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Évfordulós
gondolatok
Közelegnek az ünnepek, az advent, és lassan kopogtat az ajtónkon a
karácsony, a családok legmeghittebb ünnepe az évben, amit követ az új
esztendő. Ez az időszak a befelé fordulás, a lelki elcsendesülés, elmélyülés alkalma, amikor a belső-felső tényezőkre kell fordítanunk a figyelmünket, a hétköznapok dilemmái helyett az igazán fontos dologra, hitünk
szerint a megváltás és Jézus születésének misztériumára. Nehéz átlátni
a világi csillogáson, de nem volt ez másképp a testet öltés idején sem.
Akkor is a megszületett új királyt először a királyi udvarban keresték
a napkeleti bölcsek, mindhiába, hogy végül megtalálják a jászolban. Az
emberré lett Isten képe a közösségvállalás azon formája, amire minket
is tanít, figyelmeztet a karácsonyi üzenet. Körültekintve kisvárosunkban
vagy tágabb körben a Kárpát-medencében, a világban, a szolidaritás vállalásának üzenete a mi lelkünkben is visszhangra kell, hogy találjon.
Rám ezen az őszön különösen a kárpátaljai magyarok sorsa nehezedett, mint akiket a balsors tép, akiket a nyomorúságos anyagi helyzetük mellett még lelki terhek is nyomasztani kezdtek, amikor tőlük
az anyanyelvi oktatás jogát egy kijevi parlamenti ülésnap alkalmával
egy tollvonással elvették. A személyes tragédiák láttán mindenkit arra
ösztönzök, hogy járuljon hozzá ahhoz a gyűjtéshez, amelyet a Fidelitas
indított az aknaszlatinai iskola számára a kerületünkben. Az anyagi áldozattal javíthatunk az ott élők körülményein. Aki teheti, személyesen
vegyen részt valamelyik kerületi segélyakcióban is, hogy átélje: „Jobb
adni, mint kapni”!
A reformáció ötszázadik évfordulóját ünnepeltük 2017-ben. Luther
Márton a mindennapi megtérést hirdette. Ez a felszólítás most is időszerű, nem csupán az advent miatt: Európa helyzete és benne a magyar
nemzeté megerősítésre szorul. Fél évezreden át fennmaradtak protestáns hagyományaink, és több mint egy évezreden át nyugati keresztyén hagyományaink, amik nem biztos, hogy maguktól fennmaradnak,
hacsak mi nem vigyázunk rájuk. Elsősorban önmagunkban és persze
közösségeinkben őrizve elődeink hitét. Ezért kezdjük magunkon az önvizsgálatot, a Szentíráshoz és a gyökereinkhez való visszatérést, hogy
megtartassunk a következő ezer évben is a hit által, kegyelemből.
Mert Európa a mi hazánk is, és úgy gondolom, hogyha a magunkénak
érezzük, akkor vissza kell vennünk egy hangos kisebbségtől. Ennek a
küzdelemnek lesznek még sorsfordító európai szintű erőpróbái, amiken
csak akkor vehetünk részt kellő súllyal, ha idehaza a nemzeti álláspontot erősítjük meg az előttünk álló esztendő döntései során.
Mindenkinek áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok!
NÉMETH ZSOLT
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Cipészmester
is lehetett volna
A világhírű Boban Marković nagy sikerű
koncertet adott a Klauzál Házban
A balkáni zene világhírű képviselője, a kiváló
filmrendezővel, Emir Kusturicával is együtt dolgozó
virtuóz trombitás, Boban Marković ezer szállal kötődik
Magyarországhoz. A Fonó Zeneház igazgatója fedezte fel
évtizedekkel ezelőtt, azóta több mint száz koncertet adott
nálunk. A zenész kedveli a borokat, jóízűen szürcsölgeti
a chardonnay-t és a cabernet sauvignont, szíve szerint
sokat focizna, kiskorában szenvedélyesen kedvelte a
legnagyobb belgrádi csapatot, a Crvena zvezdát, de ma
már egyre kevesebb az ideje. Boban Marković budatétényi
koncertje előtt adott interjút a Bornegyed magazinnak.

KULTURÁLIS NEGYED INTERJÚ
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–
Állítólag
imádja
Magyarországot, és az egyik
kedvenc városa Budapest. Valóban
így van?
– Szeretem, persze. Minden itt
kezdődött, mondhatni a nemzetközi karrierem gyújtópontja Budapesthez kötődik. A Fonó Zeneház
igazgatója, Horváth László rengeteget segített, először náluk léptem
fel a Fehérvári úton. Változnak az
idők, ma már ő a menedzserem…
A közönség vevő volt a zenénkre,
szerencsére gyorsan megszerettek
minket az emberek.
–
Hányszor
Magyarországon?

léptek

fel

– Talán Horváth Lacit kellene erről megkérdezni, de szerintem bőven túl vagyunk a száz fellépésen.
Már nem is számoljuk.
– Játszott
Tétényben?

már

Budafok-

– Rengetegszer játszottunk Budapesten, de hogy Budafokon felléptünk-e korábban? Ezt nem tudom, de abban biztos vagyok, hogy
a környéken sokat zenéltünk. De
hogy konkrétan merre is…? Erre
nehezen tudnék válaszolni.
– Budafok a főváros Bornegyede.
Ha már nálunk lép fel, hadd
faggassuk egy kicsit: hogy áll a
borokkal?
– Köszönöm, egész jól. A chardonnay-t és a cabernet sauvignont
kedvelem, meg persze más italokat
is megkóstolok olykor-olykor. Tudom,
hogy Magyarország többek között
a jó borairól is híres, egy ebéd után
néha én is megiszom egy pohárral.
– Fantasztikus karriert futott
be: a népszerű balkáni rendezővel,

Emir Kusturicával dolgozott az
Underground és az Arizonai
álmodozók című filmben, együtt
zenélt többek között Lajkó Félixszel,
rengeteg díjat besöpört a zenei
fesztiválokon, ahol szinte mindig a
legjobb trombitásnak választották.
Sikerekben gazdag életpályával
dicsekedhet. Mégis
mire
a
legbüszkébb?
– Rengeteg fontos és boldog
pillanatot éltem meg a színpadon,
de azért is nehéz a kérdés, mert
valójában soha nem hittem, hogy
valaha ilyen gazdag pályafutásom
lesz. Ha egyet kiemelnék… Az
angol Songlines zenei magazin a
világ legjobb trombitásának választott, hát, erre mindig emlékezni fogok. Gucában, a rézfúvósok
egyik legjelentősebb fesztiválján
elnyertem a „trombita nagykövete” kitüntető címet, amire szintén
nagyon büszke vagyok. Ugyanitt a város tiszteletbeli polgárává
avattak. Gucáról tudni kell, hogy a
trombitások Mekkája, aki számít,
ott mindenképpen fellép.
– Milyen volt dolgozni a világhírű
filmrendezővel, Emir Kusturicával?
– Emir nagyon jó ember, tisztelem a munkásságát, alázatos profi,
akivel hatalmas megtiszteltetés
lenne újra együtt dolgozni. Csodálatos volt a közös munka, boldog
lennék, ha még egyszer megadatna a lehetőség, hogy újra együtt
alkossunk.
– Milyen zenét hallgat, mik
a kedvencei?
– A tradicionális szerb és a régi
roma zenéket kedvelem. Egyébként többféle zenét szeretek, de
ha a legjobbra kíváncsi, akkor a
szerb és a roma áll hozzám a legközelebb.
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– Gondolom, nagyon elfoglalt,
szinte alig jut ideje egy kis
kikapcsolódásra. Hogy áll a sporttal?
– Sajnos jól gondolja, tényleg
nincs sok időm a mozgásra, pedig
jó lenne leadni néhány kilót... Kiskoromban szerettem nézni a focit, nagy
Crvena zvezda-drukker voltam.
–
A
cigányok
legendás
ünnepén, Djurdjevdán napján,
május 6-án született. Érez emiatt
küldetéstudatot, vagy mindez csak a
véletlen műve?
– Épp az új lemezemen dolgo-

zom, amint megjelenik, mindan�nyian megtudhatják, mit gondolok
a születésnapom és a Djurdjevdán
kapcsolatáról. Erről egyelőre nem
akarok többet elárulni. A jövő mindent megmagyaráz.

apának?

– Az apja trombitás volt, Marko
fia szintén zenél. Ő viszi tovább a
családi örökséget?

– Én lettem volna a szülővárosom, Vladicin Han legjobb cipőkészítője. Apám is ezzel foglalkozott.
Na, jó, csak vicceltem! Ha újra
születnék, akkor is a trombita lenne az életem. De apám, és ez nem
vicc, tényleg foglalkozott cipőkészítéssel.
– Hamarosan itt a karácsony.

– Igen. Régebben együtt zenéltünk, de Marko ma már külön
utakon folytatja. Sikeres abban,
amit csinál, és ez engem is boldoggá tesz. Kell ennél több egy

– Ha nem trombitás lett volna,
vajon ma mivel foglalkozna?
Volt egyáltalán másik terve a
trombitakarrieren kívül?

9

Tudom, a pravoszlávok később
ünnepelnek, de azért hadd
kérjem meg: üzenjen a magyar
rajongóinak karácsonyra!
– Mindenekelőtt az egészség
a legfontosabb, és hadd kérjem
mindenkitől, hogy szeressük
egymást, mert én már tudom,
anélkül nem élet az élet. És mindenkinek sok szerencsét kívánok az új évre.


SZILÁGYI LÁSZLÓ
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Für Anikó,
a sokoldalú
színésznő
Für Anikó szívesen beszél a
hivatásáról, szerepeiről, környezetünk
megóvásáról, önmaga életviteléről,
de magánéletének részleteit, apró
mozzanatait nem osztja meg a
külvilággal. Úgy gondolja, a színházi
előadások mindennél többet árulnak el
róla.

– Az ember a színházban „nyitott könyv”, egy színészt a játékán keresztül lehet a legjobban megismerni – vallja az Örkény Színház Jászai Mari-díjas
színművésze, aki színpadi szerepei mellett szinkronizál, játékfilmekben, tévésorozatokban játszik, és
kirándulásképpen énekel is.
Az idei 17. POSZT-on (Pécsi Országos Színházi Találkozó) ismét a díjazottak közé került, neki ítélték a
legjobb női mellékszereplőnek járó elismerést a Mesél a bécsi erdő című darabban nyújtott alakításáért
Valéria szerepében. Az érdemes művész a Kempelen
Farkas Gimnázium vendégeként nemcsak a diákok,
de a Bornegyed magazin kérdéseire is a rá jellemző
természetes közvetlenséggel válaszolt.
– Az Örkény Színház hat futó darabjában játszik,
többek között a Hamletben Gertrud királynét, A
Bernhardi-ügyben igazgatóhelyettest, és a teátrum
nagy sikerű Anyám tyúkja estjeinek is egyik
„versmondója”. Minden felkínált szerepet elfogad?
– Semmiféleképpen. Főiskolás koromban is adtam
vissza szerepeket, és ezt a jó szokásomat megtartottam. Csak akkor kezdek bele valamibe, ha tetszik, és
kedvem van hozzá, attól kezdve azonban jól akarom
csinálni. Legfontosabb számomra az irodalmi anyag
minősége. A témák többnyire azonosak, a feldolgozásuk azonban nagyon különböző. Ha az „alapanyag”

KULTURÁLIS NEGYED INTERJÚ
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jó, teljesen mindegy, hogy milyen a szerep, de fontos, hogy mit
gondol róla a rendező, és mit gondolok róla én. Remélem, hogy amit
elvállalok, azt hitelesen el is tudom
játszani. Az is érdekel, milyenek a
partnereim, és hol mutatjuk be, de
az kevésbé, hogy mennyit fizetnek
érte. Sokféle szerepet játszottam
már, szadista gyilkost, gátlásos
igazgatót, dívát, sértett feleséget,
de naivaként hamvas lánykoromban sem gondoltak rám. A rendezők jól ráéreztek, hogy a külsőm
ellenére nem vagyok ilyen típus.
– Több mint tíz év után búcsút
intett a Madách Színháznak,
és 2001 óta az Örkény az
anyaszínháza.
– A Madáchban debütáltam,
de Mácsai Pál hívására elköszöntem, hogy az Örkény Színházban,
amelynek egyik alapító tagja vagyok, mindazt megtaláljam, ami
addig hiányzott. Szeretek itt lenni,
nagyszerű ez a hely számomra.
– Az anyaszínház mellett
szerepel a Dollár Papa Gyermekei
társulatának
Csehov
című
előadásában, amelyben Arkagyina
és/vagy Ranyevszkaja szerepét
játssza, a Rózsavölgyi Szalonban
Bernard Slade Válótársak című
kétszemélyes
vígjátékában
láthatjuk Lengyel Ferenccel, és az
utóbbi években két zenei albuma
is megjelent, a Nőstényálom és a
Kitalált világ. Ennyi feladat mellett
helyt tud állni a magánéletben is?
– Ajándék, hogy régóta becses
barátság fűz Bereményi Gézához
és jó ideje Hrutka Róberthez is.
Közös dalainkkal sok éve turnézunk már, amit énekmesteremnek, Bagó Gizellának is köszönhetek. Bárhová hívnak, szívesen
megyünk, de alapvetően a szí-
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nészek szokásos mindennapjait
élem: reggel próba, napközben
szinkron, este előadás. Minden
egyes nap próbálom megúszni zuhanás nélkül a kötéltáncot,
összehangolni a hivatásomat a
családi életemmel. Gondolom,
minden dolgozó, családos nőnek
ilyen az élete, és mindenki megoldja, ahogy én is.

készülök az ünnepre. Az adventi
időszakot nagyon szeretem, mert
belátható intervallumokra osztja
a várakozás időszakát, így a stációk segítik a felkészülésünket az
Adventus Dominire, vagyis az Úr
eljövetelére.

– Tizenhárom évig vezette
a Duna Televízió Talpalatnyi
zöld
című
környezetvédelmi
műsorát. Miért vállalta el ezt
a feladatot?

– A várakozás természetesen
másban is megmutatkozik, hiszen
vannak kedves tárgyaink, amelyek
egész évben pihennek, és arra
várnak, hogy ilyenkor elővegyük
őket. Ezek mindig előkerülnek
karácsonykor, de sajnos vagy hála
Istennek, arra már hosszú évek
óta nincs időm, hogy saját kezűleg készítsek a fára és az asztalra
díszeket, ahogy abban az időben,
amikor sok-sok évvel ezelőtt az
Iparművészeti Főiskolára készültem, és egészen más időbeosztással éltem. Az ünnep öröméből
azonban mit sem von le, hogy erre
most nem tudok időt szakítani.

– Az emberiség az ökológiai
katasztrófa szélén áll, és mégsem
tesszük meg azt, amit tehetnénk,
hogy ez ne következzen be. Először alapvetően a fejekben kellene rendet tenni, hogy az emberek
tisztán lássák: nem a környezetet kell megvédeni, hanem saját
magunkat. Hogyan és hol élünk
majd, amikor nem lesz levegő és
víz? Teljes félreértés, hogy vagyunk mi, az emberek az összes
környezetet károsító dologgal,
és valahol van a környezet, amit
időnként ráérünk védeni. Nem itt
tartanánk, ha mindenki megtenné, amit a felelősségérzete diktál,
és a lehetősége enged, és nem
másokra várna, hogy azok tegyék
meg helyette.
– Advent első vasárnapja
december 3-a, és mint ilyenkor
mindenki, ön is biztosan várja már
a karácsonyt.
– A színházban ilyenkor van a
munka dandárja, és ugyan szenteste nem játszunk, de előtte és
utána igen. Idén szerencsére szabadabb leszek, mert csak januárban kezdek új darabot próbálni. A
karácsony számomra az év fénypontja, de én főképpen belülről

– A lelki készülődés mellett
szerephez jutnak a külsőségek is?

– Az ünnepi asztalra a
karácsonyi étkek mellé finom nedű
is dukál. A bort vagy a pezsgőt
részesíti előnyben?
– A jó borok rajongója vagyok.
Meleg napok estéin szívesen iszom
egy-egy pohár száraz fehér bort
vagy rozét, de amint beköszönt a
hideg, a kellemes vörösborokat
kedvelem jobban. Olykor-olykor
nem vetem meg a száraz pezsgőt
sem, de annak nagyon száraznak
kell lennie, hogy igazából szeretni
tudjam. A férjem teakedvelő, így ő
csak ünnepi alkalmakkor – például
karácsonykor – koccint valamilyen
finom itallal.

TAMÁS ANGÉLA
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„Ismerős a történet
otthonról, Kaposvárról...”
Szabó Kimmel Tamásra szabták
Nick szerepét, jutalomjáték ez a javából
„Te jó ég, két és egynegyed órás az előadás?!” A család apraja és nagyja összenézett, a két lány szemei fennakadtak, de nem volt mit tenni, beültünk a Klauzál
Gábor Budafok-Tétény Művelődési Központ színháztermébe, és elkezdtük nézni
A folyón túl Itália című Joe Dipietro-darabot. Legközelebb a szünetben tértünk
magunkhoz a varázslatból, és akkor már sajnáltuk, hogy „csak” 135 perces ez a
sokáig őrületes fordulatszámon pörgő, majd a végén melankolikus fináléba torkolló komédia. Az előadást a négy zseniális nagyszülő (Lukáts Andor, Szabó Éva, Benedek Miklós, Lázár Kati) rutinosan tökéletes játéka mellett az „unokájuk”, Szabó
Kimmel Tamás kabinetalakítása emelte klasszikussá.
A Made in Hungária Mikijével (az
ország a fergeteges filmmusicalben ismerte meg az akkor 25 éves
Szabó Kimmel Tamást) az előadás
után a langyos októberi estében, a
művészbejárónál beszélgettünk, a
darab feszültségét oldó, lazító cigi
elszívása közben. „Bármennyire is
közhelyes, kiborító, pánikrohamba
kergető – hiszen Nick is pánikrohamot kapott az első felvonás
végén – a négy öreg családcentrikussága, azért mintha Dipietro
oda lyukadna ki a végén, hogy
amikor a tűzijáték elül, a füst eloszlik, akkor mégiscsak nekik
van igazuk. Tényleg a család az
első...” – jegyzem meg, és a művész úr lelkesen bólogat: „Ismerős
a történet... Amikor tizenöt évvel
ezelőtt felvettek a Színművészeti
Egyetemre és felköltöztem Budapestre, a szüleim ugyanúgy viselkedtek, mint a darabbeli Nick
nagyszülei. Nem akartak elengedni, de mégsem volt más választásuk. Valóban nem lehet a család
nélkül élni, de mégis kell, mert az
embernek van egy saját élete is.”

A folyón túl Itália – dióhéjban
– egy New Jerseyben élő olasz–
amerikai családban játszódik, a
négy nagyszülő majomszeretettel
ajnározza a marketing-kommunikáció szakmában dolgozó unokájukat, Nicket, aki azonban – ez az
élet rendje – kapva kap egy seattle-i állásajánlaton. És ezzel beindulnak a bonyodalmak, mert az
„ősök” mindenáron marasztalják
unokájukat...
Az Orlai-produkció előadása
(Orlai Tibor producer, tanult szakmájára nézve külkereskedő, jó
tíz évvel ezelőtt Eszenyi Enikőt
kezdte menedzselni, majd szép
lassan beletanult a menedzseri-produceri pálya rejtelmeibe)
három éve fut, és ennyi idő elteltével is üdítően frissnek hat.
Szabó Kimmel lubickol a szerep
adta lehetőségekben, miközben
a rutinos öregek pazarul „alájátszanak” az ifjú sztárnak.
„Huh, mostanában sokszor azt
sem tudom, hol vagyok, annyi a
dolgom. Javában forgatjuk az Apró
mesék című filmet, Szász Attila

rendezi, aki A berni követtel és a
Félvilággal tette le a névjegyét, s a
szerzői csapat annyiban együtt maradt, hogy a forgatókönyvet most is
Köbli Norbert jegyzi. A közvetlenül
a második világháború befejezése
után játszódó történet egy olyan
szélhámosról szól, aki a zűrzavart
próbálja meg kihasználni, hogy
aztán egy nem várt találkozás felkavarja az életét és összekuszálja
a történet szálait. Lassan kezdjük a
Dühöngő ifjúság próbáit, John Osborne drámája, s a belőle készült
Tony Richardson-film egy korábbi
korszak ifjúságának volt a kultuszműve. Az Orlai Produkciós Iroda
társulatában játszom, most is fut
Szép Ernő Vőlegénye, szóval ki se
látszom a munkából, alig jut időm
a gyerekeimre, s közben a kondíciómat is tartanom kell. Korábban
a brazil ji-tsu nevű harcművészeti
ágat műveltem, mostanában pedig
rákaptam a kick-boxra” – mondja
el Tamás egy szuszra, aztán irány
az otthon, elvégre néhány órácskát
olykor aludni is kell...

CH. GÁLL ANDRÁS
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Himnusz a békéről, József
Attila: Himnusz a borhoz

Febr. 3., szombat, 20.00

Népek –
szervezetek
himnuszai

Kapcsolódjon ki és töltődjön
fel egy meditatív jógázás és
relaxáció során.
A jóga és meditáció előtt
elkészítheti saját „fényét”,
színes mécsestartóját, amely
személyesen csak Önnek fog
ragyogni, s vezeti a kikapcsolódás útján.
A foglalkozás vezetője: István
Klára
A részvételi díj: 500 Ft/fő
(amely tartalmazza a jógafoglalkozást és a mécsestartó készítését).

Esti gyertyafényes
jóga és meditáció

Európa himnusza, Székely
himnusz, Olimpiai himnusz

A himnuszok mai
élete, jelentése
Futballcsapatok, Világversenyek, fesztiválok himnuszai

Himnusz-koncert

Január 18., csüt., 18.00

KIÁLLÍTÁS
December 7.,
csütörtök, 18.00

SzimonideszKovács Hajnalka:
Meseünnep
kiállításmegnyitó
„Abból lesz kerek egész, ha a
mese megtalálja a maga rajzolóját” – mondja a festőművész-illusztrátor. A most megnyíló kiállítás bizonyítja, hogy
ez így van. Mi pedig segítünk,
hogy a nézők megtalálják a
saját meséjüket, az ahhoz készült gondolatrajzot, és éljenek
a mese és a kép felhőkön
átívelő szabadságával és
gondolatot hordozó erejével. A
kiállításmegnyitón felnőtteknek szóló mesemondással és
a zene varázserejével adunk
lehetőséget arra, hogy levetkőzzük a szürkeséget, és advent idején teret adjunk bensőnk gyermeki énjének. Forró
tea, kávé, fahéjillat és a mesék
illusztrálása kíséri a karácsonyi
történeteket. A kiállítás megtekinthető 2018. január 14-ig. A
belépés díjtalan.

„FeketeFehér+Egy”
kiállításmegnyitó

„Fekete-Fehér+Egy” címmel
a Nádasdy Kálmán Alapfokú
Művészeti és Általános Iskola képzőművész tanárainak
gyűjteményes kiállítását nyitjuk meg. A tárlat átfogó képet
ad a művésztanárok elmúlt
éveinek legfontosabb munkáiból. Téma a fekete-fehér,
és persze mindig van, aki kilóg a sorból. Ez a +Egy.
A fekete-fehérre komponált
kiállítás megnyitóját Kubinyi
Zsuzsanna zongoraművész
játéka egészíti ki. A kiállítás
megtekinthető február 25-ig.
A belépés díjtalan.
Január 19., péntek, 17.00

Magyar kultúra
napja

180 éve halt meg Kölcsey Ferenc költő (1790–1838)
Rendhagyó irodalomóra

Dr. habil Milbacher Róbert
habilitált doktor, egyetemi
docens tanszékvezető (Pécsi
Tudományegyetem) előadása
a Himnuszról.

Himnusz-kiállítás

Közreműködnek a helyi nemzetiségek képviselői, az örmény,
bolgár, görög, horvát, szerb, román közösségek képviselői.

Megnyitja:
dr. Milbacher Róbert

Himnusz

Himnusz-versek
Juhász Gyula: Himnusz az
emberhez, Radnóti Miklós:

Az RTL Klub elmúlt éveiben
készült Himnusz film variációinak levetítése folyamatosan a programon.
Febr. 2., péntek, 18.00

Jazz+Mi+Ti koncert
„Helyben van
a sokszínűség”
A Kultúrházak éjjel-nappal
országos közművelődési
akciójához csatlakozik a
Klauzál Ház is.
Olyan kulturális programokkal készülünk, amelyekkel közelebb kerülünk
a kultúra különféle műfaji
elemeihez – zenéhez, kiállításhoz, kortárs kultúrához, performansz jellegű
előadáshoz, gyermekprogramhoz, gasztronómiai kalandozáshoz, testi-lelki mozgáskultúrához.
Sokszínű
kulturális eseménysorozattal készülünk.
Látogassák meg a Klauzál Házat, ahol mindenkinek
helyben van a sokszínűség.

A Budafok Big Band
jazz-sorozatának középpontjában a basszusgitár
lesz, amelyet Temesi Bertalan szólaltat meg virtuóz
előadásával. Díjak: 2003ban az év basszusgitárosa,
2012 őszén a Magyar Jazz
Szövetség
különdíjasa,
2012 telén ARTISJUS díjas,
2013 Smoothjazz dalszerzői
díjban részesült.
Élő koncertek zenei rendezője. A Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesületének elnökségi tagja
2011 óta.
A Cseh Tamás-program
mentora 2015 óta.
A Budafok Big Band művészeti vezetője: Puskás Csaba
Közreműködő művész: Temesi Bertalan (Berci)
Jegyár: 500 Ft
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Február 4., vasárnap
10.00–14.00

Családi
vasárnap

élmény-tudás-kreativitás
10.30 Kolompos együttes
és Táncház
A méltán népszerű Kolompos együttes gyermektáncházakban
ismerteti
meg a kicsikkel a népzene,
néptánc és a népszokások
alapjait. Mindezt szórakoztató formában teszi, és nem
az ismeretátadás a legfőbb
célja, hanem az élményszerzés – jó hangulatú, vidám, játékos, táncos-zenés
mulatságokon elültetni a
kicsi szívekbe népművészetünk szeretetét.
Most mutasd meg! – jelmezes felvonulás a színpadon.
Mennyit bírsz befalni?
– fánkevő verseny.
10.00–14.00 Kreatív
foglalkozás és arcfestés
Jegyár:
felnőttjegy: 1500 Ft;
gyerekjegy: 1000 Ft
(3 éves kor alatt a belépés
ingyenes).
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Február 4.,
vasárnap, 17.00

Kézműves Kultúra
koncert
A kortárs zene
és a csokoládé harmóniája
A Kézműves Kultúra korát
megelőző humorérzékkel
vezeti be hallgatóit a kortárs
absztrakt popularizmusba.
Művészi szinten kidolgozott kompozícióik flegma
semmibevételével megannyi
posztapokaliptikus sláger
születik. A játékos/bolondos
felszín alatt megbúvó társadalom- és kultúrkritika mély
mondanivalót tartalmaz, és
üzen a világnak.
A Kézműves Kultúra elnevezésű zenekar előadását
kézműves csokoládékészítéssel egészítjük ki, ahol a
zenei hangok áramlásában
a zenék által ihletett csokoládékölteményeket alkothatnak a lágyan megolvasztott
krémes csokoládéból. Engedje, hogy minden érzőidegét lázba hozza a zene és a
csokoládé.
18.30 Az ARTÉR Művészeti Egyeseület performansz
összművészeti előadását is
élvezheti a közönség.
A részvételi díj: 500 Ft (tartalmazza a koncerten való
részvételt, a performansz
előadást, a csokoládékészítést és -kóstolót).

KULTURÁLIS NEGYED KLAUZÁL+CZIFFRA
Adventi kézműves
készülődés

December 19., kedd

Ünnepi készülődés, ünnepi
hangulat. Karácsonyi kézműves ajándékok készítésére
teremt lehetőséget ez az alkotónap.
A Cziffra György Nagytétényi
Kulturális Központ és a XXII.
kerületi önkormányzat Szociális Szolgálatának közös
programja.
A belépés díjtalan.

18.00 Karácsonyi Cubito
A belépés díjtalan.
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Karácsonyi Cubito

December 12.,
kedd, 16.45

Adventi Ringató

Március 11.,
vasárnap, 18.00

QUEEN-koncert
Wolf Katival,
Kocsis Tiborral,
Csordás Leventével
A Budapest Jazz Orchestra
bemutatja: Queen Real Jazz
Ez a zenei sokszínűség az,
mely révén az estén felhangoznak a Queen megkerülhetetlen slágerei. A Queen
együttes sikerében hatalmas szerepe volt Freddie
Mercury zenei zsenijének,
aki egyszerre volt zeneszerző, hangszeres, énekes
és felülmúlhatatlan előadó.
Ebben a projektben három
énekes szólista idézi meg
őt. A koncertsorozat olyan
kivételes zenei főhajtás
lesz, amely bebizonyítja,
hogy a különböző műfajok
ténylegesen átjárhatók úgy,
hogy egy új minőség szülessen.
A Budapest Jazz Orchestra nem kisebb neveket
nyert meg a produkcióhoz
énekesnek, mint Wolf Kati,
Kocsis Tibor és Csordás
Levente.
Jegyár: 3500 Ft
jegy.hu

Cziffra Advent
December 11.,
hétfő, 9.30–11.00

Adventi
babaszínező
és játszótér

Játékos készülődés babáknak és mamáknak. A legkisebbek is el tudják készíteni
kis kézműves ajándékaikat
ezen a foglalkozáson.
A belépés díjtalan.
December 11.,
hétfő, 11.00–15.00

Ringató foglalkozás Bauerné
Tóth Katalinnal.
Családi jegy. 800 Ft.
2017. december 8.,
péntek, 10.00
2018. január 19.,
péntek, 10.00
Hegedűs Endregyermekkoncert

A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész
és zenepedagógus komolyzenei gyerekkoncertje.
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, mely a
406-2837-es telefonszámon
lehetséges. A koncertre iskolai csoportok jelentkezést
várjuk!

Gyerekszínház
január 17., 10.00

Rózsavitéz

Kalotaszegi népmese –
Zanotta Art
Rózsavitézt a Tündérkirály
kiszemeli lánya, Tulipánvirág
számára. A lány mostohája azonban saját lányának,
Mákvirágocskának akarja
a fiút. Furfangos próbákat

eszel ki a banya, hogy Rózsavitéz ne vehesse el Tulipánvirágot. Muki, az obsitos
katona segítségére van a
fiataloknak. Mégis menekülniük kell, de hogy mi a
megpróbáltatások vége, a
meséből megtudjuk!
A 4–10 éves korosztály
számára ajánljuk!
Jegyár: 800 Ft.
Családi Cziffra-napok

Mackó nap

Január 20., szombat

A hagyomány szerint február elején bújik ki a medve a
barlangjából – addig még van
időnk, de kezdjük előcsalogatni őket!
09.00 – Arcfestés – a gyerekek kedvence. Fotózkodj!
– hozd el kedvenc macidat,
és fotózkodj vele medvekuckónkban!
10.00 Budai Bábszínház:

Mackó Muki előadás. A történet hősei Mackó Muki és
barátja, Barnafül, a nyuszi.
Az erdőben, ahol élnek,
nemcsak jó és kedves barátok vannak. Arra settenkedik
a másokat becsapó róka
meg a mindig éhes farkas is.
A messzi Afrikából eltévedt
kis víziló kerül különleges
úton ebbe az erdőbe. Nagy
veszély leselkedik rá, mert a
farkas és a róka megneszeli
a nagy zsákmányt. Gonosz
tervet eszelnek ki. Ám az
erdő erős, okos és jószívű
macija felismeri a veszélyt.
Bátorságot önt a mindig félénk nyusziba, hogy segítsen
megmenteni a messziről
idetévedt és bajba jutott Bubut. Hogyan sikerül Mackó
Muki bátor terve? Kiderül a
meséből. Az előadás után
mackóálarc-készítés.
Jegyár: 1000 Ft.
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Gy. Kamarás Kata fazekasművész
munkái a Vatikánt is díszítik

Jókedvében nyúl
az agyaghoz
Gy. Kamarás Kata már mindenféle anyaggal dolgozott – üveget festett, rajzolt, fonalmunkákat készített –, mire rátalált az
agyagra. Nagy hatással volt rá
Kovács Margit és a szentendrei

galériában bemutatott anyaga,
úgyhogy már általános iskolásként elkezdett mintázgatni. Autodidakta módon jutott el olyan
szintre, hogy harmincévesen
kiérdemelte a Népművészet Ifjú

KULTURÁLIS NEGYED INTERJÚ

Mestere, rá öt évre, igen fiatalon
a Népi Iparművész és 1993-ban
a Népművészet Mestere címeket, ezen kívül minden évben az
AMKA kiállításainak díjazottja.
A népi iparművész, aki jövőre tölti
be hetvenedik életévét, még mindig szeretne tanulni. Ő is azt vallja, amit találkozásukkor az Őrségben élő, idős fazekasmester,
Somogyi Gyula bácsi fogalmazott
meg: „Nyolcéves voltam, amikor
elkezdtem a fazekasságot, most,
nyolcvanhat évesen úgy érzem,
hogy kezdek belejönni.”
– Mindig
dolgozik?

mosolyog,

ha

– Soha nem dolgoztam és
dolgozom kötelességből, mindig
jókedvemben nyúlok az agyaghoz. Ezt a munkát nem lehet
szomorúan végezni, csak örömmel, jókedvűen, esetleg elgondolkodva.
– Milyen eseményekre gondol
vissza szívesen?
– Sok szép emlékem van, de
annak nagyon örülök, hogy Szeged kivételével szinte minden
magyar nagyvárosban kiállítottam
már. Munkáimat bemutathattam
Belgiumban,
Németországban,
Svédországban és Olaszország-

ban, és még Indiába is vittek
anyagot tőlem. A legnagyobb elismerés azonban, hogy 1993-ban
megvásárolták az Apostol sorozatomat II. János Pál pápa részére.
Tizenkét egyházi személyiség a
tizenkét apostollal ment látogatóba az egyház fejéhez, a következő
évben pedig az egyik Madonnámat vitték a Vatikánba ajándékként. Az első alkalommal köszönőlevelet is kaptam a pápától! A
váci könyvtárban is látható egy
apostol-sorozatom, azt még a korábbi váci püspök vásárolta meg,
és Papp Lajos professzor verőcei
kertjét is az én munkáim, a Stáció
sorozat darabjai díszítik.
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– Vannak kedvenc munkái?
– Nagyon szeretem a boros-sorozatom kancsóit, butelláit és figuráit, amelyekből százhatvanhét
darabot készítettem A magyar bor
fazekas szemmel című pályázatra.
Ezzel díjat is nyertem. Alapvetően
figurális munkákat készítek, így
a Parasztbiblia alapján megformáztam a magyar Noét is. Először
szürke marhával, rackajuhokkal
és kendermagos tyúkkal, később
a Pityókos Noét is. A mesesorozat
darabjai is nagyon kedvesek számomra, jelenleg is két, Weöres Sándor-vers ihlette munkán dolgozom.

TAMÁS ANGÉLA
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BORNEGYED INTERJÚ
Budafok legrégebbi utcájában, ahol 1748-ban kápolnát
szenteltek fel, és a 250 éves juharfát az Ősök Fájaként
tisztelik, az út mellett végigfutó, védett vadgesztenyefasor
árnyékában húzódik meg a százharminchét éves SeyboldGarab pince. Tulajdonosával, Garab Gáborral BudafokTétény egyetlen ipartörténeti védett emlékéről, a Seyboldhordóról, a pincéről és a vendéglátásról beszélgettünk.
– Hogyan került a birtokába ez a
gyönyörű pince?

Vendégvárás
a Péter-Pál
utca évszázados
pincéjében

– Egy fatális véletlen folytán ugrottam bele a pince megvásárlásába. A vendéglátóiparban, különböző
catering szolgáltató cégeknél dolgoztam, amikor 2003-ban egy ingatlanközvetítő ismerősöm szakvéleményt kért tőlem, alkalmas lehet-e
vendéglátásra a Péter-Pál utca 39.
szám alatti lerobbant gombapince,
árulhatja-e ilyen célra. Feleségemmel megnéztük, és szinte azonnal
eldöntöttük, hogy megvesszük a
felette lévő lakóépülettel együtt.
Mindenünket eladtuk, beköltöztünk
a házba, és nekiláttunk a pince
rendbehozatalához. A helyiségeket
akkoriban vastagon belepte a koromfekete gombanyálka, amit csak
speciális magasnyomású géppel, vizes homokszórással tudtunk eltávolítani, de még az otthagyott zsákokat
is nekünk kellett leszedni a falakról.
Két évünkbe telt, mire fogadóképes
állapotba hoztuk a pincét.
– Valami mégiscsak megragadta a
fantáziáját, ha egy ilyen rossz állapotú
pincét megvásárolt.
– A pince Budafok legrégebbi és
talán legszebb utcájában, annak is
nagyjából a közepén található, azon
az oldalon, ahol a kápolna áll. Első
pillanatban vonzott a kellemes környezet, a tágas udvar, a hatalmas
pincekapu, és azon belépve a fogadó
tér. A bejárattal szemben ott állt és
áll ma is az a kút, amelyben a hordókat mosták, jobbra pedig egy védett
iparművészeti műemlék, a Zsolnay

Vilmos egyedi domborművével díszített Seybold-hordó, amely alatt a
márványtáblán az 1885-ös évszám
és Friedrich Seybold monogramja
olvasható. Már magam előtt láttam,
hogy mindez – a két pinceággal kiegészítve – milyen különleges és
hangulatos vendégváró hely lesz, ha
sikerül rendbe tenni.
– Hány éves múltra tekint vissza a
Seybold-Garab pince?
– Friedrich Seybold az 1880-as
években érkezett Bécsből Budafokra. Az osztrák borkereskedő kivájatta
a két párhuzamosan futó pinceágat,
a mai fogadóterem helyén a présházat, és megépíttette a pince fölötti
kúriát, majd a bor tárolására rendelt
egy 216 hektoliteres, vasalt cementhordót. Joseph Borsari svájci mérnök
elkészítette számára Magyarország
első betonhordóját, amelyet jénai
üvegcsempével bélelt ki. Az egyedülálló hordó külső falát a borkereskedő barátja és egyben vadásztársa,
Zsolnay Vilmos díszítette egy színes
pirogránit relieffel. A Magyarország
egyesített középcímerét, a Szent
Koronát és a címerpajzsot tartó angyalokat ábrázoló majolika minden
megpróbáltatást átvészelt, és a mai
napig eredeti állapotában látható.
– Mi történt a pincével az utóbbi
százharminc évben?
– Seybold Frigyes 1913-ban
meghalt, de utód nélkül. A pincét
unokaöccse örökölte, aki mellesleg a
főborásza volt, így a teljes ingatlan a
Finck (a későbbiekben Finkei) család
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tulajdonába került. A II. világháború után már csak id. Finck Sándor
bornagykereskedő lánya, Finck Marietta (Muci néni) lakott a házban,
aki haláláig, 2001-ig bérbe adta a
pincét, amely hol a Taurus gumigyár
raktárhelyiségéül, hol asztalosműhelyül szolgált, végül gombapinceként
működött. Ma különböző rendezvények helyszíne, ahol az érdeklődők
az ország más-más tájegységeinek
borait kóstolhatják. Lassan tíz éve,
hogy ebben a csodálatos környezetben tudjuk fogadni a vendégeinket
borkóstolásra, finom borok melletti
jóízű beszélgetésre, vagy olyan nagyszabású rendezvényekre, mint egy
esküvő, céges összejövetel, osztálytalálkozó, esetleg nagyobb létszámú
családi ünnepség. A két, egymástól
független, de akár össze is köthető
rendezvényteremben az összejövetel
típusától függően egyszerre több százan is jól érezhetik magukat nálunk.
–
Budafokon
a
legtöbb
pincetulajdonos bort készít. Önnek ez
nem jutott eszébe?
– Nem. Egyrészt mert én vendéglátást tanultam, nem borászatot, és
mindegyik más-más szakma, másrészt a pincékben télen-nyáron 13 és
fél fok van, ami ugyan jó a bornak, de a
vendégnek nagyon hideg. Tehát vagy
bort készítek, vagy vendéget fogadok.
Mi a vendéglátás mellett döntöttünk,
így nálunk fűtöttek a pinceágak, sokféle bort kínálunk, többek között villányit, egrit, etyekit, szekszárdit, és a
különböző catering szolgáltatóknak
köszönhetően az ételkínálatunk is bőséges, ha a csoportok igénylik.
– A Seybold-hordóban
tarthatna bort?

sem

– Sajnos az ma már csak látványosság, a látogatók elsősorban a
kerámia eredeti színeiben, vagyis
Zsolnay munkájában gyönyörköd
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hetnek. 1921-ig tartottak benne
bort, de amikor a világválság tönkretette a borkereskedelmet, a Seybold-hordót sem töltötték fel. Hos�szú ideig nem kapta meg a bor által
kifejtett nyomást, így a belsejében
lévő jénai üvegcsempék megrepedtek.

be, a vezetékeket pedig eltüntetik a
sziklafalról és a falba rejtik. A kerítés
Veréb utca felőli részét a Klauzál Ház
már rendbe hozatta, most az Ibolya
utcai fronton húzódó drótkerítést
cserélik le. Tavasszal létrehozunk
egy fűszerkertet az udvaron, az ablakokban azonban továbbra is muskátli virágzik majd.

– Évek óta aktívan részt vállal
Budafok-Tétény kulturális életében.
Milyen eseményeken számítanak a
részvételére?
– A legkiemelkedőbb kerületi
rendezvényre, a borfesztiválra saját
szervezésű programokkal és természetesen nagyon finom borokkal
készülünk, a Tavaszi Művészeti Fesztiválra és a májusban útjára indított
Budafoki Pincejáratra az önkormányzattal egyeztetve szervezünk
programokat. December 2-án például Pollák Miklós nagytétényi gitárművész biztosította a jó hangulatot.
– Úgy tudom, jó kapcsolatot
ápol a környékbeliekkel, könnyen
beilleszkedett a Péter-Pál utca életébe.
– Első vendégeim a Péter-Pál
utca és Környéke Polgári Kör tagjai
és ismerőseik voltak. Hála Istennek,
ahogy nekem, úgy nekik is természetes, hogy ez a törzshely. Szívesen
látom őket, évek óta együtt szervezzük a polgári kör és az utca programjait. Több hagyományos rendezvényünk közül kiemelkedően fontos
számunkra a Péter-Pál-nap, a Gesztenyefesztivál, a Kulturális örökség
napja – amikor az utca legtöbb, máskor nem látható pincéjét megnyitjuk
a látogatók előtt – és az advent.
Aranyvasárnap a „hamuban sült pogácsa”, finom borok és zenés műsor
mellett összegyűlik a Péter-Pál utca
apraja-nagyja, hogy közös énekléssel, gyertyagyújtással és ajándékozással együtt ünnepeljen.

TAMÁS ANGÉLA
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– Miről mesél a barlanglakás az
idelátogatóknak?

Budafok föld
alatti világa
Appel Péter: A barlanglakásban
még a hatvanas években is
petróleumlámpa világított
A kerületieknek nem
újdonság, a turistáknak
azonban kuriózum a
budafoki Veréb utcában
található, eredeti
bútorokkal és használati
tárgyakkal berendezett
barlanglakás.

rát saját gyűjteménye helyszínén,
a Lánc utcában kerestük fel, hogy
meséljen a barlanglakás felújítási
munkálatairól és a föld alatti lakóhelyet övező érdeklődésről.

A rendhagyó múzeum ablakaiban
muskátli virágzik, fala borostyánnal befuttatott, udvarán kerti asztal és szék áll, környezete
rendezett. Mindez Appel Péter
borásznak is köszönhető, aki a
tárlatvezetések mellett a gondnoki teendőket is elvégzi.
A Soós István Borászati Szakképző Iskola nyugalmazott taná-

– A nyolcvanas években történt
állagmegóvás óta senki nem nyúlt
hozzá mostanáig. Elsősorban az
iskolások és a helyiek látogattak
el ide, élénkebb érdeklődést akkor
váltott ki az emberekből, amikor a
Pincejárat egyik szereplőjévé vált.
A pincék mellett egyre többen
lettek kíváncsiak erre a föld alatti
világra. Az ember azt gondolná,

– Mi tette szükségessé a
felújítást?

hogy itt a szegénység a szépség,
de az önkormányzat vezetői felismerték, hogy e kuriózum megőrzése érdekében nagyon fontos az
állagmegóvás és az eredeti látvány
helyreállítása.
– Milyen munkálatok elvégzése
segíti a barlanglakás fennmaradását?
– Megerősítették a támfalat,
és a „házban”, ahol nagyon magas a páratartalom, vissza kell
szorítani az üreg belső nedvességét, ezért a vízgyűjtő ciszterna és egy vízelvezető drénárok
segítségével elvezetik a vizet a
fal mellől. A belső helyiségekben
klímarendszer fog működni, a

meglévő nyílászárókat pedig restaurálják és zárhatóvá teszik.
– A nyolcvanas években nem
figyeltek arra, hogy az eredetivel
megegyező
látvány
fogadja-e
az érdeklődőket. Most erre is
törekszenek?
– Olyan korrekciók történnek,
amelyek a hely különleges hangulatát adják vissza. Az első felújításkor
épült téglakéményt lebontják, és a
két szellőzőkürtőt az eredetivel megegyező mészkővel körbefalazzák. Az
udvar közepén álló, nagy szilárdságú téglából felépített vizesblokk elé
mészkőből egy álfal épül, tetejét a
hullámpala helyett cseréppel fedik

– A látogatóknak elmesélem,
hogy az itt lakóknak sok száz métert kellett gyalogolniuk az ivó- és
mosdóvízért, a mosáshoz pedig az
egyik helyiségben kialakított ciszternában gyűjtötték az esővizet. Az itt
lakó özvegy Tóthné még a hatvanas
években is petróleumlámpával világított. A barlangban télen és nyáron
egyaránt tizenhat fok volt, a kályhalyukat pedig függőlegesen vájták
ki, így a kémény, amelynek trükkös
megoldása a kolbász füstölését is
lehetővé tette, a föld felszínéből állt
ki. Örömet szerzett, hogy a Pincejáratokon a Lics pincészet jóvoltából a vendégeket budafoki borral
is megkínálhattuk, mert így közben
nevezetes pincéink és történetük is
szóba kerülhetett. Beszélhettem a
világ legnagyobb hordójáról, amely
a Szent István Korona Pincészetben
látható, Magyarország első cementhordójáról, a Seybold-hordóról, a
Záborszky-pince Borvárosáról vagy
a nemrég tulajdonost váltott Promontorbor Szent István hordójáról,
ovális, gipsz stukkóval díszített, kisebb cement- és faragott fenéklapú
hordóiról. Mesélhettem a vendégeknek a borárverésekről és a 116 éves
borászati iskoláról, annak szőlővel
beültetett tangazdaságáról. Úgy láttam, érdekes hely ez az embereknek,
kíváncsiak, milyen lehetett az élet
annak idején Promontoron, milyen
Budafok föld alatti világa.
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Apró lépések a budapesti
Grinzing megteremtéséhez

Bor és kultúra
a Magdolna
Borklubban
A Magdolna Borklub és Rendezvényház három
évvel ezelőtt, a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál
nulladik napján nyílt meg a látogatók előtt: a családi
vállalkozásban több mint 150 fajta borral várják az
érdeklődőket, akik izgalmas vacsoraesteken és
borkóstolókon is részt vehetnek. Bak Ildikóval, a
rendezvényház tulajdonosával beszélgettünk a borklub
célkitűzéseiről, borról és kultúráról.

– A rendezvényház egy nagyon
régi, közel kétszáz éves pincére épült.
Honnan jött az ötlet, hogy borházat
nyitnak ezen a helyszínen?
– 2006 környékén merült fel
először komolyabban a városvezetésben és a helyi lakosokban, hogy
Budafok borturizmusát valamiképp
fejleszteni kellene. Mi is akkoriban
kezdtünk el lehetséges helyszíneket nézegetni, és ennek során
botlottunk bele ebbe az 1817-ben
épült, rettenetesen rossz állapotban lévő pincébe. Megvásároltuk
és rendbe hoztuk. A legtöbb épületrészen bontási határozat volt
érvényben, így ezeket nem tarthattuk meg, de azért, amit lehetett,
megőriztük: a lebontott építmények

köveit újrahasznosítottuk, illetve
megerősítettük és megőriztük az
eredeti, kétszáz éves támfalat, ami
ma is látható az épületben. A Magdolna Borklubot három évvel ezelőtt
nyitottuk meg a Budafoki Pezsgőés Borfesztivál elindításával egyidejűleg. A tervünk az volt, hogy
a bort a gasztronómiával ötvözve
próbáljuk megszólítani a helyieket
és a Budapest környékieket, hogy
apró lépésekkel járulhassunk hozzá
a „budapesti Grinzing” megteremtéséhez.
– A programjaik között a
hagyományos
borkóstolókon
túl szerepel – többek között –
lakáséttermi program, főzőtanfolyam
és stand up comedy est is.

– A kezdetektől törekedtünk arra,
hogy a gasztronómiai különlegességeket kreatív módon ötvözzük a
borral. Emellett rendezvényházként
is üzemelünk, így privát és céges
rendezvényeket is vállalunk külső
megkeresésre. S tavaly megnyitottuk
borboltunkat, ami hetente kétszer
van nyitva. Csak magyar területekről, illetve időnként határon túli magyar borászoktól származó nedűink
vannak, mert úgy tartjuk, hogy a
magyar bor világszínvonalú, hazai
területekről gyakorlatilag bármilyen
igényt ki tudunk elégíteni. Elsősorban
kis pincészetektől vásárolunk termékeket, olyan borászoktól, akik nem
nagyüzemi módszerekkel termelnek,
és fontos számukra, hogy természetes módon, szőlőből készüljön a bor,

ne pedig a különböző segédanyagok
domináljanak.
– Milyen programjaik lesznek a
közeljövőben, illetve milyen terveik
vannak 2018-ra?
– Az év végéig már nincs nyilvános
programunk, de jövőre is tervezünk
rendszeres borkóstolókat – főként
kisebb, kevésbé ismert borászatok
részvételével –, és havonta legalább
egy borvacsorát. Egyre több a privát és
céges megkeresés, hiszen, mint említettem, rendezvények helyszíneként is
üzemelünk. Ennek ellenére mindenképp szeretnénk megtartani eredeti
profilunkat, hogy borklubként is hozzájárulhassunk a borkultúra és Budafok
népszerűsítéséhez.
IZSÓ ZITA
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Márton-napi liba újborral
a tangazdaságban

Újborok
és libasültek
Vigasság volt a Soós borászati iskola
tangazdaságában november 11-én,
Márton napján. Ekkor kóstolhatták meg
a bálozók az újbort és fogyaszthatták
el a ropogósra sült libacombot. A
finomságokhoz és a jó zenéhez késő
estig tartó vidámság párosult.

BORNEGYED ÍNYENC PÁROSÍTÁSOK
Mielőtt elkezdődött volna a mulatság, a mintegy kétszáz bálozó,
több csoportra elosztva, a pincében alapozhatta meg hangulatát és
a hatalmas asztaloknál kóstolhatták meg a tangazdaság új borait,
persze csak mértékkel. A hatféle
nedű tulajdonságainak ecsetelését
Németh Iván, tangazdaság-vezető
szakavatott és élvezetes magyarázatai tették színessé. Tőle tudtuk
meg, hogy a csípős tél és a csapadékhiány ellenére nem károsodott
igazából a szőlő.
– Jó tavaszunk volt viszont –
mondta –, de a nyárra sem lehetett
különösebb panaszunk. Igaz, augusztus közepéig alig esett, bár ezt
bőséggel „behozta” a szeptember.
Nem is a hőséggel volt a bajunk,
sokkal inkább a sugárzással, emiatt
láttunk égett bogyókat is a fürtökön.
Két héttel korábban köszönt be az
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esős időszak, két héttel előbb szüreteltünk, mint máskor, de volt olyan
fajtánk, amit egy hónappal korábban! Például, a valamikor hazánk fő
fajtájának számító olaszrizlinget már
szeptember 20-a körül szüreteltük.
Ezután jöttek a kóstolók, és az
amatőr borkedvelők is megállapíthatták, hogy a tangazdaságban jó
munkát végeztek a tanulók tanáraik segítségével, és jó bort készítettek az idén is.
– Nem panaszkodhatunk a minőségre – folytatta Németh Iván –,
olyan négyszáz hektoliter borunk
lett, ami az utolsó literig elfogy.
Amit mi megtermelünk, azt mind
el is adjuk, mert elviszi palackban
vagy folyóborként a kerület lakossága, de jönnek vásárolni mes�szibb vidékekről is.
Földesi Gyula, a Soós István Borászati Szakképző és Élelmiszer
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ipari Szakközépiskola igazgatója hozzátette, hogy minőségi boraikat palackozva is árusíthatnák.
– Hogy milyen magas szintű oktatás folyik nálunk, azt az
is bizonyítja, hogy egyetemisták
jönnek hozzánk tanulni, nemcsak hazánkból, de külföldről is
– mondta. – Nemrég tizenöt országból voltak itt diákok, akik öt
héten keresztül az elméleti tudásuk mellett gyakorlati tudásukat
is gyarapíthatták. Szüret idején
a mi diákjaink szintén kirepül-

nek nevezetes borvidékeinkre
tanulni, de néhányan határainkon
túlra is eljutnak. Benne vagyunk
az európai szőlész-borász iskolai
szövetségben, amelybe mintegy
negyven tanintézet tartozik, jók a
kapcsolataink velük.
Földesi Gyula azt is elmondta,
hogy a minőségi oktatáshoz és
munkához minőségi felszerelésekre van szükség. A tangazdaság az
elmúlt negyed század alatt több
mint hatszázmillió forint értékben
ruházott be a legkorszerűbb tech-
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nológiákba. A legfontosabb – ahogy
fogalmazott –, hogy borászati és
élelmiszeripari képzésünkre minél jobban felhívjuk a figyelmet,
hogy minél többen jelentkezzenek
az iskolába, amelynek jelenleg tíz
osztálya van.
– A hazai borászatban mi adjuk
a legjobb borászati képzést immár 115 éve, a technikai-műszaki
hátterünk jó, nálunk családias a
hangulat és innovatív a vezetés –
ad kedvet szavaival iskolájához az
igazgató.
TEMESI LÁSZLÓ

Kemendy László különleges italokkal kényezteti a közönséget

Prémium a pezsgőpiacon

Kemendy László pezsgőkészítő cége indításakor csak azoktól a barátaitól kapott
jelentős segítséget, akik egyébként is pezsgőkedvelők. „Nem engedhetem meg
magamnak, hogy a barátaimnak ne olyan pezsgőt készítsek, amilyet elvárnak tőlem” –
indokolta a cégvezető. Úgy tűnik, már nem csak a barátok vevők a különlegességekre.

Tokaji és libamáj
Ezzel a címmel vonzották az egyre népszerűbb pincejárathoz az újabb érdeklődőket november 4-én a Borvárosba, ahol a Záborszky Pincészet ingyenes tokaji- és libamájkóstolóra invitálta a vendégeket. Egy busznyi közönség élt is a ritka lehetőséggel. Révész József mesterszakács nyújtott gasztronómiai élményt a látogatóknak.
Ki tud ellenállni az ilyen ínyencségeknek? – ezért elkértük a libamájpástétom receptjét: a libamájat előzetesen
tokaji borban pácoljuk speciális fűszerkeverékben, majd a darált májból krémet keverünk – a libamáj negyven
százalékát megdaráljuk, a többit felkockázzuk – és belerakjuk a darabkákat, majd a fóliával bélelt őzgerincformába tesszük, és a sütőben 65 fokon két órán keresztül gőzöljük. Ezután kivesszük a sütőből, lepréseljük és
megvárjuk, míg kihűl, hűtőbe tesszük, és mikor megdermedt, felszeleteljük. Jó étvágyat!

Kemendy László szerint szeretett jószága fiatal, egyelőre kicsi, de annál
célratörőbb. A Kemendy Tradicionális Pezsgőműhely első élesztőkísérletei még a 2 éves kort sem érik
el, így nehéz értékelni a minőségét,
„versenyeztetni” csak a kétévesek között érdemes. „Méretünkből
adódóan érdekes pezsgőket, kuriózumokat, évente pár ezer palackot
készítünk. Az első évben már a
Cuvée Blanc pezsgőnk a WinAgora
nemzetközi zsűri előtt ezüstérmet
kapott, ami bizakodóvá tett!” – idézte fel a sikersorozat első komoly
állomását Kemendy László. A cuvée

blanc 500 palackos tétel, de a sikeren felbuzdulva emeltek a limiten,
nagyságrendileg 5-6 ezer palackos
nyerskészlettel dolgoznak, aminek
a legnagyobb képviselője a rosé cuvée finom pinot noir alapborbázison.
„A következő a Cuvée Blanc, ami a
díjnyertes pezsgő utódja lesz, illetve készítettem érdekes házasítások
alapján muskotály alapborokból egy
változatot, és szeretek játszani a
szőlőfajták illat- és zamatgazdagságával, a cukor- és savarányokkal, és
nagyon fontosnak tartom az élesztő kiválasztását” – mondta a Bornegyed magazinnak a cégvezető.

Kemendy László cége Budafokon
az Elza utcában székel, az alapborpince Balatonarácson található.
Kemendyék előzetes bejelentkezés
után bármikor szívesen látnak vendégeket egy-egy kóstolóra. Kemendy jó kapcsolatot ápol Karsay Ferenc
polgármesterrel, már őt is tájékoztatta a terveiről. „A polgármester
úrral nem új keletű a barátságunk.
Kitüntet azzal, hogy továbbra is bizalommal fordul hozzám és bizton
hiszem, hogy támogatja a tevékenységünket, családi vállalkozásunkat”
– mondta a pezsgőkészítő mester.

SZILÁGYI LÁSZLÓ

32

BORLOVAGOK BORNEGYED

BORNEGYED BORLOVAGOK

33

A Promontórium Borlovagrend elnöke
színes programokat tervez jövőre

Dicsőszentmárton
és tangi-piknik
Borklub, pincejárat, bor- és pezsgőfesztivál, kistermelői
borverseny. Csak néhány projekt a teljesség igénye
nélkül, ami a Promontórium Borlovagrend nevéhez
fűződik. Helyzetjelentés a lovagrend vezetőjétől, Szűcs
Zoltántól.
– Urbán András nagymester
eltávozása után több mint egy
éve vezeti a Promontorium
Borlovagrendet. Milyen változások
történtek azóta a társaság életében?
– Nehéz volna röviden összefoglalni, mi minden történt a magunk mögött hagyott időszakban,
rengeteg minden, amire büszkék
lehetünk. Szoros együttműködésben dolgozunk a polgármesteri kabinettel és a Bornegyed
projekt vezetőivel. Igyekszünk
igényes programokat szervezni
a borlovagrend 107 tagjának a
kerületünkben élő lakosoknak,
nem utolsósorban az idelátogató
vendégeknek.
– Mire gondol?
– A Budafoki Bornegyed projektet
kiemelten kezeljük. A minden hónap
első szombatján működő Pincejáraton is részt veszünk, a Záborszky-pincében tartandó programjainkon a borral, illetve a kultúrával
kapcsolatos előadásainkat hallgathatják meg az idelátogató kedves
vendégek. Évente hat alkalommal
szervezünk Borklubot a lovagrend
tagjainak, akik között vannak bort

kedvelő civilek, lokálpatrióták, művészek, valamint a szakmaiságot
képviselő borászok, a Soós István
Borászati Szakképző Iskola tanárai,
igazgatója és a Szent István Egyetem borászati tanszékének vezetője, illetve több oktatója is. A tiszteletbeli tagok között köszönthetjük
Karsay Ferenc polgármester urat és
Németh Zsoltot, aki szenvedélyes
borkedvelő, budafok-tétényi lakos,
az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. Németh Zsolt hihetetlen
sokat tesz a borászati kultúra elterjedéséért a Kárpát-medencében.
Közös feladatként fogalmaztuk meg
a Kárpát-medencei borászok és
borlovagrendek szakmai segítségét.
Borlovagrendünk egyik feladata az
erdélyi Dicsőszentmártoni Borlovagrend támogatása. Németh Zsolttal
együtt azon munkálkodunk, hogy
erdélyi barátaink külhoni tagként
felvételt nyerjenek a Magyarországi
Borrendek Országos Szövetségébe.
– Hogy ünneplik a karácsonyt,
körvonalazódik már a jövő évi
program?
– December 11-én közös vacsorával, könnyed borozgatással,
beszélgetéssel zárjuk az évet a

Katona Borházban. Részben elkészült az önkormányzat kiemelt
rendezvényeinek jövő évi listája,
amin tevőlegesen is részt vesz
borlovagrendünk. Jövőre februárban tartjuk az évi rendes közgyűlésünket, márciusban kistermelői
borversenyt rendezünk, májusban

pedig megtartjuk a szokásos tangi-piknikünket.
– Parancsol? Mit is jelentsen ez a
tangi-piknik?
– A tangazdaság területén
a nagytanácsunk tagjai főznek,

majd egy könnyed, kötetlen baráti
együttlétbe, borozgatásba csap át
a program.
– Melyik a kedvenc bora?
– Nehezet kérdez…, aktív
borászként, borbíróként igen

sok jó bort kóstolok, fogyasztok,
de budafoki ember lévén nem
mondhatok mást, mint a négy
hektáron működő tangazdaság
borait. Azok állnak a legközelebb
a szívemhez, mindenkinek csak
ajánlani tudom.
SZILÁGYI LÁSZLÓ
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Ivanics-szalonavató:
új munkahelyek létesültek

Ars poetica
a folyamatos
megújulás
Jelentős nap volt az Ivanics Kft. életében 2017.
november 16., amikor a cégcsoport eddigi legnagyobb
beruházásaként új, reprezentatív autószalont avattak
Budapesten, a Hajó utcában. Az ünnepi eseményen
megjelent kerületünk polgármestere is, hiszen a cég az
önkormányzattal stratégiai partnerséget ápol.
Az Ivanics név Budafok-Tétényben régóta igazi márkának számít,
a cégcsoport fejlődése töretlen,
egyre bővül palettája a kereskedelemtől a szervizig. Ivanics Lajos és családja, munkatársaikkal
együtt, kemény munkával jutott el
a csúcsra – és e jelentős beruházás megvalósításáig.

kül. Ezzel félszáz új munkahelyet
teremtettünk, így a két budapesti
és az egy székesfehérvári telephelyünkön összesen több mint
kétszázan dolgoznak.

– Mekkora összegből létesült
az új szalon, és hány embernek ad
munkát? – kérdeztük Ivanics Lajos
ügyvezető igazgatót.

– Pontosan három év. 2014ben gondoltunk arra, hogy szükség
lenne erre a korszerű szalonra. Ez
azonban természetesen nem azt
jelenti, hogy ilyen hosszú ideig tartott az építése. A „gondolat” után,
hogy belevágunk ebbe a projektbe,
arról is döntenünk kellett, hogyan,
mi módon szervezzük át a céget,
milyen típusú munkatársakat keressünk – ezek a feladatok jóval
tovább tartottak, mint maga az
építkezés.

– A beruházásunk közel milliárdos nagyságrendű, amit önerőből valósítottunk meg, állami és
EU-s pályázati források igénybevétele nélkül. A cégvezetés
számára kiemelt szempont volt
egy olyan szolgáltatói egység
megteremtése, amely a következő években saját erőből lesz
képes működni, fejlődni minden
egyéb támogatás bevonása nél-

– Mennyi idő telt el egy ilyen
komoly beruházás ötlete és
megvalósítása között?

– Miben más, különb az új szalon
a többinél?

– Például feleslegesen nem
fogyaszt energiát! Automatikus a
fényerő beállítása, ami azt jelenti,
hogy csak annyi energiát használunk fel, amennyi feltétlenül szükséges. A korszerű épület teljes
egészében központilag irányítható,
már-már okosházként, önállóan
képes optimalizálni az infrastruktúra elemeit. Az új és használt
autók értékesítésen túl azok szervizelésével is foglalkozunk ezen a
telephelyen is. A szalonban több
újdonságot is bevezetünk, amelyek
a hazai piacon is példamutatók
lehetnek. Ilyen például az ultrahangos kerékmosó vagy a gyors
futóművizsgáló berendezés. Ez
utóbbi egy perc alatt képes megállapítani, hogy a gépjármű futóműve
javításra szorul-e vagy sem. Újdonság még az ügyfelek gyermekei
részére kialakított modern játszósarok is.

– Milyen terveik vannak még?
– A teljes telephely zölddé alakítása többek közt napkollektorok
beépítésével. A fejlesztések előkészítése elkezdődött, de a megvalósításra a jó idő beköszöntéig,
tavaszig várni kell.
– Hogyan birkózik meg az
Ivanics család ezzel a felfokozott
munkatempóval?
– Köszönjük, nagyon jól. A feleségem és a fiunk aktívan részt vesz
a munkában. Eddig jogász lányunk
is aktív részese volt a mindennapi
feladatoknak, azonban most főállású
anyukaként ritkábban tud besegíteni.
A családtagjaim valamennyien tudják,
hogy a folyamatos fejlődésre, innovációra szükség van. Ezt elvárják tőlünk
az ügyfelek és az autógyárak is. Ars
poeticánk a folyamatos megújulás!

–
Hogyan
értékeli
az
önkormányzattal folytatott stratégiai
együttműködést?
– Nagyon jónak tartom a kapcsolatot. Mindig is úgy gondoltuk,
hogy a kerülettel, illetve a helyi
szervezetekkel való közös munka
mindkét fél számára kedvező le-

het. Lokálpatrióták vagyunk, amiben tudunk, segítünk. Például ha
az önkormányzatnak egy rendezvényhez szükség van autóra vagy
kisbuszra, netán betegszállításra,
rendelkezésükre bocsátjuk a járművet.
TEMESI LÁSZLÓ

IVANICS LAJOS: Feleségemmel együtt kezdtük el a
vállalkozásunkat még 1977-ben, a Volvo személygépkocsik
javításával. Az Ivanics Kft. 1991-ben alakult meg a Volvo
márkakereskedői és szervizfeladatainak ellátására a Denzel Hungária
partnereként, s egy évre rá nyitottuk meg budapesti telephelyünket,
majd pedig a székesfehérvári bemutatótermünket és szervizünket.
Csaknem egy évtized múlva bővítettük a palettánkat, elnyertük a
jogot a Ford személygépkocsik és haszonjárművek értékesítésére és
szervizelésére a dél-budai régióban. Büszkék vagyunk rá, hogy 2005ben az Év márkakereskedője címet, a 2005-ös, 2006-os és 2009-es
években pedig a Ford elnöki díjat is elnyertük.
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A tősgyökeres budafoki péket
nem csak a haszon motiválja

Kertész úr
ezt jól kisütötte
A Budafoki Szomszédok Piaca név minden kerületi
lakos számára ismerősen cseng, főleg, amióta
néhány éve modernizálták. Az új komplexumban
minden termék megtalálható, amit az ember
megkíván, számtalan zöldséges-gyümölcsös,
lángossütő, vegyesbolt, sajt- és húsüzlet várja a
vásárlókat,
de talán a legcsábítóbb a szintén a piacon helyet
kapó Brucker Pékség.

ÜZLETI NEGYED INTERJÚ

A szemet gyönyörködtető sütemények, a mesés illatok és a roppanós kenyerek íze igazi közönségkedvenccé tette a családias
hangulatú boltot, sokszor többperces sort is kiállhat az éhes vásárló, mire hozzájut péksüteményéhez vagy megihatja kávéját.
De van az a finomság, ami megéri
a várakozást...
Az 1998 óta – mindvégig a kerületben – működő családi vállalkozás tulajdonosa, egyben vezetője, Kertész Ákos már a harmadik
generációt képviseli a családban,
pék apja és nagyapja után ő is
ezzel foglalkozik. A legfontosabb
értéknek a szakma iránti szeretetet és alázatot vallja. A teljes
egészében magyar tulajdonban
lévő vállalkozás minőségorientált

termékei csak részben készülnek
gépesítve a sütödében, kiemelt
hangsúlyt kap ugyanis a szakma
kézműves jellege. Legfontosabbnak a természetes alapanyagok
használatát, az adalékanyagok
mellőzését, a minőségbiztosítási
rendszer szigorú betartását tartják. „Nincs különösebb specialitásunk, egyik árunkat sem emelnénk ki a többi közül, mindegyik
termékünkre egyformán szeretnénk büszkék lenni. Igazi nagymama-szellemben dolgozunk. A
legfontosabb számunkra a vevők
pozitív visszajelzése, igénye, de
persze szeretnénk hűek maradni
ezen elveinkhez” – magyarázza a
fiatal tulajdonos.
Igazi piacorientált pékség,
közel száz partnerrel dolgoznak
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szimbiózisban. Igaz, a kerületben
csak két boltjuk van, a másik a Jókai Mór utcában, egy hamisítatlan
kávézó hangulatú üzlet. Ezenkívül
több szupermarketnek, továbbá
szállodáknak is szállítanak árut.
Az önkormányzat kiemelt partnere, a pékség kooperációban
van a Magyar Élelmiszerbankkal,
az együttműködés igazán nemes
célt szolgál. A „kerület kenyere”
címet ők viselik, minden eladott
kenyér árából ötven forint egyenesen a rászorulónak jut. „Az akciót
mi kezdeményeztük, az adományt
pedig az Élelmiszerbank juttatja el
a szegényebb sorsú, kizárólag budafoki lakosoknak, étel vagy akár
ruha formájában” – teszi hozzá a
tősgyökeres budafoki pék.
GÁLL ANNA
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Már nem áznak el a szurkolók
Tovább folytatódik a BMTE-sporttelep fejlesztése. A harmadik ütemben
felépítenek egy multifunkcionális pályát, egy kétezer férőhelyes lelátót, és a nagy
pálya világítását is megoldják.
Szerkezetkész állapotban van már
az a multifunkcionális pálya, amelyen nemcsak futballozni lehet
majd, hanem kézi- és kosárlabdázni, más sportokat játszani. A
jelenlegi állapotban az építmény
nem ázik, tető és szigetelés van
rajta, a speciális padlóburkolatot
csak plusz 20 fokos hőmérsékleten lehet lerakni, ezért erre jövő
tavaszig várni kell. Az 1150 négy-

zetméteres pálya fölött ragasztott
faszerkezet van, ami rendkívül
szép látvány. A sporttelepen jelenleg épül az a vasbeton tartószerkezet, melynek köszönhetően a
lelátó fedett lesz. A tervek szerint
a szerkezet építése december végéig befejeződik. A 2200 négyzetméteres fatetőnek köszönhetően
a szurkolók nem fognak elázni a
meccsek közben. A füves center-

pálya világítását négy oszlopra
szerelt, összesen nyolcvan 2000
wattos égő biztosítja majd. A világításnak meg kell felelnie az MLSZ
által támasztott követelményeknek, vagyis a megvilágításnak és
a fényeloszlásnak alkalmasnak
kell lennie televíziós közvetítésekre. A tervek szerint még idén
elkészül a pályavilágítás.
VISZKOCSIL DÓRA

Formáljuk együtt közösségi tereinket!
Budafok-Tétény
önkormányzata a kerületi
polgárok bevonásával
kívánja átformálni
Budafok belváros
közterületeit. Így az
ott élők dönthetik el,
hogy milyen legyen az
a közösségi tér, ahol a
szabadidejüket szeretnék
eltölteni.
A közösségi tervezésnek – melynek
Nyugat-Európában már nagy múltja
van – az a lényege, hogy a lakosság
véleményét kikérve újítják meg, töltik meg új tartalommal a közterüle-

teket. A közösségi tervezés során az
önkormányzat szakemberei kijelölik
a fejlesztendő közterületeket, meghatározzák, hogy mit – például közparkot, sportparkot vagy játszóteret
– szeretnének létrehozni az adott
területen, majd felveszik a kapcsolatot a környékbeli lakosokkal, civil
szervezetekkel és más érintettekkel,
akik igényeit kérdőívekkel mérik fel,
illetve akikkel aktív, kiscsoportos
műhelymunka keretében vitatják
meg a problémákat, s egyeztetik az
elképzeléseket. A felmerült javaslatokat összefoglalva igyekeznek
olyan kompromisszumos megoldást
találni, amelyet valamennyi részt-

vevő elfogad, majd a projektben
közreműködő tervezők elkészítik a
tervvázlatokat, és mielőtt a végleges tervek megszületnének, ezeket
a terepen is bemutatják a lakóknak.
A közösségi tervezéseknek jelentős közösségépítő ereje is van. „A
workshopokon párbeszéd alakul ki
az egymás szomszédságában élők
között, ahol tisztázhatók és közös
nevezőre hozhatók például a kutyások és a kisgyermekesek, a fiatalok
és az idősebbek, illetve az autósok,
a kerékpárosok és a gyalogosok közötti nézetkülönbségek. Ilyen formán
újulhat meg a lebontott Budafok
mozi területe is a jövőben.
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Közelebb,
mint gondolná
A nemrégiben elnyert fővárosi TÉRKÖZ pályázatnak köszönhetően az
elérhetetlen és távolinak tűnő, festői
szépségű Duna-part könnyebben
megközelíthető lesz a kerületben
élők számára. Az önkormányzat vezetése régóta szeretné a 6-os út miatt nehezen elérhetővé vált vízparti
részt bekapcsolni Budafok-Tétény
hétköznapi életébe.
A tervek szerint Budafok-Tétény
önkormányzata megújítja a Hajó utcai Duna-parti sétányt és környékét
sport- és szabadidőpark létrehozásával. A beruházásnak köszönhetően sportparkot és az egész család
számára kikapcsolódást nyújtó sza-

badidős, rekreációs területet hoznának létre. A gyalogosan, kerékpárral
vagy gépkocsival is jól megközelíthető parkban minden korosztály
megtalálja a lehetőséget az aktív
pihenésre. Ennek köszönhetően
újra élet lehetne a Duna-parton,
és nem kellene messzire menni a
néhány órás kikapcsolódáshoz. A
tervekben szereplő, a Duna-partra
levezető lépcsős és rámpás lejáró
lehetővé teszi a sétákat az árnyékos fövenyen, mely terület Natura 2000-es védettség alatt áll. A
család legfiatalabb tagjai modern
játszóeszközökön
fejleszthetik
ügyességüket, miközben a szülők
kényelmes padokon pihenhetnek.
Az egész család élvezheti a piknikezést a megújult gyepfelületeken,
vagy fejlesztheti erőnlétét a sportparkban. A faburkolatú kinéző tera-

Színes,
látványos
muráliák
Az önkormányzat által meghirdetett Budafok-Belváros megújul III.
és a Régi idők új kapui II. pályázaton összesen tízen nyertek el 12
millió forint összegben támogatást.
A fő cél, hogy a belváros homlokzati képe megújuljon, megszépüljön. Emellett egy szintén nyertes
pályázatnak köszönhetően újabb
muráliákat készíthet Majoros István festőművész Budafok belváros
két falfelületére.
A Kossuth Lajos utca 21. szám
alatti ingatlan tűzfalának homlokzati előkészületi munkálatai
már megtörténtek, jelenleg a kép
felrajzolása és festése folyik. A
festménynek Majoros István a

ÜZLETI NEGYED SZÉPÜLŐ KISVÁROS
szokon páratlan látványt nyújthat a
naplemente. Ezenfelül a tervekben
szerepel még egy jégcsarnok megépítése is, amelyet a társasági nyereség- és osztalékadóból és más
forrásokból valósítanának meg. A
két elképzelés egymást erősítve
hozhatna létre aktívabb sportéletet
a Duna partján.
VISZKOCSIL DÓRA

„Budafoki underground barlanglakás káosz free jazz orchestra
porté” címet adta, mely saját
alkotása. A festmény a falfelület
kétharmadát fedi majd le, és jövő
tavasszal lesz kész. A másik murália ezzel a felülettel szemben,
a Kossuth Lajos 17. szám alatti
ingatlanon lesz, melyet szintén
Majoros készít el. Ezen az alkotáson három ablak lesz majd
látható, melyek régi képeslapok
hangulatát idézik. A festmények
2018 tavaszán lesznek készen. A
lakosság számára elérhető homlokzatfelújítási pályázatra ös�szesen tízmillió forintot írt ki az
önkormányzat, melyet hat támogatott pályázat el is nyert. Ezek
megvalósulása a Kossuth Lajos
utcában, a Péter-Pál utcában és
a Mária Terézia utcában várható.
A kapukra kiírt pályázatot négyen
nyerték el, összesen kétmillió forint értékben.

VISZKOCSIL DÓRA

Megújul
a Rózsakert
A Rózsakerti lakótelep közterein az
elmúlt években látványos változások történtek. Az önkormányzat első
ütemben a terület északi részén egy
hatalmas kutyafuttatót és egy szabadtéri edzőgépes parkot alakított ki, melyet azóta is rengetegen használnak.
A kisgyermekekre is gondolva ezen
a részen található régi játszóteret modern eszközökkel és biztonságos burkolattal építették át a szakemberek. Az
elkerített területen a játékokat két korosztálynak tervezték, az egyik részre a
0–3 évesek, a másikra a 3–14 évesek
számára tervezett játékokat helyeztetett ki az önkormányzat, melyek egybefüggő teret alkotnak, de részben el
is különülnek egymástól. A tér északi
részére a kicsiknek szánt játékok
mellé árnyékot adó fákat is telepítettek. Esésvédő gumiburkolat is került a

Mesepark
a Szent István
téren
A kerületi polgárok által kitöltött több
száz kérdőív alapján az önkormányzat többfunkciós parkot kíván kialakítani a Szent István téren, amely
több ütemben valósul meg. Elsőként
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játszótérre, amely élénk színeivel még
vidámabbá teszi a teret. A gyerekek
kedvence a hatalmas fából készült
hajó és a hosszú csúszda. A területen
található távhőaknát sajnos meg kellett
tartani, de a tervezők úgy alakították ki
az összképet, hogy az belesimuljon a
környezetbe. A fejlesztések és az építkezések ezzel nem fejeződnek be, a

Rózsakerti Demjén István Református
Általános Iskola előtti terület is megújult, itt a lakók kérésére megszűnt az
autós forgalom, és egy közösségi teret
hoztak létre a tervezők. A régi pavilonsor is megszépült, és a parkolóhelyek
száma is megnövekedett. A következő
időszakban a lakótelep középső és déli
része is hasonló módon szépül meg.

a Szent István és kora köré szerveződő, Kő Boldizsár által tervezett egyedi
játszóteret építik meg. A kicsik és nagyobbak játszófelületeit elkülönítve
alakítják ki, hogy minden korosztály
megtalálhassa a neki megfelelő szórakozást.
A tervezés során figyelmet fordítottak a szakemberek arra, hogy a
parkot akadálymentesen lehessen
megközelíteni: erről az északi részen
a villamosmegállótól induló, valamint

a volt mozi területe felé és azon keresztül a Piac tér felé közvetlen kapcsolatot biztosító rámpa gondoskodik.
Új lépcsőkapcsolat nyílik a tér északi
része felől a rendelőintézet és gyógyszertár felé is. A téren több asztalt és
padot helyeznek el, hogy a család pihenhessen a hatalmas gesztenyefák
árnyékában. A tér további részein kialakítanak egy kültéri fitneszterületet,
valamint egy, a támfal jelenlegi vonalát
követő kiemelt pihenőrészt. Itt úszó,
faburkolatú padokra, valamint faburkolatú lépcsőkre lehet leülni, mely
időszakos színpadként funkcionálhat.
A nézők a tér északkeleti sarkában
kialakított rézsűs, amfiteátrumszerű
területen élvezhetik az előadásokat.
A téren a zöldfelületek aránya a gyepes területekkel növekszik, fákat nem
vágnak ki.

V. D.
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Budafokon és a partnerek körében hódít
a kulturális örökségvédelem gondolata

Egyre népszerűbb
a YouInHerit
Tizenkét partner, hat régió, öt ország, egy cél: a
hagyományos mesterségek innovatív megújítása a
fiatalok bevonásával. Budafokon természetesen a
borászat megreformálása zajlik, de még mindig csak az
út elején járunk, a projekt hivatalosan 2019. május 31-ig
tart. A YouInHerit program történetéből szemezgettünk.
Korábban beszámoltunk a horvát,
olasz, lengyel, szlovén és magyar partnerek bevonásával zajló
program, a YouInHerit létezéséről.
A határokon átívelő program a
hagyományos mesterségek mint
kulturális örökség innovatív megújítását tűzte ki célul a fiatalok
részvételével. A szlovéniai Pomur-
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jében és Piranban a vízimalmok
restaurálásában, kerámiakészítésben és a sólepárlás újragondolásában utaznak a program résztvevői.
A horvátországi Dignano városában
az olívaolaj-készítés megújításával
jelentkeztek a partnerek. A lengyel
Mazovia régióban a sörfőzés, az
észak-olasz Velencében a hajóké-

szítés a fő profil, Budafok-Tétényben pedig a borászat.
A YouInHerit információs standdal volt jelen a szeptemberi bor- és
pezsgőfesztiválon, ahol a fiatalok
nyereményjátékban vehettek részt,
a YouInHerit-fotófal előtt fényképezkedtek, amit a program Facebook-oldalán posztoltak. Rendkívül
jól sikerült a program népszerűsítése a fiatalok körében, a Spin-off
Klub keretében Szepesfalvy Anna
alpolgármester tartott borkóstolóval egybekötött előadást a programról a Szent István Egyetemen.
Megtörtént a helyzetelemzés
a budafoki borászatról a fiatalok
bevonásával, sőt, nemzetközi tréninget tartottak Velencében, majd
a szlovéniai Beltinciben a partnerek részvételével. November 24-én
pedig a projekthez kapcsolódóan
megvalósult a harmadik szakmai
egyeztetés, ahol napirendi pont
volt többek között: a nemzetközi
projekt aktuális helyzetének ismertetése; egy ismertető a tervezett képzésről; természetesen kiemelt hangsúlyt kapott az operatív
egyeztetés a partnerekkel.
Hamarosan beindul a Soós István Borászati Szakképző Iskolában
a borturisztikai menedzserasszisztens képzés. A programhoz köthető
képzés célja, hogy a borászathoz
kapcsolódó különböző területeken
sikeresen eligazodjanak. A képzés
során a hallgatók megismerhetik a
borturizmus, a borászat, a rendezvényszervezés és az üzleti tervezés alapjait.
A YouInHerit-applikáció fejlesztése bekerül a gyakorlati tananyagba, ahogy a Bornegyed honlap
tartalomfejlesztése is. A hallgatók
részt vehetnek a Pincejáraton, és
természetesen a különböző programok tervezéséből is kivehetik a
részüket.
Egyelőre itt tartunk. Folytatás
folyamatosan.
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Lepjük meg szeretteinket a BP Clothing
egyedi tervezésű Bornegyed kollekciójával!

Ajándéktipp karácsonyra
Ez az első olyan karácsony, amikor olyan BP-s pólót,
kapucnis pulcsit és zoknit ajándékozhatunk szeretteinknek,
ami kifejezetten Budafok-Tétényt fémjelzi. Az idei Budafoki
Pezsgő- és Borfesztiválon debütált az az egyedi, fiatalos,
lendületes kollekció, amit Budapest Bornegyede, BudafokTétény történelmi és kulturális háttere ihletett.
A kollekcióhoz a kiindulópontot
az a több mint 5 éve sikeresen
működő fővárosi „lovebrand” jelentette, amely szinte adta magát
a továbbgondolásra, az egyes kerületi sajátosságok felfedezésére.
A kezdeményezés úttörő jellegű
abból a szempontból is, hogy eddig
nem volt arra példa, hogy egy ruhamárka egy városrésszel közösen
hozzon létre hivatalos kollekciót.

A kezdeményezéssel az önkormányzat nem titkolt célja,
hogy a fiatalok körében erősítse kerületi identitásukat,
hogy büszkén viseljék magukon
Budafok-Tétény történelmi és
kulturális értékeire épülő, modern szövegkörnyezetbe ültetett
szimbólumait.
Ahogy a BP Clothingtól megszokhattuk, egyedi tervezésű ter-

mékeik túlmutatnak önmagukon:
aki elég figyelmes, az finom humorral fűszerezett apró részleteket is felfedezhet a kiegészítőkön
és ruhadarabokon. A lokálpatrióta
gondolkodás, a hagyományok őrzése és a modern, fiatalos, városi
lendület együttesen jellemzik a BP
termékeket, ami a Bornegyed kollekción is megjelenik.
A termékek elérhetők a BP online webshopjában a készlet erejéig: http://bit.ly/2vF2z2a
A termékek limitált száma miatt
érdemes minél előbb elküldeni a
rendelést.
SALAMON JUDIT

PROJEKTMENEDZSER
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A korcsolyapályát február végéig vehetik
igénybe az érdeklődők

Adventi jégpálya
Budafok szívében

Sokunknak szólnak ugyanarról a tél
örömei. A karácsonyi ünnepvárás,
az advent időszaka, Jézus ünnepe
és a szilveszter, az ajándékosztás,
a finom ételek és italok, az újév vidám köszöntése mellett jelen van
az aktív kikapcsolódás, a sport is
az életünkben ebben az időszakban. Vannak, akik elutaznak ehhez
a távoli hegyekbe, hogy síelhessenek, de vannak, akik itthon maradnak, és a korcsolyázást választják
a téli szabadidősportok közül.
Utóbbiaknak nem kell messzire
menniük, sőt, ki sem kell mozdul-

niuk a kerületből az önkormányzat
jóvoltából. December 1-jén ugyanis Budafokon is elkezdődött a karácsonyvárás: a Szomszédok Piaca
előtti téren adventi vásárt és ünnepi programokat szerveztek, a Borfesztivál Szieszta pontján (a Mária
Terézia u. 1–7 szám alatt) pedig
nagyméretű jégpályát állítottak fel.
Az önkormányzat célja, hogy minél
több iskolai csoport korcsolyázhasson, a tanítási szüneteken kívül
eső munkanapok délelőttjein tanárok, diákok és nyugdíjasok részére
éppen ezért ingyenes a belépés.

Emellett az összes kerületi óvodás
kap egy alkalomra szóló ingyenes
belépőjegyet, valamint havonta
egyszer valamennyi kerületi lakos
térítésmentesen veheti igénybe a
jégpályát: az első ilyen nyílt alkalom december 21-én, csütörtökön
lesz.
Az adventi hangulathoz azonban
elengedhetetlenül hozzátartoznak
a forró italok, a tea, a puncs, illetve
a forralt bor. A Szomszédok Piaca
előtti térre szervezett adventi vásár
első kiemelt eseményén, december
2-án a vállalkozó kedvű jelentkezők
délután négy órától forraltbor-főző
versenyen mérhették össze tudásukat. Ehhez a szervezők csapatonként 5 liter bort és egy-egy
gázrezsót biztosítottak, a lábast, a
különleges fűszereket és a titkos
receptet a jelentkezőknek kellett
hozniuk. Az esemény bevételével a
résztvevők Horváth Bogit, a Budai
Nagy Antal Gimnázium egykori, immunbetegsége miatt sérült tanulójának családját támogatták.
A decemberi hétvégeken a budafokiak és a máshonnan idelátogató érdeklődők számos további
különleges programon vehetnek
részt: szobrászok faragnak meg
például egy hatalmas jégtömböt,
lesz gyerekeknek szóló jégvarázs
móka, majd este fél hattól jégdiszkó kezdődik a felnőttek számára.
De hallhatjuk-láthatjuk még decemberben többek között a Budafoki Fúvósegyletet, a Daniel Speer
Brasst, Elsát és Dér Jankót, a nemzetiségi önkormányzatok előadásait, az önkormányzat betlehemes
műsorát, a Kis-Nádasdy Tánccsoportot, valamint a Holló Együttest.
A budafoki Pincejárat természetesen az adventi programsorozat
ideje alatt sem szünetelt, csak
most mindenképp érdemes volt
korcsolyát is hozniuk a Budafokra
látogatóknak.
IZSÓ ZITA

Tóth Bálint érkezésével elhárult a vész,
a csapat vevő volt a mester filozófiájára

Eloltotta a tüzet,
jöhet az építkezés
Bár Tóth Bálint, a Vasas egykori nagyszerű csatára nem
igazán kedveli a tűzoltó idegtépő szerepkörét, a jelek
szerint fekszik ez a feladat a rutinos edzőnek. A 13.
forduló után vette át a kiesőzónába sodródott Budafoki
MTE NB II-es labdarúgócsapatát, s kétfordulónyi
útkeresést követően – úgy tűnik – a helyes vágányra
irányította a piros-fekete szerelvényt. Ennek bizonysága
a 17. és a 18. fordulóban a Szolnok, majd a Gyirmót felett
aratott győzelem, amelyekkel elkerült a veszélyzónából a
csapat, azaz pillanatnyilag sikerült eloltani a tüzet.
„Pipi” – merthogy futballista körökben csak így ismerik a 67 éves
szakembert – Prukner László helyét vette át Jakab János hívására.
A Budafok negyven évvel ezelőtti
gólkirálya manapság a csapatot
működtető gazdasági társaság tiszteletbeli elnöke, régi barátja Pipinek,
aki kilenc évvel ezelőtt már dolgozott Budafokon, tehát nem ismeretlen környezetbe csöppent.
Prukner érdemei elvitathatatlanok
voltak a feljutásban, miként abban is,

hogy NB III-as létére az elődöntőig
menetelt a BMTE a Magyar Kupában,
többek között a Videoton kiverésével,
s olyan ajándékot adhatott a szurkolóknak, amire nagyon régen volt példa
a Promontor utcában: elhozta a Fradit
Budafokra. Csakhogy az NB II nem az
NB III – az új idényben valami megtört
az edző és a csapat viszonyában, s
ennek negatív spirál, szabadesés lett
a következménye. A klubvezetésnek
– Bélteky Róbert tulajdonosnak és
Jakab Jánosnak – lépnie kellett, s
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ilyenkor nem számítanak a múltbeli
érdemek. Ha a bennmaradás a tét,
akkor meg kell húzni akár a legfájdalmasabb lépést is – ez pedig a közös
megegyezéssel történő szakítás volt.
Prukner tehát ment a 13. forduló
után, s jött Tóth. Kezdetben keresgélték egymást, edző és csapat – két
további vereséggel folytatódott a zuA kollekcióhoz
kiindulópontot
hanás
–, de aztán a 16.
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„Nem szeretnénk, ha maradna
izgalom az utolsó fordulókra” –
mondta lapunknak Csizmadia Csaba csapatkapitány.
Azt mi se szeretnénk. Hacsak
azt az izgalmat nem az élcsoporthoz történő felzárkózás jelenti…

CH. GÁLL ANDRÁS
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Egyetlen magyarként valaha az NBA-ben kosarazott

Dávid Kornél, a játékosmegfigyelő
Szimpatikus kosaras volt a Klauzál-társalgó vendége október közepén, olyan sportoló,
aki sportágában hazánkban a legtöbbre vitte, egészen a kosárlabda topligájáig,
az NBA-ig. Dávid Kornél, aki nem mellesleg itt él köztünk a kerületben, annyit utazik,
hogy ritkán tűnik fel Budafok vagy Nagytétény utcáin.
A Klauzál Házban, a „társalgóban”
Pachmann Péter televíziós műsorvezető volt a házigazda, ő faggatta
a magyar kosárlabdasport halhatatlanját – utána meg e sorok írója.
(Lehetett volna több érdeklődő a
teremben, akik nem jöttek el, sok
érdekes sztoriról maradtak le.)
– Hogyan emlékezik vissza
pályafutására,
különösen
az
Amerikában töltött évekre?
– Úgy érzem, a maximumot
hoztam ki magamból idehaza, aminek köszönhetően felfigyeltek rám
a világ legnívósabb bajnokságában
– mondta. – S persze az Egyesült
Államokban szintén a maximumot

nyújtva tudtam több mint százszor
pályára lépni NBA-mérkőzésen.
– Méghozzá világsztárok között,
például Michael Jordannel… Milyen
ember volt, és hogyan fogadták önt?
– Nem panaszkodhattam, hiszen ha látják rajtad, hogy mindent
beleadsz, akkor befogadnak. Jordan igazi sztárként viselkedett, de
ki lehetett jönni vele. Azt hiszem,
egyhamar nem lesz ilyen eredményes kosárlabdázója az NBA-nek,
bár rengeteg arrafelé a kitűnő játékos. Különben nem az számít elsősorban, hány pontot dobsz, hanem
hányszor nyersz. Én mindig úgy
mentem ki a pályára, mintha az

életemért játszanék.
– Ez idáig az egyetlen magyar
játékos, aki ilyen magaslatokba
jutott a kosaras világban. Ön szerint
lehetnek követői a közeljövőben?
– Remélem. Erre a legnagyobb
esélye Hanga Ádámnak van, aki
jelenleg a szintén igen magas színvonalú spanyol bajnokságban, a
Barcelona csapatában bizonyíthatja tehetségét. Ádám huszonnyolc
éves, még nem zárult be előtte az
NBA kapuja.
– Mivel foglalkozik mostanában,
46 évesen?
– Játékosmegfigyelő vagyok, sokat megyek külföldre, meccsekre,
és nézem a tehetségeket, akik nagy
karrier előtt állnak. Egy-egy városban
általában három-négy napot töltök,
októberben például Athénba, Barcelonába és Rómába utazom. Szerencsére elég jól bírja a családom…
– Ha éppen itthon van, szeret a
kerületben élni?
– Évtizedek óta itt lakom, leszámítva a külföldi tartózkodásaimat, nem
tudok jobb helyet Téténynél, Budafoknál. Nagyon szeretem a kerületet,
a feleségem is megszerette. Annak
szintén örülök, hogy édesanyámék is
a közelünkben laknak.
TEMESI LÁSZLÓ

A Hepp-kupában remekelő budafoki
kosarasok a bajnokságban is az élen járnak

Ahol nem
kosaraznak ki
senkit
Nincs oka szégyenkezni a Budafoki Kosárlabda
Klub csapatának, ugyanis az NB I/B úgynevezett
zöldcsoportjában szereplő társaság az MTK-Törökbálint
ellen aratott győzelmével magabiztosan jutott a legjobb
tizenhat közé a Hepp-kupában. Habár a céljuk nem
kevesebb, mint a rangosabb piros csoportba jutás, valamint
a Promontor utcai hazai csarnok nézőterének megtöltése,
igencsak jó úton haladnak álmaik megvalósítása felé,
hiszen még veretlenek a pontvadászatban. Az alázat és az
összetartó erő megvan, a jövőbeli sikerekhez pedig „csak”
ezek kellenek. Meg az új tehetségek…
A kerületi gárda vezetői immáron
húsz éve együtt dolgoznak, és
minden erejükkel a klub felvirágoztatására törekednek. Balog
István klubigazgató elmondta: a

csapat elnöke (és egyben szakmai igazgatója), Ferencz Gábor
intézkedéseinek köszönhetően
még egyetlen évben sem volt
veszteséges a budafoki csapat,
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hiába kis egyesület, összeszedettsége az óriásokat is meghazudtolja. A többi csapatsporthoz
hasonlóan a kosárlabda is rengeteget köszönhet a hat éve útnak
indított taotámogatásnak, amit
(magán)vállalkozások biztosítanak sportágfejlesztés céljából.
Különösen jól jön ez az anyagi
támogatás egy olyan egyesületnek, amely amatőröket is
„megmozgat”, a kerületi iskolákban is jelen van, hiszen itt nem
profitorientált klubról beszélünk.
Itt senkit sem „kosaraznak ki’,
vagyis innen senkit nem zavarnak el, mindenki annyit és addig
sportolhat, amíg az jólesik neki,
köszönhetően Károly Máté edzőnek (aki nem mellesleg két utánpótláskorú csapatot is vezet).
Sajnos azonban kezdenek hiányozni az új arcok, nem könnyű
a toborzás, a legnagyobb problémát talán a kerület elhelyezkedése jelenti, ugyanis a belvárostól
való távolság jelentősen megnehezíti a gyerekek közlekedését.
Erre próbálnak megoldást keresni az itt dolgozók, népszerűsíteni a sportot a kerületen belül,
hiszen elsősorban innen kerülhetnek ki a legifjabb játékosok.
Nagy a konkurencia, ugyanis ez
a kicsi városrész megannyi egyesületnek ad otthont, s a kosárlabda csak egy közülük. De még
nincs semmi veszve, hiszen itt
vannak a csapatban a „jövő bajnokai”, többek között itt játszik
az alig tizenhét esztendős, már
három éve az NB I-ben kosarazó
s a korosztályos válogatottságra is méltó Lados Erik. Akadnak
tehát tehetséges budafokiak, a
klub elszántságának köszönhetően pedig remélhetőleg a jövőben is fogunk még hallani róluk
a kosárlabda keretein belül (és
akár azon kívül is).
GÁLL ANNA
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Ifjú reménységek,
a jövő olimpikonjai
Tizenhét kiváló fiatal kerületi sportoló
mutatkozott be idén a Futafokon
Budafok-Tétény intenzív sportéletének, az önkormányzat
által nyújtott sportolói ösztöndíjaknak is köszönhető,
hogy egyre több fiatal kerületi sportoló ér el kiemelkedő
eredményeket a különböző hazai és nemzetközi
versenyeken. Az idei Futafokra például tizenhét olyan
kerületi fiatal sportoló fogadta el Karsay Ferenc
polgármester meghívását, aki eddigi pályafutása során
kiemelkedő eredményeket ért el. A polgármester a
megérkezett ifjú tehetségeket egyenként köszöntötte és
méltatta a színpadon, majd mindannyian átvehették az
önkormányzat ajándékcsomagját, és díjakat is átadhattak
a futóverseny idei győzteseinek.
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Veres Gréta Dalma
ATLÉTIKA

Gréta 13 éves, négy éve atletizál, a
Budai Nagy Antal Gimnázium tanulója, a Budaörsi Diáksport Egyesület
tagja, edzői Egri Gyula és Fazekas
Beáta. Gréta újonc kategóriában elért
összetett verseny második helyére a
legbüszkébb, mert itt szerzett két versenyszámban, 600 és 800 méteren is
Magyar újonc ranglista helyet.

Igaz Laura Elena
CSELGÁNCS

Laura 12 éves, öt éve dzsúdózik, a
Kempelen Gimnázium tanulója, a Winner Judo Klub tagja. Laura legnagyobb
sportsikerének a diákolimpiai első helyezést és a magyar bajnoki címet tekinti.

Gyarmati Fanni
KARATE

Fanni 13 éves, hat éve shotokan karatézik, a Kempelen Farkas Gimnázium tanulója, egyesülete a Sensei
Csákvári Karate Klub.
Fanni az A.J.K.A. szövetség többszörös magyar bajnoka, legjobb eredménye idén a 2017-es Berlin Ippon
Club nemzetközi versenyen egyéni
katában elért II. helye.

Németh Zoltán alpolgármester,
Karsay Ferenc polgármester
és Hizsnyik Dóra a díjátadáson a Futafokon

a Bakos Fitness birkózóedzésén ismerkedett meg a sportágával. Barna a
legbüszkébb a diák Világkupa-viadalon
szabadfogásban elért első helyezésére.

pályafutása legjobb eredményének
a 2016. évi Országos Bajnokság kata
kategóriában a II. helyezését tartja.

Kupáról egy arany-, egy ezüst- és két
bronzéremét szerzett.
ATLÉTIKA

Fehér Péter Dániel

Schiszler Gellért

Győri Csanád Ferenc
ÚSZÁS, DUATLON, TRIATLON

KARATE

SAKK, LABDARÚGÁS, ATLÉTIKA

Péter 18 éves, tíz éve karatézik, a Budai Nagy Antal Gimnázium tanulója, a
Koroibosz RSE karateegyesület tagja.
Évek óta a magyar karateválogatott
tagja, 4 éve folyamatosan magyar bajnok a kategóriájában, illetve számtalan
nemzetközi versenyen ért el dobogós
helyezést. Kétszer is a dobogó legfelső fokára állhatott nemrég a shotokan
Európa-bajnokságon és Világkupán a
csehországi Pardubiceben.

Gellért 14 éves, a Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola tanulója, a Barcza Gedeon SC, valamint a Budai Tabán FC sportolója.
Budapesti diákolimpián atlétikában 3., sakkban csapatban országos
első. Futballban diákolimpián országos 5. helyezést ért el.

Zimonyi Barna
BIRKÓZÁS

Barna 12 éves, hét éve birkózik, a Kempelen Farkas Gimnázium tanulója, a
Vasas sportegyesület tagja, Budafokon

Ferenc 16 éves, tíz éve úszik, a Veres
Pálné Gimnázium tanulója, a Budafóka XXII. SE versenyzője, edzője az
olimpikon Márton Richárd, felkészítője Horváth Tamás. Úszóként többszörös országos bajnok gyermek és
serdülő korosztályban.

Győri Mikes
ÚSZÁS

Palócz- Medla András
KARATE

András 13 éves, hét éve shotokan
karatézik, a Kossuth Lajos Magyar
-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola tanulója, a kerületi Központi
Tömegsport Egyesület shotokan karate szakosztály sportolója. András

Mikes 14 éves, nyolc éve úszik, a
Kempelen Farkas Gimnázium tanulója,
a Budafóka XXII. SE versenyzője, edzője Horváth Tamás. Mikes úszóeredményei közül kimagaslik az idei Országos GyermekBajnokság döntője, ahol
óriási egyéni csúcsot úszott 100 m
mellúszásban. Az idei Miskolci MVSI

Kőszegi Míra
Míra 15 éves, hét éve atletizál, a
Kempelen Farkas Gimnázium tanulója, a Budafoki MTE versenyzője, ahol
edzője Bartha Attila mesteredző.
Míra az idei év legkiemelkedőbb
eredményének a július 9-én megrendezett Országos Atlétikai Bajnokságon
serdülő korcsoportban, 300 méteres
síkfutásban elért I. helyezését tartja. A
200 méteres sík- és 400 méteres gátfutásra készül, hogy jövőre már ezekben a számokban versenyezhessen.

Gulyás Szilveszter
ÚSZÁS, TRIATLON, DUATLON,
ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

Szilveszter 13 éves, hét éve úszik, a
Rózsakerti Demjén István Református
Általános Iskola tanulója, a Budafóka
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Németh Zsolt, országgyűlési képviselő, Gyarmati Fanni, Szabolcs Attila, országgyűlési képviselő
és Molnár Janka a díjátadón a Futafokon

XXII. SE versenyzője. Szilveszter legjobb
eredménye úszásban a Budafóka SE
2004-es váltó tagjaként, a bécsújhelyi
nemzetközi úszóversenyen szerzett
aranyérem és szintén váltóban hazai
versenyeken szerzett arany- és ezüstérem. Triatlonban és duatlonban a budapesti diákolimpiákon szerzett arany,
ezüst és bronzérmek. Országúti kerékpárban arany, ezüst és bronzérem.

Mezei Réka
MŰKORCSOLYA

Réka 12 éves, a Kempelen Farkas
Gimnázium tanulója, a Sportország SC
leigazolt műkorcsolya-versenyzője. A
tavalyi szezonban az első Valentin Kupán a VI., 2016-ban a Jégmadár Keleti
Kupán és a Ljubljanában megrendezett
Tivoli Kupán pedig a IX. helyen végzett.

nulója, a Budafoki MTE leigazolt
versenyzője. Eddigi legjobb eredményének az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválon elért harmadik helyezését és a GYMNASIADE-n elért I. helyét tartja.

Öry Zsombor Erős
KAJAK-KENU

Zsombor 16 éves, öt éve kajakozik,
a Csík Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium tanulója, a Lágymányosi Spartacus leigazolt versenyzője.
Zsombor kajakpályafutása legjobb
eredményének tartja, hogy ebben az
évben 4-szer lett magyar bajnok, és
ezzel kvalifikálta magát az Olimpiai
Reménységek versenyére.

Hizsnyik Dóra
KOSÁRLABDA

Molnár Janka
ATLÉTIKA

Janka 16 éves, hét éve atletizál, a
Kempelen Farkas Gimnázium ta-

Dóra 18 éves, tíz éve kosárlabdázik,
a Budai Nagy Antal Gimnázium tanulója, 2009 óta a BEAC leigazolt versenyzője.

Az eddigi legjobb sporteredményének az idén megnyert országos
junior bajnokságot tekinti.

Mitró Márton
KAJAK-KENU

Márton 17 éves, nyolc éve kenuzik,
a Csík Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium tanulója, a Lágymányosi Spartacus leigazolt versenyzője.
Pályafutása legjobb eredményének
tekinti a 2017. évi Olimpiai Reménységek Versenyét, ahol kenu kettesben
1000 méteren harmadik helyet ért el.

Tamás Bence
TENISZ

Bence 18 éves teniszező, az Újbudai
József Attila Gimnázium tanulója, a
Pasarét Tenisz Klub tagja. 2016-ban
elnyerte a Vitéz Pokorny Endre sport
sztöndíjat. A korosztályos országos
bajnokságot párosban több alkalommal megnyerte, korosztályos magyar
válogatott.

Szabó Kimmel Tamással
a Klauzál Házban eljátszott
szerepéről is beszélgettünk 14 

Bornegyed

„Család nélkül
nem lehet élni”

