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  Promontorium Polgári Casino 
 
A Casino célja, hogy a  kerületben működő számtalan 

hagyományőrző, környezetvédő, területi és sportegyesületek 

törekvéseit összehangolja, egyesítse és saját munkájával és az 

együttműködés eredményével és erejével küzdjön a közös célok 

megvalósításáért, mintának véve ehhez a régi polgári casinok 

példáját. 

 

Casino tevékenységei:  

A színvonalas kerületi, ezen belül különösen a budafoki társas- és 

kulturális élet előmozdítása fórumok, kerekasztal beszélgetések, 

bejárások, programok keretében, részvétel a szellemi megújulás 

folyamatában, civil érdekek képviselete. 

 
Promontorium Polgári Casino 2010-ben is folytatta tanácskozásait, 

fórumot tartott az egyházi élet, az erkölcsi felemelkedés, megújulás 

kérdéseiről februárban az Evangélikus közösséggel és júniusban a 

budatétényi baptista gyülekezettel. Áprilisban a sport aktuális 

kérdéseiről tartott kerekasztal beszélgetést. Májusban folytatta 

Urbitális majális programját, amit egy Budafok-Tétényi Dunai 

hajózás egészített ki. Középiskolásoknak Jövőépítő pályázatott 

hirdetett, mely keretében vizuális eszközökkel mutatták be diákok a 

kerület jövőjéről alkotott elképzeléseiket, ami a Könyvtárban volt 

látogatható. 

Első félévet záró programja: Budafoki éjszakák a Civilek éjszakája 

fővárosi programsorozat égisze alatt. 

 

http://www.promontoriumcasino.hu 

 

 

 



 

 

Rózsavölgy Egyesület 
 

Rózsavölgyi Közösségi Ház, 1221 Budapest, Ady Endre út 25. 

http://www.rozsavolgyegyesulet.hu 

A Rózsavölgy Egyesület a XXII. kerület és Budapest egyik legszebb 

zöldövezeti területén működik, 1992 óta. A közel 3000 fős lakosság 

közösségi, környezetvédelmi, kulturális érdekeit képviseli kerületi, 

fővárosi, alkalmanként országos szinten. A civil egyesület gerincét az 

itt élők lelkes csapata alkotja, akik társadalmi munkában végzik 

tevékenységüket. 

Az egyesület tagjai elkötelezetten működtetik a völgyben életre keltett 

Rózsavölgyi Közösségi Házat, mely otthont ad az infrastruktúrától kicsit 

távol eső környéknek a közösségi élet kialakítására. 

A Rózsavölgy Egyesület 1999 óta védnökséget vállalt a XXII. és a XI. 

kerület határán fellelhető Kánai Apátság romjai felett. 2000 óta, minden év 

őszén megrendezzük helytörténeti hétvégénket, a Kánai Napokat. Minden 

évben felsétálunk a romokhoz, megemlékezünk múltunk e töredékéről és a 

hozzá kapcsolódó értékekről. A szenzációs, 5000 év településeit őrző, 

Kána falu feltárását 2004 óta különös figyelemmel kísérjük.  

2007 tavaszára megszületett az Emlékek Rózsavölgyről c. kis könyvünk, 

melyben feldolgoztuk Rózsavölgy történetét. 

 

Júniusban három alkalomból álló hangversenysorozatot tartottunk: 

június 11. 19 óra: A Budafoki Mozart Ifjúsági Zenekar diákjai előadását 

láthatták. 

Június 18, 19 óra: A Brassium Rézfúvós Kvintett műsorát hallhatták.  

Június 25., 19 óra: A budafoki Fodor kamarazenekar Haydn és Rossini 

kedvelt dallamaival várja a muzsikakedvelő vendégeket. 

 
 
 

Honvéd Sporthorgász Egyesület 
 

Több, mint horgászat: A Honvéd Sporthorgász 
Egyesület a természettudományos nevelés és a 

természetvédelem szolgálatában 
A Honvéd-Hunyadi Tanösvény létrehozója és fenntartója 

www.harosiobol.hu 

 

A Honvéd Sporthorgász Egyesület 2007-ben volt 60 éves, ezáltal 

igen hosszú ideje gondozza a Hunyadi-szigetet. Egyre inkább 

növekszik társadalmi aktivitásunk, a horgászat mellett mind nagyobb 

részt vállalunk a XXII. kerület sportéletéből, valamint a 

természetvédelem népszerűsítéséből is. Iskolai csoportoknak tartunk 

rendhagyó természetismereti és irodalmi foglalkozásokat a Hunyadi-

szigeten, mivel egyesületünk ehhez megfelelő háttérrel és 

szakemberekkel is rendelkezik. A Honvéd Sporthorgász Egyesület 

lassan több, mint tíz évet küzd a Hunyadi-sziget megóvásáért, 

népszerűsítéséért és védetté nyilvánításáért, melyre 2009-ben sor is 

került! Mintegy 5 éve azonban felmerült, hogy ezt a háborítatlan 

természeti értéket, melynek külön jelentőséget ad az, hogy Budapest 

közigazgatási határán belül található, szélesebb körben is ismertté 

kell tenni. Az előzetes bejelentkezés után bárki által látogatható 

tanösvény volt az a forma, mellyel garantálható a terület védettsége, 

növény- és állatállományának zavartalansága és az ismeretterjesztés, 

természetjárás egymásnak sokszor ellentmondó kettőssége. 2004 óta 

folyamatosan fogadunk iskolai csoportokat, ezáltal már 

rendelkeztünk tapasztalatokkal a látogatók vezetésében. Az Egyesület 

tagjai között található természettudományos és pedagógiai 

végzettséggel rendelkező szakemberek garantálják a munka szakmai 

színvonalát. A Tanösvényt a Honvéd SHE saját anyagi forrásaiból, a 

tagok áldozatos munkájával és pályázatokon elnyert összegekből 

alakította ki. A szakmai védnökséget az ELTE TÓK 

Természettudományi Tanszéke vállalta. 

 
 
 

http://www.rozsavolgyegyesulet.hu/
http://www.harosiobol.hu/


 
A Honvéd-Hunyadi tanösvény 

 A Tanösvény előzetes egyeztetés után látogatható. Az egyeztetés 

email vagy telefon útján történhet. 

 A látogatók számánál figyelembe vesszük a Duna-Ipoly Nemzeti 

Park által meghatározott látogató-terhelhetőséget, ami napi 40 fő. 

Ennél több látogató a terület élővilágának zavartalansága miatt egy 

napon belül sajnos nem látogathatja a területet. 

 A Tanösvény látogatása előtt a látogatók információs füzetet 

kapnak a Honvéd SHE jelen lévő képviselőjétől. Az információs 

füzet lapjain található nagy zöld keretben lévő szám tartalmazza az 

adott ponthoz tartozó leírást. A pontokat az ösvényen cölöpökre 

festett zöld számokkal jelöltük. 

 A látogatás végeztével kérjük, hogy az információs füzetet adják le 

a kiinduló pontnál. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ARTÉR MŰVÉSZETI EGYESÜLET 

 
2004-ben alakult Budafokon. Alapító tagjai a XXII. kerületi Önkormányzat 

Művészeti Ösztöndíját elnyert alkotók. Az egyesület tagjai hivatásos képző- 

és iparművészek, akik művészeti egyetemeken diplomáztak, és valamilyen 

szálon kötődnek a XXII. kerülethez. Szakmájukat tekintve: festő, grafikus, 

szobrász, kerámikus, ötvös, divattervező, textiltervező, fotográfus, 

üvegtervező, formatervező, építész, restaurátor.  

 

Az egyesület célja a kulturális, szellemi életben való aktív részvállalás 

regionális és országos szinten. A térség megismertetése művészeink révén 

kerületen kívüli kiállítások, programok által, valamint fiatal képző- és 

iparművészek művészi tevékenységét megalapozó szellemi közeg 

létrehozása. Figyelemmel kísérjük tagjaink egyéni kiállításait, és elősegítjük 

megjelenési lehetőségeiket, kiállítási lehetőségeket keresve számukra. 

Keressük és ápoljuk a kapcsolatot régiónkban működő más művészeti ágak 

képviselőivel, valamint a helyi vállalkozókkal. 

 

Programok:  
2007 óta minden évben megrendezzük ARTÉR Művésztelepünket a 

Nagytétényi Dunapart Lovasklubban. Az alkotótábor résztvevői az 

egyesület tagjai, de szívesen fogadunk vendégművészeket és más 

érdeklődőket is. A helyi specialitás, a budafoki mészkő faragás fogásait 

segítünk elsajátítani. A kőfaragás mellett igény szerint lehetőség van 

fafaragásra, fotózásra, festésre, rajzolásra szakmai segítséggel. Záróbulit és 

szabadtéri tárlatot tartunk a helyszínen. A művésztelepen készült munkákat, 

a Kőterméseket a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál keretein belül mutatjuk 

be.  

Karácsony előtt a Budafoki Szabó Ervin Könyvtár Galériájában az 

egyesület művészeinek legújabb alkotásaiból rendezünk kiállítást. A 

Karácsony a Könyvtárban rendezvény keretében a Budafoki Szabó Ervin 

Könyvtárban mutatjuk be a művészek egyedi karácsonyfáit. A különleges 

díszeket jótékonysági célra ajánljuk fel. 

Kiállításainkkal bekapcsolódunk a XXII. kerületi nagy programokba.  

Részt veszünk – egyénileg, illetve csoportosan - az Iparművészeti Múzeum, 

a Nagytétényi Kastélymúzeum művészeti vásárain, a Design Hét 

rendezvényein, valamint egyéb fővárosi, vidéki és nemzetközi 

kiállításokon. 

 

regina.kaintz@gmail.com, arter.arter@freemail.hu 

mailto:regina.kaintz@gmail.com
mailto:arter.arter@freemail.hu


Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 
 
A legnagyobb keresztény civil szervezet - egyesületi formában működve - 

Magyarországon. 1989-ben alapította Dr. Csanád Béla professzor, a 

Hittudományi Akadémia gyakorlati teológia tanszékének rendes tanára. Az 

alapító 1996. november 25-én bekövetkezett halála után az Egyesület Dr. Osztie 

Zoltán plébánost, teológiai tanárt választotta elnökévé. 

Az Egyesület igazi erejét a helyi csoportok alkotják. Az Egyesület célja az 

evangelizáció. Egyrészt a saját tagságunk felé irányul, hogy valóban értelmiségi 

szinten ismerjék hitüket, és azt öntudattal képviseljék. Ennek érdekében 

előadássorozatokat, szabadegyetemeket, kerekasztal vitákat szervezünk. A másik 

irány pedig az Evangélium, azaz Jézus Krisztus képviselete a közélet minden 

területén. Ennek legjobb fóruma a JEL című kulturális és spirituális folyóiratunk. 

Kulturális rendezvényeink, közéleti szerepvállalásunk, erkölcsi kérdésekben való 

megnyilatkozásaink, politikai fórumaink ennek jegyében fogantak. Szívügyünk 

még a magyarság létének és önbecsülésének támogatása. Értelmiségi szervezet a 

KÉSZ, ami azt jelenti, hogy azokat az embertársainkat szólítjuk meg, akik sajátos 

(keresztény=krisztusi) belső, szellemi-lelki életet élő emberek. Nemcsak azok 

tartoznak tagjaink közé, akiknek diplomájuk van, hanem azok is, akik valóban 

élik az "írástudók felelősségét". A meghatározásban az ökumenikus vonás is 

benne van, hiszen mindaz, aki "krisztusi ember", vagyis eleven kapcsolata van 

Jézus Krisztussal, magáénak tudhatja szövetségünket. Célunk a továbbiakban 

még, hogy a szakmai munkát és a fiatalok megszólítását, illetve mozgósítását 

hatékonyabbá tegyük. Keressük a kapcsolatot más szervezetekkel, vagy 

egyesületekkel annak érdekében, hogy a közéletben erőteljesebben képviseljük a 

keresztény alternatívát. A keresztény egyházak szociális tanítása határozza meg 

állásfoglalásunkat korunk égető társadalmi-szociális kérdéseivel kapcsolatban. A 

XX. Században a keresztény értékeket képviselőket gyakran üldözték. Ezért egyik 

célunk az üldözött, megalázott és megölt egyházi személyek életének bemutatása. 

Jelenleg is erőteljes azoknak a szerepe, akik az élet kioltásának különböző formáit 

támogatják, az abortuszt, az eutanáziát. Ezekkel szemben kívánjuk állítani, a 

keresztény értékeket. Egyik legfontosabb keresztény értékünk a közösség építés. 

Keresztény közösségeink függetlenek a KÉSZ-töl, de tudatosan ezekkel 

együttműködve építjük saját közösségünket, melyeket zarándok utakkal, 

összejövetelekkel, kirándulásokkal teszünk élővé. A Budafok – Tétény csoport 

2003. decemberében alakult. Jelenleg 60 tagunk van. Minden hónapban 

rendezvényeinkre, valamint új tagokat sorainkba szeretettel, Hervai István, Piróth 

Béla, Kozma Erzsébet 
 

  BUDATÉTÉNYI POLGÁRI KÖR  

Alapítva: 1995. 

A Budatétényi Polgári Kör működésének célja, Budatétény 

természeti, történeti és kulturális értékeinek és hagyományainak 

megőrzése. Minden év januárjában megemlékezünk a Don-

kanyarnál elesett magyar katonákról és májusban megrendezzük a 

Hősök Vasárnapját, a budatétényi Szent István Király 

Plébániatemplomban. 

Megalakulásunk tízéves évfordulójára alapítottuk a Budatétényért 

Emlékplakettet. Minden év májusában kerül átadásra. 

Őszi rendezvényünk 2003-tól, a Szent Mihály Napok, több 

rendezvényből álló ismeretterjesztő, kulturális és sportrendezvény. 

Közkedvelt rendezvényünk a „Mesélő tárgyak” interaktív kiállítás 

és a „Művészek köztünk vannak” című sorozat, amire mindig van 

jelentkező. Programjaink 2006. november végéig a Szent Imre 

Közösségi Házban voltak, jelenleg a Radóczy Mária Galériában 

(Budatétény, Dézsmaház u. 27.) működünk. A határainkon túli 

magyarok segítése érdekében több éves kapcsolatot tartunk fenn 

Kárpátaljával. Együttműködünk a Zöld Jövő Környezetvédelmi 

Egyesülettel a természeti értékek védelméért és a Budatétény Sport 

Egyesülettel, vitéz Pokorny Endre emlékének megőrzéséért és a 

sportélet népszerűsítéséért. 

Szeretettel várunk érdeklődőket közösségünkbe és 

programjainkra! 

Budatétényi Polgári Kör Vezetősége 

www.budatetenyikor.hu  

http://www.keesz.hu/csoplista
http://www.budatetenyikor.hu/


 
 

Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület 
 
 
A Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület 1989 óta foglalkozik a dél-

budai térség környezeti és természetvédelmi problémáival, 

tudatformálással, 1990-ben került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságnál, 

míg közhasznú besorolást 2000-ben kapott. 

 

A Zöld Jövő tevékenységei:  

Környezeti rehabilitációk naprenden tartása, nyomonkövetése, részvétel: 

Nagytétényi rehabilitációs folyamat, gáztisztítómassza mentesítés 

Budatétény, Dunapart II. lerakó rekultivációja. 

Természetvédelem: Értékek feltárása, bemutatása, a védelem 

szorgalmazása, majd élőhely kezelés, tudatformálás. Háros sziget országos 

védelem, Tétényi fennsík, Kis Háros sziget, helyi, fővárosi védelem. 

Tanösvény fenntartása, élőhely rekonstrukciós akciók, bejárások a Tétényi 

fennsíkon. 

Tudatformálás, kommunikáció, környezeti nevelés: Fórumok, 

kerekasztalok, bejárások, iskolai programok, kiadványok, hírlevelek, 

nemzeti parkok túra sorozat. 

Aktuális helyi ügyekben való részvétel: Kezdeményezések, javaslatok, 

tervek véleményezése, konkrét témák kezelése, felvállalása, pl. 

Budatétényi Rozárium, Dunapart II., a nagytétényi véderdő, és a 

vízrendezés ügye. 

http://www.zoldjovo.hu 

 

 

 

 

 

Lovakért és Lovaglásért Alapítvány 
 

Az Alapítvány célja, hogy a magyar lovas kultúrát fejlessze, az 

érdeklődők számára tegye lehetővé a lovaglás elsajátítását, 

szervezzen olyan eseményeket, versenyeket, amelyek alkalmasak 

a lovaglás népszerűsítésére. Népszerűsítse a lótartást és legyen 

aktív az állatvédelem területén is.  
1. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (a lovaglás 

területén, illetve a lovagláshoz kapcsolódóan);  

2. kulturális örökség megóvása (hagyományőrző lovaglás, stb.);  

3. természetvédelem, állatvédelem (elsősorban a lótartással kapcsolatban);  

4. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 

(lovaglás terápiakénti alkalmazása, stb.),  

5. sport (versenyek, táborok, egyéb események szervezése, edzés lehetőség 

biztosítása a lovassportok gyakorlásához). 

 

A lovarda nem csak a lovaglás helye, hanem egy közösségi hely is, ahol 

mindenki talál magának valami érdekeset. A Tétényi Dunapart Lovasklub a 

Lovakért és lovaglásért Alapítvánnyal és a BMTE Lovas Szakosztállyal 

együtt arra törekszik, hogy népszerűsítse a lovaglást, szerezzen barátokat a 

lovaknak és a csodálatos szépségű Hárosi Duna-partnak.  

 

Legutóbbi eseményeink: 

Díjugrató verseny az Urbitális Majális és a Nyitott lovardák keretében  

2010. május 8-án  

Szemétszedés 2010. április 17-én  

Húsvéti belovagló tábor, NYUSZI KUPA 2010. április 4-én 

Idén is megszervezzük nyári lovas táborainkat 10 év felettieknek, akár 

felnőtteknek és családoknak is június 21-től, július 5-től, augusztus 9-től.  

 

http://www.lolok.hu  

 

 

 

http://www.zoldjovo.hu/
http://www.lolok.hu/


Csillaghalom Polgár Egylet 
 
 
A Csillaghang Rádió Budafokon és környékén 93,7 MHz-en, valamint 

internetes audiostream formátumban hallható. A Csillaghang Rádió 

fenntartója a Csillaghalom Polgár Egylet. 

 

Rádiónk kisközösségi adó. A műsorokat készítő önkéntesek vállalják 

önmagukat, hiszen amatőrök. A kisközösségi rádióra éppen az a jellemző, 

hogy a szerkesztőség és a hallgatók kölcsönösen hatnak egymásra. Éppen 

ez a személyesség, ez a közvetlenség az, amit egy nagyobb rádió nehezen 

tud megvalósítani. A műsorkészítők és a rádióhallgatók többnyire 

ugyanazon helyen élnek, többségében itt, Budafokon és a kerületben. 

Mondhatjuk így, közös a sorsunk.  

 

A Nemzeti Hírközlési Hivataltól kapott frekvenciaengedély szerint 

működő, meglehetősen alacsony teljesítményű adó a terepadottságok miatt 

Budafok egy részén, valamint a XI. kerület és Csepel nagy területein 

fogható, de az interneten keresztül lehet hallani az egész földgolyón, ahol 

magyarok böngészik a világhálót.  

 

Műsorok 

Hétfő: 18–19 Kerületi közéleti műsor, 19–20 Kerületi környezetvédelem, 

Kincseink – heti váltásban 

Kedd: 19–20 Plusz 7 (kerületi vállalkozók portréi), Sajtóklub 

Szerda: Lekvár – egyetemi fiatalok műsora, 19–21 Huszárvágás – 

hagyományőrző műsor 

Csütörtök: Tervbe vett adás: közbiztonság 

Péntek: 18.30–20 Test és szellem, minden második héten 

Szombat, vasárnap: ismétlések 

 

www.csillaghang.hu 

 

 

 

 

Baross Gábor Telepi  Polgári Kör 

A több mint 100 éves polgári kör célja a telepen élők összefogása, 

a telep történeti eseményeinek felkutatása. Emlékhelyek 

felállításával az értékek megőrzése a következő generáció részére.  

A település létrehozását 1899-ben határozta el Nagytétény 

Község akkori előljárosága. Parcellázások, az utcák kialakítása, 

fásítása, mintaházak felépítése 1903-ra megtörténik. Erre az 

időpontra már 17 ház felépül és lakják a tulajdonosok. Parcellázását 

Weisz Gyula és felesége, Libál Róza végezteti el. Hétszáz házhelyet 

mérnek ki. A kőbányászat által visszahagyott hatalmas gödröket 

rekultiválják. A rohamosan épülő telepen 1908-ra már százon felüli 

az itt lakók száma. Újabb parcellázások folytán alakul ki a volt 

közösségi legelőn a Róka és Szabó telep. A terjeszkedés 1930-tól 

tovább folytatódik. Létrejön a Stefánia telep jó fürdőjével és 

homokbányáival, és az itt felépített nyaraló-házaival. Baross Gábor 

telep és Kistétény határán Villatelep néven folytatódik a honfoglalás. 

A Grosse Heidéből kiszakított területen valósul meg a Bercsényi és 

Ida telep. A Dunapart és a Déli vasút között létrejön a Fürdőtelep (ma 

Dunatelep). Diósárok és a vasút ölelésében Lord Rothermere nevét 

viseli az új település. 

A területen lakó emberek szórakozását az 1909-ben alapított Polgári 

Kör valósította meg. A Kaszinó épületében (részben lebontva és 

átakítva) színi előadásokat, táncmulatságokat és különféle 

rendezvényeket tartottak. 

Az újonnan megalakuló Baross Gábor telepi Polgári Kör az 1909. 

évben alakult hasonnevű szervezet utódja, hagyományainak 

felvállalója és folytatója. Célja helyi színvonalas, kulturális 

társadalmi és társasági élet megteremtése és ápolása. A polgári kör 

közösségi háza mindenki számára nyitva áll, többek között közösségi 

könyvtárat is működtetünk. 
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