Nagytétényi Polgári Kör és a Német
Nemzetiségi Önkormányzat
2020. január 19-én (vasárnap), 15 órakor
a magyarországi németek gyalázatos kitelepítésének 73. évfordulója alkalmából

DÍSZOKLEVÉL KÉRÉSE
A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája ezúton kíván segítséget nyújtani a XXII. kerületben élő, valamint
egykoron a kerületben dolgozó pedagógusoknak díszoklevélhez jutásában.
A díszoklevél igénylésének feltétele: legalább 30 év pedagógusi pályán töltött szolgálati idő,
valamint az alapdiploma megszerzésének ideje óta eltelt 50, 60, 65, illetve 70 év.
A díszoklevél igénylésének kérelméhez kérjük, szíveskedjenek az alábbiakat csatolni:
- az előírt szolgálati időre kiterjedő szakmai pályájának leírását is magában foglaló önéletrajzot /elérhetőséggel: lakcím, telefonszám, e-mail cím/,
- munkakönyve hiteles másolatát,
- utolsó munkahelye javaslatát,
- a felsőfokú végzettséget igazoló oklevelet kiállító főiskola/egyetem jogutód intézményének
honlapjáról letöltött díszoklevél igénylőlap aláírt példányát,
- a szakképzettséget tanúsító oklevél másolatát.
Aki már rendelkezik díszoklevéllel, annak elegendő az újabb évfordulóhoz kötött díszoklevél adományozása iránti, az adott főiskola/egyetem honlapjáról letöltött kérelméhez az előző díszoklevél másolatát mellékelnie.
A beküldés határideje: 2020. február 21.
Helye: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala
Humánszolgáltatási Iroda, 1221 Budapest, Városház tér 11.
A borítékra kérjük ráírni: DÍSZOKLEVÉL
Felvilágosítás a Humánszolgáltatási Irodán Koberné dr Brindza Renátától kérhető,
tel.: 229-2611/179. mellék.

megemlékezést
és
koszorúzást
tart a Nagytétényi Sváb Emlékhelynél.

A megemlékezésre sok szeretettel várjuk
Budafok-Tétény lakóit.
László Istvánné	
Szirtes Edit
Nagytétényi 	Német Nemzetiségi
Polgári Kör
Önkormányzat

munkakör betöltésére
A pályázatokat 2020. január 31. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy
postai címre: E-mail: gyjolet@gyermek22.hu. Postai cím: Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.
Budafok-tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ

takarító munkakör betöltésére

A pályázatokat 2020. január 30. napjáig lehet benyújtani az alábbi e-mail vagy
postai címre: E-mail: gyjolet@gyermek22.hu. Postai cím: Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ 1225 Budapest, Nagytétényi út 261.

A Budafoki Gyors új munkatársat keres!
Keressük azt a budafoki munkatársunkat, aki szeretne kellemes környezetben,
egy szuper csapat tagjaként a vendéglátás területén dolgozni egy forgalmas
étteremben.
Téged keresünk, ha:
• dolgoztál már a vendéglátás területén
• van tapasztalatod a konyhai műveletek előkészítésében, felszolgálásban
• jó kommunikációs képességgel rendelkezel
• megjelenésed rendezett
• tudsz csapatban dolgozni
Pluszpont jár, ha:
• szereztél már gyakorlatot ételbárban, önkiszolgáló étteremben vagy segítettél
már menüztetésben
Erre számíthatsz, ha hozzánk jössz:
• napi 8 órás bejelentett munkahely
• munkaidő: hétköznapokon 8:00-16:00-ig
• fizetés: 10 500/nap + borravaló
• hétvégéid és az ünnepnapok szabadok
• profi, vidám csapat
• változatos feladatok
• fejlődési lehetőség
Jelentkezés : info@promontorvendeglo.hu, 06 1/793 0101

Városházi Híradó



POLITIKAI HIRDETés



5

SZÍVBŐL AJÁNLJUK!
KARSAY FERENC

SZABOLCS ATTILA

Olyan embernek ismertem meg, aki kész felelősséget vállalni
másokért, segíteni tudja és akarja a környezetében élőket.
Egyike azoknak, akik a kerületben élők valódi igényeit és problémáit juttatta el hozzánk, ezzel is elősegítve azok mihamarabbi
megoldását. Ő az, aki magánéletében is embertársait szolgálja.
Jógaoktatóként és életmód- tanácsadóként minden korosztályra
nyitott, megálmodója több programnak, amelyekkel a kerületiek
testi és lelki egészségének megőrzését támogathatjuk. Számos
javaslattal egészítette ki a Válts Egészségre Programot, a
részvételi költségvetést, fontosnak tartotta a térfigyelőkamera-rendszer bővítését, a járdafelújításokat csakúgy, mint az
óvodai és bölcsődei férőhelyek bővítését. Tudom, hogy rengeteg
terv van a fejében, amelyeket Önökkel együtt álmodott meg.
Vele könnyen valóra válhatnak ezek, mert sosem adja fel!

Csiszár Zsuzsanna kerületünk szülötte, közösségünk igazi motorja. Hiszem, hogy aki köztünk él és meghallgat bennünket, az azt is
látja, ami olykor a szemnek láthatatlan, de szívvel és odafigyeléssel érzékelhető. Csíkszentmihályi Mihály szavai jutnak eszembe
róla: A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére
is, az a tulajdonság, amit az emberek legjobban csodálnak másokban, és jogosan: valószínűleg ez a legfontosabb jellemvonás.” Úgy
gondolom a kitartás olyan erény, amit Zsuzsanna már bizonyított,
az eddigi munkája garancia lehet a jövőbeni vállalásaira is.

polgármester 1998-2014

újraválasztott polgármester

AMBRUS ZOLTÁN
lokálpatrióta

Nagytétény fejlődik, ez vitathatatlan. Jól érezzük magunkat itthon, és mindez Zsuzsinak is
köszönhető. Szeretem, ahogy a társadalmi munkákban részt vállal, mint amilyen például a
Duna-parti szemétszedés is. Kellemes, megnyerő személyiségével mindannyiunkat arra
inspirál, hogy együtt tegyünk nagytétényi lakóközösségünk jólétéért.

BILICSI ISTVÁN

a Nagytétényi Polgár Kör tagja
Szeretjük a szerénységét, a közvetlen kedvességét és szorgalmát, és ahogy törődik velünk,
törődik a Nagytétényi Polgári Körrel, az iskoláinkkal, óvodáinkkal, bölcsődénkkel, és az
idősek klubjával. De tudom, hogy ugyanígy figyel a fiatal családosokra és az újonnan
beköltöző lakókra. Mindig szán elegendő időt arra, hogy meghallgasson minket, mindenben
kikéri a véleményünket, a javaslatainkat. Bármivel is fordulunk hozzá, ott van nekünk. Eddig
is nagyon sokat tett értünk, és ismerjük a jövőre tekintő terveit, melyhez sok egészséget és
kitartást kívánunk! Továbbra is ő a mi képviselő asszonyunk.

BOGÓ ÁGNES

CHRENKÓ ZOLTÁN

a nagytétényi villamossági és barkács szaküzlet képviselője
Az elmúlt időszakban Nagytétény látható fejlődésen ment keresztül, szinte az egész centrum
teljesen megújult. Tetszik, ahogy a nagytétényiek érdekét védi, ahogy odafigyel nemcsak az
idős emberekre, hanem a családos, fiatal generációra is. Ismerve Zsuzsi Nagytétényben végzett
képviselői munkáját, valamint az elkövetkezendő időszakra vonatkozó terveit (külön köszönet a
fitnesz- és kardióparkért), ambícióit, bízunk benne, örömmel és szívesen támogatjuk.

FÜLÖP ÁKOS ATYA

a nagytétényi Nagyboldogasszony Templom plébánosa
Régóta figyelemmel kísérem önkormányzati képviselőnk munkáját. Öröm látni, ahogy Nagytétény
szépül és fejlődik. Zsuzsi itt született a szomszédos Templom utcában, itt, a templomunkban
keresztelték meg és elsőáldozott is. Született lokálpatriótaként itt él velünk. Örülök, hogy tervei
között szerepel templomunk megújítása, renoválása is. Tudjuk, hogy ami először csak tervként
fordul meg fejében, az időben megvalósul. De, ami külön érdem számára, hogy nagyfokú empátiájával, kedvességével, az emberek megértésével, segítésével, odafigyel nagytétényi lakóközösségünk összetartására.

WAHL ILDIKÓ

a Nagytétényi Helytörténeti Tár vezetője
Az eltelt három ciklus alatt figyelemmel kísérve Zsuzsi munkáját, ahogy aktívan részt vesz
közösségünk életében, a közösségi programjainkon, ahogy részese örömünknek és gondjaink
megoldásának, az egyedülálló. Itt van velünk az ünnepnapokon és a hétköznapokon, itt van
nekünk, ha segítségre van szükség. Bizalommal fordulhatunk hozzá bármilyen problémánkkal. Zsuzsi terveit maximálisan támogatom, ismerve eddig végzett munkáját és mindent, amit
tett Nagytétényért és a Közösségért.

díszpolgár

A nagytétényi rehabilitációban (az érintett lakók felkészítése a földcserével járó munkálatokra, ill. a gyermekek egészségügyi állapotának felmérését végezték Dr. Gömöry Gézával)
kiemelkedően sokat segített a civil kontrollért felelős Nagytétényi Ember és Érdekvédő
Egyesületnek. Természetesen ezt követően is sokat tett az élhető környezetünk fejlesztéséért
(út-, járdaépítések, orvosi rendelő megújítás stb.). A Tétényi művelődési ház, könyvtár, piactér
beruházásokban is tetten érhető a munkája. Hat éve vezeti az életmód és jóga tanfolyamot,
ami népszerű a családok körében. Egyedülálló emberek is számíthatnak segítségére, amit a
Családsegítő központtal közösen végez. Kérem, hogy továbbra is szavazzanak bizalmat neki!

KOVACSICS LÁSZLÓNÉ

a nagytétényi Idősek Klubja vezetője
Egy kis nosztalgiával kezdem: Zsuzsi a szemünk előtt nőtt fel. Emlékszem, mindig imádott
velünk lenni, minket hallgatni. Most is, mint mindig, itt van velünk, és szívügye, hogy
jólétben, egészségben éljünk. Nem elég, hogy megújult Nagytétény, most is tele van a feje
olyan tervekkel, amelyekkel még szebbé teheti lakóhelyünket. Szerető megértésével,
gondoskodásával biztonságot nyújt számunkra. Jó érzéssel fordulhatunk hozzá bármilyen
problémánkkal, mert tudjuk, hogy megoldja. Példaértékű, ahogy a képviselői munkája
mellett mindig marad ránk ideje, ahogy árad belőle az önzetlen segítőerő nemcsak a
Nagytétényben élő családok, hanem az egyedülálló és élő, nehéz helyzetben lévő lakók és a
magányos, betegséggel küzdő idős lakótársaink felé.

FALATIN ISTVÁN

a Nagytétényi Polgári Kör vezetőségi tagja
Nincs még egy ilyen kedves, megértő képviselőnk, aki valóban a mi érdekeinket képviseli.
Szeretjük Zsuzsit.

CSISZÁR ZSUZSANNA
FEJLŐDÉSPÁRTI KÉPVISELŐJELÖLT
Önkormányzati képviselőválasztás
Nagytétény, 2020. január 19.
csiszar_hirdetes_316x499_2020_ok.indd 1
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POLITIKAI HIRDETés

 Városházi Híradó

Tisztesség, szolgálat Nagytétényért!
Néhány napja megkezdődtek a 2020-as évek. Őszintén bízom benne, hogy
a következő évtized több örömöt fog tartogatni a tisztességre törekvő, demokratikus elkötelezettségű, hazájukat szerető embereknek!
Magam is szeretnék hozzájárulni a változáshoz, ehhez kérem a választók
támogatását. Október 13-án a kerület lakói egyértelműen kinyilvánították
akaratukat: ellenzéki többségű képviselő testületet szavaztak meg.
Most mégis úgy áll, hogy január 19-én, Nagytétényben dőlhet el, hogy a
választói akarat, vagy néhány ügyeskedő háttéralkui fognak érvényesülni.
Ha a Fidesz megnyeri ezt az időközi választást, azzal a következő 5 évre
visszafordíthatatlanul bebetonozza a hatalmát a kerületben - annak ellenére, hogy 12-ből 9 választókerületben a többség az ellenzéki szövetségre
szavazott.
Arra hívom tehát a nagytétényieket, hogy közös erővel győzzük le az
ügyeskedőket, győzzük le a Fideszt, szerezzünk érvényt október 13. üzenetének, és hozzuk el a változást a 22. kerületnek!
Közös erővel, érjük el együtt a 2020-as évek első ellenzéki sikerét a január
19-én esedékes nagytétényi időközi választáson. Bátran vallom: Tisztesség, szolgálat Nagytétényért!
Ellenzéki sikerekben gazdag boldog új évet kívánok minden kedves kerületi lakosnak! Kívánom, hogy mindenki el tudja érni a kitűzött személyes
céljait, és közben tenni tudjon családja, barátai és lakóközössége boldogulásáért is!
nador.ivan@gmail.com
+3630 932 9550

Városházi Híradó
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Tisztelt Tétényi lakosok a XXII. kerület
8. számú választókerületben!
Benyovszky Gábor, a Magyar Munkáspárt
képviselő-jelöltje vagyok.
Kérem tegyék lehetővé számomra, hogy
az Önök érdekében
határozottan képviselhessem
az Önök érdekeit
a XXII. kerület 8-as körzetében.
Joggal kérdezhetik, hol voltunk mi eddig? Csak kevesen
hallhattak még felőlünk.
Pedig a Magyar Munkáspárt tagjai és elnöke Dr. Thürmer
Gyula, a „rendszerváltás” óta már 30 éve dolgozunk az
egyszerű emberek érdekében.
Véleményünk szilárd és kitartó.
Nem feladatom részletezni most, hogy mely (sok) kérdésben vagyok szöges ellentétben a mai nagy politikai áramlatok több döntésével.
Kijelentem, hogy XXII. kerületi Önkormányzati Képviselőként kizárólag Önöket kell -és fogom is- képviselni, semmiképpen nem szándékom bármilyen oldalú és irányú
pártérdek kiszolgálása!

bevonásával és kisebb saját erő bevonásával kell megvalósítani.
• A területünk jelentős számú családiház tulajdonosai számára is biztosítani kell: az energiahatékonysági pályázatok
anyagi támogatásának megszerzését.
• Az M(0)-ás körgyűrű miatt megnövekedett forgalom miatt kialakult dugók drasztikus csökkentése fontos cél, hisz
a zaj és járművek kipufogógázának környezetkárosító hatása zavarja az itt élőket.
• Közlekedési szakemberek bevonásával kell megoldásokat keresni a városrész és Budapest-központ közötti áldatlan közlekedési helyzet javítására.
• Segítséget adok az itt élőknek, hogy hozzájussanak a
számtalan pénzügyi támogatást biztosító Európai Uniós
és hazai pályázati forrásokhoz.
• Mint a Magyar Munkáspárt tagja, különös figyelmet fogok
fordítani a lakóterületünkön élő nyugdíjasok és alacsony jövedelműek helyzetének megsegítésére.
• Megválasztásommal a kerület minden lehetséges forrását az itt lakók életének és környezetének még jobb kialakítására fogom fordítani.

Én másként tevékenykedem, mint a jelenlegi Önkormányzat összessége. Tekintsék csak meg az Önkormányzati
Testület -nyilvános, az interneten is elérhető- jegyzőkönyveit. Meglepődnek, ha belepillantanak, vajon hány kérdés
merült fel az itt lakók érdekében, és hány százalékban foglalkoztak hatalmi, pártérdekek csatározásaival. Az eredmény elszomorító.

És ne lepődjenek meg azon, hogy a szomszédos XI. kerületben lakom. A budai szomszéd kerület problémái és
feladatai pontosan azonosak az itt élők gondjaival.

Ezért kérem, hogy bizalmával Ön is támogassa a lakóterület fejlesztésére kidolgozandó programomat, amelyet
csakis Önökkel együtt fogunk elkészíteni. Én beszélgetni
kívánok Önökkel, ha kell, egyenként. Mindenkit meg akarok ismerni. Minden egyéni véleményre szükségem van!

Benyovszky Gábor
06 30 9545740
benyovszky.gabor@munkaspart.hu

Néhány gondolatot már előre megjelölök, a továbbiakat
Önökkel közösen alakítjuk ki:
• A XXII. kerület az elmúlt 30 évben nagy változáson ment
át. Ipari kerületből egyre inkább lakóövezetté alakult át.
• Az itt lakók életkörülményinek javítása, pihenőparkok,
játszóterek kialakítása fontos célkitűzésem.
• A területen lévő ipari technológiával épült panel lakóházak felújítását, hőszigetelését állami és kerületi erőforrás
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interjú

 Városházi Híradó

Partnerként tudunk egymásra tekinteni
Karsay Ferenc: Nagytétényre koncentrálunk, de a kerület többi részén, Budatétényben és Budafokon sem áll meg a fejlődés
(Folytatás az 1. oldalról) 

– Milyen fontos döntések születtek még
az első üléseken?
– Kiemelném a klímavédelmi cselekvési tervünket. Az ökológiai lábnyom csökkentése fontos számunkra is. A terv egyik legfontosabb eleme,
hogy az önkormányzatnál nyitunk egy
zöldirodát, amely fokozottan figyel
majd a környezetvédelem kérdéseire.
– Sikerül megőrizni és növelni a
zöldterületeket is a kerületben?
– A zöldterületekkel jól állunk, ezért
főként vigyáznunk kell ezekre, nem feltétlenül újakat kialakítani. Kiemelt jelentősége van például a Duna-part
revitalizációjának. A DunaFok szabadidőpark mellett például megjelentek a
hódok és a védett vízimadarak, ami arra
is utal, hogy sikerült megtartanunk ezt a
Natura 2000 védettségbe tartozó területet. A szigorúan védett Háros-szigeten is
jól működik az ökoszisztéma, és délebbre, Nagytéténynél is. Azon dolgozunk,
hogy mindez a természetkedvelő emberek számára is élvezhetőbb legyen. A
Hárosi-öböl bejáratánál szeretnénk csónakházat építtetni, a nagytétényi kastély
közelében is megközelíthetővé akarjuk
tenni a partot és fejleszteni, miközben
megóvjuk a természetes környezetet.
Amióta a főváros szennyvízcsatornahálózata kiépült, gyakorlatilag közelít
a nullához a Dunába engedett tisztítatlan szennyvíz mennyisége. Arra is föl
kell majd készülni, hogy újra fürdőhel�lyé válhat a Duna-part.
– Lesz faültetés is? Folytatódik ez a
program?
– Igen. Számítunk a lakosságra, az
önkormányzati képviselőkre, és keressük azokat a helyeket, ahol az emberek
számára a legfontosabb, hogy legyenek fák. Várjuk erre a javaslatokat. Célunk, hogy növeljük a közterületekre
ültetett fák mennyiségét. A szándékunk
az, hogy éves szinten több száz, akár
ezer fát is elültessünk a kerületben. A
számok egyelőre azért nem biztosak,
mert ehhez együtt kell működnünk a
fővárossal is, hiszen a közterületeink
egy része az ő kezelésükben van.
– Több mint 360 javaslat érkezett az önkormányzathoz a részvételi költségvetés projektre. Milyen ér-

dekes javaslatok érkeztek, és hogyan
döntenek arról, mik valósíthatók meg
az ötletekből?
– Az önkormányzatiság lényege,
hogy az emberek saját maguk dönthessenek az általuk megteremtett javak újrafelhasználásáról. Mi 300 millió forintot szánunk a lakosság fejlesztési
ötleteinek megvalósítására a költségvetésünkből. Vannak az eddig beérkezett javaslatok között komoly műszaki fejlesztések, például nagy igény van
az itt élők részéről a csapadékvíz elvezetésének megoldására. Ez persze nem
valósítható meg kerületi szinten, de fel
kell rá készülnünk. Jelenleg ott tartunk,
hogy begyűjtöttük a javaslatokat, közel négyszázat. Ezek közül a rövid és
középtávon megvalósíthatókat fogjuk
először kiválasztani, és erről a kategóriáról szavazhat a lakosság. Szeretnénk
már idén elindítani fejlesztéseket ebben a kategóriában.
– Mik voltak az ön számára a legfontosabb fejlesztések 2019-ben?
– Régi adósságunk volt a kerületi
szakorvosi rendelőintézet műszaki felújítása. Sokan nem tudják, hogy nem
kötelező feladata az önkormányzatnak
a szakorvosi rendelő fenntartása, de mi
ezt vállaltuk. Az épület megújult, de a
műszerezettség is jelentősen javult. Ezt
szeretnénk folytatni a jövőben is. Mivel az építési fejlesztések több mint 90
százalékát saját forrásainkból oldottuk
meg, előbb is fejeztük be a munkálatokat, mint azok az önkormányzatok,
melyek állami forrásból tették ugyanezt. Ennek előnye az időnyereségen kívül az is, hogy az eszközbeszerzési pályázatokon jobb eséllyel indultunk, és
nagyon jól szerepeltünk. A következő nagy gond az itt dolgozók megtartása, illetve új dolgozók idecsábítása.
A műszaki fejlesztések sorában pedig
a háziorvosi rendelők felújítása lesz a
következő lépés. A közelmúltban még
a negyedik helyen álltunk azon fővárosi kerületek sorában, ahol a legtöbb
földút található. Ezen a helyzeten is sikerült jelentősen javítanunk, 6442 folyóméter földutat burkoltattunk le az
elmúlt évben, és csaknem ennyit fogunk szilárd burkolattal ellátni a közeljövőben. Ezek után már nem lesz
földút a kerületben belterületen. Az
útépítést leginkább a közművek hiá-

nya akadályozta, ezért is volt óriási lépés a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése az egész kerületben. Ezt viszont
követnie kell a csapadékvíz-elvezető
hálózat kiépítésének is, de ez egy komoly, sokmilliárdos beruházást igénylő folyamat, ráadásul azokon a helyeken kell elkezdeni, ahol ez a probléma
kevesebb embert érint, vagyis a Dunához közeli területen. Itt kell ugyanis létrehozni a befogadó kapacitást,
vagyis a gyűjtőcsatornát, ami eljut a
Dunáig és elbírja a terhelést. Ebben az
ügyben is keressük az együttműködést
a fővárossal. Sokat javítottunk a bölcsődéink és óvodáink műszaki állapotán, és bővítettük a férőhelyek számát
is. Most zajlik egy új bölcsőde építésének az előkészítése, ami a Terv utcában
lesz majd. Ezekben az intézményekben
is meg szeretnénk tartani az alkalmazottainkat. A védőnők például tisztességes bérfejlesztésben részesültek a
kormánytól is, de önkormányzatunk a
többi intézményünkben dolgozó kollégák bérét is kiegészíti. Kiemelném
a sportfejlesztéseinket is, például a
Street Workout parkok, vagyis az utcai
testfejlesztő parkok létrehozását, látványosan fejlődnek a játszótereink is.
– Továbbra is gondok vannak viszont a kerületben a közlekedési dugókkal. Hogyan lehet ezt megoldani?
– Valóban ez a legnagyobb problémánk jelenleg. A szomszédos XI. kerület déli része hatalmas mértékben beépül, a Kopaszi-gát környékén ezres
nagyságrendben épülnek lakások és
irodák, de iroda- és lakóövezetté fognak válni a Budafoki út és a Szerémi
út mentén lévő területek is. Ez pedig
olyan mértékben növeli tovább a személyautó-forgalmat, hogy egyre jobban be fogunk szorulni a kerületbe. A
megoldást a kötött pályás közlekedésben látjuk. Egyrészt az elővárosi vasút
lenne a megoldás, el kell érnünk, hogy
megfelelő sűrűséggel közlekedjenek
itt a vonatok, illetve álljanak is meg
a kerületi állomásokon. Jelenleg sajnos ebben a MÁV ellenérdekelt, mert
Budapesten BKV-bérlettel lehet utazni a vonatokon, de az ebből származó
bevételekből a vasúttársaság nem részesül. Ezen a helyzeten kellene változtatni. Az átszálláshoz pedig P+R
parkolókat kell még építeni. A másik

fontos dolog a 47-es villamos hozzákapcsolása a budai fonódó villamoshálózathoz, ami eddig többek között azért
nem történhetett meg, mert a megállók
peronjait ehhez át kell alakítani. Hos�szú távon segítséget jelenthet a Galvani híd megépítése, és ehhez kapcsolódóan a rakpart meghosszabbítása is a
6-os út bekötő szakaszáig. Természetesen helyileg is próbálunk tenni azért,
hogy javuljon a közlekedés, két körforgalom készült el például a 7-es útnál,
ami nagyon sokat segített, tervezünk
egy ugyanilyen fejlesztést a Tóth József utcánál és a Bartók Béla út csatlakozásánál is.
– Ha már ezt a területet említette:
mi a helyzet azokkal a városrészekkel,
amelyek külterületen vannak, például az Óheggyel és környékével? Náluk
mikor indulhat el az infrastruktúra fejlesztése?
– Ez egy külterület, amit a várostervezők még nem szántak lakóövezetnek, de mindenki láthatja, hogy
azzá vált. Aki ott él, fel van háborodva, hogy miért rosszabbak az útviszonyok, miért kisebb kapacitásúak a közművek, miért nincs a közelben óvoda
és iskola. Akik meg belterületen élnek,
joggal mondhatják azt, hogy a lényegesen drágábban vásárolt ingatlanok miatt jobb náluk a helyzet. Hosszú távon
azonban nem tartható, hogy az Óhegy
külterület maradjon. Ehhez viszont
tömbről tömbre fel kell tárni a területet, ki kell alakítani a megfelelő úthálózatot és a közműveket. Ez rengeteg érdeksérelemmel is járhat, hiszen vannak
itt olyan telkek, amelyeknek nagyon
sok tulajdonosa van, nem lesz an�nyi beépítési lehetőség, ahány tulajdonos. Rendezni kell a tulajdonviszonyokat. Továbbá ki is kell majd sajátítani
ingatlanokat utak, intézményépítések
céljára.
– Budafokon épül egy új kulturális
központ is. Mi lesz ebben?
– Ami biztos, hogy lesz benne kávézó és kiállítótér. Szeretnénk egy ajándékboltot is, ahol igényes, a kerületet is
népszerűsítő termékeket lehetne vásárolni. A szomszédos Kossuth iskolának
is egy kulturális oktatóhelye lehet. A
projekten belül folytatjuk a muráliák,
tűzfalfestmények létrehozását is.

– Az Óhegyet leszámítva eddig főként Budafokról és Budatétényről beszélt. De milyen további fejlesztések
várhatók Nagytétényben?
– Nagytétényben nagyon erős civil élet zajlik, a Nagytétényi Polgári
Körrel is jó a kapcsolatunk, de a híreket nekem Csiszár Zsuzsanna korábbi önkormányzati képviselő is hozza
az igényekről. Ezért is nagyon szurkolok neki a január 19-i időközi választáson, hogy továbbra is együtt dolgozhassunk. A nagytétényi focipályát
sikerült felújítanunk, de még van mit
fejleszteni a sporttelepen. A kitelepítettek emlékművének környékére szeretnénk építeni egy szép, exkluzív játszóteret, valamint egy futókört és egy
Street Workout parkot létesíteni. Felújítottuk az iskolát és az óvodát a Bartók Béla-lakótelepen, az iskola udvarának van egy része, amit még rendbe
fogunk rakni. A lakótelepen felújítjuk
a játszóteret a nemrég átadott futókör
mellé. A parkolási helyzetet új tervezéssel és felfestésekkel fogjuk javítani. Mint már említettem, egy használható, szép Duna-partot is szeretnénk
kialakítani Nagytétényben. Szégyen,
hogy az eurovelo kerékpárút nem
épülhetett még meg ezen a területen.
Ennek az egyik oka az, hogy a környezetvédők egy csoportja nem engedte ezt a Duna-parton megvalósítani, ezért a 6-os út mellé akarták tenni,
de szerintünk az nem jó hely erre. Arról folynak a tárgyalások, hogy valahol a kettő között találjunk ennek
nyomvonalat. Nagyon remélem, hogy
az M0-s építkezése is hamarosan befejeződik, és az ezzel járó terhelés is
megszűnik a környéken. Felvilágosító
program kezdődött el Végvári Ágnes
és a Nagytétényi Ember- és Környezetvédő Egyesület kezdeményezésére
a levegőtisztaság növelésére is a városrészben. Tehát ismét Nagytétényre koncentrálunk majd, de a kerület
többi részében sem áll meg a fejlődés, mert ehhez minden feltétel adott.
A képviselő-testületben ugyanis jelenleg béke van, és arra számítok, hogy
ez meg is marad. A Polgármesteri Hivatal szerintem kimagaslóan jól teszi a dolgát, és a lakosság is magáénak érzi a „kisváros a nagyvárosban”
szemléletet, ami biztató jövőképet vetít elénk. n (Haraszti Gyula)

Városházi Híradó
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Új év a Dohnányi zenekarral
Az év elején két egymást követő napon adott újévi koncertet a BDZ a Klauzál Házban
Mindkét újévi hangversenyén telt ház
előtt muzsikált a Budafoki Dohnányi Zenekar és két kiemelt vendégük,
Szakcsi Lakatos Béla, valamint Radics
Gigi. A közönséget – ahogy már megszokhattuk – Hollerung Gábor karmester üdvözölte, sikeres új esztendőt pedig Karsay Ferenc polgármester kívánt
a hallgatóságnak.
zenei köszöntés Erkel Ferenc Ün-

Anepi nyitányával kezdődött, amely-

ben a Szózat hangjai is fel-felcsendülnek, különösen a kompozíció
zárótémájaként. E ritkán játszott darabot Kodály Galántai táncok című művének rendhagyó bemutatása követte. Minden egyes népdal, zenei idézet,
amelyet a zeneszerző az alkotásához
felhasznált, a zenekari játék mellett
az együttes zenészeiből alakult népi

együttes (Kristó-Varga Nikolett, Kusz
Viktória, Lázár Gyula, Szepesi Bence)
előadásában is elhangzott úgy, ahogy
annak idején Kodály valószínűleg hallhatta.
Mozart C-dúr zongoraversenyének harmadik tételét Szakcsi Lakatos
Béla jazz zongoraművész-zeneszerző
(a Nemzet Művésze címmel kitüntetett,
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas érdemes
művész – a szerk.) közreműködésével
játszotta el a zenekar. Az elegáns, ünnepélyes darabot és a világhírű jazz-zongorista improvizációktól nem mentes
játékát hatalmas tapssal köszönte meg
a közönség, amelyre Szakcsi Lakatos
Béla egy zongoraszólóval válaszolt.
Smetana Az eladott menyasszony
című vígoperájából játszott részletet
egy kevéssé ismert szovjet zeneszerző szláv zenéje, a Matróztánc követ-

Szabó Gyula
utolsó interjúja

Felidézzük a Nemzet Színészének utolsó interjúját,
amit a Városházi Híradónak adott
Szabó Gyulához mindenkinek fűződik valamilyen élménye. A Tenkes kapitánya
Buga Jakabjaként vagy Columbo magyar
hangjaként is országos hírnévre szert tett
színművész két mesemondó-nagylemeze
platinalemez, ebből az első duplán is az,
sőt „Az év hazai gyermekalbuma” díjat is
elnyerte. A Budatétényben élő nagy mesélő, aki egész életében az igazmondásra törekedett, és igyekezett hitet adni az
embereknek, pár éve már visszavonult.
Ez kizárólag betegsége miatt következett
be, hiszen még 75 éves korában is több
szerepet játszott a színpadon. A lábadozó
Szabó Gyulával készült interjúnk elkészítésében felesége, Pálma asszony segített.
– Miért éppen Budatétényt választotta lakóhelyül?
– Tizenkilenc évvel ezelőtt, 1992 januárjában költöztünk ide. Mindenképpen
kertes házban szerettünk volna élni, amit
azért is fontosnak tartottunk, mert akkor
már megvolt mind a két gyerekünk, Zsófi és Gyuszi. A feleségemet bíztam meg
az otthonkereséssel. Ő rövidesen talált is
egy kúria jellegű házat, boltívekkel, borospincével, szép nagy telekkel. Amikor
elindultunk megnézni, csak annyit mondtam: Te, lejöttünk a térképről! Mi addig

a II. kerületben laktunk. Azután megtetszett Budatétény, a gyerekek itt jártak
óvodába, iskolába, nagyon megszerettük
a környéket. A kislányunkból színésznő
lett, a fiú most érettségizett.
– Mit mond önnek az a név, hogy
Csantavér?
– Amikor kiderült, hogy a csantavéri
mesemondó, Utasi Árpi lett a tehetségkutató döntőse, és rám is számítanak a versenyben, többször is meghívtam hozzánk, hogy felkészítsem…
– Mi mindenre kellett felkészíteni?
– Például arra, hogyan kell levegőt
venni, a hangját okosan használni… Örülök annak, hogy meglett az eredménye.
– Úgy hírlik, önöknél sokan összejönnek a családi ünnepeken. Most, röviddel
a 81. születésnapja előtt mekkora vendégseregre számít?
– Mióta betegeskedem, egy kicsit
visszavettünk az ünneplésből, úgyhogy
valamivel kevesebben jönnek, de a négy
unokám biztosan itt lesz. Ők még az első,
1987-ben meghalt feleségemtől született két gyerekemtől származnak. Jönnek
a szüleik is, és a mostani házasságomból
a két gyerek. Emellett a keresztszülők is
várhatók, de Kunszentmártonból is érkezik rokon.

te, majd Harsányi Erika koncertmester
szólójával felcsendült a Féltékenység
című tangó.
Hollerung Gábor karmesterre és a
Budafoki Dohnányi Zenekarra jellemző zenei változatosságot idén sem nélkülözte a műsor-összeállítás. Az újévi
koncerten a másik jeles vendég, a huszonhárom éves popénekesnő, Radics
Gigi műfajából kilépve elsőként Bizet Carmen című operájából elénekelte a Habanera-t, majd saját stílusából is
adott egy kis ízelítőt.
A koncert zárásaként Lehár Ferenc
Arany és ezüst keringője hangzott el,
amely után két ráadást is követelt a
hallgatóság. A koncertre az újévkor
szinte minden koncertteremben felcsendülő, Johann Strauss által komponált Radetzky-induló tette fel a koronát. n (Tamás Angéla)

– Annyi mesét mondott, hogy kilométerekre átszámítva legalább egyszer körülölelné a Földet. Ön nélkül lképzelhetetlen
Peter Falk Columbo felügyelője, vagy
Clayton Farlow hangja a Dallasban…
– Régebben nem volt ennyire felhígult
a szakma, a szinkronba például komoly
színészek jártak dolgozni.
Annak idején nem véletlenül mondták a Dallas sorozatra, hogy a hangokat
illetően jobb, mint az eredeti. De ugyanolyan jó volt Frakk hangjának lenni, vagy
az előadói estjeimen verseket mondani.
– A pályája során érezhető volt, hogy
a kitűnő orgánuma és tehetsége miatt
gyakrabban hívják színházi vagy egyéb
fellépésekre?
– Hogyne, hiszen rám bízták az egész
„Magyar népmesék” sorozatot, ezért életműdíjat is kaptam Kecskeméten. Hetvenöt
éves koromig aktívan dolgoztam színházakban, meséltem, jótékonysági rendezvényeken vettem részt. Székesfehérváron
a színház alapító tagja voltam, Kállay Ilonával mentünk oda. Hetvenévesen még eljátszottam a Valahol Európában Simon Péterét, vagy Balut a Dzsungel könyvében.
Előfordult, hogy egy hónapban öt-hat darabban szerepeltem. Néha onnan tudtam
meg, hogy mit kell aznap játszanom, hogy
az öltözőben melyik ruha volt kikészítve.
– Egy régebbi nyilatkozata szerint
egész életében az igazmondásra törekedett. Sikerült ezt betartani?
– Igen. Mindig.
– Hitet is akart adni az embereknek.
Mennyit változott ez az évek folyamán?
– Egy kunszentmártoni tanyáról jöttem. Ez volt az alap. Semmit nem változtam, sőt a hitemet talán még generációknak is sikerült átadni. Teljesnek

Meghatottan emlékezik
édesapjára Szabó Zsófi

Szobor őrzi Szabó Gyula emlékét Budafok-Tétényben

„Mendel, a kisfiam a gyorsbüfében akar
enni valamit, kiszaladtam vele, most tudunk beszélni tíz percet” – kezdtünk bele
a beszélgetésbe a csinos, fiatal anyukával, aki azt is elárulta, hogyan találták ezt
a különös nevet a férjével a kisfiuknak. –
Immánuel, vagyis Velünk az Isten, ennek
a magyarított változata a Mendel. Jómagam hívő katolikus vagyok, gyakorló katolikus.
Zsófi egy hete kapott hírt édesanyjától, hogy szobrot állítanak édesapjának a
Klauzál Házban.
„Óriási megtiszteltetés ez a családunknak, nagyon örültem a hírnek. Apu
nem is olyan rég kapott emléktáblát a korábbi lakóhelyén, a János-hegyen, ott is
volt egy megemlékezés, egy emléktábla-avatás. Olyan jóleső érzés volt, hogy
néhány napra rá megkaptuk a hírt a szoboravatásról” – mondta az RTL Klub
műsorvezetője, aki tulajdonképpen kétlaki életet él, idejét megosztja Budatétény
és Nyíregyháza között, hiszen férje odavalósi, a Nyírség fővárosában is van egy
lakásuk. „Amikor munka van, akkor
feljövök Budatéténybe, különben meg
Nyíregyházán élünk. Csütörtökön lesz
egy televíziós beszélgetésünk a polgár-

mester úrral közösen, akkor majd többet
is megtudok a szoborról.”
Szabó Gyula Zsófi édesanyjával, a
második feleségével tehát 1992-ben költözött Budatéténybe, a Rákóczi utcába.
„Apu alapító tagja volt a székesfehérvári Vörösmarty Színháznak, talán azért is költözött ide a család, mert
innen az M0-son és az M7-esen gyorsan le tudott érni Fehérvárra. Anya különben is a kertvárosban szeretett volna
élni, Budatétény minden szempontból
megfelelt ennek a kritériumnak. Szóval, szinte minden ideköt a kerülethez, és apu is nagyon szeretett itt lakni”
– emlékezik Zsófi. – „Sokat jelent nekem, hogy a kerület megemlékezik apuról, hiszen magam is 28 éve itt élek, s itt
is dolgozom, az RTL Klub épülete pont
szemben van a Klauzál Házzal, ahol a
szobor fog állni. Itt tanultam meg annak
idején úszni, itt tanultam balettozni, lényegében itt zajlott az életem.”
Az önkormányzat ezzel a Huber József kerületi szobrászművész készítette portrészoborral kíván emléket állítani
az 1992-től haláláig a XXII. kerületben,
a Rákóczi úton élt művésznek.
A Klauzál Ház aulájában 17 órakor
kezdődő ünnepségen Karsay Ferenc polgármester köszöntője után Kovács István
színművész emlékezik hajdani pályatársára, utána a Klauzál Társalgóban Szabó
Gyulára emlékeznek. A beszélgetést vezeti: Lakatosné Ircsik Teréz, az Országos
Színháztörténeti Múzeum koordinátora,
beszélgetőtársa: Kovács István színművész, pályatárs. n (Ch. Gáll András)

és egésznek érzem az életem. A főiskolán is szerettek, régi tanítványaim,
akik ma már kiváló színészek, még
emlékeznek rám. Erről Zsófi lányom
számolt be.

– Nem hiányzik a színpad, a mesélés,
a fellépések?
– Én már letettem a lantot. Jöjjenek
a fiatalok! Izgalommal várom, figyelem
őket. n (H. J.)

Szabó Gyula, a 2014-ben elhunyt, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuthés kétszeres Jászai Mari-díjas magyar
színművész, érdemes és kiváló művész
január 18-án szobrot kap a Magyar kultúra napja alkalmából. Ebből az apropóból
beszélgettünk lányával, Szabó Zsófiával,
aki meghatottan emlékezett édesapjára.
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RIPORT, HAGYOMÁNY

 Városházi Híradó

Főhajtás az áldozatok előtt
A Don-kanyarban elesett katonákra emlékeztek Barosson
A 77 évvel ezelőtti, 1943. január 12-én
indult doni áttörésre, az elesett magyar katonákra, a hősi halottakra emlékeztek a Baross Gábor-telepen a Donát-hegyi emlékhelyen. Pelikán Imre,
a Baross Gábor-telepi Polgári Kör tiszteletbeli elnöke feleségéhez a fronton
írt levelét olvasta fel Bodnárné Fehér
Erzsébet, a kör elnöke a megemlékezésen.
„Orosz télben Erzsikém csak a postát várom,
S ha jön válasz, a világot rózsaszínben látom.
Vagy százszor is átolvastam, elejétől végéig,
Köszönetem felhallatszik a csillagos égig.
Zeng az erdő, zúg a szellő messze orosz tájon,
Hű szerelmed fáradt szemét kerüli az álom.
Ébren figyel kint a vártán fegyverrel a kezében,
A Jó Isten vigyáz reá odafent az égben.”

Imre bácsi megjárta a Don-kanyart, és
épségben hazatért családjához, majd 95
éves koráig aktívan dolgozott a barossi közösségért. Rá és a harcokban elesett
több ezer magyar katonára emlékeztek
a megjelentek a hatalmas vaskereszt lábánál. Monostoriné Szeleczky Gabriella történelemtanár beszédében felidézte a fronton történt eseményeket. „Az
urywi hídfőből várt orosz támadás 9.45kor kezdődő heves tüzérségi és Stalinorgona-tűz előkészítés után 10.30-kor
megindult.” A szovjetek sikeres áttörése,
s az azt követő átkaroló hadmozdulatok
következtében az olasz és német hadvezetés által magára hagyott magyar arcvonalszakasz védelme és helyzete kritikussá, szinte lehetetlenné vált. Ők, a magyar
honvédek az „utóvédek utóvédjeiként” a

végsőkig kitartottak állásaikban, mert a
katona teljesíti a parancsot. Hamarosan
azonban olyan kifejezések kerültek a hadijelentésekbe, harctéri naplókba, mint:
visszavonulás, csekély ellenállás, rendezetlen oszlopok, bekerítés, fagy- és éhhalál, kitörési kísérletek a gyűrűből, pusztulás, hősi halottak, sebesültek, szovjet
fogság. Ez volt a második világháború
egyik legfontosabb magyar vonatkozású
hadi eseménye és tragédiája.
A beszédek után Ambrus Károly játszott tárogatón, majd felolvasta azon kerületiek névsorát, akik eltűntek a Don-kanyarban. Pollák Miklós
éneke után a megemlékezők elhelyezték koszorúikat és meggyújtották a
mécseseket, elsőként Karsay Ferenc
polgármester. n (Viszkocsil Dóra)

Tisztelet a doni hősöknek

Megemlékezés az elesett katonákról Budatétényben
Kétszázezer katona, mínusz harminc fok,
végtelen pusztaság, véges életek. Ez persze nem manapság történt, és még csak
nem is hazánkban, hanem hetvenhét évvel ezelőtt az orosz zimankóban, a Donkanyarnál. A magyar hadtörténelem
egyik legszomorúbb fejezetére, a hazájuktól távol harcoló és életüket vesztett
hősökre emlékeztek január 11-én este
a Szent István király plébániatemplom
melletti sírkertben.
Budatétényi Polgári Kör rendezvényén

Atöbb tucat ember tette tiszteletét, a meg-

Nem bohóckodja el a hivatását
Kitüntetették a gyerekek kedvenc „doktorát”, a kerületi Lala bohócot
Balogh László – vagy ahogy az ország ismeri, Dr. Lala Bohóc – neve is aközött a
hatvanhárom kitüntetett között szerepelt, akik decemberben elnyerték a 2019.
VOSZ „Év Vállalkozója” díját. A bohócdoktort a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének budapesti irodája és
az Ipartestület közös megegyezés alapján javasolta a címre. A XXII. kerületből három vállalkozót jelöltek, végül a bohócdoktor kapta meg a díjat.
– Engem már az is meglepett, hogy egyáltalán felterjesztettek erre a címre –
kezdte az immáron húsz éve Lala Bohócként ismert 65 esztendős artista –,
hiszen habár egyéni vállalkozó vagyok,
az alapítvány nem vállalkozás. Az „Év
Vállalkozója” egy országos méretű díj,
megyénként és kerületenként hirdetnek
győztest, nem is hittem volna, hogy engem is díjazni fognak.
A Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány több mint húsz éve működik Balogh László vezetésével. Olyan kezdeményezés ez, amely a két évtized alatt
nem termelt profitot, valamint állandó
anyagi bevétele sincs. Közhasznú alapítvány, hiszen nem végez gazdasági tevékenységet, adományokból, pályázatokból, 1 százalékos adókból tartja fenn
magát. Tagdíjat nem szed, mégis elég
pénz jut arra, hogy a bohócdoktorok vizitenkénti tiszteletdíját fedezze. A vizitszám sajnos – a bevételeket tekintve szerencsére – egyre emelkedik. Dr. Lala
Bohóc hétfőnként és csütörtökönként a
Heim Pál Gyermekkórházban dolgozik,
délután két órától sokszor este nyolcig.
– Addig vagyok bent a beteg gyerekeknél, amíg ők igénylik a társaságomat –
mondja. – Keddenként Székesfehérváron,
míg szerdánként a Tűzoltó utcai Gyermek-

klinikán csalok mosolyt a kicsik és a nagyobbak arcára. Hétvégenként általában
valamelyik vidéki intézménybe utazom,
most is éppen Mándokról tartok hazafelé, egy értelmi fogyatékosokkal foglalkozó
osztályt látogattam meg. Valahogy így néz
ki egy hetem bohócdoktorként.
Na de honnan a kerületi kötődés?
Nos, László tősgyökeres budafoki, jelenleg is itt él. Sőt, az első doktori felhívása is a kerülethez köthető. 1996-ban a
budafok-tétényi Reménysugár Rehabilitációs Intézet kérte fel egy kimondottan
betegek számára szervezett bohócműsorra. Ekkor már jól ismert előadó volt, a tévében is futott a komoly nézettségű Cigánykerék című műsora, sokat járta az
országot. Az intézetben egy láb nélküli
kisfiú volt az, akit a bohóc a színpadra
invitált, a gyerekkel váltott fekete humorú párbeszéd pedig annyira meghatározó
volt László életében, hogy a Lala Bohóc
név mellé felvette a doktori köpenyt is.
– Én nem orvos vagyok, még csak
nem is pszichológus. Mi, bohócdokto-

rok azt a baráti támaszt nyújtjuk, amit az
elfoglalt orvosok és nővérek napirendje
nem enged meg. A szülők a mi vállunkon
sírhatják ki magukat, a gyermekek számára is mi tesszük szebbé a kevésbé szép
napokat – mondja Lala.
A gyógyíthatatlan beteg fiatalok tisztában vannak az állapotukkal, szerencsére a legtöbbjük azzal is, ha mégis
meggyógyulnak. A szülőknek viszont
legtöbbször nehezebb látni a gyermeküket ágyhoz kötve, mint ahogy azt maga
a beteg megéli. És hogy mit tart Lala a
legfontosabbnak ebben a hivatásban?
– Nem az a lényeg, hogy kaptak tőlem egy tábla csokit vagy valami kisebb
ajándékot. Azt szeretem a legjobban,
amikor egy gyerek meggyógyul, majd
évekkel később újra találkozom vele.
Ilyenkor arra fog visszaemlékezni, hogy
a nehezebb napokon jókedv és vidámság vette körül. Csokit máskor is kap,
bohócot máshol is lát, a kórházban viszont én csaltam mosolyt az arcára. Ez
fog megmaradni benne. n (Gáll Anna)

emlékezést az esti imádság után tartották
a templomkert emlékhelyén. Udvarnoky
László plébános szentmiséje után gyertyagyújtással emlékeztek meg a második világháborúban harcoló, az életük derekán
embertelen borzalmakat megélt férfiakról. A beszédet Némethy Kálmán mondta
a doni tragédia előzményeit és annak következményeit ismertetve.
Több millió embernek, köztük körülbelül kétszázezer magyar katonának volt
az a legfőbb kérdése, hogy vajon túljut-e a kietlen, havas pusztaságon anélkül, hogy halálra fagyna, vagy még előtte puskagolyó áldozata lenne.
– A ma este itt álló embereknek az a
legnagyobb problémájuk, hogy a nya-

ralási helyszínt vagy a gyermekük legújabb okostelefonját kiválasszák és megvegyék. Ezt a lehetőséget kell tudni
értékelni. Meg kell köszönni az Istennek
azt, hogy mi nem abban a korban éltünk
– mondta a szónok.
Az elégedetlenség nem vezet semmire. A Don-kanyarnál elesett katonák üzenete a mai emberek számára az,
hogy becsüljük meg önmagunkat, valamint azt, hogy kivételes korban és helyen élhetünk. Kivételes helyen, hiszen
sajnos a modern világ számos másik
pontján ma is öldöklő háborúk folynak.
A háború borzalmairól bármennyit lehet beszélni, számtalan film is született
a doni harcokról, ám megélni nem lehet azt.
– Hányszor elégedetlenek az emberek, amikor fáznak a templomban? Pedig még nulla fok sincsen. Most, hogy a
„csípős” januári estén itt állunk, plusz három fokban, és megemlékezünk, idézzük
fel azt, amikor ezek a katonák életük derekán, családjuktól több ezer kilométerre, a
semmi közepén fagytak meg vagy egy tábori elsősegélyhelyen várták a szebb holnapot – emlékeztetett Némethy Kálmán.
– Ebben a mai jólétünkben az ő áldozatuk
is benne van. Áldozat a hazáért, az otthonunkért és miértünk. n (Gáll Anna)

Új pezsgőspince Budafokon
Megnyitották a Makár Termelő Kft. új üzemét
gy 120 éves, 2300 négyzetméternyi

Ebudafoki pincében korszerű pezs-

gőkészítő üzemet alakítottak ki, amely
pályázati támogatással, év végére készült el. A Makár Termelő Kft. új pezsgőkészítő üzemének építése 2019 nyarán kezdődött el. A létesítmény egy
pályázat segítségével, Budafokon készült el. Az elnyert 196 806 948 forintos támogatásból egy 120 éves,
2300 négyzetméteres pincét újítottak
fel. A Nagytétényi úton elhelyezkedő pince közel 400 méter hosszan fut
a föld alatt, a leghosszabb egyben látható szakasza megközelíti a 120 métert. A pályázat eredményeként korsze-

rű pezsgőkészítő üzemet szereztek be,
valamint napenergiát hasznosító berendezéseket szereltek fel az energiahatékonyság érdekében.
A projekt átadórendezvényét november 13-án tartották a felújított pincerendszerben Pohl Péter, a cég ügyvezetője, a meghívott vendégek és az
építkezésben közreműködők részvételével. A délelőtt folyamán a vendégeket körbevezették a felújított pincészetben, és bemutatták az üzemet,
a pezsgőkészítés egyes lépéseit. Pohl
Péter rövid köszöntőjében mesélt a cég
megalakulásáról és a projekt megvalósításának folyamatáról is. n (vh)

Városházi Híradó

Hirdetésfelvétel
Megjelenési lehetőségekkel
kapcsolatban kérje tanácsadó
kollégáink segítségét!
Telefon: 06-20/9589-700,
e-mail: office@keruletilapok.hu

Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679

TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ
Akácméz 2400 Ft/kg
Hárs méz 2200 Ft/kg
Levendula méz 2200 Ft/kg
Erdei méz 2000 Ft/kg
Vegyes virág 1600 Ft/kg
Aranyvessző méz 2000 Ft/kg
Repce méz 2000 Ft/kg
Szükség estén házhozszállítás!
SEREG PÉTER
362-3733, 20/548-6461, 30/9192-409
1224 Budapest, XIV. utca 59.
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ÚTÉPÍTŐKET,
ÚTKARBANTARTÓK

SZAKKÉPZETT ÉS TAPASZTALT KERTÉSZ KOLLÉGÁK

SZOLGÁLTATÁSI
MUNKATÁRSAK

ÚJSÁG- ÉS
SZÓRÓLAP-TERJESZTŐK

Elvárások:
• megbízhatóság,
megfelelő fizikum
• min. 8 általános

Azon szakemberek jelentkezését várjuk, akik:
• Minimum 2 év szakmai
tapasztalattal és
• Szakirányú végzettséggel
rendelkeznek
• Ismerik a növényvédőszereket és azok alkalmazását
• Gyakorlottak benzinmotoros
gépek kezelésében
• Jó növényismerettel rendelkeznek
• Önnálló munkavégzésre és
problémamegoldásra képes

Napi 8 órás munkakörbe, betanított, szabadban végzendő
fizikai munkára.
Elvárás és egyben előnyt
jelent: megbízhatóság, erős
fizikum. Megváltozott munkaképességű munkatársakat
is várunk.

Napi 6 órás munkára, rugalmas időbeosztásban.
Elvárás: min. 8 általános
iskolai végzettség, megbízhatóság. Megváltozott munkaképességű munkatársakat is
várunk.

ÁLLÁSHIRDETÉSEK

Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.
Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!

HIRDETÉS, HIRDETMÉNY

ÚJBUDA PRIZMA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZONNALI KEZDÉSSEL, BEJELENTETT MUNKAVISZONNYAL, HOSSZÚTÁVRA TERVEZŐ, VALÓBAN DOLGOZNI AKARÓ MUNKAERŐT KERES
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉRE:

Médiapartner: Sales Bt.

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő



Telefonos érdeklődés esetén:

+36 (1) 372-7699

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
Személyes jelentkezés esetén: Budapest, XI., Hamzsabégi út 60. | Hétfő: 9-17 | Kedd: 12-17 | Szerda: 9-13 | Csütörtök: 13-17 | Péntek: 12-17
Postai úton: Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. – 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
E-mailen: ujbudaiallasok@gmail.com

eladó 

Apróhirdetés
Apróhirdetés-felvétel:

Sürgősen eladó 1225 Budapest, Bartók Béla úti jó
állapotú 70 m2 háromszobás, földszinti téglaépítésű
öröklakás 30 millió forint. Tel: +36-30-9340-189

állás 
Piacvezető műsoszolgáltató irodaépületbe esti
/ éjszakai / hajnali takarító munkatársat keresünk. Munkavégzés helye: Bp., XXII., Nagytétényi út, busz és vonat állomáshoz közel.
Tel: 06-20/299-1965

GYORSNYOMDA,
PROMONTOR UDVAR

1221 Budapest,
Kossuth. L. u. 25–29.

életjátradék/eltartás 

oktatás 

Életjáradéki és eltartási szerződést kötnék idős

Matematika, fizika oktatás általános és közép-

hölggyel, úrral, akinek anyagi, ápolási segítségre

iskolások részére, nagy hatékonysággal szak-

lenne szüksége. 0670-381-8029, 0620-583-9944

tanártól! Házhoz megyek! Tel: 06-20/9590-134

Műsorváltozás

felhívás

FIGYELEM! FONTOS INFORMÁCIÓ!

2020-as kerületi falinaptár kapható a Városházán!

Értesítjük tisztelt közönségünket, hogy Két nő című színházi előadunk a Klauzál Házban technikai okok miatt elmarad! A megvásárolt jegyeket természetesen
visszaváltjuk. Szeretnénk azzal kedveskedni az elmaradt előadás miatt, hogy a
jegy visszaváltásával egy időben megvásárolt belépőjegy mellé még egyet adunk
ajándékba (bármelyik éppen futó Klauzál Ház-rendezvényre).
Tisztelettel: Klauzál Ház, Munkácsiné Németh Magdolna csoportvezető
levendula.idosklub@szocszolg22.hu, 06-20/243-9792

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal (1221 Budapest, Városház tér 11.) portáján a készlet erejéig megvásárolható az önkormányzat által készíttetett 2020-as falinaptár. Megvásárolható az alábbi időpontokban:
hétfőn és szerdán 8:00-18:00 óra között, kedden és csütörtökön 8:00-16:00 óra
között, pénteken 8:00-12:00 óra között
A falinaptár önköltségi ára: 580 Ft

Mostantól új telefonszámon
érhető el a piacfelügyelő
A Szomszédok Piacának
piacfelügyelőjét a 20/224 36 57-es
telefonszámon lehet elérni.
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SPORT, IFJÚSÁG

 Városházi Híradó

Legyen önkéntes a foci Eb-n!
Segítőket keresnek a Szurkolói Falvakba a szervezők
16. UEFA EURO2020 LabdarúEurópa-bajnokság szervezői a
kerületünkből is keresnek önkénteseket a verseny időszakára. A programban részt vevő fiatalok számos juttatást és ajándékot kapnak, a ledolgozott
órák az iskolai közösségi szolgálatban
is elszámolhatók. Az Eb-n négy mérkőzést rendeznek meg Budapesten,
azonban a bajnokság időszaka egy hónapon át tart. Az önkéntesek segítségére a Szurkolói Falvakban lesz szükség,
ahol garantáltan fergeteges hangulattal, új barátságokkal és életre szóló élményekkel gazdagodhatnak azok, akiket beválogatnak az önkéntesek sorába.
A feladatok típusai széles körűek, és az
önkéntes munkavégzésének helyszínei,
azaz a Szurkolói Falvak is változók, il-

Agó

letve több helyen vannak egy időben.
Azok, akiket beválasztanak az Önkéntes programba, számos előnyt élvezhetnek. Ilyen például, hogy az érettségihez
szükséges, kötelezően ledolgozandó
közmunkaként elszámolható az UEFA
EURO2020 Európa-bajnokságon ledolgozott munkaórák száma. Ezenkívül az önkéntesek számos juttatást és
ajándékot kapnak munkájukért cserébe. A segítők számára az időszak végén
egy hatalmas bulit rendeznek a szervezők. Kritériumok: a 14. életév betöltése,
legalább társalgási szintű angol nyelvtudás. További információ a program
honlapján érhető el. Jelentkezés: www.
euro2020hostcitybp.hu
Facebookesemény: https://www.facebook.com/
events/2515727142036087/. n (vh)

Felkészült a BMTE a tavaszra
Adria-parti felkészülésen jártak a labdarúgóink a tavaszi menetelésre
Hétfőn elutazott a BMTE labdarúgócsapata az Adria partjára, no nem nyaralni, lubickolni – ehhez január derekán
nem ideális az idő –, hanem edzőtáborba. Ahol meg lehet alapozni a parádés
őszi szereplés folytatását, és reményeink szerint a feljutást az élvonalba. Bár
Csizmadia Csaba vezetőedző kínosan
ódzkodik az efféle prognózisoktól.
lső: MTK 45 pont, második: BMTE
42 pont, harmadik: Gyirmót 35 pont,
negyedik: Csákvár 34 pont. A téli szünet vége felé közeledvén így fest a labdarúgó NB II tabellájának élcsoportja,
amikor már 20 forduló lement, és csupán 16 kör van hátra, tekintve, hogy
19 tagúra olvadt a mezőny a Balmazújváros kizárása miatt. Szemet és szívet gyönyörködtető látvány, e pillanatban biztos feljutó a Budafok, az utóbbi
nyolc bajnoki mérkőzésén veretlen, a
harmadik legtöbb gólt szerezte (35), a
második legkevesebbet (17) kapta, Kovács Dávid személyében budafoki já-

E

tékos vezeti a góllövőlistát 12 találatával, de a 7 gólos Szabó Máté is ott van
a legeredményesebb támadók között.
Az ősszel megszerzett 42 pont eggyel
több, mint amennyit a 2018–2019-es
bajnokság egészében szerzett a csapat
(41), 38 forduló alatt!
Szóval csak örömre lehet okunk
a Promontor utcában és környékén,
megalapozott a remény, hogy az eddigi
egyetlen NB I-es idénye (1945–1946)
után 74 évvel újból élvonalbeli csapata
lesz Budafoknak.
Az együttes január hatodikán kezdte meg a felkészülést a tavaszi idényre,
eleinte a Promontor utcai stadionban,
majd január 13-án, hétfőn elutazott
Umagba, a horvát tengerpartra tíznapos edzőtáborozásra.
– Nem először megyünk edzőtáborozni Umagra, bejáratott, otthonos hely
az Adria-parti kisváros – mondta a VHnak Csizmadia Csaba vezetőedző. – Január 23-ig tréningezünk itt, s közben
négy edzőmeccset játszunk. Előbb a

szlovén másodosztály második helyén
álló Goricával, majd a horvát élvonalbeli Rijekával, a szlovén Domzaléval, végül egy szerb csapattal mérkőzünk meg.
Csapatunk szakvezetője örömmel
jegyezte meg, hogy jóformán mindenki egészséges a keretből. Króner sérvműtétje után már jól van, egy hét múlva csatlakozik a kerethez, és Mervó
Bence, a korábbi U20-as vb-gólkirály
is egyre jobban érzi magát tavaly márciusi súlyos porcműtétje után, őrá igazán majd tavasz végén számíthatunk.
ugyanakkor két játékosunkkal, Vankó
Imrével és Vass Mátéval közös megegyezéssel szerződést bontottunk,
Máté már el is kelt, és Imre is hamarosan talál magának csapatot.
Amikor „Csizinek” felvetjük, ez az
umagi edzőtábor akár az NB I megalapozásának is tekinthető, gyorsan leint.
Ez az alapozás nem több, mint
ami: a felkészülés a tavaszi szezonra. Aztán majd meglátjuk, mire lesz
elég. n (Ch. Gáll András)

Sportfórum illusztris
vendégekkel
Kerületünk legjobb ifjú sportolói ismét
megválasztják maguk közül az év sporthősét
A Klauzál Gábor Művelődési Ház immár hagyományosan ad otthont a
2018 januárja óta évente megrendezett Sportfórumnak, amelyen kerületünk legjobb ifjúsági korú és annál
fiatalabb sportolói maguk közül választják meg titkos szavazással a mögöttünk hagyott esztendő sporthősét
Budafok-Tétényben.
egelőször 2018. január 19-én rendez-

Portré a kenuzás királyról
Film készült az egykori budafoki kenus, Wichmann Tamás életéről
Telt ház előtt mutatták be a napokban az
Uránia Nemzeti Filmszínházban a kilencszeres világ- és háromszoros Európabajnok, olimpiai ezüst- és bronzérmes
kenusról, Wichmann Tamásról készült 50
perces portréfilmet, melyet hamarosan a
Duna TV-n is bárki megnézhet.
z egykor a budafoki Kertész utcá-

Aban lakó bajnokról szóló film ötle-

te akkor született meg Kövessy Róbert
rendező fejében, amikor 2017-ben értesült arról, hogy több mint három évtized után bezár Wichmann Kazinczy
utcai kocsmája – mondta el a filmet
megelőző pódiumbeszélgetésen a rendező. Ezt azért is tartotta érdekesnek,
mert az eredetileg Szent Jupát névre keresztelt kocsma a 80-as években központi helye volt az underground életnek, ahol nemcsak sportolók, hanem
zenészek, képzőművészek, politikusok, sőt szamizdatosok is megfordultak.
György Lea producer azt hangsúlyozta,
hogy Wichmann Tamás az életével mindenkinek példát tud mutatni, hiszen egy
gyerekkori autóbalesetet követő kómából felépülve tudott eljutni a világbajnoki címekig, és egész életét a küzdés
jellemezte és jellemzi most is, amikor

egy komoly betegséggel harcol. Az alkotás bemutatja a söröző utolsó napjait, Wichmann Tamás sportkarrierjének
főbb állomásait, de a nézők megismerhetik belőle Wichmann Tamást, a szakácsot is, aki egykor második helyezést
ért el a Szakma ifjú mestere versenyen,
de arról az oldaláról is, amikor edzőként
a fiatalokkal foglalkozik. Azt is megtudhatjuk belőle, hogy milyen büszke hat
gyermekére és unokáira.

Városházi Híradó
budafok-tétény

Wichmann Tamásnak a filmbemutató előtt egy orvosi vizsgálatra kellett sietnie, és mivel jövője bizonytalan, ezért
a távozása előtt háláját fejezte ki a sorsnak, hogy még életében köszönhetett
el az Urániában összegyűlt nézőktől. A
barátokból, sportolókból, sportvezetőkből, újságírókból álló közönség hosszú
percekig tartó vastapssal búcsúzott el a
kenukirálytól. A filmet február 2-án tűzi
műsorára a Duna Televízió. n (VH–MTI)

Lték meg Karsay Ferenc polgármester

kezdeményezésére a Klauzál Házban a
kerületi Sportfórumot, amelyen Budafok-Tétény ifjú sportreménységei a helyi sport izgalmas kérdéseiről cseréltek
eszmét olyan, a kerülethez kötődő, vagy
éppen itt lakó legendák, mint Kulcsár
Krisztián párbajtőr világbajnok, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Vári Attila kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó (akkor mégy nem a MVSZ elnöke)
vagy Sárfalvi Péter világbajnok öttusázó,
a Sportért Felelős Államtitkárság nemzeti utánpótlás-nevelésért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. S ha
már összejöttek fiatal sportolóink, maguk
közül megválasztották a 2017-es esztendő kerületi sporthősét. Az első alkalom-

mal – holtversenyben – Molnár Janka atléta és Gáll András öttusázó érdemelte ki
ezt a megtisztelő címet.
A második alkalommal, tavaly ilyenkor – azaz egészen pontosan február
8-án – Risztov Éva olimpiai bajnok úszó
és Csizmadia Csaba, a BMTE labdarúgócsapatának edzője is megjelent díszvendégként, utóbbi egy évvel korábban még a csapat játékosaként jött el a
Klauzál Házba. Sajnos, edzőtábori elfoglaltsága miatt több meghívott ifjú sportoló távol maradt, így ismét Molnár Janka, valamint „újoncként” Vass Zoltán 16
éves kenuversenyző lett Budafok-Tétény
sporthőse.
Hogy idén ki kapja ezt az elismerést,
az még a jövő zenéje, ami biztos, hogy
január 24-én rendezik a harmadik Sportfórumot, ezúttal is a jól bevált helyszínen, a Klauzál Házban, és ismét itt lesz
Kulcsár Krisztián MOB-elnök, sőt, Szabó Tünde sportért felelős államtitkárt is
meghívták a rendezők.
Sajnos, a januári edzőtáborok ismét
egy kicsit megrostálják a mezőnyt, de
így is lesznek bőven arra érdemes ifjú reménységek, akik közül kikerül a 2019-es
esztendő sporthőse. n (Ch. Gáll András)

Az idei Sportfórum
fővédnöke Szabó Tünde
egykori úszó, sportért
felelős államtitkár lesz
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