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Folytatjuk
Tavaly májusban azzal a céllal indítottuk el a Pincejárat programot Budapest Bornegyedében, hogy az évek során rendkívül népszerűvé vált
szeptemberi Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál jó hangulata egész évben
elérhető legyen mind a kerületben élők, mind az idelátogatók számára.
Ahogy a fesztiválon különösen fontosnak tartjuk a sokszínű kulturális
programot, a minőségi étel- és italkínálatot, úgy a Pincejárat programnál
is ragaszkodunk ehhez az alapelvhez.
Új kezdeményezés lévén ugyanakkor nagyon kíváncsiak voltunk a fogadtatásra. Örömömre szolgál, hogy mind a résztvevő helyszínek, mind
az idelátogatók részéről rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, ezért nem
volt kérdés, hogy a Pincejárat programot 2018-ban is folytatni fogjuk,
beépítve az első év tapasztalatait, észrevételeit. Szinte minden vendég
kiemelte a helyszínek különleges, intim hangulatát, ezért úgy döntöttünk,
hogy 2018-ban teret adunk a romantikának: elindítjuk a Randijáratot Budapest tökéletes találkahelyszínére, Budafokra, lehetőséget teremtve az
ismerkedésre, de a már meglévő párok újbóli egymásra találására is.
A Pincejárat idén már összesen 14 helyszínen várja a látogatókat: a
pincészetek mellett négy kerületi étterem is csatlakozott a programhoz a
gasztronómiai kínálat bővítése érdekében, valamint májustól a megújult
Barlanglakás Emlékmúzeum ismét látogatható lesz a Pincejárat-napokon.
Polgármesterként számomra különösen szívet melengető, hogy a
program mennyire összehangolt működésre sarkallja a pincészeteket,
teret ad számos kerületi művésznek és nemzetiségnek is a bemutatkozásra. Minden hónapban megismerkedhetünk egy-egy kerületi népcsoport kultúrájával, így a sváb, a görög, a bolgár és a roma hagyományokkal. Megtisztelő számunkra, hogy a Budafoki Dohnányi Zenekar zenészei
is elfogadták a meghívásunkat, így júniusban több helyszínen hallgathatjuk játékukat. Tavaly nagy sikert aratott a zenei tehetségkutató versenyünk, amit idén is megrendezünk, a nyerteseket pedig viszontláthatjuk
a szeptemberi pezsgő- és borfesztivál egyik színpadán. Számomra az
egyik legkedvesebb program a havonta jelentkező Pincekvíz. Csapatjátékosként a mindig megújuló feladatok és a bőséges vacsora folyamatos
kihívás elé állít, és a remek hangulat is garantált.
A Pincejárat buszok továbbra is minden hónap első szombatján közlekednek a belváros és a kerületi helyszínek között, de immár sűrűbben:
félóránként indulnak a Blaha Lujza térről 13.30 és 20.30 között körjáratként a könnyebb mozgás érdekében, érintve a Ferenciek tere és a Szent
Gellért tér megállókat is.
A napijegy ára online, előre megváltva továbbra is 1000 Ft, ami a korlátlan számú utazás mellett további kedvezményekre is jogosít az egyes
helyszíneken. A kedvezményekre természetesen a kerületi lakcímkártyáKarsay ferenc polgármester
val rendelkezők is jogosultak.
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Másképp
szorítják meg
a kezét
Romantikus vígjátékok után megrázó
történelmi filmben látjuk Csányi Sándort
Egy rendhagyó történelem óra részeként a kommunizmus
áldozatainak emléknapja alkalmából középiskolás
diákoknak vetítették le az Örök tél című filmet a Klauzál
Házban. A Gulágra hurcolt svábok életét romantikus
keretben tálaló moziról, a nagy sikerű Csak színház és
más semmi sorozatról, a kapussors abszurditásáról és a
balatoni kerékpártúrákról is beszélt lapunknak a film egyik
főszereplője, a Jászai-díjas színművész, Csányi Sándor.

KULTURÁLIS NEGYED INTERJÚ
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– Eddigi filmszerepeit ismerve
már alig várta, hogy komolyabb
karaktert játszhasson?

– Igen, egyértelműen. A romantikus vígjátékok után már kevésbé
érdekel, hogy ki, mikor, hogyan jön
össze a partnerével. Ráadásul az
életem sem erről szól, tíz éve élek
boldog házasságban a feleségemmel. Ami az Örök tél című filmet
illeti: ez teljesen más jellegű feladat, mint amihez eddig szoktam.
Valóban ki voltam éhezve arra,
hogy komolyabb karaktert játs�szam. Nem a sármos fiút alakítom,
hanem egy eszköztelen, kemény
embert. Szász Attilával nagyon izgalmas volt együtt dolgozni.
– Először dolgoztak együtt?
– Igen, korábban láttam a Berni
követ és a Félvilág című filmjeit,
s ezekből rögtön láttam, hogy nagyon tehetséges alkotó. Attila tavalyelőtt meghívott az Apró mesék
című film castingjára, ahol ugyan
két sikeres fordulón már túljutottam, de végül más kapta meg a
szerepet. Sajnálom, hogy nem én
lettem a befutó. Aztán Attila szólt,
hogy két hét múlva lenne egy másik válogatás. Az volt az Örök tél.
– A női főszereplő Gera
Marinával szintén először
működött együtt?
– Őt régebbről ismerem, a feleségem osztálytársa volt a Színművészeti Főiskolán, vizsgadarabokban láttam. Az Örök tél forgatása
alatt rengeteg idő volt az átállások között, és miután mindkét
szereplő, Irén és Rajmund is szófukar, így a szünetekben nem is
beszélgettünk egymással. Ez nem
az érdeklődés hiányáról szólt.
Utólag is mondhatom, ez volt a
jó munkamódszer. Hát, miről is

beszélgettünk volna Marinával a
láger kellős közepén?! Arról, hogy
milyen volt a forgalom az utakon,
vagy mit főzött tegnap? A meg
nem szólalásnak volt egy feszültsége, s ez hatott a jelenetekre.
Irdatlan hosszan, nagyon mélyet
hallgattunk, és minden energiát,
feszültséget, ki nem mondott szót
próbáltunk beforgatni a jelenetekbe.
– Milyen műfajba sorolja a
filmet?
– Nehezen lehet meghatározni,
történelmi is, romantikus is, bár
ezzel csínján kell bánni, mert végső
soron ez lágertörténet, ugyanakkor
van benne szerelmi szál. Hatalmas
kihívás egy embertelen, érzelemmentes térben találni egy érzelmi
szálat. Attila azt kérte tőlünk, hogy
mutassuk meg a nézőknek a sivár,
hideg, embertelen körülményeket.
S ezt csak úgy lehet, ha minden
nagyon sarkos, egyenes; kevés érzelmet mutatunk minél több letisztult játékkal.
– Többen azt pedzegették,
hogyan lehet a Sorstalanság
vagy a Saul fia után újat mutatni
lágerfilm témában.
– Teljesen más történetekről
van szó; az Örök tél nem egy apa
vagy egy kisgyerek élményein
keresztül láttatja a szenvedést,
hanem itt egy társas viszony a
kerettörténet. Abban hasonlít a három film, hogy mindhárom esetben
teljesen ártatlan embereket vittek
el, akik nem fogtak fegyvert, nem
is szervezkedtek a rendszer ellen,
egyszerűen az volt a sorsuk, hogy
embertelen körülmények között
haljanak meg. A Sorstalansággal felállított párhuzam nekem is
eszembe jutott, a Saul fia viszont
nem.

KULTURÁLIS NEGYED INTERJÚ
– Érez felelősséget a színész,
hogy egy mostanáig fel nem
dolgozott, filmvásznon nem
látott sorstragédia eljusson a
nézőkhöz?

– Próbálunk okosan gazdálkodni az idővel, akár több programot is
bezsúfolni huszonnégy órába, hogy
legyen olyan nap, amikor csak az
esti színházi fellépés marad.

– Ha a filmben van olyan jelenet,
mozzanat, amit a színész az eszköztárával hitelesen el tud mesélni,
akkor természetesen felelős. Az
Örök télben vannak ilyen jelenetek.
A filmben egy csodálatos, megrázó
emberi kapcsolat a történet kerete.

– Hogyan tartja magát karban?
Sportol?

– Milyen fogadtatásra számított
a közönség részéről?
– A moziban nem vetítik, a televízió adta a filmet. A tévé nagy erő,
sokan jöttek oda hozzám, hosszan
és erősen szorongatták a kezem,
hálásak voltak és megköszönték.
Látszik, hogy megérintette az embereket, nem úgy viselkedtek a
nézők, mint egy vígjáték után, nem
volt hátba veregetés, és nem is
tudták le azzal, hogy „tök jó voltál”.
Ez teljesen más. Nagyon büszke
vagyok erre a filmre, s engem is
megérint, amikor a vetítéseken azt
látom, hogy az emberek törölgetik
a szemüket. Ahhoz valamit tudnia
kell a filmnek, hogy a közönség
sírva fakadjon. Ez nagyon felemelő.
– Régóta elképzelhetetlen ön
nélkül a Csak színház és más
semmi. Miért ilyen sikeres ez a
sorozat?
– Jó a brand, a színészgárda és
a stáb is, és szeretik a filmeket a
nézők. A nyáron 12 epizódot forgatunk. Szinte családias a munka,
májustól szeptemberig reggeltől
estig mindennap együtt vagyunk,
szinte egy rendes osztályközösség
alakult ki.
– A rengeteg elfoglaltsága
mellett hogy jut ideje a családra?

– A focit nem szeretem. Általános iskolás koromban kapus voltam, az unokatesóm egyszer megkérdezte, nem félek-e attól, hogy
eltalál a labda. Minden emberi racionalitás ellen való, hogy az ember
nem elugrik egy baromi gyorsan

süvítő labda elől, hanem épp azt
akarja, hogy az találkozzon vele.
Onnantól kezdve úgy összetojtam
magam, hogy soha többé nem
mertem beállni a kapuba. Hozzáteszem, nincs is gömbérzékem. Mindig „magányos” sportokat űztem,
cselgáncsoztam, tornáztam, bokszoltam, a mai napig futok, úszok
és biciklizek. Utóbbit csoportosan:
két haverommal minden évben
körbetekerjük a Balatont, 100 kilométer után leülünk fröccsözni. Egy
végigbringázott nap után este a
Balaton-felvidéken kiülni és megkóstolni az első fröccsöt, ez valami

elmondhatatlan érzés. Így szeretek
sportolni...
– Ha már fröccs, megfordult
már a budafoki bor- és
pezsgőfesztiválon?
– Még nem, korábban, talán tíz
éve a budai bor- és pezsgőfesztiválon a Törley pezsgőlovagrend
tagjának választottak. Sokáig a tizenhatodik kerületben éltem, most
Csömörön lakunk a családdal, így
Budafok kicsit kiesik. De egyszer
kilátogatok a borfesztiválra.
Szilágyi László
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Olasz
rajongás,
magyar
játéktér
A Dal zsűritagja,
Schell Judit
édesapja
Budafokon
született, ezért
fiatalon sokat
járt nálunk.
A Thália Színház
Érdemes Művésze
remek példája
annak, hogyan lehet
összeegyeztetni a
családot és a karriert.
Schell Judit három
gyermeket nevel,
zsűritag A Dal című
produkcióban, nyolc
darabban látható a
színpadon, és a nagy
sikerű Terápia című
sorozatban szerepel.
A művésznő édesapja
Budafokon született,
ezért fiatalon sokat
járt a kerületben, s ha
ideje engedi, az ősszel
ellátogat a pezsgő- és
borfesztiválra.

KULTURÁLIS NEGYED INTERJÚ
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– Szorult beléjük némi színészi
ambíció?
– Csak annyi, amennyi bármelyik gyerekbe.
– Olaszországot említette,
amely a finom borok hazája.
Kóstolt már olasz nedűket?
– Persze, de talán a legfinomabbat
Franciaországban
ittam, egy vörösbort, ha jól emlékszem, merlot-t. Csodaszép
helyen, Monte Carlóban. Nem
vagyok komoly fogyasztó, de
ha néha úgy adódik, előkerül
egy-egy üveg bor. A könnyebb
fajtákat kedvelem, inkább a
fehéret vagy a rozét, de kóstoltam már finom testes vörösbort. Ha vendégségbe jönnek
hozzánk, és esetleg nem fogy
el a bor, utána sokáig őrzöm a
hűtőben.

– A Thália Színház honlapján
olvasható, hogy ha három
hónapra eltűnhetne, akkor
Olaszországból jönne
Magyarországra. Honnan a
vonzódás az itáliai kultúrához?
– Talán Velencében jártam a
szüleimmel gyermekként, s amikor jöttünk vissza, úgy éreztem,
mintha valamit kitépnének belőlem. Később mindig megnyugvást
éreztem, amikor beléptem Itáliába.
Imádom az ország kultúráját, a természeti adottságait, az emberek
hanyag eleganciáját, szinte mindent szeretek, az olasz nyelvet is.

– Beszél olaszul?
– Nem, viszont milyen érdekes, hogy ez is valami olyan dolog, mint amikor a szülő vágyait
a gyermek elégíti ki. László fiam
két évet élt Olaszországban, és
anyanyelvi szinten beszél olaszul.
Nekem csak a rendelés megy!
– Jó is, hogy szóba hozta a fiát.
Ha önt látjuk, úgy tűnik, össze
lehet egyeztetni a családot és a
színészi karriert. Nehéz feladat?
– Hatalmas segítséget jelentenek a nagyszülők, akikre mindig

lehet számítani, főleg akkor, amikor a férjem és én is színpadon
állunk. Sok szervezést igényel a
gyermeknevelés, de egy pillanatig sem bántam meg, hogy ilyen
szép nagy a családunk. Minél
többen lettünk, annál jobban
éreztük magunkat.
– Lászlóról már volt szó,
mit tudhatunk a többi
gyermekről?
– László 23 és fél éves, két
évet élt Olaszországban, őt a formatervezés érdekli. Boldizsár tíz
éves, Borika hat.

– A Thális Színház internetes
oldaláról tudjuk, hogy két
dolgot gyűlölt a sportban
középiskolás korában: a
medicinlabdázást és a
hosszútávfutást. A sok
teendője mellett hogyan jut
ideje önmaga karbantartására?
– A Gellérthegyi álmok előadáshoz komoly fizikai erőnlét
kell, szóval kötelező volt valahogy formában tartani magam.
Azt akartam, hogy ne önszántamból menjek le egy edzőterembe, hanem ez legyen a
munkaköri kötelességem. Finta
Gábor táncművésszel adjuk elő
a darabot, s ő is meg tudja erősíteni, hogy fizikailag mennyire
megterhelő a produkció. Még
pihenek, de a Gellérthegyi álmok következő előadása előtt
rá kell készülnöm a megpróbáltatásokra.

– Az edzőteremben?
– Nem szeretek az erdőben
futkározni, bukdácsolni, bár tudom, hogy jobb, egészségesebb,
mint egy gépszalagon kocogni. De
nekem az előbbi nem megy; didereg a fülem, megfázik a torkom.
Ha jobb az idő, akkor nekem is
melegem van. Inkább egy átlagos
21 fokban futok a gépen.
– Mit szól ahhoz, hogy egyre
több kollégája vállal szerepet
a bulvármédiában? Ki az
ismertség, ki a pénz miatt. Ez
ma a pálya velejárója?
– Nem hiszem, mindenki
az általa választott utat járja.
Nincs általános érvényű sikerrecept. Engem is hívtak, de nemet
mondtam a bulvársorozatban
való részvételre.
– A Dalban viszont szívesen
vállalt szerepet a zsűriben.
– Nem A Dal produkcióban
vagyok először a kritikus szerepében. Ha nem is mindig a kamerák előtt, de eddig is elmondtam, mit gondolok a különböző
produkciókról. Ha a kollégáim
kíváncsiak a véleményemre, akkor szívesen megosztom velük
egy-egy bemutató vagy előadás
után. Mindig igyekszem építő
jellegű véleményt megfogalmazni, értékelem a produkcióba
fektetett munkát. Egyébként jól
viselem, ha a kollégáim vagy
a számomra fontos emberek
mondanak bírálatot a játékomról. Érdekel a véleményük, mert
tudok belőle építkezni.
– Került már kellemetlen
helyzetbe amiatt, hogy
véleményével megsértette az
előadó érzékenységét?
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– Tudom, hogy hová akar kilyukadni, de erről nem szeretnék
beszélni. Viszont azt elmondom,
hogy mi, a zsűri tagjai nyilvános
véleményt fogalmazunk meg, s
ezzel mi is a produkció szereplői leszünk, tehát rólunk is képet alkot a közönség. Magamról
annyit, hogy nagyon szeretem,
ha meglepnek valamivel. Boldog vagyok, ha valaki felülmúlja
a várakozásaimat. Példát nem
említek, mert nem akarok elfogultnak tűnni.
– Lehet már tudni a filmes
terveiről?
– A nyáron forgatjuk a Csak
színház és más semmi negyedik
évadát, s ez a munka nagyjából
az egész nyarat felöleli. Nagyon
különleges forgatáson vettem
részt, a tervek szerint 2019-ben
lesz a bemutatója egy animációs
filmnek. A mi játékunk alapján
rajzolják meg az animáció szereplőit. Műanyag égbolt lesz a
címe, Bánóczki Tibor és Szabó
Sarolta a két rendező. Különleges feladatnak tekintem: szerepelek a színházban, a tévében,
élő műsorban, de animációs
filmhez még nem volt szerencsém.
– És a budafoki pezsgőés borfesztiválhoz?
– Ma már sajnos nincs an�nyi időm, hogy felfedező sétákat tegyek a városban, viszont
egyszer szívesen ellátogatnék
a fesztiválra. Édesapám Budafokon született, a nővérem keresztapja a Törley pezsgőgyár
fölött lakott, és sokat jártunk
hozzá látogatóba. Akkor nagyon
kedveltem Budafokot.


Szilágyi László
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interjú kulturális negyed

kulturális negyed interjú

„Édesapánk büszke ránk,
szívesen terelget bennünket”
Varga Szabolcs is győzött a Sztárban sztár + 1 kicsi című tehetségkutató műsorban
Egy évvel ezelőtt Varga Vivien, idén februárban Szabolcs öccse nyerte meg a
Sztárban sztár + 1 kicsi televíziós vetélkedőt. Példa nélküli, hogy kétszer egymás
után testvérek győzzenek, ráadásul ikrek… Úgy néz ki, követik édesapjukat, Varga
Miklóst az énekesi pályán.
– Milyen érzés volt ugyanabban
a műsorban diadalmaskodni,
amelyben tavaly egy perccel
idősebb nővére nyert?
– Felemelő. Hihetetlen hangulat uralkodott a a stúdióban, ott
volt az egész család, és a szemük
előtt győzni még nagyobb élmény
volt. Vastag Tamással nagyon jó
volt együtt szerepelni, eddig is
szerettem őt, de most még jobban
megkedveltem. Sokat segített,
hamar összebarátkoztunk. Ő is
mindent beleadott a produkcióba,
amit szívügyének tekintett.
– Tartják a kapcsolatot,
találkoztak már azóta?
– Milyen a sors, heteken át
egy darabban próbáltunk, a Talpra, magyar! című rockmusicalben, aminek március 15-én volt
a bemutatója. Nagy örömömre a
család is összejött, hiszen Viviennel ebben is testvért játszunk, és
édesapánk a nevelőapánk… Jó
érzés egy színpadon szerepelni.
– Ritka az olyan család, ahol
szinte mindenki énekel. Most már
nagyon úgy tűnik, hogy semmi
nem ment meg benneteket ettől a
pályától… Hogyan kezdődött?
– Kisgyermekkorunk óta éne-

kelünk, és nem az édesapánk
unszolására. Nyolc évvel ezelőtt,
még tízévesek sem voltunk, amikor láttuk a Freddie Mercuryról
szóló rockmusicalt, amiben játszott az apukánk. Nagyon tetszett
az egész darab, de különösen az
egyik, a híres Barcelona című dal,
amelyet Szóka Júlia és Serbán Attila adott elő szenzációsan. Akkor
kaptunk kedvet ehhez a gyönyörű
és igen nehéz számhoz, s megtanultuk. Épp itt a kerületben, ahol
élünk, egy majálison énekeltük el,
és nagy tapsot kaptunk. Ez a siker
igen nagy lökést adott nekünk.
– Híres édesapád tanított
énekelni titeket?
– Nem. Vivien például tízévesen állt elé ezekkel a szavakkal:
„Apa, taníts meg énekelni.” Apa
odaadta neki Céline Dion egyik híres dalát, és biztatta, hogy tanulja
meg. Vivien két hét után előadta,
amitől apám majd hanyatt esett.
Vivien a Petőfi Musical Stúdióba jár a gimnáziumi tanulmányai
mellett. Én valamivel később kaptam csak kedvet az éneklésre,
de igyekeztem sok gyakorlással
behozni a lemaradást. Édesapánk
büszke ránk, szívesen terelget
bennünket, bármilyen kéréssel
fordulhatunk hozzá, amiben tud,

segít. Az énekesi pályával kapcsolatban szigorú hozzánk, mert
azt vallja, hogy nem elég a tehetség, a sikerhez kitartás, szorgalom, alázat és szerencse is kell.
Azt is mondja, hogy még sok pofon várhat ránk az életben, főleg
ezen az énekesi, színészi pályán,
ezért szeretné, ha továbbra is jól
tanulnánk, és lenne egy tisztességes szakmánk, azután jöhet csak
minden más! Nagyon örül annak,
hogy annyira jó testvérek vagyunk
– egyébként a budafoki Kossuth
Lajos Magyar–Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskolában is egy
osztályba jártunk, akárcsak most
a Madách Gimnáziumban, a tizedikben –, hogy nem vetélkedünk
egymással, nem féltékenykedünk
egymásra, hanem segítünk a másiknak, ha kéri.
– Együtt is felléptetek a
rockmusicalen kívül?
– Igen, sokfelé hívnak bennünket kettesben-hármasban, de nem
akarjuk túlzásba vinni a közös
koncerteket, mert nincs olyan tervünk, hogy családként híresüljünk
el a köztudatban. Külön-külön
szeretnénk bizonyítani ezután is.
Temesi László
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13.

9 Gyereknap

v 00

A belépés díjtalan! / Szelmann Ház

14 Barlanglakás Piknik
00 A belépés díjtalan! / Barlanglakás Emlékmúzeum

Május

18
Külön világok – a Budapesti Divatiskola divatbemutatója és kiállítása
00 A belépés díjtalan! / Klauzál Ház

érték+élmény

9. sz 0019 Nyitóhangverseny a 25 éves Budafoki Dohnányi Zenekarral
Vendég: Balázs János - Liszt Ferenc-díjas zongoraművész
Jegyár: 2500 Ft I Klauzál Ház

10. cs 0019 Irodalmi Kávézó Scherer Péterrel
11. p 0018 Cziffra Borterasz - gitár és bor
Jegyár: 1500 Ft / Nagytétényi Kastélymúzeum

20 Caramel koncert
00 Jegyár: 4800 Ft (április 23-tól 5800 Ft)/ Klauzál Ház

14. h
15. k

A belépés díjtalan! / Klauzál Ház

12.

9 Cziffra Családi Nap - Tátika hangszeretgető koncert
szo 00 A belépés díjtalan! / Cziffra Központ
16 Kiállításmegnyitó - „Szívet cseréljen az, aki hazát cserél!”
00 A belépés díjtalan! / Radóczy Mária Galéria
19 Kitalált világ - Für Anikó zenés estje
00 Welcome pezsgővel, műzeum látogatással és pincesétával
Jegyár: 2500 Ft / Törley Pezsgőmanufaktúra

12-13. szo 0010 Virágünnep - A virágok gyógyító ereje
v

Jegyár: 1000-4000 Ft / Nagytétényi Kastélymúzeum

19 „22 Gitár” koncert - A Klauzál Gitár Band és vendégművészeinek koncertje
00 Jegyár: 1000 Ft / Klauzál Ház
19 Acapella Non Stop - Solti Ádám és zenekara koncert
00 A belépés díjtalan! / FSZEK Nagytétényi Könyvtár

A belépés díjtalan! / Cziffra Központ

18 Kiállításmegnyitó – Mesterek és tanítványok
00 Mészáros László Képzőművészeti Baráti Társaság tárlata

17 Hol van az a nyár? - Tóth Éva és Leblanc Győző
00 A belépés díjtalan! / Szelmann Ház

17. cs

18 Nádasdy Balett Gála - Diótörő című előadása
00 Belépés díjtalan! - regisztrációs jegy szükséges / Klauzál Ház
19 Női vonal a Hírős Gasztroszínház előadása bor- és süteménykóstolóval
00 Jegyár: 4800 Ft / Lics Pincészet

18. p

19 Budafok Big Band és vendégei koncert
00 Vendég: Kökény Attila
Jegyár: 1500 Ft (április 23-tól 2000 Ft) / Klauzál Ház

19. szo 0014 kARTon-Kreatív Art On-Alkoss szabadon!
Képzőművészeti alkotó nap
A belépés díjtalan! / Klauzál Ház

20.

17
koncert - Lampart Budafok Vegyeskar
v 30 APünkösdi
belépés díjtalan! / Baross Gábor-telepi Jézus Szíve Templom

22.

A rendezvénysorozat helyszínei

18 Folk terasz - Szente János táncház
k 00 A belépés díjtalan! / Cziffra Központ

Barlanglakás Emlékmúzeum

19 Akit az istenek szeretnek - Csákányi Eszter estje
00 Jegyár: 2500 Ft / Klauzál Ház

1222 Budapest, Veréb utca 4.

23.
24. cs 0018 Meghívás egy gyilkos vacsorára
25. p 0019 #Hali Budafok – The Carbonfools koncert és Gasztroplacc
26. szo 0010 Mesefesztivál Süsüvel és barátaival
20 Kiscsillag: Dalok Párban koncert - Lovasi András projekt
sz 00 Jegyár: 2800 Ft (április 23-tól 3500 Ft) / Klauzál Ház
Jegyár: 2500 Ft/ Vasmacska Terasz

- interaktív vacsoraszínház

A belépés díjtalan! / Budafoki Szomszédok Piactér

Jegyár: 1500 Ft; gyerekjegy: 1000 Ft / Klauzál Ház

1224 Budapest, Dózsa György út 96.

Budafoki Szomszédok Piactér
1221 Budapest, Játék utca 2-12.

Cziffra Központ

1225 Budapest, Nagytétényi út 274-276.

FSZEK Nagytétényi Könyvtár
1225 Budapest, Nagytétényi út 283.

Klauzál Ház

1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.

JEGYINFORMÁCIÓ:

Lics Pincészet

10 Rózsavölgyi Patak Parti
00 A belépés díjtalan! / Rózsavölgyi Közösségi Ház

27.

Baross Gábor-telepi Jézus Szíve Templom

Kult
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1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 44.

19 La Mancha lovagja – zenés színmű - Gárdonyi Géza Színház előadása
v 00 Jegyár: 4500 Ft / Klauzál Ház

Nagytétényi Kastélymúzeum
1225 Budapest, Kastélypark utca 9-11.

Radóczy Mária Galéria

1223 Budapest, Dézsmaház utca 27.

Rózsavölgyi Közösségi Ház
1221 Budapest, Ady Endre út 25.

Szelmann Ház

1225 Budapest, Nagytétényi út 306.

Törley Pezsgőmanufaktúra
1221 Budapest, Anna utca 7.

Vasmacska Terasz

1222 Budapest, Fékező utca 1.

40 év

www.klauzalhaz.hu
+36 1 226 0559
A rendezvénysorozat támogatója:
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata
A fesztivál szervezője:
A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ
A program- és a helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk!
Esőnap esetén helyszín a Klauzál Ház!
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INTERJÚ KULTURÁLIS NEGYED

Spirituális
realizmus
képekben
Spirituális jellegű képeivel tiszteleg
Kokas Klára nagysága előtt Pállay József
festőművész a Klauzál Ház Vén Emil
Galériájában nyíló kiállításon. A Hálás
színnel Kokas Klárának címet viselő, április
19-től látogatható tárlaton a művésztanár
képei mellett a Rózsakerti Demjén István
Református Általános Iskola Kokasmódszerrel tanuló gyerekeinek munkáit is
megtekinthetik az érdeklődők.

KULTURÁLIS NEGYED INTERJÚ

– Milyen szálakkal kötődik
dr. Kokas Klárához?
– Tizenöt éven keresztül együtt
dolgozhattam a zenei alapú komplex
művészeti program kidolgozójával,
Kokas Klárával, aki megajándékozott
a barátságával, és rám bízta a szakkör formában működő foglalkozásainak képzőművészeti részét. Könnyen
azonosultam különleges pedagógiai
szemléletével, mivel számomra is a
gyerekek őszinte tisztelete és szeretete
a legfontosabb. Ezt a kiállítást a nyolc
éve elhunyt zenepedagógus előzetes
születésnapi köszöntésének szánjuk.
– Sok-sok éve tanít vizuális
kultúrát a Budai Nagy Antal
Gimnázium diákjainak.
Művésznek vagy pedagógusnak
készült?

– Tizenhat évesen elhatároztam,
hogy tanítani fogok. Az érettségi után
azonban nem gondolhattam nappali
iskolára, mert édesanyám a három
gyermek nevelése mellett ezt nem
tudta volna finanszírozni, ezért képesítés nélküli tanítóként állást vállaltam, és munka mellett tanultam
tovább. Először mint tanító diplomáztam, majd a tanári képesítést is
megszereztem. Életem értelme, hogy
tanár lehetek, és minden, ami ezután
jön, csak jutalom.
– Elvégezte a Magyar
Képzőművészeti Főiskolát, a
rengeteg alkotás, a számtalan
kiállítás – ez mind-mind ajándék?
– Hatalmas boldogság. Sokat
rajzoltunk a bátyámmal, aki nagyon
ügyesen másolt, engem viszont rend-
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szerint elragadott a fantáziám, ezért
a középiskola mellett, majd még
katonaként is eljártam Fischer Ernő
angyalföldi rajzszakkörébe. Fischer
tanár úrnak, életem egyik meghatározó szereplőjének köszönhetem azt
a felfedezést, hogy a pedagóguslét
mellett létezik egy másik világ, és
abban nekem is van keresnivalóm.
Óriási megtiszteltetés ért, amikor tíz
éve az egyik kiállításom megnyitójára
Kokas Klára is eljött, és az életemben szintén jelentős szerepet betöltő
Jókai Anna mellé ült le, akinek a barátsága sokat jelentett a számomra.
Mindig lenyűgöz az írásaiban megjelenő kettősség, az általa meghatározott spirituális realizmus. Megtisztelő
számomra, és talán érthető, ha ennek
bármilyen nyoma felbukkanhat az én
képi világomban.
Tamás Angéla
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INTERJÚ BORNEGYED

Szinte gyerekként
lett borász
Várszegi Viktor dél-balatoni nedűi egy napfényes
terroir ízvilágát hozzák el Budafokra
Tizenhat évesen vállalkozásba fogni merész vállalkozás – főleg, ha nem egy teljesen új és
modern, hanem ősidők óta létező szakmában akarunk karriert befutni. Várszegi Viktor – a
Nagytétényi út és a Borkő utca sarkán található Várszegi Pincészet alapítója – 2010-ben,
másodéves középiskolásként vágott bele borászatának kiépítésébe. A még mindig csak
huszonhárom éves, első generációs borász kicsiben kezdte, azonban – talán éppen fiatal
korának köszönhetően – nem fél nagyot álmodni.

BORNEGYED INTERJÚ
Nyolc évvel ezelőtt még csak kéthektárnyi birtok tulajdonosa volt, ma
viszont már 23 hektáron termeszt
szőlőt a Dél-balatoni borvidéken, ültetvényei Balatonbogláron, Balatonlellén, Balatonszemesen, valamint a
Kaposvár felé tartó főút melletti Visz
község határában terülnek el. Magyarország ötödik legnagyobb, és a
villányi, valamint szekszárdi mellett
a harmadik legmelegebb, legtöbb
napfényt élvező, mediterrán vonásokat is mutató borvidéke igen kedvező
tulajdonságokkal rendelkezik. A terület egyaránt alkalmas fehér-, illetve
kékszőlő termesztésére, ami a Várszegi-borok változatosságán is tetten
érhető; negyven százalékban vörös-,
míg hatvan százalékban fehérbor kerül itt a palackokba. Kétféle eljárással
dolgoznak, boraik tölgyfából készült
barrique hordókban (a barrique hordót különböző pörkölési eljárásokkal
égetik, hogy más és más intenzitású
ízt érjenek el; a hagyományos hordó
űrtartalma kb. 225 liter, de vannak
már 300, illetve 500 literes kivitelben
is) és rozsdamentes acéltartályokban
érlelődnek a Várszegi védjegyet – a
fiatalos ízvilágot – magukon viselő
borok, természetesen folyamatos
odafigyelés mellett.
„Alapításunkkor a technológiai
pincészet vonalát választottuk. Ez
azt jelenti, hogy mind a szőlőben,
mind a borkészítés során a legmodernebb technológiai újításokat
alkalmazzuk, a legmagasabb minőséget garantáljuk. Fehérboraink
reduktív technológiával készülnek,
zárt erjesztőtartályokban, a roséboraink is hasonló eljárással kerülnek
a palackokba. Vörösborainkat is
reduktív módszerrel erjesztjük, s
később kerülnek fahordós érlelésre. Erre a célra 200 barrique hordót
használunk. A fehérborok hat-hét
hónapot töltenek barrique hordókban, a vörösek minimum egy évet”
– avat be Várszegi úr a borkészítés
rejtelmeibe.

Egyik legkedvesebb boruk egy
2015-ös évjáratú, keserű mandula
ízvilágú Wieland prémium kategóriás olaszrizling, amivel Viktor a
dédnagyapjának állít emléket – ő
ugyanis még ezen a vezetéknéven
lett anyakönyvezve, amit később
Várszegire magyarosított. Az 1740es években Soroksárra betelepülő
nyolc sváb család egyike az ő felmenői voltak. A Várszegi família
ugyan Soroksáron élt, de fiuk az
általános iskola elvégzése után a
budafoki Soós István Borászati és
Élelmiszeripari Szakgimnázium és
Szakközépiskola tanulója lett. Ő az
első borász a családban, a szőlő és
a bor szeretetét viszont már kiskorában magába szívta nagyapjától,
aki háztáji szőlőjében maga is készített borokat, afféle amatőrként.
A végzős Viktor nem tétovázott a
budafoki iskolába felvételizni, ahol
szaktudást szerezve megalapozta
vállalkozását.
Manapság, ahogy egy felfutó,
terjeszkedő vállalkozáshoz illik, Várszegi úr egyre bővíti szortimentjét.
Megújult a pincészet Irsai Olivér
Sárgamuskotály elnevezésű bora
is, elegánsabb csomagolással, de
a megszokott fiatalos beltartalommal. És már kóstolhatják az ínyencek a 2017-es – fele-fele arányban
kékfrankosból és pinot noirból házasított – Rosé Cuvée-t is.
„Régóta terveztem egy kiemelkedő minőségű rozé készítését. A fehér-
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és a vörösboraim remekül sikerültek
– mondjuk a rozéimmal sem kellett
szégyenkeznem, de mindig maradt
egy kis hiányérzetem. Egyikre sem
tudtam azt mondani, hogy na, ez az
igazi rozé. Kipróbáltam a kékfrankos
alapú rozét, amit 50 százalékban a
nagy kedvencemmel, a pinot noir
rozéval házasítottam, és remekül bevált. A pinot noir modern, tutti-fruttis
ízt kölcsönöz neki, a kékfrankos hozta a markáns, testes jelleget. A végeredmény egy pirosas reflexekkel
rendelkező rozébor, illatában a pinot
noir dominál a tutti-fruttis jelleggel,
ízében viszont a kékfrankos csodálatos, gyümölcsös zamata. Egy kis
maradék szén-dioxiddal, másfél-két
gramm maradék cukorral palackozzuk – nagy reményeket fűzök e remek rozéhoz, remélem, a fogyasztók
is kedvelni fogják” – magyarázta
Várszegi úr.
Akinek legfőbb célja a közeljövőben nem kevesebb, mint a csütörtöktől szombatig tartó állandó
nyitva tartás, visszajáró vendégek
kínálása és a fogadóteremben hidegkonyha kialakítása. Csak most
kezdik igazán csúcsra járatni működésüket, s e törekvés szellemében
már a Borkő utca és a Nagytétényi
út sarkán elhelyezkedő Várszegi-borászat is csatlakozott a kerületi Pincejárathoz. A roppant pozitív
visszajelzéseknek köszönhetően a
látogatókból, vendégekből biztosan
Gáll Anna
nem lesz hiány...
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„…bármely
égtáj felé is
nézek,
a saját szőlőnk
vesz körül”
A Magyar Borok Bálján az üdvözlő falatok
mellé a Garamvári Szőlőbirtok nedűit kínálják,
közel hetven ország külképviseletének
vendégei pedig már második éve Garamvári
pezsgőt isznak. Garamvári Vencel
borászmérnökkel elért eredményeiről,
a vállalkozásról és különleges
borbirodalmáról beszélgettünk.

bornegyed INTERJÚ
– Az érmek és elismerések terén
korántsem teljes a fenti lista.
Tudja követni, hol, milyen díjban
részesült egy-egy tételük?
– A 2016-os évjáratú Lellei
Irsai Olivér fehérbor öt, a Lellei
Rosé két versenyen ért el aranyérmet, míg a pezsgők közül a
2008-as évjáratú Garamvári Brut
Nature Pezsgő a VinAgóra Nemzetközi Borverseny arany- és a
pezsgő-világbajnokság bronzérmese lett. Az országos borverseny aranyérmes pezsgője, a Garamvári Tokaji Furmint Brut (2013)
a VinAgórán ezüstérmet kapott, az
Optimum Brut Pezsgő (2013) pedig a londoni pezsgő világbajnokságon érdemelte ki az ezüstérmet. Utóbbi még két aranyérmet
is nyert: egyet a balatoni és egyet
egy nemzetközi borversenyen.
– Hatalmas birodalmat épített
ki az eltelt huszonnyolc
év alatt. Erre készült már
fiatalemberként is?
– Inkább így alakult. Budafokon
elvégeztem a Borászati Techniku-

mot, majd borászmérnök diplomát
szereztem a Kertészeti Egyetemen,
és közben aktívan sportoltam. Többször voltam műugrásban magyar
bajnok, de egy balesetben megsérült
a lábam, és ez véget vetett sportolói
pályafutásomnak. Az egyetem elvégzése után elhelyezkedtem a Magyar
Állami Pincegazdaságnál, amelynél
huszonöt éven át dolgoztam a legkülönfélébb pozíciókban, például több
évig a Törley pincészet igazgatójaként is. A Hungarovinnél jó munkámért kitüntettek, majd egy évre rá
a privatizáció során kialakult véleménykülönbség miatt elbocsátottak.
Munkanélküli lettem, így közgazdász
feleségemmel belekezdtünk ebbe a
vállalkozásba.
– 2014-ben átvehette a Magyar
Érdemrend lovagkeresztjét,
Balatonboglár díszpolgárává
választotta, a szakma azonban
már jóval korábban díjazta
tevékenységét. 2006-ban a
magyar borászok legrangosabb
szakmai kitüntetésében
részesült: megkapta az „Év
Bortermelője” elismerést,
budafoki pezsgőpincéje és a

Garamvári Szőlőbirtok
A budafoki pezsgőpincét és a balatonlellei borászatot üzemeltető Garamvári Vencel – huszonöt éves szakmai múlttal a
háta mögött – 1990-ben kezdett bele az önálló vállalkozásba.
Feleségével megalapították a Vinárium Kereskedelmi
Kft.-t, majd három évvel később a minőségi borok szállítása mellett már a Dél-balatoni borvidék szívében lévő,
ma már nyolcvanhektárnyi, válogatott fekvésű ültetvényen szőlőt neveltek, és Balatonlellén borászati feldolgozót és palackozót létesítettek.
1997-ben megvásárolták a Sörház utca 20. szám
alatti pincét (Palugyai pince), amelyet három év alatt
korszerű pezsgőüzemmé alakítottak. Azóta a több mint
ötezer négyzetméter alapterületű, tizennégy ágból álló,
harmincezer hektoliter bor befogadására alkalmas föld
alatti birodalomban az ország egyik legmodernebb gép-
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lellei borászati üzem pedig még
ugyanebben az évben elnyerte
az „Év Pincészete” kitüntető
címet. Ön mit emelne ki a közel
három évtized eredményei
közül?
– Családi vállalkozás vagyunk.
Közgazdász lányunk, Andrea a cég
ügyvezető igazgatója. Másik gyermekünk, Judit mint marketinges,
a vejem logisztikusként dolgozik
nálunk, sőt a tanulás mellett már
az unokák is a részt vállalnak a
munkákban. Nagyjából negyvenen
dolgozunk a két telephelyen, és
mivel a Garamvári Szőlőbirtok Kft.
Balatonlelle mezőgazdasági, a Garamvári Szőlőbirtok Vinárium Kft.
pedig élelmiszeripari cég, így jók
a pályázati lehetőségeink is. A kerületben a Törley Pezsgőpincészet
Kft. után mi vagyunk a legnagyobb
borászati vállalkozás, és az is
büszkeséggel tölt el, hogy többször
elnyertük a Budafok Város legjobb
bora és pezsgője címet. Borászként mindig arról álmodtam, hogy
bármely égtáj felé is nézek, a saját
szőlőink vegyenek körül. Teljesült
Tamás Angéla
az álmom.

sora segítségével, a francia Champagne borvidékén kialakított módszerrel készül a tradicionális pezsgő.
A Garamvári Szőlőbirtokon évente hét-nyolcezer
mázsa szőlő terem, négy-ötszázezer palack bor és hetven-nyolcvanezer palack pezsgő készül.
Az exportorientált vállalkozás elegáns nedűinek kétharmad részét tíz országban, többek között Cseh-, Lengyel- és Lettországban, valamint az Egyesült Államokban értékesítik.
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Fejedelmi
ételek
a fejedelem
udvarából
Kerületünkben a felszín alatt valóságos pincelabirintus
húzódik, amelynek titkaival a nagyközönség
is megismerkedhet, sőt, igazi gasztronómiai
ínyencségekkel is találkozhat látogatása során. A
Budafoki Pincejárat részeként minden hónap első
szombatján túrákat indítanak a legkülönbözőbb
szőlészetek és borászatok műhelyeibe, kora délutántól
egészen késő estig barangolhatunk a föld alatt.

bornegyed PINCEJÁRAT
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Kihagyni egy ilyen túrát a bor- és
kultúrakedvelő érdeklődőnek komoly
hiba lenne, de aki még nem jutott el
egy ilyen (idő)utazásra, annak sincs
semmi veszve, hiszen a programban
részt vevő pincék egész évben várják
a látogatókat. A Nagytétényi út 24.
szám alatti Záborszky Pince – amely
Budafok első polgármesteréről kapta
a nevét – azonban nemrég nemcsak
nemes borokkal, hanem különleges,
az erdélyi fejedelmek udvarában fogyasztott, XVI–XVII. századi ételekkel
várta a látogatókat.
– A reneszánsz konyha alapjaiban
eltért attól, amit mi, huszonegyedik
századi emberek ismerünk – kezdte
a kulináris időutazást kalauzunk, Follinus Péter. – Mátyás második feleségének, Beatrix királynénak köszönhetően a korabeli Itália vendéglátói
kultúráját vették át néhány évtized
késéssel az erdélyi fejedelmek, és
persze az udvaruk. A fényűző szokások és finom ételek talán nem is
annyira meglepőek, ha az ember az
udvari arisztokrácia lakomáiról hall,
érdekesebb inkább az, hogy milyen
komoly, kimunkált rendszerű személyzet állt a sokszor húsz-huszonöt fogásos vacsorák mögött. Kukták
hadserege követte a főszakács utasításait – aki munka közben nem
fogyaszthatott alkoholt –, közöttük
döbbenetes rang- és jövedelembeli
különbség volt. Míg egy szakácstanuló
évente mindössze három aranyforintot
keresett, addig egy szakácsmester
már százharmincat, és mellé egy felnyergelt lovat is kapott. A pohárnok
feladata volt a terítés, valamint az akkoriban szinte mindenhez köretként
fogyasztott, és a kanalat is helyettesítő
kenyér bekészítése. Az alapanyagok
beszerzése a sáfárra várt, a bormester
szerepét is betöltő pohárnokok (sommelier-k) pedig a legkiválóbb italokat
szolgálták fel. Ahhoz, hogy valaki az
udvarban dolgozhasson, komoly ajánlólevélre volt szüksége, kimondottan

figyelnie kellett a külsejére, a tisztálkodásra, elengedhetetlen feltétel volt a
megbízhatóság és az idegen nyelvek
ismerete.
A lakomákon töméntelen hús
fogyott – számunkra némiképp szokatlanul a marha és a bárány mint
a legtisztábbnak tartott két háziállat
állt a lista tetején, halból pedig manapság szinte elképzelhetetlennek
számító mennyiséget ettek az udvarban. A szárnyasok fogyasztása igazi
ínyencségnek számított, a pórnép
szinte sosem jutott csirkéhez vagy
kacsához. Nem volt ritka azonban a
vadak feltálalása sem, a medve, sün
vagy éppen hód az asztal közepére
került, ha pedig szarvast lőttek, azt
csakis aranyra festett aganccsal tálalták. Tartósítás céljából elásták vagy
ecettel kezelték a húsokat, sokszor
azonban „lejárt szavatosságú” étel
is került az asztalra, amit igyekeztek
túlfűszerezéssel észrevehetetlenné
tenni. Előételnek leves helyett szaf-

tos ételeket, pörköltet, kompótokat
vagy tésztát ettek, a fűszerek közül
pedig a kevés só, a gyömbér, a bors
és a sáfrány volt a nyerő. Az utóbbi
egyébként igen drága volt, 50 deka
ára egy egész tehénével vetekedett.
Édesítőszerként mindenhez nádmézet használtak. Bort általában a királyi Magyarországról vagy Itáliából
hozattak.
– A pirospaprika mint fűszer akkoriban még nem volt használatos, sőt,
sokáig később sem. Talán meglepő, de
a szovjet megszállás alatt, 1945 után
rendelték el minden magyar étel pirosra színezését, így lett tehát vörös a
mai gulyásleves vagy a pörkölt – osztotta meg a hallgatósággal Gál Norbert
séf, az előadás szakmai vezetője, aki
a „történelemóra” csattanójaként még
egy igazi erdélyi húsos-káposztás
fogást is összeütött a vendégeknek,
mintegy megkoronázva a századokon
átívelő kulináris barangolást.
Gáll Anna
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Karsay Ferenc: „Aki egyszer itt járt,
beleszeret ebbe a környezetbe”

Elindult a Budafoki
Pincejárat
A tavasz egyben a Budafoki Pincejárat elindulását is jelenti. Március 3-án
nagy érdeklődés kísérte a járatot, sokan jelentek meg a budafoki pincék nagy
részében. A föld alatti kalandozások finom falatok és jó borok mellett élményt
jelentenek minden hazai és külföldi vendég számára.
A szezonnyitó pezsgő- és borkóstoló túra jól sikerült, több
százan jelentkeztek rá. Újságírók
is szép számmal érdeklődtek, nekik Karsay Ferenc polgármester
és Németh Zsolt országgyűlési
képviselő tartott sajtótájékoztatót a Seybold-Garab Pincében, a
rendezvény háziasszonya a Bornegyed művészeti vezetője, Deutsch Anita volt.
– Aki egyszer itt járt, beleszeret ebbe a környezetbe – adta
meg az alaphangot Karsay Ferenc polgármester, aki egy kis
történeti áttekintéssel fűszerezte
mondandóját, majd hozzátette:
– Csodálatos pincék húzódnak a
településünk alatt csaknem száz
kilométer hosszan, ez egyedülálló hálózat Európában. Az egykori Osztrák–Magyar Monarchia
borkereskedelmi központja volt,
jelenleg minden hazai bortermelő vidék palackozó helyszíne, itt
található az ország első borászati
szakközépiskolája, s Budafok a
Szőlő- és Bor Városa nemzetközi cím tulajdonosa. Újra kellene
éleszteni a nyitott pincék hagyományát, ez mindannyiunk érdeke.
Szeretnénk Budapest bornegyed-

évé válni, s elképzelésünk megvalósításához már eddig is sok
partnerre találtunk. Jövőre lesz
harmincéves a Budafoki Bor- és
Pezsgőfesztivál, amit méltóképpen kívánunk megünnepelni.
Németh Zsolt országgyűlési
képviselő ezt a gondolatsort folytatta:
– Szeretnénk, ha Budapest mielőbb felfedezné, hogy nemcsak
romkocsma negyede, hanem nívós bornegyede is van – méghozzá itt, Budafokon –, amit szintén
érdemes rendszeresen látogatni. Idegenforgalmi szempontból
is fontos továbbfejleszteni ezt
a projektet, ami még csak egyéves múltra tekint vissza, de már
most sikeres. Egyre több pince
és étterem kapcsolódik be, de
még többre van szükség. A pince-bor-gasztronómia kombináció
elengedhetetlenül szükséges a
bornegyed sikeréhez. Kiemelkedő
borászati központtá vált Budafok, de még sokat kell tennünk,
hogy felkerüljön a magyarországi borkultúra térképére. Nemrég
idehoztuk a hazánkba akkreditált
nagyköveteket, és kiválasztottuk azokat a borokat és pezsgőt,
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amelyeket a külföldi diplomaták
fogadásaikon kínálnak, illetve
ajándékoznak, ezzel is borászatunk hírnevét öregbítve.
A Budafoki Pincejárattal minden hónap első szombatján lehet

utazni, tíz pincét és négy éttermet
érint, valamint a Törley Pezsgőmanufaktúrát. Az újságírók a
szezonnyitón megkóstolhatták a
legjobb budafoki borokat, többek
között ellátogattak a Lics Pin-

bornegyed ÍNYENC PÁROSÍTÁSOK
cészetbe, ahol Lics Judit vérbeli
háziasszonyként mindent megtett, hogy jól érezzék magukat a
vendégek – étel, ital bőven akadt
az asztalokon. Legalább tízféle
borukat kóstolhattuk meg, egyik
jobb volt, mint a másik… Közben
sváb zene szólt, amire több német
is mulatott.
– Ezentúl rendszeresen német
nyelven is tartok pincetúrákat,
mert egyre több német ajkú vendég érkezik hozzánk – mondta
Lics Judit. Az innen pár méterre
lévő Magdolna Borklubban pedig
Baki Ildikó tulajdonos gondoskodott arról, hogy senki ne maradjon
szomjan, itt cigányzene szórakoztatta a vendégeket.
A szezonnyitó pincejárat jól
sikerült, akik részt vettek rajta,
boroktól jókedvűen hangoztatták, hogy eljön az az idő, amikor majd minden út Budafokra
vezet...
Temesi László

Széles ételkínálattal,
zenés programokkal várja
a vendégeket
a megújult Vasmacska

Ahol érdemes
lehorgonyozni
Egy olyan külvárosi – és nem túl népes – kerületnek,
mint Budafok, a turizmus és vendéglátás terén minden
különleges környezeti adottságot ki kell használnia,
ha törzsvendégeket akar magának. Milyen szerencse,
hogy itt van a Duna-part, amit egy kicsit felújítva és
kicsinosítva tökéletes, a családi és baráti társaságok
kedvenc étkezési és lazítási helyévé lehet varázsolni. A
budafoki Fékező utcai, nagy népszerűségnek örvendő
Vasmacska terasz éttermének sikerült megkedveltetnie
magát immáron nemcsak a kerület ínyenceivel, hanem
a belvárosból érkező látogatókkal is.

A vendéglátó körökben elismert
Comp-let Party Service Kft. vette
át tavaly nyártól a Vasmacska üzemeltetését, amit ezután szinte teljes
személyzet- és étlapváltás követett.
Külső és belső felújítások történtek, a
zárt étterem és fedett terasz mellett
egy vízparti részleg is várja a hajóval,
motorcsónakkal érkezőket, vagy a bicikliútról letérő éhes kerékpárosokat,
akár csak egy frissítő italra is – meséli Szekszárdi László üzletvezető,
aki szerint a helyet a Duna közelsége
teszi igazán vonzóvá és meghitté.
Étlapjuk a vízparti elhelyezkedéshez híven főleg dunai halakat – fogas,
ponty, harcsa – kínál, de törekednek
a tradicionális magyar ételek, a házias ízvilág bemutatására is. Az év
folyamán rengeteg eseménynek és
rendezvénynek adnak otthont, az
esküvők, keresztelők, születésnapok
mellett nagyobb szabású programokat is tartanak, nyáron például az
oroszországi labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseit lehet majd a Duna
mentén végigizgulni, természetesen
különböző italakciók mellett.
Április 14-én rendezik meg az
értékes ajándékokkal jutalmazott halászléfőző versenyt, amelyre hat-nyolc
fős csapatok jelentkezését várják,
míg a nyitott esemény keretén belül
ingyenes kóstolót biztosítanak az utcáról betérő érdeklődőknek. A bajnokság célja a hagyományteremtés,
cigányzenével megalapozva a vidám
hangulatot. Április huszonegyedikén
pedig egy grillterasszal „fűszerezett”
Ismerős Arcok-koncert várja a nézőket, ugyanis a vízpart mellett már egy
jókora színpad is épült.
Látva, hogy mennyire felkapott az
étterem, azt gondolná az ember, talán
nem is olyan nehéz sikeres vállalkozást vezetni Budafokon. Persze nem
árt, ha van valami vonzó egyedi csáberő. Egy rohanó világban pedig mi
lehetne hívogatóbb, mint megebédelni a nyugodt, folyóparti idillben?
Gáll Anna
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A szőlőtőkétől
a fogyasztó asztaláig
A februárban megrendezett magyar séfverseny döntőjén mutatta be a Törley
Pezsgőmanufaktúra a Magyar Bocuse d’Or Akadémia hivatalos italát, a Törley
Chardonnay Brut pezsgőt. A 2017-ben három ezüst- és egy aranyérmet nyert,
tradicionális eljárással készült, 2013-as pezsgő a VinAgora Nemzetközi Borversenyen
nemcsak az első helyezést, de a legek aranyát, a Champion-díjat is kiérdemelte.

– Szép eredmények születtek tavaly,
és ez az év is jól kezdődött: az elegáns, fehér üveges Törley Excellence
Muskotály Doux pezsgőnk aranyérmet nyert a februári Mundus Vini
nemzetközi borversenyen – emelte
ki a Törley Pezsgőpincészet Kft. idei
első sikerét Csomay András termékmenedzser, aki közel egy évtizede foglalkozik a borversenyekkel.
Hozzátette, hogy a négy lehetséges
technológiával készült, különböző

márkájú és árfekvésű pezsgőikkel
a borversenyek minden szintjén
részt vesznek. Évente több mint tíz
nemzetközi versenyre neveznek be,
de termékeik az országos, valamint
regionális megméretéseken, így a
Budafok Város Bora borversenyen
és a Gazdag László Emlékversenyen
is jelen vannak. Sikerüket abban látja, hogy cégük a szőlő metszésétől
a szüretig, az alapborok kezelésétől
a palackozásig, vagyis a bor-, vala-

mint pezsgőkészítés teljes folyamatát – a szőlőtőkétől a fogyasztó asztaláig – kiemelt figyelemmel kíséri.
A Törley Pezsgőmanufaktúra
– anyagi hozzájárulással és pezsgőikkel megtámogatva a Magyar
Bocuse d’Or Akadémiát – 2016-ban
csatlakozott a világ legismertebb és
legelismertebb szakácsversenyének
magyar szervezőjéhez.
– Célunk, hogy ne csak a fogyasztók fedezzék fel és keressék termé-

keinket, ne csak kiemelt alkalmakkor,
az ünnepi asztalra kerüljön pezsgő,
hanem a gasztronómiával foglalkozó
szakemberek, az éttermek vezetői, a
sommelier-k, a séfek is ismerjék meg
italainkat, és azokat a mindennapi
gasztronómia részeként ajánlják vendégeiknek – válaszolta a termékmenedzser arra a kérdésre, hogy miért
támogatják a séfversenyt.
A Törley Pezsgőmanufaktúra mint
a Budafoki Pincejárat egyik állandó

résztvevője, a látogatókat a múzeum
bemutatásával és a pinceséták segítségével beavatja a pezsgőgyártás
rejtelmeibe, hogy ezáltal tudatosabb
pezsgőfogyasztóként válogassanak
a termékeik között.
– Ígéretesnek tűnt a márciusi
pincejárat, a korábbinál több vendég érkezett, ezért bízhatunk abban, hogy a jó idő beköszöntével
tovább növekszik a látogatók száma
– mondta a speciális pincesétákat

vezető Lőrik Tamás, aki néhány kulturális programra is felhívta a figyelmünket.
A termékmenedzser egy különleges filmvetítést emelt ki, amelynek
az érlelési pince nyújt otthont, a Tavaszi Művészeti Fesztivál eseményei
közül Für Anikó koncertjét és a Múzeumok Éjszakája program keretében tervezett görög táncházat.
Tamás Angéla
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Prologis Park Budapest-Harbor:
modern logisztikai központ
stratégiai helyszínen

Tíz épületben
132 ezer
négyzetméter
ipari terület
Budafok-Tétény önkormányzatának stratégiai partnere
a világ vezető ipari ingatlanszolgáltatója, a Prologis
magyarországi képviselete. A négy kontinensen
jelen lévő cég logisztikával, disztribúcióval és
ingatlanfejlesztéssel foglalkozik.
– Mióta vannak jelen a kerület
életében, és hány helyi
vállalkozással működnek együtt?
– kérdeztük Kemenes Lászlótól,
a Prologis magyarországi
ügyvezetőjétől.
– A cég 2005 óta van jelen a
kerületben. A nagytétényi Prologis
Park Budapest-Harbor logisztikai
központ több mint húsz vállalkozással dolgozik együtt, ezzel is
hozzájárulva a helyi lakosok foglalkoztatáshoz. Nagy örömünkre
igen jó a kapcsolat mind a helyi
vállalkozásokkal, mind az önkormányzattal.
– Mutassa be, kérem, a céget!
– A Prologis Inc. világszerte
piacvezető az ipari ingatlanok üzletágában, és kiemelt figyelmet

fordít a magas növekedési rátával és magas belépési korláttal
rendelkező piacok iránt. 2017.
december 31-i adatok szerint a
Prologis tizenkilenc országban,
konszolidált alapon vagy konszolidálatlan vegyesvállalatokon
keresztül összesen körülbelül 64
millió négyzetméter létesítményt
és fejlesztési projektet birtokol
részben vagy egészben. A Prologis mintegy ötezer, különféle piacokon tevékenykedő ügyfelének
ad bérbe modern disztribúciós
létesítményeket, elsősorban vállalatközi és kiskereskedelmi-online
értékesítési területeken.
– Melyek a Prologis Park
Budapest-Harbor előnyei?
– A legfontosabb, hogy igen jó
a fekvése, hiszen a XXII. kerület

déli határán, a belvárostól tizenkét kilométerre, a Duna nyugati
partján fekszik. A Szlovénia és
Horvátország felé vezető 6-os út
közvetlenül csatlakozik a parkhoz,
az M0-s körgyűrű csomópontja
kevesebb mint két és fél kilométerre található. Az M0-s körgyűrű
közvetlen kapcsolatot biztosít a
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez, amely így alig húsz percen
belül elérhető.
– Hány négyzetméteren
terül el modern logisztikai
központjuk?

– Egy stratégiai helyszínen
tíz épületében több mint 132
ezer négyzetméter ipari területet foglal magában. Igen korszerű a logisztikai központ, hiszen megfelel napjaink összes
ügyféligényének, mint például
a professzionális létesítménymenedzsment, a vasúti kapcsolat lehetősége, huszonnégy
órás biztonsági szolgálat, tágas
parkolók, modern telekommunikációs rendszer, vagy a saját
szennyvíztisztító.
Temesi László

Együttműködés az önkormányzattal
Az önkormányzat egyszerűsített hivatali ügyintézéssel
és bemutatkozási, megjelenési lehetőségekkel segíti a
vele együttműködésre lépő vállalkozásokat, cserébe aktív
részvételt vár a kerület közéletében. A programban részt vevő
vállalkozások esetében az önkormányzat kiemelten kezeli az
általuk megfogalmazott észrevételeket az őket is érintő kerületi
rendeletekkel kapcsolatban, valamint lehetőséget kapnak egymás
jobb megismerésére is. Az érdeklődő cégeket Karsay Ferenc
polgármester személyesen keresi fel, hogy megismerkedhessen
a helyzetükkel, problémáikkal. A partnerségi megállapodást a
felek rendszeresen felülvizsgálják, hogy a tapasztalatok alapján
még eredményesebb lehessen a további együttműködés.
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Fitoland Kertészet a lakosságért

Illatos kert
Budatétényben
Virágok, facsemeték, dísznövények, örökzöldek közt élni
irigylésre méltó, de a velük való rendszeres törődés már
kevésbé, mert nem mindig hálás feladat a kiszámíthatatlan
időjárás miatt, amely gyakran megtréfálja a kertészt. A
Fitoland Kertészet csaknem harminc éve áll kerületünkben
a lakosság rendelkezésére.
Az önkormányzattal évek óta szoros a kapcsolat. Erről, s a cégről
szívesen beszélt Friedmann Károly tulajdonos a Bornegyednek,
de előtte arra voltunk kíváncsiak,
a kora tavaszi tél vajon milyen hatással volt a növényekre.
– Egyértelműen ártott, különösen a nemrég külföldről beérkező mediterrán, igen érzékeny
növényeknek, amelyek tárolása a
nagy hidegben nem volt könnyű.
Nagyon sok gondot és kárt okozott a későn jött tél. A rossz időjárás miatt a kerti munkák is jóval
később kezdődhettek el. A lakosság vásárlási kedve, pontosabban
kedvetlensége meglátszott a forgalmunkon…
– Mélyépítő üzemmérnökként
miért választotta ezt a „kényes”
szakmát?
– Itt laktam a környéken a
nyolcvanas években, és ráláttam a
csodálatos Tétényi-fennsíkra, ami
annyira tetszett, hogy inkább pályát módosítottam. Egy másik mérnök barátommal álltunk össze, és
megalapítottuk a kertészetünket.
Ma az ő testvére, Kovács Attila a
társam. Megkedveltük ezt a mun-

kát, jó szakemberekkel vettük körbe magunkat. Hamar megismertek
bennünket a vevők, és szépen
fejlődött a cégünk. Négyezer négyzetméter faiskolai szabad területen
és ezerkétszáz négyzetméternyi
üvegházban neveljük virágainkat,
növényeinket, facsemetéinket.
– Hányan dolgoznak a cégnél?
– Harmincan, s közülük többen a
kerületben élnek. Dolgozóink nyolcvan százaléka diplomás kertész,
akik nagy szakértelemmel állnak a
vevők szolgálatában. A mi jelmondatunk: nálunk a vásárló a vendég.
A magyarok növénytartási szokásai
olyanok, hogy szeretik gondozni,
ápolni, átültetni a növényeiket, és
ehhez szívesen kérnek tanácsokat.
Nálunk mindezekhez tanácsokat
kapnak szakértőinktől, akik igényes
kiszolgálással igyekeznek vásárlóink segítségére lenni, talán ezért is
szeretnek hozzánk járni.
– És, gondolom, a választék miatt
is…
– Valóban, hiszen háromszázféle szoba-dísznövényünk mellett
háromszáz féle kültéri növény al-

kotja a kínálatunkat. Facsemeték,
díszfák, díszcserjék, mediterrán
és balkonnövények, gyümölcsfák,
továbbá különféle kertészeti eszközök.
– Kik a vásárlóik, és honnan
érkeznek a Rókales utcába?
– Általában „kisvásárlók” járnak
hozzánk, de áruházaknak is beszál-

lítunk, igaz, már nem olyan mértékben, mint régen. A legkapósabbak a
virágok, a szoba- és dísznövények,
gyümölcsfák. A Fitoland telepünk jó
helyen fekszik, a kerületi lakosokon
kívül jönnek ide Érdről, Diósdról, Budaörsről és a XI. kerületből is vásárlók.
– Milyennek tartja az
együttműködést az
önkormányzattal?

– Nagyon gyümölcsözőnek,
hogy stílszerű legyek. Támogatjuk a különböző önkormányzati
rendezvényeket, ebből talán a
legjelentősebb a Pezsgő- és Borfesztivál, ahol örökzöldjeinkkel
díszítenek, illetve határolnak el területeket. A polgármesteri hivatalt
is a mi virágaink díszítik, de az önkormányzati intézmények is kedvező áron vásárolhatnak tőlünk vi-

rágokat, növényeket. Odafigyelünk
egymásra, például kérésünkre az
ide vezető, igen rossz állapotban
lévő utat kijavították a szoborpark
mögött, és az önkormányzat lapjaiban teret is kapunk. Bízom benne,
hogy a jövőben is megmarad ez a
jó kapcsolat. Budafok-Tétény valóban kisváros a nagyvárosban, ahol
mindenki a közösségért dolgozik.
Temesi László
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Építkezés
egy befogadó
közösségnek
Dél-Buda első református
gimnáziumának alapkövét
helyezte el BudafokTétényben Balog Zoltán,
az emberi erőforrások
minisztere március 14-én.
Az ünnepségen részt vett Karsay
Ferenc polgármester, aki hatalmas lépésnek nevezte a gimnázium megépítését. „Nagy öröm,
hogy ennek köszönhetően már
nem kell más kerületekbe vinni-

ük a szülőknek gyermekeiket, ha
hitüket őrizve akarnak gondoskodni taníttatásukról” – mondta
a polgármester. Hangsúlyozta: a
Demjén Iskola vezetőinél megfelelő kezekben van a fejlesztés. Ezzel együtt gratulált Nagy
Péternek, a Budapest-Budafoki
Református Egyházközség lelkipásztorának, aki a Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári
tagozat kitüntetését vehette át a
napokban.

üzleti negyed SZÉPÜLŐ KISVÁROS
Németh Zsolt országgyűlési
képviselő rámutatott: a nagy protestáns gimnáziumoknak volt egy
olyan jellemzője, ami feltétlenül
folytatandó örökség, és ez a tolerancia. A Lónyay Utcai Református
Gimnázium diákjainak negyede
például nem református, az eleve
elfogadó légkör, befogadó közösség jellemzi az iskolát.
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere emlékeztetett
arra, hogy 2010 óta 471 iskola
újult meg 130 milliárd forintból.
2019-ig 398 településen 527 iskola rekonstrukciója zárul le — ez
az iskolások ötödét, mintegy 200
ezer tanulót érinti.
A Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola a tervek
szerint jövő szeptemberben, legkésőbb év végén egészül ki új épületekkel, és mintegy ezer gyermek
látogathatja majd az első dél-budai
református gimnáziumot.
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Az első villanyfényes mérkőzés
Elkészült a BMTE-sporttelep világítása, immár esti
televíziós közvetítések
is lehetségesek a BMTE
hazai mérkőzéseiről.
A premieren: BMTE–
Mosonmagyaróvár 1-1.
„A BMTE-sporttelep fejlesztését megterveztük mind stratégiailag, mind
funkcionálisan, de arra is gondot fordítottunk, hogy a létesítmény állapota
kielégítse az esztétikai igényeket is.
A BMTE filozófiája évtizedek óta változatlan, és ennek mentén egy nyitott
sporttelep gondolata fogalmazódott
meg: a környezetünkben élők életkoruktól függetlenül érezzék magukénak
a létesítményt.” – mondta el lapunknak dr. Soós János klubelnök a pályavilágítás várva várt kialakításáról.
Az elmúlt évek tudatos sportfejlesztési koncepciója eredményeként
a labdarúgócsapat feljutott az NB II-be,
így az MLSZ vonatkozó előírásait minden területen teljesíteni kell. A II. osztályban kötelező kellék a fedett lelátó,

s a szövetség elvárja az esti villanyfényes mérkőzések megrendezésének
biztosítását. Korábban csak a fenti
műfüves pályán volt világítás, most
következett a centerpálya, amely először március 28-án, a Mosonmagyaróvár elleni sorsfordító bajnokin borult
fényárba. A találkozóra eljött Németh
Zsolt, Budafok országgyűlési képviselője, Karsay Ferenc polgármester, s
a régi, legendás játékosok közül Noskó Ernő, Zöldi, Kapitány, s még Pintér
Attila, a válogatott korábbi, s a Puskás
Akadémia jelenlegi szakvezetője is a
lelátón szurkolt egykori csapatának. A
találkozót megtisztelte jelenlétével az
egyesület tulajdonosa, Bélteki Róbert
is, aki Vízi Sándor ügyvezető, és Jakab
János tiszteletbeli elnök, illetve a díszvendégek társaságában tekintette
meg a mérkőzést. A meccset megelőzően egy kiváló, ünnepi rendezvényt is
szerveztek a világítás átadója alkalmából, amelyen családi programokat
tartottak és Hevesi Tamás is koncertezett. A mérkőzés szünetében többek
között Németh Zsolt és a tulajdonos is

köszöntötte a szép számban megjelent közönséget. Pölöskey révén sikerült is megszerezni a vezetést, sajnos
azonban a 75. percben kiegyenlített
a Mosonmagyaróvár, így elmaradt az
olyannyira fontos győzelem, maradt az
1-1-es végeredmény.
A világítást a pálya négy sarkán
a meglévő létesítmények miatt nem
szimmetrikus elhelyezkedésű, 30
méter magas acéloszlopok felállításával oldották meg, darabonként 75
köbméteres vasbeton alaptestekkel.
Az energiaigény közel 200 kw egyidejű teljesítmény, emiatt a sporttelep
évtizedekkel ezelőtt kiépített elektromos hálózatát fel kellett újítani. Március közepén a 2017 végére elkészült
rendszer beszabályozását elvégezték,
és örömmel rögzíthették, hogy a rendszer kivitelezése befejeződött. Az állami és önkormányzati támogatásnak, a
jó előkészítésnek és a sok munkának
köszönhetően március 28-ától már
villanyfényes meccseket is játszhatnak Budafokon.
Ch. Gáll András
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Borközpont a
Bornegyedben
A Kárpát-medence közel harminc
borvidéke és mintegy 3-400 pincészete mutatkozhat be Törley egykori impozáns, komoly építészeti
értékkel bíró borcsarnokában és a
hozzá tartozó Oroszlános udvarban,
amennyiben megtörténik a 4300
négyzetméteres
téglaboltozatos
pincetér, az Anna utca szintjével
megegyező, 2000 négyzetméter
csarnoktér, a belső kert, valamint a
volt kastély két megmaradt gazdasági épületének felújítása.
Az ingatlan tulajdonosa, vagyis
az önkormányzat elképzelése szerint a háromszintes, csaknem tizenötezer négyzetméteres létesítmény

A lengőhinta,
a rugós billenő
és a libikóka

alkalmas lesz a Kárpát-medence
borvidékeinek, borászatainak, borkultúrájának értékesítéssel egybekötött bemutatására.
A több mint kétmilliárd forintos beruházás különlegességének ígérkezik az erdélyi, felvidéki,
délvidéki, burgenlandi, kárpátaljai

Az élet,
a biztonság
és a vagyon
őrei
Új mentőautót kapott az önkormányzatnak, stratégiai partnereinek és az Országos Mentőszolgálatnak köszönhetően nemrégiben
felújított Budafoki Mentőállomás.
A fejlesztés a nyolc stratégiai
partner – Ivanics Kft., Lesaffre
Magyarország Kft., Anda Present
Kft., CLB Packaging Kft., Törley
Pezsgőpincészet, valamint Sándor és Társai Kkt., Tendál Szolgáltató Szövetkezet és a Bakosfa
Kft. – anyagi vagy technikai segítségével, munkaerő- és eszközfelajánlásával valósulhatott
meg.

borokat kínáló áruház és az exkluzív bortrezorokkal berendezett
borászati múzeum. Az önkormányzat egyelőre forrást keres a Kárpát-medencei Borközpont létrehozásához, így az várhatóan a
következő fejlesztési ciklusban
valósulna meg.

A tűzoltó laktanyában is ünnepeltek az év elején. A kerület
vezetése annak ellenére, hogy a
katasztrófavédelem és a rendvédelem nem az önkormányzat
fenntartásában működik, a Budafoki Katasztrófavédelmi Őrs
részére egy Dacia Duster, a kerületi polgárőrség és önkéntes
tűzoltó egyesület számára pedig
egy Skoda Roomster gépkocsit
adományozott.
Vadonatúj szolgálati gépjárművekkel bővült a kerületi
rendőrség gépkocsiparkja is.
2017-ben az országosan közel
34 milliárd forintból vásárolt
2600 járőrkocsiból év végén öt
Škoda Octavia Combit adtak át
a budafoki rendőröknek. Hamarosan átadhatják a kerületben
azt a kamerarendszert is, amely
a rendszámfelismerés révén növeli a városrész biztonságát és
segíti a helyi rendőrkapitányság
munkáját.

Budafok-Tétényben a nemrég
átadott Hűség utcai játszótérrel
együtt 39 köztéri és 19 intézményi játszókertben hintázhatnak,
homokozhatnak, csúszhatnak és
mászhatnak a gyerekek. A lakosság javaslatai alapján hamarosan
elkészül a negyvenedik ilyen létesítmény is az Óhegy térségében.
A Hűség utcai új játszótér a kis
motorosokat mini KRESZ-pályával,
a lovagokat és hercegkisasszonyokat játszóvárral, az örökmozgókat
lengőhintával várja. A legkisebbek
a rugós billenőnek és a tűzoltóautó
formájú mászókának örülhetnek,
de megtalálható itt a hagyományos
mérleghinta, valamint homokozó,

Zöldmezős
centrumkórház
Dél-Budán
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sőt a tinédzserekre és szülőkre
gondolva a szabadtéri bútorok,
árnyékot adó fák és talajtakaró növények is. A gyerekek biztonságát
a sokszínű, öntött gumiburkolat
szolgálja. Budatétény legújabb játszótere mintegy 17,8 millió forint
értékben az utcában létesült lakópark beruházójának kötelezettségeként, valamint Budafok-Tétény
önkormányzatának támogatásával
épült meg.

A játszóterek kinézete és biztonsága, az ott használt játékok változatossága és épsége különösen a
gyermekeket nevelő családoknak
fontos, de szerencsére a fenntartó is
figyelemmel kíséri azok állapotát, és
folyamatos állagmegőrzést végez.
Tavaly 12 millió forintot fordított az
önkormányzat a köztéri és intézményi játszóterek karbantartására,
amely valószínűleg 2018-ban, a Családok évében sem lesz kevesebb.

Az Egészséges Budapest program
megvalósítása során a kormány a
tervek szerint a következő nyolc-tíz
évben több mint 700 milliárd forint
értékben hajt végre egészségügyi
fejlesztéseket Budapesten és környékén.
A 2017-ben elkezdődött kórházfejlesztési projekt részeként épül
meg Dél-Budán az a centrumkórház,

amely a XXI. század minden kihívásának megfelelhet. A tervek szerint
a robotsebészet és az ultramodern
műtők, az oktatócentrum, valamint
a széles eszközpark mellett saját
mentőállomása és két mentőhelikopter-leszálló pályája is lesz a kórháznak.
A dolgozók munkafeltételei is
javulni fognak azáltal, hogy az épületen belül nővérszállás, bölcsőde és
óvoda működik majd. A zöldmezős
kórházberuházás keretében öt-hat
éven belül megépülő, ezerágyas
egészségügyi intézmény projektjének irányítására a Szent Imre Kórház
főigazgatója, Bedros J. Róbert kapott
megbízást, a tervezett helyszín pedig
a XI. kerület apró, eddig beépítetlen
városrésze, az M1-M7-es autópályák
közös bevezető szakasza mentén elterülő Dobogó.
Tamás Angéla
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Minden művészet
egy helyen
Magyar Örökség díjat kapott március 24-én a Budafoktétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola
és Általános Iskola. A kitüntetést az iskola alapítója
és egykori igazgatója, Nemes László, valamint az
intézmény jelenlegi vezetője, Arató László vette át a
Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében. Az iskola
sikertörténetéről Nemes László zenetanárt kérdeztük.
– Még szinte zeneiskola sem volt
a kerületben, amikor a gyerekek
a zenetanulással egy időben
már zenekarban is játszhattak.
Hogyan tudták ezt elérni?
– 1965-ben, amikor már a kerületi gyerekeket is tanítottam
csellózni, azonnal elkezdtünk kamarazenét játszani. 1970-ben létrejött a kerületben az önálló állami
zeneiskola, elindult a zongoraoktatás, a vonós, fúvós és ütőhangszerek művelőinek képzése, a gitár
és a magánének oktatása, majd
rövidesen felzárkózott ezekhez a
népzenei tanszak is. A zenét tanuló
gyerekekből megalakult a Budafoki

Kamarakórus, a Budafoki Dohnányi
Zenekar elődje, a Budafoki Ifjúsági Zenekar és a ma már Budafoki
Fúvósegylet néven ismert Budafoki
Ifjúsági Fúvószenekar. Negyvenhárom éven át minden nyáron zenei
tábort szerveztem a Fertődi Kastélyba, ahol igazi műhelymunka
folyt: számos kiváló eredményt ott
alapoztunk meg, és az iskola zenekarai, kórusai is ott teljesedtek ki
igazán.
– Megálmodta, létrehozta,
majd harminc éven keresztül
igazgatta az intézményt,
de nem elégedett meg a
zeneoktatással.

– Nem bizony. Külföldön szerzett élményeim hatására 1981-ben
belefogtunk egy művészetoktatási
kísérletbe. 1988-ban – Magyarországon elsőként – létrehoztuk a
művészeti iskolát, amelynek rendszerébe a zenei tanszakok mellé
beépültek az egyéb művészeti
ágak, mint a képzőművészetek,
a báb- és színjáték, a balett és a
néptánc. Az iskolában már hos�szú ideje szinte teljes körű művészetoktatás, illetve tanszakrendszer működik, komplex művészeti
nevelés folyik. Az iskola komplexitását és sokoldalúságát jelzi az is,
hogy a háromszoros Kossuth-díjas
zeneszerző, rendező, színházigazgató és műfordító Nádasdy Kálmán
nevét vettük fel.
– Milyen elismertségnek örvend
az intézmény?
– Növendékeink egy része
hivatásának választotta a művészetet, másik hányada „csak” művészethez értő és azt kedvelő felnőtté vált, de a ma már Liszt- vagy
Munkácsy-díjjal kitüntetett tanítványaink is jó szívvel emlékeznek
vissza arra az intézményre, ahol a
siker felé vezető út kezdeti lépéseit megtették. Tanulóink a fesztiválok és kulturális események
állandó résztvevői, a versenyek
díjazottjai, és büszkén mondhatom, hogy kevés olyan hivatásos
zenekar vagy művészeti csoport
működik Magyarországon, amelynek tagjai között ne lenne egykori
„nádasdys”.
A kulturális kormányzat a tanárok munkáját számos pedagógiai
és művészeti díjjal, az intézmény
tevékenységét pedig a Kiváló Művészetoktatási Intézmény minősítéssel (2005) és a napokban átvett
Magyar Örökség kitüntető címmel
(2018) ismerte el.
Tamás Angéla

Ismerkedés, borozgatás, és talán
egy életre szóló nagy találkozás

Elindul
a budafoki
Randijárat
Ezzel a csábító randirendezvényünkkel Budapest
jelenlegi leghangulatosabb boros programjához, a
Budafoki Pincejárat eseménysorozathoz csatlakozunk.
A Randijárat elnevezés minden hónap első szombatján délután 4 és
6 óra között a Budafoki Pincejárat
egyik helyszínén, a Sümegi Pincészetben megrendezendő borkóstolós társkeresőt takarja. A Randijáraton a Sümegi pince különtermében
minimum hét nő és ugyanannyi
férfi előre megadott korosztályból
beszélget, csengőszó után a férfiak átülnek a következő asztalhoz
egészen addig, amíg mindenki
mindenkivel nem ismerkedett meg.
Mivel ez egy laza, kötetlen program,

ezért nem párban, hanem négyfős
csoportokban folyik a beszélgetés.
A Randijárat árában benne van a
Belvárosból oda-vissza buszozás
(persze egyénileg is ki lehet utazni), három pohár finom bor, egy kis
pogácsa, és persze a legfontosabb:
a randevú. Ennek lényege, hogy a
vendégek a társaságból mindenkivel tudjanak beszélgetni és ismerkedni. A program végén a résztvevők Randilapot töltenek ki, amelyen
bejelölik, hogy ki volt számukra rokonszenves, és ha a szervezők ta-
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lálnak egyezést, másnap értesítik az
érintettet! A Randijárat tehát vidám,
stresszmentes, borozgatós szombat
délután, az „Igazi”, a „Nagy Ő” megismerésének lehetőségével!
Időpont: április 7., szombat, 16
órától körülbelül 18 óráig (a program
után maradjanak nyugodtan az érdeklődők, a helyszínen kocsmakvíz
és élőzene következik, de a Pincejárat többi helyszínére is érdemes
ellátogatni).
Helyszín: Sümegi Pincészet, Budapest (Budafok), Tóth József u. 53.
Oda- és visszajutás a belvárosból: a randi helyszínére a Budafoki
Pincejárat buszjáratával is kijuthatnak. A Randijárat árában benne van
a Pincejárat buszjegy is, de ha nem
a Pincejárat buszával jönnek, annak
árát nem tudják visszatéríteni.
A Randijárat ára 6000 Ft, amely
tartalmaz minimum hét, a korosztályához passzoló résztvevőt (fele-fele
arányban nőket és férfiakat), háromféle bort egy kis harapnivalóval, valamint Pincejárat buszjegyet a belvárosból. Mivel idén először szervezünk
randijáratot, ezért az első jelentkezőinknek fantasztikus kedvezménnyel
kínáljuk a belépőt! Az úgynevezett
„korán kelő kedvezménnyel” 5000
forintért is lehet jegyet kapni.
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#Hali Budafok!
Nagyszabású szabadtéri programra készülhet az, akinek a
44. Budafok-tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál kulturális
kínálatából a piactéri #Hali Budafok – The Carbonfools
koncert és Gasztroplacc kelti fel az érdeklődését.
A Budafoki Szomszédok Piaca
előtti térre május 25-én nemcsak
az elektronikus zenére, kézműves
hamburgerre és streetfoodra éhes
közönséget várják a szervezők,
hanem a csocsózni szerető vagy a
sörpong nevű közkedvelt ivójátékra kapható bulizni vágyókat is.
Az este hét órakor kezdődő,
éjszakába nyúló program fellépői
között olyan amatőr, kezdő, kön�nyűzenét játszó együttesek is
koncertlehetőséghez
juthatnak,
amelyek bemutatkozó anyagukkal
2018. május 10-ig a funk.ivett@

klauzalhaz.hu e-mail címen jelentkeznek, és akiket az elküldött
hanganyaguk vagy bemutatkozó
levelük alapján kiválasztanak.
Jelentkezz, és zenélj a téren!
– szól a felhívás a feltörekvő fiatalokhoz, akik talán életükben először
lépnek színpadra közönség előtt.
Este nyolc órakor azonban a The
Carbonfools zenekaré lesz a terep.
Az angolul éneklő magyar banda öt
nagylemez után, háta mögött többmilliós You Tube-nézettséggel és
számos slágerrel, mint a Hideaway
(Rejtekhely), a Sunset (Naplemen-

te) vagy a Clublights (Klubfények),
végre Budafokra is ellátogat. A
2001-ben alakult együttes DJ Titusz
(Bicskei Titusz – elektronika) vezetésével az ország egyik legnépszerűbb, rengeteget turnézó és a rádiókban is sokat játszott zenekarává
fejlődött. Egy hosszabb leállást követően tavaly tavasszal tértek vis�sza a fiúk – kissé más felállásban,
így az énekes Fehér Balázs helyére
például Fóris-Ferenczi Gábor lépett,
aki kifejezetten rocksztár alkat.
Zenéjük azonban változatlanul a
rock, blues, reggae, dub, disco, folk,
ethno, darkwave és a mai modern
elektronikus műfajok egyvelege.
A Budafok szívében esedékes,
modern, közösségi térre szervezett,
megszokottól eltérő zenés-gasztronómiai esemény a maga lazaságával a 44. Budafok-tétényi Tavaszi
Művészeti Fesztivál üde színfoltjáTamás Angéla
nak ígérkezik.
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A kollekcióhoz a kiindulópontot az a több mint 5 éve sikeresen működő fővárosi „lovebrand”
játékosként,
jelentette, amelyedzőként
szinte adta magát

Eltávozott a BMTE legendája, a klubot
és vezetőként szolgáló Dobesch Gyula

A legnagyobb budafoki
Február 27-én hajnalban, életének 84. évében elhunyt a BMTE korábbi legendás
labdarúgója, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett Dobesch Gyula,
aki játékos-pályafutása befejezése után több részletben vezetőedzőként irányította
a csapatot. Dobesch Gyulát a klub és Budafok-Tétény önkormányzata is saját
halottjának tekinti, utolsó útjára sokan elkísérték a budafoki temetőben.
Jakab János, Dobesch egykori
játékosa, a 42 évvel ezelőtti sikercsapat, az NB II-ben harmadik
helyen végző BMTE gólkirálya – aki
az elhunyttal együtt töltötte be a
BMTE tiszteletbeli elnöki posztját
– elcsukló hangon beszélt öreg barátjáról, egykori edzőjéről.
– Dobesch Gyula, vagy ahogy
legtöbben szólították, Gyula bácsi
lassan 106 éves klubunk történetének legnagyobb alakja volt. Több

mint hatvan éven át szolgálta az
egyesületet, s haláláig látogatta
a meccseket, az utóbbi időben
azért is, hogy szurkolhasson unokájának, Fekete Máténak, a BMTE
egyik legtehetségesebb labdarúgójának – mondta az egykori
gólvágó. – Az elhunytról tényleg
csak felsőfokban beszélhetek,
neki mindene volt a BMTE, nélküle
már nem lesz ugyanaz az egyesület, ami korábban volt. Azon sze-

rencsés játékosok közé tartoztam,
akiknek az edzője volt, igaz, csak
rövid ideig. De a klub történetének
legszebb időszaka volt ez, amikor
kevés híján feljutottunk 1977-ben
az NB I-be. Hogy mennyien emlékeztek Gyulára, mennyien szerették, az a temetésén derült ki: rengetegen vettek búcsút tőle, köztük
klubunk valamennyi labdarúgója.
Tulajdonosunk, az éppen Melbourne-ben tartózkodó Bélteky Róbert
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koszorút küldött Ausztráliából Dobesch Gyula sírjára.
A Dobesch család közleményben búcsúzott a családfőtől: „Életünk legszomorúbb kötelességének eleget téve ezúton tudatjuk,
hogy Édesapánk, Dobesch Gyula
ma hajnalban, 84. életévében az
angyalokhoz költözött. További
sorsunkat és természetesen a
budafoki mérkőzéseket most már
fentről figyeli. Köszönet mindenkinek, aki szerette és életében
– akár pár percre is – boldog percekhez juttatta.”
Dobesch Gyula tősgyökeres
budafoki volt, kisgyermekkorát
valahol a Sörház utca környékén
élte le, aztán a Füleki utcába költöztek, amelyet később átkereszteltek Cövek utcára – a Dobesch
család ma is ott él, a Gádor utca
mellékutcájában, nem messze a
budafoki focipályától és a temetőtől, ahol Dobesch Gyulát utolsó
útjára kísérték.
Hogy mekkora játékos volt
Dobesch – dacára annak, hogy
sohasem futballozott az NB
I-ben –, azt a 91 éves Raduly
József, a Vasas egykori válogatott jobbszélsője, a legidősebb
élő magyar válogatott labdarúgó
szavaiból érthetjük meg. „Feltétlenül szeretnék megemlékezni
Dobesch Gyusziról. Igaz ugyan,
hogy ritkán találkoztunk a pályán, legfeljebb kupameccseken
vagy előkészületi találkozókon,
de ő volt az a balhátvéd, akit
sohasem tudtam átjátszani, lefutni. Villámgyors volt, kemény,
erőszakos – a mai napig nem
értem, hogyhogy nem igazolta
le egyetlen élvonalbeli csapat
sem” – mondta lapunknak Raduly Józsi bácsi.
Ennek egy félreértés lehetett
az oka, amit az elhunyt fiától tudtunk meg.

ÉLETMÓD SPORT
„Édesapámról elterjedt, hogy
az egyik szemével nem lát jól, és
ezért lehet az, hogy – bár több NB
I-es klubtól is megkeresték – a
BMTE játékosa maradt, s olyan
legendákkal játszott együtt, mint
Haász Sándor, Hellinger Pál, Bánkúti István, Pataj Miklós, a később
Salgótarjánban komoly karriert
befutó Jeck Ferenc. Pedig látott
ő rendesen, bár valóban, az egyik
szemével egy kicsit gyengébben,
de ettől még nagyszerű, csupaszív,
szédületesen gyors futballista volt”
– mondta édesapjáról ifjabb Dobesch Gyula, aki maga is futballozott
a BMTE-ben, manapság pedig az
U17-es csapat edzője.
Dobesch Gyula 34 évesen vonult vissza, majd levezetésképpen
a BLSZ-ben szereplő Csőszerelők
játékosedzője lett. Aztán visszatért Budafokra.
A hetvenes évek második felében átvette a csapat szakmai irányítását, s ekkor folyamatosan az NB
I/B 3–6. helyén tanyázott az együttes. Később olyan kiváló futballisták
játszottak a keze alatt, mint Mörtel
Béla vagy Schróth Lajos.
A kilencvenes években a jogutód Budafoki Labdarúgó Clubban, a BLC-ben vállalt szakosztályvezetői munkát, ekkor Pintér
Attilától Dragóner Attiláig több
neves, a válogatottban is megfordult játékos is futballozott itt.
Az utóbbi években pedig tiszteletbeli elnökként szolgálta szeretett klubját, s haláláig rendszeres
látogatója volt a csapat mérkőzéseinek. Már csak azért is, mert
unokája, Fekete Máté is itt futballozik.
Máté is hozzájárult egy góllal
a minap Gyulán a Szeged ellen
elért 2-0-s győzelemhez. Fájdalom, nagyapja ezt a gólt már nem
láthatta…
Ch. Gáll András


Dobesch Gyula
a BMTE megalakulásának
századik évfordulóján
Orbán Viktor
miniszterelnöktől
vehette át
a Magyar Érdemrend
lovagkeresztjét
Németh Zsolt
országgyűlési képviselő
társaságában
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„Lenyűgöz
Budafok
sportélete”
Kulcsár Krisztián, a Magyar
Olimpiai Bizottság elnöke
otthonra talált kerületünkben
Amikor bő két hónapja nagy sikerű sportfórumot
rendezett önkormányzatunk a Klauzál Gábor
Művelődési Központban, a hagyományteremtőnek
szánt esemény egyik rangos meghívottja Kulcsár
Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke volt.
Illetve a csapatban kétszeres olimpiai ezüstérmes
párbajtőröző, kétszeres csapat- és egyszeres egyéni
világbajnok sportember nem is igazán
vendég volt, hanem egyszersmind
házigazda is, hiszen hét éve
kerületünk lakója. A magyar
sport első számú vezetőjével
az esztendő első három
hónapjának csodálatos
magyar sikereiről is
beszélgettünk.
– Hogyan lett önből kerületünk
polgára?
– Korábban a szomszédban,
Diósdon laktunk, s felmerült, hogy
közelebb kellene költöznünk a
Kempelen Farkas Általános Iskola
és Gimnáziumhoz, ahol mindhárom
gyermekünk, Kornélia, Hedvig és
Viktor tanult. A gondolatot tett követte, így 2011 óta a Muhi utcában lakik
a családunk, nem messze a Háros
és a Gádor utca találkozásától, a
Gádor utcai általános iskola mögött.
Dél-Buda nagyon bejön nekünk, ez a
kertvárosi közeg lenyűgöző.

– Melyek voltak az ön számára
a Sportfórum legfontosabb
tapasztalatai?
– A sportfórum egyértelművé tette számomra, amit eddig is
tudtam: ez tényleg sportos kerület.
Ahogy belaktuk Budafokot, úgy találkoztam az évek során a Herman
Ottó Általános Iskola futóversenyével, aztán persze az országos hírű
Futafokkal, itt van a művelődési

központban a kerület uszodája, a
ma már ugyancsak országos hírűvé fejlődött Budafóka úszó- és
vízilabdaklubbal. A Budafóka több
alkalommal is kiérdemelte a MOBtól és az utanpotlassport.hu honlaptól a Hónap műhelye díjat!
– Talán nem árulok el titkot,
hogy telefonbeszélgetésünkkor
ön éppen a párizsi Charles De
Gaulle repülőtéren várakozott
az algíri csatlakozásra, az
algériai fővárosban egy
sportcsarnokavatásra volt
hivatalos, a létesítményt a

magyar vívósport óriásáról, a
hatszoros olimpiai bajnok Kárpáti
Rudolfról nevezték el. Milyen
érzés mindez annak a MOBelnöknek, aki maga is nagyszerű
vívó volt?
– Kimondhatatlan. Lassan egy
éve vagyok a honi olimpiai mozgalom első embere, s nap mint nap
szembesülök azzal, hogy mekkora
presztízse van a magyar sportnak
nemzetközi kitekintésben is. És
ez a presztízs tovább erősödött az
esztendő első néhány hónapjában.
Természetesen elsősorban rövid

pályás gyorskorcsolyázóink pjongcsangi bravúrjára, az első magyar
téli olimpiai aranyéremre gondolok.
– Nekünk, nézőknek külön örömöt
jelentett, hogy jópofa, már-már
bohém magyar sportemberek
álltak az olimpiai dobogó tetején,
akik egy csapásra a nemzetközi
média kedvenceivé lettek,
kiváltképp a sztárszerepre termett
Liu Shaolin Sándor!
– Mivel jómagam a helyszínen
lehettem szemtanúja Sanyiék csodálatos sikerének, s a színfalak

mögött is sokat beszélgettünk,
bátran kijelenthetem: kevés ilyen
vagány, kedves, bohém, humoros
sportolóval találkoztam, mint ennek a kvartettnek a tagjai, és nem
csupán az egy csapásra közönségkedvenccé lett Sanyira gondolok, hanem az öccsére, valamint
Burján Csabira és a korelnökre,
már a 2006-os torinói olimpián
is pontszerző Knoch Viktorra. S
mindezt úgy teszik a srácok, hogy
egy pillanatra sem lépik át az illendőség határát, a nagyképűségnek
a nyomait sem fedezhetjük fel viselkedésükben. Az én szememben
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Budafoki Randijárat
Szeretettel várunk Budapest Bornegyedében
Budafokon

a rövid pályás gyorskorcsolya igazi
látványsportággá avanzsált, de ha
már itt tartunk, ne feledkezzünk
meg a „hivatalosan” is ebbe a kategóriába tartozó kosárlabdáról, a
soproni hölgyek bravúrjáról, a bejutásról az Euroliga négyes döntőjébe. S ugyanezt a hőstettet hajtotta
végre a női vízilabdázók Bajnokok
Ligájában az UVSE gárdája is! Éledeznek a magyar csapatsportágak!
– Az algíri, Kárpáti Rudolfról
elnevezett sportcsarnok
átadóünnepsége mellett mi áll
ezekben a napokban a MOBelnök figyelme középpontjában?
– Májusban közgyűlést tart a
Magyar Olimpiai Bizottság, s ezzel
összefüggésben gőzerővel dolgozunk a sportolói életpályamodell
véglegesítésén. Közeleg az őszi,

Buenos Aires-i ifjúsági olimpia, szóval akad teendőnk bőséggel.

Gerevich-ösztöndíjak odaítélésekor
figyelembe is vesznek.

– Megtalálta már a helyét a
MOB abban a sportirányítási
rendszerben, amely az Emberi
Erőforrások Minisztériumának
hatáskörébe utalta az állami
sportfinanszírozási pénzek
elosztásának jogát és felelősségét?

– Ha már a Bornegyed
magazinban jelenik meg ez az
interjú, meg kell kérdeznem
öntől: milyen a viszonya a borral?

– Nem kellett megtalálnunk,
mert amikor 2017 májusában
MOB-elnöknek választottak, már ez
volt a leosztás, a 2016-os sporttörvény kijelölte bizottságunk helyét
és szerepét. Ezzel együtt tudunk
élni, szakmai tekintélyünk latba
vetésével az állami döntések mellé
odatesszük a véleményünket, amit
minden fontos kérdésben – például
a Kiemelt Edzői Program kedvezményezettjeinek kiválasztásakor, a

– Baráti. Kedvelem a fehér- és
a vörösborokat, a vívósportban eltöltött évtizedeimnek köszönhetően
szinte szakértővé váltam – nemegyszer jártam Bordeaux-ban, a
kedvenc borvidékemen. A fehérek
közül a Sauvignon Blanc, az olaszrizling és a kéknyelű a kedvencem,
a vörösek közül a nehéz, tanninos
nedűket szeretem, például a Merlot-t és persze a bordeaux-i borokat. Egyszóval: nemcsak sportemberként, hanem borbarátként is
otthonra találtam Budafokon.
Ch. Gáll András

Részletek: www.pincejarat.hu

Szállj fel 2018-ban iS
!
a budafoki Pincejáratra

om ba tjá n
M in de n hó na p el ső sz

rogram terv
Budafoki Pincejárat P

nap
Szezonnyitó nemzetiségi
Randijárat
ápr. 7.:
tiségi Nap
máj. 5.: Sváb Nemze
r Napja
Budafoki Dohnányi Zeneka
jún. 2.:
Zenei Tehetségkutató
júl. 7.:
zetiségi Nap
aug. 4.: Görög Nem
Borfesztivál
szept. 1.: Pezsgő- és
Bolgár Nemzetiségi Nap
okt. 6.:
Roma Népzene Napja

márc. 3.:

Idén már félóránkénti
járattal jöhetsz a belvárosból
Budapest Bornegyedébe!
• 100 km pincerendszer
• gazdag kulturális programok
• gasztronómiai élmények
• tökéletes randihelyszín

nov. 3.:

dec. 1.:

Advent

Első járat 13:30, utolsó 20:30!
Buszjegy ára elővételben 1000 Ft, a buszon 1200 Ft!
Korlátlan le és felszállással a helyszínek között.

www.pincejarat.hu

