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Nem engedünk
a huszonnyolcból!
Ismét ünnepi pezsgés lesz a főváros Bornegyedében két napon át, csúcsra járatott
Budafoki pincejáratos menetrenddel, a belvárosból félóránként induló sétabuszokkal.
Évek óta arra törekszik a kerületi önkormányzat, kisvárosunk vezetése, hogy
egyre gazdagabbá és színesebbé tegye Budafok-Tétény kulturális programkínálatát, eseménynaptárát. Hogy minél többen érezzék úgy: jó itt élni, mert
a nagyvárosi kisvárosunkban mindenki fontos!
A családok életében meghatározóak az ünnepek. Ezért fontos számunkra, hogy a
kerületben élőknek egyre több közösségi élményt szerezzünk. Így idén első alkalommal sikeresen megtartottuk a Kerület Napját, június 21-én szoborkompozíciót avattunk az egyre közkedveltebb Piactéren, és mondhatni, egymást követik a kiállítások,
koncertek, sportrendezvények és családi programok. Az események toplistáját már
hosszú ideje vitathatatlanul a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál vezeti, idén immár
28. alkalommal. Évente ez az a két nap, amikor ország-világ elé tárjuk a budafoki
borpincék, borászatok egyedi értékeit, az évszázados, végeláthatatlan pincejáratok
csodálatos világát, a különleges, egyre szélesebb körben ismert és elismert helyi
borok, pezsgők ízét, illatát.
A fesztiválra idelátogató vendégek nem kiállítási díszletek között ismerkedhetnek
meg a különböző hazai szőlővidékek terméséből származó legjobb, legnemesebb
nedűkkel, hanem az Osztrák–Magyar Monarchia egykori borközpontjának valós
helyszínein kóstolhatnak bele a budafok-tétényi életérzésbe. Két napon át a múltat
idéző nosztalgiával érezhetik itthon magukat a jelenben, a főváros Bornegyedében.
Az élménydús hétvégére garancia idén is a mintegy 50 koncert és 40 borászat.
Idén határon túli, Kárpát-medencei borászatok is képviseltetik magukat. A tavaly
még új helyszínnek számító Piactér idén már hagyományosan az operett és a népzene, a néptánc-előadások színtere lesz, olyan neves fellépőkkel, mint a Kaláka,
Weszely Erő, a Kerekes Band, Peller Károly vagy a Transylmania. A Pezsgő tér egyik
sztárfellépője, az Eurovíziós Dalfesztivál 8. helyezettje, Pápai Joci is minden bizon�nyal nagy sikert arat majd nálunk is. A szervezők évről évre kifejezetten a fiatalabb
korosztály igényeinek is megfelelve hívják meg a fellépő előadókat, zenekarokat.
A sztárfellépők között lesz a Mary Podkids, a NAZA, a Bagossy Brothers Company,
Dj Infraghandi. A fiatalok felkarolásának jegyében indította az önkormányzat támogatásával a Budafoki Pincejárat tavasszal a zenei tehetségkutató versenyét is. A
két győztes, a megosztott első helyet elnyerő HellóPisti! és Ruby Harlem is ott lesz
a borfesztivál fellépői között. Ráadásul idén is új helyszínnel gazdagodik a fesztivál:
a romos moziépület elbontásával kialakult közösségi teret is igyekszünk megtölteni
élettel, a Szieszta pont közvetlenül a Szt. István téri gyermekliget mellett lesz.
Várnak minden idelátogatót a budafok-tétényi vörös-, fehérborok és rozék.
Kicsiket és nagyokat is szívesen látunk. Hagyomány, minőségi zene, családi
és gyermekprogramok – mindez együtt a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál.
A programok idén is ingyenesen látogathatók! Két napon át, reggeltől estig
a fesztiválozó közönségé a főszerep.
NÉMETH ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER
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Megy ez
az NB II-ben is...

Biztató a játéka a Budafoknak
a másodosztályban is 50 
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Budafok
a privát
játszóterük
„Zene nélkül nincs bor, bor nélkül
nincsen zene” – interjú Tóth Verával
és Premecz Mátyással
A Tóth Vera és Premecz Mátyás által vezetett, alapvetően instrumentális zenét játszó Kéknyúl Trió roppant
különleges formációban lép fel szeptember 3-án
a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon. A koncertről,
az együttműködésről és a szereplők terveiről beszélgettünk.
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INTERJÚ KULTURÁLIS NEGYED
– Szeptember 3-án együtt léptek
színpadra a Budafoki Pezsgő- és
Borfesztiválon. Mit kell tudni erről
az egyedi felállásról, hogyan és
mikor kezdtetek el együtt zenélni?

Premecz Mátyás (P. M.): – Verával a Random Trip elnevezésű
improvizatív koncertsorozatnak
köszönhetően találkoztunk, ami
2008 végén indult Delov Jávor dobos szervezésében. Ez az
esemény megannyi, teljesen különböző világban mozgó zenészt
hozott össze az elmúlt években. A
megismerkedésünk után felkértük Verát, hogy legyen a vendégünk egy MR2 Akusztik-koncerten. Aztán körülbelül egy évvel
később az énekesünk, Andrew
Hefler elutazott egy hónapra
Amerikába, ekkor megkértük
Verát, hogy ugorjon be helyette
énekelni. Mindannyian nagyon
élveztük a közös munkát, tulajdonképpen így kezdődött a hos�szabb távú együttműködés.
Tóth Vera (T. V.): – Szerintem a
nem túl jó helyzetben lévő magyar
zenei világot a Random Triphez
hasonló eseményekkel lehet felpezsdíteni, ugyanis nagyon fontos
a hidak építése, hogy a különböző
zenei stílusok képviselői találkozhassanak, és ne klikkesedjen
a szakma. A hasonló együttműködésekből hatalmas energiákat
lehet felszabadítani. Nekem minden egyes Random Trip- és Kéknyúl-fellépés ünnep. Ez a saját
privát játszóterem amellett a sok
monoton dolog mellett, amit a hétköznapokban meg kell csinálnom.
Az embernek pedig mindig a játék
hiányzik a legjobban az életéből.
Egyébként azért is örülök az ilyen
felkéréseknek, mert ezek mindig megerősítenek abban, hogy
a szakma is elfogad és komolyan
vesz. Sajnos a tehetségkutatós
múltamnak köszönhetően túl sok-

szor szerepelek a bulvársajtóban,
ami erősítheti az előítéleteket, de
szerencsére a zenészek nem törődnek ezzel, és sokszor van lehetőségem kiváló kollégákkal együttműködni.
– Milyen zenéket szólaltattok
meg a koncerten, milyen repertoárból válogattok?
P. M.: – Az esten a Kéknyúl Hammond Trióval lépünk fel, amivel
alapvetően instrumentális zenét
játszunk, így ezt a világot próbáljuk meg Verával együtt kitágítani,
hogy az énekhang is komoly szerepet kapjon benne. Saját dalokat
is játszunk, és persze a Hammond
orgonához kapcsolódó zeneirodalomból is válogatunk, de mindenképp bemutatunk néhány olyan
feldolgozást, amit ilyen felállásban,
ezzel a hangszerrel még soha nem
szólaltattak meg.
T. V.: – Nekem is van jó néhány
olyan dalom, ami ilyen módon
még soha nem hangzott el, érdekes lesz ezekkel kísérletezni. Már
önmagában az is nagyon izgalmas, hogy egészen más zenei világból érkező, teljesen különböző
egyéniségek állnak a színpadon.
Ugyanakkor barátok is vagyunk,
tehát ennek megfelelően lesz az
előadásnak pluszmélysége és érzelmi töltete. Az biztos, hogy ez a
formáció szinte kötelezővé teszi az
improvizációt, így teret kap a „jammelés” is, amiben ez a csodálatos
hangszer, a Hammond orgona jól
tud érvényesülni. Ugyanakkor ez
egyfajta szabályozott káosz lesz:
nagyon fontos, hogy a fellépésre
sok próbával készüljünk, mert csak
így fogjuk tudni igazán elengedni
magunkat a színpadon.
– Mit kell tudnunk erről a különleges hangszerről, a Hammond
orgonáról?

KULTURÁLIS NEGYED INTERJÚ
P. M.: – A magyar zenekedvelők
99 százaléka hallott már életében
Hammond orgonát, még ha nem
is feltétlenül tudja a hangszert
azonosítani. A régi magyar rajzfilmek jelentős részében, például a
Frakkban és a Kukori és Kotkodában is van improvizált Hammond
orgonazene. Maga a hangszer a
30-as évek Amerikájából származik, és egy Laurens Hammond
nevű, kísérletező kedvű úriember
nevéhez fűződik, akinek nem volt
különösebb hallása, de számtalan felfedezés, körülbelül száz
szabadalom fűződött a nevéhez.
Gimnazistakoromban
kerültem
kapcsolatba a hangszerrel, mert a
70-es évek rockzenéjét hallgatva
elkezdtem gondolkodni azon, hogy
találni kellene egy olyan hangszert,
amely hangerő és hangszín tekintetében is felveszi a versenyt a
gitárral. Egyébként gyerekkoromtól zongoráztam, de mindig az volt
az érzésem, zongorán számtalan
hangot le kell játszani ahhoz, hogy
a hallgatóban kialakuljon valamifajta benyomás. Eközben, mondjuk
egy szaxofonon elég egy hangot jól
megfújni, és azzal máris elérhető
ez a hatás. Így találtam rá végül
a Hammond orgonára, és 20 éves
koromban vettem magamnak egy
hangszert.
– A közös fellépés után mit terveztek, hol hallhatunk titeket legközelebb?
T. V.: – Már most készülök a Budapest Jazz Orchestrával a hagyományos karácsonyi koncertünkre,
amit ezúttal a kongresszusi központban rendezünk meg. Erre
mindig hívok vendégeket, és idén
kicsit „bedurvulunk”, mert a jazz
mellett behozom az alternatív és
az underground vonalat is. Ezúttal
Pásztor Annát és Wolfie-t hívtam
meg a Punnany Massifból, és lesz

egy meglepetésvendégem is, akinek a nevét még nem árulhatom
el. Ezenkívül októberben kijön
majd egy nagyon fontos társadalmi projektem, amin egy pszichológussal közösen dolgozunk, de erről még szintén nem beszélhetek.
És persze folyamatosan koncertezem, folytatjuk a Rapülőket Geszti
Péterrel, valamint Dés László is
meghívott a koncertturnéjára, illetve Charlie Aréna-fellépésén leszek még vendég.
P. M.: – Mi a Kéknyúllal jelenleg
a negyedik lemezünkön dolgozunk.
Ez azért is lesz izgalmas, mert jövőre lesz tízéves a zenekar, és ezt
szeretnénk méltóképp megünnepelni. Az új albumunkon is sok
vendégelőadó lesz, mert mindig
nagyon érdekesek ezek a cross-

overek: az esetenként teljesen más
területről érkező zenészek mindig
új színt visznek a mi hangzásvilágunkba is. Az eddig Kéknyúl
Trióként futó Premecz Mátyás Orgonatrióval is készülőben van egy
lemez, de erről még konkrétabbat
nem tudok mondani.
– Szeptember a bor ünnepe. Mit jelent számotokra ez a nemes nedű,
szoktatok borfesztiválokra járni?
T. V.: – Számomra szinte hagyomány a borfesztiválra járni,
volt már itt önálló koncertem,
és szerepeltem más zenekarok
vendégeként is. Balatoni lány vagyok, nekünk is van otthon saját
szőlőnk, így a Szent György-hegyi
pincénknél minden évben átél-

9

hettem a szüreti hangulatot. Nem
mondanám, hogy túlzottam szeretem az alkoholt, de a magyar borkultúrának számomra rendkívül
mély üzenete van, többek között
a kitartásról, a szerelemről, a természet és az ember kapcsolatáról. És persze a művészet és a bor
kapcsolatát sem hagyhatjuk ki:
zene nélkül nincs bor, bor nélkül
nincsen zene, elég csak a méltán
híres bordalokra gondolni. Külön
öröm, hogy a Budafoki Pezsgő- és
Borfesztivált mindig a legnagyobb
igényességgel szervezik meg, a
kiváló borokat színvonalas koncertekkel kötik össze. Ezért mindig nagyon szívesen jövök Budafokra, fellépőként és látogatóként
egyaránt.

IZSÓ ZITA
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Budafokon
is fellép
a „supergroup”
A Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon is
fellép az idei év egyik legnagyobb popzenei
különlegessége, a NAZA. A zenekar tavaly
alakult a HS7, a Magna Cum Laude, a
Kispál és a Borz tagjaiból. Mező Misi és
Szűcs Krisztián nagyon régóta tervezték
az együttműködést: körülbelül tizenhat éve
találkoztak először egy békéscsabai Heaven
Street Seven-koncerten, ami után már
felmerült a közös zenélés ötlete. Később
néhány alkalommal közreműködtek egymás
koncertjein, 2014-től a Budapest Bárban
is zenélnek együtt, és Szűcs Krisztián írta
Mező Misi és Lotfi Begi Egy szó miatt című
dalának szövegét.
A NAZA zenekar úgy jött létre, hogy a
Mező Misi-Szúcs Krisztián pároshoz
csatlakozott Mihalik Ábel (a Kiscsillag és
a Kispál és a Borz volt tagja) és az egyik
legtehetségesebb fiatal producer és zeneszerző, a Sean Darin néven ismertté
vált Szepesi Zsolt. A zenéket elsősorban Szűcs Krisztián írja, aki elmondása
szerint a Heaven Street Seven 2015-ös
feloszlása után sem hagyta abba a dalszerzést. Mivel a zenekar valamennyi
tagja több hangszeren játszik, és mind a
négyen vokáloznak is, a pozíciókat nem

osztották le, a közös alkotás folyamata
pedig pont ettől lesz nagyon izgalmas, és
egész más, mint a zenekar tagjainak más
formációi, mondjuk a Magna Cum Laude
vagy a Heaven Street Seven. Mező Misi
számára külön öröm, hogy az éneklés
mellett ebben a formációban elsősorban
nem gitárosként, hanem billentyűsként
szerepelhet, a zongora ugyanis a másik
kedvenc hangszere.
A NAZA megalakulása után, 2016 végén jelentkezett négy számmal, és a Petőfi Zenei Díj átadóján lépett először kö-

zönség elé: az új album címadó dalát, az
Az kell, ami nincs című számot játszották
el. Ennek az a különlegessége, hogy
Szűcs Krisztián bendzsón is játszik benne. Az első komolyabb, teljes repertoárt
bemutató koncertre június 29-én került
sor a Telekom VOLT Sopron színpadán,
nyár elején pedig megjelent a formáció
első lemeze, amin tizenkét szám hallható. A popos hangzású, igényes szövegeket és dúdolható, fülbemászó slágereket
tartalmazó korong legfőbb erénye a jó
értelemben vett eklektikusság, ami azt

mutatja, hogy a zenekar minden tagja
szabadon engedte az alkotói fantáziáját,
és nem törekedett arra, hogy bárkinek
megfeleljen. Az albumra nem nyomja rá
a bélyegét semmilyen stíluskényszer, jó
értelemben vett örömzene ez, ami négy
egészen eltérő zenei területről érkező
ember inspiratív és termékeny együttműködéséből származik. Markánsan
megfigyelhető az albumon az elektronikus zenei hatás, ami valószínűleg Szepesi Zsoltnak (Sean Darin) köszönhető, aki
a glith-elektronikától kezdve egészen a

deep house-ig nagyon otthonosan mozog a műfajban. A lemez dalai mellett
van még két további szám, ami nem került rá az albumra, viszont a koncerteken
játsszák, így összesen tizennégy dalból
áll a repertoár.
Mező Misi elmondása szerint az új
zenekar nem fogja zavarni a Magna
Cum Laude működését, hiszen a NAZA
tagjai közül mindenki ötletel majd az
új dalokon, nincs bennük görcsösség,
a zenéjük megtalálja majd a közönségét. Ezt alátámasztja az is, hogy a ze-

nészek más formációinak rajongói is
érdeklődéssel fogadták az új zenekar
megalakulásának hírét, az Az kell, ami
nincs pedig hónapok óta a rádiók egyik
kedvelt slágere.
Jó hír, hogy Szűcs Krisztián
elmondása szerint a NAZA nem
egynyári, hanem kifejezetten hos�szú távra tervezett zenekar, és ezzel
a formáció mind a négy tagja
egyetért. Ez annyira így van, hogy ősszel
várhatóan elkezdenek dolgozni a második lemezükön is. 
IZSÓ ZITA
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Budafoki
Big Singh
A Budafoki Pezsgőés Borfesztivál
sztárvendége
ismerős közegben
zenélhet
Van, aki gyerekkórusból,
megint más az Eurovíziós
Dalfesztiválról vagy
a kereskedelmi csatorna
tehetségkutatójáról ismeri
az indiai származású
Singh Vikit, akit hamarosan
a budafoki közönség is
megcsodálhat.

KULTURÁLIS NEGYED INTERJÚ
„Nyolcéves korom óta állok színpadon. Kezdetben a Magyar Rádió és az Állami Operaház
gyermekkórusában énekeltem, lételemem a
zene, imádok énekelni” – meséli Singh Viki. Az
énekesnő szinte minden műfajban otthon érzi
magát, s ez nem a véletlen műve. „Az Erkel
Ferenc Zeneművészeti Szakközépiskolába jártam, majd a Kőbányai Zenei Stúdióban képeztem magam, ahol a jazz mellett a pop-, rock-,
soul- és funkyzenével is megismerkedtem, de
gondoltam a civil életre is, elvégeztem a Kereskedelmi Főiskolát. A magyar könnyűzenei élet
ismert énekesei mögött vokáloztam. Büszke
vagyok a Jazzy-dalversenyen elért első helyezésre, amit a Cornelio Tutu Banddel nyertem
2010-ben. De legalább ekkora büszkeséggel
tölt el a szereplésem az Eurovíziós Dalfesztiválon 2016-ban és 2017-ben a Katonák és a
Rain című dallal” – idézi fel a kifogyhatatlan
zenei élményeit a Rising Star zenei tehetségkutatóról megismert Singh Viki.
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Az énekesnő büszke rá, hogy otthonosan mozog a stílusok útvesztőiben. „Annak
idején minden héten napi hat órát zenéltünk
egy hajón. Azt játszotta a zenekar, azt énekeltem, amit a közönség kért. Hatalmas iskola volt” – nosztalgiázik a fiatal énekesnő,
akit szeptember első hétvégéjén láthatunk a
pezsgő- és borfesztiválon.
„Pusival (Puskás Csaba – a szerk.) a Cornelio Tutu Bandben zenéltünk együtt, szívesen
emlékszem az akkori időszakra. Nagyon várom már a budafoki koncertet, leginkább azért,
mert imádok úgymond zenekari tag lenni, és
együtt muzsikálni fantasztikus zenészekkel!
Amikor Singh Vikiként járom az országot, minden szempár rám szegeződik, de akik eljönnek megnézni a műsort, leginkább a big band
hangzásra és a swinges dallamokra lesznek
kíváncsiak. Így én is újra kiélhetem magam
ebben a stílusban is!” – fogalmazott a sokoldalú énekesnő.
SZILÁGYI LÁSZLÓ

Visszatérő
vendégek
Pár év kihagyás után immár
három-négy esztendeje újra
a budafoki borfesztivál állandó vendégeinek táborát gyarapítja a Budafok Big Band.
A zenekar vezetője, Puskás
Csaba – két éve budafoki
lakos – a helyi zeneiskolából
verbuválja zenésztársait, akik
19-en állnak össze egy-egy
koncert erejéig.
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Ferenczi István 1968-tól szakács,
1988-ban tett mestervizsgát, szakmáját a Ferihegyi repülőtéren kezdte
mint tanuló, majd számos nagy hotelben dolgozott, bejárta a világot,
több országban öregbítette a magyar
konyha hírnevét. Idén nyáron vonult
nyugdíjba konyhafőnökként a Danubius Hotel Arénából, ahol 18 évig
dolgozott. Felesége és fia is szakács,
lánya felszolgáló-mixer. 2010-től
2017. márciusig a Magyar Grillszövetség elnöke, ekkor a grillszövetség
a Szabadtűzi Lovagrendbe olvadt.
Ferenczi István titulusa grillkancellár.

sütjük a húst, a zöldséget. A túlságosan égett ételt sose fogyasszuk el!
A zöldséget viszont semmi esetre
sem ajánlom alufóliában sütni, inkább vágjuk nagyobb darabokra, és
úgy süssük meg parázson, így jobban megmarad az élvezeti értéke.

Faszénen
finomabb!

– Mit lehet tudni az október 7-én
kerületünkben esedékes országos grillbajnokságról?

Országos grillbajnokság
lesz októberben
a Klauzál Házban

A nyár a grillezés főszezonja, ilyenkor jólesik a szabadban sütögetni, kerti partikat rendezni. Az őszre is bőven
jut a grillhúsokból, ugyanis október 7-én kerületünk lesz
az országos grillbajnokság házigazdája. Ennek apropóján kérdeztük meg a Magyar Grillszövetség grillkancellárját, korábbi elnökét, Ferenczi Istvánt: hogyan grillezzünk szakszerűen.
– A legfontosabb a hús kiválasztása és a pácolás! – szögezi le a
szakember. – Sokan azt hiszik,
hogy akkor lesz finom az általunk
grillezett étel, ha már előző nap

bepácoljuk olajjal, különböző fűszerekkel, de tévednek. Sokkal
ízesebb lesz, ha sütés előtt legfeljebb egy órával pácolunk, ugyanis
nem tesz jót a húsnak, ha ebben

a lében hosszasan áll. Sót is csak
akkor használjunk, ha már grillezünk, mert ha korábban tesszük,
elvonja a zaftosságát, ezáltal úgy
kiszárad, hogy romlik az étel ízhatása. Még egy fontos szabály, hogy
soha ne tegyünk tűzre hűtőből közvetlenül kivett húst, mert „sokkot”
kap, nem fog szépen sülni, esetleg
nyers marad.
– Milyen hús alkalmas a grillezésre, és milyen fűszereket
használjunk?

– Gyakorlatilag bármelyik, még
a szárazabb csirkemell is alkalmas.
Mindegyiknek megvan a fortélya.
A leginkább ajánlott a sertés- és a
marhahús, én a tarját szeretem a
legjobban, de a gyors steaket is kedvelem. Egyébként birkahúst is lehet
grillezni, de kicsit hízott legyen, a
mangalicatarját viszont nehezebb, a
kiszáradás elkerülése érdekében a
hőfokkal kell játszani. A halakat pedig a bőrével együtt grillezzük. A leggyakoribb fűszerek a kakukkfű, a
rozmaring, a bors, a só, a fokhagyma,

de igen széles a választék. Nemcsak
a húsokat, hanem a friss zöldségeket
is jól lehet grillezni. S ami még nagyon fontos, inkább parázson, mint
gázlángon grillezzünk, mert sokkal
zamatosabb lesz az ételünk.
– Mi a véleménye arról, hogy
sokan alufóliába csomagolják a
pácolt, sütni való húst, miközben
arról hallunk, hogy ez káros?
– Valóban ezt mondogatják, de
szerintem sokkal károsabb, ha túl-

– Örülök, hogy a Klauzál Ház otthont ad ennek a rangos eseménynek,
amit eddig mindig a Népligetben rendeztünk meg. A szövetségünk 2000ben alakult, és azóta számos világés Európa-bajnokságon végeztünk
az élbolyban, sőt, dobogósok voltunk. Az országos bajnokságot a
nemzetközi előírásoknak megfelelően rendezzük meg, ötféle áruval indulnak a versenyzők, amiből négyet
mi biztosítunk, azaz hallal, nyúllal,
marharostélyossal és sertésoldalassal. Emellett ötféle zöldséget és
gyümölcsöt is adunk desszertnek
grillezni. Óránként kell egy-egy ételt
elkészíteni, amit szakemberek bírálnak el. Biztos vagyok benne, hogy a
Klauzál Házban nagyszerű versenyt
rendezünk!
TEMESI LÁSZLÓ
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KULTURÁLIS NEGYED KLAUZÁL+CZIFFRA
október 27., péntek, 19.00

szeptember 22., péntek, 19.00

Egyasszony – monodráma
1222 Budapest, Nagytétényi út 31–33.
Telefon: 06-1-226-0559, 06-1-226 -5317
Fax: 06-1-227-3427
E-mail: info@klauzalhaz.hu
Web: klauzalhaz.hu
facebook.com/Klauzalhaz

Kiállítás

Színház

szeptember 28., csütörtök, 17.30

szeptember 23., szombat, 19.00

FAZONIGAZÍTÁS XII. –
avagy hogyan lesz a hamisból eredeti?

Kiállításmegnyitó – A Nagyházi Galériába egyszer bevittek egy hagyatékot,
melynek nagy része régebben vagy
újabban készült hamis kép. A galéria
első gondolata az volt, hogy megsemmisíti az összes képet, de Nagy T. Katalin művészettörténész más megoldást
választott: a képzőművészeti hamisítványokat kortárs művészek kezébe adta,
akik kedvükre átalakíthatták, feldarabolhatták, átfesthették azokat. Néhányan a
„feljavítók” közül:
El Kazovszkij, feLugossy László, efZámbó István, Szurcsik József…
Tárlatvezetés: október 4., szerda, 17.30
Előadás: október 19., csütörtök, 17.30
A belépés ingyenes!

Gyerekprogramok
október 8., vasárnap, 10.00–14.00

CSALÁDI VASÁRNAP

10.30 Baltazár-koncert
A Baltazár Színház tagjai egy-egy
színdarab születésekor mindig leírták
gondolataikat, néhányan közülük
versben. Erre alapozva született meg
a Müller Péter Sziámi által vezetett
Baltazár Dalműhely.
10.00–14.00 Mentős bemutató
10.00–14.00 Kreatív foglalkozás
Jegyár: 1200 Ft;
Családi jegy: 2000 Ft (1 felnőtt1 gyerek); 2400 Ft (2 felnőtt-2 gyerek)

Az utolsó hősszerelmes
– vígjáték

Egri csillagok
– ifjúsági musical

Szereplők: Makrai Pál, Dóka Andrea,
ifj. Andorai Péter. Várkonyi Mátyás
és Béres Attila történelmi musicalje
Jegyár: 2500 Ft. Csoportos jegyvásárlás esetén (15 fő fölött) a kísérő tanár
(felnőtt) belépése ingyenes.

október 15., vasárnap, 18.00

Koncertek
Hegedűs Endre-gyermekkoncert

Szívedbe, ha újra beengednél? – élőzenekari nagykoncert. Abba, Queen, Sting,
meglepő és fülbemászó dalok átdolgozása latinos stílusban. Előzenekar:
Sanzon Elizé. Belépőjegy: 2600 Ft

A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas
zongoraművész és zenepedagógus
komolyzenei gyerekkoncertje. Október
13., péntek, 10.00, október 27., péntek,
10.00, november 24., péntek, 10.00,
december 8., péntek, 10.00. A belépés
díjtalan, de regisztrációhoz kötött, mely
a 406-2837-es telefonszámon lehetséges. Továbbra is szeretettel várjuk
iskolai csoportok jelentkezését.

szeptember 22., péntek, 17.30

Cziffra György kiállításmegnyitó

A folyón túl Itália – generációs komédia

október 17., kedd, 15.00

Telefon: 06-1-308-7032, 06-20-360-4364

Gubás Gabi és Szabó Győző koncertje

2016-ban Balázs János hozta létre a
Cziffra fesztivált, mellyel a világhírű
magyar zongoraművész emlékét mint
példaképét igyekszik ápolni, hagyatékát
megőrizni. A Zene világnapjához és
Balázs János koncertjéhez kapcsolódva
nyílik kiállítás azokból az anyagokból,
melyeket a budafokiak őriztek hosszú
éveken keresztül padlásaikon, polcaikon
a világhírű művésztől.
A kiállítást megnyitja: Balázs János
A belépés díjtalan!
szeptember 23., szombat, 14.00

IV. Klauzál Jam – underground összművészeti
program

Helyszín: Oroszlános udvar (1221 Budapest, Leányka u. 1/B)
A Klauzál Jam már negyedik éve nyújt
szórakozási, alkotási lehetőséget az
underground művészei számára. A Jam
egy olyan kulturális program, amelyen
betekintést nyerhet a nagyérdemű
a graffiti készítésébe, a breaktánc
világába, a hiphop, a rap és a funkzene
műfajába. BMX vs. break battle verseny.
nevezés: klauzaljam@gmail.com
Nevezés: 1000 Ft/fő.
A belépés díjtalan!

1225 Budapest, Nagytétényi út 274–276.

Balázs János fiatalos lendülete kiemelkedő technikai kvalitással és mély zenei
megértéssel párosul.
Jegyár: 2500 Ft, 2800 Ft, 3200 Ft

Kiállítás és koncert

október 13., péntek, 19.00

Szereplők: Benedek Miklós, Lukáts
Andor, Lázár Kati, Szabó Kimmel Tamás,
Szabó Éva, Cseh Judit
Négy olasz–amerikai nagyszülő ül
a vasárnapi ebédnél hétről hétre,
és várja az unokát a nyüzsgő New York-i
belvárosból. És ha már együtt vannak,
elszabadul a konyhaművészet meg
a valódi olasz téboly. Csakhogy Nick
nagy bejelentésre készül...
Jegyár: 2700–3200 Ft

Balázs János és a Cziffra
Fesztivál díjazottjainak
koncertje

Szereplő: Tenki Réka
„Forszírozott, rohamos szülés során somatomentálisan és mentálisan súlyosan
sérült csecsemő.” Péterfy-Novák Éva
majd minden orvostól ezt a diagnózist kapta, akinek megmutatta egyre
súlyosabb állapotba kerülő kislányát, a
pár hónapos Zsuzsit. A kislány hét évvel
élte túl a diagnózist, édesanyja pedig
harminc évvel a történtek után döntött
úgy, hogy blogbejegyzésekben megírja
együtt töltött éveiket.
Jegyár: 2500 Ft

Szereplők: Magyar Attila, Pikali Gerda,
Molnár Gyöngyi, Pataki Szilvia
Barney Cashman, a tisztességes
és hű férj úgy dönt, enged évek óta
tartó, csillapíthatatlan kíváncsiságának,
és egyetlen felejthetetlenül romantikus
délutánra próbára teszi saját magát;
házasságtörésre készül.
Jegyár: 2700–3200 Ft
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E-mail: info@cziffrakozpont.hu
Web: cziffrakozpont.hu
facebook.com/cziffrakozpont

szeptember 9., szombat, 19.00

SURSUM CORDA 2017 –
Emeljük föl szívünket!
szeptember 29.–október 1.

Zenei világnapi hétvége
szeptember 29., 19.00

A Budafoki Dohnányi Zenekar koncertje
Jegyár: 1900 Ft–2400 Ft

Szabó Marcell zongoraművész hangversenye. Műsor: Prokofjev: Tíz darab
a Rómeó és Júliából, op. 75, Debussy:
Gyermekkuckó, Chopin: F-dúr ballada,
op. 38, Chopin: f-moll ballada, op. 52.
A belépés díjtalan!

szeptember 30., szombat, 15.00

Megérthető zene junior

szeptember 23., szombat, 15.00

Jegyár: 800 Ft–1600 Ft

Nagytétény régmúltja

szeptember 30., szombat, 16.00

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében
helytörténeti séta a Budafok-tétényi
Helytörténeti Gyűjtemények szervezésében. A részvétel díjtalan, de előzetes
regisztrációhoz kötött:
megyeri.istvan@cziffrakozpont.hu

Zenei flow a hangszerek
bűvöletében
A belépés díjtalan!
október 1., vasárnap, 18.00

OPERETTGÁLA

A Pesti Magyar Operett Színpad két
felvonásos produkciója. Közreműködik:
Oszvald Marika, Mádi Piroska, Köllő
Babett, Göth Péter, Buch Tibor és a Pesti
Magyar Operett Színpad táncművészei.
Jegyár: 1900 Ft, 60+ Szenior bérlettel
rendelkezőknek 1400 Ft
Belépőjegyek kaphatók a jegy.hu oldalon
és a Klauzál Ház információs pultjánál.

Október 14., szombat, 15.00

Budafok-Tétény
a polgárosodás útján

Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében
Helytörténeti séta a Budafok-tétényi
Helytörténeti Gyűjtemények szervezésében. A részvétel díjtalan, de előzetes
regisztrációhoz kötött:
megyeri.istvan@cziffrakozpont.hu
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Taxis barátja révén szerette meg a környéket,
ma már nincs az a pénz,
amiért elcserélné a családi
házas idillt, pedig gyerekkorában el sem tudta képzelni, milyen lehet távol
lenni a villamosok zajától.
A kiváló színész-énekes,
Varga Miklós már nem félti
a lányát a buktatókkal teli
zenei pályától, sőt, büszke
Vivienre, aki kitaposta magának az utat, pedig csak
jövőre lesz nagykorú.

– Hogyan került Budafokra?
– A feleségemmel 1992-ben költöztünk ide. Csak a XXII. kerület jöhetett szóba, és ennek is megvolt az
előzménye: akkoriban rendszeresen
jártunk bográcsozni egy budafoki
taxis barátomhoz. Rajta keresztül
szerettem meg Budafokot és egyáltalán a családi házas létet. Belvárosi gyerek voltam, és fiatalon el se
tudtam képzelni, hogy valaha kertes
házban lakjam. Szinte vártam, hogy
a hatos villamos csilingeljen az ablakunk alatt, anélkül nem tudtam elaludni. Később benőtt a fejem lágya,
rájöttem, hogy ennek a kertes házas
létnek van igazán értelme.
– Melyik utcában lakik
a Varga család?

Lemezcímből lakcím
Varga Miklós énekes, rockzenész,
színész szenvedélyes borkedvelő, és
negyedszázada él Budafok-Tétényben

– Ezt nem árulnám el, viszont segítek. Budafokon előbb ikerházban
kezdtünk, majd amikor megszülettek
a gyerekek, szükségünk volt egy jóval nagyobb házra. Úgy döntöttünk,
veszünk egy telket, s arra építkezünk. Amikor odaköltöztünk, még
nem volt az utcának hivatalos neve.
Lehetett ötletelni az önkormányzatnál, mi az egyik nagylemezem címével pályáztunk, és ezt elfogadták.

Büszkén mondhatom, hogy a lemezem lett az utcánk névadója.
– Hol fordul meg szívesen
Budafokon?
– Az egyik kedvencem a híres
budafoki borkatakomba. Nyáron külföldiek állnak sorba, mert mindenki
látni akarja ezt a nevezetes helyet.
– Lehet, hogy nehezet
kérdezek… van kedvenc bora?
– Vannak kedvenc tájvidékeim, rajongok a Tokaj-Hegyalja régióért, sőt, a
Szent Ivó Borrend tiszteletbeli tagjának
választottak. Egy hatputtonyos tokaji
aszút semmi másra nem cserélnék el.
Na jó, annál már csak egy jobb van: a
hollókői Misi bácsi ötputtonyos muskotályos aszúja. De nem csak az édes borokat szeretem! A villányi vidék is nagy
kedvencem, a Tiffán-pincészet Cuvée
Carissima borát nagyon kedvelem.
– Komoly borkészlete
van otthon?
– Persze, vannak otthon borok, de
nem hosszú életűek… Egyetlenegy
palack várja, hogy egy jeles alkalomkor kinyissuk. Régi vágyam teljesült,
amikor egy velem egyidős tokaji aszúval lepett meg az egyik kedves barátom a 60. születésnapomon. A megfelelő alkalmat várom, hogy kinyithassuk
ezt az aszút. Lehet, hogy a gyerekeim
nagykorúságára koccintunk, de az is
lehet, hogy valami más apropója lesz.
– Azt pletykálják, hogy Budafokon
volt az első koncertje.
– Ha nem is az első, de a legelső
P. Box-koncertek egyike valóban Budafokon volt. A mai napig beugranak
kisebb emlékképek arról a fellépésről.
– Hallgat magyar előadókat?
Van, aki tetszik?

– Tóth Vera egészen különleges
képességű énekesnő, említhetném –
bár nem teljesen az én világom – Caramelt, aki szintén nagyon tehetséges.
Ő a feleségem egyik kedvenc énekese,
egyszer egy vidéki autóút alatt meghallgattam a CD-jét, és megtetszett. A
tehetségkutató versenyeknek köszönhetően rengeteg színes egyéniséget
ismerhetett meg az ország.
– Hogyan tudnak megkapaszkodni, miként lehetnek tartósan sztárok a hirtelen felkapott tehetségek?
– Gyakorlatilag sehogy. Vivien
lányomon keresztül testközelből
tapasztalom, hogy a kereskedelmi
tévécsatornák „megcsinálják” a
sztárokat, és előbb-utóbb a sorsukra hagyják őket. Ez valahol érthető,
mert az új show-hoz új emberek
kellenek. A fiatal előadóknak az a
legnagyobb problémájuk, hogy hirtelen kerültek nagyon magasra, és
ugyanilyen hirtelen zuhannak le,
miután azt veszik észre, hogy már
senki sem törődik velük. De aki szerencsés és igazán tehetséges – Tóth
Gabi, Tóth Vera, Caramel, a Vastag
testvérek –, meg tud maradni a pályán. Nem reménytelen a helyzet, de
a legtöbb tehetség sajnos elveszik
valahol félúton.
– Félti ettől Vivi lányát?
– Nem, mert ő már bizonyított.
Az ének iskolája című versenyen bekerült a legjobb három közé, nyerési
esélyei is voltak. Utána megkereste
Szűcs Norbert zeneszerző-producer,
és lemezfelvételi lehetőséget ajánlott neki. Norbi régen gitározott az
én zenekaromban, de örömmel mondom, hogy tőlem teljesen függetlenül
kereste meg Vivit. A Sztárban Sztár
+1 kicsi című műsorba a saját tehetségének köszönhetően hívták meg
Vivit. Ott is bizonyított, Pál Dénessel
megnyerték a versenyt.
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– Áldás vagy teher Vivinek
az édesapja?
– Az apja neve néha ránehezedik,
és ettől nem könnyen tud szabadulni.
Milyen érdekes: a Sztárban Sztár +1
kicsiben szerepelt többek között Koós
Réka, és arról beszélgettek, hogy ő is
nehezen tudott kilépni az édesapja
árnyékából. Janicsák Vecának sem
„könnyű” az apja miatt. Vivinek elindult a pályafutása egy szólólemezzel,
főszerepet játszik egy gyerekmese-musicalben az egyik budapesti
színházban. Mindent a tehetségének
köszönhet.
– Eszébe sem jutott lebeszélni
a gyereket a művészpályáról?
– Nem is akartam, Vivit az teszi
boldoggá, ha énekelhet. Otthon nincs
is olyan perc, hogy ne hallanám az ő
hangját. Annyira imád énekelni, néha
már könyörögnöm kell neki, hogy
csendesüljön el, pihenjen.
– Belegondolt már abba, vajon
hogyan alakul az ön pályája, ha a
hetvenes–nyolcvanas években is
gyakran rendeznek zenei tehetségkutatókat, mint mostanában?
– Én is indultam tehetségkutatón,
a Metró klubban Benkő Laci, Frenreisz
Karcsi, Lehr Pisti zsűrizett. Akkoriban
nagyon jól tudtam utánozni magyar előadókat: Kóbor Janit, Presser
Gábort… Úgy gondoltam, hogy ha
Presser hangján szólalok meg, akkor
az biztosan nagy siker lesz. A Neked
írom a dalt című nótával próbálkoztam, de még el sem jutottunk az első
rész végére, amikor leintettek. Mondták, hogy inkább próbálkozzam a saját hangomon. Annyira meglepődtem,
hogy semmit sem tudtam énekelni.
Erre megköszönték a részvételt,
nem sikerült továbbjutnom. Másképp
kellett boldogulnom, de megtaláltam
az utam. SZILÁGYI LÁSZLÓ
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Garázspincészettől
a világhírig
Nagypapától az unokákig
mindenki kreatív a Lics családban
Budafok szívében az egyik legizgalmasabb érlelőhely
a Lics Pince, ahol fél évszázadnyi szőlész-borász tapasztalat sűrűsödik a szép borokban. Mára nemcsak a hazai
közönség és a szakma, hanem a nemzetközi ítészek is
megsüvegelik a pákozdi, szekszárdi szőlőkből született
borcsodákat. Lics László alapító és lánya, Lics Judit nem
titkolják: a vállalkozás alapja a családi kötelék, hiszen a
legkisebb csemeték is ízig-vérig szőlész-borászok.

– Ötven év tapasztalat, ötven
hektár szőlőbirtok – állhatna a
névjegyükön. De hány palack
bor fordult meg a pincészetükben fél évszázad alatt?
Lics László (L. L.): Hűha, nehéz
számolgatás jönne, mert eleinte folyóbor-értékesítéssel foglalkoztunk,
továbbá mi, borászok hektoliterben
gondolkodunk. Egyébként a névjegyünkön ma már 70 hektár terület
szerepelne. A fél évszázadnyi szakmai tapasztalt kizárólag Budafokhoz kötődik. 1964-ben itt a Magyar
Állami Pincegazdaságnál gyakornokként kezdtem, innen kerültem

a Hungarovin Borgazdasági Vállalathoz, ahol 1993-ig dolgoztam. 27
évvel ezelőtt, a rendszerváltozáskor
vágtunk bele az önálló vállalkozásba. Öthektárnyi ültetvénnyel indultunk. A szőlőt feldolgoztuk, értékesítettük a családi házunk garázsában
és pincéjében. Elsősorban folyóbort
kínáltunk, a palackozás csak jóval
később kezdődött. Aztán folyamatosan növekedett a palackozott részarány, és mára többségbe került.
Lics Judit (L. J.): Évente nagyjából 3000-4000 hektoliter bort
értékesítünk. Ha csak hússzal
szorzom, akkor is hömpölygő borfolyóról beszélhetünk.
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– Budapest Bornegyedének szívében található a pincészetük, a
szőlőik pedig történelmi hegyközségekben. Mi a titka ezeknek
a pincéknek, hogy szinte bárhonnan jön a must, szép borok
születnek?

L. L.: 1964 óta Budafokon dolgozom, ismerem a pincék kiváló
adottságait. Egész évben állandó
12-13 fokos hőmérséklet, ideális
páratartalom az itteni mészkőnek
köszönhetően, és a jól szellőző járatok teszik az itteni pincéket kiváló
érlelőhellyé. Az viszont nem közömbös, hogy honnan érkezik a must.
Szerencsére csodálatos területeink
vannak.
L. J.: A jó bor a jó termőterületnél és a metszőollónál kezdődik. A
megfelelően időzített szüretet és
a szakszerű feldolgozást követően
lényeges, hogy a bor olyan érlelőhelyre kerüljön, mint a budafoki
pincék, amelyeket a Borfesztivál
alatt és a Budafoki Pincejárat alkalmával bejárhat a nagyközönség.
Nincs még egy főváros a világon az
egyik városrészében ilyen hatalmas
kiterjedésű, működő pincerendszerrel.
– Itt a mustra ideje. Mely borokra, évjáratokra a legbüszkébbek?
L. L.: Szép évjárat volt a
2004-es, a 2006-os, a 2009-es,
a 2012-es, a 2013-as, és úgy tűnik, a 2017-es is az lesz. Nagyon
büszke vagyok azokra a borokra,
melyek névadói vagy címketervezői az unokáim. Áron kilencévesen
rajzolta meg az első Bikavérünk
címkéjét, amellyel aztán díjakat
nyertünk. A második Bikavérnek a
feliratát is ő készítette, az még több
díjat kapott. Ez lett az Áron bora.
A Nora-bora úgy született, hogy
kóstolgattuk a 2012-es kadarka

BORNEGYED PINCESZÍNHÁZ
kékfrankos rozé cuvée borunkat,
tanakodtunk, milyen nevet adjunk
neki, mire Nóra unokám rávágta,
ez az ő bora, mert rózsaszín, így
ez lett az ő bora. Tamás arról híres,
hogy belenyúl a hordókba, és kóstolgat. Így lett a Tamás-válogatás az
egyik cuvée vörösborunk neve, ez
is kimagasló eredményeket ért el.
Zoéról pedig a pinot noir fehérbor
kapta a Gonoszka nevet. Ez igazából inkább csibészkét jelent, utalva
a fehér pinot noir különlegességére.
Ma a Gonoszka gyöngyöző cserszegi fűszeres.
L. J.: A Budafoki Pezsgő- és
Borfesztivál alkalmából megrendezett „Budafok város bora”
versenyen rendszeresen szép sikereket érünk el. 2011-ben, 2012ben, 2014-ben is Lics bor nyerte
el a fődíjat. Emellett a Legjobb
vörösbor díjat négy alkalommal
vehettük át. Nagyobb hazai és
nemzetközi borversenyekre 2012
óta nevezünk a borainkkal. Többek között a Vinagóra Nemzetközi
Borversenyeken, az Országos Borversenyeken, az Országos Rozé
Borversenyen, a Syngenta Borversenyen. 2015-ben a Merlot borunk
a Borok Olimpiájaként is emlegetett bordói Challenge International
du Vin borverseny aranyérmese
lett. A TOP 100 Magyar Borválogatásban az elmúlt években kétszer
is bekerültünk. Először 2014-ben
mindjárt két borral is, a Szekszárdi
Bikavér pedig az előkelő hatodik
legjobb vörösbor lett a sorban;
Tavaly szintén két Lics bor volt a
TOP100-as listában, a Pákozdi Tamás Válogatás a harmadik legjobb
vörösbor lett a sorban.
– Budafok-Tétényben az Év
vállalkozója lett Lics László, de
ahogy látom, a család mindegyik tagja kiveszi a részét a
munkából. Kinek, mibe nem
szabad belekotnyeleskedni?

L. L.: – Valóban mindenki kiveszi a részét a munkából. A díjakat
az egész család kapja. Vállalkozásunk központja Budafok, de sokat
ingázunk Pákozd és a szekszárdi
borvidéken fekvő zomba-szentgálszőlőhegyi szőlészetünk között.
Pákozdon is látogatható pincészetünk van, ott Balázs fiam, Budafokon Judit lányom látja el a borturizmushoz kapcsolódó feladatokat.
Pákozdon a szőlészetet Balázs
vezeti. A szekszárdi borvidéken
a szőlészetet elsősorban én irányítom, Judit segítségével. Éva, a
feleségem koordinálja a budafoki
pincemunkákat és az értékesítést.
Az erőt az unokák adják, akik már
most ízig-vérig szőlész-borászok.
L. J.: – Balázs és az én véleményemet és meglátásainkat meghallgatják apuék, gyakran meg is fogadják, azaz belekotnyeleskedhetünk a
pincészet dolgaiba. De a végső szó a
szüleinké, hiszen ez a vállalkozás az
ő „gyermekük”.
– A borfesztivál önöknek munka és ünnep egyszerre. Ha jönnek a lazulás órái, mi a döntés?
Vörös, fehér vagy rozé?
L. L.: – A borfesztivál számunkra komoly munka, mégis nagyon
várjuk. Elfáradunk, de másnap boldogan, újult erővel folytatjuk. Mindhárom bornak megvan a szerepe
ételtől, hangulattól függően.
L. J.: – A budafoki borfesztivál
sok előkészületet jelent és rengeteg munkát. Nagyon elfáradunk,
mégis szeretjük. Sok az érdeklődő
a pincesétákon, és ez sok energiát ad a munkánkhoz. Hogy milyen
bort iszunk? Az hangulatfüggő.
Nyári estéken Nora-Bora vagy Gonoszka jól behűtve. Hűvösebb napokon vagy nehezebb ételek után
Szekszárdi Bikavér vagy Tamás
Válogatás.

SENGEL FERENC
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Fiú, leány, bor
Szép Ernő „koreográfiájára”
zajlott a hangulatos kóstoló
Borkóstolásra érkeztek a vendégek a
Budafoki Pincejárat alkalmával a Lics
Pincébe, ahol finomabbnál finomabb
falatok hívogatták őket a gyönyörűen megterített asztalhoz. Csendes
duruzsolás mellett lassan megtelt a
pince a borra szomjazó közönséggel.
Egy különálló asztalnál egyedül ült a
Leány, mellette még üres volt a szék.
Kissé késve megérkezett a Fiú is, és
más hely nem lévén, odatelepedett a
Leány mellé, majd heves monológba
kezdett, és a Hírös Gasztroszínház
előadásában elkezdődött a Szép Ernő
Fiú, leány című drámája nyomán készült, az eredeti művet lazán követő,
rendhagyó boros program.
A lendületes, naprakész párbeszédekkel tűzdelt jelenetek között
Lics Judit mindig egy-egy újabb bort
mutatott be és kóstoltatott a vendégekkel, valamint a Fiúval (Feri: Bárnai

Péter) és a Leánnyal (Vera: Réti Nóra),
akik a szünetek ellenére végig szerepükben maradtak.
Mindketten csalódtak már a másik nemben, így félnek az elköteleződéstől, karriert építenek, szabadságukat védik, de működik köztük
a kémia. A bor is segített feloldani
gátlásaikat, így a harmadik bemutatott bornál már közel kerültek egymáshoz, együtt táncoltak Ozorai
Gábor gitárzenéjére. Újabb bor került a poharakba, és a nedű vagy a
szerelem, avagy mindkettő együttes
hatására Feri csókot lehelt Vera ajkára, aki ezután otthagyta. Bár a Leány
visszatért, a rendező (Sárosi Gábor) a
nézők fantáziájára bízta az örök történet befejezését.
Szép Ernő, akinek A Fiú, Leány
című műve sokáig méltatlanul rejtőzködött elfeledett drámái között,

szakavatott ismerője volt az emberi
léleknek. Tisztában volt a férfi és
nő közötti kommunikáció nehézségeivel, érdekes módon mégis
agglegényként élte le az életét.
Műve örök érvényű, hiszen a Fiú és
Leány egymásra csodálkozása és a
kapcsolat minden szépsége ugyanolyan változatlan, mint az őket körülvevő világ szomorúsága.
A Lics Pincészet szekszárdi és
etyek–budai borvidékről származó
borait Lics Judit kínálta a közönségnek. A borkóstoláson kétféle, különböző évjáratú pákozdi chardonnay-t,
a szekszárdi borvidékről származó,
egy éjszakás technológiával készült
rose cuvée-t, Nora-borát mutatta be,
majd a testesebb, 2014-es cabernet
franc következett. A sort a szőlők fekete lovagja, a pákozdi shiraz zárta.
TAMÁS ANGÉLA
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– Mint belvárosi lakos, hogyan
vetődött errefelé?
– Figyelmembe ajánlották, hogy
üzemeltetőt keresnek a Nagytétényi úti Borkatakomba étteremnek,
ami felkeltette az érdeklődésemet,
mivel nagy vendégszámú rendezvényeket bonyolított akkori cégem
a belvárosban, amihez egy nagy
befogadóképességű
magyaros
étterem nagyon is illett volna. De
olyan hosszúnak tűnt az út, ahogy
haladtam a városból kifelé, hogy
már a Fehérvári út végénél vissza
akartam fordulni, mert már az is a
világ végének tűnt nekem. Szerencsére nem tettem, haladtam tovább,
míg csak végre ki nem értem a budafoki pincékhez. Amikor lejutottam
a föld alatti világba, magával ragadott a látvány, és pillanatok alatt
beleszerettem a pincerendszerbe
és a hihetetlenül magas szintű borászati kultúrába. Felejthetetlen
élményt nyújtott számomra Budafok ékköveinek a látványa: a Szent
István-hordó és a világ legnagyobb
tölthető fahordója, amikre joggal
büszkék a helyiek. Akkor döntöttem
el, hogy itt maradok.
– Amit azóta se bánt meg?

Békési Imre: A hazai borkultúra
megismertetése a célom
Belvárosi vendéglátósként csöppent bele a budafoki pincék világába, amely annyira
elvarázsolta, hogy itt ragadt. Ennek csaknem negyedszázada, s azóta díszpolgára is lett
a kerületnek. Békési Imre nagyra törő tervei az azóta már világhírű Borkatakombában és
a Borvárosban több tízezer hazai és külföldi vendégnek nyújtottak életre szóló élményt.
Az ötletekből, tervekből kifogyhatatlan szakember újabb meglepetésre készül…

– Nem bizony! Sőt az egyik legjobb döntésemnek tartom! Nyomban
fantáziát láttam benne, annak ellenére, hogy a pincerendszer akkor
turisztikailag elég kihasználatlan
volt. Éreztem, hogy idegenforgalmi
és vendéglátós szempontból is érdemes lesz felfejleszteni, mert ez
világszerte kuriózum. A kezdetektől
célommá vált a kerületi értékek és a
hazai borkultúra megismertetése, és
egy kis Grinzing létrehozása kocsmákkal, borpincékkel.
– Ki mindenki fordult már itt
meg az eltelt alig negyedszázad alatt?

– Felsorolni is sok volna, de
neves hazai és külföldi művészek,
sportolók és politikusok is belekóstoltak már ebbe a különleges föld
alatti világba. Például Gorbacsov
volt szovjet pártfőtitkár, aki hatalmas küldöttség élén nagyon jól
érezte itt magát, de vacsorázott már
nálunk a román kormány, valamint
a NATO vezérkara is, az Operaházzal való szoros kapcsolatnak köszönhetően pedig világhírű operaénekesek. A vendégkönyvünk igen
sok neves ember elismerő szavait
tartalmazza.
– Mit emelnek ki a látogatók bejegyzéseikben?
– A hamisítatlan magyar vendégszeretetet, a hangulatot, a kiváló ételeket és természetesen hazai
borok nyújtotta élményt. Különösen
ez utóbbi lepi meg őket, hiszen sok
vendégünk kevésbé ismeri a magyar borokat. A palack felbontása
után kiderül számukra, hogy a magyar bor is vetekszik más országok
világhírű nedűivel. A budafoki szőlősgazdák hordóban érlelt tételei
is mindig elnyerik tetszésüket. S a
zene és a Kárpát-medencei néptáncok szintén egy autentikus világba
repítik el vendégeinket.
– A kezdetekkor milyen segítséget kapott a helyi borászoktól és
a helytörténészektől?
– Újabb és újabb ötletekkel kerestek fel, hogy mit kellene tenni
Budafok fejlesztéséért. Felvetették,
hogy a használaton kívüli volt szovjet export pince kihasználatlanul
áll. Javaslatukat elfogadva cégem
megvásárolta a Nagytényi út 18–26.
szám alatti ingatlanokat, ahol kialakítottuk pincészetünket, amelyet
Budafok első polgármesteréről,
Záborszky Nándorról neveztük el,
részben munkásságának tiszteleg-
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ve, részben azért, mert felmenőim
között Záborszkyak is vannak. His�szük, hogy az általa megkezdett
úton érdemes továbbhaladnunk és
kötelességünk a kerület jövőjéért
dolgoznunk.
Az utcaszinten található, 1830-ban
épült klasszicista kúriát átengedtük a
XXII. kerület művészeinek. Jelenleg
az Ártér Művészeti Egyesület és a
Mészáros László Képzőművészeti Egyesület művészei használják
alkotóteremként. Tizennégy évig
voltam a Mészáros Kör elnöke, ma
már csak mecénása. A Záborszky
Pincészet belső tereiben is kiemelt
helyet kaptak a kerületi művészek
alkotásai. A kiállított Puccini-, Verdi-,
Wagner-, El Camino-bronzszobrok,
a borkút és maga a mesterségek múzeuma is helyi művészek alkotásai.
– Amit felépítettek az évek alatt,
dicséretes, de milyen álmai vannak még, amelyek megvalósításra várnak?
– A kápolna ablakából – a
helyiek a pestiskápolna jelzőt
használják – jól látható az egyik
legrégebbi budafoki kikötő, szemben állt az őrbódé, ahol a hajókat
megállították, és ha felmerült a
gyanú, hogy pestises beteg van
rajta, a hajót karanténba helyezték.
Érdekes, hogy a canonica visitatio
idejéből – amelyet Mária Terézia
rendelt el – részletes leírás olvasható a bécsi levéltári anyagokban
arról, kik éltek a kerületben, ki
gondozta a lelkeket, s milyen kegytárgyak voltak a kápolnában. Nagy
álmom, hogy ma is megálljanak itt
a hajók, mert véleményem szerint
Budafokot a Dunán keresztül lehet
attraktívan bekötni a budapesti
idegenforgalomba. A pincészetnek
közvetlen kijárata nyílik a Dunára,
a turisták onnan jutnának be e varázslatos világba a Borhegy
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alatti 17 kilométernyi pincébe, és
Budapest bornegyedébe. A kikötőhöz vezető kijáratban helyeznénk el
a vasúti borszállítási múzeumot a
budafoki önkormányzat és a MÁVHÉV Zrt. támogatásával. A mozdony,
a sín, a rámpa megvannak, ezek az
idén kerülnek a helyükre a korabeli
tartálykocsikkal együtt. A budafoki
Duna-partra különben sok kikötőt
álmodtam régen, s ma is. Több átjáró található a Dunához a vasút és
a 6-os út alatt, csak a belvárosban
három lehetőség van, ami már ma

BORNEGYED ÍNYENC PÁROSÍTÁSOK
adott. Bátran kijelenthetjük, hogy
nincs elzárva a kerület a Dunától.
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Íme, a tovább épülő, bővülő budafoki birodalom – nem csak budafokiaknak… 
TEMESI LÁSZLÓ

– Milyen más nevezetességgel
büszkélkednek még?
– Például a szovjet exportra
készült borok, pezsgők érlelésére szolgáló egykori tartályokkal.
Ezeket szeretnénk a közeljövőben
hasznosítani, egy bolhapiac vagy
bazársor kialakításával. A Tanpince
egyedi faragásokkal díszített hordósora is figyelemre méltó…

Békési Imre, bár sosem lakott
a XXII. kerületben, de a városrészért tett erőfeszítéseiért,
Budafok borászati hagyományainak megőrzéséért,
a borváros kialakításáért
2013-ban Budafok-Tétény
díszpolgárának.

Promontor étterem:
klasszikus ételekhez
gyönyörű borok

„Mindenből
a lehető
legjobbat
kínáljuk”
A modern gasztronómiában egyre fontosabb a minőség.
A minőségi alapanyagokból jóféle ételek és italok készülnek, és ha ezeket a legjobb szakmai tudással hangoljuk össze, az ízélményünk leírhatatlan.
A borászatáról híres kerületünkben erre különösen nagy
hangsúlyt fektetnek a Promontor Kertvendéglőben is.
A közelmúltban átadott hangulatos
budafoki Promontor Kertvendéglő
szakemberei szívesen ajánlják ételeikhez a helyi borokat.
– Mindenből a lehető legjobbat igyekszünk kínálni – válaszolja
Pongrácz Tamás, az üzemeltető cég
hálózati és szakmai igazgatója arra
a kérdésre, milyen kerületi borokat
ajánl egy-egy ételhez. Könnyű helyzetben van, mert borszakértőként
jártas ebben a kérdésben is. Általános bevezetővel kezdi válaszát:
– Az etyek–budai borrégióban
kell gondolkodni, borlapunk kínálatának nyolcvan százaléka erről
a környékről származik. Az itt előállított pezsgőknek és boroknak

is nagyrészt az etyek–budai borvidékről származó szőlő az alapanyaga. Az étlapunk is úgy épül fel,
hogy nagy hangsúlyt kapnak a mindenki által ismert, és éttermünkben
is klasszikussá vált ételek, például
a sertésszűzből készült bécsi szelet pirított szalonnás burgonyával,
vagy a lassan sütött kacsacomb
chilis káposztával. Az előbbihez
például a Debreceni Pince 2015ös Ex-Ante bora ajánlott, a pince
egyébként két sarokra található
az étteremtől. Jó hozzá a 2016-os
Szépvölgyönát Kereklevelű is, ami
egy kiváló chardonnay. Az utóbbihoz a Nádas Borműhely Műhelytitok 2014 ajánlott. A házi reszelt

tésztával tálalt marhapörköltünkhöz pedig a kínálatunkból a 2015ös Weninger kékfrankos, vagy a
2012-es Pók Tamás-féle bikavér illik. Természetesen bő választékunk
van helyi borokból, így mindenki
megtalálhatja ételeihez a kedvére
valót, ha mást képzel el, mint amit
mi ajánlunk.
Az ételekhez, italokhoz, a jó közérzethez újabban kulturális élmények is társulnak a Promontorban:
színházi előadások, neves művészekkel folytatott beszélgetések,
mint legutóbb Kamarás Iván színművésszel. A nyári hónapokban a
nagy szabadságolások miatt nehéz
ilyen műsorokat szervezni, de ős�szel tovább folytatódnak az igen
kedvelt összehangolt kulináris és
kulturális élmények. Péntekenként
pedig a finom ételekhez és italokhoz Bangó Endre énekes-gitáros
nyújt továbbra is aláfestő zenét.

(TEMESI)
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Legyen
Budafok-Tétény
Budapest
Bornegyede!
Túl vagyunk a negyedik Budafoki Pincejáraton, és ezzel
együtt számos remek kulturális programon. A rengeteg
csodát és látványosságot rejtő „kisváros a nagyvárosban” szlogenből is ismert Budafok-Tétény a Budapest
Bornegyede címre pályázik. Joggal, hiszen szőlészeti
és borászati múltja elismeréseként pontosan harminc
évvel ezelőtt már több más magyar településsel egyetemben Olaszországban megkapta „A szőlő és bor
városa” kitüntető címet.
Budafok-Tétény borászati hagyományai a régmúltig nyúlnak vissza,
gondoljunk csak a Törley vagy a
Francois Pezsgőgyárra és az 1900as évek elején üzemelő háromszázkét kereskedelmi borpincére.
A Budapest Bornegyede–Budafoki
Pincejárat projekt újdonsága abban rejlik, hogy a pincék egymással összefogva, egységes arculattal
mutatják be magukat a nagyközönségnek. A projekt két vezetőjével, a
Klauzál Ház megbízásából a Pincejárat művészeti vezetőjeként dolgozó
Deutsch Anitával és az önkormányzat kötelékében a stratégiai partnerekkel folytatott kapcsolattartással
is foglalkozó Salamon Judittal be-

szélgettünk a májusban indult kezdeményezésről.
– Mi hívta életre a Bornegyed
projektet?
S. J.: – Sok-sok év óta vágyunk
arra, hogy megmutassuk a világnak, milyen egyedülálló értékeket
rejt a kerületünk. A budafoki bor- és
pezsgőkultúra, a kisvárosunk alatt
futó hosszú pincerendszer nemcsak
Budapesten, de egész Európában
egyedülálló. Úgy éreztük, szinte titokban tartottuk kincseinket, és még
most is kevesen és keveset tudnak
erről a birtokunkban lévő, fantasztikus föld alatti és föld feletti világról.

– Miért fontos, hogy ezeket a
kincseket megismerjék az emberek?

lalkozunk, de a polgármesteri
kabineten belül több csapat is
munkálkodik azon, hogy a kerület
Budapest Bornegyedévé váljon, és
hosszú távon megvalósulhasson
egy régi álmunk: a Kárpát-medencei borászati látogatóközpont.
Végső soron ezt az elképzelést
segíti elő a Pincejárat mellett a
Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál, a
Bornegyed Magazin, a BP Clothing
által tervezett és már kapható Bornegyed kollekció (unisex kapucnis
pulóver, női-férfi póló és zokni) is,
valamint a fiatalok körében a hagyományos mesterségeket – mint
például a borászat – népszerűsítő
YouInHerit projekt, és már készül (a
Bornegyed magazin megjelenésére várhatóan megvalósul) az okostelefonos Bornegyed-applikáció.

S. J.: – Célunk, hogy növeljük a
kerületbe látogató magyar és külföldi turisták számát, fejlesszük a
turisztikai szolgáltatások színvonalát – szálláshelyek kialakításával,
infrastruktúra-fejlesztéssel, folyamatos kulturális programokkal –,
mert hosszú távon ezzel szeretnénk
új munkahelyeket teremteni a kerületben, és csökkenteni a fiatalok
elvándorlását. Szeretnénk, ha Budafok-Tétény a jelenlegi alvó városból élettel teli, pezsgő fővárosi
kerületté válna.
– Hogyan teszik az idegenek
számára is vonzóvá a XXII. kerületet?
Salamon Judit

D. A.: – A Pincejárat programjait mindig más és más kulturális
téma köré építjük, így az első alkalommal, amely a Budafok-tétényi
Tavaszi Művészeti Fesztivál idején
zajlott, koncertek és színházi előadások helyszínéül szolgáltak a pincészetek. A korábbi években a Klauzál Házban tartott eseményekből
idén néhányat „kivittünk” a házból,
hogy a pincéket is bekapcsoljuk a
kerület kulturális vérkeringésébe.
Június első szombatja a jazz és a
swing jegyében telt, a következő
Pincejáraton a tehetségkutató versenyre benevezett zenekarok bemutatkozása állt a középpontban,
míg augusztus első szombatján a
hagyományos magyar kultúra, a
népzene és a néptánc jutott főszerephez. Szeptember első szombatján idén is borfesztivál lesz, míg októberben, a Futafok versenyre vagy
a Gesztenyefesztiválra is gondolva,
családi napot tartunk.
S. J.: – Anitával elsősorban a
Budafoki Pincejárat projekttel fog-
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– Mennyi idő alatt és milyen
módon válhat sikeressé a Bornegyed projekt?
S. J.: – Több szakemberrel történt egyeztetés alapján úgy gondoljuk, három év szükséges ahhoz,
hogy a projekt „önjáróvá” váljon.
Bízunk benne, hogy ennyi idő alatt
sikerül kialakítani egy hosszú távon is önfenntartó struktúrát.

Deutsch Anita

D. A.: – Folyamatos visszajelzéseket kérünk a látogatóktól
tapasztalataikról, kérdőívezünk,
hogy minél jobb, kedvükre való
programokat tudjunk összeállítani. Nagy öröm számunkra, hogy az
eddigi visszajelzések kifejezetten
pozitívak, a vendégek kellemes
élményekkel távoznak kerületünkből, és viszik messzire jó hírünket. Az eddig felmerült igények
kielégítése érdekében mostantól
borászati szakmai előadásokat is
beépítünk a programba, amelyekhez a Promontórium Borlovagrend
tagjait kértük fel.

TAMÁS ANGÉLA
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A Promontorium nagymestere, Szűcs Zoltán hangsúlyozta,
a
46
meghívott
borlovagrend budafoki jelenléte emeli az
esemény színvonalát, felejthetetlen
élményt kínál az idei Borfesztivál borlovag résztvevőinek és az idelátogató
érdeklődőknek.

A világ első
pezsgőrendje

Borlovagok
a fesztiválon
Exkluzív program, borrendi avatás
és vonulás a Savoyai Jenő térre
A Promontorium Borlovagrend zártkörű programmal
jelentkezik a szeptember első hétvégéjén esedékes
borfesztiválon. A nagyközönség a Savoyai Jenő téren
találkozhat a díszruhába öltözött borlovagokkal.

Szűcs Zoltán, a budafoki Promontorium Borlovagrend nagymestere
tájékoztatta magazinunkat a borfesztivál programjáról. A budafok-tétényi rendezvényre 46 magyarországi borrend hivatalos közel
150 fővel, a program nagy része
zártkörű, a forgatókönyv természetesen ismert. Szeptember 2-án,
szombaton a Törley Pezsgőpincészet Zsolnay Termében gyűlnek ös�sze a borlovagrendek tagjai a reggeli órákban. Fél tízre díszruhában
vonulnak a Savoyai Jenő térre, ahol
Karsay Ferenc polgármester és a

kormányzat képviselője köszönti az
egybegyűlteket, majd megnyitják
a XXVIII. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivált.
Ezt követően a közeli Záborszky-pincébe vonulnak a meghívott
vendégek, ahol rövid túravezetés vár
rájuk. Az ebédet a Borkatakombában
költik el a borlovagrend tagjai, majd a
nap másik fénypontjaként borlovagrendi avatásra kerül sor Budafokon,
az Anna utcai Törley Gyűjtemény- és
Látogatóközpontban. A programot
kötetlen beszélgetés és természetesen koccintás zárja.

A Promontorium Borlovagrend
az idén a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének
tagjaira és a határon túli társult
tagokra összpontosít, nem vesz
részt a szeptember 2-i Pincejárat programjaiban. Saját, exkluzív
rendezvényét ezúttal a borlovagok
részvételével tartja meg. Természetesen – ahogy fentebb jeleztük –
a nagyközönség sem marad le a
látványról, a borlovagok felvonulását megcsodálhatja Budafok főterén és a Kossuth Lajos utca teljes
hosszában.

A világ borászati hagyományait őrző
Bacchusi Borrendekhez csatlakozva
Budafokon 1987-ben megalakult a
világ első pezsgőrendje, a Chevaliers
TÖRLEY is. A pezsgőrend természetesen szintén állandó résztvevője a
Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválnak.
A rendezvényen új tagokat is fogadnak a berkeikben az avatási ceremónián, Karkó János nagymester
és Quirin Károly ceremóniamester
vezetésével.
A pezsgőrend a magyarországi
pezsgőgyártás nagy alakjának, Törley Józsefnek állít emléket, s igyekszik megőrizni a nevével fémjelzett
évszázados hagyományokat. A pezsgőrend tagjainak szigorú követelményeknek kell megfelelniük, tudásukat a jelöltek próbákkal bizonyítják.
Az avatási szertartáson nemcsak a
különböző pezsgőfajták felismerésével kell megbirkózni, de feladat egy
nyerspezsgő degorzsálása is.
A rend tagjainak önként vállalt feladata, hogy tegyenek meg mindent
a minőség megőrzése érdekében,
ismertessék meg a széles közvéleménnyel a TÖRLEY Pezsgőpincészet
pezsgőit, s hirdessék a világban a
bor és a TÖRLEY pezsgő szeretetét,
a kulturált borfogyasztást, a bor fontos szerepét az emberek életében. A
rend rituális itala a TÖRLEY Extra Cuvée, mely kereskedelmi forgalomba
nem kerül.
SZILÁGYI LÁSZLÓ

GYERE
LE
VELÜNK
LD ALÁ!
A FÖLD ALÁ!
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Pincejárat helyszínek
szeptember 2–3-án
Törley Gyűjtemény
és Látogatóközpont

Magdona Borklub
és Rendezvényház

1221 Budapest, Anna utca 7.
www.torley.hu/torleymuzeum

1221 Budapest, Magdolna u. 30
www.magdolnaborklub.hu

Szentgál Bor
- LICS Pincészet

Barlanglakás
Emlékmúzeum

1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 44.
www.licspince.hu

1222 Budapest, Veréb utca 2–4
www.klauzalhaz.hu

Soós István Borászati
Szakképző Iskola
Tangazdasága

Borköltők Társasága
Étterem

1221 Budapest, Jósika utca 14.
www.borasziskola.hu

Seybold-Garab Pince
1221 Budapest, Péter-Pál utca 39.
www.seybold-garab.com

1223 Budapest, Jókai Mór utca 26.
Asztalfoglalás szükséges
a 06 1 424 5155-ös telefonszámon
www.borkoltoketterem.hu

Garamvári Szőlőbirtok
és Pezsgő Pince
1222 Budapest, Sörház utca 20.
www.garamvariszolobirtok.hu

Záborszky Pince
– Borváros
1222 Budapest, Nagytétényi út 24–26.
www.borvaros.hu

Katona Borház
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BUBICON,
a „borszépítő
berendezés”
Budafoki fejlesztés
a gyöngyöző borokért
A gyöngyöző borok professzionális előállítását segítő
berendezést fejlesztett ki a budafoki Nicron Kft., amely
iránt egyre nagyobb az érdeklődés. A cég az önkormányzattal kötött stratégiai megállapodás révén az eddiginél
is szorosabb kapcsolatot kíván kiépíteni a kerülettel.

1222 Budapest, Borkő utca 6/B
www.katonaborhaz.hu

Sümegi Pincészet
1222 Budapest, Tóth József utca 53.
www.sumegi.hu

Hagenmacher Art
Művészeti központ
Art Quarter Budapest, L’art Open
Studios, West Werk Studió
1222 Budafok, Nagytétényi út 48–50.
belső udvar.
www.aqb.hu, www.openstudios.hu

Debreczeni-Ferenczi
Családi Borászat
1222 Budapest, Nagytétényi út 18.
www.debreczenipince.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,
bemutatók, kóstolók, programok a csodálatos budafoki pezsgős- és borospincékben és kiállítóhelyeken.
Napijegy a Pincejáratra 1000 Ft, amit korlátlan számú utazásra lehet használni a helyszínek között
és vissza Budapestre, emellett még további kedvezményekre jogosít! Kerületi lakosok lakcímkártya
bemutatásával is jogosultak a feltüntetett kedvezményekre.
A PINCEJÁRATOK MENETRENDJE MEGTALÁLHATÓ A PINCEJARAT.HU OLDALON.

– Honnan jött az ötlet az új berendezés kifejlesztésére?
– A Nicron huszonegy éve forgalmaz rozsdamentes acéltermékeket, és ennek köszönhetően
folyamatosak a kapcsolataink a
hazai borászatokkal – válaszolta Restás Tibor cégvezető. – Régi
tervünk volt, hogy olyan saját fejlesztésű termékkel jelenjünk meg,
amely piacképes és innovatív. A
borpiaci tendenciák változása, a
magyarországi borászatok fejlődése indította el gondolatainkat abba
az irányba, amelynek eredménye a
BUBICON névre keresztelt berendezés lett. Piackutatásunk igazolta, hogy egyre nagyobb az igény a
gyöngyöző borokra, miközben professzionális előállításukat segítő
hasonló berendezéssel sehol nem
találkoztunk. A BUBICON nevet vidámnak és fiatalosnak tartjuk, s
a felhasználásra is utal. Ez évtől
„BUBICON borszépítő berendezés”
néven forgalmazzuk.

– Mit tud ez a készülék?
– A kívánt mértékben képes
csökkenteni a borok káros oldottoxigén-szintjét, a gyöngyöző bor kategória követelményeinek megfelelően
telíteni tudja szén-dioxiddal a fehérés rozéborokat. A készülékben egyedülálló módon egy lépésben játszódik
le a folyamat. Képesek vagyunk arra,
hogy a borászatok egyedi igényeihez
igazodva készítsük el a berendezést,
amely így mindig a kívánt minőségű
bort állítja elő a fogyasztók örömére.
– Berendezésüket mennyire ismerik a borászok?
– Az ötéves fejlesztési munka
eredménye húsz sikeresen működő
berendezés az ország szinte minden jelentős borvidékén, a legtöbb
fejlesztést tartalmazó berendezésünk a Varga Pincészet badacsonyörsi üzemében működik. Legkellemesebb, a kerülethez kapcsolódó
emlékünk az első szakmai napun-

kon, 2013-ban bemutatott „furmintissimo” gyöngyözőbor, melyet
a Garamvári Szőlőbirtokkal együttműködve készítettünk. Külföldről is
jelentős az érdeklődés, már három
készüléket értékesítettünk Ausztriában, Szlovákiában és Ukrajnában.
– Az önkormányzaton kívül kivel
működnek együtt?
– Roppant fontosnak tartjuk a
megkötött stratégiai megállapodást,
hogy még intenzívebben beépüljünk
a kerület életébe. Együttműködő partnerünk még itt a Soós István Borászati Szakképző Iskola, ahol azon dolgozunk, hogy a BUBICON a borászati
gyakorlat mellett az élelmiszer-ipari
technikusi képzésben is megjelenjen
– Milyen a kapcsolatuk a borászokkal?
– Több mint húsz éve vagyunk
jelen a borászatokban a tartálygyártó és rendszerépítő partne
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reinken keresztül, hiszen a
tőlünk vásárolt alkatrészeket
építik be a technológiákba. Régi
tervünk valósult meg a BUBICON kifejlesztésével, melynek
lényege, hogy közvetlenül is jelen legyünk a borászatokban.
Nincs egyszerű dolgunk, hiszen a
technológiai sorok egyik elemét
kínáljuk. A BUBICON egészen új
módszerrel tudja javítani a bor
minőségét, úgy, hogy kiemeli annak pozitív jellemzőit, miközben
nem történik semmiféle kémiai
reakció. Mint újdonságra óvatosan tekintenek erre a borászok,
ezért a fejlesztés, a márkaépítés
és a marketing különösen magas
erőforrás-igényű terhet jelent cégünknek. A beruházásokat szinte
teljes egészében uniós pályázati
forrásokból finanszírozzuk, így év
végére számítunk nagyobb volumenű rendelésre.
– Mennyire ismerik a kerületi borászatok a készüléket?
– A kezdetektől Dél-Budán
működünk, így bízunk benne,
hogy elég sok helyi vállalkozás,
köztük a borászatok is jól ismernek bennünket. Azért is tartottuk
fontosnak a kerülettel megkötött
stratégiai megállapodást, hogy
ismertségünket tovább növeljük,
mind a kerület, mind a magunk
hasznára. Elmondhatjuk, hogy termékpalettánk és szolgáltatásaink
sokfélesége egyedülálló hazai viszonylatban, hiszen folyamatosan
alakítottuk a vevői igényeknek
megfelelően.
– Milyennek tartja az idei évet, és
milyen terveik vannak jövőre?
– Nagyon jó évünk van, hiszen
az idén sikerült az országhatáron
kívül is megjelennünk a Nemzeti
Kereskedőház közreműködésé-

vel. A szlovák és ukrán értékesítéseket követően jelentős érdeklődés mutatkozik a berendezésre
Szerbiában, Horvátországban és
Szlovéniában is. Hazai eladásaink a borászati pályázatok eredményhirdetésének időpontjától
függenek. A kiadott ajánlataink
száma optimizmusra ad okot,
bízunk benne, hogy a következő
szüretre meg tudjuk háromszorozni a borászatokban működő
berendezéseink számát. Addig is

folyamatosan fejlesztjük, újabb
szolgáltatásokkal látjuk el a készüléket, és mindent megteszünk
azért, hogy még többen megismerjék azt.
– Ön milyen bort szeret?
– Nagyon szeretem, ha van
buborék a borban, de a „beszélgetős”, könnyű, illatos rozékkal
is szívesen koccintok. A fejlesztéseknél és piaci megjelenések-

nél, a stratégia megalkotásánál
az én személyes ízlésem nem
volt mérvadó, olyan berendezést
kívántunk a piacra dobni, amely
hasznos, felkelti a potenciális
vevők érdeklődését, és használatával mind a borászatok, mind a
vevők nyernek, hiszen jobb, más
minőségű borhoz juthatnak.
– Mi a véleménye a Bornegyed
fejlődéséről, egyre nagyobb népszerűségéről?

– Magyarországon az elmúlt
években egyre népszerűbbek a
borok, és ezen belül a hazai borok. A különféle bortúrák, pincelátogatások, nyitott pincék napja
vagy éppen borkóstolók rendkívül
divatosakká váltak. Remek ötletnek tartom a Pincejárat beindítását. Budafok mindig is meghatározó szerepet töltött be a bor
és a pezsgő gyártásában, csak
üdvözölhető, hogy a Bornegyed
ilyen gyorsan fejlődik, és biztos

vagyok benne, hogy a jövőben
még tovább fog fejlődni. A kerületben működik a legnagyobb
múltú magyarországi borászati
iskola, amely a Bornegyed fejlődésének köszönhetően még
nagyobb figyelmet kaphat. Számunkra is fontos, hogy a Nicron,
mint gyakorlati helyszín, lehetőséget nyújtson a legkorszerűbb
technológia iránt érdeklődő fiatalok számára.
 TEMESI LÁSZLÓ
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Budafok gyümölcsöstála
A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola előtti területet szeptembertől teljes egészében birtokba vehetik a gyalogosok.
A tervezőknek köszönhetően az
iskolás, óvodás és bölcsődés gyerekek és családjaik közlekedése
biztonságosabbá válik, a gyermekek környezete pedig egészségesebb lesz. Az autóforgalom (és az
egészségtelen kipufogógázok) eltűnnek az intézmények előtti területről, amely korábban parkolóként
működött. Helyére egy új közösségi teret alakít ki Budafok-Tétény
önkormányzata. A lépcsőkön elhelyezett ülőfelületek modernek és
egyben praktikusak is.
A Rózsakerti lakótelep központjának északi oldalán, a tízemeletes háznál pótolták a tervezők a
parkolóhelyeket, és az utat egyirányúvá alakítva lehetővé teszik a
szülőknek, hogy az iskola bejáratát

gépkocsival is megközelíthessék.
A kerület megújítja és jelentősen
bővíti a közeli játszóteret is. A korszerű, új játszóeszközök mellett itt
is javulnak a biztonsági és higiéniai
körülmények, mivel a gyerekeket
és a környezetet kerítés is óvja. A
játszótér vizuálisan és rendeltetését illetően is kettéválik: az északi
területen található a kicsiknek szánt
árnyékosabb terület kisméretű játszóeszközökkel, a déli részen a nagyobbak próbálhatják ki a korosztályuknak megfelelő játékokat.
Hasonló a helyzet a József Attila-lakótelep teljes parkfelületével,
amelyet a kerület több ütemben újít
meg. Az első etapban már megtörtént a terület déli részén található új
gyalogutak kialakítása, a nagyobb
biztonságérzetet nyújtó közvilágítási hálózat bővítése, automata
öntözőrendszer kialakítása és parki
bútorok elhelyezése. A lakótelepen

található teremgarázs is megújul
még az idén, melynek köszönhetően több parkolóhely áll rendelkezésére a lakosoknak. A tervek szerint
a megújulás jövőre folytatódik a következő ütemmel, ekkor csinosítják
ki a játszótereket.
A Budafoki Szomszédok Piacán
a Kerület napján vehették először
birtokba a gyerekek azt a gyümölcskompozíciót ábrázoló szoboregyüttest, amely nemcsak díszíti a
teret, hanem alkalmas a megpihenésre is. Csobán András szobrászművész alkotása nem csak a gyerekek nagy kedvence, sokan ülnek
és beszélgetnek itt a nap bármely
szakában, hiszen a gyümölcsök
játszóeszközként, szoborként és
utcabútorként is működnek. Az
alkotás a Nemzeti Kulturális Alap
pályázati támogatásának segítségével és a kerület saját forrásából
létesült.

Régi idők új kapui

Csobán András szobrász, Németh Zoltán alpolgármester, Karsay Ferenc polgármester
és Szabolcs Attila országgyűlési képviselő a budafoki Piactéren álló új szoborcsoport avatásán

Településünk nagy hangsúlyt fektet a
hagyományok és az értékek megőrzésére, ezért a képviselő-testület idén
is megszavazta a budafoki belvárosi
épületek homlokzati és tetőszerkezeti
elemeinek, illetve Budafok-Tétény történelmi utcaszakaszain a jelentős eszmei értéket képviselő régi kapuk felújításáról szóló pályázatokat. A 2017-es
költségvetésből a Budafok-Belváros
megújul III. ütem keretében 10 millió
forintot, a második alkalommal meghirdetett kapupályázatra pedig 5 milliós keretösszeget biztosítottak.
A Budafok-Belváros megújul című
pályázat első felhívására 2014-ben
tizenöten jelentkeztek, ezekből a

képviselő-testület Városfejlesztési és
-üzemeltetési Bizottsága 11 pályázatot támogatott összesen 35 millió forinttal. A pályázat tovább folytatódott
2016-ban, melyben az önkormányzat
a II. ütem lebonyolításához 20 millió
forintot különített el, valamint 5 millió
forinttal a Régi idők új kapui nevet viselő új pályázatot hirdette meg. Idén
is mindkét pályázatra érkeztek sikeres pályamunkák, az idei beadási határidő lezárult, de a pontos szakmai
értékelés a döntés megalapozására
még folyamatban van. A felújítási
munkálatok elvégzésének költségét
90 százalékban az önkormányzat állja, a maradék 10 százalékban terheli

csak a tulajdonost. A pályázók többsége magánszemély, de több kapu
megmentését vállalta fel az egyház
is. Jövő májusban várhatóan ismét
lesznek ilyen pályázati lehetőségek,
melyekre bárki jelentkezhet. A homlokzati értékmentés a Budafok városközpontban, valamint a Tóth József
és a Péter-Pál utcában folytatódik.
A régi kapuk felújítási munkálatait
Budafok és Nagytétény városközpontjában, a Tóth József utcában,
valamint a Péter-Pál utca területén
elhelyezkedő ingatlanokon, de városképi szempontból indokolt esetben a
kerület más területén is támogathatja
az önkormányzat.
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KRESZ-park gyerekeknek
Játékos formában tanulhatják meg
a gyerekek a közlekedés szabályait
Budafokon, a kerületi önkormányzat
által újjáépített és június 9-én átadott
KRESZ-parkban. A gyönyörű, hatalmas fákkal körülölelt téren a 70-es
években is hasonló park működött.
Az évek múlásával elhasználódott a
terület, és az eszközök is szépen lassan eltűntek. Lakossági kérésnek és
összefogásnak köszönhetően az önkormányzat, sok helyi civil szervezet
és persze az itt élők együtt álmod-

Megszépül a rendelőintézet
Három évvel ezelőtt fejeződött be a
Káldor Adolf Szakorvosi Rendelőintézet energetikai felújítása. A munka
az önkormányzat saját forrásából
finanszírozott kazáncserével és
kisebb fűtés-korszerűsítéssel kezdődött, majd egy sikeresen elnyert
pályázati lehetőséggel a közel 220
millió forintos beruházás 85 százalékát európai uniós forrás, a fennmaradó 15 százalékot pedig a kerület
önkormányzata biztosította. Ebben
az ütemben az épületben lecserélték
a nyílászárókat, megújult a homlokzat, a lapos tető és a padlásfödém,
valamint akadálymentes lett az
egész intézmény. A nyolcmillió forint
értékű külső árnyékolási munkálatokat az önkormányzat saját forrásból
finanszírozta, aminek köszönhetően
az épületben elviselhető a meleg a
nyári hónapokban. A korszerűsítés-

sel csökkent a földgázfogyasztás,
ezzel évente közel 8,5 millió forintot
takaríthat meg a kerület, és 78 tonnával kevesebb szén-dioxid kerülhet
a levegőbe. Az épület energetikai
korszerűsítését követően, 2015-ben
teljeskörűen felújították a nyugati
oldali vizesblokkokat, és mozgássérültek részére WC-ket alakítottak ki a
rendelőintézet földszintjén, valamint
a többi emeleten. Ezenfelül kicserélték a pinceszinti alapvezetékeket
– fűtés-, víz-, csatorna- és gázvezetékeket – is. A beruházás mintegy 60 millió forintba került, amit
Budafok-Tétény önkormányzata finanszírozott. A felújítás idén tovább
folytatódik, szintén teljes egészében
a kerület költségvetéséből. A tervek
már elkészültek, a közbeszerzés
lezajlott, jelenleg a szerződéskötés
van folyamatban. A beruházásnak

köszönhetően az orvosi rendelő belső terei teljesen megújulnak. A rendelés mellett több ütemben folynak
majd a munkálatok anélkül, hogy
ebből a betegek bármit is észlelnének. Első lépésben a pincében és a
tetőtérben található gépészeti szint,
valamint a IV. emelet szépül meg,
majd fokozatosan haladnak szintről
szintre a szakemberek. A beruházásnak köszönhetően, amire az önkormányzat a költségvetésből 576
millió forintot különített el, megtörténik a teljes belsőburkolat-csere,
az elektromos hálózat újrahúzása,
a gépészet felújítása. Ezek után az
összes váróterem, lépcsőház tiszta,
új környezetben várja a betegeket.
A beruházás a tetőn elhelyezett
napkollektorokkal lesz teljes. A tervek szerint ősszel kezdődhetnek el
a munkálatok.

ták újjá ezt a közlekedési parkot. A
tükörsima aszfalton lehet biciklizni,
rollerezni, görkorcsolyázni vagy éppen sétálni, de csak a kijelölt útszakaszokon. A hatalmas parkot kerítés
veszi körül, így a szülők bátran elengedhetik csemetéjüket, hogy felfedezzék a közlekedés szabályait, és
megismerjék a veszélyeit. A kerületi
rendőrkapitányság megadott időpontokban bemutató foglalkozásokat tart
a kicsiknek a helyes közlekedésről. A
gyerekek nagy kedvence a stilizált

üzemanyagtöltő állomás, a működő
jelzőlámpák és a vasúti átkelőhelyek, melyeket nagy odafigyeléssel
használnak. A Felelősséggel a Közlekedőkért Alapítványnak köszönhetők
a parkban elhelyezett táblák és kiegészítő eszközök, amelyek korábban
az Orczy-kertben voltak. Az árnyékot
adó fák alatt ülőhelyeket alakítottak
ki, és még egy ivókút is várja a gyerekeket. A KRESZ-park nyáron reggel
nyolctól este kilenc óráig várja a látogatókat.
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Kulturális örökségvédelem
Több mint 600 európai
uniós pályázat közül a
budafok-tétényi is győzött,
az úgynevezett YoulnHerit
projekt megvalósítására 2019. május 31-ig van
lehetőség. A programmal a
borfesztiválon is megismerkedhetnek az érdeklődők.
A YouInHerit projekt célja olyan innovatív módszerek és eszközök kidolgozása, melyek lehetővé teszik a fiatalok bevonását az olyan tradicionális
szakmák megőrzésébe, amilyen például a borászat és a szőlészet – tájékoztatta lapunkat Szepesfalvy Anna
alpolgármester és Wintsche-Mikesch
Viktor projektmenedzser. A kitűzött
cél, hogy szakmai segítséggel és a
fiatalok bevonásával, innovatív és

kreatív ötleteikkel növelni tudjuk a
projektben részt vevő régiók versenyképességét, ezáltal megőrizzük
kulturális örökségünket.
A projektben öt közép-európai
országból (Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Olaszország és
Lengyelország) összesen 12 partner
vesz részt, Budafok-Tétény önkormányzata pedig mint vezető partner
koordinálja ezt az együttműködést.
„Van, ahol a gondola, a sólepárlás
vagy akár az olívaolaj-termesztés
van fókuszban, Budafok-Tétényben
értelemszerűen a borászat hangsúlyos. Hármas célt tűztünk ki magunk
elé: kiemelten fontosnak tekintjük a
turizmus fejlesztését Budafokon, a
pincészeteknek humánerőforrást kell
találnunk, és városmarketing-szempontokat is érvényesíteni szeretnénk.

Ezért a 18. életévüket betöltöttek és
a pár évvel idősebbek bevonásával
a Soós István Borászati Szakképző
Iskolával közös képzést tervezünk
indítani” – mondta Szepesfalvy Anna.
A projekt a nemzetközi partnerségre épít, amelynek lényege a tapasztalatcsere, az együtt gondolkodás, a meglévő módszerek átvétele
különféle partnerségi eseményeken
keresztül.
A transznacionális együtt gondolkodás tárgya bármilyen hagyományos
mesterségnek és az ahhoz tartozó
kulturális örökség újjáélesztése, majd
gazdasági hasznosítása kreatív megoldásokkal, a fiatalok bevonásával.
A YouInHerit programal találkozhatnak az érdeklődők a Budafoki
Pezsgő- és Borfesztiválon.
SZILÁGYI LÁSZLÓ

Otthonosabb óvodák, bölcsődék
A számos látványos beruházás mellett nagy figyelmet fordít az önkormányzat a kevésbé szembetűnő fejlesztésekre is. Mindig is fontos volt
a kerület vezetésének a felnövekvő
generációk sokrétű támogatása.
Ilyen például azon intézmények kicsinosítása, amelyekben a gyerekek egész napjukat töltik. Idén nyáron is sok óvodában és bölcsődében
folytak munkálatok.
A nevelési év szeptemberi kezdetén lehet, hogy semmit sem vesznek észre a szülők és a gyerekek,
pedig sok olyan fejújítás történt,
amit, ha nem végeztek volna el,
akkor a napi működés került vol-

na veszélybe. Jelentős beruházás
volt a gépészeti vezetékek cseréje
a Rózsakert és a Leányka Tagóvodában, illetve a Rózsakert Tagbölcsődében, összesen nyolcmillió
forintért. A Huncutka Tagóvodában
bekövetkezett süllyedés okainak
megvizsgálása és a hiba kijavítása
is megtörtént a nyár folyamán. A
rekkenő hőségben nagy szükség
van az árnyékoló vitorlákra, amelyek javítása több mint négymillió
forintba került. Az óvodák udvarán
telepített vízpermetmedencék több
mint hárommillió forintért valósultak meg. Az épületeken belül több
helyiségben valósult meg hideg-

burkolat- és parkettacsere is ös�szesen közel kilencmillió forintért.
Az önkormányzat tízmillió forintos
keretösszeget biztosít a különböző bútorok cseréjére, melyből már
közel hárommillió forintért sikerült
vásárolni újakat, amelyeket el is
helyeztek a csoportszobákban. A
szokásos tisztasági festésre és mázolásra közel húszmillió forintot fizetett ki az önkormányzat. A tervek
között szerepel továbbá a Csicsergő
Tagóvoda és Mocorgó Tagbölcsőde
tető- és csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása is.
A SZÉPÜLŐ KISVÁROS ROVAT
CIKKEIT VISZKOCSIL DÓRA ÍRTA

A YouoinHerit programban részt vevő kerületi fiatalok
a Soós István Borászati Szakképző Iskola tangazdaságában
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Bornegyed ruhakollekció
Borfesztivál okostelefonon
Modern mobilapplikációt kínál Budafok-Tétény önkormányzata
A már meglevő és sikeres
alkalmazás után újabb interaktív megoldással jelentkezik a kerület. A borfesztivál
és a Pincejárat legfontosabb tudnivalói mobiltelefonról is letölthetők.
Budafok-Tétény önkormányzata
magyar és nyugat-európai példákat figyelembe véve olyan okostelefonokra telepíthető alkalmazást
fejlesztett ki 2016-ban, amellyel a
kerületi polgárok gyorsan és kényelmesen jelenthetik be a közterületen észlelt hibákat. A Budafoki
Pezsgő- és Borfesztivál közeledtével az önkormányzat újabb interaktív újítást ajánl a helybéli polgárok
figyelmébe.

„Tavaly óta több mint 1600 kerületi lakos töltötte le az okostelefonokra telepíthető alkalmazást, amelynek
segítségével bejelenthetik a közterületen észlelt hibákat. A sikeren
felbuzdulva fogalmazódott meg az
igény, hogy az applikációt érdemes
volna kiterjeszteni a turizmusra is”
– közölte lapunkkal Zugmann Péter
alpolgármester.
A szeptember első hétvégéjén rendezendő XXVIII. Budafoki Pezsgő- és
Borfesztivállal kapcsolatos programok,
tudnivalók, a legfontosabb adatok is
elérhetők lesznek mostantól egy mobilapplikáció támogatásával. Természetesen a modern technika segítségével
állandó felületen jelennek meg Budafok-Tétény, más néven Budapest Bornegyedével kapcsolatos információk.

A belvárosból induló Pincejáratok segítségével Budafok történelmi
pincéibe látogathatnak el az érdeklődők minden hónap első szombatján. A tervek szerint minden további
tudnivalót megtalálnak a felhasználók a mobiltelefonos applikáció
segítségével az okostelefonjukon.
„Tavaly büszke voltam arra, hogy
egy mobiltelefonos alkalmazással
olyan interaktív felületet sikerült
kialakítanunk, ahol a legfontosabb
kerületi híreinkről azonnal tájékoztatni tudjuk a lakosságot. Remélem,
hogy a turisztikai céllal kifejlesztett
új applikáció is hasonlóan sikeres
és népszerű lesz, akár az elődje” –
mondta a Bornegyed magazinnak
Zugmann Péter alpolgármester.
(SZ. L.)

Egyedi, fiatalos, lendületes – a kerület történelmi és
kulturális háttere, valamint az idén immár 28. éve megvalósuló Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál szellemisége
ihlette meg a Budapest Bornegyed kollekció tervezőit, a
BP Clothing művészeit. A kiindulópontot az a több mint
5 éve sikeresen működő fővárosi „lovebrand” jelentette,
amely szinte adta magát a továbbgondolásra, az egyes
kerületi sajátosságok felfedezésére. Az önkormányzat
célja a kezdeményezéssel, hogy a fiatalok körében erősítse kerületi identitásukat, hogy büszkén viseljék magukon Budafok-Tétény szimbólumait.
A borfesztiválon a 15 ezer forint felett vásárlók ajándék pezsgőt is kaphatnak a ruhákhoz.
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Sokra vitte
a Hugica
Takács Orsolya személyében
korszakos egyéniség búcsúzik
a vízilabda-válogatottól
Nem vagyok benne biztos, hogy bármelyik
csapatsportban van még olyan játékos a Földön,
aki három év alatt a nulláról eljutott volna a világbajnoki
címig. Takács Orsolya, kerületünk büszkesége ilyen
vízilabdázó. Világ- és Európa-bajnok – sajnos újabb
trófea, legalábbis a válogatottal, már nem járulhat
gyűjteményéhez, mert a budapesti világbajnokság
befejeztével bejelentette visszavonulását. De csak
a nemzeti együttestől, mert anyaegyesületében,
a BVSC-ben még folytatja pályafutását.
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Takács Orsolya, mint megannyi sorstársa, természetesen úszóként kezdte. Csakhogy tizenhét éves korára
pályafutásán válaszúthoz érkezett.
„Ekkorra egyértelművé vált számomra, hogy nem lesz belőlem világbajnok úszó. Viszont az úszás, az
uszoda nem engedett, kellett valami
megoldást találnom. Ez a megoldás a
vízilabda volt. 2002-ben átnyergeltem
a labdás rokonsportágra, és legnagyobb meglepetésemre három évvel
később már a világbajnoki dobogó
tetején álltam társnőimmel Montrealban. Hogy ez így történhetett, azt Faragó Tamásnak köszönhetem” – kezdte
a visszaemlékezést a sportággal való
ismerkedésre a négyéves kora óta
kerületünkben élő vízilabdázó, akinek
csak egy ugrás volt eljutni a találkozónk színhelyére, a rózsavölgyi Ady
Endre útról a Savoya Park kávézójába.
„A balsikerű athéni olimpia után
hét helyen kicserélődött a válogatott
csapat, Tonó az alkatom alapján választott ki úgy, hogy alig hároméves
vízilabdás múlt állt mögöttem. Biztosan látott bennem fantáziát, én pedig
szorgalommal, kitartással igyekeztem
meghálálni a bizalmat. Veretlenül, sőt,
pontveszteség nélkül megnyertük a
2005-ös montreali világbajnokságot,
még kimondani is hátborzongató, a
csoportban és a döntőben is legyőztük az Egyesült Államok manapság
verhetetlennek tartott válogatottját.
Nekem álomszerű volt ez a montreali világbajnokság, húszéves voltam,
azt sem tudtam, mi történik körülöttem, csak játszottam. Amikor Tonó
beküldött a vízbe, akkor beugrottam,
és igyekeztem megcsinálni, amit az
edzőm kért. Többnyire sikerült. Így
hát, ha lehet azt mondani, azonnal a
csúcson kezdtem. Idén a budapesti
volt a hetedik világbajnokságom.”
Ebbe a tizenkét évbe belefért
három olimpiai negyedik hely, hat
Európa-bajnokság – négy bronz- és
egy aranyéremmel –, és tengernyi
élmény.

ÉLETMÓD SPORT
És hat szövetségi kapitány.
Volt, aki nem hagyott benne maradandó nyomot, másokra szívesen
emlékszik a búcsúzó Takács Orsolya.
„Az első Faragó Tamás volt. Sokat törtem a fejem, hogy róla mit
mondhatnék, legyen elég annyi, neki
köszönhetem, hogy most itt beszélgethetünk. Szilágyi Péter és Godova
Gábor után Petrovics Mátyás következett. Matyival remek az együttműködés, jó szakember és nagyon jó
ember. A BVSC-ben is ő a klubedzőm.
Merész Bandi négy évig irányította a
válogatottat, neki „a DNS-ében van”
a vízilabda, hiszen az édesanyja, Ördög Éva indította be Magyarországon
a sportágat. Az ő időszakában lettem
itthon 2010-ben az Év vízilabdázója.
Birge? Pontosabban Bíró Attila, a jelenlegi kapitány – nos, ő úgy robbant
be az életünkbe, mint egy hurrikán.
Nála játszottam szerintem a legjobban – általában is az a kulcs a
vízilabdához, hogy az ember folyton
igyekezzen javulni, akár még túl a
harmincon is.”
Orsi természetesen nem hagyja
abba a vízilabdázást, nevelő egyesületében, a BVSC-ben – ahová
olaszországi, bolognai és bogliascói
légióskodás után tért vissza – folytatja még.
„De már csak napi egy edzéssel.
Lassan a póló utáni életre is gondol-

„

A magyar válogatott
generációváltás
előtt áll, egyelőre csak
én jelentettem
be a búcsút, a többiek
nevében nem
beszélhetek, de bármi
előfordulhat.

nom kell, edző nem szeretnék lenni,
de valahol a BVSC vezetésében el tudnám képzelni a jövőmet” – tervezget.
Orsinak rendkívül sokat jelent Budafok, a kerület.
„Szerintem tökéletesen ráillik Budafok-Tétényre a mottónk: Kisváros a
nagyvárosban. Csöndes, nyugodt ez a
környék, ugyanakkor minden megtalálható itt, ha nem akarunk, el se kell
mennünk innen. Ha meg igen, akkor
gyorsan elérhető a Belváros. Nekem
már a nagymamámék is itt laktak, mi
négyéves koromban költöztünk ide,
ha tehetném, az egész életemet Budafokon élném le” – mondja.
A válogatottól búcsúzó egykori
csapatkapitány nem félti szeretett
sportágát.
„A mai női vízilabdát nem is lehet ahhoz hasonlítani, amilyen akkor
volt, amikor én elkezdtem játszani.
Látványos, gyors lett a játék, ma már
nem lehet ellavírozni egy mérkőzésen, minden másodpercben figyelni
kell. Az olimpián, már Tokióban, tizenhárom helyett tizenegy tagúak
lesznek a csapatok, cserébe kettővel
emelkedik a részt vevő válogatottak
száma – érdekes változtatás, meglátjuk, hogyan bírják a csapatok a
szűkebb kerettel. A magyar válogatott generációváltás előtt áll, egyelőre csak én jelentettem be a búcsút,
a többiek nevében nem beszélhetek,
de bármi előfordulhat. Ez persze már
nem az én gondom, azt hiszem, éppen időben fejezem be válogatottbeli
pályafutásomat. Fáj, hogyne fájna,
hogy a Margitszigeten nem tudtunk
bejutni az elődöntőbe, de azt hiszem,
az ötödik hely megszerzésével legalább a becsületünket megőriztük. Hej,
ha azt a Kanada elleni meccset törölni
tudnám az emlékeimből!” - sóhajt
Takács Orsolya.
Még az a szerencse, nagyságrendekkel több olyan válogatott
mérkőzés van az elmúlt tucatnyi évből, amire visszaemlékezhet...

CH. GÁLL ANDRÁS

„A nem éppen sikeres 2004-es athéni olimpia után –
nyolc csapat közül hatodik lett Magyarország – újjá
kellett építenem a válogatottat, és új csapathoz nyilvánvalóan új emberek kellettek. Orsi az utánpótlás-válogatott perifériáján volt, nem tudott bekerülni, nekem
viszont feltűnt fantasztikus fizikuma, 191 centis testmagassága. Úgy gondolkoztam, ahogy a korai angol
futballedzők: kiválasztom a fizikailag alkalmas játékost,
aztán utólag megtanítom futballozni, bocsánat, vízilabdázni. És Orsi roppant gyorsan tanult, megvolt benne a
sportág, a munka iránti alázat, azok a lelki és szellemi
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tulajdonságok, készségek, amelyek egy játékost játékossá tesznek” – mondja egyik kedvenc tanítványáról
Faragó Tamás olimpiai bajnok, a női válogatott korábbi
szakvezetője.
Faragó és Takács között gyorsan kialakult a „kémia”, amit egy szerencsés körülmény is segített.
„Orsit elneveztem Hugicának, mivel nagyon hasonlított a húgomra, s attól kezdve szinte családtagnak
számított. Még most, annyi év után is meghatódom,
hogy kedvenc edzői között említ. Mi sem bizonyítja jobban, hogy rászolgált a bizalmamra.”
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Ifjú titánok vízen
és szárazon

Zombori Gábor

Országra-világra szóló sikereket
halmoznak kerületünk reménységei
Budafok-Tétény hagyományos bajnokneveldéi, a Budafóka SE úszó- és a BMTE atlétikai szakosztálya továbbra is ontják a sikeres fiatal sportolókat, de tiszteletbeli
budafoki műhelynek tekinthetjük a Lágymányosi Spari
kajak-kenu tehetséggyárát is, hiszen bár a Kopaszi-gát
és környéke nem tartozik kerületünkhöz, versenyzőik jó
része Budafok-Tétény polgára. És ha néhányan ma már
az MTK-nak, illetve a KSI-nek is szerzik a babérokat,
a kezdetek a Budafókához kötődnek.
Az udvariasság szabályait betartva
először egy fiatal hölgyet mutatunk
be, MOLNÁR JANKÁT, a BMTE atlétikai szakosztályának büszkeségét, aki
augusztus elején Győrben, az Európai
Ifjúsági Fesztiválon (EYOF) bronzérmet szerzett 400 méter síkon a spanyol Andrea Hernández Jiménez és a
cseh Barbora Maliková mögött.
Már ha Janka egyáltalán bemutatásra szorul, mert a néhány száz
méter híján diósdi illetőségű futó –
Bartha Attila tanítványa – már hét
éve edz a Promontor utcában.
„Rengeteget
készültem
az
edzőmmel, tréningeztünk két hetet
Tatán az olimpiai edzőtáborban, utána pedig egy hetet Győrben gyakoroltunk a magyar csapattal együtt.
Nekem 54,44 másodperc az egyéni
csúcsom az egykörös távon, és attól
alig elmaradva kereken 55 mp-et
futottam most az EYOF döntőjében”
– mondja Janka, aki sportszerűen elismeri: „A spanyol lánynak az utolsó
100 métere is nagyon jó volt, ami nekem kicsit gyengébben sikerült, mivel
már elfáradtam a végére.”

Szőke Attila

Molnár Janka
és Vizi Sándor,
a BMTE
ügyvezetője

Gáll András

SZŐKE ATTILA tősgyökeres budafoki, ráadásul annyi szállal kötődik
kerületünkhöz, hogy az már szinte mellékes, hogy pár kilométerrel
északabbra, a Lágymányosi Szpariban kenuzik. Viszont négy évig a
példaképéről, kerületünk legendás
olimpiai bajnokáról, Kolonics Györgyről elnevezett általános iskola tanulója volt. Idén pedig előbb Belgrádban
Európa-, majd Pitestiben világbajnoki
címeket szerzett kenupárosban, a
dunaújvárosi Slihocki Ádám partnereként. Igaz, egyelőre még nem a
felnőttek, hanem az ifjúságiak között.
„A kenuzással tízéves koromban
ismerkedtem meg, Dávid Eszter volt az
első edzőm, majd három éve Guj Attila vette át a tréningek irányítását, s a
mostani sikereim is az ő szakmai munkáját dicsérik” – mondta Szőke Attila.
Pitestiben a C-1 1000 méter, az
olimpiai szám versenyét nyerték
meg, s ehhez még ráadásképpen
hozzátették a C-4 500 méter ezüstérmét. Így Attila be is fejezte a korosztályban, jövőre már az U23-ban indul,
ami átmenetet jelent a felnőttek mezőnye felé.
ZOMBORI GÁBOR – Horváth Tamás
tanítványa – is a győri EYOF-on tündökölt, akárcsak Molnár Janka: a
2002-es születésű srác megnyerte
a 200 méteres hátúszást (2:02,17
perc), 100 méteren ezüstérmes lett
(56,38 perc), s tagja volt a bronzérmes 4x100 méteres mixed vegyes
váltónak is. A 15 éves fiatalember a
Klauzál Gábor Uszodában sajátította
el az sportág alapjait, s a kezdetektől fogva a Budafóka versenyzője,
eleinte Takács Imre, majd – és jelenleg is – Horváth Tamás tanítványa.
Gábor igazi „mindenevő” a medencében, hiszen az idei serdülő
országos bajnokságon, ugyancsak
Győrben, hét aranyérmet szerzett
– háton, gyorson, vegyesen és két
váltóban –, de az igazi kedvence a
hátúszás.
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A sokoldalú úszó az M0-s híd
túlsó oldalán, Halásztelken lakik –
onnan jár be naponta az edzésekre
–, tehát a legendás Cseh László
földije. A példakép adott, ott él a
szomszédban...
A tehetséges budafoki kvartett negyedik kiválasztottja a legfiatalabb:
GÁLL ANDRÁS még csak augusztus
12-én töltötte be a tizennégyet. A
Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola diákja most kezdi
a nyolcadikat, s bár jó tanuló, gondolatait sokkal inkább a sport tölti
ki. Négyévesen a Budafókában kezdett úszni Horváth Tamás és Takács
Imre keze alatt, most az MTK-ban
versenyez, edzője Kovács László.
Az igazi sikerek azonban egy ös�szetett sportágban, az öttusában
kezdtek érkezni, ahol a KSI-nek
szerzi az aranyérmeket a Sörház
utcai lakos. Négy éve verhetetlen
idehaza a két-, majd manapság
már a háromtusában. Andris közben szorgalmasan ismerkedik a lovaglással is, Balogh István mestertől vesz leckéket a gödi lovardában,
a párbajtőrvívás rejtelmeibe pedig
Hegedűs Ferenc vezeti be.
A sportág kettős versenyrendszerében az országos bajnoksággal párhuzamosan a többfordulós
Magyar Kupában is érmeket osztanak, s Andris mindkettőben már
húsz arany körül jár. Idén előbb az
országos bajnokságot rendezték
Székesfehérváron, ezt Andris fölényesen megnyerte, miután a 200
méteres gyorsúszásban utcahos�szal győzött, s a lövészetben is a
második legjobb eredményt érte el
– ezek után a hendikepes futásnak
a 26 másodperces előny birtokában nem is maradt igazán tétje. A
valódi kihívásnak az olimpiai reménységek prágai versenye ígérkezik ősszel – immár nemzetközi
mezőnyben.
CH. GÁLL ANDRÁS
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Három Királyfi
családi nap
BudafokTétényben
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Biztató a játéka a Budafoknak a másodosztályban

Megy ez az NB II-ben is...
Ausztriai edzőtáborozással készült a 2017–2018-as idényre a Budafoki MTE NB II-be
frissen feljutott labdarúgócsapata, ami azért nem feltétlenül megszokott dolog egy
második vonalbeli együttesnél – de hát a piros-feketék nem átlagos NB II-es klub,
amint azt a Magyar Kupában a legjobb négy közé jutásukkal is bizonyították...
A nyári átigazolási szezon érdekessége volt, hogy a csapat egyik legnevesebb játékosa, szellemi vezére, Oláh
Lóránt részben átlényegült sportigazgatóvá, miközben a játékkal sem
hagyott fel, legalábbis egyelőre. Eltávozott továbbá a III. kerület együtteséhez egy másik rutinos, NB I-et megjárt
erősségünk, Grúz Tamás.
A nyitányon a feljutás egyik esélyesét, a Nyíregyháza Spartacust fogadtuk, azt a csapatot, ahol nem is
olyan régen még a ma már nálunk játszó Pölöskey Péter szerepelt. És amelyiknek a sokszoros válogatott csatár,
Rudolf Gergely a csapatkapitánya,
Jova Levente (ex-Fradi) a kapusa.
Nos, a nyírségiek 2-0-ra győztek
Dragóner Filip és Csilus góljaival, bár
egy tiszta tizenegyest nem adott meg

a bíró a Budafoknak... „Ellenfelünknek megvolt az a gyorsaságbeli rutinja, amit az NB III tőlünk nem követelt
meg. Jó tempóban tudtunk támadásokat indítani, de a védekezésben
súlyos egyéni hibákat követtünk el.
Úgy érzem, az első győzelem át fog
minket lendíteni a holtponton, és ezután el fogunk tudni indulni felfelé”
– vélekedett Prukner László, s milyen
igaza volt...
A balszerencsés hazai kezdés
után idegenben sikerült is kiköszörülni a csorbát, 2-0-ra győzött a csapat
Dorogon Kovács Dávid és Pölöskey
Péter góljával. „Tartottunk a Dorogtól. Összességében azt gondolom,
mezőnyfölényt tudtunk kiharcolni,
és a lehetőségeink közül kettőt ki is
használtunk. Ezzel, úgy érzem, meg-

2017. SZEPTEMBER 16-ÁN,
SZOMBATON 9–24 ÓRÁIG
HELYSZÍN: KLAUZÁL HÁZ

érdemelten nyertük meg a találkozót”
– értékelt Prukner László mester a
találkozó után.
A harmadik fordulóban a Lipcsei
Péter által dirigált Soroksár látogatott a Promontor utcába, és bár
futószalagon alakította ki a BMTE a
helyzeteket, s Kovács Dávid remek
jobblábas tekeréssel a vezetést is
megszerezte, végül Tamási Zsolt kiegyenlített, s az 1-1 maradt is a végeredmény – akárcsak a január 25-én
rendezett barátságos felkészülési
mérkőzésen...
Lapzártánkig három fordulón egy
győzelem, egy vereség, egy döntetlen
– elfogadható mérleg egy újonctól.
Amelynek stadionja megszépül, hiszen a napokban elkezdődtek a felújítás munkálatai.
(CH. G. A.)

Fradi-párbaj a kispadon: Prukner László (balra),
az FTC egykori vezetőedzője és Lipcsei Péter (jobbra)
volt ferencvárosi futballista a BMTE-pálya szélén
figyeli a fejleményeket

BP. XXII. NAGYTÉTÉNYI ÚT 31–33.

9:00

Kézműves foglalkozások,
népi játszótér, kirakodóvásár

9:30

Megnyitó, Apacuka zenekar

10:00

Maszatvilág, Ringató

11:15

Mini-Workshopok
• „Beszélj úgy”– avagy hogyan értsünk szót gyerekeinkkel
• Fenntartható, hatékony közösség – a jövő vállalatai
• Tandem állásinterjú Három királyfi módra
• Lehet „jól” szeretni? Beszélgetés a szeretetnyelvekről

Egész nap babamama szoba,
óvónői és védőnői
tanácsadás várja a
család minden tagját.

13:30

Játék az árnyakkal

15:15

Magyar táncház

16:15

Lala bohóc műsora
CSALÁDBARÁT MINIKONFERENCIA
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött*

13:30
* RÉSZLETES PROGRAM
ÉS REGISZTRÁCIÓ:
HAROMKIRALYFI.HU

Kádár Annamária:
Mesepszichológia - Érzelmi intelligencia
fejlesztése gyermekkorban

14:30

Kerekasztal-beszélgetések

BUDAFOKTETENY.HU
KLAUZALHAZ.HU

16:30

Kopp-Skrabski díjátadó ünnepség

18:30

Bál a Spárga együttessel

A RENDEZVÉNY 9–17:30-IG
INGYENESEN LÁTOGATHATÓ
A MŰSORVÁLTOZTATÁS
JOGÁT FENNTARTJUK.

• Munka-magánélet egyensúlya • Apának lenni jó

Belépőjegy és regisztráció a haromkiralyfi.hu oldalon

szeptember 2-3.
NAZA • Bagossy Brothers Company
MAry Popkids • Bíró Eszter
Pápai Joci • Hot Jazz Band
Dj Bootsie Live Band • Kerekes Band
BOR- és pezsgó´választék BUDAFOKRÓL
ÉS A KÁRPÁT-MEDENCE TÁJAIRÓL

budafokiborfesztival.hu
budafokiborfesztival.hu
fb.com/budafokiborfesztival
/budafokiborfesztival
hÁzIGAzdA:

KIEMELT TÁMOGATÓ:

FŐTÁMOGATÓK:

PalaCe
Catering

MédIATÁMOGATÓK:

