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Egy híján harminc
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.
Ma már Budafok-Tétény történelmének része, hogy 1990-ben megrendeztük az
első Budafoki Pezsgő- és Borfesztivált, amely az eltelt közel harminc évben óriási
fejlődésen ment keresztül. A fesztivál látogatóinak száma évről évre nő, 2017-ben
meghaladta az 50 ezret.
Folyamatosan bővülnek a kulturális programok, a fesztiválra látogatók pedig megismerkedhetnek a helyi és vendégborászatok méltán híres boraival és pezsgőivel.
Bár a több tízezer látogató különböző élményeket keres, egy dologban biztosak
lehetnek: szeptember első hétvégéjén mindenki itthon érezheti magát Budapest
Bornegyedében, Budafok-Tétényben. A családok, barátok vidám koccintással, jóízű
beszélgetésekkel, kellemes zenét hallgatva búcsúzhatnak a nyártól.
A Promontorium Borlovagrend is kiemelkedő eseményként kezeli a fesztivált.
Ilyenkor választják ki a népszerű borrend új tagjait, avatják a borlovagokat, és a jeles
alkalomra meghívják az ország többi borrendjét is, akik díszegyenruhában vonulnak
fel a budafoki utcákon. Az ismert borászokon kívül jeles közéleti személyiségek, kiváló művészek, díszpolgárok is bekerülhetnek a kiválasztottak közé. Büszke vagyok
rá, hogy én is a soraikba tartozom.
Új büszkeségünk a Szent István téri különleges játszótér és pihenőpark, melyet
Kő Boldizsár szobrászművész tervezett és valósított meg kicsik és nagyobbak számára Budafok szívében. 2019-ben szeretnénk még tovább fejleszteni, streetworkout eszközökkel és futókörökkel bővíteni. Ugyanide tervezzük az egykori budafoki
országzászló emlékhelyét is.
A kulturális programok között idén is mindenki megtalálhatja a kedvére valót.
A Magdolna Borklubban fellép a júliusi Budafoki Pincejárat keretében megrendezett
zenei tehetségkutató verseny győztese, a The Medley’s zenekar. A rangos mezőnynek
köszönhetően a zsűri különdíjat is adott, így a Hopsterz zenekart is újra hallhatjuk.
Ami várja a közönséget: négy színpadon több mint ötven fellépő koncertje,
streetfood, hangulatos, macskaköves Művész utca kerületi képzőművészekkel, kézművesvásár és színes gyerekprogramok a megújult Szent István mesetéren.
A Pezsgő tér színpadán fellép többek között a The Biebers, melynek két vezéralakja Puskás Peti és testvére, Puskás Ádám Dániel. A Borudvarban a keményebb,
markánsabb zenét kedvelők a Hollywoodoo zenekar koncertjén vehetnek részt.
A Piactér színpadán Bereczki Zoltán lép a nagyközönség elé. Fellép még a Zsikó
zenekar, Szűcs Gabi és zenekara, a Rafael Márió Trió, a Budafok Big Band & Veres
Nika és még sokan mások.
Dél-Buda fesztiválja nemcsak a főváros egyik legszínvonalasabb boros-pezsgős
gasztronómiai rendezvénye, de a látogatók értékelése szerint sokszínű, kiemelten biztonságos és remek szórakozást nyújt napközben is az egész család, így a gyerekek számára is. Legyen Ön is részese a pezsgő borkalandnak, hozza el családját, intsünk búcsút
együtt a nyárnak Budafok-Tétényben!
KARSAY FERENC POLGÁRMESTER
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Pezsgőlovag
énekesnő Budafokon
Micheller Myrtill, a sokoldalú
énekesnő nyárestéken bort és
fröccsöt fogyaszt
Közel ötven magyar előadóval, zenésszel – a Benkó
Dixieland Bandtől egészen Náksi és Brunner sztár Dj-kig
– dolgozott együtt Micheller Myrtill. Az énekesnő szinte minden stílusban feltalálja magát, pedig nem sokon
múlott, hogy francianyelv-tanításból fog megélni. A művésznő elmagyarázta, mi a különbség a nyelv- és a zeneoktatás között, s beszélgetésünkből arra is fény derül,
hogy Elzász-Lotaringiából származtak az ősei, édesanyja
pedig nagyon kedvelte Nádasi Myrtillt, egyebek mellett
ennek is köszönhető a ritka, de szépen csengő keresztneve. Micheller Myrtill a Swinguistique formációval lép
fel a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon.
– Hamarosan láthatjuk a
budafoki pezsgő- és borfesztiválon. Milyen kötődése van
Budafokhoz?
– A gyerekkorom nagy részét itt
töltöttem, és jelenleg is itt élek, Budafok kertvárosi részén. Szeretem a
csöndet, a nyugalmat, jó néha hazatérni a nyugodt környezetbe, ezt
nehezen tudtam volna elképzelni
régebben, de változnak az idők. Ez
így van rendjén. A budafoki bor- és
pezsgőfesztivál kellemes emlék, a
Swinguistique formációval felléptünk a Törley pezsgőgyár kertjében,
ráadásul a pezsgőlovagrend tagjává
avattak.
– Ha már szóba hozta, fogyaszt
pezsgőt?
– Csak ünnepi alkalmakkor,
nyárestéken inkább a könnyű bort
vagy a fröccsöt kedvelem.

– Mit érdemes tudnunk a nevéről? A vezeték- és a keresztneve sem hétköznapi.
– Valóban nem. Az őseim Elzász-Lotaringia területéről származhatnak, talán az ük- és a
dédszüleim már magyar területen
látták meg a napvilágot. A Myrtill
keresztnév elsősorban az anyukámnak tetszett. Ismerős a Hoppy
hercegnő vagy Labrador meséje
című műből: ott szerepelt Myrtill és
Brill. Édesanyám nagyon kedvelte
Nádasi Myrtillt, a híres színésznőt,
aki disszidált az ötvenes években.
Gyerekkoromban nehezen barátkoztam meg a nevemmel, az iskolában sokan azt sem tudták, hogy
a Myrtill fiú- vagy lánynév. Ennek
persze nem örültem, de ma már
hálás vagyok a szüleimnek, hogy
egy semmivel össze nem téveszthető nevet adtak nekem.

– Fantasztikusan érdekes az
életpályája, francianyelv-tanárként végzett, majd elvégezte
a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskolán a jazz-ének szakot.
Hogy és mikor jött a képbe a
zene?
– Mindig is ott volt. A nyelvszak
mellett is képeztem magam zeneileg,
zenei előképzettség nélkül nem is
biztos, hogy lett volna esélyem bekerülni a jazz-ének szakra. Így alakult.
– Egyszer azt mondta, hogy
nincs türelme a nyelvtanításhoz, bezzeg az énektanításhoz
annál inkább. A zenei tehetségkutatókon is dolgozott felkészítő tanárként. Miért megy az
egyik, és miért megy kevésbé
a másik?
– A hangképzés tapasztalati úton
történő tanulás, rengeteg munkával
jár, nagy türelmet kell tanúsítania a
tanárnak. A nyelvtanulás több tekintetben is más: ott kőkemény, merev szabályok vannak, amit egyszerűen be
kell magolni. A hangképzésnél figyelnünk kell a pszichés háttérre, a rengeteg gyakorlás során kiszűrhetjük a
különböző elakadásokat. Ez összetett
folyamat. Engem boldoggá tesz, ha a
megszerzett tudásomat továbbadhatom másoknak. Kiváló mesteremnek,
Dékány Endrének rengeteget köszönhetek, a kezdetben problematikus
légzéstechnikámat fáradhatatlanul
csiszoltuk, amíg sikerült fejlődnöm.
– Közel ötven magyar előadóval
dolgozott együtt, közreműködött
a különböző stílusú lemezek
megszületésében. Élvezi, hogy
„ilyen sok hangszeren játszik”?
– Szükség van rá, hogy az ember
sokoldalú legyen, engem az tart frissen, hosszú távon akkor vagyok motivált és kreatív, ha más műfajban is
kipróbálhatom magam. Ugyanakkor
az is igaz, hogy hihetetlen biztonságot
jelent, ha olyan zenésszel dolgozom

együtt, akit már 10-20 éve ismerek.
Szeretem megtapasztalni, hogy milyen tartalékaim vannak, mindig is
érdekeltek az új, korábban nem kipróbált, változatos stílusok, amelyek
gazdagították a repertoáromat.
– Elsőre nehéz elképzelni,
amint az elektronikus popzene
menő DJ-ivel, Náksi Attilával és
Brunner Zsolttal dolgozik együtt
egy jazzénekesnő.
– Emberileg és szakmailag is
megtaláltuk a közös hangot. Érdekes
volt a felkérés, egy-két slágerben énekeltem. Ha nem ismerem meg ezt a
számomra új, az ízlésvilágomtól eltérő
zenei stílust, akkor csak „eldzses�szelgettem” volna, így viszont arra
próbáltam figyelni, hogy valamennyire
trendi legyek. Érdekesek az egymásra
találások. Ha nem találkozom a Benkó Dixieland Banddel, akkor biztosan
nem nyitottam volna a dixie felé.
– Ahogy elnéztem a honlapján,
december 27-ig tele van a
naptárja fellépésekkel. Megnyugtatja az állandó színpadi
jelenlét?
– Persze, ez fontos. De egy másfél-két órás koncerten kegyetlenül
el lehet fáradni, utána a kimerültség
lesz úrrá rajtam. Mindig kell egy kis
kikapcsolódás a sok munka után. Ma
már tudatosan figyelek arra, hogy
elegendő időt fordítsak a feltöltődésre. Húszévesen állandó pörgésben
éltük az életünket, észre sem vettük,
ha lemerült az akkumulátorunk. Ma
már ez teljesen másképp működik.
– Jut idő a kikapcsolódásra?
Hogyan tölti fel magát?
– Ha sokat zenéltem, utána szeretem élvezni a csendet. Ha nagyon belemerültem a munkába, mindig jólesik
találkozni a barátaimmal. Fontos a testi
kikapcsolódás, ha van egy kis szabadidőm, szeretek tollaslabdázni, és amikor csak tehetem, jógázom. SZILÁGYI
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Zenei egyveleggel készülnek
A Medley’s nem hazudtolja meg önmagát,
Budafokon is kirándul egyet a stílusok világában
Az ősszel új dallal és videoklippel jelentkezik az egyik legizgalmasabb itthoni zenei
projekt, a Medley’s. A zenekar tagjai korábban sokat fociztak Budafokon, ezúttal a
színpadot hódítják meg a szeptemberi pezsgő- és borfesztiválon.
– Milyen emléket őriz a zenekar Budafokról?
– Gyerekkorunkban sokat jártunk Budafokra focizni. Amúgy
jártunk már párszor a budafoki
borfesztiválon, és vendégként csodás élményeink vannak. Reméljük,
hogy idén fellépőként is hasonlóan
jó élményekkel távozunk.

– A fesztiválszezon mennyire
strapálta le a Medley’st? Sok
helyen léptek fel?
– Imádjuk a nyarat és a fesztiválszezont, mindig szívesen
megyünk fellépni. Ha le is fáraszt
minket néhány helyszín vagy élmény, kellő energiát ad az épp
aktuális koncert, illetve buli. Az

„energiaveszteséget” mindig tökéletesen ellensúlyozza a színpad
és a közönség. Ehhez kapcsolódóan minden helyszínre úgy érkezünk, mintha a szezonbeli első
koncertünk lenne. Imádunk zenélni, szeretünk együtt lenni, és ha
még tetszik is mindaz a hallgatóságnak, amit a színpadon műve-

lünk, akkor az rengeteg energiát
ad. Ugyanakkora lelkesedéssel
játszunk öt embernek is, mint hatszáznak.
– A medley kifejezés a zenében egyveleget jelent. Van
ennek jelentősége a zenekar
életében?
– Természetesen! A zenekar
neve egyben a stílusunk meghatározását is jelenti. Szeretünk
különböző stílusokkal kísérletezni, és akár egy albumon belül
is ugrálni az évtizedek és hangzások között. Néha kemények
vagyunk, máskor reggae-t játszunk, a blues egyes stílusjegyei
pedig majdnem minden számban felfedezhetők. Biztos van
jelentősége az előadásmódnak,
de az ember is többféle érzelmet
él meg, gyakran akár egymással

keveredve. Ez igaz zenei hangulatokra, hangzásokra is, akárcsak a Medley’sre.
– A közösségi médiában
és a Youtube-on is
aktív a zenekar,
a rajongók kiszolgálása
szempontjából melyik
a leghatékonyabb?
– Az fb.com/themedleysband
oldalt azért érdemes követni,
mert itt informálódhatnak az aktuális eseményekről, következő
koncertekről. A @themedleysband Instagram-oldalon pedig
betekintést adunk a zenekar
mindennapi életébe. Ezek a platformok egymást kiegészítve jól
működnek, olykor akár egy-egy
rólunk készült pőre fotóba is belefuthatnak a szemfülesebb követők, rajongók.
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– Mi a zenekar célja a következő hetekben, hónapokban?
Az eddig megtett út során
mire a legbüszkébbek?
– Szeptember elején megjelenik egy új dalunk, melyhez klipet is
forgattunk. Lesz Budapesten egy
nagyobb őszi bulink, illetve néhány
vidéki helyszínen, többek közt
Szegeden is megfordulunk majd.
Sok mindenre, alkotóként talán
mindig az aktuális számokra, projektekre vagyunk büszkék. 2015ben a szegedi SZIN fesztivál nagyszínpadán léptünk fel. Turnéztunk
a Honeybeast előtt, akikkel az A38on adtunk koncertet. Büszkeséggel
tölt el minket a 2017-ben megjelent első nagylemezünk. Most alig
várjuk a hamarosan megjelenő új
számunkat, videoklipünket. Reméljük, tetszik majd a közönségnek.

SZILÁGYI LÁSZLÓ
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Egyre
népszerűbb
a szójáték
A bajai, székesfehérvári
és mátészalkai tagokból álló
Blahalouisiana zenekar is fellép
a borfesztiválon
A hazai underground zenei szcéna egyik legtehetségesebb formációja a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon fellépő Blahalouisiana zenekar. Schoblocher
Barbara énekesnőtől megtudtuk, hogy Kovács Kati,
az LGT és a Bergendy, valamint a Kispál és a Borz,
illetve a Quimby zenéje ihlette a bajai, székesfehérvári, mátészalkai muzsikusokat. A frontember a
székesfehérvári Kodolányi János Főiskolán tanulta
meg az éneklés mesterségét, és határozottan állítja,
nincs és soha nem is volt B terve. Mindig is a zenével
akart foglalkozni. Már gondolt a Blahalouisiana utáni
időkre is, később énektanítással keresné a kenyerét.
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– Honnan ered a zenekar neve,
a Blahalouisiana? Van olyan háttérsztori, amit érdemes tudnunk,
vagy elégedjünk meg annyival,
hogy a tagok nagyon kedvelték
Blaha Lujzát, esetleg szeretnek
találkozni a Blaha Lujza téren?
– Ez csak egy szójáték, nincs
komolyabb mögöttes tartalma.
Ugyanakkor igaz, hogy a gitárosunk
egy időben, a zenekar kezdeti időszakában a Blaha Lujza térhez közel
lakott, hozzá jártunk dalokat írni, beszélgetni. És az is igaz, hogy közel áll
hozzánk a déli államokban kialakult
blueszene. Ha mindenképpen meg
kell fejtenünk a zenekar nevét, akkor
ennyit tudnék róla elmondani.

koncertjeink. Szinte egy folyamatosan terebélyesedő baráti társaság a
közönségünk. Boldogan látom, hogy
vannak régi arcok, akik a kezdetek
kezdetén is követtek minket, és ők
folyamatosan hoznak új embereket.

lesz önálló koncertünk, ami fontos
mérföldkő a zenekar életében. Szeptember közepén jelenik meg a Nekem
az nem elég című dalunk videoklipje,
amelyet egész nyáron forgattunk. Reméljük, szeretni fogja a közönség.

– Milyen zenék ihlették a Blahalouisiánát?
– Ha magyar zenekarokra gondolok, akkor a Kispál és a Borz és az
LGT biztosan nagy hatással volt ránk.
A külföldi zenekarok közül pedig a
Mando Diao, az Arctic Monkeys, a
Kings of Leon, a Beatles és még
sorolhatnám. Az indie, rock és beat
vonalon a zenekarok, amelyeken
felnőttünk.

– Ön bajai, a zenekar többi tagja
székesfehérvári, a billentyűs
mátészalkai. Vajon mi lehet az
oka annak, hogy a rendszerváltás utáni időszak meghatározó
zenekarai szinte egytől egyig
vidékiek? A Kispál pécsi, a Quimby dunaújvárosi, a Tankcsapda
debreceni gyökerekkel rendelkezik. Mit tud kihozni a romantikus
vidéki lét az alkotó emberekből?
– Jó kérdés… talán nem is en�nyire behatárolható a válasz. Mindenesetre nyilván van abban valami
romantikus, vidéken könnyebben
megélhető élmény, amikor például az ember a naplementében tolja
haza a biciklijét a földes úton. A gyerekkor vidéken talán szabadabb.

– Itthon mindenki szeret tisztán
látni, gyakran beskatulyázzák a
zenekarokat. Hogyan definiáljuk
a Blahalouisiana stílusát?
– A 60-as, 70-es évek zenéje inspirálta beat-rock zenekar vagyunk.

– Volt B terve arra az esetre, ha
nem a zene lett volna a befutó?
– Nem. Engem mindig is a zene
foglalkoztatott komolyan, már egészen fiatalon. A Kodolányi János
Főiskolán magas szintű jazz-ének
oktatás folyt, én oda jártam, ez határozta meg az utamat. Ha majd
egyszer nem állok színpadon, akkor
más, de a zenével kapcsolatos területen képzelem el az életemet. Például énektanítással.

– Egy éve a Magna Cum Laude
és a Naza frontembere, Mező
Misi agyba-főbe dicsérte a
Blahalouisiánát, amikor a
magyar könnyűzene utánpótlásáról esett szó. Önt külön
kiemelte, mondván, elképesztő,
hogy milyen energiákat képes
megmozgatni a színpadon.
– Tényleg ezt mondta? Ez nagyon
jólesik. Az energiákat a közönségtől
nyerjük, ezért olyan jó hangulatúak a

– A 2010-es évek elején alakultak, viszonylag újak a magyar
underground szcénában, de már
elkönyveltek néhány jelentős
sikert. Felléptek többek között a
világhírű Morcheeba előzenekaraként a Petőfi Csarnokban. Ez
keveseknek adatik meg. Meséljen valamit a részletekről!
– A koncertszervezők összegyűjtöttek néhány fiatal feltörekvő
magyar együttest, amelyek szóba
jöhettek előzenekarként. Mi is köztük voltunk, végül a Morcheeba
menedzsmentje választott ki minket.
Nagy élmény volt előttük játszani.
– Milyen terveket szövögetett a
Blahalouisiana az induláskor?
– Először abban bíztunk, hogy
milyen jó lenne, ha játszaná a rádió
a számainkat. Aztán ahogy nőtt a
közönségünk, szerettünk volna egyre
nagyobb klubokban játszani. November 3-án az Akvárium nagytermében

– Egy korábbi interjúban azt
mondta, hogy régebben kelekótya, naiv kislány volt. Mára
megváltozott?
– Igen, valóban szeleburdi, tapasztalatlan, álmodozó fiatal lány
voltam, ez igaz. Ma már talán nem
vagyok annyira kelekótya, bár, ki
tudja…
– Szeptember elején fellépnek
a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon. Járt már Budafokon?
– Igen, amikor Székesfehérvárról
jövünk Budapest felé autóval, rendszeresen Budafokon keresztül közelítjük meg a fővárost. Budafok szép
hely, a barátom ott nőtt fel. Kíváncsian várom a koncertünket.
– Mivel foglalkozik, amikor épp
nincsen fellépése?
– Sok mindent szeretek, például otthon rajzolgatni és festegetni. A
takarítás meditatív hatásáról is tudnék mesélni. Nagyon szeretek utazni
akár egy számomra fontos zenekar
koncertje miatt vagy kifejezetten városnézés végett, hogy más kultúrákat
megismerjek. Ez egyszerre kikapcsol
és inspirál.
SZILÁGYI LÁSZLÓ
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Budafoki
Képnapok
augusztus 30., csütörtök, 18.00
Kiállításmegnyitó
a Vén Emil Galériában
A Budafoki Fotóklub megalakulása, 2009 óta minden évben megrendezi a Magyar fotográfia napja
tiszteletére éves kiállítását a Fotóklubnak otthont adó Klauzál Gábor Művelődési Központ Vén Emil
Galériájában.
A kiállítás minden alkalommal
a Fotóklub aktívan alkotó tagjainak
biztosít bemutatkozási lehetőséget
az elmúlt esztendő alkotásaiból, így
a kiállítás sosem tematikus, hanem
az alkotó munkásságát átfogó, a
fotóművészet széles skáláját felvonultató prezentáció.
Kiállítók: Csendes Krisztina,
Göcz Levente, Hell Ferenc, Kugler
Ferenc, Németh Gyula, Pató Ferenc,
Vankó András, Zács Ágoston.
A kiállítást megnyitja Gazdik István, a Klauzál Ház igazgatója.
Közreműködik Borsós István tárogatós.
A kiállítás megtekinthető szeptember 22-ig.

Törley,
az innovátor
szeptember 5., szerda, 18.00
Kiállításmegnyitó az Aulában
1882-ben az akkor 24 éves fiatalember a létező legmodernebb technológiákkal olyan vállalkozást indított, amely rövid időn belül komoly
sikereket tudott felmutatni.
Törley József igazi innovátor volt:
a legmodernebb masinákat, gőzgépeket, elektromos berendezéseket

használta a gyárában. Ő alkalmazta
hazánkban először a degorzsálást,
azaz a fagyasztásos seprőtelenítést.
Törley József hamar felismerte a jó
reklám fontosságát is, ötletes plakátok, számolócédulák és menükártyák
hirdették termékeit, illetve az áruszállításhoz használt tehergépkocsikra is
elhelyezte a pezsgőgyár cégérét.
A kiállítást megnyitja Kovács
György, a Törley Pezsgőpincészet
ügyvezetője.
A kiállítás megtekinthető szeptember 27-ig.

Világom világa
szeptember 27., csütörtök, 18.00
Kelemen Ágnes festőművész kiállítása a Vén Emil Galériában
Rendhagyó kiállításra invitáljuk a
nézőt, ahol bár a festményeké a
főszerep, azonban Ágnes szintén
művészi vénával megáldott családtagjainak egy-egy alkotásán
keresztül betekintést nyerhetünk a
művész családi hátterébe is, akinek
életében párhuzamosan egymás
mellett jól megfér egy patinás családi könyvkiadóban való mindennapi munka és saját világának képekben történő megfogalmazása.
A festményeken túl Ágnes szívesen
elkalandozik a textilek világába is,
valamint Sipos Erika ékszertervezővel egy ékszerkollekciót is létrehozott, amit szintén bemutatunk a
kiállításon.
A megnyitón Garbóci László
helytörténész és Sipos Erika ékszertervező mutatja be a családot
és a művészt.
Közreműködik a kerületben élő
Hegedűs házaspár, Hegedűs Endre
Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész és Hegedűs Katalin zongoraművész. A kiállítás megtekinthető
november 2-ig.
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„Benne voltam
a muzsikában,
és a muzsika
bennem volt”
– vándorkiállítás
Simándy József emlékére
szeptember 29., szombat, 18.00
Kiállításmegnyitó az Aulában
A Zene világnapja és a Klauzál Ház
napja alkalmából egy igazi csemegével kedveskedünk a zeneszerető közönségnek. Az Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézet
vándorkiállítása Simándy József

hagyatékából készült kiállításon
megismerhetjük az embert, a művészt, a férjet és apát, de látható
lesz híres Bánk bán jelmezének
rekonstrukciója is.
A művészre emlékeznek és a
kiállítást megnyitják gyermekei:
Simándy Péter és Simándy Katalin.
A kiállítás megtekinthető október 25-ig.
100. születési évfordulójára készült el. A 20. századi operajátszás
kiemelkedő alakjának gyönyörű
orgánumára, színpadi játékára sokan emlékezünk. A Simándy család

Színészkatonák,
fogolyprimadonnák
november 2., péntek
Az első magyar tábori színház
1917. április 3-án Lembergben
mutatkozott be. A társaság nehéz
körülmények között játszott, fűtetlen faszínház vagy föld alatti fedezékszínház és jéghideg öltöző várta
a színészeket. Bőségesen kárpótolta azonban őket a lelkes fogadtatás.
Többnyire vígjátékokat, operetteket és kabaréműsort játszottak. A
Csárdáskirálynőt emlékezetből, újrakomponált zenével és librettóval adták elő. A krasznojarszki Tiszti Színházban Vereczky Szilvia szerepében
Minyó Andor lépett színpadra…
A kiállítás azokat a különleges
színházi formákat mutatja be, melyeket az első világháború a fronton és a
hadifogolytáborokban hívott életre. A
frontszínházak dokumentumait, a hadifogolyszínházakból hazamenekített
relikviákat féltve őrizték, élményeiket
lejegyezték. A kiállítás anyagát ezek a
ritka, különleges fényképek, színlapok, grafikák illusztrálják.
Megnyitó és rendhagyó történelemóra 2018. november 7-én.

Hegedűs Endre
zongoraművész
és zenepedagógus
gyermekkoncertje
Mesterműveket szólaltat meg a
művész, a dallamok közben pedig
mesél Hegedűs Endre a zenéről, a
muzsika szeretetéről és apró, érdekes történetek is elhangzanak a
művekről. Olyan zenék csendülnek
fel, amik populárisak, ami hangulatba hozza a közönséget, ami
szerethetővé tudja tenni a komolyzenét.
szeptember 28., péntek, 10.00
Műsor: Bach, Mozart, Chopin, Schubert és Liszt zongoradarabok.
november 23., péntek, 10.00
Műsor: Beethoven, Mozart, Chopin,
Schubert és Liszt zongoradarabok.
december 7., péntek, 10.00
Műsor: Grieg, Gershwin, Mozart és
Chopin zongoradarabok.
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, mely a 406-2837es telefonszámon vagy az info@
cziffrakozpont.hu e-mail címen
lehetséges. A koncertekre iskolai csoportok jelentkezését is
várjuk.
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Hali, vudu!

Művész utca lesz
a Magdolna utcából

Nyolc év hallgatás után
új lemezzel jelentkezik
a Hollywoodoo

„Aki idejön, valósan és spirituálisan
is utazhat a térben”

A rajongók nagy örömére nyolc év hallgatás után novemberben végre új lemezzel
rukkolt elő a Hollywoodoo. Az utóbbi négy
év dalaiból összeállított album egyik sikerdala a rádióban sokat játszott Csillagos,
amelyet a zenekar már korábban online is
közzétett, a további tíz szám között pedig
szerepel az Egy perc, Trócsányi Gergő
(ének) Nirnsee Krisztiánnal (szólógitár) írt
közös nótája, valamint a vidám hangvételű
Ezen a nyáron is. A frontember szerint, akit
gyengélkedése és az élet viharai néhány
évig visszatartottak a lemezkészítéstől,
úgy gondolja, hogy az együttes fennállásának legizgalmasabb darabja ez az album.
A Hollywoodoo szeptember elsején 17 óra 30 perckor lép színpadra a borfesztivál programjában a
Borudvaron, ahol nemcsak az új, Végre címmel
megjelent lemezükről hallhatunk dalokat, de eddigi
sikerszámaik is elhangzanak – tudtuk meg a gitáros Urbán Szabolcstól, akivel fellépésük kapcsán
beszélgettünk.
– Saját szerzeményekkel érkeznek, amelyek jelentős részét a Trócsányi–Nirnsee páros jegyzi.
A hattagú zenekarból még ki vesz részt a dalok
írásában?
– A verseket többnyire Gergő írja, a zenét Krisztián teszi hozzá, de előfordul, hogy a szólógitárosunkat elkapja a lendület, és szöveggel együtt
hozza a dalt. Zenét én is szoktam szerezni, Árpi (a
dobos Hohl Árpád) néha szöveget ír, de a dalszerzés nálunk alapvetően közös munka, a próbákon
mindenki hozzászól, még a basszusgitárosunk,
Kiss Gergő is, hogy változtassunk-e valamin. A
„főszakács” azonban Krisztián, aki a végén megfűszerezi a számokat, amitől igazi „hollywoodoo-s” nótákká válnak.

Ismét Művész utcává változik szeptember első hétvégéjén a Budafok belvárosában kanyargó Magdolna utca,
hogy a bor és a pezsgő mellett művészi élményeket is
magunkba szívhassunk séta közben.

– Milyen a „hollywoodoo-s” nóta?
– Senkiéhez sem hasonlítható – szokták mondani a rajongóink. Szövegeink valahol a Tankcsapda és Ákos szövegei között vannak félúton, rockzenét játszunk – néha zúzósat, néha könnyebben
fogyaszthatót. Első nagy slágerünk az Örvényes
című számunk, sokan talán azzal azonosítják a
Hollywoodoo-t.
– Fesztiválszezon van, így biztos állandóan úton
van a zenekaruk.
– Tavaly több rangos fesztiválon is részt vettünk,
de idén későn ébredtünk. Most nincs menedzserünk, a sessionzenész Tibit (a trombitás Takács
Tibor) leszámítva nem a zenélésből élünk, hanem
mindegyikünk dolgozik valahol főállásban, a lemezkészítés pedig annyira lefoglalt minket, hogy mire
megjelent az albumunk, a legtöbb helyen készen
volt már a nyári program. 
TAMÁS ANGÉLA

A pezsgő- és borfesztivál forgatagából belépve a Magdolna utcába, szokatlan látvány fogadja majd az arra
látogatókat. A negyedik éve ilyenkor
Művész utcává keresztelt hangulatos kis utcácskát kortárs művészek
installációi töltik meg élettel.
– Ezen a hétvégén Budafok kulturális életének szerves részévé válnak a köztéren megjelenő, képző- és
iparművészek által létrehozott interaktív alkotások – avat be kétnapos
programjukba Kaszás Réka, a rendező ARTÉR Művészeti Egyesület
főszervezője. – A Művész utcában
bárki részt vehet a programokon,
rajzolhat, agyagozhat, festhet, fotókat nézhet 3D-s szemüveggel, olvashatja a könyveket, részese lehet
a művészek által bemutatott világnak a képzőművészeti installációk
megtekintésekor, kipróbálásakor.
– Mivel találkozhatnak az érdeklődők ebben a különleges
utcában?
– Például festményekkel, szobrokkal, kerámiákkal, textíliákkal és
fotográfiákkal. Aki idejön, valósan és
spirituálisan is átléphet a térben, tekintetét a macskakövön elhelyezett
installációk vezetik a földtől egészen
a fák tetején megpihenő szobrokig.
A szabadban kiállított kortárs művészeti alkotások testközelből lesznek

szemlélhetők, kiszabadítva ezáltal a
múzeumi közegből az alkotásokat és
nézőiket. A szellem és a test egyazon
időben történő pallérozása is megvalósítható a közönség által is kipróbálható, átalakított kerékpárokon.
– Kikkel, illetve kiknek a
műveivel találkozhatunk a két
nap alatt?
– Íme, a kiállítók névsora: 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 és az AQB. A számos installáció
mellett a kerületünkhöz kötődő művészekről készült portrék is láthatók
lesznek, és megtekinthetők a Budafok-Tétény Ifjú Tehetségei rajzpályázat
díjazott alkotásai, illetve a Budafoki
Fotóklub legújabb képei. A FSZEK
Budafoki Könyvtárának sátrában pedig beiratkozási lehetőség is lesz, de
az érdeklődők kaphatnak könyvtári
információkat, folyóiratokat lapozgathatnak, és kézműves-foglalkozáson
vehetnek részt a kicsik, akik megtudhatják, mi is az a Budafoki Topotéka.
– Mi az?
– Egy online helytörténeti gyűjtemény.

– A bor, a pezsgő és a kultúra
mellé mit kóstolhatunk a
Művész utcában?
– Majecsko autentikus SlowFood finomságait.
– Végezetül bemutatná egyesületét?
– Az ARTÉR Művészeti Egyesület 2004-ben alakult Budafokon,
tagjai hivatásos képző- és iparművészek, akik valamilyen szállal
kötődnek a kerülethez. Van köztük
festő, grafikus, szobrász, keramikus, ötvös, divattervező, textiltervező, fotográfus, üvegtervező,
formatervező, építész, restaurátor.
Az egyesület célja az aktív részvállalás a kulturális, szellemi életben
regionális és országos szinten. A
térség megismertetése művészeink révén, kerületen kívüli kiállítások, programok által, valamint
fiatal képző- és iparművészek
művészi tevékenységét megalapozó szellemi közeg létrehozása.
Az egyesület elnöke Filotás Viktória szobrászművész, vele és Palik
Eszter képzőművésszel közösen
szervezzük minden évben a Művész utcát, amelyben mindenkit
szívesen látunk a fesztivál ideje
alatt. A sokszínű élmény garantált!
(TEMESI)
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Végtelenül gazdag kínálat
A pezsgők szerelmeseitől a vörös- és fehérborok
kedvelőiig mindenki megtalálja a számítását
A portékáikat bemutató és kóstolásra, vásárlásra kínáló pincészetek
gazdag kínálatában az ország valamennyi borvidékének prémiumtermékeiből csemegézhet az ínyenc és
az átlagfogyasztó egyaránt.

TÖRLEY PINCÉSZET
Budapest XXII., Anna utca 5–7.
Nyitva tartás a pezsgő- és borfesztiválon
2018. szeptember 1., szombat: 12.00–24.00 óra
2018. szeptember 2., vasárnap: 12.00–20.00 óra
A Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont nyitva tartása:
2018. szeptember 1., szombat: 12.00–23.00 óra
2018. szeptember 2., vasárnap: 12.00–19.30 óra
Sörház utca (Óriáshordó):
2018. szeptember 1., szombat: 12.00–20.00 óra
2018. szeptember 2., vasárnap: zárva
A Törley Pezsgőpincészet megalapítása – 1882 – óta folyamatosan készíti pezsgőit. Idén a látogatók az Anna utcában
nemcsak a palackban erjesztett és érlelt pezsgők előállítását
és a díszteremben található 20 nm-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.
Program: 2018. 09. 01., szombat, 14.00–22.00 óra: Madarak
zenekar és DJ Galamb, 2018. 09. 02., vasárnap: DJ Galamb
Ingyenes pinceséták:
2018. szeptember 1., szombat: 12.00–22.00 óra
2018. szeptember 2., vasárnap: 12.00–19.00 óra
Sörház utca: Az Óriáshordó megtekintése
Információ: www.torleymuzeum.hu, info@torley.hu

LICS PINCÉSZET
Budapest XXII., Kossuth Lajos u. 44.
Nyitva tartás a pezsgő- és borfesztiválon:
2018. szeptember 1.,
szombat: 11.00–21.00 (kiállítás 18.00-ig)
2018. szeptember 2., vasárnap: 10.00–21.00
(kiállítás 18.00-ig)
A pince története az 1790-es évekre vezethető vissza.
Először a prefektus, Savoyai Jenő tárolta itt borait. Mai
tulajdonosa, a Lics család 1990-ben vásárolta meg a
Budafok központjában található 1700 nm-es pincét. A
Budafok több száz éves borászati múltjából fennmaradt történelmi pince értékeinek megőrzése és méltó
módon történő 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, 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 Meskó Bánk előadóművész, a Promontor Borlovagrend tagja nyitja meg. A kiállítás megnyitóján köszöntőt
mond Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere.
Információ: www.licspince.hu, fb.com/licspince

ZÁBORSZKY PINCE
1222 Budapest, Nagytétényi út 24–26.
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 borvidékekben, a pestiskápolnában a korabeli hitélet építészettörténeti emlékeiben gyönyörködhet a látogató.
A borról egy egész város mesél azon a helyen, amely
a magyar borászati hagyományok legimpozánsabb
jelképe: a budafoki pincerendszerben, amit a bor tett
Európa egyik leghíresebb pincelabirintusává.
Program: 2018. augusztus 30., csütörtök
A Mészáros László Képzőművészeti Kör kollektív tárlatának megnyitója
2018. szeptember 1., szombat: Pinceséta programok
indulnak minden egész órában 12.00–20.00 óra között
2018. szeptember 2., vasárnap
Pinceséta programok indulnak minden egész órában
11.00–20.00 óra között
Információ: www.zaborszky.co.hu
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MAGDOLNA BORKLUB
ÉS RENDEZVÉNYHÁZ
Budapest XXII., Magdolna u. 30.
Nyitva tartás a pezsgő- és borfesztiválon:
2018. szeptember 1., szombat: 11.00–22.00 óra
2018. szeptember 2., vasárnap: 12.00–20.00 óra
A családias hangulatú Magdolna Borklub és Rendezvényház Budafok központjában található. A pince 1817-ben
épült, az előtte lévő présház újjáépítése során a tulajdonosok igyekeztek a lehető legtöbb eredeti elemet megőrizni.
Borkóstoló estjeiken és borvacsoráikon különleges ételekkel és borritkaságokkal találkozhatnak. Vállalják egyéb rendezvények szervezését és lebonyolítását is. A borfesztiválon
a kerthelyiségben kézműves borokat és sajtokat kóstolhatnak a látogatók, a gyerekek kipróbálhatják a szőlőpréselést,
este pedig hangulatos jazz-zenével várják a vendégeket.
Program: 2018. szeptember 1.
magyar borok kóstoló, Torockói sajtok Erdélyből, Képzőművészeti kiállítás
14.00–15.00 óra szőlőpréselés gyerekeknek
18.00–22.00 óra örökzöldek szaxofonra
2018. szeptember 2.
magyar borok kóstolója, Torockói sajtok
Erdélyből, Képzőművészeti kiállítás
14.00–15.00 óra szőlőpréselés gyerekeknek
16.00–20.00 óra örökzöldek szaxofonra
Információ: www.magdolnaborklub.hu
www.facebook.com/magdolnaborklub

SEYBOLD–GARAB PINCE
Budapest XXII., Péter-Pál u. 39.
Nyitva tartás a pezsgő- és borfesztiválon:
2018. szeptember 1., szombat 12.00–24.00 óra között,
2018. szeptember 2., vasárnap 12.00–22.00 óra között
Bemutatkozás: A Seybold–Garab Pince különböző családi események – születésnap, névnap, évfordulók – ünneplésére ideális környezetet nyújt. Céges rendezvények,
díszvacsorák, reprezentatív fogadások megrendezésére
alkalmas. A pince és a kerthelyiség kiváló helyszínként
szolgál esküvők teljes körű lebonyolítására, állófogadás,
ünnepi ebéd/vacsora megrendezésére. Rendezvényeik
zártkörűek. Magas színvonalú szolgáltatásaikkal minden
elvárásnak eleget tesznek.
Információ: www.seybold-garab.com

GARAMVÁRI SZŐLŐBIRTOK
Budapest XXII., Sörház u. 20.
Nyitva tartás a pezsgő- és borfesztiválon
2018. szeptember 1., szombat: 11.00–22.00
2018. szeptember 2., vasárnap: zárva
Ingyenes pinceséták szombaton 12.00–19.00 között.
Bemutatkozás:
A Garamvári Szőlőbirtok a saját 85 hektáros, balatonlellei birtokán termelt friss, illatos fehérborait
és harmonikus, testes vörösborait kínálja, amelyek
több kitüntető címet nyertek az utóbbi borversenyeken. A pezsgősítéshez a balatonlellei ültetvényekről
kerülnek az alapborok a Sörház u. 20. szám alatti pezsgőpincébe, amely már a XIX. század elejétől
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 pezsgőcsalád több tagja is elnyerte az utóbbi
években a Budafok Pezsgője kitüntető címet. A pincészet borai és pezsgői csak ebben az évben kilenc
aranyérmet nyertek. A Lellei Rosé Gold 2017 nagy
aranyérmet kapott az ország legjobb rozéboraként.
A VinAgora Nemzetközi Borversenyen a Lellei Irsai
Olivér 2017 kapott Champion díjat és aranyérmet,
illetve ilyen elismerésben részesült a Garamvári Brut
Nature 2015 pezsgő is.
Program: A fesztivál ideje alatt az érdeklődőket csoportosan végigvezetik a pezsgőpincében, 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 óra St. Martin szaxofon és pánsíp
20.30–22.00 óra „Tánc a javából” a DeciBand zenekarral. Információ: www.garamvari.com

VÁRSZEGI PINCÉSZET
Budapest XXII., Nagytétényi út 70.
Nyitva tartás a pezsgő- és borfesztiválon
2018. szeptember 1., szombat: 12.00–22.00
2018. szeptember 2., vasárnap: 12.00–20.00
A pincészet 25 hektár saját és három hektár integrált
területen gazdálkodik. Az ültetvényeik Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonbogláron találhatók.
A szőlőt már az ültetvényen szelektálják. Csak minőségi, kézzel válogatott szőlőalapanyagot használnak
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. Fehér- és roséboraikat rozsdamentes acéltartályban, ellenőrzött
körülmények között tárolják a palackozásig.
Vörösboraikat fahordós érlelés alá vetik nagy ászokhordókban, és kisebb, új tölgyfahordókban érlelik palackozásig. Információ: www.varszegipinceszet.hu,
info@varszegipinceszet.hu, Telefon: +36-30/604-6123
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SÜMEGI ÉS FIAI PINCÉSZET
Budapest XXII., Tóth József u. 53.
Nyitva tartás a pezsgő- és borfesztiválon:
2018. szeptember 1., szombat: 10.00–21.00 óra
2018. szeptember 2., vasárnap: 10.00–17.00 óra
A Sümegi és Fiai Pincészet – Keller Kft. a Hajós–bajai
borvidék meghatározó pincészete. A boraik ízében, zamatában visszaköszön a rengeteg gondoskodás, hozzáértés és a több mint százéves családi hagyomány.
Különlegességeik: az elfelejtett magyar különlegesség, az ürmösbor, illetve a Magyarországon egyedülálló Ambrózia jégbor, amelyet decemberben fagyott
állapotban szüretelnek és fagyottan préselnek. A Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál alatt pincészetükben
kétóránként ingyenes pincetúrát szerveznek, ahol
megtekinthető bortrezoruk, óriáshordójuk, bormúzeumuk, illetve bemutatják pincészetüket és a hazai
borászatot.
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KATONA BORHÁZ BALATONBOGLÁR
Budapest XXII., Borkő u. 10. (Villa u.–Borkő u. sarok)
Nyitva tartás a pezsgő- és borfesztiválon:
2018. szeptember 1., szombat: 12.00–24.00 óra
2018. szeptember 2., vasárnap: 12.00–21.00 óra
1996 őszén alakult vállalkozásuk, amely felélesztette a családi hagyományokat. Pincészetük jelenleg
50 hektáron termeszt szőlőt a Balaton déli oldalán. A
szőlőt boglári pincészetükben dolgozzák fel és érlelik
palackozásig. Kierjedt boraink egy részét budafoki pincéjükbe szállítják további kezelésre, érlelésre. Itt történik a palackozás és ezután az értékesítés is. Boraikat
reduktív körülmények között acéltartályokban tárolják
palackozásig, emellett készülnek borok 225 literes
barrique és 500 literes ászokhordókban is. Borászatuk
munkájában szerves szerepet tölt be a második generáció, ahol a technológia jól összefér a hagyományokkal. Az eredmény: tiszta, gyümölcsízű, zamatos borok,
finom savtartalommal.
Program:
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 tepertőkrémes
kenyér lilahagymával, vagy debreceni mustárral, kenyérrel, házi pogácsa, borokon túl fröccskülönlegességek, házi szörpök, limonádék, egyéb meglepetések
A fesztivál teljes ideje alatt akciós borvásárlási lehetőség: kettőt fizet, hármat kap palackakció!
Információ: www.katonaborhaz.hu,
www.facebook.com/Katona.Borhaz. instagram:
@katonaborhaz, #katonadolog #katonaborhaz

Gyula és fia, ifj. Orosz Gyula, ők ketten végzik a cég szőlészeti és borászati munkálatainak döntő részét. A családi jelleg és a közös munka hagyományának megőrzése
mindkettejük számára fontos feladat. A pincében acélés műanyag tartályok találhatók a reduktív borászati
technológiához és tölgyfahordók a hagyományos erjesztéshez, érleléshez. Kóstolóikat, borbemutatóikat a körpincéknél található felújított muzeális pincében tartják.
Információ: www.oroszgyula.hu

SZELESHÁT BIRTOK – SZEKSZÁRD
Budapest XXII., Dézsmaház utca 19.
1998-tól a tulajdonos család – felismerve a Szekszárdi borvidék középső részén elterülő Szeleshát dűlőben
rejlő potenciált – elkezdte a felaprózódott területek újraegyesítését, ami jelenleg összefüggően több mint 50
hektár termőföldön 40 hektár szőlőültetvény.
A kézzel szedett, válogatott fürtöket lebogyózzák, és
nyitott kádakban kíméletes körfejtéssel, kontrollált
hőmérsékleten erjesztik. A szüretet követő 10-12 nap
után préselik boraikat, a tartályban történő almasavbontás és fejtés után.
A Gubac-hegybe vájt több száz éves pincéjükbe szállítják, ahol a kis tölgyfahordókban, optimális hőmérsékleten érlelik.
Információ: www.szeleshat.hu

OROSZ GYULA CSALÁDI PINCÉSZETE
Kézműves borok, családias hangulat. Az Orosz család
közel négy hektár szőlőterületen gazdálkodik, az ültetvények az Etyek–budai borvidék területéhez tartoznak.
Pincéjük, illetve présházuk Etyeken található, a családi
házuk szomszédságában. A pincészet borászai Orosz

KÖNIG BOR- ÉS KERESKEDŐHÁZ
1222 Budapest, Sörház utca 37.
Nyitva tartás a pezsgő- és borfesztiválon:
2018. szeptember 1., szombat: 10.00–23.00 óra
A KÖNIG PINCE 1990-ben alakult. Mind a pincészet,
mind a König család szakmai hagyományai elismerésre méltók. 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 nm alapterületű, kilenc pinceágból álló pincészetre alapozva, mely több mint 13 ezer hektoliter
bor tárolására, érlelésére és teljes kezelésére volt alkalmas, és természetesen alkalmas a mai napig.
Program: A patinás pincészet – a fesztivál egyik alapítójaként – szeretettel várja vendégeit kitelepített
fesztiválos faházában, illetve szombaton egész nap a
pincészetben is!
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Változó, színes
program, stabilan
állandó minőség
Idén a Záborszky Pincétől indul a
borlovagrend látványos felvonulása
A Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon idén két új taggal bővül a Promontorium Borlovagrend. Az évről évre
megcsodált, nyilvános avatási ceremónia a Savoyai Jenő
téren lesz. A szeptember elsejei programról Szűcs Zoltán, a borlovagrend vezetője tájékoztatott.
– Elmaradhatatlan eleme
a mindenkori budafoki
borfesztiváloknak a borlovagavatás. Elárulja, hogy
idén kikkel bővül a borlovagrend?
– Két fiatal, szakmabeli borászt
fogadunk a tagjaink sorába. Nevekkel nem szeretnék előrukkolni,
ez hadd legyen meglepetés.
– Mit lehet tudni a programról, lesz változás az eddigi
évek megszokott gyakorlatához képest?
– Szeptember elsején, szombaton délelőtt negyed tízkor a
Záborszky Pincészet elől indul
a felvonulás. A megszokott díszletek az idén sem maradnak el,
most is láthatjuk a Budafoki Fúvósegyletet, lesz szőlőkoszorú,
lovaskocsi és mazsorett-táncosok kísérnek bennünket. A tömeg
a Kossuth Lajos utcából érkezik
a Savoyai Jenő térre, a hivatalos
megnyitóünnepségre.

– Idén is vendégül látja a
borrendeket a Törley Pezsgőpincészet?
– Igen, a megnyitó után, várhatóan 11 óra körül érünk át az Anna
utcába, majd a Borkatakombában
fogyasztjuk el az ebédet. Ez zártkörű program. Majd ezt követően
indulunk vissza a Savoyai Jenő
térre, ott lesz a nagyszabású avatási ceremónia a terveink szerint
délután három órától körülbelül fél
négyig. Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!
– Hogyan zárul a program?
– Az avatás után a Záborszky
Pincében lesz egy exkluzív kötetlen beszélgetés bor- és pezsgőfogyasztással. Mintegy 120-130
vendéget várunk a Borrendek Országos Szövetségétől. Jó hangulatú, színes programok lesznek, a
nagyközönség és a szakma képviselői is megtalálják az érdeklődésüknek megfelelő eseményeket.
SZILÁGYI LÁSZLÓ
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Wolf Kati is fellép
az Ökumenikus
Segélyszervezet
udvarában

Sauska Pincészet
az ökumenikusoknál
Családi Sajt- és Borudvar
a Kossuth Lajos utca 64.-ben

Talán kevesen tudják, hogy 2015
óta Budafok-Tétény ad otthont hazánk egyik legjelentősebb karitatív
szervezete, az Ökumenikus Segélyszervezet országos központjának. A
tavaly nagy sikerrel indított hagyományt folytatva a segélyszervezet
2018-ban is megnyitja Kossuth
Lajos utcai irodaházának udvarát
a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál
látogatói előtt. A Családi Sajt- és
Borudvaron a látogatók megkós-

tolhatják és megvásárolhatják a
segélyszervezet
Kastélyosdombói Sajtműhelyének prémium
minőségű termékeit. Arra, hogy
a szociális gazdaságban készülő
sajtkülönlegességekhez a legjobb
borok társulhatnak, idén a segélyszervezet udvarába kitelepülő Sauska Pincészet jelent garanciát. Aki
a rangos nemzetközi díjakat nyert
borászat borai mellett dönt, ezúttal
nemcsak magának tesz jót: a Sa-

uska jóvoltából a borok vásárlói a
segélyszervezet munkáját is támogatják. A gasztronómiai élmények
mellett a segélyszervezet udvara
hangulatos programhelyszín is lesz
egyben, ahol a munkatársak és
önkéntesek gyerekprogramokkal,
játékokkal várják a betérő családokat. Vasárnap 15 órai kezdettel Wolf
Kati énekesnő, a segélyszervezet
ismert önkéntese akusztikus duó
formációjával ad koncertet.

A Kastélyosdombói Sajtműhely
A Kastélyosdombói Sajtműhely története az évszázados hagyomány, a XXI. századi technológia és a valódi társadalmi szerepvállalás kivételes találkozása. A 300-as lélekszámú Somogy megyei falucskában
található egykori Erdődy-kastély gazdaságát az Ökumenikus Segélyszervezet 2013-ban keltette életre:
egyedülálló programot hirdetett lakóhelyüket elvesztett családok számára, akik a kastély újraéledő gazdaságában tanulva és dolgozva kezdhetnek új, önálló életet. A Kastélyosdombói Sajtműhely kicsi, ám
a legmodernebb technológiával felszerelt üzem, ahol nem tömegtermelés folyik: a kis mennyiségben
előállított, prémium minőségű kézműves tejtermékek között megtalálhatók a félkemény, füstölt, friss és
savósajtok, illetve a hagyományos teavaj és élőflórás joghurt is. A sajtműhely termékeinek fogyasztói
vásárlásukkal a segélyszervezet kastélyosdombói esélyteremtő programját támogatják.
További információk sajtínyenceknek: www.sajtmuhely.hu.
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Nagy jövője van
a pincelátogatásoknak
Egyre népszerűbb a Budafoki Pincejárat
A nyári szezonban is sokan voltak kíváncsiak a budafoki pincékre, nemcsak a fővárosból, de még vidékről is jöttek érdeklődők. Nem volt ritka a visszatérő vendég sem.
A Budafoki Pincejárat rövid, alig egyéves múltja ellenére „beindult”.
A két főszervező, Salamon Judit
és Deutsch Anita elégedett lehet
az eddigiekkel, de a jövő is biztató.
– Az adatok, visszajelzések azt
igazolják, hogy szépen növekszik
az idelátogatók száma, szeretik
az emberek pincejáratunkat –
mondták. Deutsch Anita büszkén
tette hozzá: A legnagyobb öröm,
hogy egyre több a visszatérő
vendég. A legtöbben természetesen a közeli kerületekből jönnek,
de nem egy csoporttal, baráti
társasággal találkoztunk, amelynek tagjai például a főváros túlsó
feléről érkeztek. Az is meglepetés volt a számunkra, amikor az
ország távolabbi feléről jöttek jó
néhányan. Kezd beérni a munkánk gyümölcse.
Olyannyira, hogy már külföldön is kezdik megismerni a Budafoki Pincejáratot, és határon
túlról is jelentkeznek a buszos
útra. Közismert, hogy Budapest
központjából minden hónap első
szombatján egész nap, óránként
szállítják a bor iránt érdeklődő
utasokat. Mi a csábító ezekben a
bortúrákban? – kérdeztük.
– A budafoki borok híre egyre jobb, de egyre vonzóbb az is,
hogy finom borkorcsolyákat, éte-

leket is készítenek a pincészetek
– válaszolta Salamon Judit. – S
ne feledjük, a bor és finom falatok
mellé a vendégszereteten túl jó
zene is jár. Minden alkalom másmás tematika köré szerveződik,
legutóbb például a görög kultúra került a középpontba, de volt
már sváb, klasszikus muzsika is
a pincékben a Dohnányi Zenekar
művészeinek közreműködésével.
Az egyedülálló helyszínek–jó borok–gasztronómia–igényes kultúra kombináció láthatóan egyre
több érdeklődőt vonz.
Az is öröm a főszervezők számára, hogy igazi összefogást
tapasztalnak a budafoki pincék
és éttermek között: többféle
kóstolócsomagot állítottak össze
díjnyertes borokból. Összesen tíz
pincét és négy éttermet érint az
egyre népszerűbb Pincejárat, jövőre új helyszínek is szeretnének
csatlakozni. Nyitott a program,
mindenkit szívesen látnak, ha be
akarnak kapcsolódni a Budapest
Bornegyede projektbe.
– A nagy meleg ellenére augusztusban is sokan jöttek, talán
azért is, mert a pincékben jól lehet
hűsölni – hallottuk Deutsch Anitától. – Több helyre csak előfoglalással lehetett bejutni. Például a

Borköltők Társasága Étteremben
már egy nappal korábban elfogytak a helyek, igaz, ott egy kvízjáték is közrejátszik a sikerben.
Szeptember első hétvégéjén
több tízezren látogatnak el Budafokra a pezsgő- és borfesztiválra,
ekkor a Pincejárat fesztiváljárattá
alakul, de októberben és novemberben ismét elindul klasszikus
formájában – felóránként a belvárosból – bolgár és roma tánccal, zenével.
TEMESI LÁSZLÓ
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Így lesz előadó
a diákból
Az augusztusi Pincejárat különleges
vendégekkel várta látogatóit
A YouInHerit nemzetközi projekt részeként Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata és a Soós
István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és
Szakközépiskola közösen megalkotta borturisztikai as�szisztensképzését.
A képzés során a hallgatók nemcsak a szőlészettel, borászattal,
de a pezsgőkészítés rejtelmeivel
is megismerkedhettek. A tanórák
során mind az oktatók, mind az önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a kerületben rejlő lehetőségek
megismertetésére, előtérbe helyezve a helyi hagyományokat és
az itt található különlegességeket.
A négy hónapos képzés júniusban
ért véget, de ezzel nem búcsúztak
el egymástól a résztvevők.
A diákoknak most lehetőségük nyílt arra, hogy a turisztikai
órákon elsajátított technikákkal a
kerületről tanultakat átadhassák
újdonsült hallgatóságuknak. Az
augusztusi Pincejárat keretében
néhány volt tanuló maga tartott
személyes túravezetést a buszok
menetideje alatt, melynek során a
budafoki borászatokról és a kerületi lehetőségekről mesélhettek.
Sok érdekesség hangzott el az
egyes pincészetekről, s azok történelméről, régi legendáiról. A diákok maguk is jobban megismerhették a kerületet a látogatókkal
egyetemben, hiszen amiről eddig
csak hallottak, most személyesen
is meg tudták látogatni, maguk

is felfedezhették a régmúlt idők
gyöngyszemeit. Ezzel ez a kirándulás nemcsak az érdeklődők
számára tartogatott új utakat,
hanem a fiatalok jövőképét is formálta, hiszen az érdeklődők maguk is megtapasztalhatták, milyen
is egy valódi turisztikai közegben
dolgozni.
Reméljük, hogy mind a látogatók, mind a diákok nagyon élvezték
ezt az újdonságot, illetve bízunk
benne, hogy a jövőben is lesz még
lehetőség ilyen együttműködésre a
fiatalok és a Pincejárat szervezői
között!
Az ifjúság bevonása azonban
más szempontból is fontos volt
kerületünk számára. Önkormányzatunk városmarketing-pályázatot
hirdetett, melynek célja, hogy felvirágoztassa a helyi turizmust és
népszerűsítse a bor- és pezsgőkultúrát, illetve az ehhez kapcsolódó
szakmákat. A beérkező marketingés márkaépítési javaslatok Budapest Bornegyedeként tervezett
ismertségünk növelését is szolgálják. A sok érdeklődő visszajelzése
nyomán pedig meghosszabbították a beadási határidőt is, így senki
nem késett le semmiről!
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Budafoki
csiszolóanyagok
a nagyvilágban
Móri Péter: „Mindent megteszünk,
hogy minél komfortosabban érezzék
magukat munkatársaink”
Budafokon, ahol nagy hagyománya van a csiszolóanyag-gyártásnak, működik az ország legnagyobb hajlékonycsiszolóanyag-gyártó és -forgalmazó vállalata,
a Duna Vitex Kft., amely stratégiai partnerségben áll az
önkormányzattal. A német anyavállalat beruházásainak,
fejlesztéseinek köszönhetően több mint 170 ember
megélhetése biztosított.

A Nagytétényi út 72–76. szám
alatt két éve új gyártócsarnokot
építettek fel, ezzel a termelési
kapacitás is bővült.
– A csaknem négyezer négyzetméteres csarnok létesítése
hatmillió eurójába került anyavállalatunknak, ami igen jelentős beruházás – tájékoztatott Móri Péter
gazdasági és személyzeti vezető.
– Ez azt jelenti, hogy az eddigi
munkánkkal elégedettek voltak,
és továbbra is számítanak ránk,

ezzel új munkahelyeket teremtve,
így további kerületi lakosoknak
nyújthatunk megélhetési lehetőséget. Cégünk, a Duna Vitex Kft.
1992-ben alakult a német VSM
AG leányvállalataként, amely a
világ vezető csiszolóanyag-gyártói közé tartozik, és több mint
százötven éves hagyomán�nyal, tapasztalattal rendelkezik.
Fő tevékenységünk a hajlékony
csiszolóanyag konfekcionálása,
csiszolótermékek gyártása.

– A jelentős összegű beruházással mi változott?
– Még korszerűbb, modernebb
körülmények között folyhat a termelés. Évente másfél millió végtelenített keskeny szalagot állítottunk elő, de az új beruházással
és új technológia bevezetésével a
termékpalettánk is bővült.
– Hány embernek adnak
munkát?
– Cégünk jelenleg bérmunkában kizárólag a hannoveri

anyavállalatnak gyárt, több
mint másfél száz saját munkavállalót foglalkoztatva. Azért is
kötöttünk örömmel stratégiai
partnerségi megállapodást az
önkormányzattal, mert így talán jobban felfigyelhetnek ránk
a kerületi lakosok, akik szívesen dolgoznának a cégnél a
jövőben.
– Mivel csalogatnák
ide a majdani
dolgozókat?

– Cégünknek roppant stabil az anyagi háttere, még a
válságosabb időszakban sem
kellett senkit elküldenünk. Dolgozóinknak folyamatos szűrési
lehetőséget, orvosi ellátást, védőitalt biztosítunk, egy évben
kétszer pedig, tavasszal és ős�szel, vitamincsomagot adunk
nekik. Bérezésünk átlagon felüli,
emellett pedig széles körű kafetériaszolgáltatást is biztosítunk
valamennyi dolgozónknak. Csa-

ládbarát cég vagyunk, és dolgozóinkat segítjük magánjellegű
nehézségeik megoldásában is.
Ezenkívül munkatársaink szakmai továbbképzéseken vehetnek
részt, és a szociális helyiségeket
is korszerűsítettük. Dolgozóink
egy növekvő, sikeres nagyvállalat minden előnyét élvezhetik
a mindennapjaikban. Mindent
megteszünk, hogy minél komfortosabban érezzék magukat munkatársaink.
TEMESI LÁSZLÓ
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Vízmozgatás napenergiával
Nagy esőzések alkalmával a többlet csapadékvizet az idei nyártól
kezdve napelemes szivattyú segítségével juttatják a rózsavölgyi patakba. A Kártya utca végén
üzembe helyezett rendszert az
önkormányzat kérésének megfelelően az energiafelhasználás
optimalizálásának jegyében fejlesztette ki a tervező és kivitelező
Packers-Energo Light Kft. Az ötszáz wattos, kilencven amperórás
akkumulátorral működő szivattyú
egy feltöltéssel akár másfél órán
át is képes dolgozni, ami tizenöt-húsz köbméter víz mozgatását
jelenti. Tekintélyes vízmennyiségre, nagy felhőszakadásra van
szükség ahhoz, hogy a napelemes
átemelőszivattyú működésbe lépjen, hiszen azt a negyedik bukóak-

nában helyezték el, így akkor kezdi
pumpálni a vizet, amikor az első
három akna már megtelt esővízzel, és a negyedikben is olyan magas a vízszint, hogy a víz tetején
úszó kapcsoló beindítja a szivat�tyút. A rendszer feltöltésére tíz óra
szükséges, és minden feltöltést
követően ugyanannyi csapadékvizet képes átvezetni a patakba,
mint korábban.
Nyugat-Európában, illetve Amerikában az esővíz elvezetésére régóta használatos ez a megoldás, de
ott tíz 300 wattos napelemet szerelnek fel, amelyekhez nyolc-kilenc
100-120 amperórás akkumulátor
tartozik.
A rózsavölgyi rendszer újdonsága, hogy a többaknás kialakítás miatt sokkal takarékosabb,

így viszonylag olcsó az üzemben
tartása.
Rózsavölgy legmélyebben fekvő
utcájában a patak áradása is veszélyt jelentett az ott élők számára.
Ennek megfékezésére az önkormányzati területen egy olyan objektum épült, amely gátként funkcionál, így végre kiküszöbölhető a
homokzsákvédelem. A terület rendezetté vált, ami annak is köszönhető, hogy az utat leaszfaltozták, és
a járdákat térkővel burkolták.
Ez a beruházás a nagy esőzések idején remélhetőleg állandó
védelmet nyújt az ottani lakosok
számára, a napelemes szivattyú
használatával a mélyebben fekvő
kertekben és házakban nem áll
meg a csapadékvíz, a védmű pedig
medrében tartja a patak vizét.

Kisimult a púpos járda

Rózsák
a megállóban
A Rózsavölgyi Közösségi Ház belső felújítása most zajlik, amelynek
keretében több nyílászárót kicserélnek, a színházterem új burkolatot kap, és a teljes színpadot
újjáépítik. A régi, elavult játéktér
helyét egy, a mai kornak megfelelő,
komoly acélszerkezettel rendelkező, kihúzható színpad foglalja el,
ezáltal lehetőség nyílik többszemélyes zenei programok, illetve
sokszereplős színházi előadások
megtartására is.
A közösségi ház előtti közterület
rendezése már részben befejeződött. A fák gyökereitől kipúposodott, töredezett járdát rendbe tették, az Ady Endre úton, az épülettől
a Tokaji utcáig tartó szakaszon
esztétikus térkőburkolattal fedték
be. A látványos megújulás záróakkordjaként ősszel a zöldterület áll
majd a középpontban: az önkormányzat növények, elsősorban fák
telepítését tervezi a Közösségi Ház
környékén, továbbá a hely szelleméhez méltóan, nevéhez illeszkedően a Hasadék utcai villamosmegállóba rózsákat is ültetnek.

Budafok-Tétényben évek óta folyamatos az útkarbantartás: aszfaltoznak, utat javítanak, és több helyen térkőburkolattal látják el a járdákat.
A kerület valamelyik részén biztos, hogy éppen út- vagy járdaépítés folyik, netán valamelyik útszakasz javításán dolgoznak. A legjelentősebb
beruházást azonban a Pécsi utcának a Duna utcáig tartó meghosszabbítása jelenti. Ennek külön jelentősége a Mária Terézia és a Játék utca
tehermentesítése mellett, hogy megépülése után erőteljesen csökkenni fog a belvárosi utcák forgalma. Az Ady Endre úton a fák gyökereitől
kipúposodott, töredezett járdát tették rendbe a Rózsavölgyi Közösségi
Ház épületétől kezdve a Tokaji utcáig tartó szakaszon, és a Kártya utca
környéke is rendezettebbé vált, miután az utat leaszfaltozták, és a járdát
esztétikus térkőburkolattal fedték be. A közelmúltban a Páfrány fordulónak, a Bíbic utca egy szakaszának út- és járdaépítése, valamint a Tatárka utca egy szakaszának burkolatfelújítása/szélesítése és járdaépítése
után elkészült az Országalma utca szilárd burkolata is, járdával.

Megújult buszvárók
Az utak és járdák felújítása mellett a tömegközlekedési eszközöket
használó utasok kényelmére is gondot fordít a kerület vezetése, így
a Publimont Kft.-vel összefogva tíz új, korszerű utasvárót telepített az
egyes buszmegállókba. A minél kényelmesebb, biztonságosabb és esztétikusabb szerkezetek létrehozása érdekében helyenként a burkolatot
is kijavították. Az önkormányzat és a reklámgazda jóvoltából ez elmúlt
három évben így összesen harminchárom új buszvárót telepítettek,
és a régiek is számos helyszínen megújultak a kerületben.
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JátszóTÉR_KÖZpark
Az önkormányzat játszótér- és parkfejlesztési programsorozatának részeként augusztus 13-án átadták
a nagyközönségnek a Szent István
mesekertet.A májusban elkezdődött
rekonstrukció a főváros TÉR_KÖZ
pályázatán elnyert hatvanmillió
forintos támogatás segítségével, a
lakosok véleményének figyelembevételével készült el Kő Boldizsár
szobrászművész tervei alapján. A
hely szellemiségéhez, Szent István
és az államalapítás gondolatköréhez, valamint a honfoglaláshoz
kapcsolódó mesetéren tíz játék
kapott helyet. Az árnyékot adó, idős

vadgesztenyefáknak, a padoknak
és asztaloknak köszönhetően a játszótér pihenőparkként is funkcionál. A szeptemberi borfesztiválon ez
a megújult helyszín nyújt otthont a
Gyermekligetnek, amelyre kicsiket
és nagyokat, fiatalokat és időseket
egyaránt várnak a szervezők.
A közösségi terek, parkok és
játszóterek fejlesztésére évek óta
nagy gondot fordít Budafok-Tétény
önkormányzata. Egy-egy játszótér
felújítása vagy új építése előtt társadalmi egyeztetésen kérik ki az
itteni lakosok véleményét, majd
a javaslatok figyelembevételével

történik a megvalósítás, ahogy
ezt a Szent István téren, a József
Attila- és Dévényi úti lakótelepen
is tapasztalhattuk, vagy akár a folyamatban lévő rózsakerti, a közeljövőben elkészülő Óhegyi, illetve a
tervezett Bartók Béla úti lakótelep
parkjai és játszóterei esetében is.
Az önkormányzat évek óta a
terveknek megfelelően halad előre, a lakosság igényeit is figyelembe véve valósítja meg játszótér- és parkfejlesztési programját,
csinosítja a kerület zöldfelületeit, a
gyerekek játszóhelyeit és a pihenőparkokat.

További kétszázmilliós beruházás
Jelenleg a tavaly szeptember közepén megkezdődött teljes belső
felújításon dolgoznak. Ennek a
mintegy 600 millió forintos beruházásnak a befejeztével modern
megjelenésű rendelőintézet várja
a pácienseket, ahol a betegellátás méltó körülmények között,
európai színvonalon zajlik majd.
Az esztendő legnagyobb beruházásával a pincében és a
tetőtérben található gépészeti
szint, valamint a negyedik emelet korszerűsítését követően a
felső szintről indulva, emeletről
emeletre haladva újul meg az
„egészségház”.

A felújítás nemcsak a szakrendelő többemeletes épületét
érinti, hanem a gyermekorvosi rendelőket, illetve a Védőnői
Szolgálat helyiségeit is. Az önkormányzat és a kivitelező közös
célja, hogy a felújítás ideje alatt
zavartalanul folyhasson a betegellátás az épület falai között, melynek érdekében egy, a helyszínen
folyamatosan jelenlévő koordinátor segíti a betegtájékoztatást.
A Káldor Adolf szakrendelőben a felújításokkal egy időben
az eszközparkot is fejlesztik. Az
önkormányzat húszmillió forintos
önrészével elnyert kormánytá-

mogatással korszerű orvostechnikai, infrastrukturális és informatikai fejlesztések valósulnak
meg. Többek között digitális
röntgengép, új terheléses EKG
vásárlását és radiológiai munkaállomások kialakítását tervezik,
miközben lecserélik a sebészeti
műtőberendezéseket is. A kétszázmillió forintos beruházás
előreláthatóan 2019-ben valósul
meg az Egészséges Budapest
program keretén belül, amelynek legfőbb célja, hogy javítson
a betegellátás színvonalán, korszerűsítse a gyógyító munkához
szükséges feltételeket.
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Kopár tűzfalból
műalkotás
Majoros István muráliája a Kossuth
Lajos utca üde színfoltja lett
Majoros István szobrász-képzőművésszel legutóbb május elején, a
Kossuth Lajos utca 25–29. szám alatt álló épület tűzfalát díszítő falfestménye munkálatainak kezdetén beszélgettem. A kerületünkben
élő művész – néhány társa segítségével – azóta elkészült újabb remekművével, ami immáron a második, a budafoki épületeket szebbé
varázsoló muráliája. Hosszú és kemény munka eredménye egy ilyen
hatalmas kép, ami után sok ember minden bizonnyal pihenőre vágyna,
ám Majoros István az alkotás elkészülte után sem tétlenkedik, éppen
portréfestés közben szakítottam félbe egy gyors interjú erejéig.

Párakapuval a hőguta ellen
Nem csak az idős és beteg emberek szenvednek a nyári melegtől, a
perzselő napsütés és a huzamos
ideig tartó, harminc fok feletti hőmérséklet a fiatal, egészséges
szervezetet is próbára teszi. Ezért
az önkormányzat több hőérzetjavító
beruházást hajtott végre, amelytől a
kánikulában kellemesebben érezzük magunkat, javul a közérzetünk.
A forgalmasabb közterületeken, így
a Magdolna utcai buszmegállóban,
Rózsakert városközpontjában és
Nagytétényben, a Bartók Béla úti
buszmegállóban párakapuk alatt
frissülhetnek fel a várakozók, a
Piactéren pedig a páraszőnyeg ad

enyhülést a vásárlóknak vagy az
arra sétálóknak.
A legkisebbeknek új tocsogókat
építettek a Bartók és a Rózsakert
Tagbölcsődékben, valamint a Leányka Tagóvodában. A Bartók Tagóvodában és Tagbölcsődében idén
nyártól új párakapu alatt hűsölhetnek a bölcsisek és ovisok, három
bölcsiben és három oviban pedig
az új napvitorlák nyújtotta árnyékban játszhatnak a gyerekek.
A felnőttek számára is történtek
hőérzetjavító beruházások. Az önkormányzat ezen a nyáron is gondot fordít arra, hogy intézményeit
komfortossá tegye az odalátogatók

és az ott dolgozók számára, így a
Szociális Szolgálat két épületébe,
a Levendula Idősek Klubjába, valamint a Napraforgó Fogyatékosok
Klubjába új klímaberendezést szereltetett fel, és a Nappali Hangulat
Lélekvédő Klubjának klimatizálása
is folyamatban van.
A legkisebbeknél a hűsítő intézkedések mellett már a szeptemberre is gondoltak a városvezetők:
a Mező utcai és a Napközi utcai
óvodában megújították a játszóudvart, és a tagóvodák számára közel
hétmillió forint értékben új bútorokat szereztek be.
TAMÁS ANGÉLA

– Amikor legutóbb – szintén
a legnagyobb munkák közepette, hiszen akkor is éppen
a festőállványon állt – írtam
önről, akkor alig két hete tartott a secco festése, az alkotásnak körülbelül két hónapos
elkészülési időt jósolt. Mikor
fejeződött be végül a munka?
– Valóban két hónapig tartott
a murália felfestése, az egész
május és június ezzel telt. Azt
megelőzően, a pályázat kiírásakor másfél hónapot vett igénybe
a kép megtervezése, amit egymagam végeztem. A végleges, hatalmas seccót, az alkotást a szűkös
határidő miatt barátaim, szakmai
kollégáim segítségével készítettem el. Szabó László, Kovács Attila, U. Nagy Imre és Gyulay Erika
segédkeztek nekem.
– Milyen volt a murália
fogadtatása?
– Pozitívnak tudnám mondani a
véleményeket, nagyon sok embernek tetszik, amit festettünk.

– Na és mit szóltak az elkészült alkotáshoz a képen
szereplő személyek?
– A zenészeknek, akikkel eddig
beszéltem, tetszett a freskóm, bár
volt olyan is közöttük, aki furcsállta,

hogy mindenki „látni fogja” őt egy
ekkora képen.
– Tartottak hivatalos átadóünnepséget, amikor elkészült a kép?
– Nem. Volt szó róla, de remélem,
így is méltányolják a művemet. Az
igazi átadóünnep pedig a borfesztivál
lesz, ahol mindenki megtekintheti
majd, az utcán sétálva, egy pohár
borral a kezében.
– Lesz-e hasonló méretű
megbízása a közeljövőben?
Úgy tudom, a kerületben még
akad üresen álló, kipingálásra
váró falfelület...
– Ez nem kimondott megbízás
volt, hiszen egy kiírt pályázaton nyertem el a jogot a secco elkészítéséhez, de ha alkalom adódik, szívesen
vennék részt újra egy hasonló kezdeményezésben.
– Festőként mely mesterek
munkái voltak önre hatással?
– Minden nagy festőre felnézek, legyen az Michelangelo, Caravaggio, Picasso vagy a szürrealista Dalí.
GÁLL ANNA
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Védjegyünk:
„Budafokon
palackozott”

Akár egy falat
kenyér...
A Dorog elleni hazai 3-1-es győzelem
helyretette a budafoki lelkeket

Budafoki Borlap
a budafoki éttermekben
– immár egységes arculattal

Ősrégi közhely, hogy az NB II-ben senki nem mehet biztosra senki ellen, de a közhelyeknek van egy fura tulajdonságuk: rendszerint igazak. A magyar futball második
vonalában nem kérnek és nem is adnak kegyelmet a
csapatok, ahogy egy jeles ökölvívó szakember (Csötönyi
Sándor exelnök) fogalmazott, itt baltával választják el
a frizurát. Erről Vitelki Zoltán, a BMTE vezetőedzője is
tudna mondani egyet s mást.

Jó borhoz nemcsak jó cégér kell, hanem szép címke is,
ami a szemnek „kínálja” a palack tartalmát. Egy étteremben pedig egy látványos borlap is segíthet a választásban.
Budafokon mindkét területen jelentős előrelépés történt – erről
beszélt lapunknak Salamon Judit,
aki kollégáival azon munkálkodik,
hogy kerületünket minél többen
Budapest Bornegyedeként emlegessék.
– Az önkormányzat célja az
általa terveztetett, könnyedén a
palackokra ragasztható körmatricákkal az, hogy a kerületben
palackozott borok és pezsgők új
identitást nyerjenek, és felhívják az
itt élők és az idelátogatók figyelmét arra, hogy büszkék vagyunk
helyi értékeinkre. Ez az egyedi jelölés kerületünk arculatához illeszkedő formában is hozzájárulhat a
Bornegyed projekt sikeréhez. Azért
is készült kétféle verzió, hogy mindenki kiválaszthassa a számára
legpraktikusabb megoldást.
Salamon Judittól azt is megtudtuk, hogy ez a nyár sem múlik el
újabb ötlet megvalósítása nélkül,
hiszen június végén a Promontor
Étterem pincéjében egy borkóstoló keretében ismerhették meg a

kerületi éttermek képviselői a Budafoki Borlapon szereplő minőségi
borokat és pezsgőket Bitai Gergely
sommelier segítségével.
– Gergely minden borászattal
személyes kapcsolatot ápol, és
segít abban is, hogy az éttermek
számára biztosítsa a folyamatos
ellátást. A Budafoki Borlap
összeállításában szintén
nagy segítséget nyújtott.
Ehhez külön grafikát készíttettünk, hogy egységes arculattal jelenhessen meg a budafoki
éttermekben a helyi pincészetek kínálata. Ezzel
is arra ösztökéljük a
vendégeket, hogy budafoki bort fogyasszanak
az ételek mellé. A teljes
borlapon – amelyből
minden étterem kedvére választhatta ki
az ételkínálatához illő
tételeket – hazánk
minden fontos szőlőtermelő tájegységéről

választhatók minőségi borok és
pezsgők.
A borlapnak köszönhetően,
reméljük, még nagyobb kedvet
kapnak a Budafokra látogató vendégek, hogy megkóstolják és hazavigyék a kerületben palackozott
borokat.
(TEMESI)

Borlap
Budafokon palacko
zott
borok és pezsgők

Habzóborok és Pezs

gők

Várszegi Csabagyöng
ye gyöngyözőbor
Lics Gonoszka Csers
zegi fűszeres
Katona Cat on a Disco
Ball Pinot Gris
Törley Casino Sec
Törley Chardonnay Brut

Rosé Borok
2150 Ft
3200 Ft
3900 Ft
3500 Ft
6500 Ft

Fehér borok

Etyek-Buda
Lics pákozdi Chardonnay
2017
2200 Ft
Balatonboglár
Katona Mi Újság S.B.
2017
1500 Ft
Várszegi Irsai Olivér-Sárg
amuskotály 2017 1900
Várszegi Rizling Cuvée
Ft
2016
1900 Ft
Katona Rianás (Chard
onnay) 2017
1500 Ft
Katona Semillon 2017
2750
Várszegi Wieland Select
Ft
ion Chardonnay 2016
5500 Ft
Katona Rajnai Rizling
Kokas-hegy 2014
3800 Ft

Balatonboglár
Várszegi Rozé 2017

1900 Ft

Vörös Borok
Etyek-Buda

Lics Pákozdi Merlot
BVI 2015
Lics Pákozdi Cabernet
Sauvignon 2014
Balatonboglár
Várszegi Pinot Noir 2015
Várszegi Merlot 2015
Katona Cabernet Sauvi
gnon 2012
Szekszárd
Lics Cabernet Franc
2014

8200 Ft
2200 Ft
2100 Ft
2450 Ft
4450 Ft
2200 Ft

Fűszerezett bor
Sümegi Sissi Ürmös

bor

3000 Ft

A vasárnap, augusztus 12-én a
Promontor utcában a Dorog felett
aratott 3-1-es győzelem helyrebillentette a játékosok önbizalmát és
jótékonyan simogatta a szurkolók
lelkét is. Tényleg úgy kellett, mint
egy falat kenyér. Végtére is nem
kellemes két vereséggel kezdeni az új idényt, s egy harmadik
„zakó” akár a vészharang kongásával is felért volna.
– Szerencsére ez a veszély
nem fenyegetett, magabiztosan
győztünk, Pölöskei, Vankó és Vass
szerezte a góljainkat – nyug-

tázta elégedetten a Dorog elleni
3-1-es eredményt Vitelki Zoltán
vezetőedző, aki éppen úton volt
Miskolcról Budafokra, amikor felhívtuk. – Az igazság az, hogy az
előző fordulóban a Vasast is le
kellett volna győznünk, megvoltak
hozzá a helyzeteink, de ennél balszerencsésebben nem is alakulhatott volna a mérkőzés. 0-1 után
kiegyenlítettünk, s a 45. percben
tizenegyeshez jutottunk, 2-1-es
vezetéssel vonulhattunk volna az
öltözőbe. Ehelyett Pölöskei elhibázta a büntetőt, majd a második

félidőben a piros-kékek rúgtak
gólt, és nyertek 2-1-re. Ezek után
égető szükségünk volt a hazai
győzelemre a Dorog ellen, amely
amúgy addig veretlen volt.
A bajnoki rajt Vácon július 29-én
2-1-es vereséggel zárult. Balajti
Ádám, az egykori vb-bronzérmes
U20-as válogatott csatára rúgta
mindkét hazai gólt, az elsőt büntetőből, a másodikat félpályás pazar
lövésből. A szépítés már csak a 90.
percben sikerült Kheisz révén.
– Úgy érzem, nem sikerültek
rosszul az erősítéseink. Szolnokról került hozzánk a húszéves
Lakatos Csaba, Oláh Bálint Mezőkövesdről jött, Króner Márton
pedig Zalaegerszegről. Az ugyancsak húszéves Boros Gábort a
Diósgyőrtől kaptuk kölcsön. Valamennyien azonnal hadra fogható
játékosok, bár Krónernek volt egy
kis lemaradása – magyarázza
Vitelki, akit elszomorít a DVTK
gyengélkedése. De ez csak az
ős-diósgyőri lelkének fáj...
– Hála istennek tulajdonosunk, Bélteky Róbert is itthon
volt Melbourne-ből, látta a Dorog
elleni szép győzelmünket, mint
ahogy tiszteletbeli elnökünk, Jakab János is. Jaksi bá’ kemény
kritikusunk, de a szíve feltétel
nélkül a BMTE-ért dobog, és ez
minden cselekedetéből érzékelhető. Brutális liga az NB II, nekünk az a célunk, hogy minden
mérkőzésünkkel egy szinttel
feljebb lépjünk, s ha ez sikerül,
akkor nem lehet gond – fogalmazott Vitelki, akinek meg sem fordul a fejében, hogy netán olyan
idegőrlő harcot kellene folytatni a
kiesés elkerüléséért, mint tavaly.
– Csapatként egyre jobban
teljesítünk, s ez az előrelépés
záloga – szögezi le, s ennél jobb
végszó nem is lehetne.
CH. GÁLL ANDRÁS
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Ifjú sportolóink
Európa élén
A kerület ifjú sportolói egymás után
érik el nemzetközi sikereiket, nem
túlzás azt mondani, hogy a kontinens
legjobbjai közé tartoznak. A teljesség
igénye nélkül idézzük fel a legjobb
fiataljaink eredményeit úszásban,
táncban, öttusában, atlétikában,
birkózásban, kajak-kenuban.
A Budafóka
Benjaminja
Válogatottunk parádésan teljesített Helsinkiben az ifjúsági úszó
Európa-bajnokságon, s az éremtáblázaton a második helyen
végzett Oroszország legjobbjai
mögött. És óriási dicsőség a
Budafóka országszerte elismert

szakosztályának és Horváth Tamás vezetőedzőnek, hogy ehhez
a remek éremkollekcióhoz a csapat Benjaminja, a 2002-es születésű Zombori Gábor is hozzájárult. Az a bizonyos érem a 4x100
méteres mix gyorsváltóban jött
össze, amelyben a délelőtti előfutamok során úszott Gábor, de
természetesen így is a nyakába

Zombori Gábor

akasztották a bronzot, hiszen az
jár neki. A Budafóka halmozza az
érmeket az országos bajnokságokon is.

Molnár Janka

2018. június 11. és 17. között rendezték meg az Ifjúsági A és B korosztályú
Európa-bajnokságot Lengyelországban. A győztesként hazatérő magyar
versenyzők között ott volt Gáll András
budafok-tétényi öttusázó is. Az idei
U17-U19 Európa-bajnokság rendkívül szorosra és izgalmasra sikeredett,
de a magyar öttusázók U17-es korosztályú sportkerete elszántságának
és kitartásának köszönhetően nagy
sikerekkel térhetett haza Drzonkówból. Egyéniben Koleszár Mihály aranyat nyert, Szakály Bence épphogy
lecsúszott a dobogóról és negyedik
helyezett lett, a tavaly megszavazott
kerületi 2017. év Sportbüszkesége díj
egyik nyertese, a 14 éves Gáll András
pedig a tizedik helyen végzett.
Ők hárman lettek ebben a korosztályban a magyar fiúk közül a
legeredményesebbek. Az ő pontszámaik kerültek összesítésre,
mellyel a csapatversenyben első
helyet értek el, így ők léphettek a
dobogó legfelső fokára.

Táncolni jó

Lente Anna és Schile Lilu

A táncolni vágyó budafok-tétényi
lakosok körében az egyik legnépszerűbb klub a közel száz tagot
számláló Cool Dance School. A
Klauzál Gábor Budafok-tétényi
Művelődési Központban működő
tánciskolát még 2005-ben alapította Fleck Annamária, a klub
vezetője és koreográfusa, hivatásos táncpedagógus, aki maga is
eredményes versenyző. Az iskola
roppant eredményes, ugyanis
versenyzői megszámlálhatatlan
országos, Európa-bajnoki, illetve
különdíjak tulajdonosai, és ezt a
bőséges gyűjteményt június 29én, Brassóban tovább bővítették.
A Magyar Látványtánc Sportszövetség (MLTSZ) által szervezett
Európa-bajnokságon a 76 zone
fantázianevű formáció, valamint
Lente Anna és Schile Lilu duója
aranyérmet, míg az Xtreme Girls
és a Red Fusion csapatok ezüstérmet szereztek Street Dance
kategóriában. Ezenkívül egy hatodik és egy hetedik helyezést
is elhozott az erdélyi városból
a White Wings és a Future Team.

Sportbüszkeség
öttusában

Janka és Míra
a futópályán
Idén július 5–8. között rendezték
meg Győrben az U18-as atlétikai
Európa-bajnokságot. A magyar
válogatott keretben a Budafoki
MTE csapattagjaiért, Molnár Jankaért és Kőszegi Míráért – Bartha
Attila tanítványaiért – szurkolhattunk az Olimpiai Sportparkban.
Kőszegi Míra 400 méteres
gátfutásban indult, ahol a 12. legjobb idővel az elődöntőig jutott.
Molnár Janka 400 méteres
síkfutásban 53.99-es idővel ért
el korosztályos magyar csúcsot,
ami hatodik helyet és kvalifikációt jelentett az októberben, Buenos Airesben rendezendő ifjúsági
olimpiára.

Koleszár Mihály, Szakály Bence,
Gáll András és edzőjük
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Suhanó hajó
A Budafoki Sportfórumon is köszöntött Őry Zsombor párjával,
Erdélyi Tamással három aranyéremmel térhetett haza az ifjúsági
kajak-kenu magyar bajnokságról. Őry Zsombor és párja, Erdélyi
Tamás számára épphogy véget
ért az U23-as és ifjúsági kajak-kenu világbajnokság, a kettősnek máris a Serdülő, Ifjúsági
és U23 Magyar Bajnokságon kellett helytállnia. A magyar bajnokságot a Magyar Kajak-Kenu Szövetség rendezésében augusztus
2–5. között Szolnokon tartották,
ami egyben válogató volt a szeptemberi Olimpiai Reménységek
Versenyére is.
A páros az ifjúsági U17–18-as
korosztályú kajak kettes 200, 500
és 1000 méteres számában is remekelt, így magyar bajnokként,
három aranyéremmel térhettek
haza. Ez a fantasztikus teljesítmény pedig egyenes belépő a
Poznanban megrendezésre kerülő Olimpiai Reménységek Versenyére.

Kiss Gergely

A Futafoktól
a triatlonig

Sikerszériában
a Passe

Július elején, Spanyolországban
rendezték meg az európai ifjúsági
olimpia triatlon selejtezőjét, ahol a
kerületi Kiss Gergely is kvalifikációt
szerzett az őszi ifjúsági olimpiára. A
lányoknál 71, a fiúknál 76 induló vágott neki a versenynek a spanyolországi Banyolesben, ahol az ifjúsági
olimpiára való kijutásért harcoltak
a fiatal sportolók. Buenos Airesben
nemzetenként egy fiú és egy lány
versenyző állhat majd rajthoz idén
októberben az ötkarikás játékokon,
így még nagyobb volt a tét.
Kiss Gergő triatléta több Futafokot
is megnyert már, most pedig nemzetközi szinten bizonyította tehetségét.
A 750 méter úszás, 20 km kerékpározás és 5 km futás után a
selejtezőben negyedik helyen ért
célba, az európai versenyzők között azonban harmadik helyezettként léphetett dobogóra, amivel
kvalifikációt szerzett az októberben megrendezésre kerülő ifjúsági
olimpiára, így a fiúk között ő képviselheti majd Magyarországot.

2018. június 22. és 24. között
rendezték meg Budapesten a
EurOpen Modern Dance Championshipet – azaz a modern táncok Európa-bajnokságát –, melyről a kerületben működő Passe
Tánccsoport duója kiemelkedő
teljesítményének köszönhetően
aranyéremmel térhetett haza.
A kettős tagjai: Bardócz-Bánhidi
Zsófia és Mányoki Emma, akiket
Czene-Bánhidi Petra művészeti ve-

zető készített fel, és kortárs-modern
(Contemporary-Modern) kategóriában indultak a bajnokságon.
A Pestszentimrei Sportkastélyban rendezett Európa-bajnokságra
csak kvalifikációval lehetett kijutni,
ami a lányok kiváló munkájának
köszönhetően sikerült. Eredményességüket mi sem támasztja alá
jobban, mint hogy a duó idén csak
aranyérmet szerzett, és egész évben ranglistavezetők voltak. Ezt a
sikerszériát folytatva megnyerték
korosztályuk versenyét, ezzel pedig
Európa-bajnokok lettek.
Bardócz-Bánhidi Zsófia
és Mányoki Emma

Egy kemény lány
A Győrben megrendezett korosztályos birkózó Európa-bajnokság
június 15-én startolt el. A második napon a budafok-tétényi
versenyző, Vizi Flóra is dobogóra
állhatott. A Győrben lebonyolított
háromnapos serdülő Európa-bajnokságon 24 ország 174 lánya
vett részt. Az 54 kilogrammos
súlycsoport bronzmérkőzésén
a budafok-tétényi Vizi Flóra is
érdekelt volt, aki a harmadik
helyért zajló meccsen szerzett
győzelmének köszönhetően dobogóra is állhatott. A magyar lányok csapata összességében is
jól szerepelt, így a pontverseny
ötödik helyén végzett.

Őry Zsombor
és Erdélyi Tamás
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Dörflinger Károly
és a budafoki
kosárlabda

Dörflinger Károlynét 90.
születésnapja alkalmából
Karsay Ferenc polgármester,
Szántó János jegyző és
Vizi Sándor önkormányzati
képviselő köszöntötte

„A BMTE mindig is nagyon jó gazdája
volt a csapatoknak”
A Dörflinger család több mint egy évszázados múltra
tekint vissza Budafokon, de Dodi bácsi kosárlabdás
korszaka is legalább hét évtizedre. Dr. Dörflinger Károly
neve egybeforrt a budafoki kosárlabdával. Kilencvenkét
évesen is jó egészségnek örvend, hatvan éve él boldog
házasságban feleségével.
Nagytétényi úti otthonuk a béke,
a derű és a nyugalom szigete.
Kilenc évtized súlya nehezedik
a házaspárra, ám ez meg sem
látszik rajtuk, különösen a gondolkodásukon, mert olyan fiatalosan beszélnek, idézik fel a
múltat, hogy hangjukból ítélve
akár húsz évet is letagadhatnának. A memóriájuk is elképesztően friss, szinte mindenre
emlékeznek, ami ifjúkorukban
történt, de a legfontosabb eseményekre egészen biztosan.
Dörflinger Károly szívesen
idézi fel a múltat, például amikor
sportolni kezdett:
– Az igen nehéz és szegényes
negyvenes években kamaszodtam, a háború kellős közepén
– kezdte visszaemlékezését –,
amikor a fiatalok kedvenc sportja
még főképp a labdarúgás volt, de
emellett itt, a Duna-parton felnőve, természetesen nem hagytuk
ki az úszást és az evezést sem.
Milyen jó is volt a Dunán siklani!

A sport megszépítette az életünket. A kosárlabdával 1945ben kerültem kapcsolatba – az
Eötvös Gimnáziumban ismertem
meg –, amit annyira megszerettem, hogy végigkísért évtizedeken át. Kosarascsapatot
szerveztem az iskolában, és
mindenféle bajnokságra beneveztünk, amiket sokszor meg is
nyertünk. Később komolyabbra fordult a dolog, a BMTE-ben
játszottam. Ötven évig minden
gondolatom a labda körül forgott, először mint játékos, majd
mint edző. Sok szép sikert értem meg a kosárlabdázásnak
köszönhetően, bár nem voltunk
olimpiai bajnokok, de lubickoltunk ebben a csodálatos sportágban, illetve sikereiben. Évekig
az élvonalban, azaz az NB I-ben
játszottam. Akkoriban még minden amatőr alapon ment, nem
volt ilyen gyönyörű pálya, mint
most, csak a szabad ég és egy
labda… Olykor annyira szegény

volt az egyesület, hogy fizetség nélkül is eljártam a pályára
edzést tartani. Nekem a sport
volt a szórakozásom, a kikapcsolódásom. Nyugdíjas éveimben még többször jártam ki a
pályára.
A mai fiatalok talán nem is
tudják, hogy az ötvenes években nemcsak labdarúgásban

volt aranycsapatunk, de kosárlabdában is. A férfiválogatott
például 1955-ben Európa tetejére is feljutott! Büszke vagyok
rá, hogy én honosítottam meg a
kosárlabdát Budafokon – emlékezik dr. Dörflinger Károly. – Nagyon sok gyerekkel szerettettem
meg a kerületben ezt a csodálatos sportágat, és többükből kitű-

nő játékos lett, néhányukkal ma
is tartom a kapcsolatot. A BMTE
mindig is nagyon jó gazdája volt
a csapatoknak. Összességében
több mint fél évszázadot töltöttem a klub kötelékében mint
játékos és edző, életem egyik
legszebb időszaka volt.
Dodi bácsi büszke arra is,
hogy ötven éven át itt a kerü-

letben kosarazott és edzősködött, nem ment más csapathoz
soha, munkát is Budafokon vállalt. Mert nemcsak a sport töltötte ki az életét, mint jogász a
Budafoki Szeszgyárban helyezkedett el – munka után rohant
az edzésre –, és innen is ment
nyugdíjba éppen harminc évvel
ezelőtt.

M

Ma is figyelemmel kíséri a kerületi és a hazai sportéletet,
szurkol a helyi sportolóknak.
Bár már nem lát olyan jól, ezért
az olvasás és az írás kimarad,
de a rádióban és a televízióban nyomon követi a magyar
sportsikereket, mint legutóbb
is az atlétikai és az úszó Európa-bajnokságot. Természetesen a kosárlabdát is, ami újra
kezd felfelé ívelni Magyarországon. „Nekem a sport volt a
szórakozásom és az életem”,
hangoztatja. S a sport valóban
meghatározó volt a kapcsolataiban is. Legnagyobb szerelme a kosárlabda volt – élete
párja Ida néni, aki szintén jeles
sportoló és testnevelő tanár

Egy szem
fiú volt…
„A domboldal aljában lévő kis
udvarban két keskeny sváb
ház állt, amikor a XX. század
elején nagyapám, Dörflinger
József feleségével és négy
gyermekével beköltözött a mai
Nagytétényi út 4-es szám alá.
Cipőüzletet nyitott, de nem sokáig élvezhette, hogy a belvárosiak is szívesen vásároltak
nála, mert néhány év múlva
meghalt, így az egyik lakásban
a lánya, a másikban cipész fia,
az én édesapám lakott tovább.
A másik két fiú elköltözött,
egyikükből orvos lett, a másik
szakácsnak tanult. Négy elemit végzett édesanyám – aki
Fleck lány volt –, abbahagyta a
munkát, amikor megszülettem,
hogy egy szem kisfiát, engem
felneveljen. Csak ötvenhárom
évesen vállalt újra munkát mint
bútorfényező” – emlékezik
dr. Dörflinger Károly a szüleire.

volt, és akit szintén a sportnak
köszönhet…
– Mind a ketten kosarasok
voltunk, az ötvenes évek elején
ismertük meg egymást a kerületben, de csak a végén, 1959-ben
házasodtunk össze. Hatvan év
jóban-rosszban, de inkább jóban
– idézi fel. – Én a nagycsapatot, a
feleségem az ifjúságiakat irányította, tanított a Baross Gábor Általános Iskolában, majd a Budai
Nagy Antal Gimnáziumban, később dolgozott az Országos Diáksport Irodában, egyébként a kosárlabdán kívül a sí és az úszás
volt a szakterülete. Tanítványai
ma is szeretettel gondolnak rá,
sőt a kilencvenedik születésnapján, a nyáron még szerenádot is

adtak neki itt a házban. Jóleső
érzés, hogy még mindig nem
felejtettek el bennünket. Nagyon
szeretünk itt a kerületben élni,
minden olyan szép és baráti.
Megelégedett, boldog emberek
vagyunk – fűzi hozzá.
A BMTE századik születésnapján, 2012-ben nemcsak a
sportegyesület köszönte meg
dr. Dörflinger Károly munkáját
kitüntetéssel, de magas állami
díjjal is elismerték hatvanéves
sporttevékenységét: a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztjével.
Így telnek csendesen, békében, nyugalomban a Dörflinger
házaspárnál a napok, a hetek,
a hónapok – és reméljük, még
az évek is.
TEMESI LÁSZLÓ
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A pályázat részleteit a QR kód alatt találod,
vagy látogass el a budafokteteny.hu/YouInHerit weboldalra!

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
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a budafoki Pincejáratra
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rogram terv
Budafoki Pincejárat P

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

márc. 3.:

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

nov. 3.:

dec. 1.:

Advent

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

www.pincejarat.hu

