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A hagyományos akciónapot immár hetedszer tartottuk meg, 
a Magyar Madártani Egyesülettel karöltve, a Tétényi fenn-
síkon. Idén a sokadik fővárosi kezelési projekt keretében a 
tanösvény menti cserje ritkítást folytatjuk, ennek kapcsán 
a korábbi hetekben a 2. és 3. állomások közötti cserjés zóna 
nyiladékának kiszélesítése történt meg, elősegítendő a dará-
lógép majdani bejutását. Majd a 3. 4. állomások térségében 
lévő árva lányhajas rétet tisztítottuk meg a cserjétől felfelé, az 
egykori lövészárokig, ill. azon túl is egy darabon, és nyugat 
felé, a véderdőnél lévő beszögellést megközelítve.

A terv a levágott cserjék kihordása volt, a tanösvény men-
tére, ill. további vágások a területen. Az akciónapon talán az 
eddigi legnagyobb létszám, mintegy hatvan fő jelent meg a 
nap folyamán, az MME önkéntesei, iskolások, helyiek, más 
érdeklődők. A bázis a 3. állomás utáni szakaszon volt, a véd-
erdő mentén, innen a Balatoni út felé eső cserjésben volt a ma-
dárháló kifeszítve. A munkával az árvalányhajas rétre kon-
centráltunk, a 2.-3. állomások közötti, a cserjésben levágott 
anyag az út mentén, könnyen kezelhető lesz a daráló géppel, 
itt azonban 100-200 m-es kihordási távolságok is voltak, ami 
munkaigényes. A terület felső részén kaszával és láncfűrész-
szel, ill. kétkezes ollóval további cserjét vágtunk ki, és döntő 
részét kihordtuk az ösvény mentére a véderdősáv felé. Koráb-

ban további cserje vágás volt a Kamaraerdei út felé eső zóná-
ban is, ez azonban nem igényelte a kihordást.

A déli órákban volt madárgyűrűzési bemutató, a ködös 
időben kevés madár akadt a hálóba, egy széncinke és négy 
őszapó vendégeskedett egy időre. Hat vörösvércse költő láda 
is kihelyezésre került az egykori honvédségi terület oszlopai-
ra, a volt gumiraktár területén, ill. a Mechanikai Művek felé 
eső oldalon. Itt voltak a fővárosi természetvédelmi őrszolgálat 
munkatársai, és a Főpolgármesteri Hivatal természetvédelmi 
előadója is, de középiskolások kíséretében itt volt a Budavá-
ri Polgárőrség természetvédelmi csoportja két tagja is. Ezzel 
párhuzamosan az elmúlt hetekben megtisztításra került a Ba-
latoni út menti véderdő mögött, a gázfogadóig terjedő nyila-
dék is, a FÖKERT részéről, a cserjék és a fenyők kivágásával.

Később a volt hizlaldai gyomos terület kaszálását végez-
tük el, immár hagyományosan. Több mint tíz év után jelen-
tős javulás érzékelhető, a lósóska már nem összefüggő töm-
böt alkot, hanem kisebb területeken fordul elő, és sok helyütt 
szórványosan a gyepben. Az egykori hizlaldai terület belső 
övezete is szépen gyepesedik, a korábban felszámolt trágyás 
területen nyitott sziklagyep és gyepesedés alakul. Sok ugyan-
akkor a vadrózsa és két helyen a bálványfa is megjelent a kö-
zeli bálványfa csoportból behatolva. 

ÉLŐHELY KEZELÉS A TÉTÉNYI FENNSÍKON, 2017

A ZÖLD JÖVŐ KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET 
ÉS A BUDATÉTÉNYI POLGÁRI KÖR IDŐSZAKOS KIADVÁNYA

A fennsík kezelés után
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FÖLD NAPI SÉTA 
A  TÉTÉNYI FENNSÍKON

Fennsíki sétáinkat ezúttal a fővárosi mellett, az agglomerá-
ciós területekre irányítottuk. Gergely Attila botanikusunk 
vezetésével jártuk körbe a legérdekesebb területeket, igen ta-
nulságos volt mindenkinek. A Kamaraerdő mentén mentünk 
fel a felső területekre, itt az erdő menti kőszórásos úton már 
ki van tűzve a vízcsőépítés nyomvonala, ami a fent tervezett 
lakóparkokat látja majd el a víztorony felől. A volt hizlaldai 
területen, ha elszórtan is, de jön fel a lósóska. A Dűlő útnál 
keltünk át a Kamaraerdei úton, a betonelemekkel lezárt úton 
nincs szemétbehordás. Feljebb, a budaörsi beszögellésben, 
ami ott helyi védelmet kapott, láttuk az első henye boroszlánt, 
a fővárosi oldalon a határnál is van néhány tő, a fenyők között. 
Mind az újbudai volt bértelkes övezetben, mind a budaörsi ol-
dalon, és fent a Mechanikai Művektől északra eső volt Nemax 
területen tervezik a beépítést. Végig jelen volt a fekete kökör-
csin, virágzási és termő stádiumaiban. A volt Nemax terüle-
ten az Mechanikai Művektől északra régen jártunk, a terület 
le van sorompózva, elsősorban a szemétbehordók ellen, de a 
természetvédőket sem kedvelik. Folyik a lakópark előkészíté-
se, ennek abszurditását már sokszor emlegettük, Törökbálint 
legkülső perifériáján, mindenfajta úttól, infrastruktúrától tá-
vol, északi fekvéssel, egy ipari barnazóna mellett, hatalmas 
értékű védett növény állomány elpusztításával. A henye bor-
oszlán tövek százai vannak itt, az északias lejtőn, ami ideális 
élőhelye, a 25 év előtt ledózerolás ellenére visszajött. A befek-
tetőt elvileg kötelezik a védett növények átültetésére, ami mint 
anno tapasztaltuk, teljességgel lehetetlen. Majd átmentünk a 
Mechanikai Művek északi oldalára, a Nagypusztára, ami or-
szágos védett, bár jóval kevesebb értéket tartalmaz, mint a 
jelzett henye boroszlános, vagy a fővárosi védett terület, de 
megmenteni csak így lehetett. Ennek kezelése egy LIFE pro-
jekt keretében folyik, védelem, tisztítás, cserje ritkítás. Végül 
lejöttünk a Dózsa György út menti fővárosi területre, ami erő-
sen fenyősödik, ennek kezelése, jövője így kérdéses. 

Henye boroszlán a leendő lakópark helyén

ÚJRAINDULÓ 
ZÖLD JÖVŐ TÚRÁK

A korábbi években mintegy húsz, sikeres, a nemzeti parkokat, 
értékes természeti területeket felkereső túrát bonyolítottunk 
le, ezek  néhány éve szüneteltek, majd Palla Balázs vezetésével 
újra indítottuk azokat. Áprilisban Ócsára látogattunk a ma-
dárvártába, ahol Csörgő Tibor bő másfél órás madárgyűrűzé-
sét követhettük végig, a kapcsolódó madárvédelmi, ökológiai 
kommentárokkal, a legkülönbözőbb madárfajokkal találkoz-
va. Utána a turjánosban tettünk sétát, ami egy vizes élőhely, 
egykori Duna mederrel, s a végén a faluban a tájházzal és a 
műemlék templommal egészítettük ki a programot.

Májusban Vértesacsán jártunk, a Föngyöskertben, ami 
egy északias lejtőn kiépített tízhektáros gyógynövény kert, af-
féle arborétum, őshonos magyar gyümölcsfákkal, cserjékkel, 
tanösvényekkel, vizes élőhelyekkel kiegészítve. Itt gyógyteák 
kóstolgatása után vezetéses sétát tettünk a területen a kert ter-
vezőjével, és ma működtetőjével, Bacsa Ildikó tájépítésszel.

A turjánosban, Ócsa

Budatétényi orgonaestek
2017. június 10. szombat este ½8 órakor

Deák László
orgonahangversenye

Szent István Király Plébániatemplom
(Budapest XXII. Budatétény, Bajcsy-Zsilinszky u. 20.)

A rendezvény ingyenes, 
szeretettel várjuk az érdeklődőket!

A részletes műsor megtekinthető a: 
www.kistetenyitarsaskor.hu

honlapon
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ÚJDONSÁGOK 
A TANÖSVÉNYEN

ÉLŐHELY KEZELÉS 
A HÁROS SZIGETEN – IS

A Háros sziget 1993 óta élvez országos természetvédelmi stá-
tust, mint egyfajta valós őserdő egy nagyvárosban. Az elmúlt 
években a védett területre már nem látogattunk, csak a tava-
szi és őszi séták alkalmával jártunk, járunk a szigeten Sisak 
tanár úrral, a volt honvédségi bázis területein, az egykori cső-
ti monostor helyét keresve. Márciusban már feltűntek a mun-
kálatok nyomai, amit az éberebb, amúgy nem legális bejárók 
már korábban is jeleztek, természetrombolásra gyanakodva. 
A Nemzeti Parkkal konzultálva derült ki, hogy élőhely keze-
lési munkák kezdődtek. 

Ennek program vezetőjét, Árvay Mártont és munkatársait 
hívtuk meg májusi ülésünkre. Az élőhely rekonstrukció kér-
dése már régen felmerült, hiszen a sziget helyzete, élővilága 
sajátos, kitettsége a Duna mentén, a korábbi honvédségi tevé-
kenység, és erőteljesen a szőlő benyomulása a területre évtize-
dek óta. Ugyanakkor már a kezdetektől gondolkodtunk, hogy 
a magas aljnövényzet, a szőlő függönyök a fákon, mennyire 
gátolják az erdő megújulását. Majd 25 év után ez a kérdés is 
napirendre került.

Egy magyar-szlovák LIFE projekt keretében kerül sor az 
élőhely kezelésre, ami elsődlegesen a Duna menti árterek és 
szigetek területeivel foglalkozik, sajnos nagyobbrészt a Duna 
szlovákiai oldalán, magyar részről a rácalmási és a Háros szi-
get része a programnak, ami 2014-21 között bonyolódik. A 
felmérések korábban, a munkák tavaly ősszel indultak el hely-
ben. Elsődleges az özönfajok kezelése, ritkítása, másik elem a 
hulladék és lőszer mentesítés, a harmadik pedig a megújulás 
elősegítése, az őshonos fajok visszatelepítése.

Jelenleg a védett terület északi peremén, ill. a folytatódó 
un, Natura 2000-es területeken folyik a munka, az egykori 
hajógyári, raktári épületek közelében, mindhárom témá-
ban. Az özönfajok erőteljesen jelen vannak, zöld juhar, japán 
keserűfű, fehér eper, kisebb mértékben akác, gyalog akác és 
bálványfa. A fáknál az injektálásos, kéreghántásos eljárás fo-
lyik, a keserűfű a legnehezebb feladat, pedig nagy területen 
elterjedt az északi zónában. Jelentős a honvédségi hulladék, és 

lőszer, elsősorban gyakorló aknák, nem élesek, és alakulnak 
a tisztások, ahova beültetések jönnek. Itt a fekete nyár példá-
nyokat is vizsgálják genetikailag, mennyire hibridizálódtak, 
és a megfelelő állományok kerüljenek beültetésre. Nagy di-
lemma a szőlő fajok kezelése, itt a függő avar egy egyedi kincs, 
ami a mi égövünkön szinte sehol másutt nincs. Az amerikai 
és parti szőlők is erősen hibridizálódtak, ezek a korabeli fi -
loxéra utáni Promontor-beli telepítések korában kerültek ki, 
és terjedtek el. A speciális élőhelyi körülmények a madarak, 
benne a ragadozók betelepedését is segítették, erre is tekin-
tettel kell lenni a kezeléskor. A munka még a Duna menti zó-
nákban folytatódik, ott is jelentős az érintettség, majd egyes 
belső övezetekben.

A 12 éve működő tanösvényünk a Tétényi fennsíkon a közeli 
napokban bővül. A  Főváros kezdeményezésére a Magyar 
Madártani Egyesület fővárosi környezetvédelmi alap projekt 
keretében 12 új állomással összeköti a kamaraerdei és a 
fennsíki tanösvényt. Négy állomás a Kamaraerdőből kijövet, 
a tanösvény felső szakaszához vezető ösvény mentén kerül 
telepítésre, további nyolc pedig a meglévő nyolc számozott 
karós állomást váltja ki, az eddigivel azonos tematikával, a 
tanösvény füzet, ill. a most készülő környezeti nevelési célzatú 
természetfürkész füzet vonatkozó elemei felhasználásával. 
A többi orientáló karós tábla marad. Az újak, a fővárosi védett 
területeken lévő nagyobb, 70×100 cm-es fóliázott táblák 
lesznek, kis tetővel.

A  kibővült tanösvényen sétát tartunk Gergely Attila 
botanikusunkkal, június 10-én szombaton, 9-től, a Szoborpark 
utáni tanösvény indító táblánál talál kozva.
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„BUDATÉTÉNYÉRT EMLÉKÉREM” 2017.
Május 6-án, a Szent Imre Otthonban ismét „Budatétényért 
Emlékérem” átadó ünnepség volt.

A  Budatétényi Polgári Kör megalakulásának 10. évfor-
dulójára 2005-ben alapított díj célja, hogy olyan személyek, 
egyesületek kapják jutalmul, akik Budatétényért valami ki-
emelkedőt tettek. Az elismerés erkölcsi értékű, pénzjutalom-
mal nem jár.

A  Budatétényért Emlékérem kör alakú, 60 mm átmérő-
jű, bronzplakett, emléklappal, Kiss Gábor budatétényi festő 
és szobrász munkája. Az  egyik oldalán a Budatétényi Pol-
gári Kör pecsétje látható Budatétényi Polgári Kör felirattal. 
A Polgári Kör pecsétjét Radóczy Mária képzőművész tervez-
te. A pecsét galambot, szőlőt és rózsát ábrázol, jelképezve a 
megbékélést, a valamikori szőlőművelést és a rózsakultúrát. 

Az  érem másik oldalán a Szent Mihály kápolna látható, 
alatta Budatétényért felirattal. Az Emlékéremhez tartozó Em-
léklap szintén a Szent Mihály kápolnát ábrázolja.

A  Budatétényi Polgári Kör huszonnyolc személyt, illet-
ve egyesületet és családot díjazott az ez évi díjazással együtt. 
A díjazottak között volt már körzeti orvos, gyermekorvos, pe-
dagógus, de Budatétény plébánosainak tevékenységét is elis-
mertük, hiszen lelki életünk gondozását is fontosnak tartjuk. 
A polgári kör működésével kapcsolatos közhasznú tevékeny-
ség, a természetvédelem vagy a sportétet szintén kiemelkedő 
szempont a díj odaítélésénél. Az  elmúlt évekhez hasonlóan 
ebben az évben is nagyon eltérő közösségi tevékenységért 
kapták az elismerést a díjazottak.

2017-ben „Budatétényért Emlékérem” díjban részesült 
Zsidákovits Ágoston a Budatétény Sport Egyesület tisztelet-
beli és örökös elnöke, Hódi Szabolcs a Klauzál Gábor Társaság 
szervező titkára és Koncz Gáborné, Dóra a területi Karitasz 
aktivistája.

Balázs Géza, Zsidákovits Ágoston méltatásában kiemelte, 
hogy „sportvezetői kvalitásait leginkább a rátermettség, az 
aktivitás, az elkötelezettség, a munkabírás a sokoldalúság, de 
ugyanúgy a simulékonyság, és nem utolsó sorban az irónia 
jellemzi. Sokoldalúságát jól tükrözi, hogy sportvezetői tevé-
kenysége mellett évek óta a közélet a civil szféra más terüle-
teinek is aktív szereplője, vezetőségi tagja a Budafok-Tétény 
Baráti Körök Egyesületének, de tagja a Budatétényi Polgári 
Körnek is. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a Budatétény 
Sportegyesület elnökeként az elmúlt 25-26 évben jelentős és 
eddig sikeres küzdelmet folytatott az Egyesület életben tar-
tása, a gyermekek, de talán mondhatom minden korosztály 
sportolási lehetőségének életben tartása érdekében.” A Buda-
tétény SE és a Budatétényi Polgári Kör 2017-ben tizenötödik 
alkalommal fogja közösen megrendezni a „Szent Mihály 
Kupa” gyermek labdarúgó tornát kerületi általános iskolá-
sok részére az előző évben megújult budatétényi Pokorny Jó-
zsef Sporttelepen. Zsidákovits Ágoston, Guszti tizenöt éven 
keresztül kiváló partner volt a sportesemény szervezésében, 
lebonyolításában. A Budatétényi Polgári Kör ezzel az elisme-
réssel köszöni meg, hogy, Budatétényben a nagy hagyomány-
nyal rendelkező sportpályán jelenleg is aktív sportélet zajlik.

A Budatétényért emlékérem idei díjazottai, Hódi Szabolcs, Koncz Gáborné Dóra, és Zsidákovits Ágostonw
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Hódi Szabolcs a 2004-ben megalakult a Klauzál Gábor 
Társaság titkára és egyik mozgató rugója. Klauzál szellemi-
ségének és helyi vonatkozásainak ápolásában oroszlánrészt 
vállal, nem múlik el egyetlen esemény, melynek ne lenne ak-
tív résztvevője, segítője. A társaságon belüli szervező munká-
jának gyümölcsei tőmondatokban: 

–  Az elhanyagolt Wolf kripta megtisztítása, kiállító térré 
alakítása.

–  A  Klauzál emléktábla felállítása, mely előtt a március 
15-ei megemlékezés mára már egy szép hagyomány 
lett.

–  Klauzál Napok Tétényben kulturális rendezvény létre-
hozásában való aktív szervező munkája, melyet évről- 
évre koordinál.

–  Klauzál szobor felállításában való aktív részvétele.
–  Számtalan KNT kirándulás szervező munkáiban való 

részvétel.
–  Eötvös József emléktúra szervezése.
–  Budatétényi Ősök napja rendezvénysorozat szervezése, 

lebonyolítása,
sorolta Tóth Avanti Péter a díjátadás alkalmával méltatásá-
ban. Hódi Szabolcs kapcsolata más egyesületekkel is kiváló, 
elsősorban ha történelemmel, helytörténettel kapcsolatos fel-
adatban kell együttműködni. 

A  harmadik díjat karitatív tevékenységért, Koncz Gáborné 
Dóra vehette át. Nyugdíjba vonulását követően, ahogy Ő fo-
galmazta „valami feladatot keresett, kért, és föntről megkap-
ta” és bekapcsolódott a katolikus Karitász tevékenységébe.

A  Caritas Németországban alakult meg 1897-ben, majd 
a világégéseket követően elterjedt az egész világon. A Cari-
tas Internacionalis, Róma székhellyel, 162 katolikus segélye-
zéssel foglalkozó és szociális szolgáltatást nyújtó szerveze-
tet fog össze a világ hét régiójában. Európában 48 karitász 
szervezet működik együtt 44 országban a brüsszeli Caritas 
Europa keretében. Az alapgondolat az ősegyházból ered: az 
elesettek segítése. (gyűjtések a szegények részére, rabszolgák 
kiváltása, özvegyek támogatása) Magyarországon 1914-ben 
alakult meg Katolikus Karitász néven. Az  újjászervezett 
Magyar Karitászt 1991-ben jegyezte be a Fővárosi Bíróság 
egyházi jogi személyként. Ez  az intézmény segít természeti 
katasztrófák esetén, itthon és külföldön, szenvedélybetegek, 
a hajléktalanok, az idősek és egyéb rászoruló csoportok el-
látásában. Ezen világszervezet budatétényi sejtjében dolgo-
zik eredményesen, a helyi szociális problémákat fi gyelve és 
tapintatosan megoldva,- csendesen szinte visszahúzódóan 
- Dóri. Ilyen tevékenységek a családok ellátása, intézményi 
kapcsolattartás, öregek szállítása. Nagyrabecsült önkéntes 
segítője Szentirmay Zsuzsa nyugdíjas történelemtanár. Kö-
szönetet mondunk mindannyiunk nevében Koncz Gáborné 
Dóri, eddigi munkájáért, aki hosszú idő óta, családi gyöke-
rei és társadalmi tevékenysége révén kötődik Budatétényhez, 
és így a budatétényi közösséget építi, fejezte be méltatását a 
 Lévai Pál a díjátadáson.

„Budatétényért Emlékérem” tulajdonosai áldozatkész, önzet-
len és szerény tevékenységükkel szűkebb környezetünk ér-
dekében tevékenykedtek. Köszönjük munkájukat, kívánunk 
további eredményes működést!

 Budatétényi Polgári Kör

„Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.”

(Petőfi  Sándor)

FELHÍVÁSFELHÍVÁS
A Budatétényi Polgári Kör 

közadakozásból szeretné megoldani
néhai Sarnóczay György 

Budatétényi temető 1875–1988 
című munkájának kiadását.

Szíves adományaikat

OTP Bank: 11722003-20030607 számlaszámon 
átutalással kérjük!

Megjegyzés: Kiadvány
(Számlatulajdonos neve: Budatétényi Polgári Kör)

Azoknak az adományozóknak a nevét 
amennyiben hozzájárulnak, 

 támogatóként, a kiadott könyvben feltüntetjük, 
akik 20.000 Ft vagy ennél nagyobb összeggel járulnak 

hozzá a könyv megjelenéséhez 
és tiszteletpéldányt kapnak. 

Tiszteletpéldányt kap aki, 
10.000 és 5000 Ft közötti összeggel támogatja a kiadást.

Rendezvényeinken 
kisebb összeg befi zetésére is lesz mód.

Határidő: 2017. október 6.

Az 1988-ban felszámolt 
Budatétényi köztemető 
emlékére készült könyvet
300 számozott 
példányban 
kívánjuk megjelentetni 
még 2017-ben.

Szíves adományaikat 
előre is köszönjük!

Budatétényi Polgári Kör 
Vezetősége



FELELŐS KIADÓ: 
Mészáros Péter és 

Kolláthné Hollóssy Rita
 

www.zoldjovo.hu
www.kistetenyitarsaskor.hu

zoldjovo@zoldjovo.hu
kollathne.rita@gmail.com

A KIADVÁNY MEGJELENÉSÉT 
TÁMOGATTA:

a Fővárosi 
Környezetvédelmi Alap

Ezúton is köszönjük azon kerületi polgárok támogatását, akik az elmúlt évben 
személyi jövedelemadójuk 1%-ával egyesületünket támogatták. 

Ebben az időszakban a Tétényi fennsíkon végzett élőhelyrekonstrukciós munkákkal, 
a tanösvény karbantartásával, bemutatásával, fórumok, kerekasztalok, bejárások, 

szervezésével, járultunk hozzá a kerület és a régió környezetvédelméhez. 
Kérjük, ebben az évben is támogassa egyesületünket, és ezen keresztül a kerületi 

környezet ügyét személyi jövedelemadójának 1 %-ával.

Adószámunk: 19657552-1-43

Támogatását előre is köszönjük

Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület
- közhasznú társadalmi szervezet -

Összejöveteleinket a Cziff ra György Művelődési Központban tartjuk 
minden hónap első szerdáján este 6 órától. 
www.zoldjovo.hu | zoldjovo@zoldjovo.hu 

A Budatétényi Polgári Kör 
és a 

Radóczy Mária Galéria felhívása

A XV. Szent Mihály Napok 
keretén belül 

művészeti pályázatot hirdetünk
Arany János magyar költő, tanár, műfordító, újságíró

születésének 200. évfordulója alkalmából

„ŐSZIKÉK”
címmel

kerületi képző- és iparművészek részére.

A tetszőleges technikával készült alkotásokat 
2017. szeptember 27-én, szerdán,

de. 9 órától este 10 óráig lehet leadni,
a Radóczy Mária Galériában

(1223 Budapest, Dézsmaház u. 27.)

A pályaműveket zsűrizzük, s jutalmazzuk 
a támogatók és a szponzorok által felajánlott 

ajándékokkal.

A pályaművekből rendezett kiállítás 
és a jutalmak átadása:

2017. szeptember 30-án, szombaton du. 4 órakor lesz
a Radóczy Mária Galériában 

(1223 Budapest, Dézsmaház u. 27.)

Szeretettel várjuk a pályázatokat!

Felvilágosítás:
rmgaleria@hotmail.com

További információ: kistetenyitarsaskor.hu honlapon

XV. Szent Mihály Napok
2017.

PROGRAMELŐZETES:
Szeptember 22. péntek de. 9 órától

Pokorny Sporttelep (Budatétény, Jókai Mór u.37.)
„Szent Mihály Kupa” gyermek labdarúgó torna

labdarúgó torna után megkoszorúzzuk 
vitéz Pokorny Endre emléktábláját.

A rendezvény fővédnöke: 
Karsay Ferenc polgármester

Szervező: Szabó Tibor 
a Kossuth Lajos Ált. Iskola testnevelő tanára

Társszervező: Budatétény Sport Egyesület
Rigó Lajos elnök és Zsidákovits Ágoston alelnök

Szeptember 30. szombat 16 órakor
Radóczy Mária Galéria (Budatétény, Dézsmaház u. 27.)
Arany János magyar költő, tanár, műfordító, újságíró

születésének 200. évfordulójának alkalmából meghirdetett 
„ŐSZIKÉK”

című pályaművek bemutatása
A kiállítás a megnyitó után este 8 óráig megtekinthető

Október 1. vasárnap délután ½ 5 órakor
Vojnovich-Huszár Villa (Budatétény, Művelődés u. 37/a)

Szent Mihály-napi hangverseny 
Szent László megkoronázásának 940. és 

a szentté avatásának 825. évfordulója tiszteletére

A 15 éves Szent Efrém Férfi kar hangversenye

Programjainkon a részvétel ingyenes.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

További információk:
Budatétényi Polgári Kör honlapján:

kistetenyitarsaskor.hu
A program fő támogatója: 

Budafok-Tétény, XXII. ker. Önkormányzata


