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Legyünk együtt
a kerület ünnepén!
Tavaly június 21-én első alkalommal, hagyományteremtő jelleggel rendeztük meg a Kerület napját. A dátum nem véletlen, ezen a napon született ugyanis Záborszky Nándor, Budafok első polgármestere, akinek
tevékenysége minden kerületi vezetőnek igazodási pontot jelenthet
napjainkban is. Az ő vezetése alatt indult virágzásnak Budafok, ezzel
hosszú időre alapozta meg azt az életérzést, hogy ma is jó budafok-tétényinek lenni.
Idén június 21-én ismét közös ünneplésre hívunk mindenkit! A hangulat a terveink szerint a tavalyihoz hasonló lesz, a helyszínek számát
viszont megnégyszereztük: a Piactéren, a Szieszta ponton, a Hajós Alfréd
Tanuszodában és a Pokorny József sportpályán is színes programok várják a szórakozni vágyókat.
Az újítás mellett vannak azonban programok, amelyekhez ragaszkodunk: emlékszem, tavaly szinte kiürült a tér, amikor Garbóci László
elindította a helytörténeti sétáját, annyian tartottak vele. Ezért idén is
lehetőség lesz a kerület építészeti kincseinek, izgalmas történeteinek
nyomába eredni. Ismét lesz geocaching, keressük (és úgy néz ki, idén
meg is találjuk) a Kerület Párját, Budafok-Tétény legerősebb emberét,
az estét pedig 2018-ban is a Madarak zenekar bulijával zárjuk. Nagyon
jó volt látni a Piacteret betöltő vidámságot és a pörgő-forgó szoknyákat, amivel valódi házibuli-hangulatot varázsoltak.
Idén kibővült sportprogramokkal, például dekázóbajnoksággal, lábtenisz- és tizenegyesrúgó bajnoksággal is várjuk a mozogni vágyókat,
a tanuszodában pedig a vízisportok és -játékok kedvelői szórakozhatnak és mérkőzhetnek meg egymással. Az is fontos lesz, hogy ki honnan érkezett: a nap végén, a kötélhúzás után ugyanis kihirdetjük a nap
során legtöbb pontot elért városrészt.
Az este folyamán a Klauzál Házban kiosztjuk a kerületi díjakat is.
Sokan élnek a kerületben, akiknek személyisége, szorgalma, szakmai
tudása és emberi hozzáállása követendő példa lehet. Nekik próbálunk
egy kicsit visszaadni abból, amit nap mint nap kapunk tőlük, legyen szó
akár az oktatásról, kiemelkedő tanulmányi eredményről, egészségügyi
vagy szociális területről.
A fő cél azonban az, hogy tényleg ünnepnek tudjuk tekinteni ezt a
napot. Olyan alkalomnak, amely megtöri a hétköznapok monotóniáját, és
emlékeztet minket arra, jó itt, jó egymással. Ne rohanjunk, legyünk együtt
a családdal, táncoljunk egy jót, ismerjük meg jobban a történelmünket,
a nap végén pedig koccintsunk egy pohár budafoki borból készült fröc�csel. Hiszen ahogy Démokritosz fogalmazott, az élet ünnepnapok nélkül
olyan, mint egy hosszú út vendégfogadó nélkül. Jó szórakozást kívánok
Karsay ferenc polgármester
mindenkinek!
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Sztárok
stílushatár
nélkül
Bereczki Zoltán és Puskás Peti is
fellép a budafoki pezsgőés borfesztiválon
Ha valakitől azt kérdeznénk, mi köti össze az ország
egyik legnépszerűbb musicalszínészét és a tehetségkutatón feltűnt zenészt, talán még a kvízműsorok tudorai sem vágnák rá a választ. A feladvány tényleg nem
egyszerű, a megfejtés a XXII. kerülethez, közelebbről
Budafokhoz kötődik. Bereczki Zoltán és Puskás Peti
koncertjét is megcsodálhatja a közönség a szeptemberi
Pezsgő- és Borfesztiválon. De lesznek további meglepetések is!
Szülei sportemberek, édesapja
válogatott kajakos volt, édesanyja a mai napig kosárlabdázik. Ha
valami természetes volt, akkor
az a sport, a mozgás szeretete.
Így adódott a 80-as évek elején,
hogy az ifjú Bereczki Zoltán eleinte versenyszerűen úszott, sőt,
megpróbálkozott a kajakozással.
A rajongói biztos nem bánják,
hogy később nem a vízi sportokban alkotott maradandót. Tagja
volt a Magyar Rádió Gyermekkórusának. Középiskolás korában
zenekart alapított Styx néven,
majd Toldi Mária musicalstúdiójában tanult, ekkorra letisztult
az irány. Bereczki Zoltán felvételt
nyert a Színművészeti Főiskolára, de hogy tudatos tervező, és
szeret több lábon állni, arra a
legjobb példa, hogy színészdiplomával a zsebében elvégzett

egy közgazdásziskolát. Ma már
saját produkciós irodát működtet Lepkegyűjtő néven. Magától
értetődő módon a színpadon és
a zenében találták meg a legnagyobb sikerek. Több fontos
díjat (Emerton, Súgó Csiga) is
bezsebelt, rendszeres szereplője
volt fontos musicalszínházi produkcióknak. 2012-től a Centrál
Színház tagja. 2004-ben zenei
producerként is bizonyított: ő
készítette az „Operett Angyalai” formáció hangszerelését és
az Operettszínház Mozart! című
produkciójának CD-jét. A hatalmas közönségsikernek örvendő
Rómeó és Júlia hanganyag is az
ő nevéhez fűződik. Tavaly Balla
Eszter párjaként egy romantikus
fimben, az Egy szerelem gasztronómiája című musicalban vállalt
szerepet.

Idén a Lepkegyűjtő Produkcióval tervezik bemutatni az 1984
című darabot Budapesten.
A nagyközönség a zenei tehetségkutatók zsűritagjaként is
találkozhatott vele: Bereczki Zoltán A Nagy Duett, a Megasztár és
a Sztárban Sztár produkciókban
volt jelen, utóbbi első évadját
megnyerte, majd felkérték, hogy
vállaljon szerepet a zsűrizésben.
Az énekes-művész szinte rajongásig szereti a lányát, Zora Veronika a Szinetár Dórával nyolc
éven át tartó házasságából
született. A sokoldalú művészt,
Bereczki Zoltánt is láthatjuk a
szeptemberi pezsgő- és borfesztiválon.
Szintén a kerületünkben
vendégeskedik a Megasztár
harmadik évadjának sztárja,
Puskás Peti. A 33 éves zenész
életében is voltak vargabetűk.
Arról nincsenek közeli információink, hogy mekkora szerepet
játszott a sport Puskás életében, mindenesetre tény, hogy a
továbbtanulásban volt egy kis
bizonytalankodás. A fiatalember eredetileg művészettörténésznek készült menet közben
meggondolta magát, és a magyar–angol szakra szavazott. A
tanulás mellett hamar kiderült,
hogy nem lesz bölcsész, ugyanakkor erős volt a gyanú, hogy
az apai vonalat viszi tovább a
családban – édesapja Puskás
Tivadar színész. Puskás Peti
nem bölcsész, hanem zenész
és színész lett. A Megasztár
tehetségkutató történetében ő
volt az első, aki már a bemutatkozó közös koncerten is a saját
számát adta elő. Egy év múlva,
2007-ben jelent meg az első
lemeze, melyen nemcsak énekesként, hanem szövegíróként
és zeneszerzőként is közreműködött. Még abban az évben fel-
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dolgozta zenekarával a Piramis
együttes Ha volna két életem
című dalát, sőt, ő rendezte a
szám videoklipjét. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy az említett
videoklip-rendező tevékenységét díjazták a VIVA-gálán, és ő
is fellépett a Freddy Mercury
tiszteletére rendezett emlékkoncerten a Margitszigeten.
Meredeken ívelt felfelé a színészkarrierje, egyre több helyre hívták, színházban és filmes
produkciókban is láthatta a közönség.
2006 nyarán az 56 csepp vér
musicalben játszott, 2007-ben
az államalapítás ünnepén bemutatott Szent István – egy ország
születése című zenés történelmi darabban szerepelt. Játszott
a Casting minden és a Made
in Hungaria című filmben, első
kőszínházi szerepét a Szolnoki
Szigligeti Színházban kapta, az
Oliver című musicalben Dörzsölt
szerepét alakította. A Jóban
Rosszban és a Ben10: a legnagyobb kihívás sorozatokban is
láthatta a közönség. A feladatok szépen sorjáztak a művész
életében: az X-faktor zenei tehetségkutató egyik mentora és
a Celeb vagyok, ments ki innen!
műsorvezetőjeként is dolgozott,
miközben nem akarta elhanyagolni a zenekarát. A testvérével
alapított Biebers együttes 2013
óta jelentkezik kis- és nagylemezekkel, és gyakran járja az
országot.
A budafoki közönség sem
maradhat le a népszerű előadóról és persze Bereczki Zoltánról
sem, szeptember elején láthatja
a Pezsgő- és Borfesztiválon. De
nem csak ők lépnek fel a kerületben, a szervezők további kellemes meglepetéssel is kedveskednek az érdeklődőknek.
Szilágyi László
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Segíteni nem fontos,
hanem természetes
Caramel Máté Péter dalainak örökérvényűségét kutatja
A Megasztár második szériájának győztese, Molnár Ferenc Caramel lassan tizennégy
éve varázsolja el dalaival a magyar közönséget. A népszerű előadót a tavaszi művészeti fesztivál vendégeként üdvözölhettük Budafok-Tétényben.
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Az énekes és dalszerző a televízió tehetségkutató műsorában
tűnt fel, 2005 áprilisában már
tizenkétezer ember előtt énekelt
a Papp László Budapest Sportarénában, elkészítette első nagylemezét A döntőkben elhangzott
dalok címmel, és elindult a sikerhez vezető úton. 2006-ban
Fonogram-díjjal ismerték el zenei
teljesítményét, majd megkapta a
Story Ötcsillag és a Bravo Ottó-díjat, március 15-én pedig egy vadonatúj könnyűzenei kitüntetést
vehetett át Rúzsa Magdi és Berki
Tamás társaságában.
– Mire gondolt, amikor
megkapta az Emberi
Erőforrások Minisztériuma
által idén alapított Máté
Péter-díjat?
– Nagyon inspiráló az elismerés, de természetesen nagy
a kitüntetéssel járó felelősség is,
hiszen ez nem csak a múltról és
a jelenről szól, sokkal inkább a jövőben kell érdemesnek, méltónak
lenni rá. Ezért úgy próbálok benne
maradni a showbizniszben, hogy
önmagamhoz hű ember maradjak. A díjak egyébként is hatással vannak rám, de ez kiváltképp
nagy büszkeséggel töltött el.
– Miért érezte
különlegesnek?
– Bárkinek, aki dalszerzéssel,
énekléssel próbálkozik, kell hogy
legyen mércéje, még akkor is, ha
csak „popdalokról” van szó. Nekem ilyen Máté Péter, aki annyira
jól kitapintotta a magyarság érzelmi ütőerét, hogy az mindenki
számára csak példaként szolgálhat. Mint ahogy a közel tizennégymillió magyar ajkú embernek, nekem is élő a kapcsolatom
a zenéjével. Az ő előadásmódja, a
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dalai nagyon erős érzelmeket váltottak és váltanak ki ma is minden magyar emberből, ez pedig
valószínűleg a jövőben is így lesz.
Benne az a megismételhetetlen,
hogy mindig aktuális, hozzá mindenkinek fűződik valamilyen élménye. Talán nagyképűen hangzik, de próbálom megérteni, mitől
örökérvényűek a dalai, szeretném
„használni a receptjét”, hogy a
szerzeményeimmel és az éneklésemmel hozzá méltó színvonalat
érhessek el.
– Rengeteg fellépése mellett
minden évben részt vesz
két-három jótékonysági
koncerten is. Miért ilyen
fontos önnek az önzetlen
segítségnyújtás?
– Nem fontos, hanem természetes, és ennek az egész társadalomra igaznak kell lennie.
Sokszor állást kell foglalnunk
társadalmunkat érintő, illetve feszítő kérdésekben, a hangunkat
is fel kell emelnünk, de néha az
kevés. El kell menni és segíteni,
különösen az erre rászoruló gyerekeken. Ez alap. Hála Istennek,
sok karitatív megkeresést kapok.
Szívesen veszek részt jótékonysági akciókban, próbálok a saját
ízlésemnek megfelelően szerepelni, és csak az a fontos, hogy
mennyire hiteles a kezdeményezés, amelyhez csatlakozom.
Ismertségemből adódóan talán
több mindent is tudok tenni másokért, de úgy gondolom, ha van
rá lehetőségem, akkor ez kötelességem is.
– Ezért jutott eszébe, hogy
saját alapítványt hoz létre?
– A díj átvételekor fogalmazódott meg bennem a gondolat.
Szociálisan kicsit érzékenyebb

vagyok az átlagosnál, valószínűleg azért is, mert a törökszentmiklósi
cigánytelepen,
mélyszegénységben nőttem fel.
Egyik öcsém autista, kishúgom,
aki szerencsére meggyógyult
már, autisztikus volt, így mélyebben érintenek a beteg, nélkülöző gyerekek problémái. Egy
olyan alapítványt szeretnénk a
menedzsmentemmel,
amel�lyel segítséget nyújthatunk a
hátrányokkal küzdő, elsősorban
állami gondozott gyerekeknek.
Javítanánk az életkörülményeiken, segítenénk az oktatásukat,
hogy sorsuk jobbra forduljon. Ez
az elismerés felelősséget is ró
rám, ezért az alapítvány létrehozása – mondhatni – sorszszerű
és időszerű.
– Hogyan fogadta Szily Nóra
ötletét, aki könyvet írt eddigi
életéről?
– Úgy elegáns, ha az emberről életében egyszer jelenik meg
könyv, ezért kicsit korainak tartottam. Remélem, még csak az
életem derekánál járok, és ugyan
nem akarok álszerénynek tűnni,
de bízom abban, hogy még nagy
tetteket fogok véghezvinni. Ennek
ellenére nem bántam meg, szeretem, mert ezen a könyvön keresztül nagyon sokat tanultam saját
magamról. Terápiás foglalkozás is
volt amellett, hogy kicsit ki akartam tárulkozni a közönségemnek.
Ilyen szempontból mindenképpen
jó döntés volt, hogy belementem.
– Nevét az egész ország
ismeri, legnépszerűbb
dalai, több százezres
rajongótábora, telt házas
koncertek, platina- és
aranylemezek kísérik
pályáján. Mit tartogat
az ön számára a nyár?

– Most épp az új lemezemen
dolgozom. Júniusban a Budapest
Parkban és a soproni Volt Fesztiválon lépünk fel, majd országos
turnéra indulunk, melyet augusztus 20-án ünnepi gálakoncerttel
zárunk a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. Mostanra átléptem
már saját határaimat, megújult

repertoárral, a helyszínhez és
az ottani közönséghez alkalmazkodva adunk az eddigiektől
kicsit eltérő koncerteket. Profi,
felszabadult hangulatú műsorra számíthat a közönség. Dupla
vígszínházi fellépésre is készülök. Öröm, hogy zenekarommal
már második éve abban a szín-

házban játszhatunk és ünnepelhetünk, ahol legendás színészek
alkottak maradandót, valamint
Presser Gábor a zenei vezető.
Megtiszteltetés olyan helyen fellépni, amelynek komoly kulturális múltja van, mindez inspiráló
és különleges.
Tamás Angéla
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Kitágítják a karrierépítés kereteit
A Qualitons angol nyelvű számait nagy sikerrel játsszák Amerikában

Itthon nehéz újabb réteget megszólítani, a népszerűség
csak egy szintig fokozható, mondja a Qualitons zenekar
vezetője, G. Szabó Hunor. Többek között az amerikai
piacot meghódító formációt is láthatjuk a szeptemberi
Pezsgő- és Borfesztiválon.
– Pszichedelikus, funk-rock
zenekar. Ezt írta a Qualitonsról
az amerikai KEXP rádióállomás
weblapja. Van jelentősége
annak, hogy milyen skatulyába
helyezik a önöket?
– Én nem szeretem a skatulyázást, mert sok esetben nem
mond semmit, vagy akár félre
is visz. A zenekar valódi jellegét
nem feltétlenül tükrözi egy ilyen
meghatározás. Persze megértem, hogy nagyjából „be kell
lőni” egy banda stílusát. Szerintem jól hangzik, amit a KEXP írt
rólunk!

– Mennyit profitálnak abból,
hogy a tengerentúlon is
játsszák a számaikat?
– Egyelőre nem érezzük,
hogy nagyon sokat profitálnánk a külföldi rádiójátszásokból, hacsak azt nem, hogy
a legújabb lemezünket többen
töltik le Amerikában, mint itthon. Amúgy az, hogy a KEXP, a
világ egyik legmenőbb rádiója
játssza a dalainkat – nem szeretnék szerénytelennek tűnni
–, az nemhogy itthoni, de nemzetközi viszonylatban is hatalmas siker.

– Büszkék voltak, amikor
találkoztak a világ egyik
leghíresebb zenekarával, a
Red Hot Chili Peppersszel?
– Ez óriási véletlen, szerencsés
találkozás volt. Persze, büszkék
lehetünk rá, hogy összehaverkodtunk Anthony Kiedisszel, bár
így utólag már nagyon távolinak,
álomszerűnek tűnik az egész. Talán nyomulhattunk volna jobban is
a történtek után, de nem vagyunk
mi olyan típusú emberek. Egyébként a Shallow című dalunkat
elküldtük nekik, de nem nagyon
érkezett válasz. Reméljük, azért
meghallgatták…
– Mező Misi mondta nekünk
tavaly, hogy a magyar
közönségnek magyarul kell
énekelni. A Qualitons nem
próbálkozik meg ezzel?

– Mező Misi közönsége teljesen
más, mint a miénk, vagy akár az
a réteg, amelyikhez a mi zenénk
szólhat. A fiatalabb generáció olyan
természetes füllel hallgatja az angol
szövegeket, hogy szerintem nincs
akkora jelentősége ennek. Mi is
főleg angol nyelvű zenéken szocializálódtunk, nekem nem hiányzik a
magyar nyelv a zenénkben. Egyelőre… Nagyon fontos a szöveg, de
nekem az ének zeneisége is ugyanolyan meghatározó. Hangzásában
az angol hálásabb nyelv, főleg a mi
műfajunkban, és egy kicsit el lehet
rejtőzni a szöveg mögé, ami nekem
nagyon izgalmas. Visszatérve Mező
Misire: én azzal egészíteném ki őt,
hogy ha kizárólag itthoni sikerekre
vágyik az ember, akkor a magyar
közönségnek magyarul kell énekelni. De ha ez nem jön természetesen, mint a mi esetünkben, akkor
ez már egyfajta megalkuvás lenne.

– Furcsa egy zenésztől a
célok felől érdeklődni, mert
a zenében nincs olimpia,
világbajnokság vagy bármilyen
egzakt cél. Na de mégis, mivel
lenne elégedett, ha mondjuk
egy év múlva beszélgetünk?
– Jó kérdés. Azt gondolom, nagyon jól sikerült az új lemezünk,
szélesebb körű terjesztést érdemelne. Nem bánnám, ha jövőre
újabb 500, akár 1000 bakelitkorongot kéne nyomatnunk a gyártóval, mert irgalmatlan sok lenne
a megrendelés. Itthon már nincsenek illúzióink. Nagyon örülünk, ha
elhívnak minket játszani, és újabb
rajongókra teszünk szert, de itthon
nagyon szűk az a réteg, amelyik a
rajongónk lehet. A nálunk népszerűbb magyar bandák is hasonlókra
panaszkodnak. Ha nem vagy fiatal tinibálvány vagy iszonyatosan

cool, akkor ez teljesen esélytelen, még akkor is, ha bármilyen
különleges vagy eredeti az, amit
csinálsz.
– Más: járt már a zenekar
Budafokon, és van-e a
bármilyen kapcsolódásuk
Budafok-Tétényhez?
– Én többször is játszottam a
budafoki borfesztiválon más formációimmal, és mindig szerettem itt zenélni. Tavaly a Dzsindzsa nevű jazzbandával léptünk
fel itt, és a nem kifejezetten lakossági zenét is nagyon bírták az
emberek. Ez nekem kifejezetten
jólesett. A Qualitonsnak nincs
semmilyen kötődése ehhez a
régióhoz, hacsak az nem, hogy
régen volt egy budatétényi barátnőm…
Szilágyi László
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A magyar
jazz
és blues
sztárjai a Klauzál
Gardenben!
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Pálinkás Gergely

augusztus 25., 18.00
Garedn Piknik –
Fekete Jenő trió

Fekete Jenő

Lengedező lampionok, színes párnák és plédek a Klauzál Gardenben. Jöjjön el és kapcsolódjon ki a
Klauzál Ház kertjében a nyár utolsó hétvégéjén, ahol a blueszene a
főszereplő! Fekete Jenő a legautentikusabb magyar blueszenész,
zseniális gitáros és énekes.

Az idei nyáron több alkalommal
is élvezhetjük a kiváló hazai művészek előadásában megszólaló
jazz, blues, funk stílusú zenéket.
A Klauzál Garden Budafok-Tétény
népszerű szabadtéri koncerthelyszíne. Lampionos hangulatú zöld
kert, babzsákok, egy kis bor, na és
a ZENE = KLAUZÁL GARDEN
június 30., szombat, 16.00
Jazz-Blues Garden Nap
A Klauzál Ház meghitt kertjébe
szabadtéri koncertekkel várjuk a
hazai zenészmesterekkel és finom
budafoki borokkal! A koncertek záróakkordja a basszusgitár-párbaj:
BASSZUSŐRÜLET!
16.00 Voodoo Papa Duo: (Szert
Zsigmond – szájharmonika, dob,
Fejér Simon Pál – akusztikus és
Voodoo Papa Duo

Belépőjegy: 1000 Ft
www.jegy.hu
Helyszín: Klauzál Ház
elektromos gitárok.) A duó két
multiinstrumentalista
jóbarát
nagyzenekari hangzást idéző, elsöprő energiájú formációja – Szert
Zsigmond (Ex Paganza, Cabaret
Medrano, Ütött-Kopott Angyal,
Stukker) egyszerre szólaltatja meg
a szájharmonikát minimál dobfelszereléssel, Fejér Simon Pál pedig
(Ex Deák Bill Blues Band, Ütött-Kopott Angyal, Veronaki) akusztikus
és elektromos gitárokon játszik és
énekel.

17.30 Pálinkás Gergely és zenekara (Szappanos György –
basszusgitár): Pálinkás Gergely
elkötelezett híve a jazz, ezen belül
is a smooth jazz zenei műfajnak,
amelyet a hazai jazzélet jelentős
képviselőivel művel, saját és közös produkciók keretében. Gitározása egyedi technikát képvisel,
nem használ pengetőt – egyujjas,
körömmel történő pengetése különleges játékot és hangzást produkál. (Pálinkás Gergely – gitár, Nagy

Gergely – billentyű, Fekete István
– trombita, Szappanos György –
basszusgitár, Nagy Zsolt – dob.)
20.30 Cartoon Jazz – Gyafi
and Friends (Gyárfás István –
basszusgitár, Jeszenszky György
– dob, Oláh Zoltán – nagybőgő.)
A trió legfrissebb, Cartoon Jazz
címmel megjelent lemeze ismerős
rajzfilmzenéket dolgoz fel. Gyafi
így nyilatkozott az anyagról: „E
lemez elkészítésekor egy eddig
kiaknázatlan kincsesbányából merítettünk, a magyar animációs film
zenei remekeiből. ”
Belépőjegy: 2000 Ft;
a rendezvény napján: 2800 Ft
www.jegy.hu
Helyszín: Klauzál Ház

Gyárfás István
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Szerdai Szünidei
Színház
június 27., szerda, 11.00
Makrancos Kata
Körúti Színház
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és élvezhető. Ha a sztori leleményessége nem lenne önmagában
elég, a színpadi látvánnyal együtt
nagyon élvezhető előadást varázsolunk a gyerekek elé.

Röviden szólva: ez egy vicces
mese humoros karakterekkel,
zenés lézershow-ban!
Garantáltan élvezetes 8–12
éves korig!

„Látványos szépirodalmi lézershow, ami tanít, mesél és rengetegszer megnevettet!”
Miért
Shakespeare-mesék?
Mert főleg vígjátékai nagyon hasonlítanak ismert meséinkre, a
Makrancos Kata például a Rigócsőr királyfi szépirodalmi változata. A történet tehát vicces, mesei

látású tanácsa elé penderíti, hogy
ott döntsenek a fiú sorsáról.
Jegyár: 600 Ft
www.jegy.hu
Helyszín: Klauzál Ház

július 25., szerda, 11.00
Kukori és Kotkoda
SZÖSZ Színház
Jegyár: 600 Ft
www.jegy.hu
Helyszín: Klauzál Ház

július 4., szerda, 11.00
Okos lány
Pódium Színház
Mátyás király birodalma akkora,
hogy a német császár sem vetekedhet vele, hadserege olyan erős, hogy
a török is messzire kerüli, udvara
olyan gazdag, hogy a római pápa is
megirigyelheti! Te szert tudnál tenni
ilyen gazdagságra, ha csak az eszedet használod? Más nem kell hozzá?
S csak a vagyon a boldogság? Magyar népmesék feldolgozása, főszerepben az okos lánnyal, kalandos
útján a valódi boldogságig.
Jegyár: 600 Ft
www.jegy.hu
Helyszín: Klauzál Ház

A Magyar Televízió aranykorának
egyik legbájosabb mesesorozata
volt Kukori és Kotkoda története. A
házimunkát mindig megúszni akaró
Kukori és vele perlekedő felesége
állandó konfliktusa nagyon sok mosolyt csalt az akkoriban a tévé előtt
ülő gyermekek arcára. A színpadi
zenés mesejáték-változat is erre
törekszik, színvonalas zenével, látványos díszlettel és jelmezekkel, s
persze sok-sok kacagással kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas szórakozást nyújt.
Jegyár: 600 Ft
www.jegy.hu
Helyszín: Klauzál Ház
augusztus 1., szerda, 11.00
Péter és a csodaágy
Aranyszamár Bábszínház
Péter olyan fiú, aki időnként rongál:
fát, bútort és egyéb, fából készült
jószágokat. Amikor édesanyja váratlanul megbetegszik, Péterből egy
csapásra megrögzött bútorrongáló
lesz. Megrögzött bútorrongálása
közben – szintén váratlanul – megjelenik egy magát Csillagmadárnak
tituláló kanári (vagy egy kanári kinézetű Csillagmadár?), hogy megakadályozza Pétert a fák, bútorok

és egyéb, fából készült jószágok
rongálásában, de ez nem sikerül
neki. Pétert a fák hatalmas és éles-
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Negyedszázados
a Dohnányi
Zenekar
Fiatalok, jókedvűek, motiváltak
és gyönyörűen muzsikálnak
A Budafok-tétényi Kulturális és Művészeti Fesztivál
nyitóhangversenyén – ahogy azt évek óta megszokhattuk – idén is a Budafoki Dohnányi Zenekar muzsikált.
Hollerung Gábor Liszt-díjas karmester most Balázs
János zongoraművészt hívta vendégszereplésre, de
nem titok, hogy az érdemes művész zeneigazgató a
legkülönbözőbb zenei irányzatok felé is nyitott. A kiváló
vendégmuzsikusokon kívül fellépett már a zenekarral
operaénekes, tánc- és balettművész, sőt pop- és népzenei előadó is.
A 25. születésnapját ünneplő
Dohnányi zenekar a bornegyed,
az egyedülálló pincerendszer és
a kiváló borok mellett Budafok
másik legismertebb cégére. A
zenekarról Hollerung Gáborral
beszélgettünk.
– Milyen mérföldkövek
szegélyezik a Budafoki
Dohnányi Zenekar negyed
évszázados útját?
– Emlékezetes az ötödik évfordulónkon eljátszott Concerto,
a tizedik születésnapon előadott
Le Sacre és a húszéves jubileumunkon a Müpában Gyöngyösi
Levente III. szimfóniája, de tovább is sorolhatnám: Csodálatos
mandarin, Petruska, Mahler VIII.
szimfóniája… Ezek megtanu-

lása és előadása mindig egy új
zenei univerzum birtokba vételét jelentette. Működésünkben
az 1993-as év a legjelesebb
mérföldkő, amikor a XXII. kerületi önkormányzat hivatásos
együttessé nyilvánította, „intézményesítette” saját zenekarát.
A 2002-es fizetésemelés után
elkezdett csökkenni az elvándorlás, és 2009-ben végre igazi
munkahellyé vált a zenekar. Ettől kezdve a magyar hivatásos
együttesekhez hasonlóan kezdtünk el működni: beköltöztünk
saját próbatermünkbe, elindult a
rendezett munka. Úgy érzem, azóta felfelé ível a pályánk, a Budafoki Dohnányi Zenekar jókedvvel
próbáló, magas szintű szakmai
tudással felvértezett, csúcskategóriás együttessé érett.

– Sok felkérést kapnak?
– Tavaly száznál több előadást tartottunk, és szinte mindegyiken más és más programot
játszottunk. Bérletes előadásaink
vannak a Müpában, a Zeneakadémián és a budatétényi Klauzál
Házban, ahol egyébként minden
évben koncerttel nyitjuk meg
az új évet, a tavaszi művészeti, valamint az őszi borfesztivált,
és háromszor ennyi fellépésünk
van még egyéb helyszíneken. Az
együttesre jellemző a rendkívüli
sokoldalúság.
– Hagyományteremtő
szándékkal adtak koncertet
a Budafoki Dohnányi Zenekar
zenészei több helyszínen,
többféle felállásban a

Budafoki Pincejáraton
júniusban. Fellépett a
vonósokból alakult MYNK
kvartett, a Budafok Kürt
Kvartett és a BDZ Klarinét
kvartett, valamint a Swing
à la Django is. ülönlegesnek
számít, hogy egy szimfonikus
nagyzenekar zenészei
kamaraegyütteseket alkotva
muzsikálnak a közönségnek?
– A zenekaron belül számos
vonósnégyes és kamaraegyüttes
működik, és ez több szempontból is nagyon előnyös számunkra.
Egyrészt kialakult egyfajta magabiztosság, mert a kisegyüttesekben mindenki több esélyt kap
az egyéni megszólalásra, és ez
növeli a teljesítőképességet, motiválja a muzsikusokat. Másrészt

csökken annak a rizikója, hogy
zenészeink a munkahelyükön
kívül keresik a további lehetőségeket. Szinte minden szekció
muzsikusaiból alakult már kisegyüttes, a fúvósokból például
a Budapest Saxophone Quartet
vagy a Corpus Harsona Quartet is.
Kevés olyan szimfonikus zenekar
van, amelyik ennyi nemzetközileg
elismert kisegyüttessel és saját
big banddel is rendelkezik. Nem
csoda, hogy az Aranybálon nehézséget okozott a jelentkezők
közül azt a négy együttest kiválasztani, amelyik végül fellépett.
Arra vagyok azonban a legbüszkébb, hogy jó hangulatú, motivált
fiatalokból álló együttest sikerült
létrehozni, amelyet mindig a közös akarat visz előre.
Tamás Angéla
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Szimfonikus Zenekarának amerikai koncertmesterével, a rendkívüli kvalitásokkal megáldott
Nathan Giemmel játszik együtt,
én pedig a szintén hegedűs feleségével „szonátázom”, valamint
Pólus László csellóművész is
fellép velünk. Utána pedig útjára
indul a tavaly tizedik születésnapját ünneplő kerületi hangversenysorozatunk, a Sursum
Corda.
– Koncertjeiket saját maguk
szervezik a Stúdió Liszt
Kft. égisze alatt. Soha nem
érezték úgy, hogy feladják
vállalkozásukat?

Csodálatos utazás
egy életen át
A Hegedűs házaspárt a rácsodálkozás segíti át
a koncertrendezés buktatóin
Zsúfolt időszakot él az utóbbi hetekben május hónap művésze, Hegedűs Katalin. Az
előadóművész férjével, Hegedűs Endre Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművésszel négykezest és kétzongorás darabot játszik, az Ars Nova Sacra énekegyüttesben
pedig énekel, de amíg férje Japánban tanított és koncertezett, további feladatokat is
magára vállalt. Zenésztársaival, Fodor Tamással (hegedű) és Sisak Gergellyel (gordonka)
többször muzsikál trióban a Vojnovich–Huszár-villában, vezényli a diósdi Szent Gellért
Kórust, és több alkalommal játszik Botos Veronika brácsaművésszel a Zenetudományi
Intézetben. A három gyermeket felnevelő, harminckilenc éve boldog házasságban élő
Hegedűs házaspárt közös munkáikról kérdeztük.

– Szólókoncertek, kórusok,
Japán, trió, duó… Jut idejük
a közös munkára?
Hegedűs Endre: – Pár nappal ezelőtt is együtt zongoráztunk egy hangversenyen, sőt
egy négykezesekből álló CD
felvételére is készülünk, mert
úgy gondoljuk, hogy az emberek szívesen hazavinnék kézbe
foghatóan és dedikálva az éppen meghallgatott hangverseny
emlékét. Júniusban pedig elkezdődik a Katicám által húsz éve
megálmodott Holdfény Estek sorozatunk a Pesti Vármegyeháza
díszudvarán.
Hegedűs Katalin: – Augusztus 22-én olyan koncertünk lesz,
amelyen Bandi a Magyar Rádió

H. E.: – Az emberek életéből
sokszor hiányzik az őszinteség.
Mi mindig magunkat adjuk, azt
közvetítjük a zenével, amit érzünk, amit súg nekünk a Jóisten,
de a legfontosabb tulajdonságaink egyike a rácsodálkozás.
Még mindig azt tudjuk mondani:
ez olyan gyönyörű, hogy meg
kell mutatni másoknak! Ez visz
keresztül bennünket a koncertrendezés buktatóin, bár az átmuzsikált húsz év alatt többször
éreztük úgy, hogy ez egy „mission impossible”, lehetetlen vállalkozás.
H. K.: – Hála Istennek, az
utóbbi időben kapunk támogatást a kerületünktől és a minisztériumtól is. Segítség nélkül nem
is tudnánk meghívni a zenésztársakat, de arra büszke vagyok,
hogy Bandi szólóestjei már nem
veszteségesek, piaci alapon is
megállnak a lábukon. Mi is követünk el hibákat, de azokat
vállalnunk kell, mert csak az Úr
tökéletes.
– Melyik művet játsszák
együtt a legszívesebben?

H. E.: – Franz Schubert f-moll
fantáziája a kedvencünk – tizenhét perces csodálatos utazás az
emberi lélek mélységeiben. Az
öröm, a fájdalom, a lemondás,
a vigasztalás mind-mind benne
van a műben. Amióta először hazakísértem Katicát, és elkezdtem
neki udvarolni, azóta játsszuk.
Megtanultuk, előadjuk számtalanszor, és mégis folyamatosan
gyönyörködünk benne!
H. K.: – Egyébként is Schubert a legkedvesebb zeneszerzőm, de a négykezesek közül
nagyon szeretem Debussy
Kis szvitjét, és nagy örömmel
zongorázom Mozart Esz-dúr
versenyművét is, amelyet két
zongorára és zenekarra írt az
osztrák mester. Október 6-án a
Müpában fogjuk előadni a Budafoki Dohnányi Zenekar közreműködésével.
– Milyen élményeket
gyűjtöttek az utóbbi
hónapokban?
H. K. – Botos Veronikával az
óbudai öregek otthonában és
nyugdíjasklubokban is adtunk
néhány koncertet, és látjuk, milyen sokat jelent a „házhoz vitt”
muzsika az időseknek, milyen
odaadással és hálás szívvel fogadják.
H. E. – Japánban hasonlót
tapasztaltam, mint Katica, főleg, amikor saját anyanyelvén
köszöntöttem a közönséget, és
mutattam be a műveket. Ezenkívül ez volt a nyolcadik tanév
amikor nagy figyelemmel kísért
ismeretterjesztő hangversenyeket tartottam a XXII. kerületi iskolásoknak. Remélem, lesz majd
kilencedik is.
Tamás Angéla
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Minőség
szájhagyomány útján

nagyon szép érmet, 2013-ban az
Országos Roséversenyen nyertünk
aranyérmet. A Mundus Vini nemzetközi versenyen ezüstéremmel
díjazták a pincészetünk egyik cabernet sauvignon borát, ugyanitt
a jégborunk is komoly elismerést
kapott. Egy ilyen neves nemzetközi megméretésen az ezüstérem
is méltó elismerés, főleg, ha csak
nyolc magyar bor kap érmet. Édes
boraink Ázsiában nyertek versenyt;
ennek egyebek mellett azért van
különös jelentősége, mert az ázsiai piac alapvetően az édes borokra
koncentrálódik.

A Sümegi és Fiai Pincészet
nem a közösségi médiában
reklámozza a portékáit

– Melyik a pincészet
legnépszerűbb bora?

Baja és Budafok a Sümegi és Fiai Pincészet
székhelye. Baján van az érlelőkapacitás, ott
zajlik a feldolgozás, a budafoki Pannónia
utcában csak raktár és egy pince található.
A budafoki „helytartó”, Sümegi Zsombor a
kereskedelemben segít édesapjának, aki
egykor a Soós István Borászati Szakközépiskolában tanult. A kétgyermekes családapa
jó kezdeményezésnek tartja a Pincejáratot,
örömmel látja vendégül az érdeklődőket.

– Miért pont Sümeghy, és nem
Sümegi?
Sajnos, a köztudatban a Sümegi
név egyértelműen a Sümeg környéki borokra utal, nem a Sümegi
és Fiai Pincészetre, így nehéz dolgunk volt, amikor meg akartuk ismertetni a saját borainkat a piaccal.
Körülbelül tíz éve küzdöttünk ezzel,
mire kitaláltuk, hogy mi legyen a
megoldás. A Sümeghy név felvételét választottuk, ez a márkanév
szerepel a hajós-bajai borainkon.
– Meséljen a kezdetekről! Mikor
indult a családi vállalkozás?
A rendszerváltásig állami gazdaság keretein belül tevékenyke-

dett édesapám borászként, utána
hoztuk létre saját pincészetünket
Baján. Édesapám, Sümegi József
bajai, de Budafokra, a Soós István
Borászati Szakközépiskolába járt,
majd a Kertészeti Egyetemen tanult. Családi örökségként kezdett
aktívan foglalkozni borászattal. Én
alapvetően közgazdász vagyok,
így a kereskedelem-marketing vonalon tudok segíteni.
– Mi a Sümeghy márkanév
titka, hogy tud eljutni a
közönséghez? Használják a
közösségi média felületeit?
Elsősorban a kvalitásban hiszek:
hosszú távon csak akkor van sikere
egy borászatnak, ha minőségi árut

Szezonja válogatja. Ha a ritkaságokból indulunk ki, akkor a jégbort
és az ürmös bort mondanám.
– Ürmös?
Igen. Eredendően fűszerekkel
érlelt, akár összefőzött, nagyon
keserű bor, amihez esetleg cukrot
adnak, hogy ízesebb legyen.
kínál. A közösségi médiát én nem
igazán használom, szerintem nincs
akkora marketinghatása, mint ahogyan ezt sokan gondolják. Az egyik
legfontosabb értéknövelő tényező,
ha egy adott bor elnyer különböző
díjakat. Itt is vannak szintek: borvidéki, borrégiós, országos és nemzetközi versenyeken tudja megméretni magát egy-egy borfajta. Az
emberek hajlamosak jobban bízni
egy díjjal „felmatricázott”, versenyeket nyert borban.
– Milyen sikerekről tud
beszámolni a Sümegi és Fiai
Pincészet?
2003-ban a Nemzetközi Kadarka borversenyről elhoztunk egy

– Elnézve a pincészet igényes
honlapját, nem unatkoznak,
szinte kétlaki életet élnek:
Baján és Budafokon.
A helyzet ennél egyszerűbb:
Baján van az érlelőkapacitás, ott
zajlik a feldolgozás, Budafokon
„csak” raktár és egy pince található, amely bekapcsolódott a Pincejárat rendezvénysorozatba. De ez
nem új keletű dolog, már tavaly is
itt voltunk a Pincejáraton. Ez tulajdonképpen nyílt nap: kétóránként
pincetúrákat szervezünk. Nehéz
kimozdítani az embereket a komfortzónájukból, ha nagyon jó vagy
nagyon rossz az idő, akkor ritkán
jönnek hozzánk. A tapasztalat szerint nekünk az a legjobb időszak,

amikor lóg az eső lába: akkor nem
mennek a Balatonra az emberek,
de talán kimozdulnak otthonról.
– A kereskedelem és a
népszerűség szempontjából
nyilván nem hátrány, hogy
részt vesznek a borfesztiválon.
Özönlenek az emberek?
Jönnek, jönnek... Mi egy kicsit
kiesünk, Budafok-Belváros fölött
vagyunk, de aki nyugalomra vágyik,
távolabb a Borfesztivál zsivajától, az
így is megtalál minket. Szeretnek
nálunk időzni a vendégek a kerthelyiségben. Itt nyugalom van, részt
vehetnek a borkóstolással egybekötött ingyenes pincetúrán, zsíros
kenyér mellett kvaterkázhatnak.
– Hány liter bort tárolnak a
budafoki pincében?
Körülbelül hatvan hektár szőlőnk van, de itt, Budafokon csak a
palackozott borokat tartjuk. Nyáron visszaesik a borkereskedelem,
akkor kevesebb van, ősztől karácsonyig tart a főszezon, pincénket
hetente töltjük fel Bajáról, hiszen
innen szállítjuk ki budapesti partnereinknek.
– Milyen a kapcsolata a helyi
borászokkal?
Jó! 2010 környékén rendszeresen
összejártunk, borköröket tartottunk,
próbáltuk fellendíteni a turizmust, ma
már kicsit lazább a kapcsolat, mert
mindenki rohan az üzlet után.
– Hány alkalmazottat
foglalkoztatnak?
Öt-hat állandó alkalmazott dolgozik a cégben, és többen idénymunkások. Kapálni, metszeni kell,
erre a feladatra felfogadunk 30-40
idénymunkást.

– Iszik más magyar bort, mint
a sajátját? Van kedvence?
Persze, mostanában olaszrizlinget szeretek inni. Általában
kedvelem a sauvignon blanc-t,
régebben cserszegi fűszerest
szerettem fogyasztani. A tokaji
aszút is kedvelem, hiába mondják, hogy édes bor. De nyilván
nem rossz esténként meginni
egy korty aszút. A vörösborokat
kevésbé szeretem, kivéve a kön�nyed kadarkát.
– A külföldi borok is szóba
jönnek?
Nem szoktam vásárolni, annak nem vagyok híve, hogy a nagyobb multiknál vásároljak bort,
inkább vinotékában. Szerintem a
külföldi bort külföldön kell megvenni, a borvidéken. Akkor autentikus.
– Miért találták ki a bortrezor
szolgáltatást? Egyáltalán miért
jó, ha az emberek nem otthon
tárolják a boraikat?
Ha valaki kifizeti az éves bérleti díjat, akkor azt nálunk le tudja vásárolni, ez évente körülbelül
100 ezer forintba kerül, ami nálunk 50-60 palack bornak felel
meg. Rendezvényeink rendszeresek: előfordult például, hogy
valaki a gyermeke keresztelője
után itt látta vendégül a rokonságot. A pincészet népszerűsége,
ahogy a bortrezor-szolgáltatásunk
is, szájhagyomány útján terjed. A
reklám hatalmas költségekkel jár,
nehezen számszerűsíthető. Én a
minőségben és a kedvességben
hiszek. Persze jobb lenne, ha többet tudnánk költeni a termékeink
népszerűsítésére, de egyelőre ez
van. Így sem panaszkodunk.
Szilágyi László
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Sokszínű, nívós
képzést ad
a Soós iskola
Földesi Gyula: Egy jó szakma
kiváló megélhetést biztosít
Sikeresen befejeződött ez a tanév is a Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskolában, miközben már az új tanévre készülnek.
A budafoki tangazdaság továbbra is jól működik, míg
a szigetcsépi tanüzem fejlesztésével ugrásszerű minőségi változásra számíthatunk.

Földesi Gyula igazgatót kértük
meg, hogy röviden értékelje az
eltelt tanévet:
– Oktatási szempontból
végzőseink jól zárták az évet,
iskolánk működésével is elégedettek lehetünk – mondta.
– Mind élelmiszer-technikus,
mind borásztanulóink sikeresen elsajátították a szakmát,
jó alapot szereztek későbbi
pályafutásukhoz. A beiskolázás
terén akadnak problémák, de
ez országos jelenség, hiszen az
általános iskolát befejezők inkább a gimnáziumot választják,
mint a szakközépiskolát. Pedig
azt tapasztaljuk az utóbbi években, hogy a fiatalok többsége
rosszul választ, mert egy jó
szakma ma már stabilabb megélhetést biztosít, mint az elhelyezkedés egy „sima” érettségi
bizonyítvánnyal.

– Újfajta képzésekkel – mint
például a borturisztikai
segéd szak bevezetése –
is igyekeznek bővíteni a
palettát?
– Ez európai uniós projekt,
kísérleti jelleggel, az önkormányzattal közösen indítottuk be a
borturisztikai képzést, amire –
úgy látszik – van kereslet, ezért
jövőbeli felnőtt okj-képzés formában is érdemes ezzel foglalkozni. A budafoki pincerendszer
és borok iránt megnőtt az érdeklődés, csábító turisztikai desztinációvá nőtte ki magát.
– A tangazdaságban készített
boraik iránt is megnőtt az
érdeklődés?
– Jelentősen, egyre jobb minőségűek a boraink. Elengedhetetlen, hogy a folyóbor-értékesítést a

palackos borok értékesítése váltsa fel, akár interneten keresztül
is hozzá lehet jutni borainkhoz. A
minőség javításához fontos az eszközállományunk is fejlesztése is.
– A szigetcsépi
tanüzemükben is?
– Természetesen. Már hatodik éve komoly munka folyik itt,
ahol más típusú borokat állítunk
elő, mint Budafokon. A kicsit

fűszeres, édeskés borok egyre
népszerűbbek a Ráckevén és
környékén élők körében, az üdülőknél. A nagy nyári melegben
kiváló fröccsnek is. A fejlesztésről annyit, hogy a benyújtott kertészeti-szőlészeti pályázatunkat
háromszázmillió forint értékben
elfogadták, aminek a felhasználásával nagy lendületet kaphat
szigetcsépi tanüzemünkben a
minőségi munka, hiszen huszonegyedik századi hátteret nyújt

az oktatáshoz, termeléshez.
Ebből az összegből szeretnénk
a minőségi munka javítása mellett a feldolgozókapacitásunkat
bővíteni, új, modern eszközöket
beszerezni, raktárakat építeni.
Százliteres tartályokban, fahordókban kísérleti borok készítésére is lehetőség nyílik a jövőben.
Hallgatóink ezekben a hordókban
tudnak erjeszteni, és évente akár
kétszer is tudnak vizsgaborokat
készíteni.

– Mit üzen a jelentkezőknek?
– Várjuk a hallgatókat, nemcsak
azokat, akik szeretnének érettségihez, diplomához jutni, hanem azokat is, akiknek már van érettségijük,
de nem vették fel őket az egyetemre, mert a nálunk szerzett pontok is
segíthetik őket később a bejutásban
a felsőoktatási intézményekbe. Van
itt jövőjük, mert szükség van a jó
élelmiszer-technikusokra,
boráTemesi László
szokra!
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Boresten
jótékonykodott
az ipartestület
Kulcs egy jobb élethez program a
sikeres gyermekekért
Borozgatás közben jótékonykodni is kellemesebb.
A Budafok-Tétény Általános Ipartestület megtartotta
második borestjét május közepén kerületi székházában. A jótékonysági estet a Kulcs egy jobb élethez
nevű „Életrevaló” program jegyében rendezték.
A vendégeket Jurás László, a
Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) Dél-budai és a Budafok-Tétény Általános Ipartestület
elnöke és Nemes Anikó irodavezető köszöntötte, majd jöttek az
egri és szekszárdi Varga, illetve
Martoni borok szép sorjában borászmagyarázatokkal, ami még
„ízletesebbé” tette a finom nedűket. Közben a helyi Tatár pékség
sokféle süteménye tarkította a
menüt. A különféle fehér-, roséés vörösborok kóstolása közben
élvezetes előadásokat hallhattunk érdekes témákról. Kiss
Tibor a PacKers Energo-Light
Kft. igazgatójaként az alternatív
energiákról és a napelemes közvilágításról, Tatár Antal cégének
történetéről, míg Maróti Miklósné, a Gádor Általános Iskola igazgatója a Kulcs egy jobb élethez
nevű programról beszélt.
– Miért akarjuk megszólítani
a helyi vállalkozókat? – kérdezte

mondandója elején, majd meg is
válaszolta: – Azért, mert sikeres
gyerekeket szeretnénk nevelni,
és ehhez egy kis támogatásra
van szükség.
Ezután Jakab Julianna pszichológus az „Életrevaló” programról beszélve megemlítette,
cél, hogy a gyerekek, különösen
a hátrányos helyzetűek, egészséges személyiséggé szocializálódjanak, s ehhez olyan pedagógusokra van szükség, akik
megacélozzák a jellemüket, becsületes embereket nevelnek.
Ehhez nyújtottak segítséget a
borest vendégei, akik tombolajegyeket vásároltak, és a befolyt
összeg a Kulcs egy jobb élethez
program javára ment. Még egy
focilabdát is elárvereztek, melyen a magyar labdarúgó-válogatott játékosainak aláírása látható,
s amit egy vállalkozó 30 ezer forintért vásárolt meg.
Temesi László
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Fejedelmi
lakomák
szakácsa
Révész József:
„Fontos az összhang
csapatban és tányéron”
A júniusi Budafoki Pincejárat
egyik fénypontja volt Révész
József sztárséf szakmai
és élménybeszámolója
a Záborszky Pince
– Borvárosban. Előadása
a Királyi lakomák címet
kapta. Nem túlzás ez,
hiszen a mesterszakács
még az angol királynőnek is főzött.

bornegyed ÍNYENC PÁROSÍTÁSOK 31

A gyönyörű és hangulatos Záborszky Pince a júniusi
pincejáraton megtelt érdeklődőkkel, a legtöbben a
hely szelleméhez öltöztek, a bejáratnál kaptak egy
„talárt”, amely nemcsak szép volt – és egységessé
tette az összhatást –, de melegített is. Révész József
világbajnoki ezüstérmes parlamenti séf is elegáns
mesterszakácsi öltözékben állt a kis dobogón. Neki
adnia kell a formára is, de számára a legfontosabb
mégiscsak a minőség! Tizenhárom évig dolgozott a
Parlamentben, talán a legforgalmasabb időszakban,
amikor királyok, hercegek, elnökök, államfők adták
egymásnak a kilincset. Ez a rendszerváltás utáni periódus volt, a kilencvenes évek, egészen az ezredfordulóig, amikor még érdekesek voltunk a világ számára, közvetlenül a negyvenévnyi elnyomás után…
– Tizenhárom évig mindennap bejártam abba az
impozáns épületbe, amely mindig lenyűgözött – kezdte a szakácskirály. – Mindenki járt ott, aki számít! Éjjel-nappal dolgoztunk, megterhelő, egyben felemelő
érzés volt. Életem egyik legizgalmasabb időszaka, amit
senki nem vehet el tőlem!
Aztán rátért az angol királynő és családja látogatására, mint az egyik legnagyobb csúcseseményre.
Fogadására egy évig tartott a felkészülés!
– Bármilyen furcsa is erről beszélni, de a megbeszéléseken még a toalettpapír minőségéről is szót
ejtett a fogadó csapat, mindenre alaposan oda kellett
figyelni a legapróbb részletekig. Gondolhatják, akkor
milyen gondossággal kellett összeállítani a menüt.
Nem volt mindegy, milyen alapanyagból főzünk a királyi társaságnak, ragaszkodtunk a magyar zöldségekhez, gyümölcsökhöz, húsokhoz. A menü kiválasztása
is rendkívül hosszú időt vett igénybe. Az előétel például
magyar libamáj volt, olyan, amely soha nem volt lefagyasztva. A Hortobágyról hoztuk, és Tokaji zselében
tálaltuk. Ügyelni kellett arra is, hogy a hozzá illő bor
ne nyomja el a libamáj ízét. Az előételhez nyolc centiméteres (!), magokkal teleszórt kalácsot sütöttünk.
Komoly sikere volt, üres tányérok jöttek vissza… Gál
József borász barátom chardonay-ját kínáltuk, ennek
is nagy sikere volt, mint ahogy a szarvasgomba-krémlevesünknek. A főétel kacsamell volt, a desszert pedig
háromcentis tortafalatkák Liszt-kottával díszítve.
Révész József még megemlített egy rendkívüli, a
világ legnagyobb cégei vezetőinek, 520 főnek (!) adott
vacsorát, amelyre fél évet készült csapata, másodpercre lebontva a tennivalókat.
– A vacsora előtt hetvenkét órát dolgoztunk alvás
nélkül! – tette hozzá, majd finom „borvárosi” borokkal
koccintottunk a remek előadásra.
Temesi László

32 PINCEJÁRAT bornegyed

Pincejárat jó zenével
és élményekkel
Megjött a kedvünk a nyári látogatásokra is
Promontor pincéiben
A tavaszi sikeres össznépi borkóstolás után, a nyári szezon is jól kezdődött. A június
2-i Budafoki Pincejárat „utasai” józan kíváncsisággal merültek alá a pincékbe, hogy kis
idő múlva elégedetten és jókedvűen jöjjenek újra felszínre...
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A buszok most is csaknem megteltek, a belvárosból szállították
ki a borbarátokat Budafokra –
persze, sokan más úton, gyalogosan kerültek bele az egyre
népszerűbb programba –, hogy
fölfedezzék a hangulatos pincéket. A földalatti kalandozások
ezúttal is kora délután kezdődtek, s mindenütt kitűnő zene fogadta a pincelátogatókat. Igazi
profik, a Budafoki Dohnányi Zenekar (BDZ) képzett zenészeiből
álló kisegyüttesek muzsikáltak.
A kihagyhatatlan Törley Pezsgőmanufaktúrában swing szólt a
Swing à la Django jóvoltából, a

pezsgőkészítésbe történő beavatás után jólesett a kóstoló a hangulatos zenei aláfestéssel.
A Lics Pincészetben a BDZ klarinétkvartettje játszott egész délután, de a kis szünetek között sem
maradtak zene nélkül a borkóstolók, mert a házigazda, Lics Judit
kilenc éves kislánya – aki egyben
bortulajdonos is, hiszen névadója
a Nora bora nevű nedűnek – gitáron játszott. A pince szinte végig
tele volt borbarátokkal, például jó
messziről, a város másik feléről,
Rákoskeresztúrról jött egy nagyobb baráti társaság, amelyben
volt egy jónevű balatoni borász rokona, Figula János, aki lapunknak
elmondta, először igyekezett körbe
járni a kis csapattal a meghirdetett
budafoki pincéket, vendéglőket,
de a tervezett 13-ból, mindössze
háromba (!) jutottak el. Annyira jól
érezték magukat a Törleyben, a Sümegiben és a Licsben, hogy mindenütt az elképzeltnél hosszabb
időt töltöttek.
– Sebaj, majd jövünk a következő pincejárattal is, mert nagy
meglepetés és nagy élmény volt
ez a bortúra mind a tizennégyünknek! – mondta az idősebb úr, miközben ízlelgette a Lics-borokat. A
házigazda, Lics Judit örült ezeknek
a szavaknak, majd hozzátette: nagyon nagy lehetőség van ebben a
programban, itt olyan kincsek rejlenek a föld alatt, amit nem szabad
kiaknázatlanul hagyni!
S nem lehetett kihagyni a húsz
éve itt élő lengyel Maja Wanot
süteményeit sem, amelyhez jól
csúsztak a csúcsborok…
A közeli Magdolna Borklubban Bak Ildikó tulajdonos és férje
hidegtálakkal, gulyással és marhapörkölttel várta a vendégeket,
valamint furminttal és a ViMaVin
Etyek-Budai Borvidék boraival. Itt
is volt jó zene a Mynk Kvartettnek
köszönhetően.

– Mi a kezdetektől részt veszünk ebben a remek programban,
és ha a többi pincészet és vendéglő is így gondolja majd, akkor
lesz igazán jövője a pincejáratnak.
Nemcsak az orrunk hegyéig kell
látni… – fogalmazott Bak Ildikó.
Így látják ezt még jó néhányan,
például a Borköltők Társasága Étteremben is, ahol alig volt hely ezen
a délutánon, vagy a Katona Borházban, a Várszegi Pincészetben, a
Vasmacska Teraszon, a Promontor
Kertvendéglőben, az Istvántanya
Vendéglőben, a Seybold-Garab
Pincészetben, a Barlanglakás Emlékmúzeumban – ami szintén megtelt kíváncsiakkal – és a Záborszky Pince-Borvárosban is, ahová
ugyancsak sokan látogattak el ezen
a júniusi délutánon a nyári záporok
ellenére. Ez utóbbi helyen egy igazi
„séfarisztokratával”, Révész Józseffel is megismerkedhettünk, aki
a királyi, elnöki lakomákról beszélt
élvezetesen, finom borok mellé királyi falatkákat kínálva.
Egy biztos, megjött a kedvünk
a következő, júliusi pincejárathoz
is! A nyári nagy melegben amúgy
is jólesik majd egy kis hűsölés
Budafokon a föld mélyében, miközben kortyolgatjuk a finom nedűket. 
Temesi László
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Jó szívvel
és friss hússal
töltve
Serfőzőék nagy sikerrel árusítják a jótékony
célokat szolgáló Kerület kolbászát
Budafok ismét megmutatta jótékony oldalát, ugyanis a
piacon már húsvéttól megvásárolható egy új, jótékonysági célokra felajánlott termék, a Kerület kolbásza. Az
ínyencek fogára való húsáru elkészítésének ötlete nem
hasra ütéssel született meg, hiszen Budafok-Téténynek
már van saját bora, pezsgője, és szintén jótékonysági
célokat szolgáló kenyere is.

A Budafoki Szomszédok Piacán
rengeteg ember fordul meg a délelőttökön, a péksütemények és a
friss gyümölcsök mellett azonban
a leglátogatottabb bolt a talán a
nagy alapterületű, jellegzetes illatokat árasztó húsáruház, a Serfőző
és Társa Kft. üzlete. Ebben a hentesboltban – pontosabban a vezetőség fejében – született meg az
a nemes gondolat, hogy elkészíttetnek egy olyan terméket, amivel
segíthetnek a rászorulóknak. A
2003 óta (akkor még a régi piacon)
működő áruház vezetője Serfőző
László, aki büszkén mesélt a Kerület kolbásza születéséről.
– Az egyedi recept alapján készült kolbász töltésében egy régi,
megbízható partnerünk volt a segítségünkre. Ha jellemezni kéne a terméket, akkor letisztult, minden sallangtól mentes húskészítményről
lehetne beszélni (no persze ilyenkor

nem az ízmentességre kell gondolni – a szerk.) A kolbász ízesítésére
só és bors szolgál, amit a minimális
pikantéria elérése érdekében azért
egy csipetnyi csípős paprikával
dobtunk fel. Nincs benne más, a jellegzetes, egyszerű ízeket elnyomó
fűszer. Hagyományos füstöléses eljárással, friss húsból forgalmazzuk
a termékeinket – mondta a tulajdonos, Serfőző László.
A húsvét óta eladásra kínált
– egyébként igencsak vonzó árú
– kolbászokat a Szomszédok Piacán vásárolhatják meg az arra
látogatók, a kezdeményezésnek
pedig nagy sikere van nemcsak
gasztronómiai, hanem jótékonysági értelemben is.
– A vásárlóknak nagyon tetszik az ötlet, sokan, amikor
meghallják eladóinkat a Kerület
kolbászáról mesélni, még többet
vesznek belőle, mint amennyiért

betértek a boltunkba – tette még
hozzá Serfőző úr.
Minden eladott szál kolbász
árából 200 forint egyenes úton az
Élelmiszerbankhoz kerül, amely
pénzből a kerület rászoruló lakosainak kamráját tudják megtölteni
több ezer forint értékű élelmiszerrel, a budafok-tétényi nagyáruházak segítségével. A kezdeményezés egyik első partnervállalkozása
a magazinunk hasábjain korábban
már bemutatott, szintén budafoki
Brucker Pékség volt, akik tavaly
elkészítették a Kerület kenyerét, s
ebből a cipóból merítettek ihletet
a húsboltosok is.
Az önkormányzat pedig továbbra is várja azon cégek és
partnerek csatlakozását a nyitott
programhoz, akik szívesen kapnák meg a Kerület terméke címet,
és azzal együtt a nagylelkűségért
járó elismerést.
Gáll Anna
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Kölcsönösen előnyös
együttműködés
Stratégiai megállapodás a Lics és a Várszegi borászattal
Két neves budafoki borászattal bővült június 7-én az önkormányzat stratégiai együttműködési listája. A Lics és a Várszegi pincészet névadói örömmel írták alá a megállapodási szerződést, amelyet Karsay Ferenc polgármester is ellátott kézjegyével.

Az önkormányzat egyszerűsített hivatali ügyintézéssel és
bemutatkozási, megjelenési lehetőségekkel kívánja segíteni
a vele együttműködésre lépő
vállalkozásokat, cserébe aktív
részvételt vár tőlük a kerület
közéletében.
– Örömmel fogadtuk stratégiai partnerünknek a két kitűnő
pincészetet – mondta Karsay
Ferenc az ünnepi eseményen,
de ugyanígy nyilatkoztak a neves borászok is, akik már évek,
sőt évtizedek óta aktívan bekapcsolódtak a kerület életébe.
Az ismert budafoki borász
házaspár, Lics László és felesége, Éva asszony 1990-ben
alapították szőlészeti-borászati
vállalkozásukat, és azóta a kerületben végzett munkájukért
már több elismerést kaptak;
2013-ban a Kultúra 22 díjban
részesültek, Lics László pedig
Az Év Vállalkozója lett. A családi pincét 1992-ben vásárolták

meg Budafok városközpontjában, a Kossuth Lajos utcában,
s azóta egyre nagyobb hírnévre
tett szert a vállalkozás a kerület
határain túl is. Lics László borait hazai, sőt nemzetközi szinten
is jegyzik, országos borversenyeken sorozatban nyerik az
aranyérmeket, az egyik legnagyobb sikerüket Bordeaux-ban
érték el a közelmúltban pákozdi
merlot-jukkal, amely aranyérmes lett.
– Nekünk az a legfontosabb,
hogy a vevőink jó véleménnyel
vannak borainkról! – nyilatkozta a családfő. – Judit lányom
és Balázs fiam viszik tovább
sikeresen a családi vállalkozásunkat.
A patinás Lics borászat mellett a Várszegi pincészet még
„ifjúnak” számít, hiszen Várszegi Viktor hét évvel ezelőtt, mindössze tizenhét évesen vágott
bele ebbe a szép szakmába! Ma
már 23 hektáron termeszt sző-

lőt a Dél-balatoni borvidéken. Ő
az első borász a családjában, a
Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és
Szakközépiskolában
végzett.
Nagyon büszke például az azóta
kitartó, szívós munkával előállított rozéjára.
– Kipróbáltam a kékfrankos
alapú rozét, amit ötven százalékban a nagy kedvencemmel,
a pinot noir rozéval házasítottam, és remekül bevált, remélem, a fogyasztók is megkedvelik – hangoztatja gyakran
szakmai berkekben. A Borkő
és a Nagytétényi út sarkán lévő
borászata szívesen csatlakozott a Pincejárathoz – s most
ugyanolyan örömmel csapott
fel az önkormányzat stratégiai
partnerének. Mint ahogy a Lics
pincészet is, mert mindketten
úgy érzik, hogy ez számukra és
a kerület számára is hasznos
lehet.
Temesi László
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Zongoraünnep
ünnepi zongorával
Márciusban avatták fel a Klauzál
Házban az önkormányzat által
nemrég megvásárolt és a művelődési központnak ajándékozott,
vadonatúj Yamaha C7 hangversenyzongorát. A zongora ünnepén két Kossuth- és Liszt-díjas
zongoraművész, Budafok-Tétény
két díszpolgára, Hegedűs Endre
és Jandó Jenő, valamint május
hónap művésze, Hegedűs Katalin
és kerületünk egyik fiatal művészeti ösztöndíjasa, Emszt András
adott közös koncertet, amelyen többek között Beethoven,
Dvořák, Glass, Adams és Emszt

művei csendültek fel tolmácsolásukban.
A Klauzál Ház új versenyhangszerét három kiváló zongora közül választotta ki Hegedűs Endre
Hamburgban. Nem volt egyszerű
a döntés, hiszen egy jó zongorának nemes hangon kell szólnia,
hallgatóiban azt az illúziót keltve,
hogy egy teljes zenekar legkülönbözőbb hangszercsoportjai hangoznak együtt. Közismert, hogy a
Yamaha csúcsmodelljei ma már
vetekednek a Bösendorfer és a
Steinway zongorákkal, így nem
csoda, hogy erre a telt hangú,

fajsúlyosan megszólaló Yamaha
C7 hangszerre esett a választás,
amelynek szép hangja a budatétényi koncertterem minden szegletét betölti.
A zongora a tartozékaival
együtt tizenötmillió forintba került.
Az önkormányzat reményei szerint
a kulturális beruházás hatása évtizedeken keresztül érződik majd,
hiszen ilyen hangszeren szívesen
játszanak a neves művészek is,
örömmel elfogadják a Klauzál Ház
meghívását, és Budapest-szerte
hírét viszik e nagyszerű lehetőségnek. Ezen túlmenően a fiatalok
számára is ismertté válik Budafok-Tétény, mert lehetőség nyílik
mesterkurzusok meghirdetésére
és megrendezésére is, amelyek
által újabb és újabb lélekgazdagító
zenei, illetve kulturális alkalom kínálkozik.
Tamás Angéla

Kamerákkal
a biztonságért

Séta és rekreáció
a Duna-parton
Budafok-Tétény zöldfelület-rekonstrukcióját és az ehhez csatlakozó fejlesztéseket célzó pályázatát is elfogadta és
támogatásra méltónak ítélte Budapest
Főváros Önkormányzata. A nyertes kerületi projekt keretein belül a Hajó utca–
Duna-parti sétány környezetét teszik
rendbe.
Az eddig elhagyatott, beépítetlen terület a felújítást
követően alkalmassá válik a pihenésre és a sportolásra, a sétány pedig a kerékpáros és gyalogos közlekedésre egyaránt lehetőséget biztosít. A fejlesztések becsült bruttó költsége mintegy 490 millió forint,
amelyhez a főváros 200 millió forinttal járul hozzá.
A Hosszúréti patak betorkollásánál lévő Duna-parti
rész jó adottságokkal rendelkező, természet- és vízközeli helyszín. Ennek rendbetételével, kilátópont és
szolgáltatóépület létesítésével, valamint játszóeszközök elhelyezésével többféleképpen használható,
szabadidős, rekreációs „központ” jönne létre, amely
az egész családnak kikapcsolódást nyújthat. A tervek
szerint a gyalogosan, kerékpárral vagy gépkocsival is
jól megközelíthető parkban minden korosztály megtalálja majd az aktív pihenés lehetőségét. A sportparkban fejlesztheti erőnlétét, a lépcsős és rámpás lejárón
lesétálhat a Duna-partra, a megújult gyepfelületeken
piknikezhet, és a faburkolatú teraszokon megpihenhet.
Tamás Angéla


Márciusban indult el annak a tizenkét
kamerából álló térfigyelő rendszernek a
tesztüzeme, amelyet az önkormányzat és
a kerületi rendőrkapitányság hozott létre a
lakossági igények alapján. A Budafok-Tétény önkormányzata által finanszírozott,
nyolcvanmillió forintos beruházás azzal a
céllal valósult meg, hogy XXII. kerületbe
érkező, illetve innen távozó gépkocsikat
rendszámuk alapján ellenőrizze.
Karsay Ferenc polgármester és Bató András rendőrkapitány a csepeli jó tapasztalatokat figyelembe véve egyezett meg a fejlesztésben. A kamerák összeköttetésben
állnak a központi adatbázissal, és a riasztás azonnal
megjelenik a kapitányságon működő számítógépen, valamint a járőrautókba telepített eszközökön is, ha körözött
járműveket észlelnek. Ez nagymértékben segíti a bűnüldözők munkáját, hiszen rövid időn belül meg tudják találni
a körözés alatt álló gépjárművet. Másik nagy előnye még,
hogy ha szükséges, további kamerák beállításával bármikor továbbfejleszthető a rendszer.
A közterületekkel és a közlekedési szabálysértésekkel
azonban az ezekkel kompatibilis, önkormányzati eszközök „foglalkoznak”, amelyek a kerület bármely pontjára
elhelyezhetők, és alkalmasak például a játszóterek megfigyelésére vagy akár az illegális hulladékot lerakó személyek lefülelésére is.
A közterületi rend fokozása érdekében a Budafok-Tétény Közterület-felügyeleti Csoport a kerület főbb csomópontjain helyezte el a négy mobilkamerát, de a telepítési
pontok szükség szerint rövid idő alatt módosíthatók. A
mobilkamerák előnye a gyors telepítés, valamint az, hogy
a rögzített felvételeket mobilhálózatos SIM-kártyán keresztül küldik központi tárolásra. 
Tamás Angéla
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Múlt és jövő
Nagytétényben
Új helyre költözött a nagytétényi sváb családokat
bemutató helytörténeti
gyűjtemény. Az eddig a
Cziffra Központban látogatható állandó kiállítás
áprilistól stílusosan egy
több mint százéves épületben, a Nagytétényi út 278.
szám alatti önkormányzati
ingatlanban kapott helyet.
A Nagytétényi Helytörténeti Kör,
amelynek tagjai hosszú évek
óta kutatják a helyi iparosok,
szőlőtermelők és egyáltalán a
családok múltját, a lakosok se-

gítségével komoly gyűjteményt
hozott létre. A sokak számára
ismerős bútorok, eszközök és
fényképek felidézik a XX. század első harmadát, használati
tárgyakon keresztül mutatják be
Nagytétény múltját. A kiállítás az
első betelepült sváb családtól
kezdődően enged betekintést a
település néprajzi hagyományaiba, a családok mindennapjaiba,
szokásaiba és tevékenységébe.
Az állandó tárlat minden szombat délután nyitott ajtóval várja
az érdeklődőket az új helyszínen.
A nagytétényieknek azonban
nemcsak a múlt fontos, hanem a

jövő is. Látszik ez abból is, milyen aktív részvétel övezte azt
a társadalmi egyeztetést, amely
alapján végleges tervet készít az
önkormányzat, hogy megépítse
az új játszóteret az Óhegy és a
Szabó-telep határán.
A véleményét kifejtő 170 nagytétényi lakos hetven százaléka a
Barackos játszótér terveit részesíti előnyben, így a területen a két
rézsűcsúszda és egy csúszdákkal
ellátott, négytornyú, mászókás
vár mellett egy kisebb mászóka,
motoros pálya és a különböző korosztályok részére felállított hinták
is helyet kapnak. Ivókút, pad és
szelektív hulladékgyűjtő is lesz,
de azon még folyik az egyeztetés,
hogy minitrambulin, homokozó,
egyensúlyérzék-fejlesztő gerendák és farönkök beleférnek-e a
tervező elképzelésébe.
Tamás Angéla

Az ablakokban idén is
virágzik a muskátli
Májusban újra kitárta kapuját az érdeklődők előtt
a Barlanglakás Emlékmúzeum, amelynek segítségével képet alkothatunk
arról, milyen környezetben
és hogyan élték mindennapjaikat durva mészkőbe vájt otthonaikban a
bányamunkások, a szőlőműveléshez elszegődött
zsellérek, később pedig a
szegényebb gyári munkások Promontoron.
A leromlott állagú, helyenként nem
korhű építmények és környezetének rendbetétele májusra szinte
teljes egészében elkészült.
A mészkőbe vájt barlanglakás
nyílászáróit, az ajtókat, ablakokat
javítással, mázolással újjávarázsolták és zárhatóvá tették. A lakótereket és a tárolásra szolgáló helyiségeket hófehérre kimeszelték.
A berendezési tárgyakat restaurálásra elszállították, mely munkálatok Megyeri István muzeológus

szakmai irányítása mellett történnek. A bútorok és felszerelési
tárgyak egy része már a nyitásra
elkészült, így a konyhát és a szobát az eredetivel megegyező állapotban láthatják az érdeklődők, a
többi bútor, eszköz és tárgy azonban folyamatosan érkezik vissza
rendbehozatalát követően.
Az első felújításkor épült téglakéményt lebontották, és három,
a korra jellemző, mészkőből épült
szellőzőkürtőt készítettek, amelyek
elsősorban a szemléltetést szolgálják. Az idegenvezetés alkalmával
elhangzó ismertetés most már a
látvánnyal is igazolást nyert, miszerint a barlanglakás lakói Budafokon
valóban a kéményhez kötötték a
kecskét.
Az „épület” tetejéről lekerült az
oda nem illő hullámpala, és helyét
cserép foglalta el. A ház hőmérsékletét és páratartalmát egy a látogatók számára láthatatlan klímaberendezéssel szabályozzák, melynek
zavartalan működése érdekében
energiabővítést is végrehajtottak. A

vizet a fal mellől a kialakított drénárok segítségével egy vízgyűjtő
ciszternába vezetik, és a villanyvezetékeket földkábelben helyezték
el, ahogy a sziklafalon lévő vízvezetékcsövet is.
Az udvar közepén álló, nagy
szilárdságú téglából felépített vizesblokk elé ugyancsak szarmata mészkőből építettek álfalat, és
a lejárattól jobbra lévő támfal is
megújult. A kerítés Veréb utca felőli
részét a Barlanglakás Emlékmúzeumot fenntartó Klauzál Ház már
korábban rendbe hozatta, így most
az Ibolya utcai fronton lévő drótkerítést cserélték le.
A mélyudvart hófehér murva borítja, és a megálmodott füvészkert
is megvalósult. A tájékoztató táblácskákkal ellátott fűszernövények
gondozását egy szintén új kerti
csap teszi lehetővé.
A májusi pincejáratra kihajtott
az öreg diófa, amelynek árnyékában új padokon pihenhetnek az
idelátogatók, az ablakokban pedig
továbbra is muskátli virágzik.
A Barlanglakás Emlékmúzeum
felújítása a budafok-tétényi önkormányzat és a Klauzál Ház összefogásának, gondozása és az idegenvezetés a továbbiakban is Appel
Péternek köszönhető.
Tamás Angéla
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Mostantól külön borlapról válogathatunk a Budafokon
palackozott borok és pezsgők közül

Keresse a Budafoki Borlapot
a kerületi éttermekben!
A Budapest Bornegyede projekt újabb fontos állomásához érkezett. Budafok-Tétény önkormányzata kezdeményezésére, Bitai
Gergely sommelier közreműködésével elkészült a Budafoki Borlap, amin Budafokon palackozott borok és pezsgők találhatók.
Különlegessége, hogy a borlapon szereplő tételek között hazánk
minden fontos szőlőtermelő tájegysége megjelenik.

A borászszakma
rejtett szépségei
A Soós István Szakgimnázium és Szakközépiskola
csatlakozott a YouInHerit projekthez
A YouInHerit elnevezésű nemzetközi projekt 2016 nyarán indult, ennek részeként öt ország (Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Olaszország és Lengyelország) fiataljai
gondolkodnak közösen arról, hogyan lehet olyan tradicionális mesterségek továbbélését, újjászületését segíteni, mint a fazekasság, az olívaolaj-gyártás, a sörfőzés, a tengerisó-lepárlás, a gondolakészítés vagy éppen a borászat. Hazánkat a Soós István Borászati
és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola képviseli, amelynek tanárai és diákjai kifejezetten a borászszakma továbbélését, népszerűsítését a helyi borászati értékek
turisztikai vonzerővé kovácsolásával kívánják majd támogatni egy kísérleti projektben.
Idén elkezdődött a tervek megvalósítása, a Soós István Borászati és
Élelmiszeripari Szakgimnázium és
Szakközépiskola Tangazdaságában gyakorlati képzésen vehettek
részt a jelentkezők. A borturisztikai
asszisztensképzésben részesülőket rengeteg hasznos tantárggyal
és előadással várták az oktatók.
A képzés gyakorlatorientált, így
megismerhették például a diákok
a pincében a hordók részeit, az
ajtózás fogalmát, a szűrési technikákat, melyek mind fontos elemei

a borkészítésnek. Földesi Gyula,
az iskola igazgatója elmondta: nagyon szívesen csatlakoztak ehhez
a projekthez, az intézmény színvonalas szakmai hátteret biztosít. Az
elméleti tantárgyak között szerepel
a rendezvényszervezés, a nyelvi
képzés, a marketing, a borturizmus és a vendéglátás alapjainak
oktatása. A képzés ingyenesen
vehető igénybe, az elvégzése után
biztos tudást ad a pincék bemutatásához. Vannak olyan diákok, akik
borásznak tanulnak, és így szeret-

nének még szélesebb tudáshoz
jutni, de vannak olyanok is, akik
csak kisebb baráti társaságoknak
szeretnének szakszerű bemutatókat tartani. A májusi órán Földesi
Gyula különleges sajt- és borbemutatót tartott a tangazdaságban,
ahol a sajtkészítés technológiájának megismerése után borokat
és sajtokat is kóstoltak a diákok. A
projekt az Interreg Central Europe
Program támogatásával valósul
meg, a program vezető partnere
Budafok-Tétény önkormányzata.

„Célunk, hogy a kerületi éttermekben és vendéglátóA kerületi éttermek és vendéglátóhelyek vezetői
helyeken mindenkinek legyen lehetősége a kerületben személyesen is megkóstolhatták a borlapon szepalackozott borokat és pezsgőket kóstolni. A Budafoki replő tételeket, kérdéseket tehettek fel a borászokBorlap minden részt vevő étteremben és vendéglátó- nak, ezzel is személyesebbé, közvetlenebbé téve a
helyen egységes arculattal fog megjelenni, hogy a fo- termelőtől a fogyasztóig történő értékesítési folyagyasztók könnyen felismerhessék és beazonosíthas- mat hangulatát.
sák. Ezt a célt szolgálja az a tavaly tervezett
körcímke is, amely a Budafokon palackozott
borokat és pezsgőket fémjelzi” – mondta
Karsay Ferenc polgármester.
A borlap összeállítására ki mást is kérhetett volna fel az önkormányzat, mint
egy kerületi sommelier-t, Bitai Gergelyt.
Gergely minden borászattal személyesen
tárgyalt, és így válogatta össze a borlapon
szereplő tételeket, valamint segít abban
Budafokon palacko
zott
is, hogy az éttermek számára biztosítja a
borok és pezsgők
folyamatos ellátást.
Habzóborok és Pez
sgők
„Mivel minden étterem és vendégRosé Borok
Várszegi Csabagyöngye
gyöngyözőbor 2150
látóhely más-más stratégiát alkalmaz
Ft
Katona Cat on a Disc
Balatonboglár
o Ball Pinot Gris
3900 Ft
Törley Chardonnay Brut
Várszegi Rozé 2017
saját italválasztéka összeállításában,
6500 Ft
1900 Ft
ezért a Budafoki Borlap kapcsán sem
Fehér borok
Vörös Borok
szeretnénk semmilyen módon kötelezni
Balatonboglár
Szekszárd
a helyszíneket a kerülti borok bevezetéKatona Mi Újság S.B.
Lics Cabernet Franc 2014
2017
1500 Ft
2200 Ft
Várszegi Irsai Olivér-Sár
gamuskotály 2017 1900
sére, mindenki szabadon választhatja ki,
Ft
Várszegi Rizling Cuvé
Villány
e 2016
1900 Ft
Kato
Györ
na
Rian
gy Villa Cabernet Sauv
ás (Chardonnay) 2017
mely tételeket kívánja megmutatni saját
ignon 2013 3100 Ft
1500 Ft
Katona Semillon 2017
2750 Ft
közönségének. A Borköltők Társasága
Fűszerezett bor
Pinceétterem volt az első, ahol a gyaSümegi Sissi Ürmösbo
r
korlatban is alkalmazni kezdték a kerü3000 Ft
leti borlapot, legnagyobb örömünkre a
visszajelzések egyértelműen pozitívak”
– emelte ki Salamon Judit, a Budapest
Bornegyede projekt vezetője.

Borlap
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Kolo, a halhatatlan
örök fiatal

Macskákról és szerelemről
Hiába próbálkozott az eső, nem tudta elmosni
a The Carbonfools koncertjét
Idén sem volt hiány ismert (sőt, elismert) fellépőkből a 44. Budafok-tétényi Tavaszi Művészeti
Fesztiválon, amelyet május 9. és 27. között rendeztek szerte a kerületben. Habár különösen
forró és száraz hónap volt ez a mostani, azért volt úgy, hogy leszakadt az ég, és a programot
vagy – a The Carbonfools együttes esetében – a helyszínt meg kellett változtatni. Ám egy
profi, közel két évtizede a szakmában sikerrel szereplő bandának nem okozhat gondot, ha
egy kültéri fellépésüket egy közeli művelődési házba helyezik át. És nem is okozott…
Amikor a koncert napján, péntek
reggel óriási viharra ébredtem,
mondanom sem kell, kicsit megijedtem, hogyan lesz ma ebből interjú,
hiszen ilyen időben biztosan elmarad a Piactérre tervezett buli meg
a Foodtruck Show... A koncertet az
eső miatt a Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központban tartották.
Aki az előre meghirdetett időpont, vagyis este hét előtt érkezett
(bár ekkor még csak a felvezető
Einstand koncertje kezdődött), capoeira-bemutatóval, hennafestéssel
és a sörpong nevű, az asztaliteniszre
hajazó játékkal üthette el az időt.
Sajnos az általam oly nagyon
várt gasztroplacc helyett csak kisebb „kajasarok” volt az, amit a
vendégek kaptak, de végül sikerült
találkoznom azokkal a zenészekkel, akikért valójában idejöttem. Az
együttes menedzserének gyorsan
felvázoltam a helyzetet, s ő készségesen mutatta az utat az emeleti
szobácskába, ahol még el tudtam

csípni néhány zenekari tagot a koncert kezdete előtt. Igazi „fiúzug”
volt, a rendetlenség és a sok ennivaló (maradék) az asztalon már-már
a saját, csatatérszerű szobámat juttatta eszembe...
– A banda 2001-ben alakult, akkor
még Titusz and the Carbonfools néven, DJ. (Bicskei) Titusz alapításával,
és ének nélkül, csak instrumentális
zenével. 2006 körül egészült ki Fehér
Balázs énekessel, akit tavaly váltott
fel Fóris-Ferenczi Gábor. Jelenlegi
tagok még Hámori Benedek dobos,
Gulyás Barna gitáros és Miklós Milán basszusgitáros. Ha kategorizálni
kellene a zenénket, talán a pop/rock/
alter hangzásvilág az, amiben utazunk. Szeretjük az amerikai soundot,
angolul pedig az egyszerűség kedvéért írunk, jobban ki tudjuk fejezni
magunkat ezen a nyelven, persze így
akár külföldön is karriert futhatunk
be. Jön a nyár, a fesztiválok, tehát
nem fogunk unatkozni – mondta el a
dobos, Hámori Benedek.

Kérdeztem még őket arról, miről
írnak dalaikban, valamint hogy mi
ihlette az együttes nevét, és nem is
kaphattam volna jobb választ.
– A név Titusz agyszüleménye.
Sok-sok éve azzal szórakozgatott,
hogy magyar szavakat tükörfordított angolra. Így lett a szénhülyékből Carbonfools. A dalainkat pedig
– ki hinné! – általában a szerelem
ihleti, bár írtunk már macskákról is,
hiszen azokban sosem csalódtunk
még – tette hozzá Milán, a bas�szusgitáros a rá jellemző fanyar
humorral.
Az eső miatt eleinte kicsit megilletődött fiúk persze telt házas, poénokkal és sok nevetéssel teli, de
mégis családias koncertet adtak a
szerintük kicsit századfordulós hangulatú kerületben, ahol ez volt az
első, ám elmondásuk szerint biztosan nem az utolsó fellépésük.
Reméljük, ha legközelebb eljönnek, majd a Piactéren is kisüt
a nap.
Gáll Anna

„Pekingben lett volna
harmadszor olimpiai bajnok”

Kolonics György, minden idők
Június 4-én lett volna 46 éves
nötszörös világbajnok kenusa
legjobb, kétszeres olimpiai és tize
, Ludasi Róbertnek efelől sze(legalábbis 22 éven át mesterének
egy keserű évforduló is: július
eleg
köz
mernyi kétsége sincs), és
ben rosszul lett és szívbénu15-én lesz 10 éve, hogy edzés köz
obb budafoki sportemberagy
lásban meghalt. A valaha volt legn
s iskola őrzi – szeretett
láno
álta
en
nkb
re – akinek nevét kerületü
emlékezett.
edzője és világbajnok párostársa

„A budafoki vasútállomással szemben volt a Spartacus vízitelepe,
Kolo ott kezdett kenuzni, 15 éves
volt 1987 őszén, amikor a kezeim
közé került – idézte fel a három
évtizede történteket Ludasi Róbert
mesteredző. – Ügyes, jó mozgású
srác volt, viszonylag kistermetű, őrzök egy fotót, amelyen a két óriás,
Pálizs Attila és Szabó Attila között
áll, mert, ugye, ő győzött a nagyfiúk
előtt...
Aztán Ludasi és Kolonics is Csepelre került, és innen már haláláig
nem igazolt el.
„Csepelen volt egy srác, Horváth
Csaba, akit korábban a Honvédban
eltanácsoltak a kenuzástól, de én
láttam benne valamit, és 1990-ben
szóltam Kolónak, hogy üljenek ös�sze. Összeültek, és a párosuk 1993
és 1998 között szinte verhetetlen
volt. Ketten együtt tizenegy világbajnoki címet szereztek, és megnyerték 500 párosban az atlantai
olimpiát.”
1998 után elfáradt a kapcsolatuk, Kolo az egyes felé fordult, és
a sydneyi olimpián győzött az 500
méteres egyéniben.

„Az a szóbeszéd járja, hogy Kolo
a szélviszonyoknak köszönhette
sydneyi győzelmét, de ez nem igaz.
Egy évre rá az Európa-bajnokságon
ugyanazt a mezőnyt még egyszer
tönkreverte, szélcsendes időben”
– háborodik fel Ludasi még a feltételezésre is. „Aztán összeültettem
Kolót Kozmann Gyurival, és az a páros is működött, pedig mindketten
hátul ültek korábban. Meggyőződésem, hogy a pekingi olimpiát megnyerték volna.”
Ekkor elcsuklik a 65 éves mesteredző hangja a telefonban.
»Nincs olyan nap, hogy
ne jutna eszembe Gyuri…
ott van a Csepel vízitelepén
a kopjafája, a bronzszobor
a csepeli sétányon, nekem
olyan, mintha el sem ment
volna. Betölthetetlen űrt hagyott maga után.”
De nemcsak Ludasi életében, hanem az utolsó párospartner Kozmann Györgyében
is, akivel 2006-ban Szegeden
és 2007-ben Duisburgban
nyert világbajnoki címet kettesben.

„Ludasi Robi 2002-ben rakott
össze bennünket, nekem szokatlan
volt, hogy elöl ülök, de mintegy varázsütésre működött a dolog, mert
Kolo utánozhatatlan érzékkel tolta
alám a hajót. Olyan gazdaságos
technikával lapátolt, amilyenhez
foghatót én senkinél sem tapasztaltam, alacsonyabb csapásszámmal kenuztunk a riválisainknál,
mégis gyorsabban haladtunk” –
emlékezik Kozmann, az EMMI helyettes államtitkára.
A paksi sportember egyetért
Ludasival abban, hogy esélyesek
lettek volna Koloniccsal a pekingi
olimpián.
„Az előző két évben fölényesen győztünk a világbajnokságon,
fantasztikusan repült a hajónk
2008 nyarán is, de jött az a tragikus nap, július tizenötödike. Kolo
halála annyira sokkolt, hogy egy
többnapos időszak teljesen kiesett az emlékezetemből, mintha
kómába estem volna. Aztán pár
napra rá leültünk egy szobába a
kenus haverokkal, és megegyeztünk abban, volt valami sorsszerű
Kolo halálában. Gyurit ugyanis
egyikünk sem tudta elképzelni
öregemberként, így örökre megmarad fiatalnak az emlékeinkCh. Gáll András
ben.”
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Focistalelkek
rutinos
simogatója
Beszélgetés Tóth Bálint edzővel
a BMTE csodával határos
megmeneküléséről
Két hónapja történt... Április 22-én a Budafoki MTE a
Promontor utcában lesújtó játékkal 2-0-ra kikapott a
kiesési rangadón a Siófok csapatától, és az utolsó előtti
19. helyre zuhant a tabellán. Gálhidi György vezetőedző
halálra vált arccal nyilatkozott a Városházi Híradónak, s
megkockáztatta, másnap már nem ő lesz a csapat szakmai irányítója. Aztán jött Tóth Bálint és a csoda...
Rutinos jósnak bizonyult a sokat
látott és megért szakember, Gálhidi György, még aznap, amikor a
kerületi lapnak nyilatkozott, felmentették, és az örök beugróra, a
klubnál harmadik időszakát kezdő Tóth Bálintra bízták a tűzoltó/
megmentő szerepkörét.
Akkor hittük is meg nem is,
hogy a 68 éves „varázsló” célt
ér a korábbiakban már sokszor
sikeres módszereivel.
Döntse el az olvasó: a BMTE a
14. helyen végzett, megmenekülve a kieséstől.
Az utolsó fordulóban ugyan
kikaptunk a Budaörstől, de a
hat fordulóban megszerzett
pont így is egyedülálló teljesítmény nemcsak a második
vonal, hanem az NB I idei küzdelmeiben is.

– Csak egyvalamit sajnálok,
de azt nagyon. Bélteky Róbert, az
amúgy Melbourne-ben élő tulajdonosunk csak azt az egy mec�cset látta a hatból, amikor éppen
2-0-ra kikaptunk itthon a Váctól,
a 35. fordulóban, május 13-án. Az
öt győzelmünkről csak interneten
értesült – sajnálkozott „Pipi”, akit
április végén a Hegyvidék utánpótlásműhelyétől kértek kölcsön
a röpke beugrás időtartamára.
A mester így emlékezett újbóli
szerződtetése körülményeire:
– Jakab János, a Budafok tiszteletbeli elnöke kért fel, ahogy
legutóbb is, de ahhoz, hogy elvállaljam, kellett a játékosok megható ragaszkodása is. Egyre-másra
kaptam a telefonhívásokat: „Mester, várjuk magát!” Ez bizony sokat
nyomott a latban. Meg az is, hogy

jól ismertem a keretet, tudtam,
hogy ezek a srácok képesek kiharcolni a bennmaradást.
Ami azonban minden volt,
csak nem fáklyásmenet.
– Hat meccsen 15 pontot
összegyűjteni emberfeletti teljesítmény, ehhez nem elegendő
a tudás, ehhez a vészhelyzet kiváltotta pánikhangulat is kellett.
Olyan energiákat mozgósítottak
a srácok, amelyek létezéséről
talán ők maguk sem tudtak –
magyarázza Tóth Bálint, aki nem
is emelne ki személy szerint
senkit, inkább a csapategységet
dicséri. No meg azt, hogy olyan,
a válogatottat is megjárt, valaha
az Internazionaléban futballozó
klasszisok is beálltak a sorba,
mint Filkor Attila. Aki a Gyirmótból érkezett, és éppen a 37. fordulóban, az Alcufer Stadionban
nyújtott kiemelkedőt. Filkor kapcsán egyébként felvetődik a kér-

dés, ha így tud futballozni, akkor
miért nem lehetett sikeresebb
külföldön? Erre Pipi mosolyogva
adja meg a választ: „Talán azért,
mert keveset voltam az edzője...”
De vajon ez a realitás, a hajrában mutatott lehengerlő forma? A
mester határozottan rázza a fejét.
– Ne beszéljünk itt realitásról, alighanem egyszeri, megismételhetetlen produkciót láttak
a csapatot idegenbe is elkísérő
hűséges szurkolók. Mert bizony
az öt győzelmünkből négyet vendégségben szereztük, s vertük
meg például a dobogóra pályázó
Békéscsabát is.
Tóth Bálint amúgy már egy
kicsit unja a tűzoltó szerepkört,
s ahogy mondja, csupán a tatabányai évek, Bíró Péter klubtulajdonos megbízásából, volt az az
időszak, amikor nyugodtan dolgozhatott, nem a kiesés rémétől
fenyegetve. Amúgy több cikkben

is leírták már, hogy 42 évesen,
1992-ben kezdte a szakmát, de
ez nem igaz.
– Nem, mert amikor 1985 és
1990 között Burgenlandban, a
Pama UFC csapatánál voltam,
nemcsak játékosként, hanem
egyszersmind edzőként dolgoztam. Micsoda legendákkal!
Zámbó Sanyival, Váradi Bélával,
a sokszoros osztrák válogatott
Hickersbergerrel. Még ma sem
hiszem el, hogy ezek az óriások a
kezem alatt futballoztak...
És a hogyan tovább? Marad-e
Pipi a Promontor utcában? Ő
maga tréfásan megjegyzi, mindig
van az a pénz, de valójában ennek nincs sok esélye.
Ezen a ponton Jakab János
tiszteletbeli elnök veszi át a szót:
– Egyelőre fogalmam sincs, ki
lesz az edzőnk a 2018–2019-es
idényben, őszintén szólva fiatalabb, ötven körüli szakemberben

gondolkodom. Pipinek meg nagy
valószínűséggel szobrot állítunk a
gyönyörű, felújított, kibővített stadionunkban, mert ezzel a bajnoki
hajrával végképp beírta a nevét
klubunk történelemkönyvébe.
A rutinos sportvezető, a Budafok egykori, bő negyven évvel
ezelőtti legendás gólkirálya még
egy titkot megoszt az olvasóval.
– Az utolsó hat forduló győztes meccsei után mindig premizáltam a csapatot, végtére is
jól tudom, vén profiként, hogy
az anyagi ösztönzőnek is szerepe van a teljesítményben. De az
igazi ösztönző Pipi csodálatos
hozzáállása volt. Úgy beszélt a
játékosokkal, úgy simogatta a
lelküket, mintha az édesapjuk
lenne. Ő pontosan tudta, hogy a
gárda kissé túledzett, s a lelkekre
kell hatni ahhoz, hogy továbbra is
NB II-esek maradhassunk.
Ch. Gáll András
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Pezseg a kerületben
a kosárlabdaélet

ÉLETMÓD NEGYED sport 49

Húsz év legfényesebb sikerei a palánkok alatt,
kicsiktől a nagyokig
Több kosárra való sikert gyűjtött be ebben a szezonban a budafoki kosárlabdasport.
A felnőtt csapat az NB I/B Zöld csoportjában a második helyezést szerezte meg,
de az utánpótláscsapatok is sokat fejlődtek, szinte minden korcsoportban helytálltak.

50 sport ÉLETMÓD NEGYED

A Budafok Kosárlabda Klub vezetője, Ferencz Gábor nem kosarazott ki bennünket, sőt örömmel
vette megkeresésünket, hiszen
a labdarúgók és az úszók mellett a kosárlabdázók eredményei
kivívták a kerületi sportrajongók
érdeklődését, akik igencsak kíváncsiak a budafoki sikerek hátterére.
– A legmerészebb álmainkat
is felülmúlták eredményeink –
fogadott bennünket a klubvezető. – Az NB I/B Zöld csoportjában
indultunk neki a szezonnak,
amelyben tizennégy csapat vett
részt, akárcsak a magasabbra taksált Piros csoportban. Az
alapcélunk teljesült, másodikak
lettünk, és ezzel feljutottunk a
Piros csoportba. Az alapszakasz
után a rájátszásban minden párharcunk izgalmasan alakult, az
elődöntőben, májusban a két
nyerésig tartó sorozatot a Salgótarján ellen, 1-1-es állás után
megnyertük, így jutottunk be a
döntőbe, ahol is az ezüstérmet
szereztük meg.
– Minek köszönhető ez a
siker? Kiket emelne ki a
csapatból?
– Az összes játékost felsorolhatnám, mert ez a szép
eredmény a csapat diadala volt!
Beérett a szakmai munkánk,
a játékosok megértették, hogy
milyen célért hajtanak, küzdenek, és mindent megtettek a
sikerért. Az edzőnk, Károly Máté
nálunk kezdett el kosarazni, itt
érte el első sikereit, majd lett NB
I-es játékos, később utánpótlásedzőnk. Évek óta pedig a felnőtt
csapat munkáját irányítja. Ért a
játékosok nyelvén, és szakmailag igen felkészült tréner, aki
emberileg is egységes gárdát

hozott létre. A sikerben nemcsak
az egyéni teljesítmények számítanak, hanem az is, hogy egymásért küzdjenek. Ez az önzetlen odaadás megmutatkozott a
Salgótarján ellen is, ahol minden
kosárért megküzdöttek a fiúk,
rengeteget segítettek egymásnak a nehezebb pillanatokban.
– Mi a céljuk az új
szezonban?
– A Piros csoport nagyon erős
lesz. Elsődleges célunk, hogy
biztosan bent maradjunk, hogy
megszilárdítsuk a helyünket,
megszokjuk a magasabb követelményeket, és ha úgy adódik,
akkor bejussunk a legjobb nyolc
csapat közé a rájátszásba.
– Az önkormányzat
támogatja a klubot céljai
elérésében?
– Négy „lábon” állunk, ebből az egyik az önkormányzati
támogatás. A többi az edzésdíj,
tagdíj, a szponzori pénzek és az
utánpótlás-fejlesztésre kapott
tao-támogatás.
– Hogy áll a klub az
utánpótlás terén?
– Elég jól. Az U20-as csapatunk bejutott az országos nyolcas
döntőbe. Igaz, a nyolcadikak lettünk, de mi vagyunk az egyetlen
nem akadémiai csapat, amelyik
bejutott a legjobb nyolcba, ahol
tisztesen helytálltunk. Csak néhány ponttal kaptunk ki a Falco
KC Szombathelytől, a Vasas ellen
hosszabbításban maradtunk alul,
a Soprontól is csak kétszeri hos�szabbításban szenvedtünk vereséget. Ha egy kis szerencsénk
van, sokkal előrébb végzünk! Az

Szállj fel 2018-ban iS
!
a budafoki Pincejáratra

U18-as csapatunk megnyerte a
Budapest bajnokságot, az U16-os
pedig ugyanitt a harmadik lett. Az
U12-es együttesünk bejutott az
országos döntőbe, az U9-esek is
hasonló eredményt értek el. Nem
panaszkodhatunk tehát utánpótlás eredményeinkre sem.
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– Hányan kosárlabdáznak
az egyesületben?
– Csaknem kétszázan. Az
utánpótlásban tíz csapatot versenyeztetünk, a felnőtteknél
pedig ötöt, így tizenöt csapatunk van. A „nagycsapatunk”
mellett van egy bronzérmes NB
II-es gárdánk is, valamint három
felnőtt együttesünk, amelyek a
Budapest-bajnokságban hobbiszinten játszanak.
– Visszatérve a nagycsapathoz, itt a nyár, a
felkészülés időszaka. Tudják
már, hogy kikkel készülnek
a következő szezonra?
Marad a csapat összetétele,
vagy számíthatunk némi
átrendeződésre?
– Remélem, marad a törzsgárda, úgy érzem, sikerül, sikerült összetartani a csapatot.
Szeretnénk a fiúkkal elkezdett
szakmai munkát folytatni, sőt,
magasabb szintre emelni az elkövetkező időszakban, sőt években! Apró lépésekkel haladunk
előre. Az utánpótlás-állományunk is egyre jobb, lehet, hogy
számíthatunk fiataljainkra a
későbbiekben is. Alapozhatunk
a srácokra, akiket fokozatosan
építünk be a felnőttcsapatba. Bízunk benne, hogy Budafokon továbbra is örülhetnek a kosárlabda hívei kedvenceik sikereinek.
Temesi László
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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
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