Harmincéves jubileum

Halász Judit koncertje

Vári Attila az olimpiáról

Középmezőnyben

Karsay Ferenc polgármester köszöntötte Orbán
Juditot a közszolgálatban eltöltött harmincéves
jubileuma alkalmából. (2. oldal) 

Minden jegyet elkapkodtak
Halász Judit szeptemberi koncertjére
a Klauzál Házban. (10. oldal) 

Még sohasem szerzett érmet mindkét
magyar vízilabda-válogatottunk egy olimpián.
Tokióban sikerült. (12. oldal) 

A BMTE nem tudott nyerni Siófokon, az 1-1-es
döntetlennel egyelőre középcsapat vagyunk.
Kovács Dávid értékel. (12. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Sztárvendég
a Borudvarban
Takács Nikolas
a 100 Tagú
Cigányzenekarral
lép fel

(10. oldal) 
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Pénteken kezdődik a Budafoki Bornapok!
Szűkebb keretek között ugyan, de újra átélhetjük a budafoki pezsgő borkalandot kerületünk szívében szeptember 3. és 5. között
z idő rövidsége és a jelenlegi járványügyi

délután Promontorium pódiumbeszélgetések
lesznek többek között Garbóci László helytörténésszel, Orbán Gergellyel, a Soós István
Borászati Szakközépiskola igazgatóhelyettesével, Deutsch Anitával, a Bornegyed művészeti vezetőjével, de lesz borkóstoló is Bitai
Gergely sommelier-vel. A helyszín védettségi igazolvány nélkül is látogatható.
Budafok Agoráján, azaz a Szomszédok Piaca előtti téren napközben családi alkotó- és játszóházzal (a platánfa alatt),
valamint vásárral, kiváló borokkal és ínycsiklandó, igazi piaci ételekkel várnak mindenkit szeptember 4-én és 5-én. A Piactéren a Szeleshát birtok, a Bibok Pincészet és
a Sápi borai mellett „Kapj rá!” elnevezéssel
halfogyasztást népszerűsítő roadshow is lesz
az Agrármarketing Centrummal. A helyszín
védettségi igazolvány nélkül is látogatható.
A Szieszta ponton (Szent István tér – a
Piactér mellett) kellemesen „ejtőzhetnek”
a vendégek a városi nyüzsgésben Ez lesz a
könnyed borok és beszélgetések helyszíne,
baráti társaságok találkozási pontja. A kitelepülő borászatok között megtalálható lesz a
Borgiorno, a Birkás Borház, a Laposa Badacsony, a Katona Borház, a ViMaVin Pincészet. A helyszín védettségi igazolvány
nélkül is látogatható. (A polgármester kö-

Aintézkedések miatt a hagyományos Buda-

foki Pezsgő- és Borfesztiválhoz képest sajnos kevesebb helyszínen, de hangulatában,
megjelenésében egy hasonló eseménnyel készülnek a szervezők szeptember első hétvégéjén. Összesen négy helyszínen vehetünk
részt színes programokon. A rendezvény fő
helyszíne a Borudvar lesz (Oroszlános Udvar – Leányka utca 1/B), ahol a kerületi borászatok mellett zajlanak majd koncertek is.
Szeptember 3-án 16 órától éjfélig, szeptember 4-én 10 órától másnap 2 óráig vehetünk
részt zenés programokon. A hatályos jogszabálynak megfelelően ide a belépés csak érvényes védettségi igazolvánnyal lehetséges. A
Borudvarban a nemzetiségi önkormányzatok
fellépései és a Mazsola együttes bábelőadása
mellett többek között meghallgathatjuk a 100
Tagú Cigányzenekart vendégével, Takács Nikolasszal, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával. Itt koncertezik majd a
Swing à la Django, a Kolompos együttes, a
RockFlow, a Ruby Harlem, a The Bluesberry
Band Tátrai Tiborral és a Kerekes Band. Bemutatót tart ezen a helyszínen a Szinergia
Mazsorett és Táncstúdió, este pedig DJ Matek Márk fog gondoskodni a hangulatról.
A Borligetben (Városház tér) igazi lounge
miliő várja majd a borkedvelőket a Városház
tér előtti parkos területen. A Borliget sátrában

A kitelepített svábokra emlékeztünk

szöntőjét a 3., a részletes programot a 4–9.
oldalon olvashatják.) 

Késik a fővárosi felújítás a Kossuth utcában
Az új céldátum szerint október 1-je és november 15-e között kezdődhet az útfelújítás
helyszíni bejárás során a fővárosi

Akivitelező cég, a Budapest Közút

A Nagytétényi Polgári Kör és a Német Nemzetiségi Önkormányzat megtartotta hagyományos találkozóját, amelyen a nagytétényi svábok kitelepítésének 74. évfordulójára emlékeztek, és koszorút helyeztek el ebből az alkalomból a Nagytétényi Sváb
Emlékműnél. A Nagytétényi Sváb Pikniken részt vett Karsay Ferenc polgármester, Csiszár Zsuzsanna helyi önkormányzati képviselő, Kovács Tibor rendőrkapitány és kerületi díszpolgárok is. (Továbbiak a 2. oldalon) 

arról tájékoztatta az önkormányzatot,
hogy kisvárosunk egyik legforgalmasabb útszakaszán az iránydátum szerint
október 1-je és november 15-e között
kezdődhetnek az útfelújítási munkálatok. Ez azt jelenti, hogy jó eséllyel a
karácsonyi ünnep előtt végeznek az
aszfaltozással.
A Kossuth Lajos utcában a munkavégzés folyamatos lesz, és még 6 hétig fog tartani – tájékoztatta Karsay Ferenc polgármestert és a kerület vezetőit,
szakembereit egy helyszíni bejárás során a fővárosi kivitelező cég és a Budapest Közút. Az önkormányzat felhívja a
lakosok figyelmét, hogy a fővárosi kivitelező cég a hétvégén is végez majd
munkálatokat. (Folytatás a 3. oldalon) 

2



INTERJÚ, RIPORT

 Városházi Híradó

A kitelepített svábokra
emlékeztünk Nagytétényben

Karsay Ferenc: Legyenek fenntartásaink a felszabadítást emlegetőkkel szemben!
Nagytétényi Polgári Kör és a NéNemzetiségi Önkormányzat
megtartotta hagyományos találkozóját,
amelyen a nagytétényi svábok kitelepítésének 74. évfordulójára emlékeztek,
és koszorút helyeztek el ebből az alkalomból a Nagytétényi Sváb Emlékműnél. A Nagytétényi Sváb Pikniken részt
vett Karsay Ferenc polgármester, Csiszár Zsuzsanna helyi önkormányzati képviselő, Kovács Tibor rendőrkapitány és kerületi díszpolgárok is. A
program bevezetéseként Lászlóné Varga Éva, a kerület díszpolgára, a Nagytétényi Polgári Kör elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd a Südoffen
Blaskapelle Zenekar közreműködésével az emlékezők közösen elénekelték
a magyar Himnuszt és a magyarországi németek himnuszát.
Dindi István helytörténész (képünkön) beszédében hangsúlyozta: a német
szakirodalom a magyar svábok kiűzéséről beszél, ami pontosabb megfogalmazása annak a tragédiának, amit kitelepítésként emlegetünk. Ez Nagytétény
számára azért is nagy veszteség volt,
mert a svábok már a 18. század végén
megteremtették itt a szőlőkultúrát, majd
a filoxéravész után elindították az őszibarack-termelést, és a munkájukra büszke

Amet

lehetett az egész ország. Ezért is megbocsáthatatlan, hogy a második világháború után, a kollektív bűnösség elve alapján, megalázó módon marhavagonokban
hurcolták el őket az országból.
Ezt követően Ugrin-Farkas Tamara, az Árpád Utcai Német Nemzetiségi és Nyelvoktató Általános Iskola diákja mondott verset német nyelven,
majd Csepeli Péter olvasta fel egy Felvidékről kitelepített magyar gondolatait. A megemlékezésen felszólalt
Szirtes Edit, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, aki a pandémia és
a kitelepítés időszaka között vont párhuzamot. Mint mondta, a rossz idők
gyakran elszakítanak minket egymástól. Nagy László és Babits Mihály szavait idézve a szeretet és az összetartozás fontosságára hívta fel a figyelmet.
Karsay Ferenc polgármester beszédének a felszabadítás és a felelősség
gondolata adta a vezérfonalat. Emlékeztetett: a második világháború után a
fasiszta diktatúra alól ugyan felszabadítottak minket a szovjetek, de itt maradtak és kommunista diktatúra következett. Egy személyes élményét felidézve
elmesélte, hogy amikor a kommunista osztályharc kiteljesedett, a nagyszüleit kitelepítették a Hortobágyra, pedig

csak annyi volt a bűnük, hogy módosabb gazdáknak számítottak. Mint
mondta, ez az osztályharc érte el Nagytétényt is, ahogyan az egész országot. – Nem véletlen, hogy amikor otthon elhangzott a felszabadítás kifejezés,
nagyapám hangsúlyából érezni lehetett, hogy itt valami egészen másról volt
szó – emlékezett a polgármester. Karácsony Gergely főpolgármesterre utalva felhívta a figyelmet arra, hogy ma a
baloldal egyik miniszterelnök-jelöltje
azt találta mondani, „fel kéne szabadítani Magyarországot”. Figyelmeztetett
azonban arra, hogy ezt már megtették a
szovjet katonák úgy, hogy közben elűzték a svábokat. A mostani úgynevezett
„felszabadítók” azonban inkább hoznának külföldről idegen anyanyelvűeket.
– Nekünk az a felelősségünk, hogy elmondjuk a gyerekeinknek, unokáinknak, a jövő generációinak, legyenek
fenntartásaik a felszabadítást emlegetőkkel kapcsolatban. A hazánkat ugyanis mi magunk tudjuk felszabadítani, a
szabadságunkat megőrizni, ehhez nincs
szükség keleti vagy nyugati hatalmakra.
Legyünk a saját sorsunk gazdái! – zárta
a beszédét a polgármester.
A megemlékezés közös koszorúzással és a Szózat eléneklésével zárult. n (vh)

Boldog csütörtök
Serfőző Lászlót kérdeztük, aki elnyerte
az Év Budafok-tétényi Vállalkozója díjat
Kevés embernek kell bemutatni a budafoki piacon működő két hús- és
hentesárubolt tulajdonosát, Serfőző Lászlót, aki az idén elnyerte az Év
Budafok-tétényi Vállalkozója díjat.
Serfőző és Társa Kft. ügyvezetője

Amár a régi piacon is dolgozott, öt-

Megőrizné kerületünk ékszerdoboz jellegét
Új főépítésze van Budafok-Téténynek Szesztai György személyében
Szesztai György augusztus közepe óta kerületünk főépítésze. A 43 éves városépítész tulajdonképpen visszatért a Városház térre, hiszen 2009 és 2014 között már
dolgozott városépítészeti referensként, és
hat évig lakott is Budatétényben. Célja a
kerület barátságos, emberközeli jellegének megőrzése, az építészeti minőség és
a helyi urbanisztika előmozdítása.
zesztai György a BME-n a XXII. ke-

Srületi önkormányzat segítségével sze-

rezte meg továbbképzésként a főépítész
szakmérnöki diplomát, az ott tanultakat
is hasznosítani szeretné, ugyanúgy, ahogyan a Mű-Hely várostervező irodában
Nagy Béla mellett nagyléptékű városrendezési tervek készítésével szerzett tapasztalatot.
„Fontos megjegyezni, hogy én vis�szatértem Budafokra, hiszen öt éven
át segítettem Rumi Imre akkori főépítész munkáját fejlesztési, koncepcionális
ügyekben, városmarketing-stratégiában,
majd elvetett a sors Újpestre, ahol már
főépítészként dolgoztam. Aztán felfigyeltem a XXII. kerületi pályázati kiírásra, beadtam a pályázatomat, és augusztus
közepétől én lettem a kerület főépítésze.
Óriási megtiszteltetés ez számomra” –
beszélt kerületünk új főépítésze visszatérésének körülményeiről.
„Budapest egyik legbarátságosabb

kerülete a huszonkettedik, különleges
identitása van Budafok-Téténynek, itt
még előfordul, hogy az emberek, ismeretlenek is, köszönnek egymásnak az utcán. Ezt a szokást meg kell őriznünk –
jegyezte meg a városépítész. – Miként a
kisvárosi jelleget is, a Péter-Pál utca hangulatát, reflektálva a Kisváros a nagyvárosban szlogenünkre. Ugyanakkor az is
fontos, hogy az itteni lakosok mindazt
megtalálják a kerületben, amire a modern világban szükségük lehet.”
„A legutóbbi főépítész-konferencián
sokat beszéltek arról a kollégák, hogy az
elmúlt évtizedekben rengeteget változott
a város, és így Budafok-Tétény is. Annak idején részt vettem a Szomszédok

piaca pályázatának előkészítésében, és
azt hiszem, az például egy nagyon sikeres projekt volt. Ehhez hasonló jó beruházásokkal, kis lépésekkel kell a budafoki városközpontot még élhetőbbé tenni,
ennek a törekvésnek jó és sikeres eleme
a Magdolna Udvar is.”
A helyben tervező építészek és az építtetők felelőssége is nagy a kerületben,
a főépítész kéri őket, hogy a budafoktétényi tájképi arculathoz, építészeti hagyományokhoz illeszkedő kortárs építészetben gondolkozzanak. Egy új épület
építése generációkon átívelő ügy.
A főépítész fontosnak tartja a Magyar
Zarándokút ügyét.
„A Magyar Zarándokút – vagy ahogy
előszeretettel nevezik: a magyar El
Camino – Esztergomból vezet Máriagyűdre, a bazilikától a Villányi-hegységben épült Mária-kegyhelyre, és keresztülhalad a kerületünkön, a Duna partján.
Remélem, egyre többen lesznek a zarándokok, és egyre jobb hírét viszik Budafok-Téténynek.”
Szesztai György szívügye a kerékpáros-hálózat fejlesztése, azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy – amint az
Koppenhágában is szokás – biciklivel
közelítse meg a munkahelyét. Ahogy
egy modern, környezettudatos főépítészhez, egy várostervezőhöz illik. n
(Ch. Gáll András)

letei megvalósítására azonban a Szomszédok Piacán nyílt igazán lehetősége. Nevéhez fűződik például a Kerület
kolbásza, amelyből egy pár eladásával
kétszáz forintot ad át a rászorultakat támogató Magyar Élelmiszerbanknak, és
a boldog csütörtök is, amikor minden
terméket tíz százalékkal olcsóbban vásárolhatunk nála.
Serfőző László közel húsz éve fáradozik azon, hogy vevői a vásárlás után
elégedetten távozzanak, és nemcsak az
ő boltjaiból, de a piac összes kereskedőjétől. Sokat és sokszor segít a kerületi intézményeknek, és a helyi eseményeken is az ő árujával találkozhatunk.
– Dunaharaszti lakos, de budafokinak érzi magát – szokta mondani.
Hogy érintette a kerületi díj?
– Nagyon megtisztelőnek tartom.
Az jelenti a legtöbbet, hogy a közvetlen környezetem egy ilyen díjra felterjesztett, és a képviselő-testület is
méltónak talált rá. Ez nekem nagyon
fontos és rengeteg erőt ad. A kitüntetés
nem valaminek a vége, inkább továb-

bi erőfeszítésekre sarkall. Kollégáimnak is mondtam, hogy ezután sem dőlhetünk hátra, sőt mostantól már annyit
sem hibázhatunk, mint eddig.
– Ötletel, agitál, szervez, megvalósít, és mindkét boltján az látszik, hogy
nagyon szereti a szakmáját. Mikor érzi
sikeresnek magát?
– Akkor örülök, ha a vevőink elégedettek. Folyamatosan próbálunk alkalmazkodni az igényeikhez, ezért ha
kérik, csontozunk, szeletelünk, kockázunk, csíkozunk, darálunk, de pácolunk és klopfolunk is, és ez most már
a munkatársaimnak is természetes.
Minden újonnan belépő kollégámnak
elmondom, hogy én olyan húsboltot
szeretnék vezetni, ahol a vásárlókat a
szó legszorosabb értelmében kiszolgáljuk.
– Ezért vannak a heti akciók, a
törzsvásárlói kártya és hó végén a csütörtöki tízszázalékos árleszállítás is?
– Nagyon szép húst és nagy választékot szeretnék kínálni, ezért erős
középkategóriás árakkal tudunk dolgozni. Ennek kompenzálására adunk
különböző kedvezményeket. Nálunk
havonta egyszer, boldog csütörtökön
a paradicsompürétől a marhabélszínig
mindenre vonatkozik az engedmény,
de már a piacon áruló kereskedők háromnegyede csatlakozott hozzánk egyegy termékével. n (Tamás Angéla)

Harminc év a köz szolgálatában

Karsay Ferenc polgármester köszöntötte Orbán Juditot, az Egyesített Óvoda vezetőjét a közszolgálatban eltöltött harmincéves jubileuma alkalmából. Orbán
Judit tősgyökeres budatétényiként 1991-ben kezdte el a pályáját a közszolgálatban a VII. utcai óvoda pedagógusaként. Ezt követően dolgozott a XI. kerületi Pajkos utcai óvodában, majd fejlesztőpedagógusi szakvizsgát tett. A továbbképzést azonban nem hagyta abba, logopédus szakos tanári oklevelet szerzett,
és két évig tanított a Sopron Utcai Általános Iskolában. Később a Polgármesteri
Hivatal Közoktatási és Sportirodáján helyezkedett el, majd letette a közoktatásvezetői szakvizsgát. 2014-ben az Év köztisztviselőjének választották a kerületben. 2019-től választotta meg az önkormányzat képviselő-testülete az Egyesített Óvoda vezetőjének. n

Városházi Híradó

Késik a fővárosi felújítás
a Kossuth Lajos utcában

Az új céldátum szerint október 1-je és november 15-e között kezdődhet az útfelújítás
(Folytatás az 1. oldalról) 

A gázvezetékek cseréje augusztus 31én fejeződik be. Az autósok és a BKKjárművek a tervek szerint szeptember
1-től ismét használhatják a Kossuth
Lajos utcát az újabb lezárásokig.
A XXII. kerületi önkormányzat korábban azt kérte a fővárostól és a kivitelező cégektől, hogy nyár végéig
fejezzék be az útfelújítási munkálatokat, valamint hogy párhuzamosan végezzék azt. Az ideális az lett volna, ha
egy-egy terület gázvezeték-felújítása
után az adott útszakasz megkapta volna a végleges aszfaltburkolatot.
Karsay Ferenc polgármester a felújítási munkák és az abból eredő közlekedési dugók miatt a lakosok elnézését és türelmét kéri a főváros nevében.

Az önkormányzat kéri, hogy mindenki
közlekedjen körültekintően a következő hetekben, mert a felújítás mindan�nyiunk érdekében, értünk és biztonságunkért történik
Mint arról Karsay Ferenc korábbi lapszámunkban, egy interjúban beszámolt,
ebben az ötéves önkormányzati ciklusban a főváros egyetlen út felújítását tervezte a kerületben, a Kővirág sorét. Mivel Budafok-Tétény számára ez egy
marginális jelentőségű útszakasz, kérték,
hogy inkább a Kossuth Lajos utcát korszerűsítsék, mert ez Budafok főutcája,
és ennek állapotáról rengeteg jogos panasz érkezett. A felújítás két részből áll,
egyrészt elvégeznek egy gázvezetékcserét, másrészt felújítják az útburkolatot.
A gond az, hogy az útépítő és a közmű-

kivitelező nem hajlandó párhuzamosan
dolgozni, pedig amint végeztek egy szakaszon a gázvezetékkel, azon a helyen
már lehetne aszfaltozni. Ezt jelezték a fővárosi szakembereknek, de nem fogadták el. Előbb ezért a közműépítő lefekteti a gázvezetéket, visszatemeti, részben
leaszfaltozza. Majd jönnek a fővárosi útépítők, akik újra felmarják az egészet és
ismét aszfaltoznak. Ez az önkormányzat szerint nemcsak sokkal időigényesebb, de pénzkidobás is. Az önkormányzatnak egy határozott kérése volt még,
hogy az iskolakezdéskor legyen átjárható a Kossuth Lajos utca. Ezt vállalta
is a fővárosi cég. Már korábban is lehetett látni azonban, hogy az egész munka legkorábban csak október végén fejeződhet be. n (VH – budafokteteny.hu)

Németh Zoltán alpolgármester és Karsay Ferenc polgármester a helyszíni bejáráson a fővárosi szakemberekkel
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Álláspont

Karsay Ferenc polgármester

Legyünk részesei
a pezsgő borkalandnak!
26 borászat, 4 helyszín, 3 nap, fantasztikus előadók, különleges borkóstolók, egyedülálló programok. A bor- és pezsgőbarátok, a zenerajongók,
a gasztronómia és a kultúra szerelmesei, valamint a családi programok
kedvelői ismét együtt ünnepelhetnek – idén a Budafoki Bornapokon! A
járványügyi intézkedések sajnos nem teszik lehetővé, hogy megrendezzük kerületünk egyik védjegyévé vált rendezvényét, a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivált. A különleges és színes programoknak köszönhetően
azonban ismét átélhetjük a pezsgő borkalandot, és felidézhetjük az előző
évek hangulatát is.
Szeptember 3-án a 100 Tagú Cigányzenekar koncertje – Takács Nikolas
közreműködésével – a Borudvarban nyitja meg az eseményt, őket követi a
Swing à lá Django Tompos Kátyával. Szeptember 4-én egész nap zajlanak
a zenés programok: délelőtt elsősorban a gyerekeket várjuk, kora délután
sokszínű kulturális kínálattal a kerületben élő nemzetiségek programjait
élvezhetjük, míg este a rock, a blues, a funk műfajok kiváló hazai képviselői lépnek a Borudvar színpadára.
A Borligetté alakuló Városház téren, a Szieszta ponton és a Piactéren kellemes kerthelyiség-hangulat vár mindenkit, baráti beszélgetések, találkozások helyszínei lesznek, ahol a széles gasztronómiai és
borválaszték jelent vonzerőt. A közkedvelt kézművesvásár-sor ezúttal
a Játék utca árnyas, a Piactértől a szakrendelőig terjedő szakaszára
költözik.
A bornapok elnevezéshez hűen minden helyszínen találkozhatunk
budafoki és vendégborászatokkal az ország több kiváló borvidékéről.
Természetesen kerületünk több pincéje is megnyitja kapuit e hétvégére: van, aki minőségi borvacsorával, van, aki különleges tárlatvezetéssel, vagy épp színvonalas koncertekkel, illetve könnyed táncos programmal készül.
A közelmúltban átadott új művészeti és helytörténeti galériánk, a Magdolna Udvar is készül szombaton és vasárnap: többek között kiállításokkal, családi alkotóházzal, tárlatvezetéssel és akusztikus koncertekkel találkozhatnak az érdeklődők.
Fontosnak tartjuk, hogy akár a borfesztivál esetében, minél inkább
ügyeljünk a tisztaságra, a rendre, a környezet megóvására a bornapok
területén.
A felhőtlen hangulat ellenére nem szabad elfelejtenünk, hogy a világjárvány még nem múlt el, ezért mindenkit arra kérek, hogy tartsa be a
szabályokat, és a bornapokra hozza magával a védettségi igazolványát:
az érvényben lévő szabályozás alapján a Borudvarba mint zenés-táncos
helyszínre csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni, a többi helyszínünk korlátozás nélkül látogatható.
Legyen ön is részese a pezsgő borkalandnak, és vigyázzunk egymásra! n

Karsay Ferenc

Szepesfalvy Anna

Dankóné Hegedűs Jolán

Németh Zoltán

polgármester, Fidesz–KDNP
E-mail: alberte@bp22.hu
Telefon: 229-2617
Fogadóóra telefonon
történő előzetes
egyeztetés alapján.

alpolgármester, Fidesz–KDNP
E-mail: alpolgarmester@bp22.hu
Telefon: 229-2620
Fogadóóra telefonon
történő előzetes
egyeztetés alapján.

alpolgármester, független,
Budafoki Baloldal
E-mail: batkea@bp22.hu
Telefon: 06-1/229-2620
Fogadóóra telefonon
történő előzetes
egyeztetés alapján.

alpolgármester, Fidesz–KDNP
E-mail: batkea@bp22.hu
Telefon: 229-2620
Fogadóóra telefonon
történő előzetes
egyeztetés alapján.

Jurás László

Daróczi Károly

Perlai Zoltán

Kerekes Gábor

Tóth Endre

független, Budafok-Tétény
Általános Ipartestület
E-mail: rozsavolgy22@gmail.com
Telefon: 06-30/9820723. Fogadóóra telefonon történő előzetes egyeztetés szerint a
Rózsavölgyi Közösségi
Házban. Facebook: Hajrá Rózsavölgy csoport.

független, Budafoki Baloldal
E-mail: daroczik@gmail.com
Telefon: 06-20/319-9669
Fogadóóra telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján, a
megbeszélt időpontban és helyen.

Demokratikus Koalíció
E-mail: perlai.zoltan@gmail.com
Telefon: 06-20/225-5018
Fogadóóra telefonon
történő előzetes
egyeztetés alapján, a
megbeszélt időpontban
és helyen.

Momentum Mozgalom
E-mail: kerekesgabor.22ker@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/
kerekesgabor.22ker
Telefon: 20/571-1096
Fogadóóra telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján, a
megbeszélt időpontban és helyen.

Momentum Mozgalom
E-mail: toth.endre.bp22@gmail.com
Telefon: 06-20/387-4054
Fogadóóra telefonon
történő előzetes
egyeztetés alapján,
a megbeszélt
időpontban
és helyen.

Somos Iván András

Csiszár Zsuzsanna

Kovács István

Kóber György Márk

Dr. Staudt Máté

Demokratikus Koalíció
E-mail: ivansomos@t-online.hu
Telefon: 06-20/558-3385,
06-1/226-1935
Fogadóóra telefonon történő előzetes
egyeztetés szerint a
Polgármesteri Hivatalban.

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

Demokratikus Koalíció
E-mail: kovacspistike76@gmail.com
Telefon: 06-30/757-6470. Fogadóóra a
fenti telefonon előre
egyeztetett időpontban
és helyen. A telefonszámon való elérhetőség
hétfőtől péntekig 08.0016.00-ig, kivéve ünnepés munkaszüneti napokon.

Közösség Dél-Budáért Egyesület
Telefon: 06-30/304-5515
E-mail: kober.gyorgy@gmail.com
Fogadóóra:
Folyamatosan, telefonon vagy e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján.

Jobbik
E-mail: staudt.mate@jobbik.hu
Telefon: 06-30/408-1376
Fogadóóra telefonon
történő előzetes
egyeztetés alapján,
a megbeszélt időpontban és helyen.

Krieger Krisztina

Vizi Sándor

Zugmann Péter

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

Budafok-Tétény Baráti Körök
Egyesülete, telefon: 06-20/944-1858
E-mail: vizi.s@externet.hu
Fogadóóra telefonon
történő előzetes
egyeztetés alapján,
a megbeszélt
időpontban
és helyen.

Fidesz–KDNP
E-mail: zugmannp@bp22.hu
Telefon: 06-20/936-0634
Fogadóóra telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján, a
megbeszélt időpontban és helyen.

A képviselők
elérhetőségei

Budafok-Tétény
Budapest XXII. kerület Önkormányzata
székhelye: 1221 Budapest, Városház tér 11.
postai címe: 1775 Budapest, Pf. 109.
telefon: 06-1/229-2611, fax: 229-2664
elektronikus levélcíme: onkormanyzat@bp22.hu
honlapja: www.budafokteteny.hu
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BUDAFOKI BORNAPOK

 Városházi Híradó

Budafoki Bornapok
„Pezsgő borkalandok”
Szeptember 3–5.

BORUDVAR

(Budapest XXII. kerület, Leányka utca 1/B)
Nyitva: Szeptember 3. 16.00–24.00 | Szeptember 4. 09.30–02.00

Színpadi programok:
SZEPTEMBER 3., PÉNTEK

SZEPTEMBER 4., SZOMBAT

17.45 Az Ukrán Egyházi Iskola tanárainak
és tanulóinak zenés előadása
– az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat műsora
18.30 Vándor Vokál és Homoki Zsolt
– a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat műsora
19.00 Megnyitó – Köszöntőt mond Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető miniszter
19.15 100 Tagú Cigányzenekar,
vendég: Takács Nikolas
– a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
támogatásával
21.15 Swing à la Django, vendég: Tompos Kátya

10.00 Kolompos együttes
11.15 Mazsola – az Ametist Bábszínház zenés
bábelőadása
12.10 Rádió Jereván – zenés kivonat az Örmény Színház 		
előadásából
– az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat műsora
13.00 Akropolis Compania, Kariatidák kórus
– a Görög Nemzetiségi Önkormányzat műsora
13.35 Polonéz Folklór Együttes – a XXII. kerületi Lengyel 		
Nemzetiségi Önkormányzat műsora
14.45 RockFlow
– a Pincejárat Tehetségkutató 2020. évi különdíjasa
16.30 Ruby Harlem
17.55 A Szinergia Mazsorett és Táncstúdió bemutatója
19.00 The Bluesberry Band & Tátrai Tibor
21.30 Kerekes Band
23.00 DJ Matek Márk

Kitelepülő borászatok:
Garamvári Szőlőbirtok | Hertzka birtok | Katona Borház | Orosz Gyula Családi Pincészete |
Sauska | Szeleshát birtok | Vabrik Pincészet | Várszegi Pincészet
+ POHÁRPONT
A Borudvarba a belépés Budafoki Bornapok-karszalaggal lehetséges. A karszalag igénylésének feltétele az érvényes védettségi
igazolvány. A belépés részleteivel kapcsolatban, kérjük, olvassa el a Házirendet. Karszalag átvételi pont a Törley tér és a Leányka utca
sarkán található; nyitva tartása: szeptember 3. 15.30–22.30, szeptember 4. 09.30–22.30
A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! Lapzárta: 2021. augusztus 25.

bornegyed.hu | FB.com/budafokiborfesztival

Városházi Híradó

BORLIGET



BUDAFOKI BORNAPOK

PIACTÉR

(Budapest XXII. kerület, Városház tér)
Nyitva:
szeptember 4. 10.00–24.00
szeptember 5. 10.30–22.00

(Budapest XXII. kerület Játék utca 8.)
Nyitva:
szeptember 4. 10.00–24.00
szeptember 5. 10.30–22.00

Igazi lounge miliő a Városház tér parkos területein.
Élvezd a nyáréjszaka hangulatát és a kiváló borokat
kellemes nu-jazz zenékre. A Borliget sátrában délután
Promontorium pódiumbeszélgetések.

Napközben családi alkotó- és játszóházzal (a platánfa
alatt), valamint vásárral, kiváló borokkal és ínycsiklandó,
igazi piaci ételekkel várunk szeptember 4-én és 5-én
Budafok Agoráján, azaz a Szomszédok Piaca előtti téren.

Szeptember 4.
15.00 Garbóci László helytörténésszel beszélgetünk
Budafok-Tétény borászati múltjáról
18.00 Budafoki borkóstoló Bitai Gergely sommelier-vel
4 tételes borkóstoló, ami az első öt regisztráló számára
ingyenes, a további jelentkezőknek 2500 Ft/fő.
Regisztrálni a promontorium.borlovagrend@gmail.com
címen lehet.

Kitelepülő borászatok:

Szeptember 5.
15.00 Orbán Gergely, a Soós István Borászati
Szakközépiskola igazgatóhelyettese
- beszélgetés a képzésről, a borászat jövőjéről
18.00 Deutsch Anita, a Bornegyed művészeti
vezetője
– beszélgetés a Pincejáratról és Budapest
Bornegyedéről

Kitelepülő borászatok:

Szeleshát birtok | Bibok Pincészet | Sápi

„Kapj rá!” – halfogyasztást népszerűsítő roadshow
az Agrármarketing Centrummal.
A helyszín védettségi igazolvány nélkül is látogatható.

SZIESZTA PONT

(Budapest XXII. kerület, Szent István tér – a Piactér mellett)
Nyitva:
szeptember 4. 10.00–24.00
szeptember 5. 10.30–22.00
Kellemes ejtőzés a városi nyüzsgésben, a könnyed borok
és beszélgetések helyszíne, baráti társaságok találkozási
pontja, a Szent István tér és a Piactér között félúton.

Kitelepülő borászatok:

Pincejárat Borbár (Budafoki borválaszték) – Bitai
Gergely (Promontorium Borlovagrend) |
Málik pince – Badacsony | Soós István Borászati
Technikum | TaverNa Borászat

Borgiorno | Birkás Borház | Laposa Badacsony |
Katona Borház | ViMaVin Pincészet
+ POHÁRPONT

A helyszín védettségi igazolvány nélkül is látogatható.

A helyszín védettségi igazolvány nélkül is látogatható.

Vásársor

SZENT ISTVÁN TÉR
– GYERmEKLIGET

A Piactéren, valamint a Játék utcán az evangélikus templomtól az iskoláig vár mindenkit a vásársor kézműves
ajándéktárgyakkal, élelmiszerekkel és további érdekességekkel a Szieszta pont és a játszótér mögött.
A helyszín védettségi igazolvány nélkül is látogatható.

(Budapest XXII. kerület, Szent István tér – játszótér)
Nyitva:
szeptember 4. 10.00–18.00
szeptember 5. 10.30–18.00

A játszótér mellett a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál
örök kedvence – játszóház hagyományos fajátékokkal
az egész családnak!
A helyszín védettségi igazolvány nélkül is látogatható.
A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! Lapzárta: 2021. augusztus 25.

bornegyed.hu
FB.com/budafokiborfesztival
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BUDAFOKI BORNAPOK

 Városházi Híradó

TÁRSRENDEZVÉNYEK
Barlanglakás Emlékmúzeum
(1222 Budapest, Veréb u. 4.)
Nyitva: szeptember 4., 14.00–19.00

Barlangolás – Budafok és Tétény történetének elválaszthatatlan részét képezik az egykori barlang- és pincelakások.
14.00 órától óránkénti tárlatvezetéssel várja önöket Terestyák Tamás történész.
14.00–18.00 Barlangoló kézműves-foglalkozás Orisek Judit rajztanárral.
A jó hangulatról egész délután Kaltenecker Gábor harmonikás gondoskodik.
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, mely a gyonki.viktoria@klauzalhaz.hu e-mail-címen vagy a +36-20/424-9280-as
számon lehetséges.

Magdolna Udvar
(1222 Budapest, Kossuth utca 24.)
Nyitva: szeptember 4–5., 11.00–22.00

Szeptember 4-5. 11.00–22.00

Szeptember 5.

Czimball Gyula fotóművész fotói a 4 évszak és
a Gólyafészek alpinistákkal címmel
Farkas Ildikó fotóművész fotója Aranymetszés címmel
Mag Kriszta fotóművész installációja
Dózsa Sarolta grafikusművész Szemvillanás című képe
Csobán András festőművész nagyméretű madárplasztikái

11.00–17.00 Óránkénti Múltidéző tárlatvezetések
Gyönki Viktória muzeológussal a Helytörténeti
Gyűjteményben
11.00–18.00 Játékos szőlőfürt – kreatív kézművesfoglalkozások
14.00 és 16.00 Tárlatvezetés a Promontor kapujában c.
kiállításon Vankó András fotográfussal, a Péter-Pál Utca
és Környéke Polgári Kör elnökével az Időszaki Kiállítótérben
14.00–18.00 ART – On! – élményfestés Pállay József festőművésszel
A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Az óránkénti
időpontokra jelentkezni a jegy@klauzalhaz.hu e-mail-címen
lehet (név, telefonszám megadásával)
14.00–17.00 Gyümölcsszobrászat – bemutató és kóstoló
18.00 THE SHARONZ-koncert
– a Pincejárat 2020. évi Tehetségkutatójának nyertese.

ArtGarden installációk
az Átriumban

Szeptember 4.

ARTÉR a Magdolna
Udvarban

13.00 az ARTÉR Művészeti Egyesület GeneratiON című
kiállításának megnyitója
15.00 órától Budafoki esti mese készítése, buborékfújó
flashmob akció
15.00–18.00 Képzőművészeti foglalkozás kicsiknek és
nagyoknak, társas-, memóriajátékok
18.00 15 éves az ARTÉR katalógusbemutató
– Nagy Zopán író, költővel, a katalógus előszó írójával.
20.00 TRIO KOLTA koncert – Kolta Péter számára
a zene hangokba öntött festmény, egy kép pedig
vászonra vitt zene.

Art & Music
a Magdolna Udvarban

Részletes program: www.bornegyed.hu

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! Lapzárta: 2021. augusztus 25.

bornegyed.hu
FB.com/budafokiborfesztival

Városházi Híradó



BUDAFOKI BORNAPOK

TÁRSRENDEZVÉNYEK
Nyitott pincék
Katona Borház

KMASZC – Soós István Borászati Technikum és Szakképző
Iskola TANGAZDASÁGA

1222 Budapest, Borkő utca 6/B
Nyitva: szeptember 4., 13.00–22.00
Honlap: katonaborhaz.hu
Igazi pincehangulattal, pincesétával, hangulatos
zenével, kézművessajt-vásárral és palackos akciókkal
várják vendégeiket a Katona Borházban!

1221 Budapest, Jósika u. 2–28.
Nyitva: szeptember 4. szombat: 14.00–24.00
Honlap: borasziskola.hu

Kemendy Tradicionális
Pezsgőműhely

Budafoki Tangazdaságunk – a XXII. kerületben, a régi
térképek szerint – az Ó-hegy Udvari (Holfhut) dűlőben,
közel 4 hektáron terül el. Napjainkra már csak ez a szőlőterület emlékeztet a méltán híres, régi budai borvidékre.

1223 Budapest, Elza utca 27.
Nyitva:
szeptember 4. 12.00–22.00
szeptember 5. 12.00–20.00
Honlap: kemendypezsgomuhely.hu

Törley Pezsgőpincészet

Az idén 5. születésnapját ünneplő Kemendy Tradicionális
Pezsgőműhely saját készítésű, limitált szériájú, prémium
minőségű pezsgők kóstolójával várja vendégeit. 19.30-tól
Hász Eszter és Csikós Józsi jazzduója emeli a hangulatot.

Lics Pincészet

1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 44.
Nyitva:
szeptember 3., péntek: 08.00–18.00
szeptember 4., szombat: 08.00–20.00
Honlap: licspince.hu

1221 Budapest, Anna utca 7.
Nyitva:
szeptember 3., péntek: 16.00–24.00
szeptember 4., szombat: 12.00–24.00
Honlap: torleymuzeum.hu | pezsgomanufaktura.hu

Tárlatvezetés a látogatóközpontban és a múzeumban.
Pénteken a KőKóla Partizenekar, szombaton Dj Barkas
zenél. A tárlatvezetésre a belépés regisztrációhoz kötött,
az esemény csak érvényes védettségi igazolvánnyal
látogatható.

Várszegi Pincészet

A Budafoki Bornapokon a pince udvarában található
mintabolt tart nyitva, ahol a pincészet díjnyertes vörösborai és a teljes borkínálat – a fehér és a rozé palackos
borok hűtve – termelői áron elvitelre már 800 Ft/palack
ártól megvásárolhatók. A pinceséták idén elmaradnak.

Seybold-Garab pince

1221 Budapest, Péter-Pál utca 39.
Nyitva: szeptember 4., 12.00–22.00
szeptember 5., 12.00–20.00
Honlap: seybold-garab.com

A Budafoki Bornapok ideje alatt kemencében sült finom
ételeket és több borvidék legjobb borait kínáljuk vendégeinknek. A jó hangulatról tangóharmonikás gondoskodik.

1222 Budapest, Nagytétényi út 70.
Nyitva:
szeptember 3., péntek: 17.00–22.00
szeptember 4., szombat: 14.00–22.00
Honlap: varszegipinceszet.hu

Speciális menüsorral és különleges borkóstolóval várjuk
vendégeinket.

Záborszky Kúria
– Borváros

1222 Budapest, Nagytétényi út 24–26.
Nyitva:
szeptember 3., péntek: 16.00–20.00
szeptember 4., szombat: 12.00–22.00
szeptember 5., vasárnap: 12.00–22.00
Honlap: borvaros.hu | FB: Záborszky Kúria-Borvaros
Vezetett pinceséta, bor- és ételbár a Mediterrán
kertben. Szeptember 4-én, szombaton 20.00 órától
BAD ACROBATS koncert. Az esemény védettségi
igazolvánnyal látogatható.

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! Lapzárta: 2021. augusztus 25.

bornegyed.hu | FB.com/budafokiborfesztival
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BUDAFOKI BORNAPOK

 Városházi Híradó

HÁZIREND
Az alábbi HÁZIREND a BUDAFOKI BORNAPOKRA vonatkozik, minden látogatóra kötelező érvényű, abban az esetben is, ha tartalmát nem ismeri. A HÁZIREND maradéktalan elfogadása
és betartása a rendezvény helyszínein való tartózkodás, továbbá a rendezvény programjain
való részvétel feltétele! A jelen HÁZIREND teljes terjedelmében elérhető a Városházi Híradó
2021/17. számában, továbbá a bornegyed.hu oldalon
(http://bornegyed.hu/budafoki-pezsgo-es-borfesztival/hasznos-infok).
I. A BUDAFOKI BORNAPOK helyszínei és nyitvatartási idejük:
- Borudvar (Leányka utca 1/B) – szeptember 3., 16.00–24.00 óráig és szeptember 4-én
10.00–02.00 óráig.
- Borliget (Városház tér) – szeptember 4-én 10.00–23.00 óráig és szeptember 5-én 10.00–
22.00 óráig.
- Piactér (a Budafoki Szomszédok Piaca előtti tér) – szeptember 4-én 10.00–23.00 óráig és
szeptember 5-én 10.00–22.00 óráig.
- Szieszta pont (Szent István tér melletti murvás terület) – szeptember 4-én 10.00–23.00
óráig és szeptember 5-én 10.00–22.00 óráig.
- Szent István tér (játszótér és a kapcsolódó park) – szeptember 4-én 10.00–23.00 óráig és
szeptember 5-én 10.00–22.00 óráig.
- A Játék utca autós forgalom elől lezárt szakaszai – szeptember 4-én 10.00–23.00 óráig és
szeptember 5-én 10.00–22.00 óráig.
A BUDAFOKI BORNAPOK mellett működő, meghirdetett TÁRSESEMÉNYEK (Magdolna Udvar,
Barlanglakás Emlékmúzeum, borpincék stb. programjai) több párhuzamosan zajló, zárt terű
és/vagy szabadtéri helyszíneken megvalósuló esemény, amelyekre egyedi szabályozás vonatkozik, az adott esemény szervezői által meghatározott HÁZIREND szerint. A társeseményekre
vonatkozó egyedi szabályozásról a látogatók annak helyszínén és az események szervezőinél
tájékozódhatnak.
II. BELÉPÉS a BUDAFOKI BORNAPOK helyszíneire
1. Borudvar: az érvényben lévő szabályozás szerint a Borudvar programjait 2021. szeptember
3-án és 4-én a 18. életévüket betöltött személyek csak érvényes védettségi igazolvánnyal, a 18.
életévüket be nem töltött gyerekek csak érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt
kísérővel látogathatják. A Borudvarba csak a BUDAFOKI BORNAPOK érvényes, sérülésmentes,
csuklón viselt karszalagjának felmutatásával lehet belépni. A karszalag a Törley téren kihelyezett REGISZTRÁCIÓS PONT-on, annak nyitvatartási idejében díjmentesen igényelhető, saját
részre, személyenként 1 (egy) db, az érvényes védettségi igazolvány és a személyazonosságot
igazoló okmány (érvényes személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél) felmutatásával.
A regisztrációs pont nyitvatartási ideje: szeptember 3-án 15.30–22.30-ig és szeptember 4-én
09.30-tól 22.30-ig. A karszalag nem átruházható: átvételkor a rendezvény munkatársai azonnal
felhelyezik az igénylő és jogosult személyre. A karszalag mindkét programnapon, az I. pontban
meghatározott nyitvatartási időben jogosít a Borudvarba való belépésre, amennyiben a helyszínen nincs aktuálisan telt ház.
A vonatkozó katasztrófavédelmi szabályok létszámkorlátozást írnak elő a Borudvarra. Amen�nyiben adott időben a meghatározott számú látogató tartózkodik bent, azaz a helyszínen telt
ház van, a beléptetést a biztonsági szolgálat felfüggeszti, és új, illetve további látogatókat csak
akkor engednek be, ha a bent tartózkodók közül kellő létszámban elhagyják a Borudvart. Telt
ház esetén a szervezők és a biztonsági szolgálat semmilyen, a belépéssel kapcsolatos reklamációnak, panasznak nem ad helyet.
2. A Borliget, Piactér, Szieszta pont, Szent István tér és Játék utca lezárt területei, a vásár és
programok a BUDAFOKI BORNAPOK nyitvatartási ideje alatt védettségi igazolvány nélkül is
látogathatók.
III. TOVÁBBI VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Az alábbiakban leírt szabályok minden helyszínre egységesen vonatkoznak.
1. A BUDAFOKI BORNAPOK KERETÉBEN TARTOTT RENDEZVÉNYEKET, PROGRAMOKAT MINDENKI CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE LÁTOGATHATJA, ÉS ANNAK HÁZIRENDJÉT A RENDEZVÉNYEK TERÜLETÉRE VALÓ BELÉPÉSSEL LÁTOGATÓINK ELFOGADJÁK! Az aktuális járványügyi korlátozások betartása minden résztvevő számára kötelező! Betegen a rendezvény nem
látogatható! Kérjük, lehetőség szerint, a megfelelő védőtávolság betartását, kézfertőtlenítők
használatát és védőmaszk viselését!
2. A rendezvény helyszínén a bor, és boralapú italok (pezsgő, fröccs, habzóbor stb.) kiszolgálása
kizárólag üvegpoharakban történik. A helyszínen lehetőség van kóstolópohár vásárlására a
pohárpontokon. A fesztivál poharai nem visszaválthatók!
3. Minden látogató a rendezvény(ek) területén az általános normákat betartva köteles viselkedni, a vonatkozó jogi előírásoknak és a jelen HÁZIREND-nek megfelelően!
4. A látogatók gyermekeinek gondos felügyelete saját felelősségük.
5. A rendezvényeken esetlegesen bekövetkező károkért, sérülésekért a rendezvények szervezője nem felel, beleértve bármilyen fertőző betegséggel való megfertőződést.
6. A rendezvények területén található eszközök, bútorok rendeltetésszerű használata, azok
megóvása mindenkinek saját felelőssége, szándékos károkozás esetén a károkozót a rendez-

Közlekedés, megközelítés

A Budafoki Bornapok gyorsan és kényelmesen megközelíthető
tömegközlekedési járatokkal:
Buszjáratok: 33, 58, 114, 133 E, 141, 213, 214, 241, 241A, 250,
250B
Villamosjáratok: 47, 56
Éjszaki járatok: 941, 973
Vasút: Budafok állomás
Az aktuális közlekedési helyzetről, kérjük, tájékozódjon a BKK/
BKV weboldalain, vagy a mobilapplikáció segítségével.

vényről a szervezők azonnal kizárják és jogi felelősségre vonást kezdeményeznek.
7. Tilos a BUDAFOKI BORNAPOK területén olyan hulladékot elhelyezni, amely nem a rendezvény keretében keletkezett, továbbá környezetkárosító vagy veszélyes hulladéknak minősül.
Környezetkárosító vagy veszélyes hulladék kihelyezése feljelentést von maga után!
8. A Borudvar területére kutyát vagy egyéb háziállatot behozni nem lehet. A további helyszíneken kutya csak pórázon tartózkodhat, és köteles a kutyát a helyszínre hozó személynek
gondoskodnia arról, hogy a kutya vagy egyéb háziállat másokat nem zavaró módon viselkedjen.
9. A rendezvényre erősen ittas, kábítószer befolyása alatt álló, bódult állapotban lévő személyek nem léphetnek be, benntartózkodás esetén a biztonsági szolgálat jogosult a rendezvényről
azonnal eltávolítani a bódult személyeket.
10. 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 a rendbontót a
rendezvény területéről kikísérni, eltávolítani, amennyiben valaki:
a) más személyek életét, testi épségét, más személyek vagyoni vagy egyéb jogait veszélyezteti;
b) vagyontárgyaik épségét, a természetes környezetet veszélyezteti;
c) garázda vagy rendőri intézkedésre alapul szolgáló vagy agresszív magatartást tanúsít; más
társadalmi csoportok tagjai ellen uszít;
d) a közönségen belül békétlenséget szít;
e) a tiltott tárgyakat felszólítás ellenére sem távolítja el a területről.
11. A rendezvények területére ütő-, szúró-, vágóeszközt vagy bármely, mások testi épségét
veszélyeztető tárgyat, továbbá nem a helyszínen vásárolt ételt és italt bevinni tilos! A Borudvar
területére – a hatályos előírások szerint – nem lehet esernyőt bevinni.
12. A rendezvények területére autóval behajtani tilos. Kivétel ez alól, aki a XXII. kerületi önkormányzat vagy a szervezők által kiállított behajtási engedéllyel rendelkezik.
13. A rendezvényeken 18 év alatti látogatók alkoholos italokat, valamint dohányárut nem vásárolhatnak és fogyaszthatnak.
14. A rendezvények területén elhelyezett értéktárgyakra, esetleg bekövetkező káresetekre,
személyi sérülésekre a szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak!
15. A rendezvények területére való belépéssel a látogató és a részt vevő tudomásul veszi, hogy a
rendezvényről, programokról hang- és képfelvételt készülhet. Ennek megfelelően a látogató és a
részt vevő a rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a vendég közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is
nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a vendég tekintetében térben,
időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A BUDAFOKI BORNAPOK szervezői, valamint a BUDAFOKI BORNAPOK szervezőitől
engedélyben részesülő személyek a vendég relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére
és forgalmazására, anélkül, hogy a vendég részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást
kellene nyújtaniuk, megjelenítés kapcsán a látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a BUDAFOKI BORNAPOK szervezőivel, közreműködőivel szemben.
16. A fesztivál területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi
vagy reklámtevékenységet folytatni, továbbá kéregetni, adományt gyűjteni!
17. A rendezvények területein harmadik személyek nyújtanak szolgáltatást (pl. étel-, ital-,
ajándéktárgy-kereskedelem stb.). Ezen szolgáltatások tekintetében a BUDAFOKI BORNAPOK
szervezői semmilyen felelősséget nem vállalnak.
18. Aki bármilyen rendellenességet tapasztal (pl. tűzesetet, csőtörést, elhagyott csomagot lát
stb.), kérjük, haladéktalanul értesítse a biztonsági személyzetet vagy bármely szervező munkatársunkat! Kérjük, mindenki vigyázzon az értéktárgyaira!
19. Az elhagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk! A rendezvény területén őrizetlenül
hagyott, illetve a vendégeink által maguknál tartott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget!
A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben esetlegesen
keletkező károkért!
20. Vészhelyzet esetén kövessék a biztonsági személyzet utasításait, és a nyugalmukat megőrizve hagyják el a területet a legközelebbi vészkijáraton keresztül! A Borudvar katasztrófavédelmi gyülekezési pontja a bejárattal szemben, a Duna utca elején található.
21. A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, hogy a vonatkozó egészségügyi rendelkezéseket minden látogató maradéktalanul tartsa be, lehetőség szerint megfelelő védőtávolságot
tartva egymástól a rendezvény teljes területén. Betegen a rendezvény területére lépni tilos!
22. Amennyiben a látogató jogsértő magatartást, vagy más testi épségét veszélyeztető eseményt/tevékenységet észlel, kérjük, értesítse a megfelelő hatóságokat, a szervezőt vagy a
biztonsági szolgálat munkatársait.
23. A rendezvény nyitvatartási idején túli időszakban, különös tekintettel az éjszakai záróra
után, a vendégek kötelesek a rendezvény területét mielőbb elhagyni.
24. A szervező a műsorváltozás jogát fenntartja. A fesztivál kedvezőtlen időjárás esetén is megrendezésre kerül, kivétel ez alól az extrém időjárás.
A RENDEZVÉNYEK TERÜLETEI KÖZÖS ÉLETTERÜNK. ÜGYELJÜNK EGYÜTT ANNAK TISZTASÁGÁRA ÉS ÉPSÉGÉRE!
Minden Vendégünknek kellemes szórakozást kívánunk!

Forgalomkorlátozások

TILOS MEGÁLLNI
• a Törley téren 2021. szeptember 2-án 19.00 órától 2021.
szeptember 6-án reggel 06.00 óráig.
• a Városház tér teljes területén (kivéve a P+R parkoló nem
lezárt szakaszait) 2021. szeptember 3-án 12.00 órától 2021.
szeptember 6-án hajnali 5.00 óráig.
• a Játék utcán (Mihalik Sándor utca – Városház tér közötti
szakasz), a Játék utca és Városház tér útszakaszain 2021.
szeptember 3-án 12.00 órától 2021. szeptember 6-án hajnali
5.00 óráig.
• a Játék utca Szent István tér mögötti szakaszán a Pécsi
utcáig (a Káldor Adolf Szakrendelőig) vezető útszakaszon,
2021. szeptember 3-án 12.00 órától 2021. szeptember 6-án
hajnali 5.00 óráig.
• a Mihalik Sándor utca (posta épülete és a piac hátsó parkoló
közötti szakasza) 2021. szeptember 3-án 12.00 órától 2021.
szeptember 6-án hajnali 5.00 óráig.
• a piac hátsó parkolóból a Játék utcáig vezető szakaszon (a
Budafoki Evangélikus Templom előtt) 2021. szeptember 3-án
12.00 órától 2021. szeptember 6-án hajnali 5.00 óráig.

LEZÁRT ÚTVONALAK, TERÜLETEK

• A Városház tér P+R parkolóig tartó szakasza, valamint a
rendőrség előtti szakasza, beleértve a Mihalik utca felé tartó
szakaszt.
• a Mihalik Sándor utca (posta épülete és a piac hátsó parkoló
közötti szakasza).
• a piac hátsó parkolóból a Játék utcáig vezető szakasza (a
Budafoki Evangélikus Templom előtt).
• a Szent István tér és a Szieszta pont közötti útszakasz (Játék
utca – Mária Terézia utca közötti szakasz)
• a Játék utca Piactér és a Pécsi utca (Káldor Adolf Szakrendelőig) vezető szakasza.
2021. szeptember 3-án 18.00 órától 2021. szeptember 6-án
hajnali 5.00 óráig.

Városházi Híradó

Budafoki
Bornapok
térkép
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Buszjárat a Budafoki Bornapokon
Ingyenes buszjáratot biztosítunk a nyitott pincékhez 2021. szeptember 4-én 15.00–21.00 óráig.
A buszok 30 percenként indulnak a Városház téri P+R parkolóból, és körjáratban közlekednek a Városház tér – Záborszky
Kúria – Várszegi Pincészet – Katona Borház – Barlanglakás Emlékmúzeum – Soós István Tangazdaság – Seybold–Garab
Pince – Városház tér útvonalon.
Indulási időpontok (a Városház térről): 15.00; 15.30; 16.00; 16.30; 17.00; 17.30; 18.00; 18.30; 19.00; 19.30; 20.00; 20.30
Utazási feltételek:
1. Csak egészséges személy vehet részt az utazásban.
2. Erősen ittas vagy bódítószer befolyása alatt álló személyt az utazásból kizárjuk.
3. Mindenki csak saját felelősségére vehet részt az utazásban.
4. 18 év alatti gyermekek csak felnőtt kísérővel utazhatnak.
5. A buszon kisállat és poggyász nem szállítható.
6. A buszon a többi utast vagy a buszvezetőt akadályozó vagy zavaró személyt azonnal kizárjuk az utazásból.
A Törley Látogatóközpont és a Lics pince a Budafoki Bornapok területétől néhány perces sétatávra található.
A Kemendy Tradicionális Pezsgőműhely felkeresését egyénileg javasoljuk.

Ügyeljünk együtt kerületünk és a Budafoki Bornapok tisztaságára, épségére!
Gyűjtsd Te is felelősen a hulladékot, keresd szelektív szigeteinket a helyszíneken!

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! Lapzárta: 2021. augusztus 25.

bornegyed.hu | FB.com/budafokiborfesztival
Házigazda:

É
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KULTÚRA

 Városházi Híradó

Sztárvendég Felvidékről

Takács Nikolas járt már nálunk, de még nem tudott elmélyülni a kerület szépségeiben
Zenei tehetségkutatókról ismerheti a közönség Takács Nikolast, talán
csak a vájtfülűek tudnak az előéletéről. Az egykori Csehszlovákia területén,
Galántán született muzsikus képzett
zenész: a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte a tanulmányait klasszikus ének és hegedű szakon,
ezt követően a Kőbányai Zenei Stúdió
dzsessz-ének szakára járt. A sikerei révén kiterjedt rajongótáborral büszkélkedő 35 éves Takács Nikolas is fellép a
Budafoki Bornapok rendezvényen.
– Kiskora óta énekesnek készült. Mikor
és hogyan döntötte el, hogy ez lesz az
útja? Más karrierterve nem is volt?
– Nyolcévesen kezdtem el zeneiskolába járni, ahol hegedű és ének szakon
tanultam. A Pozsonyi Állami Konzervatóriumban lett vége a hegedülésnek, és
azóta „csak” az éneklés maradt a hivatásom. Szintén nyolcévesen volt az első
„hivatalos” fellépésem, népdalt kellett
énekelnem. Majd tíz lehettem, amikor
az édesanyám kíséretében jártam az országos versenyeket, a popzene műfajban indultam. Kérdés, illetve kikacsintás soha nem volt bennem, nem vonzott
más hivatás. Mindig is tudtam, hogy a
zene lesz az én utam. Azóta is azt teszem, amit legbelül érzek.
– Mik voltak a fő ihletforrások, a
gyerekkori kedvencek, volt esetleg példaképe?
– A zenei hátteremben a sokszínűség egyben igazi gazdagság, és szerencsére én ezt örökölhettem. A magyar nóta, a magyar és szlovák népdal,
a magyar, cseh, szlovák pop- és jazzzene, ez volt az a „multikulti”, ami körülvett. Ezek a hatások járultak hozzá
ahhoz, hogy nyitott, elfogadó ember
legyek. Példakép? Sok van belőlük, az
a rengeteg zenész és művész, akik nálunk, otthon szóltak nap mint nap. Magyar vagy akár amerikai, nekem mindegy volt. Szeretem a minőséget és a
tudást, éppen ezért más volt az a szint,
ami nekem megfelelt.
– A magyar jazzélet kiemelkedő
egyéniségei mellett számos művés�szel, Tompos Kátyával, Radics Gigivel

is fellépett. Jut ideje koncentrálni a saját karrierjére?
– Minden egyes közreműködésem
azért volt jó, mert hozzátett valamit a
szólókarrieremhez. Mindig minőségi
előadókkal dolgoztam, ezen nem tudnék, és nem is fogok változtatni.
– A határon túli Galánta városában
nőtt fel. A személyes identitásában fontosnak érzi, hogy szlovákiai magyar
közegben szocializálódott?
– Mindaz, amit kaphattam Galántától és a Felvidéktől, a magyar emberektől és a kultúrától, hozzáadott a személyiségemhez. Ezeknek köszönhetően
vagyok az, aki vagyok emberileg, zeneileg. Örülök, hogy így alakult az életem.

– Járt már Budafokon? Milyen élményei vannak?
– Budafok meghitt, magasztos
hely, ahol már volt szerencsém énekelni. Sajnos az időbeosztásom nem
teszi lehetővé, hogy csak úgy felfedezzek új, izgalmas helyszíneket, de
bízom benne, hogy Budafokon másképp lesz.
– A Budafoki Bornapokon lép fel.
Adódik a kérdés: kedveli a bort?
– Illene azt mondanom, hogy imádom, de az az igazság, hogy szinte soha nem iszom alkoholt. Bár
előfordult már, hogy megkóstoltam egy ízletes rozé bort, de nem ez
a jellemző. n (Szilágyi László)

Különleges koncertet ad a 100 Tagú Cigányzenekar
A Budafoki Bornapok programjának
egyik csúcspontja mindenképpen a világhírű, Magyar Örökség díjas 100 Tagú
Cigányzenekar fellépése lesz az Oroszlános Udvarban.
zenekar, miután az erzsébetvárosi

Aönkormányzat kitette a próbahelyé-

ről, Budafok-Tétényben talált új otthont magának. Az együttes eddigi teljesítményét méltán őrzi az Aranykönyv
és a Magyar Szellem Láthatatlan Múzeuma. A 30 esztendeje létrejött világhírű társulat klasszikus szimfonikus
zenekarként működő együttes, a világon egyedülálló zenei formáció. A 100
Tagú Cigányzenekar hagyományápoló
művészeti tevékenysége felbecsülhetetlen érték, nincs párja a világon, nemrég felvették a hungaricumok sorába is.
Komolyzenei művek mellett tradicionális magyar cigánymuzsikát, magyar
nótát és népdalt játszanak.

Halász Judit: Az élet szép, ha együtt lehetünk
családok nagy örömére ismét a Klau-

Azál Ház vendége lesz Halász Judit,

Pállay József festőművész kiállítása a Klauzál Ház Vén Emil Galériájában

művésztanárhoz a huszonöt kiállí-

Atott szakrális és világi mű közül az

édesapjáról készült festmény áll a legközelebb, amelynek történetét is megosztotta velünk, amikor a kiállítás kapcsán beszélgettünk.
– A Hősöm című képet édesapám
emlékére festettem, amely végül a bátyámmal közös alkotássá vált. Az ő
ötlete a kép bal oldala, az ott lévő öt,
LED-ekkel megvilágított, általa kiöntött gyertya és képi megoldása. Nagy
élmény volt a bátyámmal együtt dolgozni, ahogy a korábbi kiállításomon
is, ahol a segítségével elektronikus kiegészítésekkel kerültek ki a képeim –
mesélte Pállay József festőművész a
szeptember 2-án 18 órakor nyíló tárlatra invitáló meghívón is látható festményről.
– A Budai Nagy Antal Gimnáziumban vizuális kultúrát tanít a diákoknak.
Hogy alkot egy festőművész, ha főállású pedagógusként dolgozik?
– Minden művésztanárnak örök
problémája, hogy kénytelen megosztania magát, de számomra ez a boldogság és nyugalom alapja. A tanítás
szabadságot ad, hogy azt fessek, amit
akarok, mert nem a képek eladásából kell fizetnem a számláimat. Hátránya viszont, hogy korlátozott az időm.
Ősztől tavaszig gyorsan sötétedik, és
én csak természetes fénynél tudok dolgozni, így az iskolai teendők után néhány óra marad az alkotásra. Hálás

A zenekar létrejöttét, megalakulását 1985 áprilisában szomorú esemény inspirálta. Az akkori prímáskirály temetésére a hagyományok szerint
több száz zenész gyűlt össze az ország több városából. Régi cigány szokás szerint muzsikával kísérték végső
útjára a felejthetetlen zenészt és nótaszerzőt, id. Járóka Sándort. A jelenlévők közül sokan úgy gondolták, nem
csak ilyen fájdalmas eseménynek kellene összehoznia a kiváló muzsikusokat. Megfogalmazódott, hogy nagy létszámú, koncertképes zenekarra van
szükség, mely betölti a több éve fennálló szellemi űrt.
Budapesti koncertjei során több alkalommal meglátogatta a zenekar próbáit Cziffra György, a cigány származású világhírű magyar zongoraművész
is, kerületünk büszkesége, aki később
a zenekart működtető egyesület örökös
tiszteletbeli elnöke lett. n (vh)

Csiribiri telt házzal

A kegyelem érintése
A fenti címet adná kiállításának Pállay
József festőművész, akinek festményeit a Klauzál Ház Vén Emil Galériájában lehet megtekinteni október 29-ig.

Világszenzáció Budafokon

vagyok a gimnázium támogatásaként
mindig megadott heti egy alkotónapért. A nyár azonban tökéletes a munkához. Elégedett vagyok, mert tanítok
és festek, vagyis azzal foglalkozhatom,
amit szeretek, van egy gyönyörű, szerető családom, és ennél több nem is
kell az életben.
– Több képet festett a bezártság időszakában, mint korábban?
– Számottevően nem, mert akadt
bőven tennivaló. A Klauzál Ház részére – kiállítások híján – videókat
készítettem a számomra kedves műalkotások felhasználásával, Műélmény címmel. A sorozatban olyan
festményeket mutatok be szubjektív
véleményt formálva, amelyek valamiért közel kerültek hozzám. A videók elkészítéséhez a fiamtól kértem segítséget, annak ellenére, hogy már a
90-es években Flóra lányom mellett

digitális grafikával is foglalkoztam,
majd filmeket készítettem. Megpróbálok ugyan lépést tartani a technika
igen gyors fejlődésével, a középiskolás korosztálynak azonban ez a sajátja, az élettere.
– Hogy készült a kiállításra?
– Most is számítógépen terveztem
meg, hogy méretben, színben hogyan
álljon össze az anyag, melyik kép melyik mellé kerüljön. Szerencsére jól ismerem a kiállítóteret, így nem okozott
nehézséget megtalálnom a festmények
legmegfelelőbb helyét. A kiállított képeken szándékaim szerint a szakralitás és a világi szemlélet kapcsolódása,
együttélése, szétválása érzékelhető, hiszen egy materiális világban élünk, és
időnként igyekszünk felemelni a fejünket, hogy kapcsolatot találhassunk a
Mindenhatóval, akitől hitem szerint a
földi életet kaptuk. n (Tamás Angéla)

aki hangjával, dalaival, mosolyával és
vidámságával több nemzedék gyermekeit tette és teszi boldoggá. A Kossuthés Jászai Mari-díjas érdemes művész
1965. augusztus 20-a óta a Vígszínház
társulatának tagja, de színészi pályafutása mellett, új műfajt teremtve, előadóművészként is belopta magát a szívünkbe: több évtizede magyar költők
megzenésített verseit, valamint a kön�nyűzene neves dalszerzőinek gyermekdalait énekli lemezein és a koncerteken
– kerületünkben legközelebb szeptember 11-én.
A Helikoffer óta hosszú idő telt el, de
ahogy akkoriban, úgy a családi tortavágáskor most is vele énekeljük a Boldog
születésnapot. A művésznő népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, hogy már
augusztus végére szinte minden jegy elkelt a Csiribiri című előadására.
Halász Judittal a koncertről, most
készülő lemezéről és színházi szerepeiről beszélgettünk.
– Milyen programmal érkezik Budafok-Téténybe?
– Nagyon nehéz másfél év áll mögöttünk. A színházba nem jöhetett be a
közönség, és mi is csak maszkban dolgozhattunk, koncertet pedig egyáltalán
nem lehetett tartani. Szerencsére most
viszont olyan időszak van, amikor kicsit szabadabbnak érezhetjük magunkat, ezért örülünk az együttlétnek, hogy
a gyerekek önfeledten játszhassanak,
ölelést és puszit adhassanak egymásnak, ahogy ez a járvány előtt természetes volt. Már csak ezért is igyekeztem
vidám dalokból összeállítani a programot. „A vitéz, a kalóz meg a nagymama” címmel új lemezt készítünk, amely
októberben jelenik majd meg. Jókedvű,
örömteli albumnak szánjuk azzal a céllal, hogy örüljünk, vidámak legyünk,
mert az élet szép, ha szabadon együtt
lehetünk. Ez nagyon fontos, az élet újrakezdése igazi ünnep nemcsak a gyerekeknek, hanem az egész családnak.

– Hogy alakult a nyár a művésznő
számára?
– Nyáron ritkán lépek fel, nekem a
színházi évaddal és az iskolakezdéssel
indul a koncertezés is, de most a lemez
egyébként is elég elfoglaltságot adott.
Egy remek hetet töltöttünk Ausztriában, az Alpokban, és az idén 125 éves
Vígszínháztól nagy ajándékot kaptunk,
olyan előadásokat is megnézhettünk a
YouTube-on, amiket eddig nem láthattunk. Többet is megnéztem, sőt életem
első előadását is, amelyben még Várkonyi hívására vettem részt vendégként. Érdekes volt látni, hogy játszottam, amikor először betettem a lábam a
Vígszínházba.
– Milyen színházi munkák várják
ősszel?
– Két darabban játszom októberben. A Pesti Színházban a Bella Figura című darabban egy olyan jómódú család nagymamáját játszom, aki
nem veti meg az italt sem. Maga a darab nem kifejezetten vígjáték, de az én
szerepem nagyon mulatságos, egészen
kiváló, nagyon boldog vagyok vele.
A házi színpad Vándorkutya előadásában nagyon kedves, hallatlanul jól
megírt szerepem van. A szellemes történetben, amely a mai életünket mutatja be, egy nagymamát alakítok, aki
kicsit demens, ami sok félreértésre
ad okot. n (Tamás Angéla)

Városházi Híradó

Apróhirdetés

Hirdetésfelvétel

Apróhirdetés-felvétel:

Médiapartner: Sales Bt.

GYORSNYOMDA,
PROMONTOR UDVAR

Megjelenési lehetőségekkel
kapcsolatban kérje tanácsadó
kollégáink segítségét!

1221 Budapest,
Kossuth. Lajos u. 25–29.

Telefon: 06-20/9589-700,
e-mail: office@keruletilapok.hu

Szobafestés - mázolás lakótelepi lakások,
lakóházak, újépítésű házak teljeskörű festése, kisebb munkák, javítások, tisztasági
festés, SOS gyorsmunka, megbízható garanciális munka. Hívjon bizalommal: Pálffi Zoltán
06-30/452-9812

KERTGONDOZÁS! Mindenféle kézi és gépi
munkát vállalok kertekben, vidéken is.
Tel: 06-30/682-4431

Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel,
állapottól függetlenül 0-17 éves korig. Kérésére házhoz megyünk. Tel: 06-30/6821-390
Betonozás - bontás - térkövezés - tető újjáépítése - kőművesmunkák - szigetelés drályvitrakás - lapostetőszigetelést - vállalok.
Tel: 06-70/908-9578
Víz, csatorna, közpőonti fátés, vezeték szerelés. Tel: 06-20/985-5969
Szabó Balázs vállalja kémények bélelését,
építését, kondenzációs kazánok telepítését
teljes körű ügyintézéssel. 06-20-264-7752

2021. 09.

3-4-5.
16.00–18.30

Kertépítés, japánkert, öntözőrendszer, térburkolás, kertilétesítmények, kertrendezés, fakivágás, gallyazás. sunikertek.hu,
06-30/343-7318

állás 
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Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!
Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679

KULTIKUM
R E N D E Z Ő H Á Z

Repce méz: 2200 Ft/kg
Galagonya-Vadgesztenye: 2400 Ft/kg
Hárs méz: 2400 Ft/kg
Erdei méz: 2400 Ft/kg
Vegyes méz: 1800 Ft/kg
Aranyvessző méz: 2400,-Ft
Szükség estén házhozszállítás!

SEREG PÉTER
362-3733, 20/548-6461, 30/9192-409
1224 Budapest, XIV. utca 59.

Műanyagfeldolgozó üzembe férfi szakmunkást, gépkezelőt, betanított munkást
felveszünk. Kimagasló kereseti lehetőségek. E-mail: recyclen@recyclen.hu, tel.:
06-1/207-5389 Bp. XXII. Ker. Ipari Park
Koronavírus alatt is üzemelő XI. Kerületi Hotel Luna keres teljes munkaidőben takarító
kollégát. Érdeklődni: 06-20/230-7571

régiség 
Becsületes áron vásárolok hangszereket, festményeket, porcelánokat, órákat, ékszereket,
teljes hagyatékot. Cs.Tibor 06-70/610-3438

A Szomszédok
Piacának
piacfelügyelőjét
a 20/224 36 57-es
telefonszámon
lehet elérni.

KULTIKUM

KULTIKUM

R E N D E Z Ő H Á Z

R E N D E Z Ő H Á Z

1222 BUDAPEST, NAGYTÉTÉNYI ÚT 48-50.
Bejárat: SÖRHÁZ UTCA 3.

> Borkóstolás - Hangavári Pincészet
> Nyitott műtermek
> Kiállítások
> Épülettúra
A volt Haggenmacher Sörgyár kultikus épülete immáron harmadik éve KULTIKUM Rendezőház
néven erősíti Budafok jellegzetes kulturális negyedét. Idén csatlakozott a Budafoki
Bornapokhoz. A hagyományosan Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál idén a járványügyi
intézkedések miatt, bár eltérő elnevezéssel, de ugyanolyan színvonalon és lelkesedéssel készül
a borkultúra és művészetek iránt érdeklődők számára, mint az elmúlt évek során.
Szeretettel várunk mindenkit!

A KULTIKUM programjaira előzetes regisztráció szükséges:
info@innomatik.hu
2

PROGRAMOK
BORKÓSTOLÁS

NYITOTT MŰTERMEK / KIÁLLÍTÁSOK

HANGAVÁRI Pincészet
A Tokaji borvidéken, Bodrogkisfaludon lévő 14
hektár termőterületű családi szőlőbirtok borai a
hagyományos borkészítési eljárások mellett az
új irányzatokat is követik a friss, gyümölcsös ízek
megőrzésének érdekében.

BALOGH Bea / festmény
KOZMA Orsi / fotó
KRNÁCS Ágota / grafika
NÉMETH Gábor / fényszobrok, fényobjektek
ÉPÜLETTÚRA

Bemutatkozik a Ceremony House
Esküvői helyszín
/ Szedlák Ágota



Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.

R E N D E Z Akácméz:
Ő H Á2800ZFt/kg

kert 

hirdetés

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő

KULTIKUM
TERMELŐI MÉZ KAPHATÓ
szolgáltatás 



A volt Haggenmacher
Sörgyár épületében
vezetett körséta
Házigazda: Németh Gábor

További infók: info@innomatik.hu | BORNEGYED.HU | Facebook: KULTIKUM | INNOMATIK.HU
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

budafokteteny.hu/hirlevel

Hírek, programok házhoz:
hírlevél Budafok-Tétényről
A hét legfontosabb kerületi és önkormányzati hírei, válogatás a
városrész rendezvényeiről, eseményeiről. Iratkozzon fel ön is!
Hírlevelünk, a Budafokteteny.hu hírszolgáltatása tartalmazza az
adott hét legfontosabb híreit, továbbá közelgő rendezvényeit, eseményeit is az érdeklődő figyelmébe ajánlja. A feliratkozók minden
héten első kézből értesülhetnek a kerületünket érintő érdekes
témákról, aktualitásokról. Amennyiben ön is szeretne mindezekről közvetlenül tudomást szerezni, iratkozzon fel hírleveleinkre
a www.budafokteteny.hu/hirlevel oldalon!
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SPORT, IFJÚSÁG

 Városházi Híradó

Egyelőre
középcsapat
vagyunk
Kovács Dáviddal elemeztük a siófoki döntetlent
Kissé nyögvenyelős 1-1-es döntetlent játszott a BMTE labdarúgócsapata vasárnap Siófokon, az NB II hatodik
fordulójában. Az új együttes formálódik már, de mindez hosszú folyamat,
amelynek még meglehetősen az elején
tart Boér Gábor edző gárdája. A Budafok gólját Kovács Dávid szerezte, vele
elemeztük a mérkőzést és összegeztük
a tapasztalatokat.
ovács Dávid évek óta a BMTE gól-

Kfelelőse, csapatkapitánya, egy kicsit

klubikon. Vagy nem is kicsit. Ebben a
szezonban a második gólját szerezte,
nem is akármilyet.
„Köszönöm az elismerést, de sajnos
csak egy ponthoz volt elegendő a gólom – szabadkozott a 30 éves center. –
Megjegyzem, eddig még senki nem tudta legyőzni a Siófokot, legutóbb a Vasas
sem, hat döntetlen van a számlájukon.
Az első húsz percben a mi akaratunk érvényesült, megszereztük a vezetést, de
aztán valami történt, igazából nem is tudom, hogy mi, és a hazaiak átvették a
játék irányítását. Vagy ők táltosodtak
meg, vagy mi estünk vissza, de ennek az
lett az eredménye, hogy szünet után ki-

egyenlítettek, és a góljukon kívül is voltak helyzeteik. Fotyiknak például a gólvonalról kellett tisztáznia, és még egy
lesgólt is rúgtak. Igazából csak akkor
tértünk magunkhoz, amikor a 79. percben emberelőnybe kerültünk, a hajrában Szabó Máténak is volt egy helyzete, meg az én szabadrúgásomat is csak
bravúrral tudta védeni a kapusuk. Sajnos nem volt bennünk annyi átütő erő,
ami elég lett volna a győzelemhez.”
Ezek szerint reális a döntetlen, nem
két pontot vesztettünk, hanem szereztünk egyet, mindkét oldalon maradtak
ki lehetőségek. Persze az egy pont az
egy pont, azt is meg kell becsülni, főleg, hogy Boér Gábornak viszonylag új
csapatot kell építenie.
„Az még finom kifejezés, hogy viszonylag, mert az NB I-es alapcsapatunkból alig hárman-négyen maradtunk meg
hírmondónak – jelezte a csapatkapitány. –
Az újak pedig egy-két kivételtől eltekintve 20 év körüli fiatalok. Alakul, alakul az
együttes, de néha még alakul a játék, a fiataloknak nem könnyű elsajátítani a rendszerünket. Hullámzó a teljesítmény, de ezzel
nincs baj, ez szinte törvényszerű. Egyelőre
jó középcsapat vagyunk, a legjobbkor jön

most ez a két hét szünet, amelyből egy hetet Mátraházán töltünk edzőtáborban. Voltunk már itt máskor is, jót tesz ez az összetartás a csapategységnek.”
A csapatkapitány szerint jó irányba
halad a BMTE.
„Ennél azért előrébb szeretnénk
végezni, a nyolc pont és a kilencedik

hely azt sejteti, hogy egyelőre középcsapat vagyunk. Az első hat hely valamelyikének a megszerzése a cél, és
ennek megvan a realitása. Decemberig nem szabad leszakadnunk az éllovasoktól, lőtávolban kell maradnunk,
és akkor egy jó tavasszal bármi elképzelhető. Néha még nem tudják a

fiatalok, hová is álljanak, hogy meg
tudjuk indítani a támadást. Amikor
feljutottunk az NB I-be, akkor is rengeteget taktikáztunk, mindenki tudta, mi a dolga, behunyt szemmel is
tudtuk, mit kell tennünk a pályán. Ha
most is eljutnánk idáig, akkor nyugodt
lennék.” n (Ch. Gáll András)

Szép a jelen, de még szebb lesz a jövő

Babafesztivál
a Klauzálban

Ilyen még sohasem volt, hogy mindkét magyar vízilabda-válogatott érmet
szerezzen az aktuális olimpián – most,
Tokióban sikerült, a hölgyek és az urak
egyaránt a harmadik helyen végeztek.
A nők a sportág történetében először
léptek olimpiai dobogóra, a férfiak negyedszer lettek bronzérmesek. A vitán
felül sikeres szereplést a Magyar Vízilabda Szövetség kerületünkhöz kötődő
elnöke, Vári Attila értékelte.

Tanácsadás, játék, sok
mozgás, sportprogramok
a családoknak

Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke sikerként értékeli a pólósaink eredményét Tokióban

„Nagyon nehéz, egyszersmind fura időszakon mentünk keresztül, és a lányok
esetében szinte az utolsó pillanatig kétséges volt az olimpiai kvalifikációnk,
amit a nem sokkal Tokió előtt rendezett
trieszti selejtezőn harcoltak ki magabiztosan. Ennek nagyon örültünk és büszkék vagyunk rá. Az odáig vezető út viszont azért volt nagyon nehéz, mert a
2019-es kvangdzsui világbajnokságon
és a 2020-as budapesti Európa-bajnokságon is csak nüánszokon múlt a kvalifikáció. Ezért nagyon nagy nyomás volt
a csapaton, hiszen a trieszti selejtező,
ráadásul a legnagyobb ellenfél otthonában, az utolsó lehetőség volt. Már az is
sporttörténeti bravúr volt, hogy az olaszokat a saját otthonukban múltuk felül
13-10-re” – mondta az elnök, aki maga
is kétszeres olimpiai bajnok.
Az olaszok elleni fölényes siker remek visszajelzés volt arra vonatkozóan, hogy Bíró Attila szövetségi kapitány válogatottja jó úton halad, mint
ahogy a budapesti Eb bronzérme is azt
jelezte, hogy ott vagyunk a világ élvonalában, hogy ennek a csapatnak ott a
helye a négy között az olimpián.
„A női szakág már a korábbi olimpiákon is próbálkozott a dobogóra kerüléssel, de a negyedik helynél előbbre egyszer sem sikerült jutni – folytatta
Vári Attila. – Pekingben, Londonban és
Rióban is egyetlen hellyel csúsztak le a

dén is megtartják a Babafesztivált a

IKlauzál Gábor Művelődési Központ-

A magyar női vízilabda-válogatott először léphetett dobogóra olimpián

bronzéremről. Most jött el a történelmi
pillanat, és meg is ragadták a lányok.”
Nem is kérdés, hogy Bíró Attila szövetségi kapitány öt év kitartó munkájára ezzel a bronzéremmel került fel a
korona.
„Természetesen Attilával és a férfiakat
irányító Märcz Tamással is meg vagyunk
elégedve, hiszen mindketten teljesítették
a szövetség elnökségének célkitűzését –
mondta az elnök. – Illetve, egészen pontosan a legjobb négy közé kerülés volt a hivatalos cél, de magunkban mindannyian
abban bíztunk és reménykedtünk, az volt
kimondatlanul is az elvárás, hogy meglegyen az érem – és meg is lett.”
A két kapitány szeptemberben teszi
le a jelentését az elnökség elé, és akkor
születik döntés arról, hogy meghos�-

Városházi Híradó
budafok-tétény

szabbítják-e Bíró és Märcz december
31-ig szóló szerződését.
Vári még arról is beszélt, hogy Bíró
Attila remekül menedzselte a 2017-es
világbajnokság után a részleges nemzedékváltást, de utánpótlásfronton ettől eltekintve is jól állunk.
„Nemrégiben a lányoknál és a fiúknál is megnyertük az U15-ös Eb-t,
most zajlik Sibenikben a hölgyek U17es Eb-je, és a junior vb-ken is jó szereplésre számítunk – mondta optimistán az elnök. – Szóval, a jövő még a
jelennél is szebb lehet.”
A férfiak szereplésénél mindig magasan van a mérce, ezúttal sem volt
másképp.
„Úgy érzem, ha a görögöket megverjük az elődöntőben, akkor most mi va-

gyunk az olimpiai bajnokok – jelentette
ki Vári Attila. – De nem sikerült, mert a
görögök nagyon megerősödtek az utóbbi években, utánpótlásszinten is mindig
ott vannak a világversenyek élcsoportjában. Abban biztos vagyok, hogy ha bejutunk a döntőbe, akkor megvertük volna a
szerbeket, erre mi lehettünk volna képesek egyedül a mezőnyben. Gratulálok a
fiúknak, hiszen az elmúlt időszakban Európa-bajnokságot és Európa-kupát nyertek, sikeres viadalokon vannak túl.”
Befejezésül arról beszélt az elnök,
hogy egy ötéves olimpiász után most egy
hároméves felkészülési periódus következik, ami olyan helyzetet jelent, amilyennel korábban még sohasem szembesültek vízilabdázóink – de egyetlen
sportoló sem. n (Ch. Gáll András)

ban. A rendezvény szeptember 18-án
folyamatosan családi programokkal
szolgál a kisgyermekes családoknak.
Reggel kilenc órától a Tá-ti-ka együttes lép fel Varga Ágival, majd babamasszázs-oktatást tart Burka Kati, ezt
követően megtekinthető lesz a babaúszás a Hajós Alfréd Tanuszodában.
Lesz babaszínház és kangatraining
(szülés utáni regenerációs torna anyukáknak) Eppel-Czinke Anita vezetésével. A Gézengúz Alapítvány ízelítőt
ad a huple® programról az uszodában,
a vízben. A nap folyamán különböző
ügyességi versenyeken is részt vehetnek a gyermekek. Ilyen a totyogósok
versenye, a lábbal hajtott járművekkel
zajló babaverseny, illetve a babamászó
verseny. A Babafesztiválon a Gézengúz Alapítvány szakemberei szakmai
tanácsadással szolgálnak, de lesz védőnői tanácsadás is a kerület védőnőivel.
Babamozgató címmel lesz tanácsadás Dankuliné Gazsovics Edittel.
A gyerekek természetesen más módon is szórakozhatnak, lesz állatsimogató, bohóc, ugrálóvár, gyermekkuckó
alkotó- és játszósarokkal, olvasókuckóval. A szülők játék- és könyvvásáron válogathatnak a portékák közül. n (vh)
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