
 

Összefoglaló 

a Budafok-Tétény városképi értékei című helytörténeti kiállítás megnyitójáról, 2012. november 24. 

A Promontorium Polgári Casino, a Nagytétényi és a Budatétényi Polgári Kör adott hátteret a 
kezdeményezésnek; melynek ötletgazdája, és jelentős részben megvalósítója is Döbrönte Katalin a 
Casino elnökségi tagja volt. A kiállítás lényege röviden az, hogy a következő négy hétben két 33-as 
buszon 13-13 nagytétényi, ill. kistétényi, budafoki jellegzetes helyi értéket, épületet, utca részletet 
bemutató régi kép kerül bemutatásra, a menetrendszerinti járatokon, a buszok ablak feletti felületein, 
rögzített, bekeretezett formában. A képek alapanyagát Bakó Károly, Sarnóczay György és a Budafoki 
Könyvtár biztosította. 

A megnyitón az egyik, a nagytétényi képeket tartalmazó busz különjárati formában körbejárta a kerület 
néhány jellegzetes pontját, főleg, azokat, amelyek csuklós busszal elérhetőek, Garbóci László 
helytörténész, díszpolgár kalauzolása mellett. A busz a Törley térről indult, itt a budafokiak szállhattak 
fel, majd megállt a Lépcsős utcánál, ahol a kistétényiek, és a barossiak csatlakozhattak, végül az Angeli 
út sarkon a Nagytétényi Polgári Kör székhelyénél a tétényiek várták a csoportot. Itt a Polgári Kör 
székházában László Éva a Polgári kör elnöke köszöntötte a résztvevőket pogácsával, kávéval, teával 
kínálva őket. Innen indult a buszos helytörténeti körút, fel az Angeli úton, a körforgalomig, majd vissza, 
megemlékezve a régi és a mai nagytétényi temetőben nyugvókról, megállva a kitelepítettek 
emlékművénél, majd a helyreállított kálváriánál fordulva. 

Nagytétényben még röviden időztünk az Országzászló térnél, ahol megindultak a közterületi 
munkálatok is a nagytétényi belvárosi rekonstrukció kapcsán. A nagytétényi kastély előtt a kastély 
történetéről, és a római kori előzményekről is beszélt Garbóci László. A Nagytétényi úton haladva szóba 
kerültek e térség közelmúlt emlékei is, így az itt egykor haladó HÉV vonala, a valaha legnagyobb kerületi 
üzem, a műanyaggyár, majd Baross Gábor telep története, építése időszaka. A Rózsakerti úton 
felmentünk a Terv utcáig, méltatva a Vencel kert egykori gazdáit, értékeit. 

A Terv utcában megálltunk a Wolf kápolna előtt, emlékezve a felszámolt régi budatétényi temetőre, 
szóba került a tágabb területen folyt egykori bentonit bányászat, majd a pincékben már korán 
elkezdődött gombatermelés, így az egykori Páva ruhagyár előtt elhaladva, a Park utcánál. A Bajcsy 
Zsilinszky úton a Verbita missziós rend rendről, és a száz éves budatétényi Szt.István templomról is 
szóltunk. A Jókai utcán lemenve megemlékeztünk a község régi mozijáról, és a Kistétény utca sarki pince 
kápolnáról. 

A Nagytétényi úton ismét, Budafok egykori ipari zónáját érintettük, az egykori gyufagyárról, majd a 
Haggenmacher sörgyárról emlékezve. Budafok belvárosban kissé megállva a régi és mai Ipartestület 
épületét, majd a belvárosi egykori Attila mozit méltattuk. Szó esett természetesen a Városháza 
építéséről, értékeiről, a rendőrség, és a postapalota épületeiről. Végül a Törley térre érkeztünk vissza, 
ahol még a közeli egykori Zwack gyárról, az Oroszlános udvarról, a lebontott Savoyai kastélyról, és a 
Törley gyár épületeiről is szóltunk, megemlékezve a fent lévő Törley mauzóleumról is, Törley Józsefről, a 
pezsgőgyártás kezdeteiről. 

Végül a magmaradt csoport, újakkal kiegészülve besétált a Budai Nagy Antal Gimnáziumba, menet 
közben még annak történetét is érintve. Itt Döbrönte Katalin szervező köszöntötte a megjelenteket, 
akik a fellépő Don Bosco iskolai csoport szüleivel egészültek ki. Itt még Kolláth Rita, a Budatétényi 
Polgári Kör elnöke köszöntött, utalva a Polgári Kör helytörténeti kiadványaira, majd Mészáros Péter 
Casino elnök foglalta össze a kiállítás, a bejárás hátterét, előzményeit, utalva a Budafok 300-as esemény 
sorozatra, és a nagytétényi belvárosi rekonstrukcióra, s arra, hogy ezzel a mozgó helytörténeti 
kiállítással tudjuk kissé közkinccsé tenni, tudatosítani múltunk értékeit. A két busz tehát december 20-
ig közlekedik majd a 33-as vonalán – az FJX230-as a nagytétényi, az FJX233-as a budafoki és kistétényi 
képekkel. 

A megjelenteket végül a Don Bosco iskola alsótagozatos csoportja musical részletekkel ajándékozta 
meg. A résztvevők emléklapot kaptak a kiállítás és a megnyitó emlékére. 

Mészáros Péter 



  
A címlap a csuklórész felett    Indulás a Törley térről – nem a Bosnyák térre… - 

  
A kiállítás látogatók a buszon, a képek az ablakok felett   Garbóci László kalauzol 

  
Vendéglátás a buszon     A csoport a BNA Gimnázium felé 

  
A Don Bosco iskola műsora a BNA-ban   Emléklap a látogatóknak 


