Színművész és rádiós

A koncertek mestere

David Yengibarian

Tíz emberrel

Kitüntették a kerületi Lázár Csaba
színművészt, a Magyar Katolikus Rádió
vezető bemondóját. (5. oldal) 

Berán Gábort, a Budafoki Dohnányi Zenekar
koncertmesterét váratlanul érte, hogy állami
elismerésben részesült. (5. oldal) 

A világhírű örmény harmonikás is fellép
a budafoki Trio Kolta különleges koncertjén
a borfesztiválon. (5. oldal) 

A BMTE tíz emberrel is küzdött,
de vereséget szenvedett a Soroksár ellen
a Promontor utcában. (6. oldal) 

Városházi
Híradó
budafok-tétény 

Örömzene
Szűcs
Gabival
A swing egyik
hazai királynője
is fellép
a borfesztiválon
(5. oldal) 
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Fesztivál Budapest Bornegyedében
A Savoyai Jenő téren, a szombati 10 órai harangszót követően lesz a 29. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál ünnepélyes megnyitója
Szeptember első hétvégéjén rendezik
meg a főváros Bornegyedében, BudafokTétényben Dél-Buda legnagyobb fesztiválját, ahol harmincöt helyi és vendégborászat kínálja kóstolásra fehér-, rozé- és
vörösborait, valamint pezsgőit.
29. Budafoki Pezsgő- és Borfeszti-

Aválon a négy nagyszínpadon közel

ötven fellépő szórakoztatja az érdeklődőket, a további helyszíneken és a pincékben pedig zenei, képzőművészeti és
gyermekprogramok várják a budafoktétényieket és a kerületbe látogató vendégeket.
Szeptember első két napján Budafok
tizenegy vendégváró pincéjébe látogathatunk el, egy pohár borral vagy pezsgővel
a kezünkben mindegyikben pincesétát is
tehetünk. Szervezett múzeumlátogatásokon nézhetjük meg a Barlanglakás Múzeumot (Veréb utca 4.), vagy klasszikus
élőzenét hallgatva barangolhatjuk be a
kortárs művészek interaktív alkotásaival
teli, macskaköves Művész utcát (Magdolna utca). A gyerekeket elvihetjük a
Szent István tér vadonatúj, egyedi játékokkal felszerelt játszóterére, a Szőlőskert Gyermeksátor (Dr. Takács Pál Park)
báb-, zenei és kézművesprogramjaira,
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Fotó: Kocsis Zoltán

vagy a Haggenmacher udvarban működő
Rózsavölgyi csokoládéműhelybe (Nagytétényi út 48–50., itt a látogatáshoz regisztráció szükséges [info@rozsavolgyi.
com]).
A kerület számos pontján egymást
követik a hagyományos, illetve hagyományteremtő szándékkal megrendezett
események.
A Haggenmacher udvarban mindkét
napon át az Art Quarter rendhagyó képzőművészeti projektjei zajlanak, míg az
Ökumenikus Segélyszervezet a Kossuth
Lajos utca 64. szám alatt Családi Sajt- és
Borudvart rendez be, ahol vasárnap délután három órakor akusztikus duó formációban Wolf Kati énekel majd.
9:15-től a Záborszky Pince elöl indul
a színpompás felvonulás a Kossuth Lajos utcán, melynek végén, a 10 órai harangszót követően kerül sor az ünnepélyes megnyitóra és a szőlőáldásra. A téren
ezután mindkét délelőtt gyermekprogramok lesznek, majd szombaton déltől
többek között a Budafoki Fúvósegylet, a
dél-afrikai Herby Shaw énekes/rapperrel
büszkélkedő Soul Surge, valamint a The
Biebers ad koncertet, közben délután három órakor borlovagokat avatnak a színpadon. (Folytatás a 2. oldalon) 

Megújuló tornatermek és udvarok
Több kerületi iskolában támogatta az önkormányzat a felújításokat
Számos felújítást végeztek el az önkormányzat támogatásával a kerületi gimnáziumokban és általános iskolákban.
Több intézményben is hozzájárult a kerület a tornatermek és a sportudvarok
megújulásához.
diákok már felújított, modern torkezdhetik a 2018–
2019-es tanévet a Kempelen Farkas
Gimnáziumban Budafok-Tétény önkormányzatának jóvoltából. Emellett új rekortán pályát kapott a Budai Nagy Antal Gimnázium a korábbi
fejlesztések után. Több nagyszabású
beruházás történt kerületi általános
iskolákban is 2017-ben és 2018-ban.
Bár már évek óta a Klik minden
oktatási intézmény fenntartója, Budafok-Tétény önkormányzata még
most is magáénak érzi az iskolákat,

Anateremben
Emlékezés a kitelepített svábokra
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Nagytétényi Polgári Kör hat éve állította a Sváb
Emlékhelyre azt a műalkotást, amely a kitelepített németeknek állít emléket. Idén is sokan idézték fel az otthonaikból elűzöttek történetét és koszorúzták meg az emlékművüket
Nagytétényben. (2. oldal) 

hiszen kerületi diákok járnak az intézményeinkbe nap mint nap tanulni, és a tanórákon kívüli foglalkozásokra.
A Hugonnai Vilma Általános Iskola hátsó sportpályája környezetében épült egy távolugrógödör
ráfutópályával a környező terület rendezésével és térburkolásával. Az építési munkákon kívül támlás padok,
hulladékgyűjtők, röplabdaállvány és
háló került a sportudvarra. A beruházás bruttó 3,3 millió forintból valósult meg.
A Kossuth Lajos Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola udvarán napvitorlákat szereltek
fel egy stratégiai partner és az önkormányzat jóvoltából, ennek a fejlesztésnek a teljes összege közel 2 millió
forint volt. (Folytatás a 2. oldalon) 
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Önkormányzati hírek

 Városházi Híradó

Iskolakezdés együtt
A közös esélyteremtésért dolgozik a kerületi központtal
rendelkező Ökumenikus Segélyszervezet
Második alkalommal nyitja meg kapuit a
borfesztivál résztvevői előtt az Ökumenikus Segélyszervezet Kossuth Lajos utcában működő adminisztratív központja,
hogy az udvarába betérők a sajtok, valamint borok kóstolása mellett képet alkothassanak arról, hogyan tudnak segíteni a bajbajutottakon és a nélkülözőkön
a szervezet közvetítésével. Gáncs Kristóf
kommunikációs igazgatóval (képünkön)
a zömében protestáns egyházak összefogásával 1991-ben létrejött Ökumenikus Segélyszervezetről beszélgettünk a
budafoki központban.

xxx
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Fesztivál a Bornegyedben
Négy színpadon, közel ötven fellépő a pezsgő-és borfesztiválon
(Folytatás az 1. oldalról) 

Vasárnap Hevesi Tamás lép a közönség elé, majd a Jazztelen és a Budafok
Big Band muzsikál. A vasárnap estét itt
Myrtill és a Swinguistique zárja.
A Borudvarban (Oroszlános Udvar,
Leányka utca 1/B) (ahol olyan népszerű együttesek lépnek fel, mint a Random
Trip Delov Jávorral és DJ Q-Cee-vel, a
negyedik lemezét készítő Konyha zenekar, a fiatalabb korosztály által is igen
kedvelt Blahalouisiana, vagy a Pincejárat tehetségkutató versenyének győztese, a Medley’s) fél kettőkor kezdődnek a
programok.
A jazzt kedvelő közönséget délután 2
órától várják a szervezők a Fröccs teraszon (Promontor Udvar, Kossuth Lajos u.
25–29.), ahol a Trio Kolta vendége az ör-

mény származású harmonikaművész, David Yengibarian lesz, Jimi Hendrix zenei
világát a Hendrix Project mutatja be, zenél a modern mainstream jazz irányzatához közel álló Equinox kvartett és a jazz
standardeket, elfeledett pop-gyöngyszemeket játszó Subtones is. A fellépők között szerepel még többek között Szűcs
Gabi és zenekara, Pleszkán Écska és a
Soulbreakers, valamint a Suba Attila &
The SoulFool Band jazz/blues zenekar.
A Piactér elsősorban a nemzetiségi
műsoroknak, népzenének és a könnyedebb műfajoknak ad otthont. A görög és
bolgár nemzetiségi műsoron túl fellép a
Karaván Família cigány folklóregyüttes,
a Nádasdy Tánccsoport, a tradicionális
magyar népzenét játszó Zsikó zenekar,
a Czinege Banda és a méltán elismert

Góbé zenekar. Az Esszencia Zenekar a
népzene, a jazz, illetve a klasszikus zene
világába kalauzolja el hallgatóit, az alföldi csárdák hangulatát Jóni György és a
Pusztatűz zenekar varázsolja elénk, míg
Weszely Ernő zongora- és harmonikaművész az igényes bárzenéből és francia
sanzonokból nyújt át egy csokrot a borfesztivál látogatóinak. Vasárnap a gyerekeket a Majorka Bábszínház szórakoztatja, majd este Bereczki Zoltán búcsúzik
el a borfesztivál közönségétől.
A Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola (1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 83.)
tornatermében a 29. Budafoki Pezsgő- és
Borfesztivál két napján Bakó Károly grafikus és Csobán András festőművész közös tárlata látható. n (Tamás Angéla)

– Ma már több mint háromszáz szakember, önkéntesek, adományozók és felelős
vállalati partnerek alkotják a közösségüket. Mire törekszenek?
– Célunk ételt adni az éhezőknek, otthont az otthontalanoknak és esélyt az
esélyteleneknek Magyarországon és a
határon túl, mindezt átláthatóan és különbségtétel nélkül. Kastélyosdombón
a sajtüzem gondolata is ennek jegyében
született meg. Az ott működő átmeneti
otthonunkban egy-másfél évig lakó családok elsajátítják a háztáji gazdasághoz
szükséges ismereteket, így, amikor önálló otthonba költöznek, a kapott „kezdőkészlettel” már megalapozhatják független életüket. Hisszük, hogy csak úgy
segíthetünk, ha a bajbajutottaknak valódi esélyt kínálunk a továbblépéshez, ha
az átmeneti segítséget kézzelfogható kitörési lehetőség követi.
– Kiknek nyújtanak segítséget?
– Átmeneti otthonainkban a nehéz
sorsú családoknak, a titkos menedékházban és krízisközpontjainkban a bántalmazás áldozatainak biztosítunk lakhatást. Budapesten, Debrecenben és
Gyulán több mint ezer fedélnélkülinek
nyújtunk rendszeres segítséget nappali
vagy esetenként éjszakai ellátás keretében, a szenvedélybetegeket az ország öt
pontján fogadjuk, a rászoruló gyermekek
fejlesztését, felzárkóztatását pedig a Ka-

paszkodó programon belül végezzük tíz
helyszínen. Ezeken kívül a katasztrófák
károsultjait is támogatjuk az országban
és országon kívül egyaránt.
– Hogyan találják meg a segélyszervezetet a segítséget kérők, illetve azok,
akik támogatnák a szervezet munkáját?
– Budafokon a hazai és nemzetközi munka szakmai irányítása zajlik,
az egyéni segélykérésekkel az Országos Segélyközpont foglalkozik, amelytől a segelykozpont@segelyszervezet.hu
e-mail címen vagy a +36-1/289-0056-os
telefonszámon lehet segítséget kérni. Az
Ökumenikus Segélyszervezetet támogatni a 250 forintért hívható 1353-as adományvonalon, a www.segelyszervezet.hu
honlapon online, illetve postai csekken
befizetéssel vagy átutalással a 1170500820464565-ös számlaszámon lehet. Az
első becsengetésig az Iskolakezdés
együtt! címmel kampányolunk, adventkor
karácsonyi gyűjtést rendezünk, májusban
pedig a Felhőtlen gyermekkor című programunk fut. A fő cél azonban nem a jótékonykodás, hanem a tényleges esélyteremtés – hosszú távon. n (Tamás Angéla)

Megújuló tornatermek
és udvarok az iskolákban
A Kempelenben, a Budaiban, a Hugonnaiban, a Kossuthban
és az Árpádban is támogatta a kerület a felújításokat
(Folytatás az 1. oldalról) 

Az Árpád Utcai Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola sportpályáját sátorborítással fedték be, ez hatalmas segítség a mindennapi testnevelésórák megtartásához. A beruházás
összköltsége 13 639 800 forint volt.
A Budai Nagy Antal Gimnázium
sportudvarának megújítása 2015-ben
kezdődött, az önkormányzat 78 millió forintot fordított egy új kosárlabdapálya, lelátó, futókör és távolugrógödör létesítésére. Idén május végére
elkészült az a kültéri, rekortán burkolatú kézilabdapálya, melyet az önkormányzat közbenjárására épített meg a
Magyar Kézilabda Szövetség a gim-

názium udvarán. A sportpályát hálóval kerítették körbe, kosárlabdapalánkokat és két kézilabdakaput is
felszereltek a szakemberek. A tanévnyitóra elkészült a Kempelen Farkas
Gimnázium tornatermének felújítása
is. A munkák során teljeskörűen megújul a tornaterem, valamint az ahhoz
tartozó kiszolgálóegységek is, például az öltözők, a szertárak, a zuhanyzók és a konditerem. A Magyar Kézilabda-szövetség által kezdeményezett
munkákhoz Budafok-Tétény önkormányzata közel 30 millió forinttal járul hozzá, hogy minél jobb feltételek
között sportolhassanak a kerületi diákok. n (Viszkocsil Dóra)

Karsay Ferenc polgármester a megemlékezésen

Fotó: Kocsis Zoltán

Megemlékezés emelt fővel!

A sváb kitelepítés 71. évfordulóján rengetegen gyűltek össze a Sváb Emlékhelyen

Tábori mise Barosson
Tizenkét évvel ezelőtt Pelikán Imre bácsi,
a Baross Gábor-telepi Polgári Kör tiszteletbeli elnöke elhatározta, hogy egy évben
egyszer a Donát-hegyen tábori misét tartanak a Jézus Szíve templom plébánosának vezetésével. Ezt a hagyományt idén
a viharos időjárás kissé módosította, így
nem az emlékparkban, hanem Isten házában tartott vasárnapi misét Mazgon Gábor plébános. A templomba nagyon sok
hívő érkezett és hallgatta meg a prédikációt. Imre bácsi azért szervezte meg a
szabadtéri misét, mert a fronton, amikor
a Don-kanyarban szolgált, ezek a meghitt
pillanatok adtak erőt a túléléshez és a hazatéréshez. n (VH)

A Német Nemzetiségi Önkormányzat és
a Nagytétényi Polgári Kör hat éve állította a Sváb Emlékhelyre azt a a műalkotást,
amely a településről kitelepített németeknek állít emléket. 2012-ben egy hársfát
is ültettek a tétényiek, amelyet nem sokkal az ünnepség előtt kiástak és elvittek.
Karsay Ferenc polgármester bejelentette,
a fát újra elültetik.
sváb kitelepítés 71. évfordulóján ren-

Agetegen gyűltek össze a Sváb Emlék-

helyen és énekelték el a magyar, majd a
német Himnuszt a Südoffen Blaskapelle
Zenekar kíséretével. Lászlóné Varga Éva,
a Nagytétényi Polgári Kör elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Kludák Erzsébet, a Nagytétényi Helytörténeti Kör vezetője Schmidt Ferenc visszaemlékezéséből
olvasott fel részleteket. 1947. augusztus
25-én az esti órákban gyűjtötték össze a

kitelepítendő családokat és teherautókon
szállították a Háros vasútállomásra, ahol
marhavagonba rakták az embereket. Mindenki egy-egy 50 kilogrammos csomaggal hagyhatta el otthonát. A nagytétényi
svábokat Németországba vitték, az ismeretlenbe. A történelmi visszatekintést követően az Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola egyik
tanítója és két diákja Lázár Ervin Keserűfű című történetét mesélte el. A Hugonnai
Vilma Általános Iskola diákjai is készültek a megemlékezésre, ők Elisabeth
Neuberger-Schneider Elűzetve című versét adták elő.
Karsay Ferenc polgármester beszédét
a nemrégiben eltulajdonított hársfa említésével kezdte. Olyan magyar testvéreket
telepítettek ki ezelőtt 71 éve Nagytétényből, akik nem feltétlenül magyar nyelven
beszéltek a mindennapokban, de ugyan-

olyan fontos részét képezték az egységes
magyar nemzetnek, mint mindenki más –
mondta a polgármester. Hozzátette: róluk
emlékezünk meg ma és a hársfát újra elültetjük, mely jelképe az egységes nemzetnek.
Szirtes Edit, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke személyes
gondolattal fejezte be a megemlékezést: „Szeretném megköszönni a Jóistennek, hogy itt lehetünk, hogy nem félünk, hogy szabadon emlékezhetünk,
hogy őrizzük a családunkat és az egészségünket, amiben senki nem akadályoz
meg, sőt még segít is” – mondta Szirtes
Edit. Hozzátette: legyünk együtt egymásért közösségben, hogy meg tudjuk fogni annak a kezét, aki elesni készül. A beszédek végén a résztvevők koszorúkat
és egy-egy szál rozmaringot helyeztek
el az emlékműnél. n (Viszkocsil Dóra)

Városházi Híradó

Karsay Ferenc

Németh Zoltán

polgármester, Fidesz–KDNP
E-mail: karsayf@bp22.hu
Telefon: 229-2617
Fogadóóra minden
hónap első keddjén
13,00-14,00 óráig, előzetes egyeztetéssel
a 229-26-17 telefonszámon.

alpolgármester, Fidesz–KDNP
E-mail: nemethz@bp22.hu
Telefon: 229-2611/158
Minden hónap második
hétfőjén: 14.00-16.00
óráig előzetes egyeztetéssel. Bejelentkezni telefonon, vagy
személyesen ügyfélfo
gadási időben lehet.

Zugmann Péter

Szepesfalvy Anna

Sebes Gábor

alpolgármester, Fidesz–KDNP
E-mail: zugmannp@bp22.hu
Telefon: 229-2611/158
Minden hónap negyedik szerdáján: 15.0017.00 óráig előzetes
egyeztetéssel. Bejelentkezni telefonon, vagy
személyesen ügyfélfo
gadási időben lehet.

alpolgármester, Fidesz–KDNP
E-mail: szepesfalvya@bp22.hu
Telefon: 229-2611/158
Minden hónap harmadik hétfőjén: 15.0017.00 óráig előzetes
egyeztetéssel. Bejelentkezni telefonon, vagy
személyesen ügyfélfo
gadási időben lehet.

Fidesz–KDNP
E-mail: sebesg@bp22.hu
Telefon: 229-2611/104-es mellék
Fogadóóra telefonon történt előzetes
egyeztetés alapján,
a megbeszélt időpontban és helyen.

Kállai Tamás

Csiszár Zsuzsanna

Kocsondi György

Fidesz–KDNP
t.kallai@gmail.com
Telefon: 06-30/490-4000
Telefonon történt
előzetes egyeztetés alapján, a megbeszélt időpontban és
helyen.

Fidesz–KDNP
E-mail: batazsuzsi679@gmail.com
Telefon: 06-20/354-9299
Fogadóóra telefonon történt előzetes
egyeztetés alapján,
a megbeszélt időpontban és helyen.

Fidesz–KDNP
E-mail: kocsondi.gyorgy@gmail.com
Telefon: 06-30/962-3739
Fogadóóra telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján,
a megbeszélt időpontban és helyen.

Hvozdovits Máté

Ledniczky Sándor

Krieger Krisztina

Fidesz–KDNP
E-mail: hmtibor@gmail.com
Telefon: 06-20/376-3543
Fogadóóra minden
hónap első csütörtökén. Helye: Polgármesteri Hivatal alagsori 4.sz. képviselői
tárgyaló.

Fidesz–KDNP
E-mail: aqualedniczky@t-online.hu
Telefon: 06-20/983-8920
Fogadóóra telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján,
a megbeszélt időpontban és helyen.

Fidesz–KDNP
E-mail: krieger.krisztina@gmail.com
Telefon: 06-30/932-0186
Fogadóóra telefonon történő előzetes
egyeztetés alapján,
a megbeszélt időpontban és helyen.

A képviselők
fogadóóráinak



képviselet
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Álláspont

Németh Zoltán alpolgármester

Szól a csengő
Sés középiskolák újra megnyitják kapuikat. A nyári szünet után számos

zeptember 1-jén megkezdődik a 2018/2019-es tanév, a kerületi általános

diák számára folytatódik, az elsősöknek pedig most kezdődik az iskolai élet.
Vége a szünetnek, a nagy szabadság időszakának, és jön a kötöttségek, a tanulás időszaka. Akit egy évvel ezelőtt az iskolaválasztás foglalkoztatott, ma
már az iskolapadban ülve ismerkedik egy eddig még szokatlan, izgalmakkal teli világgal.
Bár 2017 óta működtetőként az önkormányzat már nem vehet részt az iskolai élet szervezésében, továbbra is szívén viseli az oktatással kapcsolatos
kérdéseket, és ahogy eddig, idén is mindent megtesz, hogy a kerület iskolái rendben működjenek. Immár harmadik éve ajándékozza meg az önkormányzat a kerületi iskolákban tanuló első osztályosokat köszöntőcsomaggal,
mellyel szeretnénk kifejezni, hogy számunkra is fontos ez a nagy lépés kerületünk gyermekeinek életében. A közel hatszáz első osztályos kisdiák csomagjában lesz többek között tornazsák, uzsonnásdoboz, kifestőkönyv, füzet
és ceruza.
A most induló tanévben az 1-9. évfolyamon alanyi jogon jár az ingyenes
tankönyv, a többi évfolyamon a szociálisan rászorulók, a nagycsaládosok és
a tartósan beteg tanulók kaphatják meg térítésmentesen a kiadványokat. A
rászorulók számára továbbra is biztosítjuk az ingyenes étkeztetést.
Az idén is korábban fizette ki az államkincstár a szeptemberi családtámogatási ellátásokat. Az érintettek már augusztus 27-én megkapták a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást, illetve a gyermeknevelési támogatást.
Idén is számos fejlesztés gondoskodik a kerületi a gyermekek, tanulók kényelméről, és ad nekik újabb és újabb élményhelyszíneket. Az önkormányzat
beruházásában megújult a Szent István és a Dévény utcai játszótér, szeptember elején kezdődik az óhegyi játszótér építése Nagytétényben, amely a tervek szerint október végére elkészül. A kerületi bölcsődékben és óvodákban
több hőérzetjavító fejlesztés történt.
A Kempelen Farkas Gimnáziumban az új tanévben már egy felújított
tornaterem és kiszolgálóhelyiség várja a régi és új diákokat. A kondicionálóterem felújítása mellett a szertár, a kiszolgálóhelyiségek, vizesblokkok is
új külsőt és kedvezőbb funkcionalitást kaptak. A rekonstrukció az önkormányzat 27 millió forintos támogatásával valósulhatott meg. A Budai Nagy
Antal Gimnázium tanulói szeptembertől birtokba vehetik a nyáron átadott
rekortán pályát.
Szent-Györgyi Albert gondolatait idézve kívánok sok sikert minden diáknak az idei tanévre: „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni,
hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.” n

Kázmácz József

Bodrog Zoltán

Vizi Sándor

civil szemmel

Fidesz–KDNP
valtsegeszsegre@gmail.com
Telefon: 06-20/955-3563
Telefonon történt
előzetes egyeztetés
alapján, a megbeszélt
időpontban és helyen

LMP
E-mail: bodrogz@bp22.hu
Telefon: 06-30/5722450
Fogadóóra előre
egyeztetett időpontban a Városházán.

Budafok-Tétény
Baráti Körök Egyesülete
Telefon: 06-20/944-1858
Fogadóóra telefonon
egyeztetett időpontban és helyen.

Vizi Sándor, a Budafok-Tétény
Baráti Körök Egyesületének elnöke,
önkormányzati képviselő

Iskolakezdés 2018
Perlai Zoltán

Dr. Staudt Máté

MSZP
E-mail: jolan.danko@gmail.com
Telefon: 06-20/319-9664
Fogadóóra minden
hónap első hétfőjén,
előzetes bejelentkezés szerint a kerületi
MSZP-irodában. (1222
Budapest, Kossuth Lajos utca 34.)

DK
perlai.zoltan@gmail.com
Telefon: 06-20/214-9996
Minden második csütörtökön 17.00-tól tartok fogadóórát a Demokratikus Koalíció
irodájában. (1221 Bp.,
Kossuth Lajos u. 60.)

Jobbik
E-mail: staudt.mate@jobbik.hu
Telefon: 06-30/408-1376
Fogadóóra minden
hónap utolsó péntekén 17 és 19 óra között a kerületi Jobbikirodában. (1221 Bp.,
Kossuth Lajos u. 60.)

A borfesztiválon
már olvasható lesz
a Bornegyed magazin
őszi száma
A Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon ismét különszámmal jelentkezik a Városházi Híradó és a Bornegyed magazin. Mindkét
lapban értesülhetnek a helyi pincék nyitva tartásáról, és az ott
zajló programokról.
A Városházi Híradóban hagyományainkhoz híven közöljük a rendezvény részletes programját, a Bornegyed magazinban pedig
interjúkat olvashatnak a fellépőkkel. A borfesztivál programjairól szóló mellékletünket és a Bornegyed magazin legújabb számát keressék a pezsgő- és borfesztivál pohárpontjain, ahol a
poharak mellé adnak újságot is. n

Acsengő, jelezve az új tanév kezdetét. Az oktatás szereplői, a tanárok és a di-

hétvégén, a tanévnyitót követően ismételten megszólal az iskolákban a

Dankóné Hegedűs Jolán

Bornegyed
BUDAFOK-TÉTÉNY
KULTURÁLIS
ÉS GASZTRONÓMIAI
MAGAZINJA
2018. ŐSZ

Pezsgőlovag
énekesnő
Budafokon
Micheller Myrtill,
a sokoldalú
énekesnő nyáresté
ken bort
és fröccsöt fogy
aszt 6 

Blahaluisiana:
beat, rock,
örömzene

A bajai, székesfe
hérvári
és mátészalkai tago
kból
álló Blahalouisian
a
zenekar is fellép
a borfesztiválon
10 

Gazdag kínálat
a borfesztiválon
A pezsgők szerelme
seitől
a vörös- és fehé
rborok
kedvelőiig mind
enki megtalálja
a számítását 20


ákok a nyár energiáival feltöltődve kezdik el a következő oktatási évet, és végzik el azt a munkát, amelyet mindkét féllel szemben egyrészt a vonatkozó tantervi követelmények, másrészt a társadalom, de legfőképpen maga a diák célul
tűz a következő időszakra.
Az iskolák vezetőinek is volt idejük átgondolni, hogy milyen célokat tűznek ki iskolájuk számára, mi az iskola küldetése a mai világunkban. Az iskolai élet ugyanis nemcsak a tanulásról kell hogy szóljon, nemcsak a lexikális tudás elsajátításának a helyszíne, hanem olyan készségeket, képességeket,
önismeretet is fejleszt, amely lehetőséget adhat hosszabb távú céljaink eléréséhez, és képessé teheti a diákokat a bennük rejlő értékek megismerésére. Az elkövetkező időszak további feladatot jelent, mert az oktatás rendszerét meghatározó egységes elvárások napjainkban fogalmazzák újra, ami
természetesen azzal jár, hogy a napi munka mellett kritikai észrevételekkel,
jó szándékú közelítéssel kell egy jobb körülményeket biztosító rendszert kialakítani.
Az iskola, így a tanárok felelőssége is megnő a mai világunkban. Feladatuk,
hogy utat, alternatívát mutassanak a társadalomban, neveljék szociálisan elkötelezetté, felelősséget vállalni képes felnőttekké diákjaikat. Fontosnak tartom,
hogy diákjaink hagyományainkra, értékeinkre nyitottak legyenek. Ugyanakkor
legalább ilyen fontos a bennünket körülvevő világ megismerése, és ezért a nyelveket beszélő ifjúság nevelése, hiszen a különböző kultúrákat legjobban az adott
ország nyelvén lehet megismerni. Képesek legyenek továbbá környezettudatos,
etikus döntéseket meghozni, mely szintén értéket képvisel.
Az iskola céljainak megvalósításához az oktatás valamennyi szereplőjének,
a diákoknak, a szülőknek, a pedagógusoknak, az államnak, az önkormányzatnak és a fenntartónak széles körű összefogására és szerepvállalására van szükségük.
Kívánom, hogy kerületünkben ez a közösség, mint az iskolai élet egyik legfontosabb értéke, tartóoszlopa, a következő tanévben is őrizze meg értékképző
és hagyománytisztelő szerepét összetartó erejével.
Ehhez az értékmegőrzéshez, összefogáshoz a kerület civil szervezetei és a
BMTE Sportegyesület közösséget fejlesztő programjaival, a diákok számára
szervezett sporttáborokkal, az oktatás és a sport pozitív egymásra hatásával
tudatosan kívántunk jó hangulatot teremteni a tanévkezdéshez. Bízunk abban, hogy sportolóink az utóbbi időszak figyelemre méltó sportteljesítményével azonos eredményeket érnek el a tanulásban is.
A fenti gondolatokkal kívánok az új tanév aktív résztvevőinek tanulmányi sikereket, közös programokat, megvalósításához sok erőt és egészséget! n
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HIRDETMÉNY

 Városházi Híradó

Hirdetésfelvétel
Médiapartner: Sales Bt.

KÁRPITOSMESTER
MAJOR DEMETER

Megjelenési lehetőségekkel
kapcsolatban kérje tanácsadó
kollégáink segítségét!

Kápritozott bútorok javítása,
áthúzása közülereknek is!

Telefon: 06-20/9589-700,
e-mail: office@keruletilapok.hu

1224 Bp, Dózsa Gy. út 79.
(bejárat a XII. u. felől)
Tel: 362-1889, 0620/422-0131

Apróhirdetés

ÜVEGEZÉS
REDŐNY

SZÚNYOGHÁLÓ

NAPELLENZŐ

NYÍLÁSZÁRÓ

Appróhirdetés-felvétel: GYORSNYOMDA
PROMONTOR UDVAR ÜZLETHÁZ
1221 Budapest, Kossuth. L. u. 25–29.

ELÉRHETŐSÉGEK

szolgáltatás 
Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel, állapottól függetlenül 0-17 éves korig.
Kérésére házhoz megyünk. Tel: 06-30/6821390, www.a111auto.hu

1221 Budapest,
Tóth József utca 21.
06 -1-229-38-86
06-30-944-7084
06-30-627-8778
info@kovacsxxii.hu
www.kovacsxxii.hu

Szobafestéts, csempézést, kőműves munkát
kisebb javításokat is vállalalok. Tel: 0630/975-0053, 06-1-226-2527

MOGYORÓSI
Vízvezeték-szerelő
Bojlerjavítás, csere, vízkőtelenítés.

Segíthetek? Senior hölgyek, urak, mozgáskorlátozottaknak kéz- és lábápolás gyógyító, egyéb közérzetjavító szolgáltatás
több évtizedes gyakorlattal, hívásra házhoz
megyek. Tel: 06-20/9345-811

Mostantól új telefonszámon
érhető el a piacfelügyelő
A Szomszédok Piacának
piacfelügyelőjét a 20/224 36 57-es
telefonszámon lehet elérni.

Mindenféle vízvezeték-szerelési
munka gyors elvégzése!
Tel.: 207-2928, 06 20/911-2679

eladó 
XXII. ker.családi ház kerttel eladó Tanító u.
29. Ára: 95 millió Ft, a Schell kúttal szemben. Tel: 06-70/418-0115
Állat, minden ami fürj! Fürj tojás 20,-Ft, füstölt fürj tojás 80,-Ft, élő fürj 400,-Ft, pucolt
pecsenye fürj 500,-Ft, fürj tészták 1200,-Ft /
kg őstermelőtől, ellenőrzött minőség, házhoz
szállítás a kerületben 3000,-Ft-tól. Tel: 0670/418-0115
Kalodás tüzifa, szén, brikett eladás
házhozszállítása. Homlokzati - tető - és
vízszigetelésforgalmazása. 1116 Bp.,
Fehérvári út 202., Tel: 06-30/9516-583, 0630/650-3512, www.icethermkft.hu

állás 
Csomagoló munkatársakat keresünk a XXII.
kerületi most nyíló élelmiszergyártó üzembe.
Munkaidő: 08:00-16:30; Bér: Bruttó 1203
Ft/óra + cafetéria. Jelentkezni a 0620-4413386-on lehet.

KERT 
Metszést, elvadult kertek rendezését,
fakivágást, füvesítést, sziklakert,- kerti tó
építését és öntözőrendszer kialakítását
vállalalom. Egyben famunkákat is: fa pihenő,
teraszok, féltető, kocsibeálló, kerítés. Kerületi referenciákkal. Tel: 06-20/918-0945,
Monostori Attila
Mindenféle gépi és kézi kerti munkát vállalok vidéken is. Tel: 06-30/682-4431

állásajánlatok

oktatás

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki

A Magyar Örökség díjas
Nádasdy Kálmán Művészeti
Iskola Képzőművészeti
Tanszakán még néhány betöltetlen

ANYAKÖNYVVEZETŐ munkakör
betöltésére

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg.
A pályázatokat 2018. szeptember 30-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „anyakönyvvezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi
e-mail címre: e-mail cím: palyazat@bp22.hu. Feladatok, feltételek, illetmény, egyéb információk: http://
budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki

szociális ügyintéző munkakör
betöltésére
BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: Szociális ügyintéző határozatlan időre.
A pályázatokat 2018. szeptember 20-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „szociális
ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail
címre: palyazat@bp22.hu. Feladatok, feltételek, illetmény, egyéb információk:
http://budafokteteny.hu/ugyintezes/allasajanlatok.
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki

FŐÉPÍTÉSZ, FŐÉPÍTÉSZI
ÉS VÁROSRENDEZÉSI
IRODAVEZETŐ munkakör betöltésére

A Főépítészi és Városrendezési Irodán főépítész, főépítészi és városrendezési irodavezető munkakör,
köztisztviselői jogviszonyban, főosztályvezető-helyettes besorolásban, határozatlan időre.
A pályázatokat 2018. 09. 30-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „főépítész” jeligével
lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@
bp22.hu. Feladatok, feltételek, illetmény, egyéb információk: http://budafokteteny.hu/ugyintezes/
allasajanlatok.

NAGYTÉTÉNYI SPORTEGYESÜLET
– KOHÁSZ SÖRÖZŐ –
SZERETETTEL VÁRJA VENDÉGEIT

helyre lehet jelentkezni tehetséges diákoknak.
A személyes érdeklődőket 2018. szeptember
6-tól 15–18 óra között fogadjuk az iskola központi épületében (a Klauzál Művelődési Ház mellett).
Kérjük, hogy néhány rajzot, festményt hozzanak
magukkal a jelentkezők.
GRAFIKA, FOTÓ, FESTÉSZET,
KERÁMIA, SZOBRÁSZAT
Telefonon felvilágosítást ad Tóthné Millavári Silvia
a 06 30/ 374 69 50 számon.
1222 Bp. Nagytétényi út 31–33. Budafok-tétényi
Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola, intézményvezető: Arató László

program

Eötvös cirkusz 2018!
– Új szuper produkció!!
„TRADICIÓK és GENERÁCIÓK”
gálaműsor

Eötvös cirkusz – a manézs örök csodája
minden nemzedéknek!
BUDAPEST XXII., BUDAFOK, CAMPONA, a TESCO
MELLETT. Szept. 6-tól szept 09-ig.
ELŐADÁSOK: csütörtök és péntek: 18.00 órakor
Szombat: 15.00 és 18.00 órakor. Vasárnap: 15.00
órakor
SZENZÁCIÓS CSALÁDI KEDVEZMÉNYEK!
A PREMIERNAPRA EGYET FIZET, KETTŐT KAP
KEDVEZMÉNY! A B szektorba érvényes a szórólap
felmutatása esetén!
A többi napokon minden jegy árából 500 Ft kedvezmény! Az akció a szórólap felmutatása mellett
vehető igénybe, a készlet erejéig!
Infóvonal: 06-70/356-2346, www.eotvoscirkusz.
com. Facebook: Cirkusz Eötvös. Cirkuszpénztár
nyitva: 10–18 óráig

ESKÜVŐK MEGTARTÁSÁRA, ÉVZÁRÓK, SZÜLETÉSNAPOK, BANKETTEK,
BÁLOK, BARÁTI ÖSSZEJÖVETELEKRE, RETRO BULIK, KAREOKI PARTYK S
EGYÉB RENDEZVÉNYEK MEGTARTÁSÁRA ALKALMAS
KELLEMES, HANGULATOS, HELYISÉG BÉRELHETŐ
VALAMINT FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ SZERVEZETT KONCERT, SPORT ESEMÉNY,
- ÉS VERSENY PROGRAMJAINKRA IS LÁTOGASSANAK EL HOZZÁNK:
TOVÁBBI AKTUÁLIS PROGRAMJAINKAT A VÁROSHÁZI HÍRADÓ című lapban
megtalálja. MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
CÍM: 1225 BUDAPEST, ANGELI ÚT 64. (bejárat a Fáy utca felől)

Városházi Híradó
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Színművész és rádiós
Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat
kitüntetést kapott a kerületi Lázár Csaba
A kerületünkben született és azóta is
itt élő Lázár Csaba színművész, a Magyar Katolikus Rádió vezető bemondója rangos elismerésben részesült
az államalapítás ünnepe alkalmából:
magas színvonalú szakmai munkáját
állami díjjal, a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetéssel
jutalmazták.
ázár Csaba, akit több alkalommal

Lhallhattunk verset mondani Buda-

Szomszéd lány a tizenegyből
A zenei sokszínűségéről ismert Szűcs Gabi is fellép a budafoki borfesztiválon
Szűcs Gabi és zenekara már járt nálunk a kerületben, idén újra megcsodálhatjuk a régi swingslágerek átdolgozásából álló repertoárját.
– Milyen emlékek kötik Budafokhoz?
– Közel van hozzám, amióta az eszemet
tudom, a XI. kerületben lakom. Gyakran
áthaladok Budafokon, szeretem, hogy
vízparton fekszik, csakúgy, mint az én
kerületem nagy része. Szoktam is mondogatni, hogy aki vízpart mellett él, rossz
ember nem lehet. Hát, szeptemberben a
„szomszéd lány” átugrik a kerületből.
Már nagyon várom a koncertet.
– Melyik formációval láthatjuk a
borfesztiválon: az „eredeti” zenekarral, vagy a más, modernebb hangzásvilágú Stereo Swinggel?
– A Szűcs Gabi és zenekara produkció kapott meghívót a fesztiválra. Jóval

csendesebb, hagyományos swingdalok
feldolgozásából álló repertoárral állunk
a közönség elé. A közvélekedéssel ellentétben ez a műfaj nem szomorkás, borongós, hanem igenis szórakoztató. Mi is ezt
a vonalat követjük, aktív közönségrészvétellel zajlanak a koncertjeink.
– Mire gondoljunk?
– Tapsra, táncra csábítjuk a hallgatóságot, szeretjük átadni azt az energiát, ami belőlünk jön, és akkor vagyunk
boldogok, ha a közönség láthatóan élvezi a zenénket.
– Korábban a Gór Nagy Mária
Színitanodában tanult. Kacérkodott a
színészettel, innen jött az ötlet, hogy
szinte interaktív koncerteket adjanak?
– Egész életemben, ha nem is mindig tudatosan, de a zene volt a fő csapásirány. Kisebb koromban fuvolán
és oboán játszottam. Később valóban

Akinek a hegedű a mindene
Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat
kitüntetést vett át Berán Gábor
A Budafoki Dohnányi Zenekar koncertmesterét váratlanul érte a minisztérium értesítése, amelyben augusztus
20-a alkalmából meghívták az állami
elismerések díjátadó ünnepségére. Az
elsőhegedűs Berán Gábor magas színvonalú szakmai munkájáért vehette át
a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári
tagozat kitüntetést a Pesti Vigadóban.
– Tizennyolc évvel ezelőtt kisegítő zenészként került a budafoki együtteshez, de nagyon rövid idő elteltével
szólamvezető, majd koncertmester
lett. Hogyan vált a zenekar egyik első
emberévé?
– Erre az állásra általában próbajátékot hirdetnek, amelyen a hangszeres tudáson kívül a vezetői rátermettséget, koordinálási és kommunikációs
képességet is nézik, én azonban egy
véletlen folytán, „beugrással” kerültem ebbe a helyzetbe, amikor a zenekar koncertmestere pár nappal a hangverseny előtt lemondta a fellépést.
Ezután egyre többet vezettem a szólamot, és a következő évadot negyedéves zeneakadémista létemre már
koncertmesterként játszhattam végig.
Ez a pozíció sokkal több felkészülést
igényel, mert nemcsak a saját szólamomat kell a lehető legtökéletesebben
megtanulnom, hanem az egész partitúrát át kell hogy lássam.
– A szimfonikus zenekar mellett
kvartettben is muzsikál. Ez egyfajta
kirándulás az ön számára?
– Minden zenész álma a kamarazenélés, mert különleges élvezetet nyújt.
Hosszú évek munkája és sok együtt
muzsikálás érlelt minket vonósnégyessé. A Budafoki Dohnányi Zenekar zeneigazgatójától lestem el azt a

vonzott a színészet, de aztán másképp
alakult. Kiderült számomra, hogy úgy
tudok kiteljesedni, akkor lehetek önmagam a színpadon, ha énekelhetek,
zenélhetek, és nem akkor, ha valaki
másnak a bőrébe kell belebújnom.
– Énekelt a Cotton Club Singersben,
rengeteg színésszel, zenésszel dolgozott együtt. Később szinte minden műfajban megmártózott. A Tűsarkú lépteim című lemezét nagyon szerette a
közönség. Miért?
– Én is úgy éreztem, kedveli a közönség. A 60-as évek zenéje inspirálta, egy modern, mai, büszke nő életébe
enged betekintést.
– Tervez folytatást?
– Még az idén szeretnénk kiadni
két EP-t, a már említett Stereo Swing
formációval és a hagyományos zenekarral. n (Szilágyi László)

Hangokba öntött festmény
„Színekkel zenél” a Trio Kolta szombaton, a Fröccs Teraszon
Egy jót fröccsözhetünk a Fröccs Teraszon szombaton, miközben hallhatjuk a
budafoki kötődésű Trio Kolta zenekart,
amelyhez csatlakozott egy virtuóz örmény harmonikás is.
francia származású, de Budafokon

Aélő Kolta Péter zeneszerző, gitáros

korábban klasszikus zenét, majd jazzt
tanult Budapesten, a Zeneakadémián.
– Gyerekként képzőművész szerettem volna lenni, végül gitáros lettem – mondta. – Érdeklődésem a művészetek, kiváltképp a festészet iránt
azonban mindvégig megmaradt. Hangok hallatán színeket látok, képek láttán pedig zenét hallok. Számomra a
muzsika hangokba öntött festmény,
egy kép pedig vászonra vitt zene.
zenebemutató koncert fajtát, amelyben úgy lépünk fel, hogy a közönségnek zenei részletekkel illusztrálva
beszélünk a darabról, mielőtt a teljes
művet eljátszanánk.
– Zenekari zenészként már szinte
mindent elért. Elégedett?
– Igen. Sokat, szinte mindent a Dohnányi zenekarban tanultam. Karmesteri pálcára nem vágyom, bár több éve
lehetőséget kapok arra, hogy évente
egyszer húsz-harminc fővel „karmestermentes” koncertet vezessek, amire kevés koncertmesternek nyílik alkalma. A zeneszerzés nem vonz, de a
hangszerelést nagyon szeretem. A vonósnégyesünk számára, ahol elég jól
ismerem mind a négy szólamot, többször is alkalmam nyílt a hangszereinkre igazítani a játszani kívánt darabot,
és egyszer nagyzenekarra is hangszereltem már, de mindent a hegedűmnek
rendelek alá, ezért mindig úgy alakítom a dolgaimat, hogy a hangszeremen játszhassak. n (Tamás Angéla)

fok-Tétényben, így legutóbb a Hősök
napján is, Arany János műveit tolmácsolja a legszívesebben. Az Arany-emlékév kapcsán a költő balladáiból válogatott, Jézusa kezében kész a kegyelem
című irodalmi összeállítással járta az
országot, hogy zenész kollegájával,
Laczó Zoltán Vincével együtt népszerűsítsék a számára legkedvesebb poéta költészetét.
– Mióta tart ez a nagy „szerelem”?
– A Budai Nagy Antal Gimnáziumba jártam, ahol nemcsak a színjátszó kör munkájában vettem részt, de
rendszeresen szavaltam is. Beneveztek a III. Országos Arany János Balladamondó Versenyre, ahol a száztizenhét versmondó közül az első lettem.
Ez a meghatározó élmény indított el
a versmondó és a színészi pályámon.
Ma már szívesen választom Petőfi verseit is, közel áll hozzám Nagy László,
Vörösmarty és Vajda János költészete, a kortárs költők közül Bódás János
és Nagy Gáspár, Balassi költeményeit
tolmácsolni pedig óriási öröm. Úgy vélem, magyar színésznek magyar költők
verseit mondania kell.
– A Nemzeti Színiakadémia elvégzése után azonnal a Nemzeti Színházhoz
került. Onnan a soproni Petőfi Színházhoz vitte az útja, majd szabadúszó
lett, de közben a Magyar Katolikus Rádióban elkezdett rádiózni is.
– Rengeteget tanultam az első időszakban. Olyan színészlegendákkal

játszhattam, mint Sinkovits Imre vagy
Agárdy Gábor. Szerettem a színházat
és szeretem ma is, de a rádiózással kiteljesedhettem. A rádiószínházban a
rádiójátékokban mindent ötvözhetek,
amit szeretek: a hangok művészetét, a
közösségi játékot és a rendezést.
– Nem hiányzik a színházi légkör?
– A színpadi játék szeretete nem
múlik el, ezért a rádiózás mellett különböző társulatoknál kerestem és keresem is a lehetőségeket, de az igazi
nagy öröm a Budakeszi Templomkert
Színház megálmodása és létrehozása. Második éve játszunk három-három előadást a makkosmáriai templom
kertjében. Az idei nyári szabadtéri előadásunkban Apor Vilmos püspöknek
állítottunk emléket, de az alkotás csúcsa számomra mindenkit – a színészeket, civileket, a helyi önkormányzatot,
a katolikus egyházközséget, a református kórust, a művelődési házat – összefogni egy közös ügyért. Ez mindennek
az esszenciája. n (T. A.)

Kolta Péter 2007-ben szerzett diplomát a Zeneművészeti Főiskolán Babos Gyula és Horányi Sándor növendékeként. Azóta idehaza és külföldön igen
sok helyen zenélt, tavaly például Kanadában lépett fel társaival. Idén jelent meg a
trió első lemeze Trio Kolta 1. címmel. A
kompozíciókat, azaz tíz számot modern
és kortárs képzőművészek alkotásai ihlették, a gitárjátékban érezhető a klasszikus
zene és a flamenco hatása. Nem véletlenül, hiszen a zenekar vezetője és névadója
rajong a híres spanyol műfajért. A lemezről még a következőt tudtuk meg:
– A lemezen az együttesben a Prima
Primissima díjas Máthé László nagybőgőzik és a fiatal generáció egyik kiemelkedő zenésze, Márkosi András dobol,
több kompozícióban David Yengibarian

szerepel harmonikán. A Budapesten élő,
örmény származású művész egyéniségével, magas színvonalú játékával különleges atmoszférát teremt. Hozzá azért
ragaszkodtam, mert sokat jártam Franciaországban, és ott annyira megtetszett
a harmonika mint hangszer, hogy elhatároztam, ha hazajövök, keresek egy jó
harmonikást. Így bukkantam Davidre,
mert az ő játéka áll hozzám a legközelebb. Igen sokrétű a repertoárja, játszik
jazzt és örmény dalokat is, de majd meggyőződhet erről a fesztiválon a budafoki
közönség is szeptember 1-jén délután negyed hatkor a Fröccs teraszon.
Rajta és Kolta Péteren kívül láthatóhallható még a Trió Kolta másik felállásában Lutz János nagybőgőn és Badics
Márk dobon. n (Temesi László)
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A jövő generációiért
Bárczy István-díjjal ismerték el Brauner Gusztávné munkáját
Pedagógusnap alkalmából a Főpolgármesteri Hivatalban Bárczy István-díjjal ismerték el az idén nyugdíjba vonuló
Brauner Gusztávné munkáját. A 2010-ben
alapított kitüntetést azok kaphatják meg,
„akik hosszú éveken át kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak a jövő generációjának neveléséhez, oktatásához,
képzéséhez, és ezáltal a főváros fejlődéséhez”.
XXII. kerületi Egyesített Óvoda álintézményvezető-helyettesét
Karsay Ferenc polgármester terjesztette
fel erre a kitüntetésre, amellyel nagy hivatástudattal, türelemmel végzett óvodapedagógusi tevékenységét, valamint innovatív és kompromisszumkész vezetői
munkáját értékelték.
– Két éve a kerületi Tóth József-díj,
idén pedig ez a kitüntetés igazán méltó
befejezése a pedagóguspályának. Elégedetten ment nyugdíjba?
– Nagyon jólesett az elismerés, kön�nyekig meghatott. Amikor felhívtak a
fővárosi önkormányzattól, el se tudtam képzelni, miért kereshetnek engem,
mit követhettem el. A díj átadása után az
egész június az ünneplésemről szólt. Így
is terveztem: a pályát a csúcson abbahagyni, a helyemet időben átadni a fiataloknak, és emelt fővel nyugdíjba menni.
– Az élete is a terveinek megfelelően
alakult?
– Már kicsi gyermekkoromtól óvó
néni akartam lenni, és mindig az óvoda
töltötte ki az életemet. Több mint negyven éve óvónőként kezdtem el dolgozni. 1981-től az Anna utcai, majd a Rózsakerti óvodában helyezkedtem el
tagóvodavezető-helyettesi munkakörben.
Közben tettem egy kitérőt: Rózsavölgy-

Atalános
Jungné Szabó Edit
Karsay Ferenc polgármesterrel
és Németh Zoltán alpolgármesterrel
a díjátadón
Fotó: Kocsis Zoltán

„Minden kisgyerek
külön egyéniség”

Jungné Szabó Edit óvodapedagógus Mihalik Sándor-díjat kapott
Meghatottan vette át Jungné Szabó Edit
óvodapedagógus a Kerület napján a Mihalik Sándor-díjat. Az Év pedagógusa
szerint egy óvónő csak akkor dolgozhat
eredményesen, ha az óvoda gyermekközpontú, érzelmi biztonságot nyújt a
gyerekeknek, nyugodt légkörű és családias. Számára azonban nagyon fontos a
kölcsönös tisztelet, egymás megbecsülése és a gyermeki jogok tiszteletben tartása is, de elsősorban a gyermekek feltétel nélküli szeretete.
– Óvónőként több mint harminc éve,
tagóvodavezető-helyettesként húsz éve
tevékenykedik Budafok-Tétényben. Örült
a kitüntetésnek?
– Az eltelt évek alatt a pedagógusnapi ünnepségen már három alkalommal
kaptam nyilvános dicséretet a kerületben egy-egy év munkájáért, de ilyen elis-

merésben még nem volt részem. Nagyon
megtisztelőnek érzem, hogy felterjesztettek erre a díjra, és meg is kaptam.
Amikor megtudtam, annyira elérzékenyültem, hogy hirtelen meg sem tudtam
szólalni. Ez a kitüntetés nem egy, hanem
több mint harminc évről szól, amelyet a
Rózsakert Tagóvodában eltöltöttem.
– A diploma megszerzése óta ebben
az óvodában dolgozik. Milyen nehézségekkel szembesül?
– Az előző nevelési évben huszonhét
kisgyermek járt a csoportomba, de idén,
a nagycsoportban már harmincan lesznek. Hála Istennek sok a gyerek a kerületben, de ilyen létszám mellett nem
könnyű megvalósítani a tehetséggondozást és alkalmazni az egyéni bánásmódot. Minden kisgyerek külön egyéniség,
többek között ezért is vettem részt egy
fejlesztőpedagógusi képzésen. Így még

inkább személyre szabottan tudok foglalkozni a hozzám járó gyerekekkel.
– Úgy tudom, a természetvédelem és
a környezettudatosság is szívügye, sőt
ilyen típusú végzettséget is szerzett.
– Az óvodában mindnyájan fontosnak tartjuk, ezért nálunk március elseje
az „újrapapír” napja. Azon a héten csupa papírból készült dolgot készítünk, de
én az év folyamán is mindenféle anyagot
felhasználok ahhoz, hogy új, saját készítésű játékokkal lepjem meg az óvodásainkat. A tanulási folyamatot a játékba integráljuk, és amennyiben jó eszközökkel
jól tudjuk a gyerekeket motiválni, akkor
mindegyikük szívesen részt vesz a közös
tevékenységben. A mi feladatunk, hogy
érdeklődést ébresszünk bennük, és minél hosszabb ideig fenntartsuk a figyelmüket, ezt pedig érdekes játékokkal és jó
ötletekkel érhetjük el. n (Tamás Angéla)

Orvosnak készülő bajnok
Kulcsár Panka Munkácsy Károly-díjat vehetett át
A tizenhét éves Kulcsár Panka Éva kitűnő tanulmányi eredménye és kiváló versenyeredményei elismeréseként idén két
díjban is részesült: megkapta a „Magyarország Jó tanulója – Jó Sportolója 2017”
kitüntetést, Budafok-Tétényben pedig
Munkácsy Károly-díjat vehetett át.
z igen aktív versenyszezon még nem

Aért véget számára, hiszen szeptember

első napjaiban rendezik meg az Atlétika
Ifjúsági Magyar Liga döntőt, ahol valószínűleg ő is rajthoz áll majd.
Kulcsár Panka érdeklődésünkre válaszolva elmondta, hogy a Budafoki
MTE versenyzője. Tíz éve Bartha Attila az edzője, aki családi nyaralásával ös�szekötve rendhagyó edzőtábort szervezett
számukra balatonszéplaki nyaralójában,
hogy a szezonvégi versenyekre is fel tudjanak készülni. Akkor rendezik ugyanis a pontszerző ligaversenyeket, és edzőjük szeretné, ha jó formában maradnának.
Hozzátette: a július eleji Európa-bajnokság előtt már voltak edzőtáborban Tatán,
de edzőtársai, Kőszegi Míra és Molnár
Janka a nyár közepén a finnországi Tamperébe utaztak Bartha Attilával, hogy részt
vegyenek a junior-világbajnokságon.
– Hosszúra nyúlt a szezon, májusban
és júniusban folyamatosan versenyeztünk. Nagyon jó, hogy hárman edzünk
együtt, mert nem kell egyedül futni, és

Városházi Híradó
budafok-tétény

támogatni tudjuk egymást. Bár sok esetben egymás ellen állunk rajthoz, egyáltalán nincs köztünk rivalizálás – mesélte Panka, aki arról is beszámolt, hogy az
országos csapatbajnokságon a két lánnyal
hárman alkotva csapatot az első helyen
végeztek a 400 méteres gátfutásban. Eddigi nemzetközi eredményei között számon tart I. és IV. helyet, az országos versenyeken II. és III. helyezéseket, és több
szép, regionális eredményt is. Legjobban
azonban egyéni országos bajnoki győzelmének örül, amelyet elsőéves serdülőként ért el 300 méteren.
Ebben a szezonban az Országos
Bajnokságon 400 méteren síkfutásban
és ugyanilyen távon gátfutásban is IV.
lett, ahogy Szlovéniában, a válogatott
viadalon is IV. helyet szerzett 400 méter gáton.
– Az Ifjúsági Eb-n a svéd váltóban
hatodikak lettünk. Ebben az évben erre
vagyok a legbüszkébb, mert ez mégiscsak egy kontinensviadal volt – mondta a Kempelen Farkas Gimnázium most
már tizenkettedikes tanulója, aki gőzerővel tanul, hogy érettségi után felvételt
nyerjen a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karára. Orvosnak
készül, de a sport közelében szeretne maradni, ezért most úgy képzeli, hogy számára a sportorvosi hivatás felelne meg
leginkább. n (Tamás Angéla)

ben férjemmel egy magánóvoda alapításába fogtunk. A kihívások mindig lázba
hoztak, szeretem megoldani a problémákat, szeretek új dolgokat kipróbálni, de a
magánóvodát pénz hiányában sajnos nem
tudtuk sokáig működtetni, így kerültem a
Rózsakerti óvodába.
– Az utolsó tíz évben az Egyesített
Óvoda általános vezetőhelyettese volt.
Nem hiányoztak a gyerekek?
– Előtte sokat voltam gyerekek között, bár nem eleget. Az ember életének
legőszintébb életszakasza az óvodáskor, ilyenkor nagyon jó a gyerekek között lenni. Nagy kár, hogy az emberek
ezt az érzelmi időszakot nem viszik tovább az életükben. Az új intézményrendszer kialakítása azonban izgalmas dolognak bizonyult, tizennégy óvodát úgy
összefogni, hogy az ember nincs ott –
szép feladat. Nekem a hatalmas kihívás
is örömet okozott. Az utóbbi években elsősorban a tanügyigazgatással foglalkoztam, az a szülőkről és a gyerekekről szól.
Mindig teljes szívvel végeztem a munkámat, és az is jó érzés volt, amikor segíteni tudtam. n (Tamás Angéla)

Karsay Ferenc és Brauner Gusztávné

Fotó: Kocsis Zoltán

Nehéz meccs Budafokon
A BMTE vereséget szenvedett a Soroksártól
okan bíztak abban, hogy a BMTE

Sitthon megszerezheti a három pon-

tot a Soroksár ellen, de sajnos nem így
történt. A mérkőzés első perceiben biztató volt a játékunk, de hiába veszélyeztettük Pölöskei Péter révén már
korán az ellenfél kapuját, a 8. percben mégis a vendégek szereztek vezetést egy pontrúgást követően. Szöglet
után az előrehúzódó hátvéd, Bor Dávid
fejelt a kapunkba. A soroksáriak támadásban maradtak és a félidő közepén
újabb gólt szerezhettek volna. Ez azoknak az ordító hibáknak volt köszönhető, amelyet a védelmünk követett el, a
kapusunk egy rossz kifutása után például Oláh Bálintnak sikerült mentenie
a gólvonal közelében. A 32. percben
viszont már ő is tehetetlen volt. Lakatos István egy kontrát követően, egy
gyatra szerelési kísérlet miatt egyedül
húzott el a jobb szélen és Póser Dániel lábai között gurított a hálóba. A játékrész utolsó perceiben Khiesz Kor-

nél csúsztatása már jelezte, még nem
lefutott a meccs. A soroksáriak kapusa,
Kovács Dániel azonban nagyot védett.
A szünet után Boros Gábor állt be,
aki ígéretes helyzetben fejelhetett, de
Kovács ezúttal is hárított. Az 59. percben viszont sikerült szépítenünk, Khiesz
szépen fordult le emberéről, és a balös�szekötő helyének közeléből laposan
rúgta el a labdát a hosszú alsó sarokba.
A folytatásban a Soroksár szinte ki sem
tudott szabadulni a kapuja elől, mégis
3-1 lett a végeredmény (a 93. percben a
csereként beállt Albert Ádám lőtt a kapunkba). Ebben nagy szerepet játszott,
hogy a 83. percben Pölöskeit kiállította a játékvezető, mert ollózó mozdulatánál megrúgta Gyömbér Gábort. Ha Bogár Gergő sárgát adott volna, ami egy
nem szándékos szabálytalanságnál jár, a
játék képe alapján az eredmény is másképp alakulhatott volna. A BMTE legközelebb szerdán, 19 órától a Csákvár
vendégeként lép pályára. n (VH)
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BUDAFoKI PEZSGŐÉS BORFESZTIVÁL
2018. szeptember 1-2.

Programfüzet
Színpadi prOgramOk

BOR
UDVAR

PEZSGŐ
TÉR

FRÖCCS
TERASZ

PIACTÉR

OROSZLÁNOS UDVAR

DUNA VITEX SZÍNPAD

PROMONTOR UDVAR

Leányka u. 1/B

Savoyai Jenő tér

Kossuth Lajos utca 25-29.

BUDAFOKI SZOMSZÉDOK
PIACA előtti tér

SZEPTEMBER 1. SZOMBAT

SZEPTEMBER 1. SZOMBAT

SZEPTEMBER 1. SZOMBAT

SZEPTEMBER 1. SZOMBAT

13:30 – 14:30 AMBERJACK

10:00 – 11:00 ÜNNEPÉLYES
MEGNYITÓ

14:00 – 15:00 PALÁSTI MÁTÉ

15:30 – 16:30 MEDLEY’S

11:00 – 12:00 TÁ-TI-KA

11:30 – 12:30 AKROPOLIS
COMPANIA ÉS STEFANIDU
JANULA, KARIATIDÁK KÓRUS

– a Pincejárat Tehetségkutató nyertese

12:45 – 13:45

17:30 – 18:30 HOLLYWOODOO

15:30 – 16:45 RAFAEL MÁRIÓ
TRIÓ

BUDAFOKI
FÚVÓSEGYLET

- a Roma Nemzetiségi Önk. műsora

14:30 – 15:00 POLYÁK RITA

19:30 – 20:45 THE QUALITONS
21:45 – 23:00 BLAHALOUISIANA

15:00 - 15:30 PROMONTORIUM
BORLOVAGREND ÜNNEPÉLYES
AVATÁS
16:15 – 17:15

23:00 – 02:00 DJ CSONGRÁDI
TAMÁS

17:15 – 18:30

HOPSTERZ

– a Pincejárat Tehetségkutató különdíjasa

TRIO KOLTA &
DAVID
YENGIBARIAN

19:00 – 20:15 SZŰCS GABI ÉS
ZENEKARA

- a Görög Nemzetiségi Önk. műsora

13:00 – 14:00 NÁDASDY
NÉPTÁNCCSOPORTOK
15:00 – 16:00 ZSIKÓ ZENEKAR
16:45 – 17:45 KARAVÁN
FAMÍLIA

- a Roma Nemzetiségi Önk. műsora

18:30 – 19:30 ESSZENCIA
ZENEKAR km. BOGNÁR SZILVIA
ÉS PETRUSKA ANDRÁS

20:30 – 21:45 THE BIEBERS

20:45 – 22:00 SUBA ATTILA
ÉS A SOULFOOL

SZEPTEMBER 2. VASÁRNAP

SZEPTEMBER 2. VASÁRNAP

SZEPTEMBER 2. VASÁRNAP

SZEPTEMBER 2. VASÁRNAP

15:00 – 16:00 KONYHA

10:00 – 10:30 HABÓK JÁNOS
bűvész

14:00 – 15:00 DOBAI TRIÓ
15:30 – 16:30 EQUINOX

10:00 – 10:45 A MALACON
NYERT KIRÁLYLÁNY – MAJORKA
SZÍNHÁZ

17:15 – 18:15

11:30 – 13:00 JÓNI GYÖRGY ÉS
A PUSZTA TŰZ ZENEKAR

16:45 - 17:45

18:15 – 19:30 SOUL SURGE

TOM STORMY
TRIÓ feat.
PETROVNA

11:30 – 12:30

18:45 – 19:45 ACOUSTIC LOOPS
20:45 – 22:00 RANDOM TRIP

FARKASHÁZI
RÉKA ÉS A
TINTANYÚL

13:00 – 13:30 HEVESI TAMÁS
14:15– 15:15

JAZZTELEN

16:15 – 17:15

BUDAFOK BIG
BAND &
VERES NIKA

SUBTONES

19:00 – 20:00 HENDRIX
PROJECT

20:30 – 22:00 GÓBÉ ZENEKAR

14:45 - 16:00 WESZELY ERNŐ
16:30 – 17:45 PRAVO ZENEKAR
- a Bolgár Nemzetiségi Önk. műsora

20:45 – 22:00 SOULBREAKERS

18:15 – 19:45

CZINEGE BANDA

20:30 – 22:00 BERECZKI
ZOLTÁN

18:00 – 19:15 VINTAGE DOLLS
20:15 – 21:45 MYRTILL ÉS A
SWINGUISTIQUE

FB.COM/BUDAFOKIBORFESZTIVAL • BUDAFOKIBORFESZTIVAL.HU
A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! LAPZÁRTA: 2018. augusztus 22.
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 Városházi Híradó

POlgármesteri köszöntő
Idén már 29. alkalommal rendezzük meg Dél-Buda legnagyobb fesztiválját,
ahol a borbarátok, a pezsgőkedvelők, a zenéért rajongók, a kultúra szerelmesei
és a családi programok kedvelői találkozhatnak szeptember első hétvégéjén.
Bár a több tízezer látogató különböző élményeket keres, egy dologban biztosak lehetnek: szeptember első hétvégéjén mindenki itthon érezheti magát
Budapest Bornegyedében, Budafok-Tétényben.

A kulturális programok között idén is mindenki megtalálhatja a kedvére valót.
Hangulatos, macskaköves Művész utca kerületi képzőművészekkel, kézműves
vásár és színes gyerekprogramok a megújult Szent István mesetéren. Négy
színpadon több mint 50 fellépő koncertje várja Önöket.
Legyen Ön is részese a pezsgő borkalandnak, hozza el családját, intsünk búcsút
együtt a nyárnak Budafok-Tétényben!

Karsay Ferenc
polgármester

Ünnepélyes megnyitó
Idén új útvonalon halad a szüreti felvonulás!
Szeptember 1-én, szombaton 9.15 - 10.00 óra között látványos szüreti felvonulás a magyarországi borrendek kíséretében a Záborszky Pincészettől a
Savoyai Jenő térig.
A felvonuláson közreműködnek a Budafoki Fúvósegylet, a meghívott borlovagrendek képviselői, a Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és
Általános Iskola néptáncosai, a Szupernovák Mazsorett, Testvérvárosi delegációk
és a Reneszánsz Hölgyek Társasága.

10.00 órakor ünnepélyes megnyitó a Savoyai Jenő téren.
Köszöntőt mond: Karsay Ferenc polgármester
Rendezvény fővédnöke: Tarlós István Budapest Főpolgármestere
Beszédet mond: dr. Szeneczey Balázs Budapest Főpolgármester-helyettese
Vendégelőadó: Dalinda (Paár Julianna, Tímár Sára, Orbán Johanna)
Szőlőáldás a kerületi történelmi egyházak közreműködésével.

családi És GyermekprOgramOk
Gyermek liget
A Gyermek liget központi helyszíne a megújult Szent István tér, ahol Budafok belvárosának új csodáját, az államalapító királyunk korát idéző egyedi játszóteret
és pihenőparkot is birtokba vehetik a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválra látogató gyermekek és családok. A Szent István tér felújítása Budapest Főváros támogatásával,
a TÉR_KÖZ pályázat keretében valósult meg. További gyermek programok, játszó és alkotóházak, foglalkozások várnak mindenkit a Fesztivál területének több pontján.

RÓZSAKERTI BAPTISTA KÖZÖSSÉG (Szent István tér)

Sátruknál társasjátékokkal, népi fajátékokkal, bábozással, mesemondással és
koncerttel várja a családokat a Rózsakerti Baptista Közösség (Otthon Tétényben
Közhasznú Egyesület). A részletes program a helyszínen vagy a www.budafokiborfesztival.hu/program-bontas oldalon olvasható a fesztivál ideje alatt. Gyülekezetünk – amely a Pillangó Óvoda fenntartója – Budatétény egyik legszebb utcájában,
a Dézsmaház utca 33-ban található. Ha lelki felüdülésre vagy egy jó beszélgetésre
vágysz, látogass meg minket bármelyik vasárnap 10:00 órakor közösségi alkalmunkon.

MOLYOLDA (Szent István tér)

Közkívánatra ismét ellátogat a rendezvényre a népszerű játszóház, idén még szélesebb kínálattal várja kisebb-nagyobb Vendégeit: a XX. század elejének népszerű
játékai gyönyörű kivitelben még mindig óriási örömet, remek szórakozást kínálnak.

REGIO JÁTÉK (Piactér)

NAGYTÉTÉNYI KASTÉLYMÚZEUM (Piactér)

A Nagytétényi Kastély a korábbi évekhez hasonlóan idén is örömmel vesz részt a
Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon. Sátrunknál a vállalkozó kedvű családok ismét
kipróbálhatják kedvelt szabadtéri játékainkat, például az óriásmalmot, illetve fából
készült logikai játékainkat és kirakóinkat.
Az alkotni vágyók idén bohém, virágos-leveles fejpántot, illetve barokkos árnyképet készíthetnek majd.

OTP - KÉZENFOGVA KAMION (Donszky Árpád utca)
Egy belülről kalózhajóvá alakított, speciális kamionnal várunk, melynek minden
játéka, minden berendezése, a legutolsó szög is azt a célt szolgálja, hogy a gyerekek megértsék, elfogadják a fogyatékos embertársainkat. A KézenFogva Alapítvány
kamionja a gyermekek természetes kíváncsiságára épít és emel hidat a fogyatékos
emberek felé. Azzal, hogy ledöntjük az előítéleteiket, tévhiteiket, elérhetjük, hogy
nyitott, érdeklődő felnőttekké váljanak és a holnap fogyatékos emberei egy valóban befogadó társadalomban élhessenek.

A REGIO JÁTÉK az őszi-téli időszak legújabb játékait hozza el a Budafoki Pezsgőés Borfesztivál vendégeinek! Nem csak a legfrissebb játékokat próbálhatják ki
a gyerekek, hanem kreatív sarok, rajzolás, ügyességi játékok fiúknak és lányoknak, szivacslövő, zsiráf óriásbáb – közös fotózással, sok ajándék és kedvezményes
kuponok is várnak mindekit.

HAGYOMÁNYŐRZŐ FA JÁTÉKOK (Pezsgő tér)
Idén is várunk mindenkit a Pezsgő téren hagyományos ügyességi játékokkal.

TROPICARIUM (Piactér)

A Gyermek liget felsorolt programjai ingyenesek.
További gyermekprogramok térítés ellenében: ládavasút (Szieszta Pont), ugrálóvár
(Donszky Árpád utca), arcfestés (Kossuth u., Savoyai tér)

A Tropicarium állatokkal, állatos kvízekkel, kreatív tevékenységgel, érdekes állatpreparátumokkal várja az érdeklődőket.

Szőlőskert gyermeksátOr
Helyszín: Dr. Takács Pál Park (Bp. XXII. Plébánia u. – Knoll József u. sarok a Szt. Lipót plébániatemplom mögött)

Egész napos ingyenes program szombaton és vasárnap: Kézművesség – Óvodás foglalkozás – Könyvek
SZOMBAT (11:00-20:00 óra)
11:00-11:30 Megnyitó
11:30-12:30 Bábjátékok (Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola)
14:00-15:00 Ahhozképest együttes koncert
(https://www.facebook.com/ahhozkepest/)
12:00-15:00 Arcfestés
14:00-18:00 KUKORICÁZZUNK! Sokféle játék a kukoricával
14:00-18:00 Gyurmavilág
16:00-17:00 Budafoki Kis Big Band
19:30-21:30 Spárga együttes koncert (http://www.spargazenekar.hu/ )
Egész nap (11:00-20:00) szabadtéri gyermekjátszótér, kézműves foglalkozás.
A helyszínen is lehet jelentkezni!

VASÁRNAP (10:00-16:00 óra)
10:30-11:30
13:00-15:00
14:00-15:00
13:00-16:00
13:00-16:00

Ifjúsági istentisztelet (közreműködik a Ifi Zenekar)
Gyurmavilág
Bábjátékok (Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola)
Arcfestés
KUKORICÁZZUNK! Sokféle játék a kukoricával

Egész nap (10:00-16:00): szabadtéri gyermekjátszótér, kézműves foglalkozás.
A helyszínen is lehet jelentkezni!
Szeretettel várunk!
Szervező: Bp.-Budafoki Református Egyházközség
(1221. Demjén István u. 2. www.feltamadas.hu)
Budafok-Tétény Önkormányzata és a Budafoki Református Keresztény
Alapítvány támogatásával

A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! LAPZÁRTA: 2018. augusztus 22.
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Művészeti PrOgramOk
Művész utca
Idén 2018 szeptember 1-én és 2-án ismét Művész utcává változik a Budafok belvárosában lévő Magdolna utca. A borfesztivál forgatagából belépve a Magdolna
utcába szokatlan látvány fogadja majd az arra látogatókat. A Művész utca egészét kortárs művészek installációi töltik meg élettel. A Művész utcában bárki részt
vehet a programokon, rajzolhat, agyagozhat, festhet, fotókat nézhet 3D szemüvegben, olvashatja a könyveket, részese lehet a művészek által bemutatott világnak
a képzőművészeti installációk megtekintésekor, kipróbálásakor.

Herendi Péter fotóművész Virágok c. vizuális válogatása és Beregi Edina fotóművész rövidfilmje is látható lesz, majd Drégely Imre fotóművész Slide showja lesz
megtekinthető a Kossuth iskola falán.
Szeptember 2. vasárnap
14:00-16:00 Artér sátor: „Agyunkra megy az agyag és még más is”
16:00
DNS Trió
18:00
Janca Dániel – dobszóló – Két részletben

Kiállító Művészek: Csobán András, Filotás Viktória, Kutasi Tünde, Molnár Zoltán,
Pável-Grósz Zoltán, Pető Márk- Kaszás Réka, Prizma Kollektíva Kortárs Összművészeti Közhasznú Egyesület, Szilágyi- Várhelyi Csilla, Sztrakay Orsolya, Vincze
Ágnes, Szabó Ottó - ROBOTTO és AQB

KIÁLLÍTÁSOK:

FSZEK Budafoki Könyvtárának sátrában lesz beiratkozási lehetőség, könyvtári
információk, folyóirat lapozgató, és kézműves foglalkozás kicsiknek. Megtudhatják, mi is az a Budafoki Topotéka. Bemutatja legújabb alkotásait a Budafoki
Fotóklub. Mindeközben Majecsko autentikus Slow-Food finomságait kóstolhatja
meg a közönség.

PROGRAMOK, KONCERTEK:

Szeptember 1. szombat
14:00-16:00 Artér sátor: „Agyunkra megy az agyag és még más is”
16:00
Feketén-Fehéren avagy Demeniv Mihály - harmonika és
Tálas Áron - zongora koncertje.
17:30
a TRakija zenekar muzsikál a színpadon
20:00
vetítés: Művészet- más kép

A Budafoki Pezsgő és Borfesztivál ideje alatt megtekinthető lesz a Magdolna
Borházban (1221 Budapest, Magdolna u. 30.) az Artér M.E. Rajzás című kiállítása,
melynek megnyitója: augusztus 31-én pénteken 16:00 órakor lesz. Bak Ildikó,
a Magdolna Borház vezetője fogadja a vendégeket, ünnepélyes köszöntőt mond
Németh Zoltán alpolgármester.
A Kossuth utca 24. épületében a #hellobudafok című kortárs művészeti kiállítás tekinthető meg ingyenesen napközben a borfesztivál ideje alatt, melynek
ünnepélyes megnyitója szeptember 1-én 12:00 órakor lesz. A kiállítást megnyitja:
N. Mészáros Júlia művészettörténész.
A hamarosan megújuló kiállítóterem és művészeti bázis névpályázatával kapcsolatban is a Kossuth utca 24-ben adható le a szavazat.
Bakó Károly grafikus, Csobán András festőművész közös tárlata nyílik a Soós
István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola
(1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 83.) tornatermében. A kiállítás megtekinthető
a XXIX. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál ideje alatt, nyitvatartási időben.

art quarter budapest (aqb)
SZEPTEMBER 1. szombat
11:00–18:00 Liquid Bodies – cseh művészek csoportos kiállítása / aqb Project Space
11:00–18:00 Design vásár az aqb udvarán
11:00–18:00 aqb AiR - Sarah Fonzi (USA) rezidens művész kiállítása
/ aqb főépület 4.em.
11:00–18:00 Hangszobrászat a 4DSOUND Stúdióban
Alkotók: Nagy Ákos, Sol Ey, Tiernan Cross
11:00–18:00 Nézz a szellemgépbe – kiállítás a The Rub c. film nyersanyagából
/ aqb Sound Studio előtér/
11: 00–23:00 Az aqb-ben alkotó művészek installációi az udvaron
14:00–16:00 Süti workshop Majecskoval & művészetpedagógiai foglalkozás
Max. 25 fő. Regisztrációhoz kötött: majawanot@gmail.com
Találkozási pont az aqb udvarán.
16:00–18:00 Látogatás a Rózsavölgyi csokoládéműhelyben
– avagy hogyan lesz a kakaóbabból csokoládé?
Max. 20 fő. Regisztrációhoz kötött: info@rozsavolgyi.com
19:00–20:00 The Rub filmvetítés - Lichter Péter & Máté Bori / aqb Sound Studio
60 perces kísérleti film magyarul, angol felirattal, 2018,
Regisztrációhoz kötött: md@aqb.hu
21:00-23:00 Hangszobrászat a 4DSOUND Stúdióban
Alkotók: Nagy Ákos, Sol Ey, Tiernan Cross

SZEPTEMBER 2. vasárnap
11:00–18:00 Liquid Bodies – cseh művészek csoportos kiállítása / aqb Project Space
11:00–18:00 Design vásár az aqb udvarán
11:00–18:00 aqb AiR - Sarah Fonzi (USA) rezidens művész kiállítása
/ aqb főépület 4.em.
13:00–18:00 Interaktív virtuális valóság demo program a 4DSound
hangrendszerén
Alkotók: Pribék Gábor és Filip Ruisl, a 4DSOUND & Kitchen Budapest
együttműködésében
11: 00–23:00 Az aqb-ben alkotó művészek installációi az udvaron
16:00–18:00 Látogatás a Rózsavölgyi csokoládéműhelyben
– avagy hogyan lesz a kakaóbabból csokoládé?
Max. 20 fő. Regisztrációhoz kötött: info@rozsavolgyi.com
19:00–20:30 Shaibo koncert

Együttműködő partnerek:
4DSOUND, Majecsko, Soldivision, Rózsavölgyi Csokoládé
Támogató partner:
Budafok-Tétény Önkormányzata

Szieszta Pont
Ezt a helyszínt azoknak is ajánljuk, akiket a minőségi borok kóstolása, a kerthelyiségek hangulata vonz!
A kényelmes, árnyas helyszínen a baráti beszélgetések közben kiváló borászatok tételeit kóstolhatjuk.

DUNA VITEX KFT. a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon

A kerület egyik legnagyobb foglalkoztatójaként saját standdal jelenik meg az
idei fesztiválon a Duna Vitex Kft. A Gyermek liget szomszédságában, a Szieszta
ponton várunk minden kedves érdeklődőt, ahol játékos bepillantást nyerhetnek
tevékenységünkbe!

YouInHerit sátor

KertmOzi

Szeptember 1. szombat
11:00 Babe
Bab ea akismalac
kismalac
15:00
15:00 Vuk
Vuk
19:30
- Videoton labdarugó mérkőzés
20:00Ferencváros
Pogány Madonna

Van egy jó ötleted? Most sokat ér!
Gyere a Szieszta Pontra, keresd a YouInHerit sátrat a további információkért,
és játssz értékes nyereményeinkért!

Szeptember 2. vasárnap:
11:00 Babe,
a városban
Bab e,kismalac
kismalac
a nagyvárosban
15:00
15:00 Ludas
LudasMatyi
Matyi
20:00
pogány Madonna
18:00 A
Ferencváros
TC–MOL Vidi Nb1-es labdarúgó mérkozés

Szintén a Szieszta ponton vár mindenkit a Klauzál Ház és a Tomori Pál Főiskola
sátra, továbbá számos remek borászat,

A filmek közötti szünetekben: BORFESZT-CHILL
- válogatás az elmúlt 10 év fellépő zenekarainak videoklipjeiből.
.

A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! LAPZÁRTA: 2018. augusztus 22.

FB.COM/BUDAFOKIBORFESZTIVAL • BUDAFOKIBORFESZTIVAL.HU
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BORFESZTIVÁL

 Városházi Híradó

NyitOtt Pincék – PinceprOgramOk
TÖRLEY PINCÉSZET

VÁRSZEGI PINCÉSZET

NYITVA TARTÁS:
A Törley Pezsgőpincészet nyitva tartása:
2018. szeptember 1. szombat: 12:00 – 24:00 óra között
2018. szeptember 2. vasárnap: 12:00 – 20:00 óra között

Nyitva tartás:
2018. szeptember 1. szombat: 12:00 – 22:00
2018. szeptember 2. vasárnap: 12:00 – 20:00

Budapest XXII., Anna utca 5-7.

Budapest XXII., Nagytétényi út 70.

Bemutatkozás: Pincészetünk 25 hektár saját és három hektár integrált te-

A Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont nyitva tartása:
2018. szeptember 1. szombat: 12:00 – 23:00 óra között
2018. szeptember 2. vasárnap: 12:00 – 19:30 óra között
Szent István Korona pince - Nagyhordó - Sörház utca 14.
2018. szeptember 1. szombat: 14.00 – 20.00
2018. szeptember 2. vasárnap: zárva
Bemutatkozás: A Törley Pezsgőpincészet megalapítása – 1882 – óta
folyamatosan készíti pezsgőit. Idén a látogatók az Anna utcában nemcsak

rületen gazdálkodik. Az ültetvényeink Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonbogláron találhatók. A szőlőt már az ültetvényen szelektáljuk. Csak minőségi,
kézzel válogatott szőlőalapanyagot használunk fel, csak a tökéletesen érett,
egészséges szőlő kerül feldolgozásra. A bogyózást követően az előzetesen lehűtött cefre temperálható acéltartályokba kerül, itt megy végbe az alkoholos
erjedés szabályozott hőfokon, fajtáktól függően 1-3-hét alatt. Fehérborainkat és
roséborainkat rozsdamentes acéltartályban, ellenőrzött körülmények között tároljuk a palackozásig. Vörösborainkat fahordós érlelés alá vetjük (6-24 hónapig)
nagy ászokhordókban, és kisebb, új, tölgyfa hordókban érleljük palackozásig.

a palackban erjesztett és érlelt pezsgők előállítását és a díszteremben található
20 m2-es mázas Zsolnay-csempeképet tekinthetik meg, hanem egy különleges tárlatnak köszönhetően megismerhetik a magyarországi pezsgőzés múltját
és jelenét. A Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont a cég sokszínű, időnként
nehéz, de egyúttal sikeres 136 évét meséli el. Korabeli relikviák, feljegyzések
betekintést engednek a magyar pezsgőzési kultúra születésébe és fejlődésébe.
A gyűjtemény nemcsak tartalmában, de külsejében is valódi különlegességnek számít. A kiállítótérbe lépve máris egy pezsgősdugó belsejében találja
magát a látogató, amelyből egy palackba, majd egy pezsgőspohárba
sétálhat át. Ez a páratlan, újszerű formavilág a tárlatot még egyedibbé és
felejthetetlenebbé teszi.

Információ:
www.varszegipinceszet.hu, info@varszegipinceszet.hu
Telefon: +36 30 604 61 23

Program:
2018.09.01. szombat: 14:00- 22:00 Madarak zenekar és DJ Galamb
2018.09.02. vasárnap: DJ Galamb

Információ: www.torleymuzeum.hu , info@torley.hu

Bemutatkozás: A Sümegi és Fiai Pincészet - Keller Kft a Hajós-bajai borvidék
meghatározó pincészete. Bátran állíthatjuk, hogy a boraink ízében, zamatában
visszaköszön a rengeteg gondoskodás, hozzáértés és a több mint 100 éves
családi hagyomány. Különlegességeink a az elfelejtett magyar különlegesség,
az ürmösbor, illetve a Magyarországon egyedülálló Ambrózia jégbor, amelyet
decemberben fagyott állapotban szüretelünk és fagyottan préselünk. A Budafoki
Pezsgő-és Borfesztivál alatt pincészetünkben 2 óránként ingyenes pincetúrát
szervezünk, ahol megtekinthető bortrezorunk, óriáshordónk, bormúzeumunk,
illetve bemutatjuk pincészetünket és a hazai borászatot.

LICS PINCÉSZET

KATONA BORHÁZ BALATONBOGLÁR

Ingyenes pinceséták:
2018. szeptember 1. szombat: 12:00 – 22:00 óra között
2018. szeptember 2. vasárnap: 12:00 – 19:00 óra között

SÜMEGI ÉS FIAI PINCÉSZET
Budapest XXII., Tóth József u. 53.

Nyitva tartás:
2018. szeptember 1. szombat: 10:00 – 21:00
2018. szeptember 2. vasárnap: 10:00 – 17:00

KEMENDY TRADÍCIONÁLIS
PEZSGŐMŰHELY KFT.
1223 Budapest, Elza u. 27.

Bemutatkozás: A cégünk tradicionális, tehát eredeti champagne-i metódussal dolgozó pezsgőkészítő vállalkozás. Rendkívül kicsi, inkább egy egyszemélyes manufaktúrának mondanám. Évente 1000-2000 palack kiváló
minőségű és magas presztízsű pezsgőt szeretnénk készíteni, illetve értékesíteni. Elsősorban a már meglévő vevőkörnek és a barátaiknak. Kis menynyiségeket, kuriózumokat csinálunk, jó szerkezetű alapborokból, szigorú
higiéniai viszonyok mellett, precíz technológiával, jellemzően „brut” kategóriában. Mi a pezsgőértő és a szívesen pezsgőt fogyasztókért vagyunk, akik
felismerik termékeinkben azt az erős kompetenciát, elhivatottságot, ami
nélkül el semkezdtem volna.
Balatoni alapborokat használok majdhogynem teljes érésű szőlőt szüretelve.
Filozófiánkhoz közel áll az elegáns, de telt, esetleg fajtára jellemző „crémant”-os
illat- és ízvilág! Egész évben szeretettel várjuk azokat a pezsgőkedvelő embereket, akik nem sajnálják a drága idejüket, hogy egy telefonon előre bejelentkezéses rendszer szerint nálunk szeretnének tölteni egy kis időt. Közben beszélgetünk a pezsgővilágról, zenét hallgatunk és kóstolunk. Ha valami nagyon
ízlik, meg is tudják vásárolni. Azt is garantáljuk, hogy éhesek sem maradnak.

Információ, bejelentkezés:
https://kemendypezsgomuhely.hu/

SEYBOLD-GARAB PINCE
Budapest XXII. ker. Péter Pál u. 39.

Nyitva tartás:
2017 szeptember 1., szombat 12.00-24.00 között
2017 szeptember 2., vasárnap 12.00-22.00 között
Bemutatkozás: A Seybold-Garab Pince különböző családi események –
születésnap, névnap, évfordulók – ünneplésére ideális környezetet nyújt. Céges
rendezvények, díszvacsorák, reprezentatív fogadások megrendezésére alkalmas. Pincénk és a kerthelyiség kiváló helyszínül szolgál esküvők teljes körű
lebonyolítására, állófogadás, ünnepi ebéd/vacsora megrendezésére. Rendezvényeink zártkörűek. Magas színvonalú szolgáltatásainkkal minden elvárásnak
eleget teszünk.

Budapest XXII., Borkő u. 10. (Villa u.–Borkő u. sarok)

Információ:
www.seybold-garab.com

Nyitva tartás:
2018. szeptember 1. szombat: 11:00 – 21:00 (kiállítás 18:00-ig)
2018. szeptember 2. vasárnap: 10:00 - 21:00 (kiállítás 18:00-ig)

Nyitva tartás:
2018. szeptember 1. szombat: 12:00 – 24:00
2018. szeptember 2. vasárnap: 12:00 – 21:00

ZÁBORSZKY PINCE

Bemutatkozás: A pince története az 1790-es évekre vezethető vissza. Elő-

Bemutatkozás: 1996 őszén alakult vállalkozásunk, amely felélesztette

Bemutatkozás:

a családi hagyományokat. Pincészetünk jelenleg 50 hektáron termeszt szőlőt a Balaton déli oldalán. A szőlőt boglári pincészetünkben dolgozzuk fel és
érleljük palackozásig, valamint kierjedt boraink egy részét budafoki pincénkbe
szállítjuk további kezelésre, érlelésre. Itt történik a palackozás és ezután az
értékesítés is. Borainkat reduktív körülmények között acéltartályokban tároljuk palackozásig, emellett készülnek borok 225 literes barrique és 500 literes
ászokhordókban is. Borászatunk munkájában szerves szerepet tölt be a második generáció, ahol a technológia jól összefér a hagyományokkal. Boraink
a nyári napsugarat, az aranyló fürtöket, a tavaszi friss erőt és a termékeny
földet rejtik palackba. Az eredmény: tiszta, gyümölcs ízű, zamatos borok, finom
savtartalommal.

A budafoki pincerendszer középpontjában várja látogatóit a Záborszky Kúria
Borváros. A Záborszky Kúria Borváros nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy
a maga teljességében mutassa be a bor csodáját: együtt mindazzal a történelmi és kulturális hagyománnyal, amelytől elválaszthatatlan. A történelmi
hordósoron az évszázados hagyományok alapján kialakult különböző típusú hordók és a fafaragó művészek remekművei szemlélhetők meg, a mesterségek múzeumában a borszállításhoz és hordókészítéshez kapcsolódó
egykori szakmák relikviái mesélnek az alkotás folyamatáról a borutcán a magyarországi borvidékek a pestiskápolnában a korabeli hitélet építészettörténeti emlékeiben gyönyörködhet a látogató. A borról egy egész város mesél
Önnek azon a helyen, amely a magyar borászati hagyományok legimpozánsabb
jelképe: a budafoki pincerendszerben, amit a bor tett Európa egyik leghíresebb pincelabirintusává.

Budapest XXII., Kossuth Lajos u. 44.

ször a prefektus, Savoyai Jenő tárolta itt borait. Mai tulajdonosa a Lics család
1990-ben vásárolta meg a Budafok központjában található 1700 m2-es pincét.
A Budafok több száz éves borászati múltjából fennmaradt történelmi pince értékeinek megőrzése és méltó módon való újbóli hasznosítása elismeréseként
2012-ben Lics László Podmaniczky-díjat kapott.
A Lics Pincészet saját, több mint 70 hektáros szekszárdi és Etyek-budai
szőlőterületeiről származó borokat érleli és palackozza Budafokon. A pince
udvarában található mintaboltban a pincészet teljes borkínálata megvásárolható. A pincében klimatizált kóstolótermekben lehetőség van egész évben
bejelentett csoportoknak pincelátogatással egybekötött borvacsorára. Egyéni
vendégek számára a pincészet a Budafoki Pezsgő-és Borfesztivál ideje alatt és
a Budafoki Pincejárat meghirdetett időpontjaiban látogatható.

Program:
• A történelmi múltú borpince látogatható. Az ingyenes pinceséták szombat/vasárnap 12:00, 15:00, 18:00 órakor indulnak szakmai vezetéssel.
• Élőzene szombat/vasárnap Gabró Music
• Kiállítás a fesztivál ideje alatt (ingyenesen megtekinthető szombat/
vasárnap 11:00-18:00 óra között)
Kiállítók:
TORMA KATALIN festőművész ‚Az alkotás öröme’ c. kiállítása
FORSTER JAKAB festőművész ‚A Valóság Vonzásában’ c. kiállítása
A kiállítás ünnepélyes megnyitója: augusztus 31. péntek 16:00 óra.
A kiállításokat Sipos. S. Gyula író és dr. Meskó Bánk előadóművész,
a Promontor Borlovagrend tagja nyitja meg. A kiállítás megnyitóján
köszöntőt mond Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere.
Információ: www.licspince.hu, https://www.facebook.com/licspince

Program:
Borkóstolás pincehangulatban. Kóstoljanak bele a Balaton ízeibe!
• balatonboglári és tokaji borok kóstolója
• boros játékok ajándékokért: zsákbormacska, borfelismerés, bortotó
• pinceséta óránként meglepetésekkel
• kortárs festőművész barátaink kiállításai
• Gyermeksarok
• kézműves kecske- és juhsajt-különlegességek
• kézműves csokoládék és bonbonok
• hangulatos zene a borkóstoláshoz élő zenével
• ételek:
- parasztos sonka- és sajttálak
- zsíros és tepertőskrémes kenyér lilahagymával vagy debreceni mustárral, kenyérrel
- házi pogácsa
- borokon túl fröccskülönlegességek, házi szörpök, limonádék, egyéb
meglepetések

GARAMVÁRI SZŐLŐBIRTOK
Budapest XXII. ker., Sörház u. 20.

A fesztivál teljes ideje alatt akciós borvásárlási lehetőség: 2-t fizet, 3-at
kap palackakció!

Nyitva tartás:
2018. szeptember 1. szombat: 11:00-22:00
2018. szeptember 2. vasárnap: zárva

Információ:
www.katonaborhaz.hu, www.facebook.com/Katona.Borhaz
instagram: @katonaborhaz, #katonadolog #katonaborhaz

Ingyenes pinceséták szombaton 12:00-19:00 között.

MAGDOLNA BORKLUB
ÉS RENDEZVÉNYHÁZ

Bemutatkozás: A Garamvári Szőlőbirtok a saját 85 hektáros, balatonlellei
birtokán termelt friss, illatos fehérborait és harmonikus, testes vörös borait
kínálja, amelyek több kitüntető címet nyertek az utóbbi borversenyeken.
A pezsgősítéshez a balatonlellei ültetvényekről kerülnek az alapborok
a Sörház u. 20. szám alatti pezsgős pincébe, amely már a XIX. század elejétől
kezdve már nagy borászati és pezsgőkészítési hagyományokkal rendelkezett.
Ebben a pincében francia hagyományokon alapuló tradicionális technológiával, hosszú érlelési idővel készülnek a Garamvári márkanévvel megjelölt pezsgők a hazai és nemzetközi piacokra. A pezsgők 18-24 hónapig érlelődnek a kiváló mikroklímával rendelkező földalatti világban, mielőtt forgalomba kerülnek.
A pezsgőcsalád több tagja is elnyerte az utóbbi években a „Budafok Pezsgője”
kitüntető címet.

2018. évi kiemelkedő eredményeink:
19. Miklós napi borverseny:
• Lellei Rosé Gold 2017. – Nagy Aranyérem, Az ország legjobb rozé bora
Országos Borverseny2018:
• Lellei Irsai Olivér 2017 – Aranyérem, „A legjobb illatos fehérbor”
• Chardonnay 2015 – Aranyérem
• Garamvári Prestige Brut 2014 - aranyérem
XXIII. Országos Cserszegi Fűszeres Borverseny:
• Lellei Cserszegi Fűszeres 2017 – Aranyérem, Legjobb fajtabor
Balatoni régió borversenye:
• Garamvári Brut Nature 2014 – Aranyérem, „Balaton legjobb pezsgője”
• Prémium Sauvignon Blanc 2017 – Aranyérem, „Balaton legjobb fehérbora”
VinAgora Nemzetközi Borverseny 2018:
• Lellei Irsai Olivér 2017 – Champion díj, Aranyérem
• Garamvári Brut Nature 2015 – Champion díj, Aranyérem

Program:
A fesztivál ideje alatt az érdeklődőket csoportosan végig vezetik a pezsgőspincében, ahol megtekinthetik a tradicionális pezsgőkészítés főbb lépéseit és folyamatát, illetve megkóstolhatják az ez alkalomból rendkívüli
kedvezménnyel kínált pezsgőket és borokat.
Pezsgős kalandozás a zene világában:
19:00 – 20:30 St. Martin szaxofon és pánsíp
20:30 – 22:00 „Tánc a javából” DeciBand zenekarral

Budapest XXII., Magdolna u. 30.

Nyitva tartás:
2018. szeptember 1. szombat: 11:00-22:00
2018. szeptember 2. vasárnap: 12:00-20:00
Bemutatkozás: A családias hangulatú Magdolna Borklub és Rendezvényház
Budafok központjában található. A pincénk 1817-ben épült, az előtte lévő présház újjáépítése során igyekeztünk a lehető legtöbb eredeti elemet megőrizni.
Rendezvényházunkban egész évben szeretettel várjuk kedves vendégeinket
gasztronómiai és kulturális rendezvényeinkre. Borkóstoló estjeinken és borvacsoráinkon különleges ételekkel és borritkaságokkal találkozhatnak. Vállaljuk
családi, baráti összejövetelek, céges rendezvények, csapatépítő tréningek szervezését és lebonyolítását.
A borfesztivál mindkét napján a kerthelységben kézműves borokat és sajtokat
kóstolhatnak, a gyerekek délutánonként kipróbálhatják a szőlőpréselést, este
pedig hangulatos jazz-zenével várjuk vendégeinket.

Program:
2018. szeptember 1. 11:00-22:00 óra
• magyar borok kóstoló
• Torockói sajtok Erdélyből
• Képzőművészeti kiállítás
• 14.00-15.00 szőlőpréselés gyerekeknek
• 18.00-22.00 örökzöldek szaxofonra
2018. szeptember 2. 12:00-20:00 óra
• magyar borok kóstoló
• Torockói sajtok Erdélyből
• Képzőművészeti kiállítás
• 14.00-15.00 szőlőpréselés gyerekeknek
• 16.00-20.00 örökzöldek szaxofonra
Információ:
www.magdolnaborklub.hu,
www.facebook.com/magdolnaborklub

Budapest XXII., Nagytétényi út 24.

Program:
2018. augusztus 30. csütörtök 18:00
• A Mészáros László Képzőművészeti Kör kollektív tárlatának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Ghyczy György képzőművész
A kiállítás a Borfesztivál alatt a Kúria nyitvatartási idejében térítésmentesen megtekinthető
2018. szeptember 1. szombat
• Pinceséta programok indulnak minden egész órában 12:00-20:00
között
2018. szeptember 2. vasárnap
• Pinceséta programok indulnak minden egész órában 11:00-20:00
között

KÖNIG BOR- ÉS KERESKEDŐHÁZ
Budapest XXII. ker. Sörház utca 37.
...mert Király!
Nyitva tartás: 2018. szeptember 1. szombat: 10:00 – 23:00
Bemutatkozás: A KÖNIG PINCE 1990-ben alakult. Mind a pincészet, mind
a König család szakmai hagyományai elismerésre méltóak. A nemesi
Windischgraetz család tulajdonából sodorta a történelem vihara a Hungarovin
tulajdonába a pincészetet, amikor is a rendszerváltás során az adott, ún. „kis
exportpincét” megvásárolta König Ferenc. Ezzel egy régi, elhalt családi tradíciót élesztett fel, bár ő maga több mint három évtizedes szakmai múlttal és a
bor tiszteletével, ismeretével vágott bele a vállalkozásba. A családi vállalkozás
tehát 1990-ben kezdte meg működését Budafokon, a Sörház utca 37. szám
alatt. 3500 m2 alapterületű, kilenc pinceágból álló pincészetre alapozva, mely
több mint 13000 hektoliter bor tárolására, érlelésére, és teljes kezelésére volt
alkalmas és természetesen alkalmas a mai napig.
• Öt híres magyar borvidék legjobb borainak kezelése, palackozása, forgalmazása, saját márkanév alatt.
• Desszertborok készítése saját receptúra alapján!
Pl.: Rubin Wein Cherry 18% v/v Édes, Party Desszert 16% v/v Édes, Sváb Ürmös
16% v/v Édes.
• Klasszikus pezsgő készítése saját receptúra alapján!
• Alacsony alkoholtartalmú, illetve -mentes („non-alcohol”) borok, ízesített boralapú italok (7-8% v/v) fűszeres, félédes és édes kivitelben, saját receptúra
alapján!
• Forralt bor, ill. Hűsbor (Cold Wine) készítése, saját receptúra alapján!
• Borturizmus, borvacsorák, vendéglátás, kitelepülős értékesítés!

Program:
A patinás pincészet – a fesztivál egyik alapítójaként –
szeretettel várja vendégeit kitelepített
fesztiválos faházában, illetve szombaton
egész nap a pincészetben is!
• vendéglátás
• pinceséta
• élő zene
• Zámbó Jimmyre emlékezünk
• borkóstoló
Információ:
Tóth László +36203334773

Információ: www.garamvari.com

A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! LAPZÁRTA: 2018. augusztus 22.
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HasznOs infOrmációk
BELÉPÉS

Házirend

A rendezvény helyszínén a kiszolgálás kizárólag üvegpoharakban történik.
A látogatóknak, ha kóstolni szeretnének, kóstolópoharat kell vásárolniuk.
A pohár ára 600 Ft.
A fesztivál poharai nem visszaválthatók!
A fesztivál pohárszállítója: Fulker.
A Fesztiválon az összes koncert és részprogram ingyenes. Egyes pinceprogramok
térítés ellenében vehetők igénybe, kérjük érdeklődjön a helyszíneken

Közlekedés, megközelítés
A FESZTIVÁL GYORSAN ÉS KÉNYELMESEN
MEGKÖZELÍTHETŐ TÖMEGKÖZLEKEDÉSI JÁRATOKKAL:
Buszjáratok: 33, 58, 114, 133 E, 141, 213, 214, 241, 241A, 250, 250B
Villamosjáratok: 47, 56
Éjszakai járatok: 941, 973
Vasút: Budafok állomás
Az aktuális közlekedési helyzetről kérjük, tájékozódjon a BKK weboldalain,
vagy a BKK mobil-applikációk segítségével.

1. A rendezvény területére autóval behajtani tilos. Kivétel ez alól, akinek az önkormányzat által kiállított behajtási engedélye van.
2. A rendezvényen 18 év alatti látogatók alkoholos italokat, valamint dohányárut
nem vásárolhatnak.
3. A kóstolópoharak megvásárlásával, valamint a rendezvény területére történő belépéssel a házirend rendelkezéseit a vendégek önmagukra nézve kötelező érvényűnek
ismerik el. Minden látogató köteles oly módon viselkedni, hogy a többi látogatót ne
veszélyeztesse, illetve nyugalmát ne zavarja meg. A rendezőknek, illetve a helyszínen
szolgálatot teljesítő rendőröknek és felügyelőknek, valamint a biztonsági szolgálat
tagjainak jogában áll ez esetben a rendbontót a fesztivál területéről kikísérni.
4. A rendezvény területére ütő-, vágóeszközt vagy bármely, mások testi épségét
veszélyeztető tárgyat bevinni tilos!
5. A fesztivál területén elhelyezett értéktárgyakra, esetleg bekövetkező káresetekre, személyi sérülésekre a szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak!
6. Az Oroszlános udvar/ Bor udvar egyidejű befogadóképessége 1800 fő. Kérjük,
legyenek türelmesek az udvarba történő ki- és beléptetés során!
7. A rendezvényről hang- és képfelvétel készülhet. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a szervezőkkel szemben.
8. A fesztivál területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!
9. A rendezvény nyitvatartási ideje: szombaton 10.00–02.00 óráig, vasárnap 10.00–
23.00 óráig. (A programok vasárnap 10.00-22.00 óráig tartanak.) Az éjszakai záróra
után a vendégek kötelesek a rendezvény területét mielőbb elhagyni.
10. A szervező a műsorváltozás jogát fenntartja. A fesztivál rossz idő esetén is
megrendezésre kerül.
11. Minden kedves borfesztiválozónak kellemes szórakozást kívánunk!

A TERVEZETT JELENTŐSEBB FORGALOMKORLÁTOZÁSOK
A 29. BUDAFOKI PEZSGŐ- ÉS BORFESZTIVÁL KAPCSÁN
TILOS MEGÁLLNI
• a Savoyai Jenő téren 2018. augusztus 31-én 11.00 órától 2018.
szeptember 3-án hajnali 4.00 óráig
• a Kölcsey utca teljes szakaszán 2018. augusztus 31-én 8:00
órától 2018. szeptember 3-án hajnali 4:00 óráig
• a Magdolna utcának a Magdolna u. 25. - Kossuth Lajos utca 28.
közötti szakaszán 2018. augusztus 31-én 8:00 órától 2018. szeptember 3-án hajnali 04:00 óráig
• a Magdolna utcának a Savoyai Jenő tér – Hosszúhegy tér
közötti szakaszán 2018. augusztus 31-én 12:00 órától 2018. szeptember 3-án hajnali 04:00 óráig
• a Magdolna utca teljes szakaszán 2018. augusztus 31-én 14:00
órától 2018. szeptember 3-án hajnali 4:00 óráig
• a Kossuth Lajos utca mindkét oldalán a Duna utca és a Tóth
József utca között 2018. augusztus 31-én 17:00 órától 2018.
szeptember 3-án hajnali 4:00 óráig
• a Mária Terézia utca mindkét oldalán a Duna utca és a Tóth József utca között 2018. augusztus 31-én 17:00 órától 2018. szeptember 3-án hajnali 4:00 óráig
• a Donszky Árpád utcai parkolóban 2018. augusztus 31-én 12:00
órától 2018. szeptember 3-án hajnali 6:00 óráig
• a Mihalik Sándor utca (Posta épülete és a Piactér közötti
szakaszán, valamint a Mária Terézia u. és Kossuth Lajos utca
közötti szakaszán 2018. augusztus 31-én 17:00 órától 2018.
szeptember 3-án hajnali 4:00 óráig
• a Szent István tér melletti útszakaszon (Játék utca – Mária
Terézia utca közötti szakasz) 2018. augusztus 31-én 12:00 órától
2018. szeptember 3-án hajnali 4:00 óráig

• a Játék utcán (Káldor Adolf utca – Piactér közötti szakasz)
2018. augusztus 31-én 17:00 órától 2018. szeptember 3-án
hajnali 4:00 óráig

LEZÁRT ÚTVONALAK, TERÜLETEK:
• a Leányka utca páratlan oldali szélső forgalmi sávja a Törley
tér és a Savoyai Jenő tér között 2018. augusztus 31-én 12:00
órától 2018. augusztus 31-én 19:00 óráig
• a Savoyai Jenő tér 2018. augusztus 31-én 12:00 órától 2018.
szeptember 3-án hajnali 4:00 óráig
• a Magdolna utca teljes szakasza 2018. augusztus 31-én 14:00
órától 2018. szeptember 3-án hajnali 4:00 óráig
• a Kossuth Lajos utca 2018. augusztus 31-én 19:00 órától 2018.
szeptember 3-án hajnali 4:00 óráig
• a Donszky Árpád utcai parkoló 2018. augusztus 31-én 19:00
órától 2018. szeptember 3-án hajnali 4:00 óráig
• a Pannónia utca páros oldali útpályája a Tóth József utca és
a Komló utca között 2018. augusztus 31-én 19:00 órától 2018.
szeptember 2-án 24:00 óráig
• a Mihalik Sándor utca (Posta épülete és a Piactér közötti szakasza, valamint a Mária Terézia u. és Kossuth Lajos utca közötti
szakasza 2018. augusztus 31-én 19:00 órától 2018. szeptember
3-án hajnali 4:00 óráig (kivéve: BKK)
• a Szent István tér és a Szieszta Pont közötti útszakasz
(Játék utca – Mária Terézia utca közötti szakasz) 2018. augusztus 31-én 19:00 órától 2018. szeptember 3-án hajnali 4:00 óráig

SZAKASZOSAN ÉS IDŐSZAKOSAN
LEZÁRÁSRA KERÜLŐ ÚTVONALAK:
• a Nagytétényi út szélső forgalmi sávja - a Nagytétényi út 2426. és a Tóth József utca közötti szakasza - 2018. szeptember
1-én 9:15 és 9:30 óra között

VÁLTOZÁS: KÉTIRÁNYÚ FORGALOM:
• a Mária Terézia úton a Savoyai Jenő tér és a Tóth József utca
között 2018. augusztus 31-én 19:00 órától 2018. szeptember
3-án hajnali 4:00 óráig
• az Anna utca – Törley tér és Savoyai Jenő tér – közötti szakaszán 2018. augusztus 31-én 12:00 órától 2018. szeptember 3-án
hajnali 4:00 óráig,

VÁLTOZÁS:
VÁLTAKOZÓ IRÁNYÚ FORGALOM:
• a Kölcsey utcában 2018. augusztus 31-én 14:00 órától 2018.
szeptember 3-án hajnali 4:00 óráig

VÁLTOZÁS: EGYIRÁNYÚ FORGALOM:
• a Pannónia utca páratlan oldali útpályáján a Tóth József utca
és a Komló utca között, a Tóth József utca irányába 2018. augusztus 31-én 19:00 órától 2018. szeptember 2-án 24:00 óráig
Kérjük, hogy az ideiglenes forgalmi-rend változások miatt
fokozott figyelemmel és körültekintéssel közlekedjenek
Budafok belvárosában!

A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! LAPZÁRTA: 2018. augusztus 22.

FB.COM/BUDAFOKIBORFESZTIVAL
BUDAFOKIBORFESZTIVAL.HU
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NyitOtt pincék • fesztiváljárat
Fesztiváljárat a budafOki pincészetekhez
A fesztivál ideje alatt fesztiváljáratot üzemeltetünk, amellyel kényelmesen megközelíthetők a helyi
pincészetek. A buszjárat 0–6 éves korig ingyenesen igénybe vehető, 6 éves kor felett egy utazás
ára 400 Ft. Az egy útra szóló menetjegy a buszon vásárolható!
A buszjárat az alábbi időpontok között közlekedik:
szeptember 1. (szombat): 12:00–22:00 szeptember 2. (vasárnap): 12:00–22:00
A busz útvonala:
1
5

9

27

2018. szeptember 1. szombat
Törley Pincészet és Seybold-Garab Pince – Piactér - Fröccs Terasz, Lics Pincészet - Záborszky Pincészet Budafok Borváros - Haggenmacher
Udvar, AQB - Várszegi Pincészet, Katona Borház - Sümegi és Fiai Pincészet – Barlanglakás - König Pince, Garamvári Szőlőbirtok és Szent István
Korona Pince - Fröccs Terasz, Lics Pincészet, Piactér - Törley Pincészet
2018. szeptember 2. vasárnap
Törley Pincészet és Seybold-Garab Pince – Piactér - Fröccs Terasz, Lics Pincészet - Záborszky Pincészet Budafok Borváros - Haggenmacher
Udvar, AQB - Várszegi Pincészet, Katona Borház – Barlanglakás - Sümegi és Fiai Pincészet - Fröccs Terasz, Lics Pincészet, Piactér - Törley Pincészet

2
3

4
6
7

8

1 Törley Pezsgőpincészet Anna utca 5-7.
11 10
13 12

2 BOR UDVAR Oroszlános udvar, Leányka utca 1/b.
3 PEZSGŐ TÉR Savoyai Jenő tér
4 GYERMEK LIGET Szent István tér játszótér
5 Szőlőskert Gyereksátor Knoll József utca – Plébánia u.

14
15 16
17
18

19

26
22 21

20

6

SZIESZTA PONT

7

PIACTÉR Budafoki Szomszédok Piaca

8

MŰVÉSZ UTCA Magdolna utca

9

Seybold-Garab Pincészet Péter Pál utca 39.

10

Médiaközpont Kossuth Lajos utca 23.

11

Kossuth 24 Kiállítótér Kossuth Lajos utca 24.

12

FRÖCCS TERASZ Promontor udvar, Kossuth Lajos utca 25-29.

13

Magdolna Borklub és Rendezvényház Magdolna utca 30.

14

Lics Pincészet Kossuth Lajos utca 44.

15

Ökumenikus Segélyszervezet Családi Sajt- és Borudvar Kossuth Lajos u. 64.

16

OTP-Kézenfogva Alapítvány kamion Donszky Árpád utca

17

Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola Kossuth Lajos utca 83.

18

Sümegi és Fiai Pincészet Tóth József utca 53.

19

Záborszky Pincészet – Budafok Borváros Nagytétényi út 24-26.

20 Szent István Korona Pince Sörház u. 18
21 Garamvári Szőlőbirtok Sörház utca 20.
25

22 Kőnig Pince Sörház utca 37.

23

23 Haggenmacher Udvar - Art Quarter Budapest Nagytétényi út 48-50.
24 Várszegi Pincészet Nagytétényi út 70.
25 Katona Borház Borkő utca 10.

24

26 Barlanglakás emlékmúzeum Veréb u. 4
27

MÉDIATÁMOGATÓK:

TÁMOGATÓK:

Kemendy Tradicionális Pezsgőműhely Elza u. 27

BAKOSFA

Partner az otthonteremtésben
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