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Budapest Bornegyede
Mint jó borban az ízek, zamatok, Budapest Bornegyedében is kezdenek ös�szeérni és új minőséget adni az évszázados hagyományokra épülő kezdeményezések.
Újra fontos szerepet kapott a bor és a pezsgő, a kultúra Budafok-Tétényben,
Budapest Bornegyedében.
A siker garanciája, hogy összetartó civil közösségre építhetünk. Nálunk mindenki
fontos. Önök, budafok-tétényi vállalkozók, a borászatok, a pincészetek, az előadóés képzőművészek, és mindenki más, aki alkotó munkával segítheti, hogy a „kisváros a nagyvárosban” ismét „a világ közepévé” váljon. Ezt a munkát itt is szeretném
megköszönni. Mindannyian azt szeretnénk, ha minden ember számára világossá
válna: a kultúrának része a borkultúra, és az igényes borokhoz az igényes vendéglátás, művészeti alkotások, kiemelkedő teljesítmények illenek a leginkább.
Tizennyolc borászat, hat helyszín, utcahossznyi vásársor, világszínvonalú
zenei produkciók, félszáz fellépővel. Ez volt a kínálat legutóbb Dél-Buda legnagyobb, ingyenes fesztiválján, a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon. Van mire
büszkének lennünk. Idén szeptember 2–3-án, a 27. Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon ismét bizonyítsuk be közösen, hogy a legjobbak vagyunk!
Továbbra is teljes gőzzel dolgozunk azon – az önkormányzat, a vállalkozók
és a civil szervezetek összefogásával –, hogy a kerületben Kárpát-medencei
Borközpontot hozzunk létre. A tervezett fő helyszín továbbra is az Oroszlános
udvar, itt mutatnánk be a fővárosba látogató külföldieknek és hazai turistáknak
az összes magyar borvidéket a Kárpát-medence területéről. A közeljövő legfontosabb feladatának azt tartom, hogy a világon egyedülálló, mészkőbe vájt
csodás borospincéink többségében vendéglátás is folyjon, a világ nagy borvidékeihez hasonlóan. Ehhez nyújt segítséget önkormányzatunk azzal, hogy minden
hónap első szombatján működteti a Budafoki Pincejáratot, azaz a belvárosból
közvetlenül eljuthatnak az érdeklődők egy buszjárattal a budafoki pincékhez.
Az idei tavaszi művészeti fesztiválunkon, rendhagyó módon, a megszokott programhelyszínek mellett számos kulturális programnak a kerületi pincék, éttermek
adtak otthont. Büszkék vagyunk a Szomszédok piaca előtti, jól működő közösségi
térre, amely bevált a borfesztivál új helyszíneként is. Találkozzunk itt legközelebb, az
első alkalommal megrendezett „Kerület napja” rendezvényen, június 21-én, amelyre
szeretettel várunk minden helyi és „tiszteletbeli” budafok-tétényit!
A „Budapest Bornegyede” márkaépítés fontos láncszeme ez a lap is, melynek első kiadását tarthatja kezében az olvasó. Bízom benne, hogy a Bornegyed
című, negyedévente megjelenő, kulturális és gasztronómiai magazinunk sokak
tetszését elnyeri! Erre az igényes szerkesztésen és megjelenésen túl az jelent
garanciát, hogy a témákat, a cikkek tartalmát nagyrészt Budafok-Tétény adja.
Biztos vagyok benne, hogy Budafok-Tétény mindannyiunk számára tartogat
még sok kellemes meglepetést. Írjuk közösen lakóhelyünk történetét!
Karsay ferenc polgármester
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interjú kulturális negyed

Új színt ad
a hangomnak
az anyaság
Interjú Miklósa Erikával
Idén Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekes
volt a 43. Budafok-tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál
nyitókoncertjének fellépője. Többek között a
tehetséggondozás fontosságáról, szakmai kihívásokról,
valamint pezsgőkről és borokról beszélgettünk.

– Ön fellépett május 8-án a Budafok-tétényi Tavaszi Művészeti
Fesztivál nyitókoncertjén. Mitől
volt különleges ez a rendezvény?
– Azt hiszem, nem elsősorban
a daloktól, hanem magától a helyszíntől. Most jártam először a Törley
Látogatóközpontban, és annyira fantasztikus atmoszférája van, hogy a
fellépő művészt is magával ragadja.
Minden kellék adott volt ahhoz, hogy
tökéletes legyen az este: a közönség,
a hely, a program, mindez együtt pedig olyan élményt adott, amit biztos,
hogy soha nem fogok elfelejteni. Remélem, hogy a közönség sem.
– A fesztivál egyik kiemelt
célja, hogy bemutassa a kerület
kiváló pezsgőit és borait.
– Ennek nagyon örülök. Elsősorban a Törley név miatt mondtam
igent erre a felkérésre, ami számomra minőséget és garanciát jelent. Nagyon szeretem egyébként a

száraz pezsgőket, különösen a nyers
pezsgőket, amelyeknek még különlegesebb az ízvilága. Mondhatom,
hogy lelkes fogyasztó vagyok, de
mértékkel, természetesen.
– Az utóbbi időszakban a zene
mellett a gyermeknevelés
került előtérbe az életében.
Milyen szakaszhoz ért ezzel a
pályája, jelenleg milyen kihívások foglalkoztatják?
– A kettő együtt egy ultramaraton
(nevet). Az ember negyven felett már
egész másként, sokkal érettebben
gondolkodik, én pedig nagyon tudatosan készültem a gyermekvállalásra. Azt gondoltam, mindent el lehet
tervezni, de ez nem így van. Amikor
jön a gyermek, olyan új érzések törnek felszínre, amikre egészen addig
egyáltalán nem lehetett számítani.
Az ember például akkor is gondol a
gyermekére, hogy hol van, mit csinál,
amikor éppen nincs ott mellette. Ez
állandó, huszonnégy órás készenlétet
jelent, ami egészen új lelkiállapot.

„
Az anyaság olyan
energiát ad, amely által
még többet lehet adni
a közönségnek,
és magasabb szintre
lehet lépni a pályán

kulturális
negyed
interjú
bornegyed
interjú
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– Ezek az új érzések, tapasztalatok szolgálhatnak akár
inspirációs forrásként?
– Természetesen! Előjön egy
olyan pluszerő az emberből, amiről
nem is tudja, hogy benne van. Ezek
olyan tartalékok, amiket egész életében gyűjtöget az ember, és akkor
lesz szüksége rá, amikor egy másik
kis lényért is felelős lesz. Nagyon
érdekes, hogy még mielőtt nem volt
gyermekem, meglehetősen túllihegtem minden egyes munkámat. Azt
gondoltam, még háromszor-négyszer
annyit kellett volna készülnöm. És
most, hogy erre nincs időm, és csak
a normál, átlagos felkészülési időm
van, rájöttem, görcs nélkül sokkal
könnyebben megy minden. Úgy gondolom, másfajta színt ad a hangomnak az az érzés, hogy anya lehetek,
hogy gondoskodnom kell egy kis emberről, aki tőlem is függ. Ez az a fajta
energia, ami által még többet lehet
adni a közönségnek, és amitől talán
ismét másfajta, magasabb szintre tud
lépni az ember a pályáján.
– Ön zsűritagként hosszú ideje
részt vesz a Virtuózokban. Miért
fontos az ilyen típusú tehetséggondozás?
– Nagyon fontos, hogy legyen
egy olyan fórum, ahol a valódi tehetségeket fel tudjuk fedezni és építeni.
Emellett az is nagyon lényeges, hogy
kísérjük őket, életvezetési, pályaválasztási tanácsokkal ösztönözzük
ezeket a fiatalokat. Egy klasszikus
zenésznek ahhoz, hogy képezni tudja
magát, nagyon sok időre és pénzre
van szüksége. Magánórákat venni,
külföldi mesterkurzusokra járni nem
olcsó mulatság, a saját hangszerről
nem is beszélve, ami szintén elengedhetetlen ahhoz, hogy egy fiatal fejlődni
tudjon. Ezek mind-mind olyan dolgok,
amik miatt hosszú ideig kell mögöttük
állni, mert ez csak így működhet.

– A tehetségnek összességében
mi a fontosabb, ez a hosszú távú
mentorálás, vagy az, hogy nyerjen, kiemeljék, sikereket érjen el?
– Ez az óriási különbség a kön�nyű- és a komolyzenei tehetségkutatók
között. A könnyűzenei tehetségkutatók
résztvevői sokszor gondolnak egyet, és
holnap sztárok lesznek, viszont kimarad
az érési folyamat, ami közben egy csomó mindent fel kellene dolgozni. Egy
klasszikus zenész egészen kicsi korában elkezd foglalkozni a hangszerével,
mert ha nem gyakorol, akkor esélye
sincs bekerülni, mondjuk, az olyan műsorokba, mint a Virtuózok. Ahhoz, hogy
odajusson, nagyon hosszú utat kell
megjárnia. Egy 8-9 éves gyerek fejében
nem az a gondolat motoszkál, hogy holnapután nagy sztár leszek, mert tisztában van azzal, hogy ez hosszabb ideig
tartó folyamat, amihez kitartás, szorgalom és akarat kell. Nagyon lényeges,
hogy ezek a gyerekek célként azt jelölik
meg: a műsorban szeretnék népszerűsíteni a komolyzenét és a hangszerüket.
Senki sem mondta azt, hogy híres akar
lenni, és ez nagyon nagy dolog. Mert
persze van, aki világsztár lesz, van, aki
világjáró művész, más viszont nem vágyik egyébre, csak hogy egy nagyon jó
zenekarban játszhasson, vagy szólista
lehessen. Szóval, számtalan lehetőség
van, és mindegyik pálya lehet nagyon
szép és vonzó.
– Meddig lehet folytatni ezt a
sorozatot, valóban évről évre
ennyi a tehetség?
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– Én próbálok a jelenben élni, és
mindig örülök annak, hogy milyen
kincsekre bukkanunk. Remélem,
hogy még sokáig fog folytatódni
ez a sorozat. Lehet, hogy egyszer
kevesebb lesz a tehetség, de
nem akarok erre gondolni. Inkább
azt mondanám, azért is van ez a
növekvő tendencia, mert a műsort látva felbátorodtak a fiatalok,
látják, hogy érdemes jelentkezni.
A pedagógusok tevékenységét
is szeretném külön kiemelni: a
műsorban végzett munka során
talán az volt a legdöbbenetesebb
tapasztalás, hogy mennyire
magas szintű ezeknek a szakembereknek a munkája. Nagyon jó
és megnyugtató érzés ezt tudni.
– A Virtuózok műsorban végzett
tevékenysége mellett milyen
tervei vannak a jövőben, hol
láthatjuk legközelebb?
– Legközelebb Strauss Ariadne Naxos szigetén című művében lépek fel az
operaházban. A jövő évben Japánban
éneklem majd Donizetti Lammermoori Luciájának a főszerepét, és Strauss
Denevérjében Adélt. Ezenkívül nagyon
foglalkoztat, hogy 2019-ben az Operában be akarnak mutatni egy olyan művet, ami azért lesz nagy kihívás, mert
komoly színészi feladatokat kell megoldani. Engem pedig már a leginkább ez
érdekel: hogy színészileg fejlődhessek
és olyan rendezőkkel dolgozhassak,
akiktől sokat tanulhatok. 
Izsó Zita

Briliáns tehetségek
csúcszenekarral
A Budafoki Dohnányi Zenekar ősszel
a New York-i Carnegie Hallban mutatkozik be
Meghatottság, büszkeség és katarzis. Ezek az érzések kerülgették az
embert napról napra, amikor megnézte a Virtuózok című komolyzenei tehetségkutató verseny adásait
a Duna Televízióban. A bulvár és a
közönségesség határán mozgó televíziós dömpingből kiszabadulva
igazi parnasszusi magaslatokra
juthatott a néző, miközben izgulhatott is a briliáns tehetségekért
a legifjabbaktól az idősebbekig, ha
esténként erre a vetélkedőre kapcsolt. Ezért is megtisztelő Budafok-Tétény számára, hogy „kísérő”
zenekarnak a Virtuózokhoz a Budafoki Dohnányi Zenekart választották a műsor szervezői. Szimfonikus
zenekarunkról ma már elmondhatjuk: Magyarország egyik kimagasló
színvonalú együttese lett, a buda-

pesti zenei élet meghatározó szereplője. A MÜPÁ-val közös bérletében kiemelkedő produkciók sorát
hozta létre, több önálló bérlete van
a Zeneakadémián, illetve a Klauzál
Házban. Ezen kívül jelen van Budapest jelentősebb koncerthelyszínein is. Valamennyi műfajban otthon
van, számos nagy sikerű koncerten
vett részt a sportarénában és más
nagyszabású helyszínen. 2004 óta
a Zempléni Fesztivál rezidens zenekara. Külföldön is számos turnét
tartott, Európa szinte valamennyi
jelentős koncerttermében, fesztiválján vendégszerepelt. Évekig
a svájci Sion Valais Nemzetközi
Zenei Fesztivál rezidens zenekara
volt, de fellépett Mexikóban is, idén
ősszel pedig New Yorkban, a Carnegie Hallban mutatkozik be.

Nem véletlenül mondta róla Guido Mancusi világhírű olasz–osztrák
karmester a közös munkát követően: „Ez a zenekar egy igazi top
együttes, magas szintű szakmai
tudással, mégis jókedvvel próbál,
az emberek érezhetően jól érzik
magukat. Felemelő látni a muzsikusok egymás iránti szolidaritását,
az egy szólamban ülők gyakran
átveszik egymás szólamát. (…)
Igazán magas rendű zenei együttműködés jött létre ebben az együttesben.”
Mint ismert, a Budafoki Dohnányi Zenekart Nemes László alapította 1970-ben a Nádasdy Kálmán
Zeneiskola akkori növendékeiből.
A zeneiskola számos hallgatója
később zeneművészeti szakközépiskolákba, majd a Zeneakadémiára járt. Az életkor és a képzettség növekedésével az együttes
fokozatosan ifjúsági szimfonikus
zenekarrá vált. 1989-ben vette fel
Dohnányi Ernő nevét, 1993-ban a
XXII. kerület önkormányzata hivatásos együttessé alakította, s
azóta Hollerung Gábor a zenekar
karmestere és zeneigazgatója.
(H. Gy. – bdz.hu)
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Bortól,
közösségépítéstől
és Budafoktól
elfogultan
Gazdik István május közepétől a Klauzál Gábor
Budafok-Tétényi Művelődési Központ új igazgatója.
A közművelődési szakembert ezúttal elsősorban
a hobbijáról – a borokról és a gasztronómiáról –,
valamint ezzel összefüggően Budafokról
és térségéről is kérdeztük.
– Eddigi pályafutását tekintve
volt már újságíró, szerkesztő,
sajtófőnök, intézményvezető és
mindemellett sommelier is, ami
nem hátrány Budafokon. Kimaradt valami a felsorolásból?
– Ha megnézzük az elmúlt 3035 évem, az valóban a médiával, a
közösségszervezéssel, a művelődésszervezéssel kapcsolatos dolgok
jegyében telt. Minden egyes munkámban valamilyen módon közösségépítéssel foglalkoztam, ami jó iskola volt, és jóleső érzéssel emlékszem
vissza az előző munkahelyeimre.
Ami a sommelier tevékenységemet
illeti, arról kellő önmérséklettel el
kell mondanom, hogy valóban szereztem ilyen végzettséget, mert ez az
én hobbim, no meg a gasztronómia,
de a sommelier pálya szerintem 20
év gyakorlatnál kezdődik. Én viszont
soha nem dolgoztam ebben a szakmában. Éppen ezért – bár megvan ez
az oklevelem, amelyet nagyon büszkén akasztottam ki az új irodám fa-

lára – szívesebben nevezem magam
érdeklődő, vagy egy picit figyelmesebb, jobban odafigyelő fogyasztónak, mintsem szakembernek, hiszen
ahhoz sokkal több ismeret és gyakorlat is kell.
– Ezek szerint mindent nem
tudhat a borokról?
– Eszembe nem jutna ilyet állítani. A legnagyobb nagyképűséggel is
legfeljebb odáig mernék eljutni, hogy
igyekszem értő fogyasztóvá válni, de
ennek az útnak is meglehetősen az
elején járok.
– Miért jutott eszébe, hogy
sommelier legyen?
– A gasztronómia és az italkultúra mindig is érdekelt. Azt gondolom,
hogy a nemzeti hagyományok iránt
elkötelezett férfiember számára, aki
egyébként kedveli a bort, vagy uram
bocsá’ a fröccs melletti kvaterkázást,
nem árt egy kis szakmai ismeret is.

kulturális negyed interjú
Ezért kerestem mintegy tizenöt évvel ezelőtt egy ilyen iskolát. Fekete
György kurzusán remek sommelier
és borász tanáraim voltak, többek
között Kállay Miklós professzor és
Pásti György docens személyében.
Budafoki kötődés, hogy itt tanított Urbán András, a kiváló borász,
egyetemi oktató, a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsának akkori főtitkára, a Promontorium Borlovagrend
nagymestere is. Ő az egyik kedves
tanárom volt, nála vizsgáztam annak
idején ezekből a komoly ismeretekből és tudományokból. A napokban
a tangazdaságba, a Promontor TV
felvételére érkezve sajnos már csak
az emléktáblája előtt volt alkalmam
leróni a tiszteletemet.
– A sommelier csak nagyon
drága borokat iszik, ugyancsak
drága ételköltemények mellé?
– Egyáltalán nem így van, de először induljunk el az ételkölteményektől, hiszen az én civil érdeklődésemnek, hobbimnak erős lába a borral
való foglalatosság mellett a gasztronómia is. Nagyon büszke vagyok
arra, hogy a legnagyobb létszámú és
az egyik legismertebb magyar gasztronómiai lovagrend, a Szabadtűzi Lovagrend a lovagjává ütött. Most már
zsűrijogosultsággal rendelkező tagja
vagyok ennek a csapatnak, ami azt
jelenti, hogy amikor nem művelődést
szervezek, akkor járom az országot,
és főzőversenyeken zsűrizek, s közben rengeteget tanulok a magyar
gasztronómia legkiválóbb szakembereitől. A versenyeken többnyire
a boros, vagy az étel-ital párosítás
részt kapom feladatul. Visszatérve
az eredeti kérdésre, azt mondom,
hogyha bemegyünk egy borszaküzletbe, vagy akár a mára egészen
tűrhető kínálatot biztosító nagyobb
élelmiszer-áruházak valamelyikében
állunk meg a borregál előtt, nem az
a művészet, hogy több ezer forin-

tos palackáron jó tételt emeljünk le
a polcról, hanem hogy az ár-érték
arányt jól megtaláljuk.
– Mégis, miket szeret enni, inni?
– A kedvenc ételeimhez vannak
kedvenc alapanyagaim, és borokban is ugyanez a helyzet. Borokban hosszú a lista. Rozé minden
mennyiségben, míg a fehérborok
közül két irány van, amit kedvelek.
Az egyik a könnyű, reduktív, friss
gyümölcsös fehérbor. Nagy kedvenceim ugyanakkor az erősen ásványi
jegyeket hordozó, minerális borok,
leginkább talán a juhfark. A vörösborok között inkább a nagy, kerek,
letisztult tanninú borokat kedvelem.
Az ételek közül szeretem a hagyományos ételeket. Szívesen készítek
vadakat, de kedvenc alapanyagaim
közé tartozik például a káposzta
is. Kedves barátaim azt szokták
mondani, hogy a vaníliapudingba is
teszek káposztát, ami persze erős
túlzás, de tény: szeretek káposztás
ételeket főzni. A juhfark itt kiválóan
bejön, mert a hordós káposztával
készített ételek közül jó néhányat
remekül elkísér.
– Milyennek látja a hazai borok
helyzetét, és ezen belül Budafok
és térsége helyét, szerepét?
– A világ nagy bortermelő
országainak hazánkat is érintő
dömpingje ellenére kedvező
és pozitív tendenciákat is
látok az elmúlt években, évtizedben. Mintegy tizenöt évvel
ezelőtt azt mondtam volna, nagyon
helyes, hogy mi dagadó honfiúi
kebellel mondjuk: „Bezzeg a magyar bor!”, de legyünk őszinték, ez
a számos pozitív kivétel ellenére
is túlzottan erős önbizalomra valló
vélekedés. Nagy örömmel tapasztalom, hogy mára számos új és kevésbé új, de megújuló pincészet

egyre kiválóbb tételeket hoz. Nagy
tisztelője vagyok a Budafokon kialakult pezsgőgyártási kultúrának,
de örülök annak, hogy többről van
már szó, mint Törleyékről, a pezsgőgyártás hátországáról. Egészen
kiváló tételek születnek Etyeken és
környékén. Amikor az előbb a kön�nyű, friss, reduktív fehérekről beszéltem, akkor Etyek-Buda nálam
bizony ott van az első háromban.
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Budafok ügyében pedig most már
elfogult vagyok. Nemcsak hivatalból, hanem mert tetszik nekem az
a szemléletmód, ahogyan a borról gondolkodik a kerület. Remek
kezdeményezésnek találom a Budapest Bornegyede projektet. Szerény lehetőségeimhez mérten nagy
örömmel és teljes erőbedobással
próbálom a sikerét segíteni.
Bodzay Zoltán
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Szünidei Színház

Klauzál Garden Nights

Helyszín: Klauzál Ház, jegyár: 600 Ft

Helyszín: Klauzál Ház, a belépés díjtalan
Canarro zenekar
és vendégművészének
koncertje
Június 29., csütörtök, 19.00

A Canarro jelenlegi formációjának
magával ragadó zenéje tradicionálisan
a manouche swing köré épül. Különlegességük a Django Reinhardt által
méltán elhíresült stílus és a békebeli
magyar jazz ötvözete. A tagok szinte
egyedüliként képviselik hazánkban ezt
a műfajt. Izgalmas zenei utazásban
varázsolják elénk a 20-as, 30-as évek
swing- és jazz-zenéjét, dinamikus,
improvizatív és felemelő dallamokon
keresztül.
Aranyszamár
bábszínház:
Aranyecset

Szabad Ötletek Színház:
VÍZIPÓK, CSODAPÓK
Mese-musical egy felvonásban. Egy
generáció nőtt fel Vízipók és Keresztespók kalandjain a népszerű televíziós
rajzfilmsorozat révén. Hatására rengeteg gyerek lett pók- és rovarbarát.
E színpadi mese-musical változatban
a természet szeretete, az izgalmas
kalandok és az igaz barátság mindent
elsöprő ereje dominál. Az előadást sok
zenével, fordulatokban és ötletekben
gazdag történettel állítják színpadra.

ja vegetáriánus éttermét, amelynek
első vendégei között megjelenik Lili,
a riporter, aki bármilyen bájos is, nem
sokra megy vele, hiszen láthatatlan. Őt
követi Fred, a csupán félig átváltozott
vérfarkas srác, majd Zoé, a zombi lány,
aki kevéssé illik bele az élőholtakról
kialakított képbe. A négy jócskán
különböző figura próbálja megtalálni
a közös nevezőt, ám az ellentétek
erősebbnek tűnnek. Pedig mindannyian
híján vannak valaminek, ami elengedhetetlen lenne a szörnyléthez. De vajon
mi az, ami igazán hiányzik nekik?

Pódium színház:
Vili, a vega vámpír

Aranyszamár bábszínház:
Aranyecset

Július 5., szerda, 11.00

Augusztus 9., szerda, 11.00

Szörnyen jó zenés mese egy részben.
Vilit, a vámpírt nehéz szörnysors sújtja:
miután a vámpírságot jelentő ékes
szemfogait elvesztette, élcelődés
tárgyává vált társai körében. Azonban
nincs vész, mert nála az ész! Megnyit-

Nemes Nagy Ágnes meséjében egy
kisfiú kalandjait követhetjük végig
csodás születésétől küldetésének beteljesítéséig. A könyvet az igazsághoz való
rendíthetetlen ragaszkodás példázatának, valamint a művészet teremtő ere-

Június 28., szerda, 11.00

jének allegóriájaként olvashatjuk. Mese
egy fiúról, aki bátran szembenézett az
öntelt hatalmaskodókkal, segítette a rászorulókat, végig megtartotta a rábízott
feladat nagyszerűségét, és a történet
végére magányos útján társakra talált.

SAB-Zone koncert
Augusztus 2., szerda, 19.00

Azaz Sándor, Attila és Béla zónája,
gondolatai, megnyilvánulásai, a zene
szeretete és az együtt muzsikálás
nyújtotta öröm kifejezése és megosztása mindenkivel. A SAB-Zone egyfajta
új-régi kapcsolat, hiszen a tagok közel
negyedszázada megkezdett zenei is-

meretségén és azóta tartó barátságán
alapszik. A három zenész 1991-ben,
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, osztálytársakként alapította
meg első zenekarát Clusters néven,
mely egészen egyetemi tanulmányaik
befejezéséig aktív színfoltja volt az
akkori magyar jazzéletnek. Most –
25 évvel és rengeteg tapasztalattal
később – újra összeállt a zenekar, hogy
saját maguknak, illetve a zeneszerető
és zeneértő közönségnek is megmutathassák, hol tartanak ma.
Pleszkán Écska és Ratkóczi
Huba koncertje
Augusztus 11., péntek, 19.00

A páros repertoárja a bluestól a jazzen
át egészen a kísérleti zenékig terjed.
A duót jellegzetes hangzás és intenzív
színpadi jelenlét jellemzi. Műsorukban többek közt megtalálhatók Janis
Joplin, Ray Charles, Tina Turner vagy
épp Beth Hart dalai, de előszeretettel
kalandoznak a klasszikus blueszene
világában is.

Múzeumok
Éjszakája
A CZIFFRA GYÖRGY
Nagytétényi Kulturális
Központ rendezésében
Június 24., szombat, 16.00–22.00

Barlanglakás
Emlékmúzeum

(1222 Budapest, Veréb utca 4.)

Pupetta Társulat:
Az ördög
3 aranyhajszála
Augusztus 16., szerda, 11.00

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy falu. A faluban pedig élt egy
favágó és a felesége, aki háromszoros
meseszépségverseny-győztes volt.
Miután fiacskájuk születik, aki tiszta
anyja, a szülőknek egy asszony már a
gyermek csecsemőkorában megjósolja, hogy egy nap majd a király lányát
veszi feleségül. Nagy gubanc lesz itt,
no meg az ördög aranytincses hajában
is, amelyet a helyszínen bogozunk ki
a gyerkőcök és szüleik szeme láttára,
élőzenével.
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Pleszkán Écska
és Ratkóczi Huba koncertje
a 2015-ös borfesztiválon

Tegyen egy utazást Budafok múltjába.
Tudja meg, hogyan éltek a szőlőművesek és a kőbányászok a XIX–XX.
század fordulóján. Élvezze az élőzenés
tárlatvezetést Budafok hangulatos
gyűjteményében:
– Folyamatos tárlatvezetés
– Népzenei koncert
és hangszerbemutató.
Regisztráció:
megyeri.istvan@cziffrakozpont.hu
vagy 06-20/360-4364.
Az országos program részeként belépő
csak karszalaggal lehetséges,
ami Budapest minden nyitva tartó
gyűjteményébe belépésre jogosít.
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PIACTÉR kulturális negyed

kulturális negyed INTERJÚ

Nyáresti gyerekelőadások
és koncertek a Piactéren
Budafoki Szomszédok piaca – Piactér, ingyenes program
Lóca Együttes: Úgy tetszik, hogy jó helyen
vagyunk itt! című előadás

Kongattack Dob Show

Június 23., péntek, 17.00

Élvezze velünk a ritmust és a lüktetést,
amelyet a hangszerekkel jelenítenek meg
a Kongattack (Ölvedi Gábor, Schleier Csaba, Horváth Márk) zenészei. Egy zenei
ütőhangszeres koncepcióba beágyazzák
az egészet, mindezt megspékelve egy
sajátos humorral, ami csak az övék, s a
zene által a közönségé is lesz.

Minden gyermek szereti a nagyszüleinél tölteni az időt, ahol minden kívánsága
teljesül. A képzeletbeli vonatba beszállva együtt utazunk a nagypapához Kanizsára,
ahol izgalmasabbnál izgalmasabb játékok várják a gyerekeket, és a nagyi palacsintája sem maradhat el.

Június 23., péntek, 19.00
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Little G újra itthon,
szólókoncertet adott
a budafoki bluesés jazzfesztiválon

Fergeteges
és hamisítatlan
blues
a Törleyben

Maszk Bábszínház:
Szamárcsel című előadás
Augusztus 25., péntek, 17.00

Élőszereplős játék óriásbábokkal, árnyjátékokkal és sok zenével. Avagy török gyerek
megvágta, magyar gyerek gyógyítja?! Kalandozások a török kori Magyarországon
– regék, mendemondák, anekdoták, vidám
históriák Salgó várától Buda Váráig, Esztergomtól Kismartonig. Egy furcsa várostrom
története, amelyben nem a fegyvereké a
döntő szó, hanem cselekkel, a furfangos
ötletekkel, a tréfás kis félrevezetésekkel
vívják a csatát és foglalják el a várat – először a törökök, de végül a magyarok!
Gerlóczy Márton: A
csemegepultos naplója
Augusztus 25., péntek, 20.00

Lóca Együttes:
Úgy tetszik, hogy jó helyen
vagyunk itt! című előadás

Előadja: Ötvös András. „A lókolbászok akarták így. A lejárt májasok. A kolozsvárik. Ők
mentettek meg, hogy újra embernek érezhessem magam.” A fiatal pesti író egy szép
napon két dolgot határoz el: hogy egyedülálló, és hogy csemegepultos lesz. Hogy
színt vigyen az életébe, beleveti magát
Budapest – és a Vásárcsarnok – sűrűjébe.
Egy darabig minden jól alakul… Gerlóczy
Márton regényét Ötvös András eleveníti
meg a kolbászok, a májasok, a kolozsvárik
segítségével. Rendező: Göttinger Pál.

Néhány héten át ismét Magyarországon
koncertezik, sőt új lemezét is itthon készíti
a több mint tíz éve Atlantában élő blueselőadó, Little G Weevil (Szűcs Gábor).
A zenész a kétezres évek elején utazott az amerikai Tennessee állambeli Memphisbe, hogy az afroamerikai népzenében és a jazzben egyaránt fontos blues gyökereit elsajátítsa. Mint lapmagazinunknak elmondta, rengeteget
tanult a tengerentúlon, nemcsak zeneileg, de emberileg
is. Az eltelt tizenhárom év alatt kialakította saját stílusát,
tisztába került azzal, mire képes, és mit képvisel. Határozott és magabiztos lett, tudja, mire képes és örül, ha ez
tetszik az embereknek.
Little G Weevil három lemezének anyagából válogatott a
Törley Pezsgőpincészetben adott esti szólókoncertjén, ahol
a zenekaros felállástól és hangzásvilágtól eltérő, tradicionális zenével szórakoztatta a II. Pincejárat közönségét.
– Negyvenedik születésnapját a Kobuci kertben
ünnepli. Mennyiben tér el a július eleji fellépése a
mostanitól?
– Óbudán nagyzenekarral zenélek, a dobok mögött az
amerikai Daniel Harperrel, és spanyol harmonikás barátom,
Danny Del Toro is csatlakozik hozzánk. Táncolható, bulis,
ünneplős két órára készülünk. Arra gondoltam, hogy ös�szefoglalom eddigi munkásságomat, így mindenből lesz

egy kevés. Fele-fele arányban szerepelnek majd saját
szerzemények és az afroamerikai blueszenészek nótáinak
feldolgozásai. Nagyon izgalmas, erőteljes műsort állítottam
össze, amelyben az új, terveink szerint szeptemberben
megjelenő lemezünk anyagából is bemutatunk néhány dalt.
– Meddig marad itthon?
– Amíg el nem készül az új album, amelynek egyik
különlegessége, hogy kilépek abból a közegből, amelyben
világszerte ismert lehettem, a másik, hogy zenekarral készül. Borsodi Laci társszerzővel, illetve Pfeff Marci basszusgitárossal most fejeztük be a zeneírási folyamatot, a hónap
végén pedig jön Daniel, és elkezdődnek a felvételek.
– Itthon az Indexen megjelent dokumentumfilm,
majd a 2014-es X-Faktor által vált ismertté, holott
Memphisben 2013-ban szóló/duó kategóriában
megnyerte az International Blues Challenge (Nemzetközi Blues Kihívás) versenyt, sőt a kategóriája
legjobb gitárosa címet is megszerezte.
– A négynapos versenyen eljátszottam a számaimat,
gitároztam, énekeltem, és ezt a zsűri tagjai a legjobbnak értékelték, de ettől még nem én vagyok a világ legjobb blues
gitárosa. A blues szöveg centrikus műfaj, a gitár nálam kifejező eszköz. Nem gitáros és nem énekes vagyok, hanem
tAMÁS aNGÉLA
blues -előadó, aki énekel és gitározik. 
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Varga Vivien
a művészetek
rajongója
Énekesként
már bizonyított,
kiválóan táncol,
és kacérkodik
a színészettel is

kulturális negyed interjú
Három éve Az ének
iskolájában szerzett
országos hírnevet, idén
Pál Dénes párjaként
megnyerte a Sztárban
Sztár + 1 kicsi nevű
tehetségkutatót.
A 16 éves Varga Vivien
követi a családi mintát:
a színész, rockzenész
apuka és tánctanár
anyuka gyereke jól érzi
magát a színpadon, de
még nem döntötte el,
hogy profi énekesnő lesz,
vagy megpróbálkozik
a színészettel, esetleg
jazzbalett-tanár, netán
újságíró lesz. Jelenleg
minden jel arra utal,
hogy az ének lesz a
vezérfonal az életében.
Vivien szeret Budafokon
élni, élvezi a családias
hangulatot, örömét leli
abban, hogy bármerre
jár a környéken, mindig
felbukkan egy-egy
ismerőse.

– Hozzászoktál már a rivaldafényhez, vagy tudatosan készültél erre, és cseppet sem zavar?
– Nagyon élvezem mindazt, ami
körülöttem zajlik, sőt, mondhatom,
hogy kezdem megszokni, bár nem
akarok nagyképűnek tűnni. Az Ének
Iskolája című tehetségkutató óta
rengeteg fellépésem volt, több interjút adtam, egyelőre minden a legnagyobb rendben, jól érzem magam
a bőrömben. Páran kérdezték már,
hogy az iskola mellett nem fárasztó-e
az éneklés, és a vele járó egyéb teendők. Őszintén mondom, hogy nem,
erről szó sincs, szeretem a fellépéseket, és mindent, ami az énekléshez
kapcsolódik.

– Mi az, ami leginkább megtetszett az éneklésben? A színpad,
a szerepléssel járó adrenalinpezsgés, vagy csak ösztönösen
meg akartál mutatni magadból
valamit?
– Mindez így, együtt. Imádok
énekelni, és imádom a zenét, ebből
következett, hogy előbb-utóbb szerettem volna felállni a színpadra.
– Édesapád, Varga Miklós
kiváló rockzenész, az István,
a király rockopera címszereplője állítólag nem forszírozta
az éneklést, sőt, féltett a
pályától. Mikor és mivel tudtad
meggyőzni őt arról, hogy
a színpadon van a helyed?
– Megértem, hogy féltett, mert ha
valaki, akkor ő húsz év zenélés után
ismeri a pálya árnyoldalait is. Viszont
az utóbbi három évben láthatta, hogy
kezdek belejönni, és remélem, már
nem félt annyira, mint korábban.
– Mi volt az első meghatározó
zenei élményed?
– Talán kilencéves lehettem, amikor
odaléptem apámhoz azzal a határozott
szándékkal, hogy tanítson meg énekelni. Ő azt mondta, rendben, tanuljam
meg Celine Diontól a My heart will go on
című dalt. Sokat dolgoztam vele, rengeteget gyakoroltam, de sikerült, elénekeltem, apának tetszett, nekem pedig hatalmas élmény volt, hogy előadhattam
neki ezt a gyönyörű, de nagyon nehéz
számot. Ha ki lehet emelni egy pillanatot, akkor ezt mondanám, ekkor döntöttem el, hogy énekesnő szeretnék lenni.
– Izgultál a „premier előtt”?
– Nem, apa előtt sohasem izgulok,
bár tudom, hogy nagyon kritikus. Felszabadultan énekeltem előtte. Sokat
jelent a bizalmi légkör.

17

– Van kedvenc énekesed, zenekarod, akár példaképed?
– Demi Lovato a kedvencem. De
rengetegféle zenét hallgatok, szeretem Whitney Houstont, Celine Diont,
Beyoncét.
– Szándékosan említettél csak
külföldieket?
– Talán azért, mert az ő számaikkal kezdtem gyakorolni, de a magyarokat is kedvelem, Radics Gigit,
Tóth Gabit, Király Viktort. Ha az életből kell példaképet mondanom, akkor a szüleimet mondanám: nagyon
büszke vagyok mindarra, amit elértek, és amilyen értékek szerint nevelnek minket az ikertestvéremmel.
– Budafokon élsz, édesapád a
kerület megbecsült polgára, tavaly, a hatvanadik születésnapján Karsay Ferenc polgármester
is köszöntötte. Ő köztudottan
szereti Budafokot. Te sokkal
fiatalabb vagy, meg tudod fogalmazni, hogy neked mit jelent a
lakóhelyed? Szeretsz itt lakni?
– Nagyon, főképp az ismerőseim miatt, akikhez erősen kötődöm.
Budafok kicsit olyan, mint egy falu.
Bármerre járok, utcán, plázában,
közértben, mindig jön velem szembe egy ismerős, és én ezt nagyon
élvezem. Szép emlékeim vannak a
Kossuth Lajos Magyar–Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskolából,
ahol sok barátot szereztem. Budafokon úgy érzem, hogy tagja vagyok
egy összetartó közösségnek.
– Mit csinálsz, amikor éppen
nem énekelsz és nem az iskolában tanulsz?
– A barátaimmal sétálunk, beszélgetünk, általában a természetben. A
pláza se rossz, de én inkább a sza
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bad teret kedvelem. Sajnos nincs sok
időm a barátaimra. Már tizenkét éve
járok jazzbalettezni anyukám (Fejes
Erika, tánctanár, a TV-torna egykori
szereplője – a szerk.) csoportjába
a Klauzál Gábor Művelődési Házba.
Úszni is nagyon szeretek, de sajnos
arra nemigen jut időm. A legtöbbet
persze az énekléssel foglalkozom.
– Mi a célod?
– Mint minden ember, én is azt
szeretném csinálni, amit szeretek.
Azaz énekelni. Ami a magánéletet
illeti: szeretnék családot, de az még
odébb van.
– Azt szokták mondani, hogy a
művészemberek közül van, aki
mindent egy lapra tesz fel, de
olyan is akad, aki civil foglalkozást is űz. Te melyik utat
választod?

– Korai még erről beszélni. A művészeten belül több minden érdekel,
például a tánc, sőt, már eszembe
jutott, mi lenne, ha idővel én vinném
tovább anyukám tánccsoportját.
Vonz a média, a kommunikációban
is látok lehetőségeket, az is elképzelhető, hogy ebbe az irányba megyek tovább. De még nincs semmi
konkrétum. Az a valószínű, hogy a
művészet lesz a fő irány.
– Az ikertestvéred, Szabolcs
hogyan áll az énekléssel?
– Remekül. Imád énekelni, ráadásul nagyon tehetséges. El sem tudom
mondani, hogy milyen büszke vagyok
rá! Szabolcs színészkedik is, a József
Attila Színházban játszik egy darabban,
amúgy mindketten járunk egy musicalstúdióba, ahol táncot, színészetet
és éneklést tanulunk. Szabolcsot, akárcsak engem, a művészetek érdeklik.

kulturális negyed interjú
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– A hat éve alakult Babos Gyula &
László Attila & Tátrai Tibor Gitár Trióban
hogyan fér meg egymással három, különböző stílusban muzsikáló gitáróriás?

– El tudod képzelni, hogy közös
fellépésetek legyen a közeljövőben?
– A nemrég megjelent lemezemen volt egy duettünk, az a dal a mi
ikerkapcsolatunkról szól, és szerintem egészen jól sikerült. Volt már rá
példa, hogy együtt léptünk fel Szabolccsal, és ezt szívesen rendszeresíteném a jövőben. Örülök, amikor
együtt szerepelhetünk a színpadon.

– Megtaláltuk a közös hangot, senki
nem akar a másik fölé emelkedni, a ritmusszekció sem akárki, Solti Jancsi dobol
és Lattmann Béla bőgőzik, így a névsorba
elég nehéz belekötni. Babos Gyusziék viszont annyi akkordot használnak, hogy az
őrület, így fellépés előtt fogom a kottatárat, és biztos, hogy négy napon keresztül
csak a koncertre gyakorolok.

– Mi lesz a nyári programod?

– Ön – a bluesgitárosoktól eltérően –
mind a tizenkét hangot használja legendássá vált tűzpiros gitárján. Miért?

– Amikor Pál Dénessel megnyertük a Sztárban Sztár +1 kicsi nevű
tehetségkutató versenyt, nyertünk egy
külföldi utat. Nyáron beváltom a nyereményt, és elmegyek a családommal
pihenni Görögországba. Nagyon örülök, hogy több lekötött fellépésem van.
Már alig várom a nyári koncerteket.
Szilágyi László

Blues, rock
és a háromtételes
klasszikus mű
A hazai rockszíntér talán legjobb gitárosa, Tátrai
Tibor nemrég a Révész Richárd Latin Trió vendégművészeként játszott Budafokon, ahol Törley pezsgővel üdvözölték. A Liszt-díjas érdemes művész
jelenleg is számos felállásban csillogtatja virtuozitását, hol a formáció tagjaként, hol vendégművészként. A Magyar Atommal a Jimi Hendrix-számok
mellett rhythm and blues zenét játszik, a Póka-Tátrai reGenerációval saját és Póka Egon-szerzeményeket, illetve kettejük közösen írt nótáit, a Tátrai
Trend programja, ahogy Tibusz fogalmazott, „kellemes, érthető és szerethető élőzene”, a Tátrai Bandet pedig nem kell bemutatnunk.

– Nemcsak mollban, de dúrban
is tudok játszani, ezért szinte bármilyen felállásba beleférek. Nem játszom
egyszerűen a bluesokat, úgy szvingelek, úgy gitározom, mintha jazzgitáros lennék, de nem használom a jazzre jellemző harmónia- és melódiaösszefüggéseket, megmaradok a bluesnál. Igaz, azt úgy forgatom össze és szét,
hogy mindig izgalmas legyen.
– A Hibrid Harmóniákban a Fugato
Orchestrával lép színpadra. Nemcsak
vendégművészként, zeneszerzőként
is bekerült a programba, hiszen a
szimfonikus zenekarra hangszerelve
egy gyönyörű balladája is elhangzik. A klasszikus zene is közel áll a
szívéhez?
– Vagy ötven lemezhez „van közöm”,
Totyával (Szűcs Antal Gábor – a szerk.)
három közös CD-nk jelent meg, a negyediket azonban külön készítettük. Az én szerzői
lemezemen nagyon komoly hangszerelésben, a Mendelssohn Kamarazenekar kíséretével szerepel egy háromtételes, klasszikus
művem is. Ez a négyes Tibusz CD, amelyet
másfél éven keresztül írtam, simogattam,
és amikor meghallgatom, ma is repes
a lelkem, hogy ilyenre is képes voltam.
Tamás Angéla
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Reneszánszát éli
a magyar pezsgő
Interjú Kovács Györggyel,
a Törley Kft. ügyvezető igazgatójával
A Törley pezsgők töretlen népszerűsége és hazai
vezető szerepe többek között a magas minőségű
alapanyagnak és a szakmai tudásnak köszönhető.
A tavalyi évet kitűnő eredményekkel zárta a Törley Kft.,
amelynek ügyvezető igazgatójával, Kovács Györggyel
beszélgettünk.
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– Milyen évet zárt a cég, és
milyen tervekkel, reményekkel
indultak a 2017-es esztendőnek?

– Pozitív évet zártunk. Elmondható, hogy a pezsgő, szerencsére, ma
már nem hiányozhat a magyar családok életéből a különböző ünnepeken
és különleges alkalmakkor sem. Egy
nemrég készült pezsgőpiaci felmérésünk azt mutatja, hogy a szilveszteren túl a családi ünnepeken, főleg
születésnapok és névnapok alkalmával fogyasztunk legszívesebben
pezsgőt. Sokan pusztán saját maguk
kényeztetésére egy nehéz hét vagy
akár nap után is pezsgőt bontanak. A
fogyasztók egyre inkább elfogadják,
és egyre többen emelik az ünnepeik
fényét minőségi pezsgővel, amelyből
igen széles a választék. A fajsúlyos,
élesztős jegyeket hordozó tradicionális pezsgőktől a könnyed gyümölcsös, tartályos erjesztésű pezsgőkig,
a nulla cukortartalommal rendelkező
nyerspezsgőtől az édes, akár mustból
erjesztett pezsgőig, a fehér, a rosé és
a vörös változat is megtalálható az
üzletek polcain.
– Melyik a legnépszerűbb
Törley pezsgő Magyarországon,
illetve külföldön?
– A Törley Pezsgőpincészet
tavaly ősszel dobta piacra legújabb meglepetését, a fehér palackos, tartályos erjesztésű pezsgőt
édes és száraz ízben, a legújabb
családtag, a TÖRLEY EXCELLENCE
és a PINOT NOIR ROSÉ pedig a napokban kerül a polcokra. A magas
értékű, palackos erjesztésű termékek piaca egyértelmű növekedést
mutat, valóságos nyerspezsgőtrend
van kibontakozóban a szofisztikáltabb fogyasztók körében, így a cég
ebben a szegmensben is színesítette kínálatát. A François pezsgőcsalád legújabb tagja a rosétrendre
reagálva a LOUIS FRANÇOIS & CO.

bornegyed interjú
PINOT NOIR ROSÉ BRUT NATURE
NYERSPEZSGŐ, egy igazi kuriózum a
magas értékű pezsgők között, mely
csak és kizárólag a gasztronómiában elérhető. A Hungaria pezsgőcsalád legújabb állandó tagja pedig
a kizárólag illatos szőlők mustjából
erjesztett édes (Méthode Asti) HUNGÁRIA SWEET STYLE pezsgő.
Magyarországon továbbra is az
édes pezsgők a legnépszerűbbek,
amelyek a teljes piac kétharmad
részét teszik ki. Az utóbbi időben
egyre népszerűbbek az Asti típusú
technológiával készült édes italok.
Piackutatásunk alapján a száraz
pezsgő részaránya enyhe növekedést mutat, és körülbelül ugyanan�nyi félszáraz pezsgő kerül a magyar
fogyasztókhoz. Az utóbbi két évben
a nemzetközi trendnek megfelelően
egyre népszerűbbek a rosé pezsgők.
Szintén jól fejlődik az alkoholmentes termékek piaca. Az ország legkedveltebb pezsgője továbbra is a
TÖRLEY CHARMANT DOUX, száraz
kategóriában pedig a TÖRLEY GÁLA
SEC. A gasztronómiában leginkább
a magasabb minőségi kategóriába
sorolható száraz pezsgők a kedveltek, ebben a szegmensben abszolút
kategóriavezető a HUNGÁRIA EXTRA
DRY pezsgő.
– Mely országokba exportálnak?
– Jelenleg a pezsgők több mint
egyharmadát, a borok több mint felét külföldi piacokra készíti a cég. A
legfőbb exportpiacok a Baltikum és
Skandinávia, Nagy-Britannia, Németország, Japán, Kína, Vietnam és
a kanadai Québec tartomány, ahol
szinte csak francia eredetű polgárok
élnek, erős kötődéssel a pezsgő hazájának számító Franciaországhoz, a
piacvezető pezsgő mégis a Hungária
Grande Cuvée.
– Évente hány millió palack
pezsgő készül az üzemükben?

– A Törley Kft. 2016-ban több
mint huszonegymillió palack pezsgőt készített. A teljes áruforgalom
megközelítőleg kétharmada pezsgő,
egyharmada pedig bor. Két számjegyű növekedést tapasztalunk magas
értékű, palackos erjesztésű pezsgőink eladásában.
– Nehéz megküzdeni a konkurenciával? Hiszen egyre többen
gyártanak itthon is pezsgőt.
– Magyarországon az utóbbi időben kiváló családi pincészetek is
pezsgőkészítésbe kezdtek, a magyar
pezsgő reneszánszát éli. Teljesen természetes genetikai folyamat a kereskedelemben, illetve a termelésben,
hogy a kis pincészetek gyöngyöző
borokkal, illetve pezsgővel szélesítik
a portfóliójukat.

Törley Kft. legfontosabb beruházása
az alapanyag-biztonság stabilitását
célzó szőlőtelepítési program, amely
immár hetedik éve zajlik. Ez évente
15–30 hektár szőlőtelepítést jelent.
Természetesen elsősorban a piaci
szempontok érvényesülnek a fajta
kiválasztásánál. Filozófiánk, hogy
kövessük a termékeinket a szőlőszemtől a vásárló asztaláig. Ez azt
jelenti, hogy valamennyi munkafolyamatot a kezünkben tartunk, a szőlőtermesztéstől kezdve a borkészítésen,
a pezsgősítésen, a töltésen és a
szállításon át egészen a vevőink kiszolgálásáig. A cég ma is magáénak
vallja Törley József jelmondatát: „Tökéletlen portékát nem akarok adni a
renomé miatt”.
– Hová járnak külföldi tanulmányutakra?

– Honnan szerzik be az alapanyagot?
– A szőlőt és a pezsgő alapborokat a cég Magyarországról vásárolja
fel. Az elmúlt években történt folyamatos műszaki beruházásoknak köszönhetően ma már európai szemmel is modern borászati üzemben
készülnek a minőségi pezsgők és
borok. A Törley Pezsgőpincészet Kft.
szőlőalapanyag-biztosításánál továbbra is abszolút elsődleges szempont a minőség. A saját tulajdonú,
több mint 840 hektárnyi etyek–budai szőlőterületen kívül az alapanyag jelentős részét két integrációs partneren keresztül szerezzük
be, akik 1800 hektár szőlőültetvényt
koordinálnak. Ez nagyjából ugyanennyi őstermelőt jelent. Az integrációs szerződések több évre szólnak,
ami hosszú távú együttműködést és
kiszámíthatóságot biztosít a gazdák
számára. A különleges minőségű
termékekhez az alapanyagot a
saját területein telepített szőlőültetvényeken termeli meg a cég. A

Karsay Ferenc
polgármester
és Kovács György
a Budafok-tétényi
Tavaszi Művészeti
Fesztivál megnyitóján

– A világban számos helyen szerveznek borversenyeket, kiállításokat.
Ahhoz, hogy a trendeket, az újításokat lássuk, megtapasztaljuk, kötelező
ezeken részt venni. Az értékesítés és
marketing területén tevékenykedő
munkatársaink főleg Európába, de
az öreg kontinensen túl tartott kiállításokra is eljutnak. Természetesen
a tapasztalatok megszerzésére a
technológia területén dolgozó borászainknak is szüksége van, így nélkülözhetetlen, hogy ők is eljussanak
ezekre az információban bővelkedő
eseményekre.
– Mi a Törley pezsgő titka?
– A Törley Pezsgőpincészetnél
mindig arra törekszünk, hogy a lehető legszélesebb fogyasztói kör
számára tudjunk az elvárásoknak
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megfelelő pezsgőt kínálni. Figyelünk
a fogyasztóktól beérkező információkra, ha a termékeinket érintő kérdés érkezik például e-mailben, úgy
arra a lehető legrövidebb idő alatt
igyekszünk legjobb tudásunknak
megfelelő választ adni. Bár titoknak
nem nevezném, de a legfontosabb a
számunkra, hogy maximálisan szem
előtt tartsuk vevőink elégedettségét.
– Várható újabb korszerűsítés,
beruházás, bővítés?
– A pezsgőkészítés módja nem
változik, fejlesztések inkább a csomagolástechnológia terén történnek.
Nemzetközi viszonylatban és itthon
is egyre népszerűbbek a festett vagy
sleevelt palackok, és az öntapadós,
egyedi formájú címkék.
Temesi László

24

bornegyed RIPORT

RIPORT bornegyed

A Törley pezsgő
föld alatti
birodalmában

A Törley-gyár
története
A gyáralapító Törley József 1858-ban
született Szabadkán, Törley Bálint
bácskai gazdálkodó harmadik fiaként. A grazi Kereskedelmi Akadémia
elvégzése után mint francia–német
nyelvű kereskedelmi levelező helyezkedett el a reimsi pezsgőgyárban,
majd a Delbeck cégnél. A pezsgőkészítés fortélyait megtanulva megalapította első saját gyárát a pezsgő őshazájában, a franciaországi
Champagne fővárosában, Reimsben. A champagne-i szokást követve nyerspezsgőt vásárolt bortermelőktől, majd készre kezelve, saját
neve alatt hozta forgalomba. Később így nyilatkozott: „Évekkel ezelőtt azon célból utaztam ki Franciaországba, hogy ott a champagne-i
bor készítését tanulmányozzam, s
tapasztalatomat hazámba, Magyarországra visszatérve, értékesítsem.”
Törley József egyik alapbor-beszerzői körútján jutott el Budafokra,
ahol felismerte a pezsgőgyártásra
oly alkalmas adottságokat. A felismerést tett követte, és 1882-ben
Magyarországra, Budafokra telepítette reimsi gyárát.

Idegenvezetés a budafoki
pincelabirintusban
Élmények a föld alatt! – ez a szlogenje a most induló
Budafoki Pincejáratnak, amelynek az egyik állomása a
Törley Pezsgőpincészet, amelyen végighaladni valóban
nagy élmény. Utána megkóstolni a híres pezsgőt a
látogatóközpontban, mindez még jobban megalapozza
aznapi hangulatunkat…

Az Anna utcai múzeum és pincerendszer már kívülről is impozáns,
az udvarán lévő Lucullusi kút szoborcsoporttal – amely egy Törley-leszármazott, Törley Mária szobrászművész
alkotása – pedig még vonzóbb a
pezsgőbirodalom, ahol mindig pezseg
az élet, mint ahogy ezen a szombaton
is, amikor buszokkal érkeznek az
érdeklődők. Még Szlovéniából is jött
csoport!
„Tisztelt Vendégeink! Szeretettel
köszöntjük Önöket a Törley pezsgőpincészet látogatóközpontjában,
melynek egyedi kiállítóterében –

végigsétálva a nagyméretű pezsgősdugón, -palackon és -poháron
– megismerhetik a Törley József által
megálmodott és megvalósított pezsgőborgyár történetét” – hallatszik a
hangszóróból, s áthaladva a hatalmas
pezsgőpalackmaketten, bepillantást
nyerhetünk a Törley-gyár történetébe. A múzeumból kilépve a csoportok
a pincerendszerbe jutnak be, ahol a
pezsgőgyártás folyamatával ismerkedhetnek meg egy profi „idegenvezető”, Lőrik Tamás termékmenedzser
segítségével, aki több mint harminc
éve dolgozik a cégnél, de még min-
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dig olyan lelkesedéssel és szeretettel
beszél az itt készült világhírű nedűről,
hogy mire a felszínre érünk, mi is
szakértővé válunk „Isten áldásából”,
ahogy a pezsgőt feltalálója, Dom Perignon szerzetes jó háromszáz évvel
ezelőtt említette. Pedig óránként vezet hétvégeken csoportokat…
– Ma körülbelül negyvenöt kilométer hosszúságú pincerendszer
található Budafok alatt, ebből a Törley
cégcsoport tulajdonában tizenkét kilométer van – halljuk Lőrik Tamástól.
– 1890-ben az alapító Törley József
itt egy hatalmas, húszezer négyzet-

méteres alapterületű pincerendszert
létesített, és gyárát a legmodernebb
gépekkel szerelte fel. Magyarországon
elsőként vezette be a fagyasztásos
seprőtelenítést. 1963-ban a klasszikus
gyártástechnológia mellé vezették be
a tartályban történő erjesztési módot.
Jelenleg a háromszintes pincerendszerünk legfelső szintjén vagyunk, és
összesen nyolcezer négyzetméteren
több százezer palackban érlelődik a
pezsgő hónapokig, illetve évekig, a
technológiától függően.
Az egyre növekvő kereslet és az
exportlehetőségek arra ösztönözték a

céget, hogy folyamatos bővítésekkel,
a legkorszerűbb gépsorok megvásárlásával az 1980-as évek végére már
harmincmillió palackos éves kapacitást alakítson ki. A Törley megőrizte
magyarországi piacvezető szerepét.
A minden igényt kielégítő választékban fehér, rosé, vörös, cukortartalom
szerint brut nature, brut, száraz, félszáraz, édes – négyféle technológiával előállított pezsgő és alkoholmentes Törley-termék is a fogyasztók
rendelkezésére áll. Természetesen
a pezsgőgyártás részletes leírásától
terjedelmi okokból eltekintünk, de

Lőrik Tamás igyekezett bennünket
beavatni a gyártási folyamatokba,
ami nem is olyan egyszerű. Mielőtt
alászálltunk volna a mélybe, nem
gondoltuk, hogy a pillanatok alatt
felhörpintett pezsgő milyen bonyolult
eljárással, nagy törődéssel készül –
egyes fajtáit például két-három évi
érlelés után háromszor nyolc napon
keresztül naponta kell forgatni ahhoz,
hogy készre lehessen kezelni.
A látogatás után sokan talán majd
más szemmel néznek a boltokban
sorakozó Törley pezsgőkre.
Temesi László
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Egy palack Törley
a Casino szettből,
és roston pisztráng
serpenyőben
pirított
ördögszekér
gombával,
vajas
burgonyával
és spárgával

Pezsgős
borköltő
gyógyír
Pezsgős mulatság után ne
hagyd, fiam, hogy eltérítsen a
pihenés ösztöne, kelj útra, és
irány a Jókai utca! Ott várnak
a borköltők.

A bölcselkedő házigazdától jobban
esett volna az útra egy marok pogácsa, legalább egy szelet fokhagymás
pirítós, ha már reggelig világmegváltó gondolatokkal traktált, de nem. Az
intelem egyértelmű, Törley mester

Casino szettjének üvegei amúgy is
üresen szomorkodnak. A kertkapu
tárva-nyitva, hát legyen.
A budatétényi templom harangja
delet üt, a lábaimnak jó a dolga lefelé a hegyről, csak a sarkon ne lenne
a figyelmeztető tábla: Hant utca…
Ideje finomítani az éjszaka hullámain, enni kell, de nem akármit. Méltó
korona legyen a tegnap éjjelen.
Az öreg bölcselkedő nagyon biztos volt a dolgában, hagyom, hogy
befújjon a kora nyári szellő a Borköltők étterem teraszára. Az asztaloknál kedves népek ülnek, együtt érző
szempárok kísérnek. A pince pedig
hívogat.
Odabent a szép borok, finom
vonalú árnyként a székek, asztalok.
Egy buddhista szerzetes sem találna
nagyobb nyugalmat, és több kihívást, ha az itallapot mantrázza. Minden, ami gyümölcs, pálinka; minden,
ami gyönyör, bor és pezsgő.

Ne higgyen senki a konzumvilág
hírnökeinek, a fitymáló szavaknak,
létezik a magyar bornegyed, és itt
vagyok a közepén, ahol tudják, mihez mi illik. Még az olyan rezignált
vándor is mankót kap, aki a mérték
határán táncolt előző éjjel.
Csak annyit kérd a felszolgáló,
pezsgő vagy bor volt, amitől megéhezett? Végre egy emberi hang,
amely nem korhol, hanem bátorít.
Már viszi is el az étlapot, nehogy
tévedjek nagyot. Ő tudja, mi kell nekem. Rábízom magam.
A séf küldi, hogy készüljön – libben vissza a kisasszony kezében
egy palack Törley a Casino szettből,
és csak annyit közöl: olyan készül,
amitől estére újjászületve térhet
nyugovóra.
Mindent megtudok a kosztra várva. Családi vállalkozásként, 2006ben született újjá a régi sváb pince,
ahol Czékus András séf és felesége,
Henrietta varázsoltak gasztronómiai
szigetet Budafok és Tétény határán,
a Jókai utcában.
Mindketten kedvesen közlékenyek. Henrietta szerint az egyre
izmosodó borkultúra és a szájhagyomány segítette őket az elmúlt
években. Az italkínálatban a magyar
vidék színe-java megtalálható. A kert
és a pince harmonikus enteriőrben
olvad szinte egybe. Az étlapon évtizede alig változtattak, őrzik a saját
maguk teremtette hagyományt. Úgy
látja, hogy a most induló pincejáratok és általában a bornegyed gondolat nagy segítség nekik.
A férj, András, a konyha ura szavak helyett elém teszi a megváltást.
Roston pisztráng serpenyőben pirított ördögszekér gombával, vajas
burgonyával és spárgával.
Csak a pezsgő habozik. Az ebéd
elköltve. A Törley Casino új minőségbe emelkedik.
Vándor borköltők, ti ne habozzatok, otthonra találtok.
SENGEL FERENC

„Budapest
zeneileg
és emberileg
is inspirál”
Luigit a 27. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál
utcazenészeként ismerhette meg a kerületi
közönség, most pedig a 43. Budafok-tétényi
Tavaszi Művészeti Fesztivál keretében tért
vissza hozzánk és adott egy különleges, meghitt
hangulatú koncertet a Magdolna Borklub
teraszán.

Nagyszerű választásnak bizonyult a helyszínhez a zene:
szőlőlugasok között, ízletes borokkal fűszerezve, a lemenő nap fényében szólt Luigi bensőséges muzsikája, aki
bármit is játszott, képes volt ellazítani, lélekben felemelni
közönségét. A koncerten többen hosszú percekig csukott
szemmel hallgatták a dél-olasz tengerparti kisvárosból,
Sapriból hazánkba érkező művész játékát.
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Luigi Cantelmo Rómában tanult klasszikus és
elektronikus gitárzenét, koncertezett filharmonikus
és könnyűzenei formációkban is, de hamar rájött,
hogy a zenében a maga útját szeretné járni, ezzel az
indíttatással érkezett meg Budapestre, ahová a szíve
szólította.
Keze alatt valósággal megszelídül a gitár, képes
a legmélyebb emberi érzéseket felébreszteni hallgatóságában.
Első CD-jét 2017 elején adta ki „7” címmel, amelyre
saját szerzeményeit rögzítette, hamisítatlan mediterrán
életérzést közvetítve, de a dalok nem nélkülözik magyarországi élményeit sem. Itteni példaképének, Sárik Péternek például külön dalt szentelt, amelyet a jazz-zongorista könnyed, de ugyanakkor mégis szenvedélyes stílusa
ihletett. „Tudom, hogy még az elején járok, de rájöttem,
hogy ez az én utam, és ezt részben Magyarországnak
köszönhetem. Az itt élő emberek különösen inspirálnak,
szavak nélkül is érzem a bátorításukat, támogatásukat”
- vallja Luigi.
Folyamatos kísérletező magatartásának köszönhetően Luigi zenei stílusát nehéz pontosan meghatározni:
megtalálhatók benne a pop-, rock-, jazz- és ambient
lounge elemek is.
Produkciója ékes bizonyítéka annak, hogy a mai
modern zenei eszközök segítségével bárki egymaga is
képes lehet egy teljes, magával ragadó hangzásvilágot
kialakítani.
(S. J.)

K
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pincejárat helyszínek bornegyed
Soós István Borászati
Szakképző Iskola
Tangazdasága
1221 Budafok, Jósika utca 2–28. Nyitva
tartás: 11.00–16.00. A helyszín ajánlata:
Pincelátogatás, séta Budapest egyetlen
szőlőültetvényén. Belépődíj: 1000 Ft.
borasziskola.hu

K

Törley Gyűjtemény
és Látogatóközpont
1221 Budafok, Anna utca 7. Nyitva tartás:
10.00–18.00, szabadtéri színpad: 15.00–
21.30. A helyszín ajánlata: óránként
tárlatvezetés, 1 boros kóstoló, 15.00-tól
JAZZ & BLUES Fesztivál. Belépődíj: 1200
Ft, Pincejárat jeggyel rendelkezőnknek:
800 Ft. A fesztiválra a helyszínen váltott
belépő 2500 Ft, pincejárat jeggyel 800 Ft.
torley.hu/torleymuzeum
LICS Pincészet
1221 Budafok, Kossuth Lajos utca 44.
Nyitva tartás: 10.00–21.00. A helyszín
ajánlata: óránként vezetett pinceséta a
borospincében, 2 boros kóstoló, élőzene. Belépődíj: 1200 Ft, Pincjárat jeggyel
rendelkezőknek 800 Ft. licspince.hu

ejárat!

Seybold–Garab Pince
1221 Budafok, Péter-Pál utca 39. Nyitva
tartás: 10.00–16.00. Programok: pincelátogatás idegenvezetővel, 1 bor kóstolása, gyermekprogramok. Étlap szerint
finom ételek és italok. Belépőjegy: 500
Ft, Pincejárat jeggyel rendelkezőknek
300 Ft. seybold-garab.com
Magdona Borklub
és Rendezvényház
1221 Budafok, Magdolna u. 30. Nyitva
tartás: 10.00–21.00. Programok: 3 tételes borkóstoló, pincelátogatás, sajttál és
paraszttál árlap szerint, élőzene. Jegyár:
Pincejárat jeggyel rendelkezőknek 20%
kedvezmény a 3 tételes borkóstoló
árából. magdolnaborklub.hu
Art Quarter Budapest
1222 Budafok, Nagytétényi út 48–50.
Nyitva tartás: 10.00–18.00. Programok:
300 m2-es művészeti kiállítás, tárlatvezetés. aqb.hu
Barlanglakás
emlékmúzeum
1222 Budafok, Veréb utca 2–4. Nyitva
tartás: 12.00–18.00. Programok a
pincejárat napján: helytörténeti kiállítás, 30 perces tárlatvezetés, falatkák
és frissítők árlista alapján. A belépés
INGYENES. klauzalhaz.hu

bornegyed PINCESZÍNHÁZ
Borköltők Társasága
Étterem
1223 Budafok, Jókai Mór utca 26.
Nyitva tartás: 10.00–21.00.
Programok a pincejárat napján: éttermi
szolgáltatások árlap szerint, kedvezményes bogrács egytálétel. Belépő:
Pincejárat jeggyel érkezőknek 10%
kedvezmény és egy csésze kávé ajándékba. borkoltoketterem.hu
Garamvári Szőlőbirtok
és Pezsgő Pince
1222 Budafok, Sörház utca 20.
Szeptember 2-től vesz részt
a pincejárat programjaiban.
garamvariszolobirtok.hu
Záborszky Pince
– Borváros
1222 Budafok, Nagytétényi út 24–26.
Nyitvatartás: 10.00–18.00. Programok
a pincejárat napján: tárlatvezetés a
Borvárosban 1 boros kóstolóval.
Tapas és italok árlista alapján.
borvaros.hu
Katona Borház
1222 Budafok, Borkő utca 6/B
Nyitva tartás: 11.00–20.00. Programok
a pincejárat napján: pincelátogatás
3 boros kóstolóval. Pincejárat jeg�gyel belépő 1500 Ft helyett 1000 Ft.
katonaborhaz.hu
L ART OPEN STUDIOS
Közösségi Műteremház
1222 Budafok, Nagytétényi út 48–50,
belső udvar. Nyitva tartás: 11.00–18.00.
A helyszín ajánlata: közösségi műterem
és kiállítótér, tárlatvezetés.
openstudios.hu

A járatok időpontjai: július 1., augusztus 5., szeptember 2., október 7., november 4., december 2.
Május 13-tól minden hónap első szombatján óránként indul a Pincejárat Budafokra! Föld alatti barangolás,
Május 13-tól minden hónap első szombatprogramok
a csodálatos budafoki pezsgős- és borospincékben és kiállítóhelyeken.
ján óránbemutatók,
ként indul kóstolók,
a pincejárat
Budafokra!
a Pincejáratra
1000 Ft, amit korlátlan számú utazásra lehet használni a helyszínek között
Föld alatti Napijegy
barangolás,
bemutatók, kóstolók,
programok
a csodáBudapestre,
latos budafokiemellett
pezsgős még
és további kedvezményekre jogosít! Kerületi lakosok lakcímkártya
és vissza
boros pincékben
és kiállító
helyeken. aNapibemutatásával
is jogosultak
feltüntetett kedvezményekre.
jegy a Pincejáratra
1.000 Ft,MENETRENDJE
amit korlátlan MEGTALÁLHATÓ A PINCEJARAT.HU OLDALON.
A PINCEJÁRATOK
számú utazásra lehet használni a helyszínek
között és vissza Budapestre, és emellett még
további kedvezményekre jogosít!
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„Fizetek, főúr,
volt egy feketém…”
A századfordulót megidéző kacér kuplék és buja
sanzonok fogadták az időutazásra érkező vendégeket
a Seybold-Garab pincében. Miközben Szemere
Márton szintetizátorjátéka szólt, és a dalok felidézték
a városligeti vurtsli hangulatát, a terem is megtelt, és
elkezdődött a kaposvári Déryné Vándorszíntársulat
Krúdy fröccs című előadása.
A Török Tamás által összeállított és
rendezett zenés produkció visszarepítette a közönséget a XX. század
elejére, az elégedetlen, többre vágyó
cselédlányok, unatkozó nagyságák,
a kocsmák és kávéházak varázslatos világába. A korabeli monológokkal, versekkel és dalokkal – Fizetek,
főúr, Komédiás dala, Mi, muzsikus
lelkek – megidézett interaktív jelenetek kapcsán a nézők is az előadás
részeseivé váltak. A hamisítatlan
hangulatot a városligeti mutatványos (Kiss Péter Balázs) teremtette
meg Karinthy Frigyes orosz katona
figurájával, Babuskával, majd megelevenedett a hajdani Péter-Pál utca

és környéke. Nyári Diána személyében színre lépett a helyi nagyságos
asszony, a Török Anna alakította kiszolgáltatott cselédlány, a helyi piás
(Savanyó Attila), és természetesen
rövidesen feltűnt a színen az író Krúdy Gyula is (Horváth Gyula Antal), aki
a róla elnevezett fröccs receptjét is
elárulta a tisztelt publikumnak.
Talán nincs is olyan ember, aki ne
tudná, mit nevezünk fröccsnek, de
történetét kevesen ismerik. Számtalan formája létezik, amióta a XIX.
század közepén a dinamó feltalálója,
Jedlik Ányos megalkotta, és Fáy András fóti pincéjében be is mutatta a
világ első szódásüvegét, sőt ott, hely-

ben el is készítette az általa spriccernek nevezett első fröccsöt. A bor és
szóda keverékéből előállított, sajátosan magyar ital rövidesen elindult hódító útjára, Vörösmarty Mihály jóvoltából már fröccs néven. A kisfröccsöt
József Attila Füttynek nevezte, hiszen
egy rövid füttyszó alatt lehajtható, a
nagyfröccsöt viszont Móra Ferenc
szerint inkább a húzás név illeti meg,
mivel egy húzásra lefolyik az ember
torkán. Krúdy Gyula, aki számtalanszor megfordult a hajdani budafoki
Kutya-villában is, egyedi keverési
arányt alkalmazott: a literes korsóba
kilenc deciliter bort és egy deciliter
szódavizet rendelt. Tamás Angéla
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„Ez olyan, mint
egy nagy család”
Bakos Miklóst egész életében
elkíséri a fa szeretete
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„

Édesanyám
ezekkel a szavakkal
bocsátott utamra:
Úgy szeretném, ha
ebben a szakmában
megtalálnád
a boldogságot!

A neve fogalom a kerületben, de fővárosszerte is ismert. Évtizedek kemény munkájával egy kis asztalosműhelyből nőtte ki magát a Bakosfa
Kft., amely mára „nagyüzemként” és
nagykereskedésként működik Borkő utcai bázisán. Az önkormányzat
stratégiai partnereként sokat tesz a
kerületért. Bakos Miklós cégtulajdonos és lokálpatrióta minden szavából
sugárzik Budafok-Tétény iránti szeretete, valamint az, hogy a munkája
szerelmese, aki itt, családján kívül is
meglelte boldogságát…
Az ötszintes épület helyiségei
külön-külön is említésre méltók, de
a leglátványosabb a vásárlók előtt
egész nap nyitva tartó Ezermester
barkácsbolt az „ezernyi” szerszámmal. A pedáns rend az itt dolgozók
és a tulajdonos igényes szemléletéről árulkodik. Bakos Miklós elegáns,
kiegyensúlyozott, boldog ember
benyomását kelti, aki láthatóan jól
érzi magát a saját maga teremtette birodalmában, munkatársai és a
szerszámok közt. Nem kell messzire
menni, hogy visszarepüljünk az időben, s megismerjük az asztalosszakma előző korszakának „tanúit”. Jó itt
kalandozni olyan útikalauz segítségé-

vel, aki beleszületett ebbe a világba,
akinek már az ősei is alkottak a fával.
Bakos Miklós szeretettel beszél múltról, gyermekkori álmairól, a jelenről, a
jövőről és a boldogságról.
– Apukám, anyukám is a faiparban dolgozott, természetes volt, hogy
én is ezt az utat választom boldogulásomhoz. Élénken emlékszem arra a
pillanatra, amikor a budafoki Ülőbútor
KTSZ-be kerültem tanulónak, s édesanyám ezekkel a szavakkal bocsátott
utamra: „Úgy szeretném, ha ebben a
szakmában megtalálnád a boldogságot.” A kezdetektől szerettem az asztalos munkát, sokáig mégsem leltem
meg benne az örömömöt, pedig mindig kerestem. Amikor már kezdtem
felhagyni a keresésével, akkor jöttem
rá, hogy már réges-régen megtaláltam, csak nem vettem észre! Úgy
látszik, fiatalon könnyedén átsiklunk
lényeges dolgokon…
Minden szakmában sikeres lehet az ember, ha jól csinálja – vallja
Bakos Miklós, aki gyerekként már
Eiffel-tornyot épített hurkapálcákból,
kézügyességét csiszolgatta, amit tanulóként a Nagytétényi úti Ülőbútor
KTSZ-ben tovább fejlesztett, hogy az
oklevél megszerzése után, szatyornyi

szerszámmal a kezében lakásról lakásra járva, ablakok, ajtók, bútorok
javításával, hasznosítson. Szó szerint,
lépésről lépésre, fokról fokra haladt
előre, első cége megalapításáig.
– Éppen harminc éve, huszonnyolc évesen alapítottam meg a
cégemet, tíz márka törzstőkével,
ami pontosan egy szatyornyi szerszámot jelentett akkoriban… – idézi
fel a kezdeteket Bakos Miklós, majd
sorolja a cég fejlődésének főbb állomásait: – Egy évvel később már
kibéreltem egy műhelyt, és felvettem
négy alkalmazottat. 1990-ben megnyitottam első barkácsüzletemet,
amit a kényszer hozott létre, hiszen
hiánygazdaságban éltünk. Alapvető
faipari termékeket csak ritkán lehetett kapni, ezért rendszeresen előre
bespájzoltam, így másoknak is jutott belőlük. Olyan jól ment az üzlet,
hogy három évre rá megdupláztam a
műhelyem alapterületét. Egyre több
megrendelésünknek köszönhetően
zár- és biztonságtechnikai szaküzletet nyitottunk, az ezredfordulóra pedig beköltöztünk ide, a Törley egykori
gyárépületébe, és tíz évre rá már ez
is, valamint minden üzletünk tehermentes lett! Ma már éves árbevéte-

üzleti negyed interjú
lünk nyolcszázmillió forint, és jelenleg
félszáz embert foglalkoztatok, köztük
családtagjaimat.
Nem is keveset, tizennégyet! Nagy
a család… Bakos Miklós felesége és
két gyermeke itt dolgozik, lánya és
fia a cég működésének hátterét teremti meg. Talán nem véletlen, hogy
a Bakosfa példaértékűen családbarát vállalkozás. A tulajdonos mindent
megtesz azért, hogy az itt dolgozók
jól érezzék magukat. Van étkezde –
az ebéd árának felét állja a tulaj! –,
tízóraira, uzsonnára ingyen jár gyümölcs, évente kétszer családi napot
tartanak sporttal, eszem-iszommal,
s valamennyiük rendelkezésére áll
egy ötszáz négyzetméteres edzőterem a felfrissülésre. Az is a „családbarátság” része, hogy a tizenkét órai
nyitvatartásban heti három napot
dolgoznak, két szabadnap jár, amit ha
összevonnak a szombattal és a vasárnappal, minden héten négy napig
pihenhetnek, és ez igazán vonzóvá
teszi a munkahelyet.

– Itt valóban olyan, mintha egy
nagy családban lennénk – folytatja.
– Nem azt tartom szem előtt, hogy
gyere be hozzám, dolgozd le a munkaidődet, és menj haza, hanem azt,
hogy aki nálam helyezkedik el, jól
érezze magát, szeressen bejárni. Ennek ellenére a külföld, a nagyobb fizetés reményének elszívó hatását mi
is megérezzük. Az igényes munkáról
azonban nem mondunk le, bármilyen
nehézség is adódik, mert az, amit kiadunk a kezünkből, jellemez bennünket. Egyébként a sokat szidott konkurenciától, a multiktól is rengeteget
lehet tanulni: kereskedelmi kultúrát,
az akciózás technikáját, a reklámot.
A Bakosfa Kft. háromszor nyert
Társadalmi Felelősségvállalási, egyszer üzletetikai díjat, a névadó pedig
kétszer lett az év vállalkozója.
– Ezek a díjak arra köteleznek,
hogy jó, minőségi munkát végezzünk –
mondja a cég tulajdonosa, aki nemrég
még a kerületi ipartestület alelnöke volt,
és büszke arra, hogy négy megváltozott
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munkaképességű munkást is foglalkoztat, majd így folytatja: - Aki komolyan
gondolja, hogy lokálpatrióta – én ipari
tanuló is itt voltam a kerületben –, annak kötelessége segíteni a lakóhelyén,
ahol csak tud. Budafok-Tétény olyan,
mint egy falu, ahol mindenki jól ismeri
egymást. Itt csak jól szabad dolgozni,
hisz nem éghetünk le, nem bújhatunk
el, ha reklamációt kapnánk a munkánkra! Ez a szakma amúgy is megköveteli
a törődést és a minőséget. Nemcsak az
emberrel, a fával is törődni kell – ez a mi
hitvallásunk. Ha ezeket az íratlan szabályokat betartjuk, akkor a siker sem
marad el. A siker pedig meghozza a boldogságot, amit időben észre kell venni.
Azt is vallja a tulajdonos, hogy az
asztalos munkára a műanyagok korában is mindig szükség lesz, mert az
igazi bölcső és koporsó fából készül.
Biztosak lehetünk benne, hogy Bakos
Miklóst ez a „gyönyörű szakma” –
ahogy nevezi – és a fa szeretete a
bölcsőtől a koporsóig elkíséri…
Temesi László
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Sándor János: a kerületi gyerekek
„játékos támogatója”

Ez nem fából
vaskarika
Tősgyökeres budafoki családban nőtt fel, természetes volt számára, hogy hű maradt a kerülethez.
Sándor János csaknem három évtizede játéknagykereskedést hozott létre, amely azóta országos hírűvé vált, s a kerületi önkormányzat stratégiai partnerévé. A cégvezető jótékonykodásaival is felhívta
magára a figyelmet.
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Kárpitosként, faipari technikusként
kezdte különleges pályafutását, amikor 1989-ben megalapította családi
vállalkozását, a Sándor és Társai Játékkereskedést, amely évről évre egyre előkelőbb helyet vívott ki magának
a magyarországi játékvilágban, de az
ajándékpiacon is, miközben saját fajátékaik is egyre népszerűbbekké váltak.
– Hányféle játékuk született az
évtizedek alatt?
– Csaknem félszáz, zömében fából készültek. Ezek között van natúr
fadominó, saját tervezésű famalom,
de sorolhatnám még tovább, a legsikeresebbek a kosárlabda gyűrűvel, a
körlap fahintánk vagy többféle fából
készült sportszereink.

üzleti negyed AZ év vállalkozója
– A gyerekei is szerették ezeket
a játékokat?
– Három fiam van, köztük egy
ikerpár. Ők sok játékunkat tesztelték,
és azok tetszettek nekik, elmondták
a véleményüket róluk. Ma a családi
vállalkozásunkban Mór fiammal közösen készítjük a játékainkat.
– Miért támogatja a kerületi
gyerekeket?
– Bizonyára a fiai által is érzékenyebb az ember e korosztály
iránt, ezért örömmel megajándékozom minden évben gyereknapkor
a kerületi bölcsődék és óvodák kis
lakóit, mint ahogy az idén is így lesz,
apró játékokat kapnak. Számunkra
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a legszebb ajándék az a sok köszönőlevél vagy rajz, amit a gyerekektől
kapunk. A Huncutka alapítványon
keresztül pedig a Fóti Gyermekvárost
is támogattuk különféle játékokkal
karácsonykor.
– Nemcsak a gyermekekért,
de a felnőttekért is sokat tesz,
legutóbb például a helyi mentőállomás bútorzata újult meg a
segítségükkel. Megkeresték?
– Az önkormányzat mint stratégiai
partnert keresett meg, hogy segítsek
a helyi mentőállomás bútorainak
felújításában, amit örömmel meg is
tettem. Amíg futja energiánkból, szívesen segítünk a kerületben.

Taszi bácsi,
az örök benzinkutas

(temesi)

A kitüntetett édesapja 81 éve létesítette az ország legrégebbi,
szakadatlanul magánkézben lévő benzinkútját

Landthaller úr, az Év vállalkozója
Landthaller Tasziló lett az Év vállalkozója Budafok-Tétényben. Az idős benzinkutas a motorizáció érdekében kifejtett sok évtizedes munkásságáért kapta az elismerést, s amiért a legnehezebb időkben is kiállt a magánvállalkozás mellett.
Magyarország ma is működő, legrégebbi benzinkútján is alkohollal kezdték az ipart. 1936-ban kezdték építeni a Balatoni utat, a mai 7-est. Az út
éppen Gömbös Gyula miniszterelnök
telke előtt vezetett, keresztülszelve
Landthaller Tasziló birtokát is. Landthaller úr érezte, ez az út még hasznot
hozhat, és 5000 pengőből egy üzemanyagtöltő állomást épített. Az üzlet
beindult, grófok és mágnások jártak
ide tankolni.
‚
Aztán 44-ben bejönnek az oroszok, családja kirablását Landthaller
úr nem képes elviselni, véget vet
életének. A családfenntartás gondja
ettől kezdve az alig tizenhat éves fiúra
– aki már nem Taszika, hanem Taszi

– nehezedik. A fiatalember az orosz
megszállás alatt is képes megvédeni
munkájuk eredményét. Papíron bérbe
adja a kutat a kínai nagykövetségnek,
amely megbízza őt annak üzemeltetésével.
1949-ig jelentett védelmet a kínai
papír. Az akkor alakult állami olajtársaság, az ÁFOR mindent bekebelezett,
Landthaller úr viszont megelőzte őket,
és az ingatlant négy helyrajzi számra
választotta szét, így azok olyan kicsinyek lettek, hogy csupán kényszerbérbe vették.
Ezt a húzást nem nézték jó szemmel, és az akkori szokás szerint a
tulajdonost „a közszolgáltatás veszélyeztetése” ürügyén másfél év fog-

házra, majd 27 hónap munkaszolgálatra ítélték. Landthaller úr 1954-ben
szabadult, és egy szivattyúkat gyártó
szövetkezet dolgozója lett, 1991-ben
bekövetkező nyugdíjazásáig.
Persze Taszi bácsi jogos tulajdonosként soha nem tudott belenyugodni a kisajátításba, 1991-ben,
amikor az ÁFOR privatizálni szerette
volna a kutat, Landthaller úr felmondta a bérleti szerződést. Negyvenkét
év után végre megint Taszi bácsi
állhatott a kútoszlop mögött. Igaz,
nem a legcsillogóbb kút, de korszerű
kútoszlop szolgálja ki a vevőket két
dupla falú kétrekeszes tartályból. Az
egyik rekeszben ma is Motalko, azaz
E85 van, ahogy 81 éve...
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Világszínvonalú sportbázis
Öt évvel ezelőtt, amikor a BMTE 100. születésnapját ünnepelte, Orbán Viktor miniszterelnök
ígéretet tett arra, hogy az évtizedek alatt elhasználódott és elavult létesítmény felújításához
a kormány támogatást nyújt. Az állami, és az azokat kiegészítő önkormányzati forrásoknak
köszönhetően valóságos sportcentrum kiépítése indult meg a Promontor utcában.

Az első ütemben a BMTE-sportcsarnok teljes műszaki felújítása történt
meg. Ennek keretében az épület
korszerű hőtechnikai és homlokzati átépítését valósították meg úgy,
hogy a teljes épületgépészetet a
legkorszerűbb rendszerek kialakításával varázsolták újjá. Ugyancsak
felújítottak minden olyan létesítményt is, amelyek a sportcsarnok
háttérintézményeként biztosították
elsősorban a megannyi utánpótláscsapat, valamint a sportolni akaró
kerületi fiatalok színvonalas kiszolgálását. Kiépítették az atlétikai
pályát rekortán burkolattal, amelyet az atlétikai szakosztály fiatal
sportolói nemzetközi szintű ered-

mények elérésével háláltak meg. A
második ütem során a központi cél
a sportolási feltételek és a nézők
kiszolgálásának javítására irányult.
Felújították a műfüves pályát a legkorszerűbb cool-play technológiával, amit hazánkban elsőként a BMTE-pályán alkalmaztak. A nézőtér
építészeti felújításán túl a korábbi
ezer férőhelyes lelátót kétezer ülés
felszerelésével bővítették. Ekkor valósult meg az eredményjelző táblák
korszerűsítése és a sporttelep belső
úthálózatának teljes körű felújítása.
A fejlesztéseknek is köszönhető,
hogy a labdarúgók felsőbb osztályba léptek. Ez azonban további követelményeket támaszt a létesítmény

korszerűsítésével
kapcsolatban.
Mindenekelőtt bővíteni kell a II. osztályban szereplő csapat utánpótlását biztosító nagyszámú ifjúsági
sportoló edzési lehetőségeit. Ennek
érdekében két 22 x 44 méteres
műfüves edzőpálya, valamint a bitumenes aszfaltpályák helyén egy
multifunkcionális fedett edzőtér kialakításátkell elvégezni.Az MLSZelőírásának megfelelően biztosítani
kell a lelátó fedetté alakítását, valamint a vendégszurkolók részére
elkülönített büfé és szociális helyiség kialakítását. Ezen munkálatok
jelentik a sporttelep felújításának
harmadik ütemét, amelyet jövő év
közepéig kívánunk megvalósítani.
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Nagytétény a fejlődés útján
Hat évtizednyi várakozás után négy
évvel ezelőtt több mint egymilliárd forintos uniós támogatásból újult meg
Nagytétény belvárosa. A projektnek
köszönhetően felújították az egykori
zsinagóga épületét, a Szelmann Ház
átépült és kibővült, megszépült a
templomkert és a Szentháromság tér,
valamint a régi nagytétényi mozi, a
legendás Tétény helyére egy új kulturális centrum, a Cziffra Központ épült.
A teljesség igénye nélkül néhány
számadat, ami magáért beszél: több
mint tízezer kölcsönözhető könyv a
Szabó Ervin Könyvtár Nagytétényi
Fiókkönyvtárában, 350 négyzetméterrel bővített Szelmann Ház a helyi
vállalkozásoknak és a civileknek,
valamint 1830 négyzetméter kiállításoknak, gyerekprogramoknak, kon-

certeknek helyet biztosító vadonatúj
kulturális központ. A Nagytétényben
élők egyik kedvenc közösségi helye,
a volt piactér is megszépült, melyet
a nemrégiben felújított Szent Flórián-szobor tesz még hangulatosabbá. A beruházás során megújult sok
homlokzat, zöldfelület és utca is. Az
óvárosi rész, megőrizve falusias jellegét, modern köntösbe öltözött az
elmúlt években. A Cziffra Központ
megépülésének köszönhetően számos híresség látogatott el Budafok-Tétény legdélebbi szegletébe, és
előadásával segített kikapcsolódni az
itt élőknek. A megszépült városrész
fejlődése nem állt meg a beruházás
után, a Nagytétényi Polgári Kör az
elmúlt négy évben tovább szépítette,
építette Tétény köztereit.

Nívódíjas Szomszédok piaca
Modern, letisztult formák jellemzik a
ma már első születésnapját ünneplő
Budafoki Szomszédok piacát. A névadás nem véletlen, hiszen az 1990-es
években nagy sikerrel futó televíziós
filmsorozat egyes jeleneteit a régi piac
területén forgatták le. Az elhasználódott pavilonok és épületek helyére az
önkormányzat közösségi teret, mellé
pedig egy XXI. századi piacot álmodott
meg, melyet a fővárosi TÉR-KÖZ pályázatból elnyert összegből és önerőből
valósítottak meg az építők. A tervezőcsapat ebben az évben Nívódíjat vett át
a Budapesti Építész Kamarától a minden igényt kielégítő épületegyüttesért.
Karsay Ferenc polgármester a
projekt bemutatásakor elmondta: a jó
és tartós végeredmény elérése érdekében a kivitelezés során kizárólag jó
minőségű anyagokat építettek be: kiváló hőszigetelő képességű téglafalat

használtak fel mintegy 800 négyzetméternyi felületen. Az acél tartószerkezet horganyzott, festett kivitelben
készült el, melynek össztömege meghaladja a 95 tonnát. A tervezés során
az esztétikum és funkcionalitás mellett
fő szempont volt, hogy az épület megfeleljen a kor követelményeinek, és a
piacra látogató vásárlók, családok igényeinek is. Naponta több százan fordulnak meg a Budafoki Szomszédok

piacán, és a többség már úgy megy az
árusokhoz, mint jó ismerőséhez. A piac
közepén pedig az őstermelők kaptak
helyet, ahol mindig nagy a sorban állás. Az épület előtt kialakított közösségi Piactér az év minden hónapjában
valamilyen meglepetéssel várja a helyi
lakosságot. Télen korcsolyázni lehetett,
tavasszal a felállított színpadon a művészeti fesztivál fellépői adtak műsort,
nyáron pedig a Kerület napjának helyszíne, illetve a pihenés és a hűsölés
szigete ez a kis tér.
Viszkocsil Dóra
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Budafok
feltámasztott
keresztútja

Megszépülő
közparkok,
játszóterek
A Rózsakert lakótelepre tervezett játszótérre egy kétszárnyú kapun és egy
egyszárnyú kapun lehet majd bejutni
a „rombusz-sétány” két oldaláról.
A játszótér vizuálisan lesz elválasztva két korosztályos részre,
az északi területen található a kicsiknek szánt árnyékos terület kis játszóeszközökkel, a déli részen a
nagyok próbálhatják ki a korosztályuknak való játékokat. A Rózsakerti
lakótelep központjának északi oldalán megnyitják az egyirányú gépjárműforgalmat a Rákóczi út felől, ide
párhuzamos és ferde parkolók létesülnek. Az iskolánál olyan terület
jön létre, ahol a diákok kiszállhatnak
az autókból, miközben a továbbhaladó forgalmat nem akadályozzák.

Az iskola előtti téren a jelenlegi állapotokhoz képest a gépkocsiparkolás megszűnik.
A József Attila-lakótelep déli részén található hatalmas zöld felületet szépen kialakított pihenőúttal
teszik átjárhatóbbá a szakemberek.
A tervezett gyalogos kapcsolatok
jó megközelítést biztosítanak majd
az északi lakórészek, a közterületi járdák és a Nagytétényi út mint
fő közösségi közlekedési útvonal
között. A beépítendő anyagok kiválasztásánál törekedtek a környezetbarát burkolatok használatára. A pihenést fogják szolgálni az
utak mentén elhelyezett padok, az
utak mentén pedig virágzó évelőés cserjeágyásokat alakítanak ki. A
közelben található lakóépületeket
cserjeültetésekkel választják el a
parkhasználóktól. A felújítás után
automata öntözőrendszer biztosítja
a növények megfelelő vízellátását. A
Vöröskereszt utcai játszótérre ezzel
egyidejűleg új ivókutat helyeznek el.
A Nagytétényi úti gyalogátkelő irá-

nyában új olaszlépcsőn hagyhatják
majd el a parkot a látogatók.
A kerületben megnövekedett
kisgyermekes család aktív kikapcsolódása érdekében az önkormányzat igyekszik a játszótereket
fejleszteni. A Leányka utcai Dombos játszótér után a Komáromi úti
kiserdőben lévő játszótér felújítása
indult meg június második felében. A beruházás során a meglévő játszóeszközök megtartása
és felújítása mellett újabbakat is
telepítenek. Az új parki bútorok
kihelyezése mellett kerítés is épül.
A Szent István térre egy pihenőparkot szeretne az önkormányzat
kialakítani a fővárosi TÉR-KÖZ pályázatban elnyert összegből, ahol
egy időben több korosztály is jól
érezheti magát. Az elképzelések
szerint a gyerekek egy mesejátszóteret kapnak a „gödör” helyére. A
több korosztályt is kiszolgáló, Szent
István korát felidéző, tematikus játszótér a park északnyugati oldalán
helyezkedne el.

Budafok különleges keresztúttal
büszkélkedhet, hiszen egy-egy szakasza a belváros beépített utcájaként
működik.
A Budafoki Kálváriát helyi mészkőből emelték a Fekete-hegy tetején
az akkori Promontor lakói 1761-ben,
majd 1808-ban átépítették. A stációk rendkívül rossz állapotba kerültek
az évtizedek múlásával, ezért az önkormányzat 2014-ben Rimely Károly, Rimely Ádám és Holtság Ágnes
tervezők koncepciótervét nyújtotta
be a fővároshoz a TÉR-KÖZ pályázatra, melyen csaknem 50 millió
forint támogatást sikerült elnyerni.
A munkálatokat további önkormány-

Közlekedés
fejlesztése
Az önkormányzat régóta szorgalmazza Budafok belváros közlekedésének újragondolását és átépítésével történő korszerűsítését. A BKK

Gyorsulási bemutatóval
adták át a Pécsi utca új
szakaszát Budafokon
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zati hozzájárulással kezdték meg a
szakemberek. A felújítás szépen haladt, és a Budafoki Kálvária helyreállítása mellett még egy Bibliakertet
is kialakítottak a tervezők. A Kálvária
park ovális teret fog körbe, melynek
közepére a Bibliában megjelenő
növényeket ültettek el. A nagyobb
gyerekeknek tematikus játszó-oktató parkot is létesítettek, melynek
három fő szintje a Stáció lépcső egyegy pihenőjéről közelíthető meg.
A Péter-Pál utca környékén lakók
többször hallgathattak komolyzenei
koncerteket a közel hatvan férőhelyes parkban. A 2015-ben átadott,
hófehér mészkőből kifaragott Golgota egy évig ragyogott a hegy tetején,
amíg egy hatalmas nyári viharban a
tuják ledöntötték a mellvéd kőbábos korlátját. A közösség erejének
és az összefogásnak köszönhetően
azonban nem sokkal később újra
megkezdődhettek a helyreállítás

munkálatai, és most ismét eredeti
állapotában várja a híveket a Budafoki Kálvária. A magyar katolikus
egyház feje, Erdő Péter bíboros, érsek áldotta meg a Golgotát.

beruházásának köszönhetően a
jövő évben megkezdődhetnek ezek
a munkálatok. Ennek eredményeképpen Budafok belvárostól a Mária
Terézia utcáig a villamospálya és a
hozzá kapcsolódó aszfaltút komplett cseréje megtörténik.
A 7-es útra régóta szeretnének
a kerületiek két körforgalmat. Az
egyiket a Háros utca és a Köérberi

utca kereszteződésére, a másikat a
Tanító és a régi Balatoni út találkozására.
Budafok-Tétényben folyamatosak az útépítések az önkormányzat
forrásaiból. Ebben az évben az önkormányzat eddig hét utcában építtetett ki szilárd útburkolatot, ös�szesen mintegy 880 folyóméteren.
Az év második felében még további
hat utca leaszfaltozását tervezik,
összességében mintegy 1320 folyóméter hosszban. Az utak mentén
térkővel leburkolt járdát alakítottak
ki, megoldották a vízelvezetést, és
a szegélyekkel szép rendezettek
lettek az utcák.
Lakossági kérésre az önkormányzat négy gyalogosátkelő kiépítését tervezi a következő kereszteződésekbe: Háros utca–Hűség utca, Háros utca–Liszt Ferenc
utca, Dózsa György út–III. utca, Bartók Béla utca–Barackos út.  V. D.
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Ingyenes
világháló,
hibabejelentő
applikáció

Budafok-Tétényben évek óta ingyenesen használható wifiszolgáltatás teszi kényelmesebbé a helyiek
internetezését és a turisták gyors
eligazodását. Az első állomások a
városközpontban és a Klauzál Gábor Művelődési Központban voltak,
melyek nagy népszerűségnek örvendtek. A kezdeményezés fő célja
az otthon internetező fiatalok és a
helyi lakosság megszólítása volt,
hogy a szépen felújított közösségi
parkokban, jó levegőn együtt a barátokkal böngésszenek az okoseszközeiken, és ismerjék meg a világot.
2012. szeptember óta a két helyszín
napjainkra már tízre bővült. A wifire

az Ingyen_wifi_bp22 azonosító segítségével lehet csatlakozni, amihez
jelszó nem szükséges. A böngészés
megkezdéséhez az induló oldalon megjelenő Start gombra kell
klikkelni, ezután kezdőoldalként
a budafokteteny.hu töltődik be.
Zugmann Péter alpolgármester
elmondta, a kezdeményezés még
Németh Zoltán országgyűlési képviselősége idején indult, a cél többek
közt a budafoki belváros életének
felpezsdítése volt, amely mára meg
is valósult. Egyre többen ülnek a
parkokban és olvassák a kerület hírei mellett a fontos információkat. A
bővítés tovább folytatódik, a tervek

szerint a felújított rendelőintézetben is lesz ingyenes wifi, ezzel is
kényelmesebbé téve a várakozást.
Egyre többen töltik le és használják mobiltelefonjaikon az önkormányzat által kifejlesztett egyedülálló hibabejelentő applikációt.
A lakók újszerűen, gyorsan és kényelmesen jelezhetik közvetlenül az
önkormányzatban dolgozó ügyintézőknek a közterületen észlelt hibákat, problémákat. Legyen az például
úthiba, megrongált jelzőtábla, elromlott közvilágítás, járdahiba, hulladék- és vízelvezetési probléma,
elhagyott autó, parlagfű vagy éppen
balesetveszélyes fa. A fejlesztésnek

köszönhetően ma már 1400 feletti
a regisztráltak száma, ami hetente
több tucat bejelentést eredményez.
A megoldott problémák nemcsak
a bejelentő számára, hanem mindenkinek nyomon követhetők az
alkalmazás segítségével. A regisztráltakat a rendszer külön üzenetben
értesíti, ha valamilyen rendkívüli
esemény történt a környezetükben.
A kezdeményezés célja a gyors
problémamegoldás volt, ami napjainkban már az applikációnak
köszönhetően a bejelentéstől számított pár nap alatt megtörténik
úgy, hogy a bejelentőnek nem kell
bemennie a hivatalba. Zugmann

Péter alpolgármester kiemelte az
applikáció kapcsán, hogy már más
önkormányzatok és megyei jogú
városok is érdeklődnek a fejlesztés
iránt.
Nemsokára kétféle kamerarendszer működik Budafok-Tétényben.
Az egyik a nemrégiben telepített öt
mobilkamerából álló hálózat, melynek nagy előnye, hogy rövid idő alatt
áthelyezhető egyik helyről a másikra. A rendszer alapvető feladata a
szabálytalan szemétlerakások és a
közterületi rongálások felderítése,
illetve az általános biztonságérzet
növelése, erősítése. A napelemmel
működő kamerák felvételeit az

önkormányzatban kiépített rendszeren a közterület-felügyelet
munkatársai figyelik, és rögtön
cselekednek. A másik kamerarendszer a kerületbe érkező autósokat
figyeli majd. A rendszámfelismerő
kamerák tizenkét különböző ponton lesznek elhelyezve, így lefedve
a főbb utakat. A közel hetvenmillió
forintból megvalósuló rendszer folyamatosan figyelni tudja a XXII.
kerületbe érkező autókat, melyeknek az élőképei a budafoki rendőrkapitányság épületében kialakított
helyiségbe érkeznek, így probléma
esetén egyből riaszthatók a járőrök.
Viszkocsil Dóra
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Budafok-Tétény – a Duna és a Kamaraerdő közelsége
miatt is – igazi tömegsport-paradicsom

Vízen, lóháton, rekortánon

A kerületi tömegsport témaköre igazi csemege e sorok írója (no meg felesége és három élsportoló
csemetéje) számára. Ha az embernek egyetemi évfolyamtársa volt a LOLOK lovarda tulajdonosa, s ha Vizi Sanyi, a BMTE ügyvezető elnöke, továbbá „Tibi bácsi”, a Kossuth Lajos Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola legendás testnevelő tanára is a cimborája, akkor nem 2000, hanem 200
000 karaktert is fejből tudna írni a témáról.

Kezdjük azzal, hogy a Promontor utcai BMTE-sporttelepen évek óta lehet
körözni a rekortánon, ellentétben a
legtöbb sportpályával, itt nem zárt,
hanem tárt kapuk fogadják a futni, kocogni vágyókat. Vizi Sándor ügyvezető
klubelnök nemcsak az él-, hanem a
tömegsportnak is nagy barátja és pártfogója, s ha valaki viszonylag szervezett
keretek között akarja ledobni magáról
a fölös kilókat, akkor bátran fordulhat
Zsoldos Imre kerületi futónagykövethez
(könnyedén elérhető a Facebookon), a
korosztályos futóversenyek verhetetlen
bajnokához. De ha nem a BMTE-pálya
újjávarázsolt, minden igényt kielégítő
rekortáncsíkján akarunk körözni, akkor
kerületünk Nagy-Budapest legcsodálatosabb természetes futópályáit kínálja a
Kamaraerdőtől a Duna-parton (Albertfalvától a nagytétényi Kastélyparkig) át
a Tétényi-fennsíkig változatosnál változatosabb terepekkel.
A Budafóka úszóklub egy évtized leforgása alatt hírnevet szerzett
magának a világszínvonalú magyar
úszósportban – elsősorban a tehetséges fiatal szakember, Horváth
Tamás lankadatlan munkájának köszönhetően. Tavaly Márton Richárd
révén versenyzőnk is volt a riói
olimpián, idén Ricsi az ifjúsági Európa-bajnokságon tör babérokra, míg
a mindössze 16 éves mellúszó-specialista, Böhm Sebestyén a győri
EYOF-on, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon parádézhat. Május
végén a hódmezővásárhelyi ifjúsági
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Ruhakollekció
a borfesztiválra

Egyedi tervezésű Bornegyed kollekcióval készül BudafokTétény önkormányzata az idei borfesztiválra

Budapest XXII. kerülete zászlajára
tűzte, hogy a főváros Bornegyedévé
váljon. Május 13-án indult a Budafoki
Pincejárat, ami a belvárosból
érkező turistáknak mutatja be a
kerület pezsgő- és borkultúráját,
pincevilágát. Ez a történelmi
és kulturális háttér, valamint az
idén immár 28. éve megvalósuló
Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál
szellemisége ihlette meg a Budapest
Bornegyed kollekció tervezőit, a BP
Clothing művészeit.
Az együttműködés alapját az a
több mint öt éve sikeresen működő
fővárosi „lovebrand” alapozta meg,

amely szinte adta magát a továbbgondolásra, az egyes kerületi sajátosságok felfedezésére.
„A kezdeményezés úttörő jellegű
abból a szempontból is, hogy eddig
nem volt arra példa, hogy egy ruhamárka egy városrésszel közösen hozzon létre hivatalos kollekciót” – mondta Jakab Péter művészeti vezető.
A lokálpatrióta gondolkodás, a
hagyományok őrzése és a modern,
fiatalos, városi lendület együttesen
jellemzik a Bornegyed kollekciót,
amelynek része egy unisex kapucnis pulóver, női-férfi póló, baseballsapka és zokni. A polók több

színben – klasszikus fekete-fehér,
valamint vörösbor és pezsgő színben – is kaphatók lesznek.
Az önkormányzat nem titkolt célja
a kezdeményezéssel, hogy a fiatalok
körében erősítse kerületi identitásukat, hogy büszkén viseljék magukon
Budafok-Tétény történelmi és kulturális értékeire épülő, modern szövegkörnyezetbe ültetett szimbólumait.
– A kollekció a 28. Budafoki
Pezsgő- és Borfesztiválon debütál,
ahol az online megrendelt termékeket a vásárlók személyesen vehetik
át – mondta Salamon Judit projektvezető a Törley Látogatóközpontban
május 8-án tartott sajtótájékoztatón.
– Úgy gondolom, hogy olyan kreatív,
urbánus, ugyanakkor a kerület jellegzetességeit hangsúlyozó kollekció jött létre, amelyben megjelenik
a generációk közötti összekacsintás
lehetősége is – tette hozzá.
Aki elég figyelmes, vicces apró
részleteket is felfedezhet a kollekció
darabjain.

bajnokságon a Budafóka SE a pontverseny harmadik helyén végzett.
Böhm Sebestyén megnyerte mindhárom (50, 100, 200 m) mellúszó
számot, s a két fiúváltóban (4x200 m
gyors, 4x100 m vegyes) is a Budafóka kvartettje diadalmaskodott.
A debreceni felnőtt országos bajnokságon klubunk legjobb eredményét
Márton Richárd érte el, aki a 400 méteres gyorsúszásban ezüstérmet szerzett.
S persze az élsport mellett az amatőrök
is látogathatják az uszodánkat.
Az M0-s híd árnyékában várja a
lovassport szerelmeseit a Tétényi Du-

napart Lovasklub, a legendás LOLOK,
amely egyszersmind a BMTE lovas
szakosztálya is. Persze senki se hig�gye, hogy Schütt Manyika és Vlaszaty
János lovardája csak az élsportolók
előtt áll nyitva, ennél sokkal fontosabb, hogy – példának okáért – Anna
lányom is ott tanult meg lovagolni
tíz évvel ezelőtt, hogy aztán idővel a
galopp és a díjugratás műfajával is
megismerkedjen, igaz, már Alagon...
De ez már egy másik történet,
jóllehet beleillik a tömegsport kimeríthetetlen témakörébe.
Ch. Gáll András
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Az idény, amikor Budafokról beszélt az egész ország

Borváros, futballváros...
Prukner Lászlóval nem új keletű az ismeretségünk, még kaposvári edző korában
szövődött közöttünk már-már barátinak nevezhető kapcsolat. Ha telefonon felhívom,
senkivel sem összetéveszthető módon jelentkezik be: „Hallgatlak!” Nos, az elmúlt fél
évben bőven volt alkalmam hallani a tipikus „prukneres” mondatot, ugyanis – hála
istennek – nem kellett keresni az apropót a szinte hetente ismétlődő interjúra. A
csapat, a Budafoki MTE ugyanis jócskán szolgáltatott témát.
Az egy dolog, hogy feljutott az együttes az NB II-be – ebben nincs semmi
meglepő, hiszen a klubtulajdonos
Bélteky Róbert is ezt a célt tűzte ki
támogatottjai elé –, de a mikéntje
már inkább figyelmet érdemel: négy
fordulóval a befejezés előtt már az
osztályváltást ünnepelhették Csizmadia Csabáék. Ekkor történt, hogy
4-0-ra lelépték a Dunaharasztit,
miközben a rivális Szigetszentmiklós 2-1-re kikapott a Szentlőrinctől,
s ezzel behozhatatlanná dagadt a
Promontor utcaiak előnye az NB III
Középcsoportjának élén.
Ettől azonban még nem fordult
volna az ország figyelme Budapest
XXII. kerülete felé. Feljutnak, kiesnek,
a futballkluboknak már csak ez a
dolga, ez a sorsa. No de hogy egy NB
III-as kiscsapat eljusson a Magyar
Kupa elődöntőjébe, arra emberemlékezet óta nem volt példa. Pontosab-

ban 2001 óta, amikor az ugyancsak
NB III-as Tápiószentmárton eljutott a
kupában a legjobb négy közé, hogy
aztán ott a Vasasba ütközzön egy
4-1-es vereség formájában. (Azért
a Tápiószentmárton dolga valamivel
könnyebb volt, ők a III. kerületet, a
Kaposfüredet és a Vácot búcsúztatták menet közben.)
A csodálatos hosszú menetelés
2016. szeptember 21-én kezdődött, amikor a kupa 6. fordulójában a megye I-es Balkányhoz
utaztunk látogatóba.
– Sajnos, húsz perc után le kellett cserélni, mert egyensúlyzavaraim támadtak. Ettől függetlenül
2-1-re nyertünk, Vankó Imre szerezte mindkét gólunkat, a Balkányból az NB I-et is megjárt korábbi
debreceni klasszis, Bogdanovics
rúgta a gólt” – emlékezett Csizmadia Csaba csapatkapitány.

A következő áldozatunk október
26-án az NB II-es Szeged 2011-Grosics Akadémia volt, az eredmény
ezúttal is 2-1.
– Ezen a meccsen nem játszhattam, még lábadoztam betegségemből, de az az igazság, hősies
győzelem volt. Nem elég, hogy a
Szeged volt az esélyes, a 64. percben Veszelinovot kiállították tőlünk,
s az utolsó fél órát tíz emberrel kellett lejátszanunk. Ki is egyenlítette a
Szeged Kovács Dávid vezető gólját,
de Kokó a 70. percben megszerezte
a győztes találatot – idézte fel a történteket a csapatkapitány.
Szép volt, jó volt, már az is óriási siker, hogy eljutottunk a legjobb
32-ig – gondolhatták Oláh Lóránték, hiszen a következő ellenfél a
bajnokesélyes (nem az NB III-ban,
hanem az NB I-ben...) Videoton volt
november 30-án.
– Az az igazság, hogy a fehérváriak lebecsültek bennünket, azt hitték,
majd csak legyűrik ezt a kiscsapatot,
de rosszul számoltak. Ekkor tértem
vissza három hónap után, s 1-1-es állást követően, a hajrában én ugrattam
ki Kovács Dávidot, aki aztán jobb külsővel bebombázta a rövid sarokba a
2-1-es továbbjutást jelentő gólunkat,
az elsőt pedig Grúz Tomi szerezte.
Ami ezek után következett, az már
jutalomjáték volt. Jött az NB III nyugati
csoportjának éllovasa, az Érd, immár
oda-visszavágós rendszerben.

A Bajnok Csapat Tagjai: Csizmadia Csaba, Abu Attila, Margitics Andor, Oláh Lóránt, Kovács Dávid, Illés Dávid, Veszelinov Vladimir,
Vaszicsku Gergő, Khiesz Kornél, Nagy Tamás, Vég Bence, Patkós Imre Richárd, Szabó Balázs, Vankó Imre, Pölöskey Péter, Grúz
Tamás, Ihrig-Farkas Sebestyén, Huszty Dániel, Fekete Máté, Marcinka Tamás.

Vezető
Edző:
Prukner
László

– Érden nagy pechhel kikaptunk
2-1-re, idehaza viszont 2-0-ra győztünk, mindhárom gólunkat Oláh Lóri
szerezte. És már benn is voltunk a
legjobb nyolc között!
Az NB II-es Sopron kiejtése a Promontor utcai 2-1-es vereség után
elképzelhetetlennek tűnt, aztán...
– Aztán az történt, hogy már idehaza is hatalmas balszerencsénk
volt, a második bekapott gól, amikor
a kapusunk majdnem a felezővonalig kifutott, a mai napig hideglelést
okoz nekem. Még szerencse, hogy
a végén Pölöskey megszerezte a
szépítő gólunkat. Sopronba úgy
utaztunk, hogy simán győzhetünk,
mert Budafokon is mi voltunk a

jobbak. Az első gólt Kovács Dávid
szerezte, a másodikat én, 2-0-ra
győztünk, összesítésben 3-2-vel
mentünk tovább a négy közé. Ahol
aztán megkaptuk a Fradit... – emlékezett Csizmadia Csaba.
Az elődöntő megmozgatta nemcsak Budafokot, hanem a fél országot. Az M4 Sport élő adásban közvetítette mindkét mérkőzést, nagy
kár, hogy a Promontor utcai visszavágónak már nem volt tétje...
– A fél csapat beteg volt az első
meccs előtt, ez is közrejátszott a
8-0-s vereségünkben. Sebaj, a vis�szavágóra így is dugig megtelt a
stadionunk, s a közönség biztatása
ugyanolyan megható volt, mint a
Groupama Arénában. Az összesítésben 12-2-es vereség soknak tűnik,
sok is, de így is soha nem feledhető
élményt jelent nekem ez a nagy sorozat. Hihetetlenül sok pozitív energiát kaptam, s bár voltam válogatott,
kupagyőztes 2006-ban az akkor FC
Fehérvár néven futó Videotonnal,
de ez a mostani helytállás ott van a
legszebb élményeim között. Főleg

azért, mert örömöt tudtunk szerezni
Budafoknak, ennek a csodálatos kisvárosnak a nagyvárosban. – idézte
fel a csapatkapitány.
A nagy menetelés gólkirálya
Kokó, azaz Kovács Dávid – igen, az
a 25 éves fiatalember, aki a Fradi elleni visszavágó befejeztével a zöld
gyepen megkérte szíve választottja,
„Maki” kezét.
– Madarat lehetne fogatni velem, olyan boldog vagyok – mondta a szélső/középpályás. – Először
is azért, mert ősztől NB II-es labdarúgónak mondhatom magam,
másodszor a legjobb négy közé
jutásért a kupában, harmadrészt
pedig azért, mert vőlegény vagyok.
No és arról se feledkezzünk meg,
hogy ezekben a napokban tárgyalt
velem a klubvezetés, és úgy néz
ki, a jövőben is számítanak rám a
BMTE-ben.
Bizony, Kokó ballábas tekerését
a Fradi ellen az NB I császárai is
megirigyelhették volna. Sok ilyen és
ehhez hasonló gólt szeretnénk látni
az NB II-ben is!  Ch. Gáll András
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A budafoki futball 115 dicsőséges esztendejének
csúcspontja volt a Fradi vendégjátéka

Világosság és dicsőség
1912 áprilisának egy esős napján megalakult a Világosság Football Csapat, a mai BMTE
elődje. Színe a piros-fekete lett, amely azóta is megmaradt patinás klubunk jellemzőjeként.
Micsoda színkombináció! Lombardiában mindenki a sokszoros BEK/BL-győztes Milanra,
mifelénk természetesen a Budafoki MTE-re asszociál róla...

Ha már a budafoki futballról beszélünk: két évvel korábban, 1910.
április 2-án a helyi iparosok és
tisztviselők létrehozták a legendás BIK-et, a Budafoki Ifjúsági
Kört (lent, a Kutyavilla mellett, a
Duna-parton volt a pályája), de a
BMTE jogelődjének mégis a Világosságot tekintjük, amelynek első
elnöke Lerner Ferenc volt. Aztán
a századelő hatalmas gründolási
lázában 1913-ban megszületett a
BAFC, vagyis a Budafoki Atlétikai
és Football Club, amely hamarosan fuzionált a BAFC-cal. Az első
világháborút, s a forradalmakat
követően 1919. március 1-jén az
egyesület felvette a Budafoki Munkás Testedző Egyesület nevet, attól
fogva BMTE a klub neve.
Az MLSZ ekkor, 1919-ben vette
fel tagjai sorába a BMTE-t, amely
1921-ben kapott saját sporttelepet
a Sörház és a Mező utca sarkán
az Atlantica Tengerhajózási Rt.-től,
nem csoda, hogy a klub díszelnöke
Polnai Rezső vezérigazgató lett... A
megnyitón, 1921. március 21-én a
Ferencváros ifjúsági csapata 7-1-re
verte legjobbjainkat. (Némi áthallás a 96 évvel későbbi Magyar Kupa-elődöntővel...)
1922-ben történt, hogy a rossz
emlékű Kommün miatt a közgyűlés a
klub nevében szereplő Munkás szót
Műkedvelőre változtatta – 1945

Zakariás József,
az Aranycsapat tagja

óta azonban újra Munkást jelent
a BMTE betűszóban az M...
A labdarúgók 1933-ban feljutottak az első osztályba, s említést érdemel, hogy az akkori vezetőségben
olyan veretes neveket találunk, mint
Dörflinger Károly vagy Zakariás József, a későbbi Aranycsapat balfedezetének édesapja.
A második világháború után a
BMTE újjászervezését Sebes (született Scharenpeck) Gusztáv, az
Aranycsapat későbbi szövetségi
kapitánya vette kezébe, 1945-ben
ő lett a csapat edzője. Az együttes
bejutott az NB I nyugati csoportjába, ahol azonban nem tudott megragadni. Abban a csapatban játszott
Csanádi Árpád, a későbbi legendás
labdarúgó-szakember és sportdiplomata és öccse, Ferenc, a nagyszerű edző.
A 50-es évek elején többször is
az NB I kapuját döngette a BMTE,
többek között a későbbi válogatott
Vasas-csatár, Csordás Lajos és Zakariás József vezérletével. Közben
átmenetileg fel kellett vennie a

Gyárépítők nevet, egy darabig a Fradi korábbi legendás kapusa, Háda
József volt az edzője.
Ekkor már BMTE Kinizsi volt
a csapat neve, Csordás a Vasasba, Zakariás az MTK-ba távozott.
A 60-as években Dobesch Gyula,
Bánkúti István, Pataj Miklós, Pataki, Haraszti, Jeck Ferenc voltak
a csapat erősségei, utóbbi Salgótarjánban futott be NB I-es karriert.
Érdekesség: Mezey György, a 80-as
években a válogatottat a mexikói
vb-re kijuttató szövetségi kapitány
is itt játszott.
A BMTE fénykora a hetvenes
évek közepén, Mészöly Kálmán
irányításával érkezett el. 1976ban ez a csodacsapat végzett az
NB II harmadik helyén: Fellegi –
Horváth L., Kapitány, Vizi – Noskó,
Spacsek, Harangi – Zöldi, Esterházy, Jakab, Tóth K. Városi legenda, hogy az együttes simán feljuthatott volna az NB I-be, csak
egyesek ezt nem akarták...
A 80-as években Mörtel Béla,
Schrót Lajos, Vanicsek Zoltán sze-
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mélyében későbbi NB I-es labdarúgók játszottak a Promontor utcában.
1993-ban a BMTE keretein belül létrejött a Budafoki Labdarúgó
Club, a BLC. Gáspár József, az egykori nagyszerű MTK-kapus lett a
vezetőedző, s ekkor játszott nálunk
Pintér Attila és Dragóner Attila, a
Fradi legendás labdarúgói. Jöttek
az első légiósok, s még a Király
Gáborral felálló Haladást is sikerült legyűrni a második vonalban,
vagy éppen a Sándor Tamást soraiban tudó Debrecent. A kétezres
években az NB III-ban szerepelt a
BLC, majd megtörtént a fúzió az
Újbudával, idén pedig, immár újra
Budafoki MTE néven a feljutás az
NB II-be. Mindez egy csinosodó,
komoly ráncfelvarráson áteső Promontor utcai ékszerdobozban, új
mecénással (Bélteky Róbert melbourne-i üzletember) a háttérben.
Talán nem túlzott optimizmus
megjósolni, hogy új aranykor kezdetén áll szeretett, 115 éves klubunk, Budafok büszkesége.

A legendás Mészöly-csapat:
Állnak (balról): Fellegi, Horváth, Tátrai, Noskó, Kapitány, Somfalvi, Vizi, Leskó
Ülnek (balról): Zöldi, Bulla, Jakab, Mészöly, Kisteleki, Králik, Tóth, Harangi

Ch. Gáll András
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sport életmód

Sporttáborok nyáron
Június közepén beköszöntött a
várva várt vakáció az iskolákban,
ezzel párhuzamosan kinyitottak a
különböző táborok kapui a gyerekek előtt. Budafok-Tétényben nagy
hangsúlyt fektetnek a tábor szervezői a mozgásra és az egészséges
életmódra, így az önkormányzat
által is támogatott nyári sport- és
napközis táborban főszerepet kap a
sport. Június 19-én, a nyári szünet
első hetében indult a görkorcsolya,
az úszó, valamint a kerékpáros napközis-sporttábor. Mindhármat a Hófehér Fóka Úszóiskola szervezi évtizedek óta. A táborokban nemcsak
az adott sportágat sajátíthatják el
magas színvonalon, szakemberek
segítségével a gyerekek, hanem
izgalmas fakultatív programokon is
részt vehetnek. Ilyen például a falmászás, a lovaglás, a korcsolyázás
vagy éppen a bobozás. A rendkívül
népszerű görkorcsolya napközis tábort idén is kéthetesre szervezték,
melynek első turnusa már el is in-

dult, telt házzal. A következő június
26-án kezdődik, amire már alig van
szabad hely. A táborozó diákok főhadiszállása a Rózsakerti Demjén
István Református Általános Iskolában van, ahol napi kétszer tartottak
görkorcsolya- és görhokiedzéseket.
A kerékpáros sporttábor háromhetes lesz idén, a második turnus
június 26-án, a harmadik július 31én indul, melynek bázisa a Klauzál
Ház. A napi több tíz kilométeres
tekerés mellett úsznak, falat másznak, korcsolyáznak és lovagolnak is
a diákok. Emellett nagyon fontos,
hogy minden helyszínre kerékpárral jutnak el, így más szemszögből
is megismerik a kerületet. A szünet
első napjától augusztus 18-ig tart a
napközis úszóiskola, melyet a Hajós
Alfréd Tanuszodában tartanak napi
hét úszással. Emellett lesz színházi
előadás, ugrálóvár, néptáncoktatás,
kézműves-foglalkozás. Erre a táborra mindig szerdai napokon lehet
jelentkezni az uszoda pénztáránál.

Tavaly több mint 400 diákkal
indult el az önkormányzat által támogatott, kerületi diákoknak meghirdetett napközis tábor a Klauzál
Házban. A nyolchetes tábor idén
június 26-án kezdődik, melyre már
most rengetegen jelentkeztek. A
szülőknek csak a napi háromszori
étkezést kell kifizetniük, a fennmaradó részt az önkormányzat egészíti
ki. A programok közt szerepelnek
például a kézműves-foglalkozások,
a birkózás, egy színházi előadás
megtekintése, úszásoktatás, melyek mind ingyenesek. A szervezők
emellett sokféle fakultatív programra is elviszik a gyerekeket, de ezért
fizetniük kell a szülőknek.
A kerület Balatonakalin található, háromhektáros, ősfás táborában
felújított faházakban nyaralhatnak a
budafok-tétényi gyerekek. A hetente induló turnusoknak köszönhetően az összes általános és középiskola részt vehet a táboroztatásban.
A diákok kedvezményes részvételi
díjért tölthetnek el egy-egy hetet a
magyar tenger mellett. Részletes
információk a klauzalhaz.hu oldalon
Viszkocsil Dóra
olvashatók.
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