Szőlőfürt játszótér

Egészségnap Budafokon

Győzött a BMTE

Világbajnok „Budafóka”

Megnyitották augusztus 13-án Budafok
új játszóterét a tangazdaság területén
a Jósika utcában. (2. oldal) 

Gyermekek, szülők, nagyszülők — együtt
a család egészségéért! Ennek szellemében rendez
egészségnapot az önkormányzat. (6. oldal) 

Idegenben győzte le a BMTE a Dorog
együttesét. A győzelemmel csapatunk
a negyedik az NB II tabelláján. (6. oldal) 

Zombori Gábor, a Budafóka SE úszója
rekordidővel szerzett aranyérmet
a junior-világbajnokság első napján. (6. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Buli a The Carbonfoolsszal
A Borudvarban lép fel a fiatalok kedvenc bandája
(5. oldal) 

XXVII. évf. 17. szám 2019. augusztus 28.

Jubileum Budapest Bornegyedében
Borfesztivál, amelyen négy színpadon adnak ingyenes koncerteket az előadók, miközben helyi és vendégborászatok nedűit kínálják a látogatóknak
armincadik

évfordulóját

ünnep-

foki Fúvósegylet, a Gabó Acoustique,
és itt avatják fel a helyi borlovagrend
új tagjait. A rendezvény idejére Pezsgőtérré átkeresztelt helyen koncertezik még az Acoustic Planet, a Bermuda
és a harmincéves Animal Cannibals is.
Vasárnap Náray Erika és Kamarás Iván
lép fel a Budafok Big Band zenekarral.
A nap zárásaként Polyák Lillát hallgathatja meg a közönség.
A fesztivál központi helyszíne a
Borudvar a Leányka utcában, ahol többek között a The Carbonfools, a Band
of Streets, Barabás Lőrinc, a Mörk és a
Bohemian Betyars koncertjét élvezhetik Budafok vendégei a borok és pezsgők kóstolgatása közben. A borfesztivál különleges helyszíne a Fröccs
Terasz Budafok központjában. Itt többek között Malek Andrea és a zongorista-zeneszerző Jáger Bandi duója, a
Soulistic játszik, de fellép a Mo Gigs, a
budafok-tétényi Gál Csaba Boogie vadonatúj zenekara és a Cannaro együttes. A budafoki Piac téren idén is a
népzenéé lesz a főszerep a Nádasdy Táncegyüttes, a Pravo zenekar, a
Cimbaliband, Weszely Ernő, valamint
Oláh Gergő és a Roma Soul közreműködésével. (Részletes program a 7–12.

Hli idén a Budafoki Pezsgő- és Bor-

fesztivál. A rendezvény Budapest
Bornegyedében, Budafok-Tétény hangulatos történelmi utcái között zajlik
majd augusztus 30. és szeptember 1-je
között, amikor ismét megnyitják kapuikat a hazai és nemzetközi szinten elismert borászatok és pezsgőkészítők,
emellett számos könnyűzenei koncerttel várják a szervezők a vendégeket. A
fesztivál egy ünnepi koncerttel kezdődik már augusztus 30-án, a Swing à la
Django és a Budafoki Dohnányi Zenekar Big Bandje koncertjével. A hivatalos megnyitót augusztus 31-én, szombaton tartják, ezt megelőzi délelőtt 9 és
10 óra között egy látványos szüreti felvonulás a magyarországi borrendek kíséretében a Záborszky Pincészettől a
Savoyai Jenő térig.
Az ünnepélyes megnyitón, a Savoyai Jenő téren köszöntőt mond Karsay
Ferenc polgármester és a rendezvény
fővédnöke, Kocsis Máté, a legnagyobb
országgyűlési frakció vezetője. Ezt
szőlőáldás követi a kerületi történelmi egyházak közreműködésével. A Savoyai Jenő tér az egyik fő helyszíne is
a programoknak, szombaton és vasárnap fellép itt Gryllus Vilmos, a Buda-

xxxxxx

Tábori mise a Donát-hegyen

Képünk illusztráció

oldalon) 

Otthonunk, Budafok-Tétény
Karsay Ferenc: A város működéséhez folyamatos fejlesztésre van szükség
– Harminc éve koccinthattak először Budafokon borfesztiválon a vendégek. Milyenek voltak a kezdetek,
és hová fejlődött azóta ez a rendezvény?

Szabadtéri tábori misét tartottak augusztus 25-én a Baross Gábor-telepi Donát
hegyen. A szertartást Mazgon Gábor katolikus plébános celebrálta. Az eseményen a helyiek körében részt vett Karsay Ferenc polgármester is. n (VH)

– Valamikor a kezdetekkor a budafoki borfesztivál arról szólt, hogy a helyi borászok együtt töltöttek
el egy kellemes, városrészünkre jellemző, kisvárosias,
beszélgetős délutánt néhány száz emberrel, ma pedig
ott tartunk, hogy van egy nemzetközi szinten is vállalható nagy rendezvényünk. Ez nem önmagáért létezik,
hanem a városért. A Budapest Bornegyede pozíciónk,
a száz kilométernyi működő pincénk, a hozzá tartozó
termelő funkciók és azok a hagyományok, amelyek
egészen Krúdy korához vezethetők vissza, ugyanis köteleznek minket arra, hogy valami értékeset hozzunk
létre, ami méltóképpen mutatja be, hogy a pezsgő- és
borkultúra az egyetemes kultúra része. A jó borhoz tehát jó kulturális programokat, jó zenét és egyéb kiváló művészeti produkciókat társíthatunk, kínálhatunk az
embereknek. (Folytatás az 5. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Megnyílt a Szőlőfürt játszótér
Augusztus 23-án nyitotta meg kapuit Budafok új játszótere a gyerekek előtt
egnyitották augusztus 13-án Bu-

Mdafok új játszóterét a Jósika utcá-

ban. A létesítmény a nevét fő motívumáról, a gumiburkolatú dombokból és
trambulinból álló óriási szőlőfürtről
kapta. A Szőlőfürt játszótér a Tangazdaság területén, a Jósika utca–Panoráma utca találkozásánál kapott helyet. A játszóeszközökön túl – hinta,
rugós játékok, trambulin, kis és nagy
mászóvár, homokozó, valamint egy játék tűzoltóautó – padok és ivókút is került a térre, valamint a meglévők mellé
új fákat is ültettek. A játszóteret a környékbeli gyerekek közös játékkal, sü-

tizéssel és szörpözéssel avatták fel. Az
eseményen részt vett Németh Zoltán
és Zugmann Péter alpolgármester is.
A beruházás Budafok-Tétény önkormányzata saját forrásából, társadalmi
egyeztetés alapján valósult meg.
Tavaly júniusban szavazhattak először a kerület lakói egy, a Tangazdaságban építendő új játszótérről. Több
társadalmi egyeztetés is volt: a helyiek dönthettek a pontos helyszínről,
elhelyezkedésről, és a tervek is a lakosság kérései alapján készültek el. A
játszótér fő motívuma azért egy óriási
szőlőfürt, mert korábban a válaszadók

90 százaléka értett egyet azzal, hogy
a tematika kötődjön a budafoki szőlészethez. A tér részben gyepes, részben homok-, részben pedig gumiburkolatot kapott. A terület árnyékolását
fák és egy napvitorla biztosítja. A társadalmi egyeztetés során a válaszadók
közel 71 százaléka tartotta jó megoldásnak a természetes árnyékolást, így
az eddig meglévő fák mellé újakat is
ültettek. A válaszadók 72,7 százaléka
jelezte, hogy szeretne kerékpártárolót,
így az ivókút, a padok és a hulladékgyűjtők mellett ez is helyet kapott Budafok új játszóterén. n (vh)

Felújítják a Kőbányász parkot
Társadalmi egyeztetés alapján döntöttek a fejlesztésről
Hamarosan elkezdődik a Kőbányász
park felújítása, amelyről januárban
szavazhattak a kerületiek. A társadalmi
egyeztetés alapján elkészített tervek
megvalósítása várhatóan augusztus
végén kezdődik: több mint ezer cserje, trambulin és új játszóeszközök kerülnek a parkba.
XVI. és a Rózsakert utca sarkán ta-

Alálható park fejlesztéséről a lakosság

Szavazzunk a nemzet háziorvosára

bevonásával döntött Budafok-Tétény
önkormányzata. A társadalmi egyeztetés alapján megújulnak a játszótéri elemek, az emlékmű környezete pedig új
burkolatot kap. Az éjszakai nyugalom
megőrzése érdekében a park a környéken lakók kérésére zárható lesz. A park
játszótéri elemeit a lakók választhatták
ki. A válaszadók 84,3 százaléka szavazott a hintára, így egy háromállású hinta
(lapülőke, bébihinta, fészekhinta), trambulin és kisgyermekek számára is megfelelő csúszda kap majd helyet a téren,
melyre a véleményt nyilvánítók 75,7
százaléka szavazott. A meglévő elemek
közül megmarad a mászófalas kombi-

nált mászóka (a válaszadók 72,2 százalékának véleménye alapján), azonban
a téren belül új helyre kerül. Az új játszóelemek alá tervezett gumiburkolat
a hozzájuk csatlakozó gumidombokkal
további játszófelületet ad majd. A gyermekek biztonságát szem előtt tartva a
játszóelemeket a sporttértől elkülönítve,
a fák árnyékában helyezik el. A téren az
emlékmű körül és a sportpályák környezetében új utcabútorokat, padot, lócát és
hulladékgyűjtőt telepít az önkormányzat, valamint megújul a röplabdapálya hálója is. A zaj- és porszennyezettség csökkentése érdekében több mint
ezer cserjét ültetnek a lakóházak közelébe. A társadalmi egyeztetés során a lakosság több mint 50 százaléka szavazott
arra, hogy ne szelje keresztül a parkot
sétánysáv, így több zöldfelület marad a
szabad játékra és a pihenésre. A kivitelezés 2019 őszén fejeződik be. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be egy
street workout tornapályára, ami pozitív elbírálás esetén a későbbiekben, egy
újabb ütemben valósulhat meg a parkban. n (budafokteteny.hu)

Még 3 hétig ajánlhatjuk kedvenc háziorvosunkat „A nemzet háziorvosa” pályázaton!
pályázat idén is az emberséges és
is elhivatott gyógyítókra, a példaértékű háziorvos–beteg
kapcsolatokra és az orvosok kitartó,
szolgálatkész munkájára szeretné irányítani a szélesebb nyilvánosság figyelmét, határon innen és határon túl.
Eddig 140 érvényes ajánlás érkezett
az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárságának égisze alatt meghirdetett „A nemzet háziorvosa” pályázatra. Idén a legkisebb hazai település,
ahonnan érvényes ajánlás érkezett, a
Győr-Moson-Sopron megyei, 568 lakosú Egyed, de jöttek ajánlások a kárpátaljai Nagydobronyból, Kisdobronyból,
Badalóról, Somból és az erdélyi
Zetelakáról is. Számos életmentő, meg-

Aszakmailag

ható, szép történettel találkozhatnak
a www.evpraxisa.hu portál olvasói. A
dunapataji háziorvos például a rendelési idő után mentette meg méhcsípésre allergiás betegének életét. A kárpátaljai nagydobronyi doktornő az Irgalmas
Samaritánus Gyermekotthon 73 árva-félárva, szociálisan rászoruló gyermekeiért
teljesít szolgálatot teljes szívvel és örömmel, ha kell, éjszaka is. Bár a háziorvosokat elsősorban pácienseik ajánlhatják,
a szervezők várják az önkormányzatok, polgármesteri hivatalok, alapítványok, iskolák, idősotthonok, egyházkerületek, szerkesztőségek ajánlásait is,
hiszen a tavalyi nyertesek ajánlói között
ott volt például Györe, Arló, Újszilvás,
Sándorfalva polgármestere, a Kárpátal-

jai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete,
a marosvásárhelyi református lelkész, a
Kárpáti Igaz Szó szerkesztősége is.
A pályázatra beküldött történetek
szereplői egytől egyig olyan köztiszteletben álló gyógyítók, akiket a betegeik tisztelnek és becsülnek, nem csupán
magas szakmai tudásukért, de azért is,
mert felelősen, elkötelezetten, szeretettel viselik gondját a rájuk bízott embereknek. Nem egyszerűen végzik a
dolgukat, betegeik és hazájuk iránt is
elkötelezett gyógyítók.
A szervezők szeptember 14-ig várják
a további történeteket! Javasolják háziorvosukat a www.evpraxisa.hu/ajanl címen, hátha éppen ő nyeri meg „A nemzet háziorvosa” pályázatot! n (vh)

Figyelem! Megváltozott a forgalmi rend!
A Játék utca egy szakasza egyirányú lesz, a gyerekeket könnyebb lesz kitenni az iskolánál
A belvárosi megnövekedett forgalom
egyre kaotikusabb, emiatt az önkormányzat régóta tervezte Budafok belváros forgalomtechnikájának ésszerűsítését, biztonságosabbá tételét a
felmerülő igényekhez igazítva. Az új
piac és a Pécsi utca kiépültével ez végre kivitelezhetővé vált.
Játék utcát a Tűzoltó utca (Szomszé-

Adok Piaca) és a Duna utca között a

Duna utca irányába egyirányúsították.
Az iskola előtt a kijelölt gyalogos átkelőhely után 11 méter hosszan tilos
várakozni. Ez a szakasz arra fog szolgálni, hogy reggel itt tehessék ki az iskolába vitt gyerekeket a szülök.
A Játék utcába ezentúl nem lehet a
Duna utca felől behajtani. Ebből az irányból a szakrendelő melletti parkolókat az
autósok a Pécsi utca - Káldor Adolf utca
kis kör leírásával tudják megtenni. A piacot ezentúl a Játék utca felől nem lehet
megközelíteni, csak a Pécsi utcából.

A Káldor Adolf utca iskola melletti szakaszának a forgalmi iránya megváltozik. A szakorvosi rendelő melletti parkoló halszálka kialakítású lesz,
szemben vele újra megengedett lesz a
párhuzamos parkolás a Játék utcában,
mint a korábbi években az ingatlaniroda előtt.

Ezek a parkolóhelyek a Duna utca felől a „kis” Pécsi utcán keresztül lesznek
elérhetőek.
A forgalmi jelzőtáblákat 2019. augusztus 27-től helyezik ki, míg a burkolati jeleket 2019. szeptember első felében
festik fel. (Budapest XXII. Kerület, Budafok-Tétény Önkormányzata) n (vh)

Sváb Piknik Nagytétényben
A kitelepítettekre emlékeztek a Nagytétényi Sváb Emlékhelyen
A Nagytétényi Polgári Kör és a Német
Nemzetiségi Önkormányzat találkozót
szervezett a nagytétényi svábok kitelepítésének 72. évfordulója alkalmából a
Nagytétényi Sváb Emlékhelyen.
Német Nemzetiségi Önkormány-

Azat és a Nagytétényi Polgári Kör hét

éve állította a sváb emlékhelyre azt a
műalkotást, amely a településről kitelepített németeknek állít emléket. Idén
a Südoffen Blaskapelle zenekar játszotta el a magyar és a német himnuszt
a megemlékezés elején.
A sváb emlékhelynél Lászlóné Varga Éva, a Nagytétényi Polgári Kör elnöke köszöntötte a megjelenteket,
majd Kludák Erzsébet, a Nagytétényi
Helytörténeti Kör vezetője ismertette a németek Magyarországra történő
betelepülésének okait és körülményeit. A történelmi visszatekintést követően az Árpád Utcai Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola egyik tanítója és két diákja: Tury Katalin tanár-

nő valamint, Schwáb Hanna és Nóra
olvastak fel magyarul és németül két
verset. Karsay Ferenc polgármester
beszédében hangsúlyozta: a mai napon
ne csak a szomorú történések előtt hajtsunk fejet, hanem gondoljunk tisztelettel arra, mennyi mindent tanultunk a
sváboktól. Megtanították, hogy a munka érték, hogy a gyarapodás egyetlen
járható útja a szorgalom.
„Az életünk egy körhinta, mindig
lesznek, akik ebbe a körforgásba beszállnak, és mindig lesz, aki kiszáll”
– ezzel a gondolattal kezdte beszédét Szirtes Edit, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Felidézte a
Südoffen Blaskapelle zenekar vezetője
Schanz Tivadar emlékét, aki nemrégiben hunyt el. Az ő emlékét őrzi ezentúl
a Nagytétényi Fúvós Találkozó, melyet
a Szelmann Házban rendeznek meg
minden évben. A beszédek végén a
résztvevők koszorúkat és egy-egy szál
rozmaringot helyeztek el az emlékműnél. n (Viszkocsil Dóra)

Városházi Híradó

Karsay Ferenc

Németh Zoltán

polgármester, Fidesz–KDNP
E-mail: karsayf@bp22.hu
Telefon: 229-2617
Fogadóóra minden
hónap első keddjén 13,00–14,00 óráig,
előzetes egyeztetéssel a 229-2617-es telefonszámon.

alpolgármester, Fidesz–KDNP
E-mail: nemethz@bp22.hu
Telefon: 229-2611/158
Minden hónap második
hétfőjén: 14.00-16.00
óráig előzetes egyeztetéssel. Bejelentkezni telefonon, vagy
személyesen ügyfélfo
gadási időben lehet.

Zugmann Péter

Szepesfalvy Anna

Sebes Gábor

alpolgármester, Fidesz–KDNP
E-mail: zugmannp@bp22.hu
Telefon: 229-2611/158
Minden hónap negyedik szerdáján: 15.00–
17.00 óráig előzetes
egyeztetéssel. Bejelentkezni telefonon, vagy
személyesen ügyfélfo
gadási időben lehet.

alpolgármester, Fidesz–KDNP
E-mail: szepesfalvya@bp22.hu
Telefon: 229-2611/158
Minden hónap harmadik hétfőjén: 15.00–
17.00 óráig előzetes
egyeztetéssel. Bejelentkezni telefonon, vagy
személyesen ügyfélfo
gadási időben lehet.

Fidesz–KDNP
E-mail: sebesg@bp22.hu
Telefon: 229-2611/104-es mellék
Fogadóóra telefonon történt előzetes
egyeztetés alapján,
a megbeszélt időpontban és helyen.

Kállai Tamás

Csiszár Zsuzsanna

Kocsondi György

Fidesz–KDNP
t.kallai@gmail.com
Telefon: 06-30/490-4000
Telefonon történt előzetes egyeztetés
alapján, a megbeszélt
időpontban és helyen.

Fidesz–KDNP
E-mail: batazsuzsi679@gmail.com
Telefon: 06-20/354-9299
Fogadóóra telefonon történt előzetes
egyeztetés alapján,
a megbeszélt időpontban és helyen.

Fidesz–KDNP
E-mail: kocsondi.gyorgy@gmail.com
Telefon: 06-30/962-3739
Fogadóóra telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján,
a megbeszélt időpontban és helyen.

A képviselők
fogadóórái

Hvozdovits Máté

Ledniczky Sándor

Krieger Krisztina

Fidesz–KDNP
E-mail: hmtibor@gmail.com
Telefon: 06-20/376-3543
Fogadóóra minden
hónap első csütörtökén. Helye: Polgármesteri Hivatal alagsori 4. sz. képviselői
tárgyaló.

Fidesz–KDNP
E-mail: aqualedniczky@t-online.hu
Telefon: 06-20/983-8920
Fogadóóra telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján,
a megbeszélt időpontban és helyen.

Fidesz–KDNP
E-mail: krieger.krisztina@gmail.com
Telefon: 06-30/932-0186
Fogadóóra telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján,
a megbeszélt időpontban és helyen.

Kázmácz József

Bodrog Zoltán

Vizi Sándor

Fidesz–KDNP
valtsegeszsegre@gmail.com
Telefon: 06-20/955-3563
Telefonon történt előzetes egyeztetés
alapján, a megbeszélt
időpontban és helyen.

LMP
E-mail: bodrogz@bp22.hu
Telefon: 06-30/5722450
Fogadóóra előre
egyeztetett időpontban a Városházán.

Budafok-Tétény
Baráti Körök Egyesülete
Telefon: 06-20/944-1858
Fogadóóra telefonon
egyeztetett időpontban és helyen.

Perlai Zoltán

Dr. Staudt Máté

MSZP
E-mail: jolan.danko@gmail.com
Telefon: 06-20/319-9664
Fogadóóra minden
hónap első hétfőjén,
előzetes bejelentkezés szerint a kerületi
MSZP-irodában (1222
Budapest, Kossuth Lajos utca 34.).

DK
perlai.zoltan@gmail.com
Telefon: 06-20/214-9996
Minden második csütörtökön 17.00-tól tartok fogadóórát a Demokratikus Koalíció
irodájában (1221 Bp.,
Kossuth Lajos u. 60.).

Jobbik
E-mail: staudt.mate@jobbik.hu
Telefon: 06-30/408-1376
Fogadóóra minden
hónap utolsó péntekén 17 és 19 óra között a kerületi Jobbikirodában (1221 Bp.,
Kossuth Lajos u. 60.).

2019. AUG. 31.

INDULÁS 30 PERCENKÉNT
BUDAPEST BÁLNA
13,30 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 19,00 19,30 20,00 20,30 21,00 21,30

BUDAFOK, TÖRLEY LÁTOGATÓKÖZPONT
13,45 14,15 14,45 15,15 15,45 16,15 16,45 17,15 17,45 18,15 18,45 19,15 19,45 20,15 20,45 21,15 21,45
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Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 13. (vasárnap) napjára
tűzte ki az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A választáson 12 egyéni képviselőt, a kerület polgármesterét és Budapest főpolgármesterét választják meg 5 évre közvetlen szavazással a választójoggal rendelkező kerületi lakosok. Budafok-Tétény önkormányzatának képviselő-testülete
17 fős, 5 képviselő a kompenzációs listáról szerez mandátumot.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választását a Nemzeti Választási Bizottság tűzte ki ugyanerre a napra.
AKTUÁLIS HATÁRIDŐK

Nem lehet ajánlást gyűjteni:

1. Választási értesítő

a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidőben vagy
munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,
b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a
szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,
f) egészségügyi szolgáltató helyiségében,
g) a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

Aki nem kapta meg a Nemzeti Választási Irodától az értesítőt a szavazóköri névjegyzékbe vételről, keresse fel
a helyi választási irodát. Aki augusztus 7-ét követően létesített lakcímet
a kerületben, augusztus 26-ától a helyi választási irodától kapja meg az értesítőjét.
2. Átjelentkezési kérelem
Az önkormányzati választáson az átjelentkezés igen szűk körben lehetséges. Az a választópolgár nyújthat be
átjelentkezési kérelmet, akinek a bejelentett tartózkodási helye (régi elnevezéssel: ideiglenes lakcíme) június 26-a
óta a kerületben van és a szavazás
napján is érvényes lesz.
A benyújtás határideje: október 9.
(szerda), 16.00 óra
3. Nemzetiségi regisztráció
Aki nemzetiségi önkormányzati képviselőre is szavazni szeretne, szeptember 27-éig regisztrálhat a nemzetiségi névjegyzékben a www.valasztas.hu
felületen.
A Nemzeti Választási Bizottság Budapest XXII. kerületében a bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény
roma, román, szerb, szlovák és ukrán települési nemzetiségi önkormányzati választást tűzte ki. A német
és roma nemzetiség 5 képviselőt választhat, míg a többi nemzetiség esetében 3 képviselő választására van lehetőség a nemzetiségi névjegyzékben
szereplő adatok alapján. A nemzetiségi választópolgárok tehát több szavazólapot kapnak a szavazatszámláló bizottságtól.

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet,
a szükséges ajánlások száma az
alábbiak szerint alakul.
Egyéni	Központi
választókerület névjegyzékben
száma
szereplő
		
választópolgárok
		
száma
1.
3305
2.
4115
3.
3340
4.
3449
5.
3214
6.
3501
7.
3772
8.
3764
9.
4165
10.
3818
11.
3710
12.
3818

Jelöléshez
szükséges
ajánlások
száma
34
42
34
35
33
36
38
38
42
39
38
39

A polgármester jelöléséhez szükséges ajánlások száma: 300 db

Budafoki Pincejárat menetrend

képviselet

Önkormányzati választások 2019

AJÁNLÁS

Dankóné Hegedűs Jolán



Nemzetiség	A választópolgárok
Szükséges
		
száma
ajánlások száma
		
a kitűzéskor
Bolgár
13
5
Görög
29
5
Horvát
27
5
Lengyel
8
5
	Német
177
9
Örmény
9
5
Roma
413
21
Román
6
5
Szerb
1
5
Szlovák
11
5
	Ukrán
2
5

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a
jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol
gyűjthet, kivéve a választási eljárási
törvényben felsorolt helyeket.

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet,
aki a választáson a választókerületben
választójoggal rendelkezik.
Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét olvashatóan, személyi azonosítóját, lakcímét.
Az ajánlóívet a választópolgár saját
kezűleg aláírja.
Egy választópolgár több jelöltet is
ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai
érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni
vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó
választópolgár az ajánlásért nem
kérhet előnyt, illetve nem fogadhat
el előnyt vagy annak ígéretét. Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az
ajánlási szabályok megsértésével
gyűjtöttek.
Az egyéni választókerületi jelöltek és a polgármesterjelölt bejelentésének határideje: 2019. szeptember 9. (hétfő), 16.00 óra.
Legkésőbb eddig az időpontig lehet benyújtani az aláírt ajánlóíveket és
a jelölt bejelentésére szolgáló kitöltött,
aláírt nyomtatványt.
A kompenzációs lista bejelentésének határideje: 2019. szeptember
10. (kedd), 16.00 óra.
A korábban bejelentett listát, illetve a listán szereplő jelöltet is eddig az
időpontig vonhatja vissza a jelölő szervezet, továbbá eddig az időpontig adhatják le az üres, aláírást nem tartalmazó ajánlóíveket is.
A választással kapcsolatban további
részletes tájékoztatásért látogassa meg
a valasztas.hu weboldalt, vagy forduljon
a Polgármesteri Hivatalban működő helyi választási irodához.
A Budafok-Tétény Budapest XXII.
kerületi Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.
telefonszám: 06-1/229-2611/188as mellék
e-mail cím: valasztas@bp22.hu
faxszám: 06-1/229-2611/260
vezető: Szántó János jegyző
A Helyi Választási Bizottság határozatai
a http://budafokteteny.hu/ugyintezes/-hvb felületen érhetők el.
Helyi Választási Iroda
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BORFESZTIVÁL

 Városházi Híradó

KÁRPITOSMESTER
MAJOR DEMETER
Kápritozott bútorok javítása,
áthúzása közülereknek is!
1224 Bp, Dózsa Gy. út 79.
(bejárat a XII. u. felől)
Tel: 362-1889, 0620/422-0131

TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ
Akácméz 2200 Ft/kg
Hárs méz 2000 Ft/kg
Levendula méz 2200 Ft/kg
Erdei méz 2000 Ft/kg
Vegyes virág 1600 Ft/kg
Szükség estén házhozszállítás!

SEREG PÉTER
362-3733, 20/548-6461
1224 Budapest, XIV. utca 59.

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

Apróhirdetés
Appróhirdetés-felvétel:
GYORSNYOMDA,
PROMONTOR UDVAR
1221 Budapest,
Kossuth. L. u. 25–29.
szolgáltatás 
Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752

Meghívó
A Budafok-tétényi Baráti Körök Egyesülete, és a Baross Gábor-telepi Polgári Kör szeretettel meghívja Önt és
kedves családját 2019. szeptember
21-én, szombaton a

Hajó utcai Piknik
és Vigalom
című egész napos rendezvényre.

Helyszín: DunaFok Szabadidő- és
Sportközpont (1222. Budapest, Hajó
utca–Duna utca kereszteződésénél
lévő Duna-part)
Programok a következők: 9.00 Megnyitó, 9.30 Aszfaltrajzverseny, 9.30 Kerékpáros ügyességi verseny a XXII. kerületi rendőrkapitányság szervezésével, 10.00 – 17.00
Gyermek kézműves-foglalkozás, arcfestés, 10.00 Kispályás labdarúgó-bajnokság
felnőtteknek, 10.30 Családi sorversenyek,
11.00 Gyermek színházi előadás: Az állatok
nyelvén tudó juhász. Vidám zenés mesejáték, 14.00 MYDROS görög táncház, 16.00
Mesekocsi színház élő gyermekkoncertje,
19.00 Madarak zenekar koncertje
A nagyszínpadon napközben a Budafoktétényi Baráti Körök Egyesületének és a Baross Gábor Telepi Polgári Kör néptánc-, népdal-, balettbemutatói láthatók.
Részletes tudnivalók és nevezési lehetőség a hamarosan megjelenő plakátokon és
az önkormányzat honlapján lesz látható.
A helyszínen bográcsban főzni kívánó családok, baráti társaságok részére a kijelölt helyen biztosítunk erre lehetőséget, korlátozott
számban, jelentkezési sorrendben. Jelentkezni a 06-70/432-6556-os telefonon lehet.
Az eszközökről és az alapanyagokról mindenki maga gondoskodik. Tűztálcákat korlátozott mennyiségben tudunk biztosítani.
A programokon való részvétel ingyenes! Minden érdeklődőt szeretettel vár a
Budafok-tétényi Baráti Körök Egyesülete,
valamint a Baross Gábor-telepi Polgári Kör
vezetősége.

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő
Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.

ÜVEGEZÉS
REDŐNY

SZÚNYOGHÁLÓ

NAPELLENZŐ

NYÍLÁSZÁRÓ

ELÉRHETŐSÉGEK
1221 Budapest,
Tóth József utca 21.
06 -1-229-38-86
06-30-944-7084
06-30-627-8778
info@kovacsxxii.hu
www.kovacsxxii.hu

Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!
Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679
Csempézést, hidegburkolást, szobafestést, kőműves munkát, kisebb javításokat is vállalalok. Tel: 06-30/975-0053,
06-1-226-2527
Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves korig.
Kérésére házhoz megyünk. Tel: 06-30/6821390, www.a111auto.hu
Kalodás tüzifa, szén, brikett hőszigetelő
anyagok és gipszkarton kiegészítőkkel vásárolható, házhozszállítással is. 1116 Bp.,
Fehérvári út 202., Tel: 06-30/9516-583, 0630/650-3512,
Ács - kőműves vállal minden munkálatokat, szigetelést, festést, csatornázást,

aszfaltozást. Hívjanak
06-70/908-9578

bizalommal. Tel:

régiség 

Kastélyok berendezéséhez vásárolok festményeket, ezüst 6-12 személyes étkészleteket (hiányosakat is) gyertyatartót, cukordobozt, régi álló fali, asztali, karórákat,
Herendi, Zsolnay porcelánokat, antik bútorokat, teljes hagyatékot. Üzlet: 06-20/280-0151,
herendi77@gmail.com

KERT 

Kertrendezést, metszést, elvadult kertek
cserjeírtását vállalom. (Füvesítés, növényültetés, öntözőrendszer, sziklakertek.) Kerthez
kapcsolódó famunkákat is vállalaok. Tel: 0620/918-0945

Városházi Híradó
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Otthonunk,
Budafok-Tétény
Karsay Ferenc: A város működéséhez
folyamatos fejlesztésre van szükség
(Folytatás az 1. oldalról) 

– Mi lesz a különlegessége a jubileumi borfesztiválnak?
– Minőségében minden évben tud
valami újat nyújtani a borfesztiválunk.
Önmagában is jelentős feladat négy
színpadot működtetni egy időben egy
rendezvényen, ahol különböző zenei
stílusok jelenhetnek meg. A helyszínek pedig mindig bővülnek, így sokkal szegmentáltabban tudjuk kiszolgálni az igényeket. Idén új helyszíne
lesz a fesztiválnak a Városház tér, ahol
csendes zene mellett poharazgathatnak
és beszélgethetnek a vendégek, de a
rendezvény látogatói a nemrég átadott
Duna-parti szabadidőparkunkban, a
DunaFok területén is eltölthetik az időt.
A konkrét programokat a vendégek megtalálhatják a Budafokiborfesztival.hu,
a Budafokteteny.hu, a Bornegyed.hu
oldalakon és a Városházi Híradóban is, valamint interjúkat olvashatnak a fellépőkkel, kulturális és
gasztronómiai ajánlókat találhatnak a rendezvénnyel kapcsolatosan
a Bornegyed magazinban.
– Ahhoz kapcsolódóan, hogy Budapest Bornegyedévé váltunk, milyen
fejlesztései, fejlesztési tervei vannak
az önkormányzatnak?
– Azon dolgozunk, hogy a helyi borászok ne csak eladni akarják a termékeiket, hanem fogadjanak és várjanak
vendégeket is. Ismerjék fel azt, hogy a
népszerűségük attól is függ, hogy személyes kapcsolatokat építenek ki a fogyasztókkal. Azt is el szeretnénk érni,
hogy a vendéglátósaink ne legyenek
távolságtartók a helyi borászatok termékeivel kapcsolatban, és fogadják
be a ma már kiváló minőségű budafoki borokat és pezsgőket. Ez más borvidékeken, például Villányban már működik, nálunk most van kialakulóban,
de biztos vagyok benne, hogy száz kilométernyi pince elég lesz ahhoz, hogy
a jó borok izgalmas helyeken, például
látványpincékben vagy egyéb vendégváró helyeken találkozhassanak a minőségi kultúrával. Ezt segíti elő a Budafoki Pincejárat programunk, minden
hónap első szombatján, Budapest belvárosából kiindulva, körjáratban közlekedő buszok szállítják a vendégeket a nyitott pincéinkbe, éttermeinkbe,
ahol különböző tematikájú kulturális
programokkal várják őket.
– Tervezik egy Kárpát-medencei
Borközpont létrehozását is. Hol tart
ez az elképzelés?
– A következő nagy lépés a
Bornegyed projektben a terveink szerint valóban egy Kárpát-medencei Borközpont létrehozása. Már sikerült elérnünk azt, hogy kormányzati érdeklődés
is van a fejlesztésre, főleg turisztikai,
idegenforgalmi vonalon. A borközpont

az Oroszlános udvarban és a hozzá tartozó ingatlanokban jönne létre, ahol
egyszerre mutatkozhatna be az összes
nagy-magyarországi magyar borvidék a
termékeivel és a történelmével, hagyományaival, ezzel is kifejezve a nemzeti
összetartozást, miközben a helyszín alkalmas lenne nagy rendezvények, konferenciák lebonyolítására is, a megfelelő szálláshelyek kialakításával. Ehhez
pedig kapcsolódhatna a 47-es vonalán egy nosztalgiavillamos-járat, és egy
másik közlekedési módot, a hajóközlekedést is bekapcsolhatnánk. Budapest fantasztikus látvány a kishajókról,
ha egy városnézés után pedig egy borászati központot is meg lehetne látogatni ezekkel a hajókkal, felejthetetlen élményt tudnánk nyújtani a turistáknak.
– Ha már itt tartunk, a legnagyobb
gond jelenleg Budafok-Tétényben a
közlekedési problémák megoldása.
Hogyan javíthatnak a helyzeten?
– Ez valóban a legnagyobb problémánk, és a megoldás azért nehéz, mert
nem a mi kezünkben van, de azért nyilván van mozgásterünk. A közlekedési dugók az elmúlt két évben állandósultak a kerületben. Ennek az a fő oka,
hogy egyszerre érint minket két nagy,
országos beruházás, a 40A vasútvonal
és az M0-s felújítása. A vasúti beruházás már a vége felé jár, az M0-s építkezés pedig előreláthatólag idén ősszel–
télen túlhalad rajtunk, tehát a torlódások
kevésbé fogják érinteni a kerületet. A
felújítások pozitív hozadéka, hogy jelentősen javult a Duna-part megközelíthetősége, Nagytéténybe egy nem
szintbeli kereszteződésen, körforgalmi csomóponton keresztül lehet eljutni,
és a vasút is sokkal csendesebbé vált.
Előttünk áll azonban egy újabb probléma, amit a Kopaszi-gát térségében zajló hatalmas építkezés okoz majd, emiatt még nehezebben jutunk majd be a
belvárosba, mert telítettebbé válnak az
utak Dél-Buda irányából észak felé.
Távlati tervként megfogalmazódott a
Galvani-híd megépítésével párhuzamosan a budai rakpart és a hatos út összekötése, de ez még messze van. Az igazi megoldást a kötött pályás közlekedés
fejlesztésében látjuk. Budafokon ös�szesen három villamosmegállót kellene
alkalmassá tenni arra, hogy ezek mentén közlekedni tudjanak az új, korszerű
CAF villamosok. Ez azért lenne fontos,
mert a modern járművekkel, akár a fonódó villamosrendszer részeként, sokkal gyorsabban lehetne eljutni a belvárosba. Egyenes vonalon el lehetne érni
például a négyes metrót. Ehhez Budafok belváros közlekedésének megújítása kell, amely a főváros tervei között
szerepel. A másik megoldás az elővárosi vasúti közlekedés fejlesztése a járatok
sűrítésével, amely azért is megoldható,
mert már két felújított vasútvonal megy

át a kerületen. Arra törekszünk, hogy
ennek érdekében a vasúti megállóknál
építsenek ki P+R parkolókat, és hogy
álljanak meg a kerületi állomásokon a
vonatok. Ezzel párhuzamosan szükség
lenne a vízi közlekedés fejlesztésére is,
ehhez megterveztettünk három kikötési
lehetőséget, Budafokon, Budatétényben
és Nagytétényben.
– Sokáig alpolgármesterként, az elmúlt öt évben pedig polgármesterként
dolgozott a kerületben. Mire a legbüszkébb ebből az időszakból?
– Első helyen ezek közül a dolgok közül nem a fejlesztéseinket jelölném meg,
hanem azt a csapatot az önkormányzatnál, amelyet az elmúlt tizenhét év alatt
építettünk Szabolcs Attilával, aki mellett alpolgármesterként dolgozhattam
három cikluson keresztül. Gondolok itt a
jól működő Polgármesteri Hivatalra, az
intézményrendszerre és a politikai környezetre is, amely mindeddig konstruktív volt, ha a kerület érdekeiről volt szó.
– Az elmúlt években számos műszaki fejlesztés is megvalósult. Ezek
közül melyeket tarja a legfontosabbaknak?
– A műszaki fejlesztések végrehajtása egy olyan körhinta, amelybe csak beülni lehet, kiszállni nagyon
nehéz. Philip Kotler, a marketing atyja mondta azt, hogy a csúcson nincs
annyi hely, hogy leüljél. Ha tehát azt
akarjuk, hogy működjön a város, akkor
folyamatos fejlesztésre van szükség.
Ezek közül sem a látványos beruházásainkat emelném ki az első helyen, hanem azt a munkát, ami talán sokaknak
fel sem tűnik. Az elmúlt években zajlott le például a teljes szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése a kerületben,
ami óriási előrelépés környezetvédelmi szempontból. Ez a húszmilliárd fo-

Nagy buli a Borudvarban
A The Carbonfools várhatóan fergeteges koncertet ad a borfesztiválon
z idei Budafoki Pezsgő- és Borfesz-

Ativál egyik legismertebb sztárfellé-

pője a The Carbonfools együttes lesz a
Borudvarban. A zenekar még a 2001-es
Sziget Fesztiválon debütált, első nagylemezük, a Poisoned Goulash (Mérgezett Gulyás) 2004-ben jelent meg
a CrossRoads Recordsnál. Második
nagylemezüket, a Carbonheartot (Szénszív) 2008-ban jelentette meg az 1G Records. Tulajdonképpen ezzel a lemezzel
léptek be a magyar zenei elitbe, dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, és több mint százezer
ember töltötte le azokat. Magyarország
legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot, 2010ben két londoni fellépésük is volt.

2010 végén jelent meg a harmadik
nagylemezük, a Carbonsoul (Szénlélek), mely stílusában hasonlít az előző lemezre, megmaradt a jellegzetes
„carbonos techno-űrrock” hangzás,
megspékelve új elemekkel, amilyen a
new wave vagy a blues.
Fennállásuk alatt rengeteg remixet
készítettek olyan előadóknak, mint például a Noir Désir, a Kispál és a Borz, a
Jazz+Az, a Korai Öröm vagy az Anando
Drom. Angliában a Mint Source kiadó
három maxilemezt jelentetett meg tőlük,
melyek igen kedvező fogadtatásban részesültek az angol DJ-k körében. A zenekar 2015 nyarán úgy döntött, egy időre szünetet tartanak. A szünet alatt Fehér
Balázs frontember kiszállt a zenekarból.

A zenekar azonban nem szerette
volna abbahagyni a zenélést, így folyamatosan keresték az új frontembert. 2016 őszén találták meg a megfelelő utódot Fóris-Ferenczi Gábor
személyében. 2017-ben tértek vis�sza egy telt házas A38-as koncerten.
Időközben a gitáros Fekete István is
belefáradt a nagyszínpados zenélésbe, így helyére Gulyás Barna került.
Ebben a felállásban rögzítették a zenekar visszatérő EP-jét, a Tau Ceti’s
Lightsot, majd a négy év után az első
Carbonfools-lemezt, a Carbonflamest,
ami 2018 februárjában jelent meg.
Budafokon szombaton lépnek fel,
várhatóan hatalmas bulit csapva a borfesztivál közönségének. n (vh)

rint feletti értékben megvalósított beruházás kellett ahhoz is, hogy mindenhol
szilárd burkolatú út épülhessen a kerületben. Reális célkitűzésnek tartom,
hogy a közeljövőben az összes kerületi földút megszűnjön a belterületeken.
Tervezzük a csapadékvíz-elvezetés teljes kiépítését is, ami szintén óriási feladat, de elengedhetetlen. Nagyon nagy
szükség volt a szakorvosi rendelő felújítására. A következő kihívás az ott
dolgozó szakemberek megtartása, és
tervezzük a háziorvosi rendelők korszerűsítését is. Kiemelném a fővárosi
TÉR_KÖZ pályázat támogatásával
létrehozott projektjeinket. Soha ennyi
forrást nem kaptunk a fővárostól saját fejlesztésekre, mint az elmúlt években. Így épülhetett meg a Szomszédok
Piaca, megújulhatott a Kálvária, létrejöhetett a Szent István Mesepark és a
DunaFok elnevezésű szabadidőpark.
Nagyon sok segítséget kaptunk tehát a
Tarlós István vezette fővárostól, de úgy
gondolom, ebben szerepet játszott a fővárosi képviselői munkám is. Mindenben megpróbáltunk megfelelni az itt
élők igényeinek, annak a filozófiának,
amit az új jelmondatunk is kifejez: Közösség, fejlődés, Budafok-Tétény!
– Pedagógusként régi vesszőparipája az is, hogy bár az iskoláknak már
nem az önkormányzatok a fenntartói,
mégis foglalkozni kell velük. Mit tudott tenni az oktatási intézményekért?
– A kerületi lakosság komfortérzetének javításához az kell, hogy minél magasabb színvonalú legyen itt az oktatás.
Ha gyermekeinket biztonságban, jó körülmények között és minőségi szolgáltatásokkal ellátva tudhatjuk az oktatási intézményekben, az minden szülőt
megnyugtat. Ezért az iskola akkor is a
miénk, ha nem a miénk. A lehetőségeinkhez képest mindent megpróbáltunk

hozzátenni a színvonal javításához, amit
lehetett, és ha rajtam múlik, ez így lesz a
későbbiekben is. Saját gyerektáborunk
van a Balatonnál, ahol kedvezményesen nyaralhatnak az iskolás gyerekek,
az uszodánkban oktatásban részesülhetnek a diákok, pedagógiai szakszolgálattal, nevelési tanácsadóval segítjük az
intézmények munkáját, és megpróbáltuk biztosítani, támogatni a mindennapos testnevelés feltételeit is. Nagyon jó
a kapcsolatunk a Klebelsberg Központtal, örvendetes, hogy a két tannyelvű
oktatási programjainkhoz nem nyúltak,
tehát továbbra is négy iskolában lehet
ilyen rendszerű intézményben tanulnia
a gyerekeknek. Szerintem a középiskoláinkban is a kor kihívásainak megfelelő képzést kapnak a tanulók. A Kempelen Farkas Gimnázium az elsők között
van az országban, úgy tűnik, hogy a Budai Nagy Antal Gimnázium helyzete is
rendeződik. Elindult egy új középiskola
is Rózsakerten a Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium
keretein belül. Jó eséllyel már 2020-ban
új épületben fogják kezdeni itt a tanévet
a gimnazisták.
– A képviselő-testület döntése értelmében új bölcsőde is épülhet a kerületben.
– Valóban előkészítettük egy új bölcsőde építését Rózsakert környékén, a
Terv utcában. De bővíteni kell az óvodák kapacitását is. A kerület lélekszáma ugyanis dinamikusan emelkedik.
Ez pedig azt is jelzi, hogy egyre többen
szeretnek itt élni, illetve ideköltöznek
hozzánk. Egyre több gyermek is van a
kerületben, fiatal családosok választják lakóhelyüknek kisvárosunkat. Meg
szeretnénk felelni ennek a bizalomnak,
szeretnénk, ha egyre többen éreznék
azt, amit mi, hogy otthonunk BudafokTétény. n (Haraszti gyula)
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Budafókás világbajnok
Aranyérmet szerzett a junior-világbajnokságon Zombori Gábor
ombori Gábor, a Budafóka SE úszó-

Zja rekordidővel szerzett aranyérmet a

junior-világbajnokság első napján. Augusztus 20–25. között Budapesten tartották a 7. FINA junior-világbajnokságot. A Duna Arénában zajló bajnokság
első napján, 400 gyorson hatalmas
küzdelem után ért elsőként célba a
Budafóka SE úszója, Zombori Gábor.
Gábor délelőtt és délután is junior-világbajnoki rekordidőt úszott, helyezésével pedig megszerezte a magyar csapat
első érmét, ami rögtön egy arany volt.
A budafókás úszóról már a magyar ifjúsági bajnokságon is sejteni lehetett,
hogy nagy eredmény várható tőle a vébén. Zombori Gábor lett ugyanis a 91.
ifjúsági úszóbajnokság legeredményesebb versenyzője a maga öt aranyérmé-

vel a vadonatúj Csik Ferenc Uszodában.
A Budafóka SE 17 éves klasszisa mellett még Galyassy Szilárd szerzett egyéni aranyérmet, no és persze a váltótagok
(Potesz Levente, Győri Csanád). Horváth Tamás vezetőedző klubunk történetének egyik legszebb sikereként beszélt a kaposvári napokról. Zombori
Gábor a 2017-es győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon aratott sikerével tette le a névjegyét a nemzetközi porondon, azóta korosztálya egyik legjobb
hátúszójának tartják Európa-, sőt, világszerte. Ahogy ezt Kaposváron is bizonyította a Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és
Gimnázium tizedik osztályos tanulója.
Gábor az 50 és a 100 méteres hátúszást (25.90 mp, 55.73 mp), a 200

és a 400 méteres gyorsúszást (1:49.42
perc, 3:53.30 perc) nyerte meg, továbbá tagja volt a győztes 4x100 méteres
fiú vegyes váltónak Potesz Leventével, Galyassy Szilárddal és Győri Csanáddal. Ezenkívül 100 méter mellen és
100 méter gyorson második, 200 méter
vegyesen negyedik, 100 méter pillangón hetedik lett. Galyassy Szilárd megnyerte a 200 méter pillangót, második
lett 100 méter pillangón és harmadik
200 méter gyorson. A 4x100 méteres
mix vegyes váltó pedig úgy lett bronzérmes, hogy a két 17 éves, Zombori és
Galyassy mellett két 2006-os születésű
kislány, Rátkai Zsófia és Molnár Dóra
alkotta a stafétát.
Gratulálunk Zombori Gábornak és a
Budafókának! n (vh)

Győzelem Dorogon
A BMTE idegenben győzött a Dorog ellen
a Buzánszky Jenő Stadionban
Idegenben győzte le a BMTE a Dorog
együttesét. A 2-1-es győzelemmel csapatunk a negyedik helyet foglalja el az
NB II tabelláján.
em indult jól a dorogi kilencven perc

Na mieink szempontjából. Egyetlen

apró kihagyás miatt korán hátrányba kerültünk. Papp Máté a tizenhatos bal oldalánál továbbpöccintette a labdát, Paudits
Patrik pedig megelőzte emberét, és hat
méterről a kapuba perdített (1-0).
Ekkor még öt perc sem telt el a mérkőzésből, ám ezután csapatunk átvette az
irányítást és uralta a játékot. Filkor Attila kapáslövése még kevéssel elkerülte a dorogi kaput, Soltész István próbálkozásánál viszont már nyújtóznia kellett
Mursits Rolandnak. A 24. percben aztán góllá érett a jelentős fölényünk: egy
jobb oldali kis szöglet után Kovács Dávid tekert középre, Romić Danijel pedig
12 méterről szépen a hálóba fejelt (1-1).
Védőnk első budafoki találatát szerezte.
Szervezetten és taktikusan futballoztunk, sokat birtokoltuk a labdát, és a 43.
percben már nálunk volt az előny. A kez-

dőcsapatba bekerülő és rendkívül magabiztosan játszó Vaszicsku Gergő hatalmas bedobása után a lecsorgó labda Oláh
Bálint elé került, ő pedig hat méterről kíméletlenül a hálóba vágta (1-2).
Fordulás után hamar jöhetett volna a
harmadik budafoki gól. Oláh labdaszerzés után megiramodott, 25 méterről laposan lőtt, de a labda a kapufát súrolva
mellé ment. Koncentrált, fegyelmezett
játékunknak köszönhetően a Dorog nem
veszélyeztette Kovács Zoltán kapuját,
a mieink előtt viszont több lehetőség is
adódott arra, hogy eldöntsék a találkozót.
Vaszicsku egy labdaszerzés után Kovács Dávid elé passzolt jobbról, de csapatkapitányunk lövését védte a kapus.
Nem sokkal később pedig Kovács adott
középre hasonló helyzetből, de Horváth
Roland kevéssel lemaradt az átadásról.
A végén két hazai szögletnél izgulnunk
kellett, de ellenfelünknek nem volt kidolgozott helyzete. Csapatunk játékban toronymagasan, eredményben egy góllal
nőtt a Dorog fölé, és 2-1-es győzelemmel távozott a Buzánszky Jenő Stadionból. n (budafokimte.hu/VH)

Kezdjük az őszt egészségesen!
Ingyenes családi egészségnap a Szent István téren
Gyermekek, szülők, nagyszülők – együtt a család egészségéért! Ennek szellemében rendez egészségnapot az önkormányzat 2019. szeptember 7-én, szombaton 9-től 13 óráig.
Díjmentes szűrővizsgálatokkal, baba-mama programokkal
és szakorvosi konzultációkkal várják a család minden tagját
a Szent István téren, a Káldor Adolf Szakrendelő és a Védőnői Szolgálat épületében.
ezdjük egészségesen az őszt! Ez a célja a szeptember 7-i

Kegészségnapnak, amelyet második alkalommal rendez-

nek meg Budafok-Tétényben.
Idén a Szent István tér mellett a Káldor Adolf Szakrendelőben és a Védőnői Szolgálat helyiségeiben is lesznek programok.
9:00 TÁ-TI-KA
(Helyszín: Mesepark kisszínpad, rossz idő esetén a Védőnői
Szolgálat váróterme)
10:00 Bemutató séta a szakrendelőben – lessünk be a kulisszák mögé!
(Előzetes regisztrációhoz kötött, regisztrálni szeptember
5-ig lehet a tothl@egeszseg22.hu címen.)
10.00 Kerekítő zenés foglalkozás
(Helyszín: Védőnői Szolgálat váróterme, 1221 Budapest,
Káldor Adolf u. 5–9.)
10.00 Hatha jóga
(Helyszín: Szent István tér)
11.00 Közös torna a téren – 30 perces átmozgató gyógytorna minden generációnak
(Helyszín: Szent István tér)
11.00 Csecsemőmasszázs
(Helyszín: Védőnői Szolgálat váróterme, 1221 Budapest,
Káldor Adolf u. 5–9.)
12.00 Közös torna a téren – 30 perces átmozgató gyógytorna minden generációnak
(Helyszín: Szent István tér)
12.00 Hatha jóga
(Helyszín: Szent István tér)

Városházi Híradó
budafok-tétény

12.00 Várandóstorna
(Helyszín: Védőnői Szolgálat váróterme, 1221 Budapest,
Káldor Adolf u. 5–9.)
Programok a Szent István téren 9–13 óráig:
• Vércukorszint-mérés
• Koleszterinszint-mérés
• Vérnyomásmérés
• Testmagasság- és testtömegmérés
• Anyajegyszűrés (előzetes regisztrációhoz kötött, regisztrálni
szeptember 5-ig lehet a tothl@egeszseg22.hu címen)
• Dentálhigiéniai tanácsadás
• Szakorvosi konzultációk:
– Kardiológia
– Diabetológia
– Dietetika
– Belgyógyászat
• Lufiosztás
Programok a Védőnői Szolgálat épületében 9–13 óráig:
• Az emlő és here önvizsgálata legfontosabb lépéseinek
bemutatása
• Újraélesztés technikájának bemutatása
A programokon való részvétel ingyenes!
Rossz idő esetén a Szent István téri programok helyszíne
a Káldor Adolf Szakrendelő földszinti helyiségei. n
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Savoyai Jenő tér
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Budafoki Szomszédok
Piaca előtti tér

AUGUSZTUS 31. SZOMBAT

AUGUSZTUS 31. SZOMBAT

AUGUSZTUS 31. SZOMBAT

AUGUSZTUS 31. SZOMBAT

13:30 Kardos-Tomor-Molnár Trió

10:00 Ünnepélyes Megnyitó
Közreműködik: Babám zenekar –

14:00 Dressed In Socks

11:30 Nádasdy Táncegyüttes
13:00 Stefanidu Janula és az 		
Akropolis Band,
Kariatidák Kórus
Görög nemzetiségi program
16:00 Pravo Zenekar
Bolgár nemzetiségi program
18:15 Ethnofil
20:30 Cimbaliband & Danics Dóra

15:15 Hangácsi Márton

Kása Juli, Kovács Réka, Eőry Attila

15:30 Vanmocsello

11:15 Gryllus Vilmos

17:15 Szilárd Piano Project

19:30 Meg Egy Cukorka
A Pincejárat Tehetségkutató
különdíjasa

12:45 Budafoki Fúvósegylet

19:00 Oláh Szabolcs Quintet

21:45 The Carbonfools

16:15 Acoustic Planet

17:15 Dánielfy Gergő
és az Utazók

23:00 Band Of StreetS
00.00 Dj Toyota

14:15 Gabó Acoustique
15:00 Borlovagrendi Avatás

20:45 Malek Andrea Soulistic

18:15 Bermuda
20:30 Animal Cannibals

Szeptember 1. Vasárnap

SZEPTEMBER 1. VASÁRNAP

SZEPTEMBER 1. VASÁRNAP

SZEPTEMBER 1. VASÁRNAP

13:00 Acoustic Cuts

10:00 Tá-Ti-Ka
11:15 Huncut Együttes
12:45 Mazsola És Tádé
Az Ametist Bábszínház
előadása
14:15 Yesyes Akusztik
16:15 Budafok Big Band
Közreműködik Náray Erika
és Kamarás Iván
18:15 Váczi Eszter & Quartet
+ 4 Strings
20:30 Polyák Lilla

14:00 Király Martina Duó

11:00 Südofen Blaskapelle
Német nemzetiségi program

14:30 Barabás Lőrinc Live Act
16:15 InFusion Trió
18:15 Mörk
20:30 Bohemian Betyars

15:30 ArcaDeNoe
17:15 Perpetuum
A Pincejárat Tehetségkutató 		
nyertese
19:00 Gál Csaba Boogie & Mo’ Gigs
20:45 Canarro

budafokiborfesztival.hu | Fb.com/budafokiborfesztival
A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! LAPZÁRTA: 2019. augusztus 23.

Házigazda:

kiemelt
támogatók:

PalaCe
Catering

főtÁMOGATÓk:

13:00 Horvát Hagyományőrző
Egyesület
Horvát nemzetiségi program
14:30 Weszely Ernő
16:15 Jóanépi
18:30 Los Orangutanes
20:45 Oláh Gergő & Roma Soul
Roma nemzetiségi
program

Idén 30. alkalommal rendezzük meg Dél-Buda legnagyobb fesztiválját, ahol
a borbarátok, a pezsgőkedvelők, a zenéért rajongók, a kultúra szerelmesei és
a családi programok kedvelői találkozhatnak augusztus 30. és szeptember 1.
között. Ma már Budafok-Tétény történelmének része a Budafoki Pezsgő- és
Borfesztivál, mely az eltelt harminc évben óriási fejlődésen ment keresztül.

A hangulatos, macskaköves Magdolna utca idén is Művész utcává alakul, ahol a
jó borok és nagyszerű muzsika mellett a látogatók képzőművészeti kiállításokon
ismerkedhetnek meg kiváló művészeinkkel, akik kerületünkben élnek és alkotnak. A gyermekeket több helyszínen várja majd játszóház, kézműves-foglalkozás,
mivel a szervezők fontos célja, hogy család- és gyerekbarát legyen a fesztivál.

A jubileumi évforduló újdonsága, hogy már pénteken születésnapi koncerttel indul a fesztivál. A 30. évforduló alkalmából a Borudvar színpadán, közel
kétórás program keretében az elmúlt 30 év meghatározó popslágereit eleveníti
fel a Budafoki Dohnányi Zenekar szervezésében a Budafoki Dohnányi Zenekar
Big Band és a Swing á la Django fúziója, neves énekesek közreműködésével.

A bor és a zene mellett a gasztronómia is jelentős szerepet kap a fesztiválon.
A hagyományos ízek kedvelői és a népszerű streetfood-mozgalom szerelmesei
egyaránt megtalálhatják majd kedvenceiket.

A kulturális programok között idén is mindenki megtalálhatja a kedvérevalót.
Négy színpadon vonulnak fel a hazai zenei élet kiemelkedő tehetségei, több
mint 50 koncerten: a Borudvarban fesztiválzenekarokkal, a Piactéren népzenei
és világzenei együttesek koncertjeivel, a Fröccs teraszon könnyed jazzdallamokkal, míg a Pezsgő téren popformációkkal várják a zenerajongókat.

Dél-Buda fesztiválja nemcsak a főváros egyik legszínvonalasabb boros-pezsgős gasztronómiai rendezvénye, de a látogatók értékelése szerint sokszínű,
kiemelten biztonságos és remek szórakozást nyújt napközben is, az egész
család, így a gyerekek számára egyaránt.
Legyen Ön is részese a pezsgő borkalandnak, hozza el családját, intsünk
búcsút együtt a nyárnak Budafok-Tétényben!

.

Karsay Ferenc
polgármester

Augusztus 31-én, szombaton 9.15–10.00 óra között látványos szüreti felvonulás a magyarországi borrendek kíséretében a Záborszky Pincészettől
a Savoyai Jenő térig.
A felvonuláson közreműködnek a Budafoki Fúvósegylet, a meghívott borlovagrendek képviselői, a Budafok-tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és
Általános Iskola néptáncosai, a Supernova Mazsorett csoport, a testvérvárosi
delegációk, a Reneszánsz Hölgyek Társasága.

10.00 órakor ünnepélyes megnyitó a Savoyai Jenő téren.
Köszöntőt mond: Karsay Ferenc polgármester
A rendezvény fővédnöke és a fesztivált megnyitja:
Dr. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője
Vendégelőadó: Babám zenekar – Kása Juli, Kovács Réka, Eőry Attila
Szőlőáldás a kerületi történelmi egyházak közreműködésével.

(Budapest XXII. kerület, Városház tér)

(Budapest XXII. kerület, Kossuth u. 23.)

A 30. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál új helyszíne a ligetes-árnyas Városház
téren található, amelyet a borok és pezsgők, a könnyed beszélgetések,
a hangulatos nyári délutánok és esték szerelmeseinek ajánlunk. Igazi
kerti parti hangulatra számíthat minden idelátogató, ahol kellemes környezetben kóstolhatják a kiválóbbnál kiválóbb tételeket. Napközben könnyű háttérzene szól, este igazi zenei csemegék.

Látogass el a Bornegyed.hu standjához a Kossuth utca 23.-ba, ismerd
meg egész éves programjainkat és vegyél részt nyereményjátékunkban
szombaton és vasárnap!

Augusztus 31. szombat 20:00 - 23:00

Köbli Norbert
A legjobb lounge, chill és elektronikus trackek egyedi hangulatú válogatásban az ország legismertebb forgatókönyvírójától, Köbli Norberttől, aki most
DJ-ként mutatkozik be a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál közönségének.

Csatlakozz közösségünkhöz a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál ideje
alatt, kövesd a BornegyedBudafok oldalt az Instagramon, és nyerj
izgalmas nyereményeket!
Töltsd le Budafok Bornegyed alkalmazásunkat, válaszolj egy kérdésre,
és egy pohár minőségi pezsgővel ajándékozunk meg!

Szeptember 1. vasárnap 19:00 - 22:00

Andrew J
Az ország egyik legismertebb és legsokoldalúbb DJ-je, többszörös DMC bajnok, a Bin-Jip zenekar alapítója, aki számos fúziós projektben is részt vesz.

Ma van a 30. születésnapod?
Megajándékozunk!
Akinek augusztus 30-án, 31-én vagy szeptember 1-jén van a 30. születésnapja, és ezt személyes okmánnyal a helyszínen igazolni tudja, jöjjön el
a Borliget pohárpontjához 2019. augusztus 31-én, vagy szeptember 1-jén
11:00 és 21:00 óra között, és megajándékozzuk egy palack minőségi borral.
A játékban való részvétel feltétele személyes adatok megadása, a résztvevők
személyes adatait 2019. szeptember 2-ig őrizzük meg.

budafokiborfesztival.hu
Fb.com/budafokiborfesztival
A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! LAPZÁRTA: 2019. augusztus 23.

A 30. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál az idei évben is több helyszínen várja
vendégeit gyermek- és családi programokkal. Augusztus 31-én, szombaton
11:15-től várunk minden gyereket Gryllus Vilmos koncertjére a Pezsgő téren
a Duna Vitex színpadhoz, ahol a koncert végén meglepetésben is részesül
minden érdeklődő.

Borliget - 30-as pont
(Budapest XXII. kerület, Városház tér)

A Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál új helyszíne a hangulatos, ligetes Városház
téren található, melynek a rendőrkapitányság előtti részén számos érdekes
program várja a gyerekeket és családokat.

REGIO JÁTÉK
A REGIO JÁTÉK az őszi-téli időszak legújabb játékait hozza el a Budafoki
Pezsgő- és Borfesztivál vendégeinek! A REGIO JÁTÉK sátrában játékbemutatók,
tudományos, kreatív és társasjátékok, vetélkedők és ügyességi játékok sokasága vár mindekit.

TROPICARIUM
ATropicarium állatokkal, állatos kvízekkel, kreatív tevékenységgel, érdekes állatpreparátumokkal várja az érdeklődőket.

Donszky Árpád utca

A Vásársor derekán található árnyas terület (Donszky Árpád utca) egész nap
különleges élményeket kínál minden, aktivitást kedvelő látogatójának
a Rózsakert Baptista Közösség és a Kézenfogva Alapítvány szervezésében.

RÓZSAKERT BAPTISTA KÖZÖSSÉG

Szőlőskert gyermeksátOr

Helyszín: Dr. Takács Pál Park (Bp. XXII., Plébánia u. – Knoll József u. sarok a
Szt. Lipót-plébániatemplom mögött)
Egész napos ingyenes program szombaton és vasárnap:
Kézművesség – Óvodás foglalkozás

Szombat
11:00-11:30 Megnyitó
11:30-12:30 Színpadi játék
(Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola)
14:00-15:00 	Ahhozképest együttes koncert
(https://www.facebook.com/ahhozkepest/)
14:00-18:00 PirOs lábasOs nosztalgiajáték
15:00-18:00 	Arcfestés
16:00-17:00 Budafoki Kis Big Band
19:30-21:30 Spárga együttes koncert (http://www.spargazenekar.hu/ )
Egész nap (11:00-20:00) szabadtéri gyermekjátszótér, kézműves-foglalkozás.
A helyszínen is lehet jelentkezni!

Vasárnap
10.30-11.30 Ifjúsági istentisztelet (közreműködik a Ifi Zenekar)
14.00-15.00 Színpadi játék
(Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola)
13.00-16.00 	Arcfestés
13.00-16.00 PirOs lábasOs nosztalgiajáték
Egész nap (10:00-16:00): szabadtéri gyermekjátszótér, kézműves foglalkozás.
A helyszínen is lehet jelentkezni!

Bibliai Családi Park, babjátszó, különleges ugrálóvár, fa körhinta, népi ügyességi játékok és játszósarok várja a Rózsakert Baptista Közösség (Otthon
Tétényben Közhasznú Egyesület) programjának minden kedves vendégét.
Gyülekezetünk – amely a Pillangó Óvoda fenntartója – Budatétény egyik legszebb utcájában, a Dézsmaház utca 33.-ban található. Ha lelki felüdülésre
vagy egy jó beszélgetésre vágysz, látogass meg minket bármelyik vasárnap
10:00 órakor közösségi alkalmunkon.

Szeretettel várunk!
Szervező: Bp.-Budafoki Református Egyházközség (1221 Demjén István u. 2.)
www.feltamadas.hu

OTP - KÉZENFOGVA KAMION

Ökumenikus Segélyszervezet
Családi Sajt- és Borudvar

Egy belülről kalózhajóvá alakított, speciális kamionnal várunk. Minden játéka,
minden berendezése, a legutolsó szög is azt a célt szolgálja, hogy a gyermekek megértsék, elfogadják a fogyatékos embertársainkat. A KézenFogva
Alapítvány kamionja a gyermekek természetes kíváncsiságára épít és emel
hidat a fogyatékos emberek felé. Azzal, hogy ledöntjük az előítéleteiket, tévhiteiket, elérhetjük, hogy nyitott, érdeklődő felnőttekké váljanak és a holnap
fogyatékos emberei egy valóban befogadó társadalomban élhessenek.

Szent István téri játszótér

A tavaly átadott, országos hírű mesekert és tematikus játszótér ezúttal is várja
vendégeit. Az idei évtől az évek óta megszokott hagyományőrző játszóház
a Pezsgő térről szintén ideköltözött, hogy tágasabb, csendesebb helyen
nyújtsa a jól megszokott élményt.

Budafok-Tétény Önkormányzata és a Budafoki Református Keresztény
Alapítvány támogatásával

Budapest XXII. kerület, Kossuth Lajos utca 64.

2015 óta Budafok-Tétény ad otthont hazánk egyik legjelentősebb karitatív
szervezete, az Ökumenikus Segélyszervezet országos központjának, mely
idén is megnyitja irodaházának udvarát a fesztivál idejére.
A Családi Sajt- és Borudvaron a látogatók megkóstolhatják és megvásárolhatják a segélyszervezet Kastélyosdombói Sajtműhelyének prémium
minőségű termékeit.
A szociális gazdaságban készülő sajtokhoz idén is a legjobb borok
társulnak majd, melyről a kitelepülő SAUSKA Pincészet gondoskodik:
a SAUSKA szeretet.éhség. CUVÉE jótékonysági bor megvásárlásával a
látogatók a segélyszervezet munkáját támogathatják.
A segélyszervezet udvara hangulatos programhelyszínként is szolgál, ahol
a munkatársak és önkéntesek gyerekprogramokkal, játékokkal és meglepetéskoncertekkel várják a látogató családokat, és „Vitéz László” bábelőadásra is sor
kerül, Barna Zsomborral, a Budapest Bábszínház művészével vasárnap 16.30 kor.
További információk sajtínyenceknek: www.sajtmuhely.hu

Art Quarter Budapest
Budapest XXII. kerület, Nagytétényi út 48-50,
(Magdolna utca és Hosszúhegy tér)

Programok napközben:
FESTÉSZET, SZOBRÁSZAT, FOTÓ, GRAFIKA, FÉNYOBJEKTEK, MUTÁNSBRINGÁK, SZELFIPONTOK, MŰVÉSZPORTRÉK, minden a vizualitás fonalára felfűzve, megtalálható lesz hétvégén a Pezsgő- és Borfesztivál
ideje alatt Budafokon.
Az ingyenesen látogatható programon testközelbe kerülnek az alkotások:
a kiállító művészek erre az alkalomra szabadtérre tervezett, helyspecifikus alkotásai, egyéni látásmódok megismerésére és kialakítására tesznek kísérletet. Kiállító művészek: Czimbal István, Dózsa Sarolta, Drégely Imre, Kovács
Gabriella, Mag Krisztina Szilvia, Millavári Silvia, Molnár Zoltán, NémethKassa Gábor Prizma Kollektíva Kortárs Összművészeti Egyesület, Szili Ferenc.
AUGUSZTUS 30. PÉNTEK
KULTIKUM: Sörház utca 3.
Artér Művészeti Egyesület kiállításmegnyitója 17.30-kor.
Kiállítást megnyitja Sinkó István
AUGUSZTUS 31. - SZEPTEMBER 1. SZOMBAT ÉS VASÁRNAP
KOSSUTH 24. KIÁLLÍTÓTÉR:
11.30-kor Artér Művészeti Egyesület kiállításmegnyitója.
A kiállítást megnyitja Sinkó István

HOSSZÚHEGY TÉR:
A FSZEK Budafoki Könyvtára és a Budafoki Fotóklub sátra egész nap várja
az érdeklődőket
14-16 óra között: Derengés - avagy mire képes a fény?
		A camera obscura rejtelmei
		Agyagos foglalkozás gyerekeknek.

SZÍNPAD:

Augusztus 31. szombat:
16:30 órától:
Dalok gitáron és ukulelén, Juhász Anikó gitárművész előadása
		
Flash mob - néptánc
Szeptember 1. vasárnap
16:30 órától
Mozart zenekar
		
Flash mob- hip-hop

aqb Open House
A nyár zárásaként az aqb Open House mini fesztivál keretében, a 30. Budafoki
Pezsgő- és Borfesztivál ideje alatt ismét megnyílik az aqb a látogatók számára képzőművészeti, zenei, filmművészeti és gasztroprogramokkal augusztus
31-én, szombaton.
program – 2019. augusztus 31.
14:00 - 15:00 Művészetpedagógiai foglalkozás kisiskolásoknak a Textus Ex
Machina című kiállításon Kelecsényi Dóra pszichológussal
max. 15 fő, ingyenes program, de előzetes regisztrációhoz kötött: md@qab.hu
15:00 - 18:00 Szabad műterembejárás
15:00 - 18:00 Celine Ordinoi (US): Left On „SEEN” című kiállítása és
performatív portré rajzolása a 4. emeleten
16:00 Filmvetítések a Spatial Sound Institute terében
Tiltott absztraktok – Bánki Ákos filmje
17:00 Bencze Péter kurátor tárlatvezetése a Textus Ex Machina című nemzetközi csoportos textilművészeti kiállításon
18.00 Getto Balboa – A Speak Easy Project filmje
A filmvetítések ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek: md@aqb.hu
15:00 - 21:00 dj set az udvaron: Siblicity TOTIM Records
18:00 - 20:00 Nemes Z Márió felolvasása a tetőteraszon zenei kísérettel,
Tatai Márton ételeivel és Dankó Ákos, avagy a móri Brigád pince boraival
21:00 Kampec Dolores koncert az udvaron
22:30 - 00:00 dj set az udvaron
Résztvevő alkotók és kreatív cégek: Bagaboo bags, Christa Bartesch, Bolla Szilvia, Borsos Lőrinc, Dallos Ádám, Gosztola Kitti, Halász Péter Tamás,
Kőszeghy Flóra, Molnár Zsolt, Piróth Tímea, Popup film, Ruzicska Tünde,
The Speak Easy Project, Szabó Kristóf - KristófLab, Szenteleki Gábor, Tóth
Márton Emil, Tóth Zsófia, Zatykó Kriszta építész

Törley Pincészet

Lics Pincészet

KATONA BORHÁZ KÓSTOLÓPINCE

Nyitvatartás:
pénteken zárva
szombaton 11:00-21:00 óra között
vasárnap 10:00- 21:00 óra között

Nyitvatartás:
pénteken zárva
szombaton 12:00 -24:00 óra között
vasárnap zárva

Bemutatkozás:
A Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál alatt ismét látogatható a Budafok
központjában található borpince, amelynek története az 1790-es évekre
nyúlik vissza, és ahol először a prefektus, Savoyai Jenő tárolta a borait.
A Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál ideje alatt a szakmai pinceséták során a látogatók ízelítőt kaphatna Budapest Bornegyedeként is ismert
Budafok helytörténetéből, a budafoki pincerendszer kialakulásának
történetéből, és megismerhetik Savoyai Jenő herceg egykori pincéjének történetét. A mai tulajdonosa, a Lics család 1990-ben vásárolta
meg az 1700 m2-es, 11000 hl tárolókapacitású pincét. A Budafok több
száz éves borászati múltjából fennmaradt történelmi pince értékeinek
megőrzése és méltó módon való újbóli hasznosítása elismeréseként
2012-ben Lics László Podmaniczky-díjat kapott.
A Lics Pincészet saját, a Szekszárdi és Etyek-Budai Borvidékek több
mint 70 hektáros szőlőterületeiről származó borait érleli és palackozza
Budafokon. A pince udvarában található mintaboltban a pincészet teljes borkínálata megtalálható. A pincében klimatizált kóstolótermekben
lehetőség van egész évben bejelentett csoportoknak pincelátogatással egybekötött borvacsora szervezésére is.

Bemutatkozás:
Az 1996 őszén alakult vállalkozás felélesztette a családi hagyományokat. A pincészet jelenleg 50 hektáron termeszt szőlőt a Balaton
déli oldalán. A szőlőt boglári pincészetükben dolgozzák fel és érlelik
palackozásig, valamint kierjedt boraik egy részét budafoki pincéjükbe
szállítják további kezelésre, érlelésre. Itt történik a palackozás és ezután
az értékesítés. Boraikat reduktív körülmények között acéltartályokban
tárolják palackozásig, emellett készülnek borok 225 literes barrique és
500 literes ászokhordókban is. A borászat munkájában, ahol a technológia jól összefér a hagyományokkal, fontos szerepet tölt be a második
generáció. Boraik a nyári napsugarat, az aranyló fürtöket, a tavaszi friss
erőt és a termékeny földet rejtik magukban. Az eredmény: tiszta, gyümölcs ízű, zamatos borok, finom savtartalommal.

1221 Bp., Kossuth Lajos utca 44.

Nyitvatartás:
Törley Pezsgőmanufaktúra (Budapest XXII. ker., Anna u 5-7.)
aug. 30. pénteken: zárva
aug. 31. szombaton 12:00-24:00 óra között
szept. 1. vasárnap 12:00- 20:00 óra között
Szent István Korona Pincészet (Budapest XXII. ker. Sörház utca 14.)
aug. 30. pénteken: zárva
aug. 31. szombaton 12:00-20:00 óra között
szept. 1. vasárnap: zárva
Bemutatkozás:
A Törley Pezsgőpincészet 1882-es megalapítása óta folyamatosan
készíti kiváló pezsgőit. Idén a látogatók az Anna utcában nemcsak
a palackban erjesztett és érlelt pezsgők előállítását és a díszteremben
található 20 m2-es mázas Zsolnay-csempeképet tekinthetik meg, hanem egy különleges tárlatnak köszönhetően megismerhetik a magyarországi pezsgőzés múltját és jelenét is.
A Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont a cég sokszínű, időnként nehéz, de egyúttal sikeres 136 évét meséli el. Korabeli relikviák,
feljegyzések betekintést engednek a magyar pezsgőzési kultúra születésébe és fejlődésébe. A gyűjtemény nemcsak tartalmában, de külsejében is valódi különlegességnek számít. A kiállítótérbe lépve máris
egy pezsgősdugó belsejében találja magát a látogató, amelyből egy
palackba, majd egy pezsgőspohárba sétálhat át. Ez a páratlan, újszerű
formavilág a tárlatot még egyedibbé és felejthetetlenebbé teszi.
A Törley Pezsgőpincészet programja a rendezvény ideje alatt:
Szombat:
14:00 - 24:00	Madarak Házibulizenekar és Dj Galamb
Vasárnap:
15:00
Hahó zenekar
16:30 - 20:00 	Dj Galamb
Vezetett pinceséták mindkét nap:
Szombat
12:00 – 22:00 között
Vasárnap:
12:00 – 19:00 között

A borászat programja a rendezvény ideje alatt:
PINCESÉTÁK
A rendezvény alatt a történelmi múltú borpince látogatható. Az ingyenes pinceséták szombaton és vasárnap 12:00, 15:00, 18:00 órakor indulnak, szakmai vezetéssel.
A pinceséták során a látogatók ízelítőt kapnak Budapest Bornegyede,
Budafok helytörténetéből, a budafoki pincerendszer kialakulásának
történetéből, és megismerhetik Savoyai Jenő herceg egykori pincéjének történetét is.
ÉLŐZENEI KÍVÁNSÁGMŰSOR
Élőzene szombaton és vasárnap: Gabró Music
Élőzenei kívánságműsor a borfesztivál ideje alatt 18:00 – 21:00 között.
(Kívánságát a Borfesztivál ideje alatt borvásárlásakor adhatja le 12:00 –
16:00 óra között a Lics Pincészetben)

Információ:
www.torleymuzeum.hu, info@torley.hu

Seybold – Garab Pince
1221 Budapest Péter Pál utca 39.

Információ: www.licspince.hu, https://www.facebook.com/licspince/

Nyitvatartás:
pénteken 18:00-21:00 óra között
szombaton 12:00-23:00 óra között
vasárnap 12:00- 22:00 óra között

GARAMVÁRI SZŐLŐBIRTOK
1222 Budapest, Sörház u. 20.

Bemutatkozás:
A Seybold-Garab Pince Budafok első utcájában, a történelmi Péter-Pál
utcában található, ahol nagyon sok látnivaló akad: bal oldalon látható
Budafok legrégebbi műemléke, a Péter-Pál-kápolna. Az előkertjében
áll az Ősök Fájának nevezett kb. 300 éves mezei juhar és a tiszteletére
állított kopjafa. Szemben magasodik az impozáns Czuba–Durozierkastély, amely egykor híres konyakgyárként működött. De Törley József is ebben az utcában kezdte munkásságát, aki a 41-es szám alatt
lakott és rendezte be első pezsgőgyárát. A 39-es szám alatt bújik meg
a Seybold-Garab Pince, amely rendezvényhelyszínként is funkcionál
esküvők, családi és céges eseményekre.
A Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon a Seybold-Garab Pincében
a látogatók megtekinthetik az egyedülálló Seybold hordót is, amelynek homlokfalát Zsolnay porcelán relief díszíti és amely Dél-Buda
egyetlen iparművészeti műemléke.
A borászat programja a rendezvény ideje alatt:
Péntek:
18 órakor kiállításmegnyitó: A Nádasdy Kálmán Művészeti iskolától
a University of Westminster-ig. A kiállítás digitális és hagyományos
technikák alkalmazásával mutatja be Garab Norbert munkásságát.
Szombaton és vasárnap:
12:00 órától várjuk kedves vendégeinket házias ételekkel, melyek
mellé finom borokat kóstolhatnak:
• Gulyásleves
• Kemencében sült csülök pirított burgonyával és vegyes salátával
• Házi rétes.
A jó hangulatról Veres István tangóharmonika-művész gondoskodik.
Szombaton 19:00 órától ad koncertet az „Egy gondolat bánt engeband”
együttes. A trió jellemzően Muddy Waters, Cream, Jimi Hendrix, Canned
Heat stb. feldolgozásokat játszik.
Információ:
www.seybold-garab.com, orszagcimer@gmail.com, +3670 313 2978

Soós István Borászati és Élelmiszeripari
Szakgimnázium és Szakközépiskola
1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 83.
Nyitvatartás:
pénteken zárva
szombaton 11:00- 21:00 óra között
vasárnap 10:00- 20:00 óra között

Nyitvatartás:
pénteken zárva
szombaton 11:00-22:00 óra között
vasárnap zárva
Bemutatkozás:
A Garamvári Szőlőbirtok a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon a saját
85 hektáros, balatonlellei birtokán termelt friss, illatos fehérborait és
harmonikus, testes vörösborait kínálja, amelyek több kitüntető címet
nyertek az utóbbi borversenyeken. Az alapborok a balatonlellei ültetvényekről kerülnek a „pezsgősítéshez” a Sörház u. 20. szám alatt található pezsgőspincébe, amely már a XIX. század elejétől kezdve nagy
borászati és pezsgőkészítési hagyományokkal rendelkezett. Ebben
a pincében francia hagyományokon alapuló tradicionális technológiával, hosszú érlelési idővel készülnek a Garamvári márkanévvel megjelölt pezsgők a hazai és nemzetközi piacokra egyaránt. A pezsgők
18-24 hónapig érlelődnek a kiváló mikroklímával rendelkező föld alatti
világban, mielőtt forgalomba kerülnének. A pezsgőcsalád több tagja is
elnyerte az utóbbi években a „Budafok Pezsgője” kitüntető címet.
2019. évi kiemelkedő eredményeink:
20. Miklós napi borverseny:
• Lellei Rosé Gold 2018. – Aranyérem
24. Kadarka Nemzetközi Nagydíj:
• Lellei Kadarka 2017 – aranyérem
• 2. legjobb kadarka Magyarországon
Országos Borverseny 2019:
• Lellei Irsai Olivér 2017 – aranyérem,
• Lellei Chardonnay 2018 – aranyérem
• Sinai Cabernet Sauvignon 2015 – aranyérem
• Sinai Cabernet Franc 2017 – aranyérem
• Garamvári Lellei Furmint Brut 2017 – ezüstérem
Smile Wine Különdíj (A legjobb hazai fajtából készült pezsgő)
Balatoni régió borversenye:
• Garamvári Prestige Brut 2014 - nagyaranyérem „Balaton legjobb pezsgője”
• Prémium Sauvignon Blanc 2018 – aranyérem
• Lellei Irsai Olivér 2018 – aranyérem
MUN-DUS Vini Nemzetközi Borverseny 2019:
• Garamvári Tokaji Furmint Brut 2015 – Champion díj, aranyérem
• Garamvári Prestige Brut 2014 - Aranyérem
• Lellei Chardonnay 2018 – aranyérem
A fesztivál ideje alatt az érdeklődőket csoportosan végigvezetik
a pezsgőspincében, ahol megtekinthetik a tradicionális pezsgőkészítés főbb lépéseit és folyamatát, illetve megkóstolhatják a rendkívüli
kedvezménnyel kínált pezsgőket és borokat.

Budafoki Tangazdaság
1221 Budapest Josika u. 14.
Nyitvatartás:
szombaton 11:00-21:00 óra között

A borászat programja a rendezvény ideje alatt:
Ingyenes pinceséták szombaton 12:00 – 19:00 óra között.

Bemutatkozás:
A Budafokon található Soós István Borászati technikum lassan 120 éve
látja el a középfokú borász szakemberek képzését, biztos egzisztenciát
nyújtva az ide jelentkező nyolcadikos diákoknak érettségi és szakképző
évfolyamain. De új lehetőséget biztosít a szakmai oktatásban is, a szőlészet-borászat iránt érdeklődő felnőttek számára indított tanfolyamos
képzéseivel. Oktatásuk alapja az országosan kiemelkedő gyakorlati
bázis, hiszen tangazdaságuk és tanpincéjük korszerű technológiával,
saját gépparkkal rendelkezik, ezért tudják garantálni a gyakorlatorientált képzés megvalósítását.
Tekintsék meg a tangazdaságot szombaton 14:00-23:00 között és látogassanak el a budafoki Szőlőhegyre! A hangulatos iskolaudvaron megkóstolhatják az iskola minőségi borait és vegyszermentes mustjaikat is.

Pezsgős kalandozás a zene világában:
19:00 – 20:30 ST. MARTIN koncert - szaxofon és pánsíp
21:00 – 22:00 Tánc a javából a „MIRAR” Minden Idők Rock ’n’ Rollja
Zenekarral

A borászat programja a rendezvény ideje alatt:
• Budafokon szüretelt must értékesítése
• Fotókiállítás Budafokról
• Saját termelésű borok árusítása
• Finom falatok, frissensültek
• Tájékoztatás az iskola nappali, esti és tanfolyamos képzéseiről

Bemutatkozás:
A Várszegi Pincészet hosszú ideje foglalkozik borkészítéssel, de hivatásszerűen 2010-ben kezdte meg munkáját a Balatonboglári Borvidéken.
Céljuk, hogy népszerűsítsék a kisebb családi vállalkozásokat és jó minőségű borokat kínáljanak a borkedvelőknek. Nagy szorgalmat igénylő,
a hagyományokat tisztelő, de újító és kísérletező szemlélettel alapították
meg pincészetüket. Jelenlegi termőterületeik nagysága 25 hektárra tehető, ültetvényeik Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonbogláron
találhatók. Budafokon található borászatuk érlelőpincéje, ahol helyet kapott a kóstolópince is. Itt tematikus borbemutatókat tartanak, amelyekre
szeretettel várják a borértőket, borkedvelőket, a borok csodálatos világával ismerkedő borbarátokat.

A tangazdaság programja a rendezvény idején:
Vendégeket fogadunk a Budafoki Szőlő kertben, a Plébánia utca végén
található 3,5 ha-os Tangazdaságunkban. A fesztivál nyüzsgését nem
igénylők számára biztosítunk egyedi, pihenős biokörnyezetet. Különlegesség az itt termelt szőlőből készült minőségi fajta borok kóstoltatása,
az egyszerű ízesített kenyérszeletekkel.
Információ:
www.borasziskola.hu

Információ: www.garamvari.com

Várszegi Pincészet

1222 Budapest, Nagytétényi út 70/a
Nyitvatartás:
pénteken zárva
szombaton 15:00-21:00 óra között
vasárnap zárva

1222 Budapest, Borkő u. 10.

A Borászat programja a rendezvény ideje alatt:
Szombaton
12:00-24:00 óra között: Borkóstolás pincehangulatban. Kóstoljanak bele
a Balaton ízeibe!
12:00 órától zárásig:
• balatonboglári és tokaji borok kóstolója
• boros játékok, ajándékokért: zsákbamacska, borfelismerés, bor-totó
• pinceséta óránként, meglepetésekkel
• kortárs festőművész barátaink kiállításai
• gyermeksarok
• Kézműves kecske- és juhsajt-különlegességek
• hangulatos élőzene a borkóstoláshoz
Kínált ételek:
• parasztos sonka- és sajttálak
• zsíros és tepertőkrémes kenyér lilahagymával
• debreceni, mustárral, kenyérrel
• házi pogácsa
• borokon túl fröccskülönlegességek, házi szörpök, limonádék, egyéb
meglepetések
A fesztivál teljes ideje alatt akciós borvásárlási lehetőség: kettőt fizet
hármat kap palackakció!
Információ:
www.katonaborhaz.hu, www.facebook.com/Katona.Borhaz
instagram: @katonaborhaz, #katonadolog #katonaborhaz

Kemendy Tradicionális Pezsgőműhely
1223 Budapest, Elza u. 27.
Nyitvatartás:
pénteken zárva
szombaton 12:00-21:00
vasárnap 12:00-18:00
Bemutatkozás:
A család szőlőtermesztéssel és borkészítéssel kapcsolatos története
visszanyúlik a II. világháború előtti időszakra. A Kemendy Tradicionális
Pezsgőműhely Kft. elindítója ifjabb Kemendy László volt, aki a nagyvállalati munkáját maga mögött hagyva, egy nehéz, de határozott döntés
után 2016-ban megalapította pincészetét. Eredeti céljuk és egyben
a vállalkozás lényege az volt, hogy barátaiknak, ismerőseiknek finom
pezsgőket készítsenek, olyat, amelyeknél nem kell magyarázkodni,
megmagyarázni, mit, hol és mikor kell érezni, miért ilyen vagy olyan a
stílusa. Egyszerűen jó ivású legyen, és örömét lelje benne, aki megkóstolja. A családi vállalkozás jellegéből adódóan kis mennyiségeben
kuriózumokat állítanak elő: finom, jó szerkezetű alapborokból, szigorú
higiéniai viszonyok között, precíz technológiával, érdekes, limitált szériájú pezsgőket készítenek.
Információ: kemendypezsgomuhely.hu
Előzetes regisztráció: +3620 280 9452

ZÁBORSZKY KÚRIA-BORVÁROS
1221 Budapest, Nagytétényi út 24.

A budafoki pincerendszer középpontjában várja látogatóit.
Nyitvatartás:
pénteken 18:00-20:00 óra között
szombaton 15:00-19:00 óra között
vasárnap 12:00- 19:00 óra között
A ZÁBORSZKY KÚRIA-BORVÁROS nem kevesebbre vállalkozik, mint
hogy a maga teljességében mutassa be a bor csodáját: együtt mindazzal a történelmi és kulturális hagyománnyal, amelytől elválaszthatatlan.
A TÖRTÉNELMI HORDÓSORON az évszázados hagyományok alapján
kialakult különböző típusú hordók és a fafaragó művészek remekművei
szemlélhetők meg, a MESTERSÉGEK MÚZEUMÁBAN a borszállításhoz
és hordókészítéshez kapcsolódó egykori szakmák relikviái mesélnek
az alkotás folyamatáról a BORUTCÁN a magyarországi borvidékek a
PESTISKÁPOLNÁBAN a korabeli hitélet építészettörténeti emlékeiben
gyönyörködhet a látogató.
A borról egy egész város mesél Önnek azon a helyen, amely a magyar
borászati hagyományok legimpozánsabb jelképe: a budafoki pincerendszerben, amit a bor tett Európa egyik leghíresebb pincelabirintusává.
Programok:
2019. augusztus 30. péntek 18:00 óra
Mészáros László Képzőművészeti Kör kollektív tárlatának megnyitója
A kiállítást megnyitja : Karsay Ferenc polgármester
A kiállítás a borfesztivál alatt a Kúria nyitvatartási idejében térítésmentesen megtekinthető
2019. augusztus 31. szombat
Pinceséta programok minden egész órában 15:00-19:00 óra között
2019. szeptember 1. vasárnap
Pinceséta programok minden egész órában 12:00-19:00 óra között
Pinceséta programjainkra belépőt kell váltani, melynek díja : 1200.-Ft / fő

MAGDOLNA BORKLUB ÉS RENDEZVÉNYHÁZ
Budapest XXII. kerület, Magdolna u. 30.

A családias hangulatú Magdolna Borklub és Rendezvényház Budafok
központjában található. A pincénk 1817-ben épült, az előtte lévő présház újjáépítése során igyekeztünk a lehető legtöbb eredeti elemet
megőrizni.
Nyitvatartás:
Augusztus 31. szombat: 12:00-22:00 óra
17:00-21:00 Örökzöldek szaxofonra
Szeptember 1. vasárnap: 12:00-19:00 óra

Információ: www.varszegipinceszet.hu, info@varszegipinceszet.hu,
Telefon: +36 30 604 61 23

A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! LAPZÁRTA: 2019. augusztus 23.

BELÉPÉS

A rendezvény helyszínén a kiszolgálás kizárólag üvegpoharakban történik
– a látogatóknak, ha kóstolni szeretnének, kóstolópoharat kell vásárolniuk.

A pohár ára 900 Ft.
A fesztivál poharai nem visszaválthatók!
A fesztivál pohárszállítója: Fulker.
A fesztiválon az összes koncert és részprogram ingyenes. A kísérőrendezvények,
pinceprogramok stb. esetleges részvételi díjairól a helyszínen adnak tájékoztatást.

Közlekedés, megközelítés
Pincejárat
A Pincejárat a borfesztivál alkalmából augusztus 31-én, szombaton sűrített
menetrenddel közlekedik, 30 percenként, 13.30-tól 21.00 óráig, módosított
útvonalon, a Bálna Budapest parkolója és a Törley Pezsgőmanufaktúra között.
A Pincejárat napijegy ára online elővételben 1000 Ft, a buszon 1200 Ft, ami
augusztus 31-én korlátlan számú utazásra jogosít a Bálna parkolója és a Törley
Pezsgőmanufaktúra között.
Info: www.bornegyed.hu/pincejarat

Fesztiváljárat
A fesztivál területén, a pincészetek között a Fesztiváljárat közlekedik, mely külön,
utanként 500 Ft-os díjért vehető igénybe, amit a buszon lehet megvásárolni.

tömegközlekedés
A fesztivál gyorsan és kényelmesen megközelíthető tömegközlekedési járatokkal:
Buszjáratok: 33, 58, 114, 133 E, 141, 158, 213, 214, 241, 241A, 250, 250B, 251, 251A
Villamosjáratok: 47, 56
Éjszakai járatok: 941, 973
Vasút: Budafok állomás
Az aktuális közlekedési helyzetről, kérjük, tájékozódjon a BKK weboldalain, vagy
a BKK mobilapplikációk segítségével.

Házirend
1. A rendezvény területére autóval behajtani tilos. Kivétel ez alól, akinek az önkormányzat által kiállított behajtási engedélye van.
2. A rendezvényen 18 év alatti látogatók alkoholos italokat, valamint dohányárut
nem vásárolhatnak.
3. A kóstolópoharak megvásárlásával, valamint a rendezvény területére történő
belépéssel a házirend rendelkezéseit a vendégek önmagukra nézve kötelező
érvényűnek ismerik el. Minden látogató köteles oly módon viselkedni, hogy
a többi látogatót ne veszélyeztesse, illetve nyugalmát ne zavarja meg. A rendezőknek, illetve a helyszínen szolgálatot teljesítő rendőröknek és felügyelőknek,
valamint a biztonsági szolgálat tagjainak jogában áll ez esetben a rendbontót
a fesztivál területéről kikísérni.
4. A rendezvény területére ütő-, vágóeszközt vagy bármely, mások testi épségét
veszélyeztető tárgyat bevinni tilos!
5. A fesztivál területén elhelyezett értéktárgyakra, esetleg bekövetkező káresetekre, személyi sérülésekre a szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak!
6. Az Oroszlános udvar/Borudvar egyidejű befogadóképessége 1800 fő. Kérjük,
legyenek türelmesek az udvarba történő ki- és beléptetés során!
7. A rendezvényről hang- és képfelvétel készülhet. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a szervezőkkel szemben.
8. A fesztivál területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle
kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!
9. A rendezvény nyitvatartási ideje: szombaton 10.00–02.00 óráig, vasárnap
10.00–23.00 óráig. (A programok vasárnap 10.00-22.00 óráig tartanak.) Az éjszakai záróra után a vendégek kötelesek a rendezvény területét mielőbb elhagyni.
10. A szervező a műsorváltozás jogát fenntartja. A fesztivál rossz idő esetén is
megrendezésre kerül.
11. Minden kedves borfesztiválozónak kellemes szórakozást kívánunk!

TILOS MEGÁLLNI

LEZÁRT ÚTVONALAK, TERÜLETEK:

• a Savoyai Jenő téren 2019. augusztus 29-én 9.00 órától
2019. szeptember 2-án hajnali 4.00 óráig
• a Kölcsey utca teljes szakaszán 2019. augusztus 30-án
8:00 órától 2019. szeptember 2-án hajnali 4:00 óráig
• a Magdolna utcának a Magdolna u. 25. - Kossuth Lajos
utca 28. közötti szakaszán 2019. augusztus 30-án 7:00
órától 2019. szeptember 2-án hajnali 04:00 óráig
• a Magdolna utcának a Savoyai Jenő tér – Hosszúhegy
tér közötti szakaszán 2019. augusztus 30-án 10:00 órától
2019. szeptember 2-án hajnali 04:00 óráig
• a Magdolna utca teljes szakaszán 2019. augusztus 30án 12:00 órától 2019. szeptember 2-án hajnali 4:00 óráig
• a Kossuth Lajos utca mindkét oldalán a Duna utca és a
Tóth József utca között 2019. augusztus 30-án 10:00 órától 2019. szeptember 2-án hajnali 4:00 óráig
• a Mária Terézia utca mindkét oldalán a Duna utca és a
Tóth József utca között 2019. augusztus 30-án 10:00 órától 2019. szeptember 2-án hajnali 4:00 óráig
• a Donszky Árpád utcai parkolóban 2019. augusztus 30án 10:00 órától 2019. szeptember 2-án hajnali 6:00 óráig
• a Mihalik Sándor utca (Posta épülete és a Piactér közötti szakaszán2019. augusztus 30-án 17:00 órától 2019.
szeptember 2-án hajnali 4:00 óráig
• a Mihalik Sándor utca Mária Terézia u. és Kossuth Lajos
utca közötti szakaszán 2019. augusztus 30-án 10:00 órától 2019. szeptember 2-án hajnali 4:00 óráig
• a Játék utcán (Mihalik Sándor utca – Városház tér közötti
szakasz) 2019. augusztus 30-án 12:00 órától 2019. szeptember 2-án 12:00 óráig

• a Leányka utca páratlan oldali szélső forgalmi sávja
a Törley tér és a Savoyai Jenő tér között 2019. augusztus 29-én 17:00 órától 2019. augusztus 30-án 12:00
óráig
• a Savoyai Jenő tér 2019. augusztus 30-án 12:00 órától 2019. szeptember 2-án hajnali 4:00 óráig
• a Magdolna utca teljes szakasza 2019. augusztus
30-án 12:00 órától 2019. szeptember 2-án hajnali 4:00
óráig
• a Kossuth Lajos utca 2019. augusztus 30-éán 12:00
órától 2019. szeptember 2-án hajnali 4:00 óráig
• a Donszky Árpád utcai parkoló 2019. augusztus 30án 12:00 órától 2019. szeptember 2-án hajnali 4:00
óráig
• a Mihalik Sándor utca (Posta épülete és a Piactér
közötti szakasza) 2019. augusztus 30-án 19:00 órától
2019. szeptember 2-án hajnali 4:00 óráig (kivéve: BKK)
• a Mihalik Sándor utca Mária Terézia u. és Kossuth
Lajos utca közötti szakasza 2019. augusztus 30-án
12:00 órától 2019. szeptember 2-án hajnali 4:00 óráig
(kivéve: BKK)
• a Szent István tér és a Szieszta Pont közötti útszakasz (Játék utca – Mária Terézia utca közötti szakasz)
2019. augusztus 30-án 19:00 órától 2019. szeptember
2-án hajnali 4:00 óráig
• Városház tér (kivéve a Polgármesteri Hivatal előtti
útszakasz) 2019. augusztus 30-án 12:00 órától 2019.
szeptember 2-án 12:00 óráig

SZAKASZOSAN ÉS IDŐSZAKOSAN
LEZÁRÁSRA KERÜLŐ ÚTVONALAK:
• a Nagytétényi út szélső forgalmi sávja - a Nagytétényi
út 24-26. és a Tóth József utca közötti szakasza - 2019.
augusztus 31-én 9:15 és 9:30 óra között

VÁLTOZÁS: KÉTIRÁNYÚ FORGALOM:
• a Mária Terézia úton a Savoyai Jenő tér és a Tóth József
utca között 2019. augusztus 30-án 12:00 órától 2019.
szeptember 2-án hajnali 4:00 óráig
• az Anna utca – Törley tér és Savoyai Jenő tér – közötti szakaszán 2019. augusztus 30-án 12:00 órától 2019.
szeptember 2-án hajnali 4:00 óráig,

VÁLTOZÁS:
VÁLTAKOZÓ IRÁNYÚ FORGALOM:
• a Kölcsey utcában 2019. augusztus 30-án 8:00 órától
2019. szeptember 2-án hajnali 4:00 óráig
Kérjük, hogy az ideiglenes forgalmirend-változások
miatt fokozott figyelemmel és körültekintéssel közlekedjenek Budafok belvárosában.

budafokiborfesztival.hu | Fb.com/budafokiborfesztival
A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! LAPZÁRTA: 2019. augusztus 23.
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Elsősegély

Fesztiváljárat a budafOki pincészetekhez
A fesztivál ideje alatt fesztiváljáratot üzemeltetünk, amellyel kényelmesen megközelíthetők a helyi pincészetek. A buszjárat 0–6 éves korig ingyenesen igénybe vehető, 6 éves kor felett egy utazás ára 500 Ft.
Az egy útra szóló menetjegy a buszon vásárolható.
A buszjárat az alábbi időpontok között közlekedik:
szeptember 1. (szombat): 12:00–22:00 | szeptember 2. (vasárnap): 12:00–22:00
A busz útvonala:
2019. augusztus 31. szombat: Törley Pincészet, Seybold-Garab Pince | Piactér | Fröccs terasz, Lics Pincészet | Soós István Borászati Szakközépiskola | Záborszky Pincészet, Budafok Borváros | AQB Open House | Várszegi Pincészet, Katona Borház | Barlanglakás | Garamvári
Szőlőbirtok, Szent István Korona Pince, Kultikum | Fröccs terasz, Lics Pincészet | Piactér | Törley Pincészet, Seybold-Garab Pince
2019. szeptember 1. vasárnap: Törley Pincészet, Seybold-Garab Pince | Piactér | Fröccs terasz, Lics Pincészet | Soós István Borászati Szakközépiskola | Záborszky Pincészet, Budafok Borváros, (Kultikum) | Barlanglakás | Fröccs terasz, Lics Pincészet | Piactér | Törley Pincészet,
Seybold-Garab Pince

1 Törley Pezsgőpincészet Anna utca 5-7.
2 Bor udvar Oroszlános udvar, Leányka utca 1/b.
3 Pezsgő tér Savoyai Jenő tér
4 Szent István téri mesepark és hagyományőrző fa játszóház
5 Szőlőskert Gyereksátor Knoll József utca – Plébánia u.
6 BORLIGET | 30-AS PONT Városház tér
7 Piactér Budafoki Szomszédok Piaca, Játék u. 8
8 Művész utca Magdolna utca
9 Seybold-Garab Pincészet Péter Pál utca 39.
10 Bornegyed.hu | Médiaudvar Kossuth Lajos utca 23.
11 Kossuth 24 Kiállítótér Kossuth Lajos utca 24.
12 Fröccs terasz Promontor udvar, Kossuth Lajos utca 25-29.
13 Magdolna Borklub és Rendezvényház Magdolna utca 30.
14 Lics Pincészet Kossuth Lajos utca 44.
15 Ökumenikus Segélyszervezet Családi Sajt- és Borudvar Kossuth Lajos u. 64.
16 Rózsakert Baptista Közösség – családi programok Donszky Árpád utca
16 OTP-Kézenfogva Alapítvány kamion Donszky Árpád utca
17 Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola Kossuth Lajos utca 83.
18 Záborszky Pincészet – Budafok Borváros Nagytétényi út 24-26.
19 Kultikum - Artér Művészeti Egyesület kiállítás Sörház u. 3.
20 Szent István Korona Pince Sörház u. 18
21 Garamvári Szőlőbirtok Sörház utca 20.
22 Haggenmacher Udvar - Art Quarter Budapest Nagytétényi út 48-50.
23 Várszegi Pincészet Nagytétényi út 70.
24 Katona Borház Borkő utca 10.
25 Barlanglakás emlékmúzeum Veréb u. 4
26 Kemendy Tradicionális Pezsgőműhely Elza u. 27
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