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Ismét beköszöntött a december. Az embert 
ebben az időszakban könnyen magával ragadja 
az ünnepi forgatag, a színes fények, hiszen díszes 
pompában ragyog körülöttünk a világ. Pedig advent 
a várakozás, a csendesség, az egymásra figyelés időszaka. Milyen egy-
szerűnek tűnik mindez, milyen könnyű kimondani, de valójában nehéz 
ezt a nyüzsgő és rohanó világunkban megvalósítani. Nehezen tudunk 
megállni, egymásra figyelni, hiszen lekötnek minket a hétköznapi felada-
tok, kötelezettségek. A mindennapokban a várakozás türelmetlenséggel, 
rohanással jár, könnyen megfeledkezünk a hozzánk legközelebb állókról, 
a szeretteinkről, családunkról, miközben szívünk mélyén erre vágyunk 
leginkább. Igyekszem ebben az időszakban minél több időt tölteni gyer-
mekeimmel, unokáimmal. Megteremteni azt a légkört, melyben ők is és 
én is megélhetjük az ünnep igazi hangulatát. Látva őket, hála és öröm jár-
ja át a szívemet. Gondolataimban lecsendesedve számot vetek az elmúlt 
esztendő eseményeivel, amelyek közösségünket gazdagították. 

Büszkeséggel tölt el, hogy az a tervünk, miszerint Budafok-Tétény Buda-
pest Bornegyedévé váljék, már nem csupán álom. Idén nagy lépést tettünk 
a cél felé vezető úton. Együttműködési megállapodást kötöttünk több kör-
nyező településsel és kerülettel, Halásztelekkel, Diósddal és Újbudával. Bitai 
Gergely sommelier közreműködésével elkészült a Budafoki Borlap, a kerü-
letben palackozott borok szerepelnek rajta. A legtöbb kerületi étteremben 
már elérhető, egységes grafikai megjelenéssel. Megterveztük a „Budafo-
kon palackozott” címkét, amely a kerületben palackozott borok védjegyévé 
válhat. A kerület több pontján a Bornegyedre utaló turisztikai és irányjelző 
táblákat helyeztünk el a pincészetek és vendéglátóhelyek megjelölésével.

Pályázatot írtunk ki a YouInHerit program keretében: hogyan tenné a pá-
lyázó a budafoki borkultúrát és -turizmust branddé, és hogyan építené fel 
a kerület turisztikai arculatát. A pályaművek közül a szakmai zsűri hosszas 
mérlegelés után választotta ki az öt legjobbnak ítélt munkát. A legjobb ja-
vaslatokat az ötletgazdákkal együttműködésben igyekszünk már a közeljö-
vőben megvalósítani.

Egyre többen kíváncsiak ránk: ezt bizonyítja a Budafoki Pezsgő- és Bor-
fesztiválra kilátogatók évről évre növekvő száma. A havonta megrendezett 
Pincejáratra érkezők száma a pincészetek visszajelzése alapján idén leg-
alább megduplázódott. A közösségi felületeken látott reagálások ugrássze-
rű emelkedése is ezt támasztja alá.

A jó borok mellett helyi és nemzetiségi kulturális programkínálattal, 
gasztronómiai élményekkel, helytörténeti sétákkal, pincekvízzel vártunk és 
várunk mindenkit.

Vannak közös értékeink, büszkeségeink, közös céljaink és ünnepeink. 
Budafok-Tétény lakossága ezt felismerve él összetartó közösségben, mely-
ről méltán híres kerületünk. 

Kívánom, hogy mindenki élje át a várakozás felemelően szép érzését, 
amely lelkünket is ünneplőbe öltözteti. Mindenkinek áldott karácsonyt és 
boldog új évet kívánok! karsay Ferenc poLgármester
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Bródy Jánossal szerzőpárost alkotva olyan ikonikus 
dalokat szerzett, mint a Sárga rózsa, az Amikor én 
még kissrác voltam, a Ne gondold vagy a Little Ri-
chard. A zenész az 1974-ben megszületett Fonográf 
együttes alapítója és frontembere volt, akinek nevé-
hez fűződik többek között a nagy sikerű István, a király 
című rockopera is. Szörényi Levente legutóbb a Zene 
világnapján vendégeskedett kerületünkben, amikor 
nemcsak az emlékeit osztotta meg a közönséggel, 
de gitárt ragadva az őt meghívó Verkli zenekarral is 
muzsikált.

– Hogyan került kapcsolatba a Verklivel?
– Az együttes mindenféle változtatás nélkül játszot-
ta az Illés- meg a Fonográf-számokat, és Bródy felfi-
gyelt rájuk a Várklubban. Nem sokkal később felkérést 
kaptak a Hanglemezgyártó Vállalattól egy nagylemez 
elkészítésére, amelyen a mi számainkat játszották 
diszkóritmusban. Fiatal egyetemisták voltak, akik első 
lemezüket készítették. Láttam, hogy elkel nekik a se-
gítség, ezért kölcsönadtam a gitáromat, hogy jól sike-
rüljön a stúdiómunka, és bejártam hozzájuk, amikor  
felénekelték a számokat. A felvétel zenei rendezője 
testvérem, Szabolcs volt.

– Máskor is támogatták a kezdő zenekarokat?
– A segítségnyújtásnak annak idején komoly hagyo-
mánya volt. Amikor az 1966-os Táncdalfesztiválon be-
tettük a lábunkat az ajtórésbe, és onnan nem vettük ki, 
az ajtó pedig lassan-lassan kinyílt, mi azokat a tehet-
ségeket, akiknek nem volt esélyük arra, hogy a tévébe 
bekerüljenek, mint például Tolcsvayék, a Mini vagy a 
Kex együttes, már vittük is magunkkal az ORI- (Orszá-
gos Rendező Iroda - a szerk.) turnékra. Az Illés a feszti-
vál után nagy népszerűségre tett szert, így ezeknek az 
egyébként nagyon jó zenekaroknak tudtunk adni húsz 
percet a zenélésre a koncertünk előtt.

– A kezdet kezdetén önök is kaptak segítséget valakitől?
– Kitől kaphattunk volna? A ’62-ben a Beatles- 
szel elkezdődő beatkorszak csak később ért el hoz-
zánk. Minket senki nem tudott támogatni, mert telje-
sen új volt Magyarországon a beatzene. Nem tanítottak 
a zenélésre, saját magunk „képeztük” magunkat. Sze-
rencsére –  bár az adást zavarták – hallgatni lehetett 
a Radio Luxembourgot, amely szinte egész nap beat- 
és rockzenét sugárzott. A rádióból lekagylóztuk a dalo-
kat, és megpróbáltuk eljátszani. Jó ideig csak klubok-
ban zenéltünk a fiataloknak, és ez tökéletesen elég is 

volt. A Fehérvári úton, az FMH-ban (Fővárosi Művelő-
dési Ház), amely abban az időben az egyik kulturális 
centrumként üzemelt, szerdánként működött az Illés 
Klub. A zene mellé igyekeztünk egy kis irodalmat, szí-
nészek előadásában verseket beilleszteni a program-
ba. A nagy áttörést, mint a többi zenekarnak is, a tánc-
dalfesztivál jelentette, mégis hosszú út vezetett az Ist-
ván, a királyig.

– Milyen érzés, hogy a több évtizede megszületett 
Illés- és Fonográf-számokat idősek és fiatalok  
egyaránt ismerik és éneklik?

– Ha a nóta megmarad, és ennyi idő múltán a fi-
atalok is fújják, az azt jelenti, hogy rendben van min-
den. Figyelemre méltó volt, hogy amikor 2001-ben  
a Népstadionban hármas koncertet adtunk, amelyen 
fellépett az Illés, a Metro és az Omega is, összefutot-
tam egy hölggyel, aki rendszeresen járt az Illés klubba. 
Elmesélte, hogy ezen a koncerten nem ült a helyére, 
hanem odanyomakodott a színpadhoz, hogy újra átél-
je azt a régi fílinget. Körülötte ugrándoztak a tinédzser 
csajok, és hangosan ordítva fújták a nótákat a zenekar-
ral. Az egyik szám után ő felkiabált nekem, hogy nyom-
jad, Levi, a lányok pedig rábámultak és megkérdezték 
tőle, hogy melyik a Levi. Nem az a lényeg, hogy melyik 
a Levi, hanem az, hogy a nótáit fújják.

– Negyven-ötven év múlva éneklik majd az emberek a 
mai slágereket?

– Most rengeteg a lehetőség, de hát a színvonal 
olyan, amilyen. A dalokra, amelyeket ma énekelnek, 
már holnap nem emlékszik senki, mert többségüknek 
nincs dallama, és a szövege sem időtálló. Hosszú évek 
óta sajnálom a fiatalokat, mert semmivel sem tehet-
ségtelenebbek, mint mi voltunk, és rengeteg olyan do-
log segíti őket, ami minket annak idején nem (számító-

gép, tanárok, iskolák stb.), mégis nehezebben törnek ki. 
Sokan is vannak, és nemcsak zeneileg, de megjelenés-
ben, viselkedésben is beszorítják őket egyfajta trend-
be. Mi annak idején versengtünk, hogy ki tűnik ki az in-
telligenciájával, olvasottságával. Az volt a menő, ha va-
laki művelt volt és tájékozott. Ma azonban más a divat.

– Nemcsak a zenei világban ilyen járatos, jó ideje a 
szőlőbirtokán és a borok között is otthonosan mozog. 
Értett a szőlőműveléshez, amikor belefogott?

– Az eleje nagyon kemény volt, az első években én 
is a traktoron ültem, földet műveltem és megtanul-
tam, hogyan kell szőlőt metszeni. Első körben olaszriz-
linget telepítettünk, majd hozzávettünk egy másik bir-
tokot, amelyen chardonnay-t és juhfarkot termesztet-
tünk. A vörös fel sem merült, mert a Balaton-felvidéken 
az nem őshonos. Ma már a fiam a „birtokos”, ő viszi a 
borászatot is, teljesen átvette tőlem a hatalmat. Nem-
rég vásárolt piros szőlőt, úgyhogy rövidesen rozébo-
runk is lesz.

– Jól sikerült a szüret?
– Kitűnő volt a termés, de nem is csoda egy ilyen csodá-
latos nyár után. A szokásosnál két héttel korábban szüre-
teltünk, és szeptember végére hordóba került a bor.

– Kereskedelmi forgalomban is kaphatók a Szöré-
nyi-borok?

– Eddig csak a család, a barátok, kollegák és isme-
rősök kóstolták, de már kijártuk a jövedéki engedélyt, 
és innentől kezdve eladhatjuk a borunkat. Az idei bor 
már jövedéki termék, és ha Örs fiam elég ügyes, bár-
melyik üzletben lehet majd találkozni olyan Szöré-
nyi-borral, amelyhez Szabolcs bátyám nagyobbik lá-
nya, a grafikus Réka tervezte a gyönyörű címkét.

TaMáS anGéla

szörényI-borokkaL 
bővüL a paLetta
Még fáj minden csók – énekelte 1966-ban az I. Táncdalfesztiválon Szörényi Levente az akkor má-
sodik díjat nyert Illés zenekar tagjaként. A dalszerző, gitáros, énekes, zenekarvezető és egyben 
borász, aki a könnyűzene művelőjeként Presser Gábor után másodikként kapta meg az Erkel Fe-
renc-díjat, már a 60-as évek elején ismert művésznek számított.
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Vidéki fellépéseikről ritkán térnek haza 
az Ismerős Arcok tagjai jó magyar borok nélkül

egy vérbőL vaLók vagyunk
húSz év húSz dalBan 
„Egy vérből vagyunk” – énekli a közönség az Ismerős Arcok zenekarral minden koncerten a Felvidék 
himnuszává nemesült dalt, de a közel húsz éve alakult együttes zenéjében, dalszövegeiben a haza 
és a család tisztelete, kultúránk és értékeink megóvása, a közösségben való létezés fontossága is 
megfogalmazódik. A dalaikkal a magyarság összetartozásáért küzdő Ismerős Arcok frontemberével, 
a szövegíró Nyerges Attilával a 2019-ben huszadik születésnapját ünneplő zenekar pályafutásáról, az 
eddig megtett göröngyös útról és a tervezett koncertturnéjukról beszélgettünk, de a budafoki fellé-
pések kapcsán természetesen szóba került a szőlő és a bor is. 

– A közel két évtized alatt mennyit változott zenei 
elképzelésük a kezdeti időszakhoz képest?

– Eredetileg a barátságunk és a zene iránti szere-
tet inspirált minket, viszont az évek hosszú sora alatt 
megfogalmazódott bennünk az a gondolat, hogy 
nem lehet más célunk, mint „nyomot hagyni” ma-
gunk után. Az elképzelésünk ugyanaz maradt, de úgy 
érezzük, hogy a változó világgal együtt mi is változ-
tunk, ezért szükségessé vált, hogy új lendülettel és 
tűzzel tegyük a dolgunkat, de megfontoltabban és 
bölcsebben, mint az indulásnál. Az elmúlt évek köz-
életi történései pozitívan befolyásolták a mindenna-
pi életünket és a szerepvállalásunkat. Régebben so-

kak számára úgy volt szükség a mondanivalónkra,  
mint egy falat kenyérre, viszont a változások és a tör-
ténelem alakulása viszont határozottabb kiállásra és 
véleményformálásra sarkalltak bennünket is. Ma már 
nem elegendők az általánosságban megfogalmazott 
gondolatok, jobban előtérbe kerülnek a hétközna-
pi problémák, az életünket formáló tényezők. A jövő-
ben is igyekszünk a dalainkban és dalszövegeinkben 
igazi sorskérdésekkel és a mindennapjainkat érin-
tő dolgokkal foglalkozni, mindemellett úgy gondol-
juk, hogy a feladatunk része a szórakoztatás is, ezért  
továbbra is jókedvet és pozitív életörömöt sugárzó 
dalokat komponálunk.  

– Milyen meghatározó momentumokat emelne ki a 
zenekar életéből? 

– Az Ismerős Arcok pályafutása során mérföldkö-
vek voltak azok a helyszínek, ahol sikeresen lezártunk 
egy korszakot, ahol sikerült meglépnünk azt a szintet 
és elérni azt a célt, amit magunk elé kitűztünk. Ilyen-
nek tekintjük például a Fővárosi Nagycirkuszban, a 
Petőfi Csarnokban és a Budapest Kongresszusi Köz-
pontban megtartott telt házas fellépéseinket, ame-
lyek a zenekar életében komoly áttörést jelentettek, 
ahogy a tengeren túli magyarság körében adott kon-
certjeink is, és ide sorolhatom az állami kitüntetést, 
amelyet alkotói munkám elismeréseként kaptam. A 
közel húsz év alatt nehéz és göröngyös utat jártunk 
be, de olyan energiákat kaptunk a közönségünktől, 
amelytől minden sokkal könnyebbé vált. Együtte-
sünk elfogadása, az irántunk érzett szeretet és rajon-
gás olyan mértéket öltött azóta, hogy úgy érezzük, in-
nentől már egyenes út vezet tovább.

– Önöknek 2019 a jubileum, az ünneplés éve lesz. Ho-
gyan teszik emlékezetessé a maguk és rajongóik szá-
mára a zenekar születésének huszadik évfordulóját? 

– Ebből az alkalomból országos koncertturnét ter-
vezünk „Egy vérből valók vagyunk – 20 év, 20 dalban, 
20 helyszínen” mottóval. A koncerteken exkluzív kör-
nyezetben csendülnek fel az elmúlt két évtized leg-
kedveltebb dalai, újragondolva, akusztikus formában.

– Mennyiben különbözik majd ez a turné a korábbi-
aktól? 

– A hagyományos koncertekhez képest hosszabb 
műsoridővel, más színpadképpel és különleges 

megszólalással tesszük emlékezetessé az előadáso-
kat. Ez az esemény egyszeri és megismételhetetlen 
lesz, hiszen ilyen felállásban és megszólalásban csak 
az országos turnéban szereplő helyszíneken mutat-
juk be a dalainkat. Azt gondoljuk, hogy emiatt nagyon 
sikeres lesz ez a fellépéssorozat.

– Több alkalommal vendégeskedtek már Buda-
fok-Tétényben, legutóbb október 23-án adtak ünnepi 
műsort a Klauzál Házban. A Budafok alatt húzódó 
óriási pincerendszert is ismeri?

– Hogyne. Mint borkedvelő, már többször részt 
vettem a borfesztiválok alkalmából szervezett pin-
cesétákon. Egykoron a Kommunizmus áldozatainak 
emléknapján az Oroszlános udvar pincéjében ad-
tunk megemlékező koncertet, de mindig szívesen 
jövünk, ha hívnak. Mivel a zenekarunknak küldetése 
van, megtiszteltetésnek tekintjük, ha Budapest eme 
patinás kerületében eljátszhatjuk a dalainkat.

– Milyen borokat kedvel, részesít előnyben?
– Magyarország valamennyi borvidékét és borát 
kedvelem, de a villányi, szekszárdi, valamint a ba-
latoni vörös- és rozéborok állnak hozzám a legkö-
zelebb. Édesapám hobbija a szőlőtermesztés és a 
borkészítés volt, így már egészen fiatalon belém 
oltotta ezek szeretetét. Saját ültetvényünk is van a 
Dunántúlon, de a sok fellépés miatt sajnos keve-
sebbet tudok a szőlővel foglalkozni, mint korábban. 
Mivel sok borász rajongója van a zenekarunknak, 
gyakran teszünk náluk pincelátogatást, és mond-
hatom, vidéki fellépéseinkről ritkán jövünk haza 
üres csomagtartóval. TaMáS anGéla



A Hooligansből ismert 
Csipa örömzenével 
kedveskedett a 
budafoki közönségnek
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Bloomington és Szerencs között legalább ak-
kora a távolság, mint amekkora David Lee Roth 
és Csipa, alias Ördög Tibor között. A néhai Van 
Halen zenekar énekese ihlette Szerencs ma-
gyar szülöttét, hogy ne csak a jól megszokott 
pop-rock számokat énekelje el, hanem más stí-
lusban is megmutassa magát a közönségnek. A 
kísérletező kedvű énekes élvezi az életet, reme-
kül szánkózik, és karácsonykor mindig megláto-
gatja az édesanyját.

– Nem szokványos váltás egy pop-rock műfajban 
alkotó zenésztől, énekestől, ha hirtelen feltalálja 
magát a jazz és a swing világában. Honnan jött a 
Csipa és a Kisamerika? Meséljen a kezdetekről!

– A gondolat jó régen megfogant… 2005-ben a Pe-
tőfi Csarnokban játszottunk a Hooligansszel, és Var-
ga Tibor szaxofonos barátomék alkották a fúvós szek-
ciót. Ez volt a történelmi pillanat, mert ekkor próbáltuk 
ki először, milyen az, amikor a Hooligans kiegészül fú-
vós zenészekkel. Néhány számunkat „megvariáltuk”, ki-
csit swingesebbre, jazzesebbre vettük. Jó poénnak tűnt, 
jól szórakoztunk, szerintem a közönség is szerette a fel-
dolgozásokat. Komolyabb formában is szerettem volna 
foglalkozni ezzel, később sikerült rábeszélnünk a kiváló 
gitárost, Szili Robit is, hogy csatlakozzon hozzánk, majd 
kiegészültünk Radics József bőgőssel és Adamecz Jó-
zsival, a dobossal. Beszállt közénk Dorogi Ákos bil-
lentyűs, és két hölgyet, Moravszki Enikőt és Gőbö-
lös Krisztinát is sikerült megnyernünk. Ők most az AB-
BA-feldolgozásokat játszó zenekarban énekelgetnek. A 
zenekarral évente két-három fellépést vállalunk, szán-
dékosan nem akarunk minden falunapon játszani, és az 
igazat megvallva nyáron a Hooligans mellett nincs is 
nagyon sok időm másra. Így a késő őszi, korai téli hóna-
pokban szoktunk koncertezni, amikor sikerül összeszer-
vezni a csapatot. Igazából ez klasszikus örömzenélés.

– Korábban is énekelt swinget, vagy részt vett-e 
bármilyen jazzformációban?

– Nem, dehogy. David Lee Roth, a Van Halen ala-
pítója is kiadott annak idején egy csomó feldolgo-
záslemezt, például Frank Sinatra-számokat áthang-
szerelve. Ő rockosabb stílusban játszotta el az örök-
zöld dalokat, igaz, van olyan szólólemeze, amin 
swing stílusban énekel, többek között a Just a Gi-
golót is. Nekem nagyon tetszett, ez adta az ihletet, 
hogy csináljunk valami hasonlót, mert ilyet még so-
ha nem hallottam Magyarországon. 

– A zenekar névválasztása honnan ered? A Csipát 
értem, az a beceneve, de a Kisamerika? A hangulat-
ra, a swingre utal?

– Igen, idézőjelben, kicsit amerikaias akar lenni. 
Kisamerika – ha hiszi, ha nem – egy „falu”, egészen 
pontosan Ózd külvárosa. Varga Tibi barátom ózdi, ő 
találta ki a nevet, tőle tudom.

– Mondjon néhány számot, amit hallhattak a buda-
foki koncerten.

– Néhány Hooligans-szám átdolgozva, például a 
Királylány vagy, a Nézz rám, és a Legyen valami. A 
többi feldolgozás a hasonszőrű zenekaroktól.

– És mi a helyzet az „anyazenekarral”,  
a Hooligansszel?

– Mostanában készült el az új lemezünk, egy-két 
héten belül már kapható is lesz a Mol-kutakon. És ha 
nem is gyorsan, de határozottan készülünk a márciu-
si Aréna-koncertre, két és fél órás Hooligans-show-t 
szeretnénk csinálni. Legalábbis ez a tervünk.

– Hogy áll a szabadidővel?
– Az ünnepek előtt, hála istennek, van belőle. Min-
den nyáron kicsit „meghalunk”, teljesen tele van a 
naptárunk júniustól októberig.

– Közelednek az ünnepek. Mennyire fontos önnek 
a karácsony? 

– Bevallom, nem vagyok családcentrikus, de 
ilyenkor – ha csak néhány órára is – mindig hazame-
gyek. Váltok néhány szót édesanyámmal és a test-
véreimmel. Aztán hazajövök, idén szerintem egye-
dül leszek itthon.

– Az ajándékozást fontosnak tartja?
– Persze, viszek haza egy-két ruhadarabot vagy bár-
mit, amire édesanyámnak szüksége van.

– A téli sportok játszanak?
– Nem síelek, viszont nagyon jól tudok szánkózni. In-
kább a nyári sportokat kedvelem. 

– Szokott visszatekinteni a maga mögött hagyott 
évre? Esetleg tervez a jövőre?

– Nem vagyok ilyen típus. Így ötven felé, lehet, 
hogy furán hangzik a carpe diem, de szerintem jó. 
Mit csináljak, ha egyszer így jár az agyam…? Nem 
szoktam előre gondolkodni. Ilyen vagyok.
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José Cura, Miklósa Erika, Lajkó Félix 
a negyedik Cziffra Fesztivál parádés kínálatában

a zene neM iSMer 
haTároKaT

– Jövőre negyedik alkalommal rendezik meg a 
Cziffra Fesztivált. Az előző évekhez képest milyen 
újdonságokra, fellépőkre lehet számítani?

– A Cziffra Fesztiválon 2019-ben is impozáns 
művészekkel szeretnénk megörvendeztetni a kö-
zönséget, élen sztárvendégünkkel, José Curával. 
A magyar és nemzetközi zenei élet legkiválóbb, 
egyenként is jól ismert művészei idei tematikánkat 
követve olyan izgalmas párosításban lépnek fel a 
hangversenyeken, ahogy még soha korábban nem 
hallhattuk őket. Miklósa Erika például Lajkó Fé-
lixszel lép pódiumra. Freund Tamás Lackfi János-
sal és Nagy-Kálózy Eszterrel tart előadást a katar-
zisról. A klasszikus zenei koncertek mellett könnyű- 
zenei estek, kiállítások és mesterkurzusok is színe-
sítik a fesztivált. Reményeim szerint a páratlan mű-
vészeket felvonultató programsorozat ékes bizo-

nyítéka lesz annak, hogy a zene nem ismer határo-
kat, korlátokat és műfaji besorolásokat.

– A fesztivál egyik kiemelt célja a régi kávéházi 
cigányzene népszerűsítése. Ez pontosan hogyan 
valósul meg?

– Az elmúlt évekhez hasonlóan jövőre is ren-
dezünk bárestet, ahol a 20-as, 30-as évek hangu-
latát szeretnénk felidézni a bárzene és a kávéhá-
zi cigányzene segítségével. Ez alkalommal a MOM 
Kultban a Kossuth-díjas Hot Jazz Band, Káel Nor-
bert, valamint Sárközi Lajos és cigányzenekara fog 
fellépni. Jövőre azonban más módon is igyekszünk 
népszerűsíteni a kávéházi cigányzenét: elindítunk 
egy együttműködést a Magyar Borakadémiával, 
amelynek részeként 2019 nyarán magyar borászok 
támogatásával fellépési lehetőséget biztosítunk a 

Balázs János Junior Prima és Liszt 
Ferenc-díjas zongoraművész 
2016-ban alapította meg a Cziffra 
György Fesztivált, amivel az volt a 
célja, hogy méltó emléket állítson 
példaképének. A fesztivált minden 
évben megelőzi egy eseményso-
rozat, amely Cziffra születésnapján 
kezdődik – Balázs János ennek 
részeként tart november 24-én 
Cziffra György születésnapi emlék-
koncertet Kassai Istvánnal és Ba-
lázs-Piri Somával a Cziffra György 
Nagytétényi Kulturális Központban. 
Cziffra Györgyről, a fesztiválról és 
a tehetséggondozás fontosságáról 
beszélgettünk vele.
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kávéházi cigányzenét magas szinten művelő fiatal 
roma muzsikusoknak. Emellett az oktatásra is sze-
retnénk nagy hangsúlyt fektetni, így Sárközi Lajos 
Junior Prima díjas prímással mesterkurzust hirde-
tünk a kőbányai Kroó György Zeneiskolában.

– A november 24-i koncerten a Virtuózok győztesével, 
Balázs-Piri Somával lép fel. Miért különösen fontos 
célja a Cziffra György nevéhez fűződő fesztiválnak és 
az ezt megelőző eseménysorozatnak a fiatal tehet-
ségek támogatása, kinevelése?

– Cziffra György küldetésének tekintette a fia-
tal tehetségek felfedezését és pályára állítását. Eb-
ből fakadóan a fesztiválnak is kötelessége kinevel-
ni és támogatni a jövő zenész generációját, és nagy 
hangsúlyt kap a fiatal művészek menedzselése fel-
lépési lehetőségek biztosításával, amiben a XIII. és 
a XXII. kerületi önkormányzat is támogatást nyújt. 
Ennek köszönhetően Angyalföldön is volt egy kon-
cert, ahol a Cziffra György Fesztivál két tehetség-
díjasa, Horti Lilla énekesnő és Devich Gergely gor-
donkaművész lépett fel. Cziffra György vélemé-
nyem szerint még ma is példakép, művészete és 
emberi kvalitásai mindenki számára etalon értékű 
lehetnek korosztálytól függetlenül. Zenéje rögtön 
felismerhető, egyedi, humánus gondolkodásmódja, 
tanítványaival való kapcsolata a mai napig hatással 
van a zenésztársadalomra.

– Hogyan látja, sikerült a fesztivál segítségével újra 
ismertté tenni Cziffra György nevét?

– 2016-ban azzal a reménnyel indítottam útjára 
a fesztivált, hogy Cziffra György neve kapja meg a 
méltó elismerést hazánkban is. Az elmúlt évek be-
bizonyították, hogy sokunk munkája, hite és agili-
tása nem volt hiábavaló, hisz Cziffra neve és tet-
tei hazánkban mára a korábbinál sokkal ismerteb-
bé váltak.

– A jövőben, 2019 után hogyan szeretné továbbfej-
leszteni a fesztivált, vannak esetleg erre vonatkozó 
távlati tervei is?

– Természetesen minden évben megrendezzük 
a fesztivált, ugyanakkor Cziffra György születésének 
100. évfordulójára, 2021-re kiemelt figyelmet fordí-
tunk. Terveink szerint Magyarországon kívül a világ 
legfontosabb koncerttermeiben és fesztiváljain fo-
gunk megjelenni. Nagyon megtisztelő, hogy a világ 
élvonalába tartozó művészek fogadták el felkéré-
sünket. És felemelő érzés, hogy tárt karokkal várják a 
fesztivált. Hatalmas felelősség és rendkívül nagy el-
ismerés számunkra a Fondation Cziffrával és a Cziffra 
családdal folytatott együttműködés. Bizalmukat él-
vezve a Cziffra Fesztiválnak kötelessége olyan emlék- 
évet rendezni, amely méltó Cziffra György örökségé-
hez, szellemiségéhez.

 izSó ziTa
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Egy rosszkor jövő tüsszentés is 
tönkreteheti a tűzzománc- 
művész alkotását

neM éGheT 
KörMére 
a MunKa
Ódon épületek, borostyánnal átszőtt, ruszti-
kusnak tetsző falak, macskaköves út és valami 
megfoghatatlan, régies hangulat – ki az, akit 
nem egy évszázadokkal ezelőtti falucska utcá-
jára emlékeztet a budatétényi Dézsmaház utca 
magával ragadó házsora? A sok építészeti „ék-
szer” között a legdíszesebb Radóczy Máriának 
a 27-es szám alatt álló, ibolyaszínben pompázó 
galériája. Annak a hölgynek a birodalma, akinek 
nevéhez az utca legtöbb házának az új arculata 
fűződik. Ő volt ugyanis az, akit az utcaszomszé-
dok felkerestek, amikor segítség kellett abban, 
vajon milyen színűre fessék a romos házak falait, 
vagy hogyan nézzen ki a székelykapujuk.

Mária mosolyogva nyit kaput, az előudvar sárgás árnya-
latú, vidám falai nyomban tükrözik a művésznő szemé-
lyiségét. Ő ugyanis alkotó – a tűzzománckészítés nagy-
mestere, aki kezdetben rajzolni tanult a „Nagyképzőn”, 
ám többre vágyott, batikolni (gyertyás textilfestés) kez-
dett, de végül elvarázsolták a színek, és meg sem állt a 
talán legbonyolultabb és leginkább időigényes – egyes 
alkotásai 6 évig készültek! – képzőművészeti techni-
káig. A porrá tört, színes üveganyagot általában fémre 
olvasztja közel 900 fokon, a por összeolvad a rézzel, 
színpompás képeket létrehozva. Hónapokig, sokszor 
évekig készülnek képei, óriási türelmet és precizitást 
igényelve. Elég egy hosszú körömdarab vagy egy rossz 
mozzanat, hogy örökre nyoma maradjon az anyagon.

Pincéjében tanítványai – festők, szobrászok, néha fo-
tósok – munkáiból kiállításokat szervez, de hamar kide-
rül, hogy hiába vagyunk Budatétényben, az 1996-ban 
megvásárolt (egyébként a harmincas években épült) 
háza korábban nem borospinceként, hanem szőnyeg-
festő műhelyként funkcionált. Lehet, hogy az épületet 
csakis művészeknek szánta a sors…

A lakás 1997-ben nyílt meg galériaként (is), hiszen 
Mária itt él családjával. Büszkén vezet fel a tetőn el-
terülő, színes kertbe, ami még a tél kapujában is nyári 
pompával fogad. Aztán irány a konyha, ahol kávé és sü-
temény fogad, meg egy kis beszámoló a galéria törté-
netéből – született itt minden, családok, barátság, sze-
relem, ám a leglényegesebb: számtalan csodálatos al-
kotás. Akármerre néz az ember, mindenütt képek, ezt 
a portrét egy barátnője, amazt a szobrocskát egy má-
sik ismerőse készítette, mintha egy múzeumban lenne 
az étkező is. A nappaliba megyünk, hozza a bőröndjét, 
ugyanis pár napja tért haza Nagyszebenből, ahol éppen 
kiállítása volt, a tűzzománc képecskék még ki sincse-
nek csomagolva.

– Ez Rómeó és Júlia történetét ábrázolja – mutatja a 
barnás, földszínű árnyalatokkal készített képet. – Ez Se-
herezádé lenne – tartja felém a keleti motívumokkal el-
látott alkotást –, hiszen nézd meg, a nők mindig csak 
beszélnek, mesélnek. De akkor mi a férfi dolga valójá-
ban? Hát hallgatni! – nevetünk mindketten. Felsorakoz-
nak előttem a képek, egyik különlegesebb, mint a má-
sik, hamisításról szó sem lehet, hiszen annyira bonyolult 
módszer ez, hogy lehetetlen sorozatgyártást végrehaj-
tani rajtuk. Még szerencse…

Ámulattal hallgatom minden szavát, szívesen me-
sél, jómagam – talán kiállásom és viselkedésem miatt – 
Audrey Hepburnre emlékeztetem a házigazdámat.

Na, ilyen bókot sem kaptam még, el is pirulok... Élet-
rajzi könyvet is dedikál nekem, ajándékba adja, szép so-
rokat ír bele. Azt mondja, hamarosan adventi kiállítása 
és vására nyílik, szeretettel vár, és reméli, hogy gondo-
lok majd rá.

Lassan elköszönünk egymástól, és a zöld kapun ki-
lépve azonnal belém hasít: az imént beszélgettem éle-
tem eddigi legérdekesebb, legizgalmasabb interjú- 
alanyával.   Gáll anna
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Látványos, egyedülálló fény-látvány 
élménnyel és erőteljes színpadké-
pekkel lepjük meg vendégeinket. 
18.30 Karácsonyi Koncert – Oti 
Voice and Bass

December 6., csütörtök, 18.00

Egyformán 
különbözünk
A Down Alapítvány és a Budafoki 
Fotóklub közös kiállítása
A közös élmény, elfogadás és 
egymás világának megismeré-
se jegyében mutatjuk be a Down 
Alapítvány támogatottjainak fest-
ményeit, melyeket a Budafoki Fo-
tóklub képei alapján készítettek el. 
Megmutatva ezzel a különleges-
ségét annak, ahogyan ők látják a 
világot. Kiállítjuk saját fotóikat is, 
melyeket az alapítvány fotóterá-
piás foglalkozásain ők maguk ké-
szítettek, és megtapasztalhatjuk 
a művészetterápia során készült 
alkotások által sugárzott erőt és 
szépséget. A kiállítást megnyitja 
Bege Nóra fotóművész, művészet-
terapeuta és Sebestyén Diána pro-
jektvezető. Közreműködik Bőczy 
Tímea 19 éves Down-szindrómás 
mozgásművész, a pécsi BioRitmus 
Életmód és Mozgásművészeti Te-
hetségpont tanulója. Felkészítője 
Kovács Beatrix Bonis Bona-díjas 
tehetséggondozó mentor és ko-
reográfus. A bemutató címe: Cím 
nélkül. Zene: Coldplay. A megnyi-
tót vásár egészíti ki, ahol a Down 
Alapítvány foglalkozásain készült 
tárgyak vásárolhatók meg. A belé-
pés díjtalan. A kiállítás megtekint-
hető 2018. január 13-ig.

Egy cipősdoboznyi 
szeretet Böjte atya 
gyermekeinek
Idén a Dévai Szent Ferenc Alapít-
vány részére, Böjte Csaba árváinak 
gyűjtjük az ajándékokkal teli kará-
csonyi cipősdobozokat. 

Hogyan segíthet? 
Töltsön meg egy cipősdobozt 

olyan ajándékokkal, amelyeknek 
saját gyermeke is örülne. A gyere-
keknek szánt játékokat, tanfelsze-
relést, meséskönyveket, édessé-
get cipősdobozba csomagolja be, 
majd jelölje meg, hogy kisfiúnak 
vagy kislánynak, illetve milyen kor-
osztálynak szánja az ajándékot. Az 

ajándékokat 2018. november 5. és 
december 6. között hétköznap 8.00 
és 20.00 között adja le a Klauzál Ház 
információs pultjánál.

December 8., 18.00

Klauzál Akadémia
Böjte Csaba ferences szerzetes 
karácsonyi üzenettel érkezik kerü-
letünkbe, ahol az együttérzésről és 
szeretetről tart előadást.

Az advent a várakozás, a meg-
békélés, a szerető közösségben 
töltött órák, napok ideje. „Ha az 
emberre valaki szeretettel néz, az 
olyan, mint a napfény, amely az alvó 
magot kihozza a földből.”

Helyszín: Városháza – Díszterem 
(1221 Budapest, Városház tér 11.).
Az előadásra a belépés díjtalan, de 
regisztrációhoz kötött. Regisztráci-
ós jegy a Klauzál Ház Információs 
pultjánál átvehető!

December 19., szerda, 19.00

Karácsonyi Budafok 
Big Band-koncert
Ünnepeljük együtt a karácsonyt! 
A különleges előadás minden kor-
osztály számára igazi ünnepi han-
gulatot teremt, klasszikus karácso-
nyi dalok a swing és jazz szárnyán, 
amelyeket élő koncert keretében 
csodálhatunk az ünnepre hango-
lódva. Az est énekes vendége Be-
hán Eszter, a nagyzenekari felál-
lást Zsemlye Sándor XXII. kerületi 
szaxofonművész játéka egészíti ki. 
A koncert zenei élményét ünnepi 
látvánnyal gazdagítjuk a 13 éves 
alkotó, Bartucz Anna homoktechni-
kával rajzolt animációival. Művésze-
ti vezető: Puskás Csaba. Koncert két 
részben.

December 31., hétfő, 20.00

Szilveszterezzen  
a Klauzál Házban!
Ön kivel tölti az év utolsó napját? 
Szilveszterezzen velünk jó társa-
ságban és a Garamvári Pincészet 
pezsgő- és borkínálatával karöltve!
Változatos programok, élőzene, 
több táncterem, karaoke terem, íz-
letes ünnepi fogások. Zenekar: Fly-
ing Times rock and roll együttes
Külön karaoke terem, ahol igény 
szerint kérhetnek számokat, és 
énekelhetnek a vállalkozó szelle-
műek.
19.30 Kapunyitás – üdvözlő pálinka 
a bejáratnál
20.00–21.00 Indul a tánc
20.45–21.30 Vacsora 
21.00–02.00 Karaoke Show a 112-es 
teremben

Egyformán 
különbözünk

1222 Budapest, 
Nagytétényi út 31–33.
www.klauzalhaz.hu

A műsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk!

Advent a Piactéren  
– ahol együtt lenni jó!
December 2., vasárnaptól 
december 21., péntekig
Helyszín: Budafoki Szomszédok  
Piaca – Piactér
1221 Budapest, játék utca 2–12.
A karácsony a szeretet és a ke-
reszténység kiemelkedő ünne-
pe. Az adventi időszakban közös 
ünnepvárásra invitálunk minden-
kit Budafok Piacterére – 2018. 
december 2. és 21. között várjuk 
vendégeinket színpadi progra-
mokkal, karácsonyfával, adventi 
koszorúval, jégpályával és meg-
hitt hangulattal. A vasárnapi mű-
soros gyertyagyújtások mellett 
a várakozás időszakában teával, 
forralt borral, kürtős kaláccsal és 
szeretettel készülünk.

December 2., vasárnap, 18.00 

Adventi gyertyagyújtás 
– ünnepi köszöntőt mond Karsay 
Ferenc polgármester
Kovács Nóri: „Betlehemi énekek” – 
szóló koncert

December 6., csütörtök, 17.00 

Dalok a Mikulás 
zsákjából 
– Mikulás-váró és karácsonyi gyer-
mekkoncert A Lévai Tímea–Poppre 
Ádám Duó könnyűzenei koncertje. 
A koncert alatt megérkezik a Miku-
lás a térre! Mondd el kívánságodat 
a Mikulásnak, és fotózkodj vele!
18.00 Mikulás-sapkás jeges kirajzás 
– hozz piros Mikulás-sapkát, és ko-
rizzunk együtt a jégen!

December 9., vasárnap, 17.00
Joós Tamás énekmondó karácsonyi 
koncertje és adventi gyertyagyújtás

December 14., péntek, 18.00

Budafoki Betlehemes 
– hagyományos fáklyás séta a kerü-
letben.

December 16., vasárnap, 17.00

Az angyalok szárnyán 
– Boró–Szlama duó koncert és ad-
venti gyertyagyújtás

December 21., péntek, 17.00

Karácsonyi szeretet 
állati séta 
– az eseményre minden kutyát és 
sétáltató társát nagy szeretettel 
várunk. Adventi adománygyűjtés a 
Herosz Állatotthon állataiért. Rész-
vétel: ajándék világító nyakörv a 
kutyusnak, útvonal, felvonulás vé-
gén zsíros kenyér, forralt bor.
18.00 Lézershow Fényszínház – Ka-
rácsonyi versek fénybe öltöztetve

Böjte Csaba ferences szerzetes



18 19KulTuráliS neGyed KulTuráliS neGyedczIFFra ház

23.45 Pezsgős koccintás előkészítése 
Éjfél: Himnusz
00.10–00.40 Újévi menü
00.30–02.30 Újévi táncparkett kop-
tatása
Belépőjegy: 11 500 Ft/fő (belépő- 
és vacsorajegy), amely tartalmazza 
a programokon való részvételt, az 
üdvözlő pálinkát vagy alkoholmen-
tes limonádét, a menüválasztásos 
ünnepi fogásokat, valamint egy po-
hár pezsgőt éjfélkor.
Jegyvásárlás a Klauzál Ház Infor-
mációs pultjánál és a 06-1/226-
0559-es telefonszámon.

Magyar kultúra 
napja 2019
2019. január 18-án ünnepli a Klauzál 
Ház a Magyar kultúra napját, amely 
ez évben Ady Endre halálának 100. 
évfordulója köré szerveződik.

Ezen a délelőttön indul útjára 
rendhagyó irodalomóra-soroza-
tunk, megzenésített versekkel láto-
gatunk el XXII. kerületi közoktatási 
intézményekbe, így emlékezve Ady 
munkásságáról.

18.00 A portrévá lett arc című Ady 
Endre-kiállítás megnyitója.
19.00 Nyáry Krisztián: Így szerettek 
ők – Ady pódiumszínházi előadá-
sát tekinthetik meg a Kamarate-
remben.
A Magyar kultúra napja 2019 ren-
dezvényeire a belépés díjtalan!

Február 14., csütörtök, 19.00

Hegedűs Endre és 
Katalin hangversenye
Rendhagyó koncerttel várja a 
zeneszerető nagyközönséget a 
Hegedűs házaspár. A Családok 
hete és a Valentin-nap apropót 
szolgáltat arra, hogy szerelmes 
négykezes művek is elhangoz-
zanak a koncerten a zongoraszó-
lók mellett. A zeneművek között 
lesz móka és kacagás is, hiszen 
a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas 
zongoraművész és zenepedagó-
gus érdekes történeteket mesél 
a zeneművek közben. A teljes-
ség igénye nélkül felcsendülnek 
Schubert, Brahms, Dvořák és Liszt 
Ferenc zeneművei.

Február 21., csütörtök, 18.00

A Klauzál Társalgó 
vendége Bozsik Yvette
Bozsik Yvette Kossuth-díjas balett- 
művész, koreográfus, rendező, 
egyetemi tanár 1993-ban hozta 
létre saját társulatát a kortárs tánc 
elfogadtatására, új utak keresésé-
re. Az elmúlt 25 évben a markáns 
arculat mellett kialakított egy saját-
ságos profilt és repertoárt. Előadá-
saik több generációhoz szólnak. A 
humor, az önirónia és társadalom- 
kritika szervesen kapcsolódik a ren-
dezések és koreográfiák játékossá-
gához és nyitottságához.

Magyar kultúra napja 2019

1225 Budapest, 
Nagytétényi út 274–276.

www.klauzalhaz.hu
/cziffrakozpont

December 2., vasárnap, 19.00

PREMIER
GlobART társulat – William Shakes-
peare: Szentivánéji álom
Tündérmese a szerelemről, izzó, 
fojtogató vágyról, áradó érzelmek-
ről. Shakespeare Szent Iván éjjelén 
játszódó könnyed és víg – mély-
ségeit tekintve nagyon is komoly 
– játéka az ember örök életszere-
tetéről szól. A furcsa találkozások, 
az iránytévesztések, s az önismeret 
útja, melynek végén rádöbbenünk, 
rajtunk kívül nincs más, aki ösztöne-
inket kordában tartaná. A GlobART 
összművészeti elemeket felsora-
koztató előadása.

December 8., szombat, 19.00

Hegedűs Endre 
Adventi hangversenye 
Közreműködik: Hegedűs Katalin
Műsoron: Bach, Mozart, Chopin és 
Liszt művei. A belépés díjtalan!

December 15., 10.30 és 13.30

Ophélia
A tündérhercegnő kalandjai – 
gyermekbalett. Világhírű táncosok, 
csodálatos koreográfia és lélegzet-
elállító kosztümök! Ophelia gyer- 
mekbalett, nemzetiközileg el-
ismert szólista balettművészek 
előadásában. Egyszer volt, hol nem 
volt, messzi-messzi földön volt egy 
Tündérország, ahol a tündérek és 
az emberek boldogságban, békes-
ségben éldegéltek és a jóságos 
tündérkirálynő, Ophélia uralta a 
vidéket.

2019. február 16., szombat

Tétényi Karnevál
A farsang évenként ismétlődő, rö-
videbb-hosszabb ideig tartó idő-
szak, amelyet évszázadok óta az 
evés, ivás, lakodalmak, disznótorok, 
jelmezes felvonulások jellemez-
nek. Vegyenek részt hagyományos 
télbúcsúztató népszokásokkal és 
népzenei koncerttel kiegészített 
maskarás farsangi családi progra-
munkon.

Bozsik Yvette

Tétényi Karnevál

Klauzál ház
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kuLcs 
az eMBereK 
Szívéhez
Hegedűs Endre Kossuth-díjas zongoraművész 
és felesége, a szintén zongoraművész Katalin 
közel négy évtizede él együtt boldog házasság-
ban. A zene szeretete is összeköti őket, gyakran 
lépnek fel együtt, legközelebb december 8-án 
este héttől a Cziffra György Kulturális Központ-
ban. Házasságukról, a közelgő koncertről és az 
adventről kérdeztem őket.

– Kifejezetten gyakran koncerteznek együtt. Hogyan 
találtak egymásra emberként és zenészként? Már 
kapcsolatuk elején egyértelmű volt, hogy művészként 
is tudnak együtt dolgozni?
HEGEDűS ENDRE: – Azt szoktam mondani, hogy 
minket a Jóisten zenéből és szeretetből szőtt össze, 
és összeköt minket ez a csodálatos hangszer, a zon-
gora is. Diákszerelemként indult a miénk, a Zeneaka-
démián ismerkedtünk meg, majd egy koncert után 
hazakísértem Katicát, és addig beszélgettünk, amíg 
rájöttünk, hogy teljesen egyformán látjuk az élet 
fontos dolgait. Búcsúzáskor elcsattant az első csók, 
és három nap múlva megkértem Katica kezét. Ez na-
gyon nagy dolog, mert nemcsak a szerelem, hanem a 
házasságunk is majdhogynem első látásra született, 
és a Jóisten áldásával már közel negyven éve tart 
boldogságban és szeretetben. A házasságunknak 
pedig fontos pillére a zene határtalan szeretete. Nem 
tudunk zene nélkül élni, egyszerűen bele vagyunk 
bolondulva, állandóan jár valamilyen dallam a fejünk-
ben, és nem tudjuk magunkban tartani azt a túláradó 
örömöt, amit egy mestermű gyakorlása során ér-
zünk. Meg akarjuk osztani azt a sajátos mondanivalót 
az emberekkel, amit a zeneszerzők a hangok mögé 
rejtettek, sőt, én még egy lépéssel tovább megyek, 
mert azt gondolom, maga a Jóisten rejtette azokat a 
dolgokat a hangok mögé, hogy a zene által az embe-
rek még könnyebben megérthessék.

HEGEDűS KATALIN: – Ez pontosan így van, és azt hi-
szem, a zene a házastársi kommunikáció része is köz-
tünk. Míg Bandi elsősorban szólista alkat, én inkább ka-

marazenész vagyok, így nagyon jól kiegészítjük egy-
mást. Viszont el kell mondanom, én mindig elsősorban 
anyának, feleségnek éreztem magam, a családi tűzhely 
melegen tartása volt számomra a legfontosabb, de 
most, hogy a gyerekek kirepültek, már több időm van 
gyakorolni, fellépni is.

– Hogyan állították össze a decemberi adventi koncert 
műsorát?
HEGEDűS KATALIN: – Ez nemcsak négykezes kon-
cert lesz, Bandi szólódarabokat is játszik, amiben én 
is közreműködöm. Mindenképp fogunk majd játszani 
Bachot, Mozartot, a műsor összeállítása során tulaj-
donképpen mindig az szokott vezérelni minket, hogy 
a zene kulcs legyen az emberek szívéhez.

HEGEDűS ENDRE: – Igen, és ezzel a koncerttel sze-
retnénk nyitottá tenni az emberek szívét a közelgő 
ünnepre is, mert az advent arról szól, hogy várjuk  

a szeretet, vagyis Jézus Krisztus megszületését, ami-
re mi is izgalommal készülünk.

– Önöknek személyesen mit jelent ez az ünnep?
HEGEDűS KATALIN: – Ilyenkor mindig próbáljuk fel-
készíteni a szívünket arra az ünnepre, amivel a törté-
nelem legnagyobb eseményére emlékezünk, amikor 
az Isten lehajolt hozzánk, és megszületett. Úgy gon-
dolom, ez a fajta várakozás még ma is benne van az 
emberekben, ilyenkor szeretnénk többet adni egy-
másnak. Tulajdonképp egy ilyen adventi ajándéknak 
tekinthető ez a koncert is, aminek az egyik üzenete 
az, hogy mindenki figyeljen oda egy kicsit jobban a 
másikra, hogy tanuljunk meg jobban szeretni egy-
mást, mert a szeretet nemcsak egy érzelem, hanem 
döntés kérdése is.

– Mik a jövőbeni terveik, az adventi koncert után hol 
hallhatjuk még önöket?

HEGEDűS ENDRE: – Januárban egy Vigadó nagy-
termi koncertre készülök: Schumann közkedvelt és 
szeretett Karneválja lesz az első részben, majd ka-
marazene a második félidőben. Brahms szépséges 
és monumentális f-moll zongoraötöse hangzik fel 
a budafoki kötődésű kiváló Somogyi Vonósnégyes 
közreműködésével. Ez a várva várt hangverseny ja-
nuár 24-én este lesz a Vigadóban. Ezenkívül elkészült 
a Klauzál Házban egy négykezes albumunk felvétele 
is, ami november végén jelenik meg. Ehhez kapcso-
lódóan február 14-én tartunk egy különleges Valen-
tin-napi koncertet a Klauzál Ház nagytermében.

HEGEDűS KATALIN: – Ez egyébként kapcsolódni fog 
a Házasság hetének programsorozatához is, és a mu-
zsikálást összekötjük majd egy színpadi beszélgetés-
sel, mert szeretnénk tanúságot tenni arról, hogy lehet 
negyven évig élni kitartó szeretetben.

izSó ziTa
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– Mikor alakult a Katona Borház Kft., és mely vidé-
ken művelnek szőlőt? – kérdeztük Katona Zsófiától,  
a cég egyik vezetőjétől.

– 1996 őszén alakult vállalkozásunk, amely fel-
élesztette a családi hagyományokat. Pincészetünk 
negyvenöt hektáron termeszt szőlőt a Balaton déli 
oldalán, a Balatonboglári borvidéken, 2006 óta pe-
dig egy hektáron Tokaj-Hegyalján.

– Milyenek az adottságaik?
– A balatoni tájegység, a talaj és éghajlat adott-

ságai igen kedvezőek a szőlőtermesztéshez, a te-
rület adottságai is nagyon jók, a klimatikus viszo-
nyokat a Balaton víztükre kedvezően befolyásolja. 
A talaj változatos, jó szerkezetű, a táj szelíd lanká-
inak kitettsége is tökéletesen megfelel a szőlőter-
mesztés kritériumainak. Az itt termett borokat a fi-
nom szőlőzamatok és illatok, valamint a kiegyen-
súlyozott savszerkezet jellemzi. Tokajt pedig, úgy 
gondoljuk, nem kell bemutatni. A Tokaj-hegyaljai  

borvidék a világ első zárt borvidéke 1737 óta. A tér-
ség természetföldrajzi adottságai, földtörténeti 
háttere, a vulkanikus és posztvulkanikus tevékeny-
séggel keletkezett kőzetek sokféle talajtípus ki-
alakulását eredményezték. A déli fekvésű lejtők, a 
napsugaras órák száma és mennyisége, a viszony-
lag hosszú ősz olyan klimatikus viszonyokat ered-
ményeznek, amelyek a Botrytis cinera penészgom-
ba kialakulását, illetve a szőlőszemek nemes rot-
hadását, a szőlő aszúsodását eredményezik. Ettől 
olyan egyedi ez a borvidék, és ezért hívjuk találó-
an a tokaji borokat a borok királyának és a királyok 
borának.

– Milyen szőlőfajtákat termesztenek?
– A legjelentősebb világfajták – chardonnay, raj-
nai rizling, sauvignon blanc, semillon, cabernet  
sauvignon, merlot – mellett igazi magyar szőlőfaj-
tákat, Irsai Olivért, leánykát, királyleánykát is term-
esztünk. Fehér-, rozé- és vörösborokat is készítünk!

– Hol dolgozzák fel a szőlőt?
– A boglári pincészetünkben, itt is érleljük a pa-
lackozásig, de kierjedt boraink egy részét olykor 
budafoki pincénkbe szállítjuk további kezelésre, 
érlelésre. Itt történik a palackozás és ezután az ér-
tékesítés is. Fehér-, rozé- és vörösborainkat reduk-
tív körülmények között, leginkább acéltartályok-
ban tároljuk, de emellett készülnek borok 225 lite-
res barrique- és 500 literes ászokhordókban is.

– A Katona Borház Kft. családi vállalkozás…
– Borászatunk munkájában meghatározó szerepet 
tölt be a második generáció, azaz családunk fiata-
labb tagjai új színt visznek a vállalkozás életébe, ahol 
a technológia jól megfér a hagyományokkal. Hisszük, 
hogy a modern technológia és a kézműves, hagyo-
mányos borkészítés megfér egymás mellett, csak-
úgy, mint családunk több generációja. Célunk olyan 
borok megalkotása, melyek fogyasztóinkat elége-
dettséggel töltik el, és különleges élményt nyújtanak.

– Miért kötöttek stratégiai partnerséget az önkor-
mányzattal?

– Balatonboglár mellett Budafokot is az ott-
honunknak tekintjük, és nagy öröm számunkra, 
hogy itt dolgozhatunk, ahogy egyre több neves 
borászat is teszi ezt. Ebben nagy segítségünk-
re van a helyi önkormányzat és az az elképze-
lés, mely szeretné ezt a kerületet igazi Borvá-
rossá alakítani. Örömünkre szolgál, hogy ebben 
a nemes munkában közreműködhetünk, és mi is 
hozzátehetünk valamit a stratégiai együttműkö-
déssel, hogy egyre több vendégnek mutassuk 
meg, mennyi remek program, lehetőség és él-
mény rejlik Budafokon. Arról nem beszélve, hogy 
mennyi kitartó, megbízható, sokoldalú, tehetsé-
ges és szorgalmas ember dolgozik a kerületben, 
akikkel érdemes együttműködni. Szerintünk egy-
ségben az erő, és megtiszteltetés ez a kooperá-
ciós lehetőség.

TeMeSi láSzló

A Katona Borház szlogenje: 
Kóstoljon bele a Balaton ízeibe!

egy csaLádI pIncészet 
mIndennapjaI
A budafoki Katona Borház Kft. borai szép sikereket érnek el, egyre népszerűbbek a hazai  
fogyasztók körében. A családi vállalkozás stratégiai partnerségi viszonyt ápol az önkormányzattal.
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Nikolics Viktória decemberben visszatér 
Budafokra, a Lics Pincészetben lép fel

TeheTSéGGyanúSBól 
állandó MeGhívoTTá válT
Különös érzékenység szükségeltetik ahhoz, hogy egy nő vegye magának a bátorságot, és egy 
szál gitárral, na meg az énekhangjával szórakoztassa a közönséget. Nikolics Vikinek ez a mutat-
vány olyannyira jól sikerült júliusban, hogy december elsején újra fellép kerületünkben.

– Segítsen, tegyük tisztába ezt a fontos szakmai 
kérdést: Nikolics Viktória vagy a Long Way Band? 
Esetleg mindkettő?

– Hát, az úgy volt, hogy július végén a budafoki te-
hetségkutatóra a zenekart, a Long Wayt hívták meg, 
de a dobosunk késett, nem tudtunk cserélni az előt-
tünk fellépő zenekarral, elég furán jött volna ki, ha csak 
a basszusgitárosunk áll mellettem, így végül úgy dön-
töttünk, hogy egyedül lépek ki a színpadra. Talán jól si-
került, talán ezért is kaptam a felkérést a december el-
sejei koncertre. Akkor még volt Long Way…

– Logikusnak tűnik. És mi a helyzet a Long Wayjel?
– Miután a dobosunk kilépett a zenekarból, három 
év után feloszlottunk. Arra jutottam, hogy inkább a 
szólókarrieremre koncentrálok, tehát egyedül kon-
certezem. Már nagyon várom a budafoki fellépést.

– Manapság divat, hogy a szólókarriert választó 
zenészek átkeresztelik magukat, vagy legalábbis ki-

találnak egy jól csengő művésznevet. Tervez valami 
hasonlót?

– Bevallom, ezen még nem gondolkoztam, de 
egyelőre nem is erőltetem, majd úgyis kialakul.

– Nem sokan veszik maguknak a bátorságot, hogy 
nőként egy szál gitárral kísérletezésbe kezdjenek.

– Ez lehet, de a nők között is vannak kiemelke-
dők, én például nagyon szeretem, a példaképem-
nek tekintem Orianthit, aki teljesen más zenei stílust 
képvisel, mint én. Ő többek között a Michael Jack-
sont kísérő zenekarban gitározott. Rengeteget kell 
még tanulnom, hogy egyáltalán megközelítsem az 
ő szintjét.

– A hazai előadók közül ki inspirálta?
– Ákos volt rám nagy hatással, de inkább a korai le-
mezeit és szövegeit szeretem. A mostani nekem ki-
csit túl elektronikus hangzású, de erre mondják, hogy 
ízlések és pofonok. SziláGyi láSzló
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Kolta Péter gitárművészt 
David Yengibarian 
tangóharmonikás kíséri 
december elsején

kettecskén 
a MaGdolna 
BorKluBBan

– Hány muzsikussal lép fel a Magdolna Borklubban? 
Elfér a trió, vagy kevesebben lesznek?

– Helyszűke miatt most csak ketten leszünk a 
színpadon, de mondhatnám, hogy ilyen közel még 
sohasem voltunk a közönséghez, mint amennyire 
december elsején leszünk. Családias hangulatban 

délután háromkor kezdünk, és este nyolcig zenélünk, 
miközben a látogató vendégek esznek-isznak egy 
méterre tőlünk. Én flamencogitáron játszom, rajtam 
kívül az örmény származású tangóharmonikás (bár ő 
nem szereti ezt a megnevezést…), David Yengibarian 
lép fel. Róla érdemes tudni, hogy a maga hangszerén 
ő az egyik legjobb a világon.

– Felvillanyozza a lehetőség, hogy újra Budafokon 
zenélhet?

– Szeptember elején játszottam egy órát a Pro-
montor udvarban a pezsgő- és borfesztiválon, azt na-
gyon élveztem, remélem, a közönség is jól szórako-
zott. A nyáron felléptünk a Paloznaki Jazzpikniken, s 
utána adódott a lehetőség, hogy Budafokon is zenél-
hetünk. Szerepeltünk az újságban, nekem egyébként 
is sokat jelentett, mivel itt, a huszonkettedik kerület-
ben, a Gerinc utcában lakom.

– Milyen gyakran koncertezik, tele van a naptár az 
év végéig?

– Nem vagyok hatékony önmenedzselő, sőt, még 
jó szervezőnek sem mondanám magam, de per-
sze fellépünk még az idén. Játszom Kovács Kati, 
Wolf Kati, Vastag Csaba zenekarában, az újjáalakult 
V-Tech zenei kíséretében is részt veszek. Velük te-
hát van, illetve lesz megfelelő mennyiségű koncer-
télményem, s részben ez biztosítja a megélhetést. A 
jazz jellegű fellépéseket sem akarom elhanyagolni. 
Talán hatékony szervezéssel, menedzseléssel ez is 
változhat a jövőben. SziláGyi láSzló

Hazai pályán, Budafokon játszik a Gerinc utcai 
lakos, Kolta Péter december elsején. A délután-
tól estig tartó jazzmuzsika csak azoknak új, akik 
nem látták a Trio Koltát a szeptemberi pezsgő- 
és borfesztiválon. Vétek lenne kihagyni az él-
ményt. A Magdolna Borklub vendégei közvetlen 
közelről figyelhetik a két zenei virtuózt.
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A Hírös Gasztroszínház színészei a bor 
és az emberek közötti szinesztéziát játszották el

színpadI borturIzmus 
KaTonáéKnál

A társulat egyik tagját, Boncsér Sára 
Luca színésznőt kérdeztem arról, mivel 
is foglalkoznak ők valójában.

– Aki még nem látta az előadásotokat, 
hogyan képzeljen el egy „gasztroszín-
házat”?
– A színházunk, illetve a repertoárunk 
az improvizációs játékon alapul. A no-
vemberi Pincejárat során a Wine Tourist 
című előadásunkat mutattuk be, amit 
egy háromtételes borkóstolóval egy-
bekötött kirándulásként lehetne jelle-
mezni. A Katona Borház által felkínált, 
roppant finom borok jelentették az ala-
pot, de ezen kívül minden mást – vagy-
is úgymond a forgatókönyvet, a kom-
pozíciót – ott helyben rögtönöztünk. A 
nézők bekapcsolódhattak a párbeszé-
dekbe, ezzel alakítva az előadás mene-
tét a saját kedvük szerint. A színésztár-
sam Arany Brigitta volt, míg zongorán 
Pozsár Máté kísért.

– Hogyan kapcsolódhattak be a nézők a 
játékba?
– Megkóstoljuk a borokat, az ízeket 
pedig emberi jellemvonásokká alakít-
juk. Minden bornak mások a jellemzői, 
minden aroma egy emberi tulajdon-
ságot is jelképezhet. Ezekben az apró 
mozzanatokban, a karakterek kiválasz-
tásában segítenek nekünk a nézők, ez-
zel továbbfűzve a cselekmény szálát.

– Akkor, gondolom, minden előadás 
más, egyedi, hiszen a közönség is folyton 
változik…
– Természetesen. A Katona Borház láto-
gatói azonban remek közönségnek bizo-
nyultak.

– Korábban jártatok már Budafokon?
– A társulat többi tagja már igen, de én 
még nem. (A színház egyébként kecs-
keméti székhelyű, művészeti vezetője 
Sárosi Gábor – a szerző.) December 
elsején ismét a kerületben leszünk, re-
mélem, hogy akkor is ugyanilyen nagy-
szerű, értő közönség előtt játszhatunk 
majd. Gáll anna

Mi más lenne a másfél évvel ezelőtt útjára 
bocsátott Budafoki Pincejárat lényege, ha 
nem az, hogy egyazon program keretein belül 
nyújtson kulturális és kulináris élményeket? 
Ennek szellemében november első szom-
batján egy ugyanezt a filozófiát valló csapat 
fokozta a hangulatot a Borkő utcai Katona Bor-
házban: a Hírös Gasztroszínház fiatal színészei 
játszották el Wine Tourist című előadásukat a 
lelkes közönség előtt.



Kreatív szervezők 
gondoskodnak 
a kerületünkbe érkező 
ínyencek szórakozásáról

pezsgő 
éleT 
a pIncékben
Decemberi adventi programsorozatával zárta 
idei szezonját a Budafoki Pincejárat. Az elmúlt 
egy év eredményeiről, sikereiről kérdeztük az 
egyre népszerűbb projekt két fő szervezőjét: 
Deutsch Anitát és Salamon Juditot.
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– Egy program sikerességét az mutatja a legjobban, 
hogy hányan kíváncsiak rá. Az elmúlt években látha-
tóan egyre többen látogatnak el a budafoki pincék-
be. Mik az idei statisztikai adatok?

Deutsch AnitA: – nagyon boldogok vagyunk, 
mert a kerületi pincészetek visszajelzése alapján a 
látogatók száma idén minimum megduplázódott. 
emellett fontos mutató számunkra a közösségi 
felületeken tapasztalt aktivitás ugrásszerű emel-
kedése is. A Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál és a 
Budafoki Pincejárat Facebook-oldala követőinek 
száma együtt eléri a közel 10 ezer főt. Az egyes ese-
ményekre beérkező visszajelzések száma pedig 
exponenciálisan emelkedett, ami számunkra azt az 
üzenetet hordozza, hogy mind a helybeliek, mind a 
kerületbe látogató vendégek igénylik a minőségi, 
kóstolókkal egybekötött kulturális élményeket, a 
megszokottól eltérő, különleges helyszíneket.

– Milyen eszközökkel sikerült elérni ezeket az ered-
ményeket?

sAlAmon JuDit: – Bornegyed turisztikai informá-
ciós és irányjelző táblákat helyeztünk el a kerület 
több pontján a pincészetek és vendéglátóhe-

kisebbségekre épült, de idén is megrendeztük a 
lassan hagyománnyá váló zenei tehetségkutató 
versenyünket, amelynek nyerteseivel a szeptem-
beri borfesztiválon, illetve az adventi Pincejáraton 
is találkozhatunk. A kulturális programokba első-
sorban kerületi művészeket, zenekarokat próbál-
tunk bevonni, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy 
az idén 25 éves Budafoki Dohnányi Zenekar is el-
fogadta meghívásunkat.

– A 2019-es első Budafoki Pincejárat programja 
márciusban lesz. Mik a tervek a jövő évre?

s. J.: – nagy munka vár ránk az év elején, hogy a 
következő „évadba” egy egységes, új Bornegyed 
arculattal vághassunk bele, amely magában 
foglalná Budafok-tétény teljes kulturális és tu-
risztikai kínálatát. Már az év elején megjelenünk 
több boros rendezvényen, hogy minél szélesebb 
körben megismertessük a Budapest Bornegye-
de koncepciót a nagyközönséggel. Bár a Pince-

lyek megjelölésével, ami mind a helyi lakosok-
nak, mind a turistáknak nagy segítség az eliga-
zodásban. A tavalyi tapasztalatokat figyelembe 
véve idén már sokkal hatékonyabb marketing 
és PR-kampányt tudtunk folytatni: rádióreklám, 
járműreklám, intenzív közösségimédia-jelenlét, 
folyamatos megjelenés a kerületi médiumokban, 
töretlenül fejlődő Bornegyed-applikáció, megje-
lenés a guide.me alkalmazáson, országos médi-
umokban és blogokon tapasztalható rendszeres 
megjelenés. emellett a Budapest Bornegyede 
koncepciót nagy látogatószámú eseményeken, 
például a Múzeumok Éjszakáján, a Budafoki Pezs-
gő- és Borfesztiválon, a YouInHerit ötletpályázat 
keretében és egyéb konferenciákon rendszere-
sen bemutatjuk és véleményeztetjük, mivel több 
szem mindig többet lát. ezért is szeretjük ezt a 
feladatot, mert a folyamatos megújulás és fejlő-
dés lehetőségét hordozza magában. A külföldi 
turisták számára már egy angol nyelvű aloldalt 
is létrehoztunk a Pincejárat hivatalos oldalán, ez-
zel is segítve az Európában egyedülálló budafoki 
föld alatti pincevilág megismertetését. idén nagy 
örömünkre sokkal többen vették igénybe a több-
nyelvű pincesétákat is.

D. A.: – A borászok minden évben a legjobb bo-
raikat, pezsgőjüket kínálják a pincészetekben. A 
külső megjelenés legalább annyira fontos, mint a 
belbecs. Szeretnénk, ha a budafoki pezsgő és bor 
hívószóvá válna, ezért terveztük meg a „Budafo-
kon palackozott” címkét is, amely a kerületben 
palackozott termékek védjegyévé nőné ki magát. 
A helyi borászok részéről jelentkezett az igény, 
hogy helyben palackozott borokból és pezsgők-
ből egy borlapot állítsunk össze, amit Bitai Ger-
gely sommelier közreműködésével valósítottunk 
meg. Így a legtöbb helyi étterembe betérő ven-
dég már az egységes grafikai megjelenésű Buda-
foki Borlapon szereplő tételekből is válogathat.

– A minőségi borok kóstolása mellett színvonalas 
programokat szerveztek a látogatóknak. Melyek 
voltak ezek idén?

D. A.: – Kifejezetten népszerűek voltak a rendsze-
resen jelentkező, kóstolókkal egybekötött szóra-
koztató, kulturális és ismeretterjesztő program-
jaink, úgymint a pincekvíz, a helytörténeti séták 
vagy a gasztroshow. A zenei tematika alapvető-
en a kerületben élő sváb, görög, bolgár és roma  

járat-buszok csak márciusban indulnak el, de 
reményeink szerint néhány pince már február 
első szombatján is megnyitja a kapuit. Több in-
tézménnyel kívánunk együttműködési megálla-
podásokat kötni, többek között a Mezőgazdasági 
Múzeummal, határon túli borászokkal, szakmai 
szervezetekkel, neves borszakértőkkel.

D. A.: – A szokásos havi Pincejáratok mellett – to-
vábbra is minden hónap első szombatján – jövőre 
pluszalkalmakkal, koncertekkel próbáljuk bőví-
teni kínálatunkat, de ennek részletei egyelőre 
maradjanak titokban. A Budafoki Borlap borai-
ra építve rendszeres borvacsorákat szeretnénk 
szervezni a kiemelt vendéglátóhelyeken, amivel 
nemcsak a hazai, hanem a külföldi ínyenceket 
is meg kívánjuk szólítani. Az újdonságok mellett 
viszont hagyományos programjainkat is folytat-
ni akarjuk: jövőre is lesz tehetségkutató verseny, 
pincekvíz, szervezünk helytörténeti sétákat és 
színházi előadásokat. vIszkocsIL dóra
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Elnyerte a vendégek tetszését a vargányás  csirkerizottó pirított sütőtökkel

taLkshow éteLekrőL  és borokróL

Az októberi téma a „Trükkök, praktikák háziasszo-
nyok számára” címet kapta. A beszélgetés során a 
hölgyek és az urak a konyha világának kulisszatit-
kaiba nyertek betekintést Révész József olimpiai 
ezüstérmes mesterszakács elbeszélése alapján. 
Így az is kiderült, hogy milyen sokan és mennyire 
összehangoltan, szervezetten dolgoznak a Borka-
takomba konyháján. A konyhaművészet rejtelme-
inek ismertetésén kívül a séf külföldön szerzett 
élményeiről, a különböző gasztronómiai kultúrák 
megismeréséről is mesélt.

Szóba kerültek különleges ételkóstolók Japán-
ban, amire még Révész József sem volt felkészül-
ve. „A háziasszonyoknak azért van nehéz dolguk, 
mert a Jóisten rájuk osztotta azt a szerepet, hogy 
mosniuk, takarítaniuk és főzniük kell mindennap. 
A főzés olyan, kreatív gondolkodást igénylő tevé-
kenység, melyet úgy kell végezni, hogy ne rabolja 
el az egész napot, és még élvezetes is legyen”- fej-
tette ki a séf. Mint elmondta, a háziasszonyok sok-
szor egy rosszul megtanult sémát használnak, és 
ezért nem sikerül olyan könnyen az ételek elkészí-
tése. A beszélgetés során megismerhették az ér-
deklődők az oly könnyűnek tűnő sűrítési eljárások 
nagyon egyszerű szabályait. Két alapelv van: a for-
rót hideggel, a hideget pedig forróval elegyíteni, és 
nem lesz csomós a rántás.

A sokak által használt ételízesítő helyett a mes-
terszakács az alapanyagok pörkölését javasol-
ta, melynek hatására olyan ízanyagok jönnek elő a 

retnénk, akkor lobogó forró vízbe rakjuk a hozzáva-
lókat, hiszen ekkor a rostok összehúzódnak, és min-
den ízt bezárnak a húsba” - emelte ki Révész József. 
A beszélgetést követően egy finom őszi ételt kóstol-
hattak meg a látogatók a hangulatos pincében. Min-
denkinek nagyon ízlett a vargányás csirkerizottó pirí-
tott sütőtökkel, amelynek receptjét egytől egyig el-
kérték a látogatók.

A novemberi Budafoki Pincejárat tematikája a 
roma zenei kultúra megismeréséről szólt. Több 

helyszínen autentikus élőzene várta a vendégeket. 
A Borvárosban a Márton-napi szokásokról tudhat-
tak meg többet az érdeklődők, majd az előadást 
követően mindenki megkóstolhatta a különleges 
libaételt, amelyet a mesterszakács saját kertjében 
termett csombor ízesített.

A Záborszky Pincében Révész József olimpiai 
ezüstérmes mesterszakács mesélt a november 11-
én világszerte ünnepelt Márton-napról. A néphagyo-
mány szerint ekkor jön el az éves gazdasági munkák 

Nagy siker kísérte az októberi és a novemberi Bu-
dafoki Pincejárat egyik állomásán, a Borvárosban 
megrendezett ingyenes ételkóstolóval egybekö-
tött beszélgetést, melynek főszereplője Révész 
József mesterszakács volt. A közönség nemcsak 
passzív hallgatóság, hanem aktív szereplő is eze-
ken a találkozásokon. A téma rövid felvezetője 
után az érdeklődők feltehették kérdéseiket, ami-
re a séf rögtön válaszolt is. Minden alkalommal 
finom ételeket szolgáltak fel a pincérek, amelyek 
mellé természetesen kiváló minőségű bor is járt. 
A megkóstolt ételek receptjét kinyomtatva min-
denki megkapta a rendezvény végén.

zöldségekből, húsokból, amelyek sokkal intenzí-
vebb és természetesebb zamatot adnak az ételnek. 
Révész József külön kitért a húsleves készítésére is, 
amely magyar találmány. „Az elkészítés módja két 
dologtól függ. Az egyik, hogy mit szeretnénk: jó le-
vest, vagy jó húst? Ha jó levest szeretnénk, akkor hi-
deg vízbe tesszük fel a húst és a csontot főni, mert 
a kioldódó fehérjék és húsnedvek táplálják majd a 
levesünket. Takaréklángon kell főzni, hogy ne kép-
ződjön sok hab. Ha jó húst és jóízű zöldséget sze-
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lezárásának ideje, és ilyenkor kezdődik a téli pihe-
nés időszaka a természet számára. Ebben az idő-
ben vágják le az adott évben először a hízott libá-
kat, és az újbort is ekkor kóstolják meg. A legen-
da szerint a IV. században Szombathely környékén 
született a római császár katonájaként szolgáló 
Márton, aki egy különösen hideg téli estén, Galli-
ában lovagolva megosztotta meleg köpönyegét 
egy nélkülöző koldussal. Aznap éjszaka álmában 
megjelent Jézus a koldus alakjában. Ettől kezdve 
Márton nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta. 
Jóságáról még életében legendák keringtek, püs-
pöknek is szentelték. A Márton-nap a negyvenna-
pos karácsonyi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor 
a jóízű és gazdag falatozás, vigasság még megen-

gedett. A német nyelvterületen lámpás felvonu-
lásokkal őrzik Szent Márton emlékét. A népszokás 
szerint november 11-én libaételt kell enni, mert aki 
nem ezt teszi, az egész évben éhezni fog. A Már-
ton-napi lúdnak gyógyító erőt is tulajdonítottak. A 
libazsírt a köszvény, a libavért pedig a láz ellen tar-
tották hatásos gyógymódnak. A telt házas beszél-
getés kóstolóval zárult. Révész József saját recept-
jét készítette el, libát csomboros káposztában, a 
vendégeknek újbort is felszolgáltak a pincében. Az 
év utolsó pincejáratán az ünnep jegyében telnek a 
programok. A Záborszky Pincében adventi ételek 
elkészítéséről beszél a mesterszakács, majd finom 
halételt kóstolhatnak meg a látogatók. 
 vIszkocsIL dóra

XIII. Csávossy György Kárpát-medencei Borverseny
A Magyar Bor Akadémia, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a Magyar Zászlósborok Rendje és 
a Soós István Borászati Szakképző Iskola idén is megrendezte, immár tizenharmadik alkalom-
mal a Csávossy György Kárpát-medencei Borversenyt. Hat országból rekordszámú, összesen 
169 minta érkezett a versenyre. A Tangazdaság épületében négy bírálóbizottság kóstolta és 
értékelte a borokat.

A borverseny fő célja az, hogy a Kárpát-medencei borkultúrát a határon túli magyar borászok termé-
kein keresztül minél szélesebb körben meg- és elismerjék. Ezeken a találkozásokon szakmai beszél-
getések és üzleti, valamint baráti kapcsolatok alakulnak ki. Újdonságnak tekinthető, hogy idén első 
alkalommal külön kategóriába sorolva minősítették az „alternatív technológiával” készített borokat, 
úgymint az öko, a bio, a biodinamikus, a narancsos és a „kénmentes” – nagyon alacsony kénessav 
használatával készült – bortételeket. A borversenyt követően a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, a 
„Borest a Bor Akadémián” rendezvényén hirdették ki a végeredményeket a nagyközönség előtt.
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vendéGváráS 
az ünnepI 
Időszakban

Budafokon, közvetlenül a Duna partján bőséges 
halválasztékkal várja vendégeit a Vasmacska étte-
rem és tavasztól őszig a hozzá tartozó grillterasz. 
Az étterem az adventi hétvégéken olyan, az étla-
pon nem szereplő, karácsonyi ünnepkörhöz tarto-
zó étkekkel is készül, mint a pohárban felszolgált 
gesztenye kapucsinó desszert vagy a helyben sült 
kalács. Mivel náluk hagyomány, hogy karácsonykor 
vendéglátás helyett a háziasszonyokat tehermen-
tesítik, ezért az ünnepek ideje alatt nem tartanak 
nyitva, viszont elvitelre elkészítik a belsőségekből, 
a ponty- és harcsafiléből főzött halászlét valamint 
a füstölthússal gazdagított töltött káposztát. A de-
cember 20-ig megrendelt karácsonyi menüt leg-
később Szenteste délelőttjén vihetik el a főzéstől 
megkímélt háziasszonyok.

Újév első napján a Promontor Vendéglő lencse- 
gulyással várja a vendégeket, karácsonykor azonban 
az ott dolgozók is családi körben ünnepelnek. 

Az étterem szakácsa, Mihalik Attila kérésünknek 
eleget téve elmondta, milyen főételt ajánl az ünnep 
első napjára. 

– Nagyon látványos és finom, a felhasznált fűsze-
rek miatt pedig igazi karácsonyi hangulatot teremt a 
sütőtökös bulgurral körített konfitált kacsasült. A bő-
rös, de letisztított, sóval és borssal bepácolt kacsa-
combot egy éjszakára hűtőbe tesszük, majd más-
nap 130 fokon egy rúd fahéjjal, csillagánizzsal és friss 
gyömbérrel megszórva kacsazsírban sütjük 2-4 órán 
át. Ha megpuhult a comb, leöntjük róla a zsírt és 180 
fokon rápirítunk. Közben nagyon kevés olajon meg-
futtatjuk a bulgurt, majd felöntjük kétszeres meny-
nyiségű zöldséglével vagy vízzel. A sütőtököt apró 
kockákra vágjuk és karamellizált mézre szórjuk. Ki-
csi pirítás után mazsolát teszünk bele és megszórjuk 
készen vásárolt ötfűszer keverékkel, majd hozzáke-
verjük a bulgurt – árulta el a titkos receptjüket a Pro-
montor Vendéglő séfje. 

A közel húsz éve a vendégek szolgálatára álló Ist-
ván Tanya Vendéglő Budafok szívében, a macskakö-
ves Magdolna utca 24 szám alatt található. Szlogen-
jükből, „Ha nem jössz el, mindketten éhen halunk!” vi-
lágosan kiderül, hogy ők a vendégekért, a vendégek 
pedig értük vannak. Állandó étlapjukon kívül szezon-

Karácsonyi desszertek 
a Vasmacska Étterem 
kínálatából: 
Fahéjas karamellizált csiga 
– fűszeres angol punccsal 
(4 személyre)

Fahéjas karameLLIzáLt csIga 
Hozzávalók:

0,5 kg vajas tészta
5 dkg vaj
10 dkg barna kristálycukor
2 kk őrölt fahéj
1 kk őrölt szegfűszeg

Elkészítés: Az előre vékonyra (2 mm) kinyújtott 
vajas tésztát finoman átkenjük olvasztott, írót-
lanított vajjal, majd megszórjuk fahéjas, őrölt 
szegfűszeges barnacukorral. A tésztát ezután 
maximum 5-6 centiméteres rúdba felcsavarjuk, 
és éles késsel ujjnyi vastag karikákra felszele-
teljük. A csigákat sütőpapírral kibélelt tepsibe 
tesszük, és fűszeres barnacukorral meghintjük, 
majd az előremelegített sütőben 180 fokon ad-
dig sütjük (10-12 perc), amíg a cukor karamelli-
zálódik. 

Fűszeres angoL puncs
Hozzávalók:

7 dl tej
8 dkg mazsola
1 vaníliarúd fele
5 db tojássárgája
8 cl barna rum
8,5 dkg kristálycukor

Elkészítés: Egy lábosba beleöntjük a tejet, be-
leloccsantjuk a rumot, és beleszórjuk a ma-
zsolaszemeket, majd melegíteni kezdjük. A tojá-
sok sárgáját kikeverjük a cukorral, és a melegedő 
tejhez adjuk, majd addig forraljuk a mártást lassú 
tűzön, amíg az kellemesen be nem sűrűsödik. 

Tálalás: a kapucsínós poharakat félig megtöltjük 
a punccsal, és a tetejére egy-egy csigát teszünk. 

ális, havonta változó ajánlataikból is választhatnak az 
ide betérők. Karácsonykor és szilveszterkor az étterem 
ugyan zárva lesz, de az ünnep előtti napokon elvitel-
re készít halászlét és töltött káposztát az ünnepekre. 

A Jókai utcában található Borköltők Társasága Pin-
ce Étterem étlapjáról válogatva a karácsonyt meg-
előző időszakban több, alkalmi fogás közül is választ-
hatunk, sőt az első adventi pincejáraton meg lehet 
kóstolni a magyaros konyha és a hal ízeit ötvöző Do-
rozsmai harcsaszeletet is. A roston sült harcsaszele-
teket tejszínes gombapaprikás tésztán tálalják és e 
mellé forralt bort kínálnak. 

Nagy Henrietta, az étterem tulajdonosának és egy-
ben séfjének felesége elmondta: az ünnepek alatt 
nem nyitnak ki, mert ők is családi körben, otthon ün-
nepelnek, ahol a gazdag halászlé illetve a finom  
borkrémleves után párolt káposztával vagy grillezett 
almával körített kacsasülttel, esetleg aszalt gyümöl-
csös pulykával várják a vendégeket. Az asztalon ilyen-
kor rengetegféle aprósütemény meg zserbó sorako-
zik, és természetesen elindul a bejgli verseny is.

TaMáS anGéla
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Ezúttal jó időben voltunk jó helyen, végül is  
két út között utolértük Nagy Gergelyt, az Idő-
kép Kft. egyik tulajdonosát, akit arra kértünk,  
mutassa be cégét.

– Honnan jött az ötlet, hogy időjárás-előrejelzéssel 
foglalkozzanak?

– Maga az alapötlet 2003 végén fogalmazódott 
meg, amikor a hazai internetes szcénában csak el-
vétve volt elérhető időjárási információ. A végül 2004 
januárjában bemutatkozó oldalunkon – rendhagyó 
módon – maguk a látogatók is küldhettek be időjá-
rási megfigyeléseket, így az addig elérhetőnél jóval 
nagyobb felbontású és élőben frissülő helyzetképet 
tudtunk szolgáltatni az oldal látogatóinak. A projekt az 
első pár évben kizárólag hobbicélból üzemelt, a jelen-
tősebb időjárási események, így havazások vagy viha-
rok alatt azonban mindig kiugró forgalmat mértünk, 
mely nemegyszer túllépte a technikai kapacitásunkat, 
így szükségessé vált megfelelő üzleti háttér felépíté-
se. Megalakulásunk óta Budatétényben van a szék-
helyünk, és itt dolgoznak meteorológusaink, valamint 
műszaki szakembereink is.

– „Magunk sem gondoltuk, hogy idáig fejlődünk”, 
nyilatkozták korábban. Hová is fejlődtek?

– Amikor 2006-ban először átléptük a napi tízezres 
látogatottságot, találgatni kezdtük, hogy hány internete-
zőt érdekelhet még az országban az időjárás. Akkoriban 
kizártnak tartottuk, hogy ötvenezernél több olvasónk 
legyen naponta. Amikor ezt elértük, akkor a százezres 
szám volt a következő „végcél”. Sorra dőltek a rekordok, 
végül 2015 júliusában, egy piros riasztásos zivatarrend-
szer napján 1,1 millió látogatót mért nálunk a Gemius, a 
hazai internetes forgalmat auditáló szervezet!

– Azóta is folyamatosan fejlesztenek…
– Valóban, nincs megállás! A rövid távú célok helyett 
mi mindig hosszú távon gondolkodunk. A fókusz min-
dig olyan fejlesztésekre került, amelyek akkoriban pél-
da nélküliek voltak. Így indult el 2008-ban az SMS-es 
viharjelző szolgáltatásunk, majd 2010-ben saját radar- 
és villámdetektor-hálózatunk. Egy cég addig prospe-
rál, amíg nem szükségszerűségből, hanem hitből és 
elszántságból fejleszt.

– Nemzetközi szinten hová, merre terjeszkednek?
– Cseh partnercégünkkel, a Meteopresszel közösen 
alapítottunk egy céget, a Meteosense-t, amelynek kö-
zéptávú célja az idehaza már nyolc éve üzemelő ra-
darhálózat kiterjesztése Közép-Európára. Jelenleg 
húsz lokátorunk üzemel négy országban, hazánkon kí-
vül Csehországban, Szlovákiában és Ausztriában. Je-
lenleg az osztrák és horvát lefedettség kiépítésén dol-
gozunk, ugyanakkor kísérleti projektként Brazíliába is 
exportáltuk már technológiánkat.

– Erős a konkurencia ezen a területen?
– Az Időkép a médiában és a szolgáltatások piacán 
is jelen van, ugyanakkor hiszünk benne, hogy a tizen-
öt év alatt felhalmozott tudással olyan versenyelőny-
re tettünk szert, amellyel hosszú távon biztosíthatjuk 
pozíciónkat a meteorológiai távérzékelési piacon. A ra-
dar-infrastruktúrára építve mind a nagyközönség szá-
mára, mind gazdasági szervezetek célzott igényeire jól 
fókuszáltan tudunk termékeket építeni.

– Hány napra előre lehet nagy pontossággal jelezni 
az időjárást?

– A válasz széles skálán mozog. Napjainkban, 
ideális esetben, hat-nyolc napig kifejezetten nagy 

Időjósok vizsgálják a budafoki borok 
érlelését lehetővé tevő mikroklímát

mIndIg képben vannak
Akár jó idő van, akár rossz, nehéz időpontot egyeztetni a kerületben működő, már országhatáro-
kon túl is ismert Időkép Kft. vezetőivel, illetve tulajdonosaival, mert állandóan úton vannak. 
A cég stratégiai partnerségi szerződésben áll az önkormányzattal.

pontosságú előrejelzés készíthető, ugyanakkor fő-
ként a nyári és kora őszi időszakban a csapadékos-
ság és hőmérséklet tendenciája akár két-három 
hétre előre is kirajzolódik. Legyen résen az olva-
só, ha a „mediterrán ciklon” kifejezést olvassa, ezen 
képződmények pályája ugyanis nehezen prognosz-
tizálható, megesik, hogy még egy nappal korábban 
is bizonytalan.

– Mi a céljuk, mit szeretnének még ezen a területen 
elérni, s hányan dolgoznak a cégnél?

– Jelenleg tizenegyen, legfeljebb néhány fővel kí-
vánunk még gyarapodni. A célunk, hogy az itthon már 
bejáratott szolgáltatásokat a régióba is sikeresen tud-
juk majd exportálni.

– Mit profitálhatnak az önkormányzattal kialakított 
stratégiai partnerségből?

– Rengeteg segítséget kaptunk az önkormányzat-
tól céljaink eléréséhez. A kerületen belül üzemelő két 
felszíni mérőállomásunk, a stratégiai partnerség kere-
tén belül újabb két mérési ponttal, illetve webkamerá-
val fog kiegészülni, melyek meteorológiailag még iz-
galmasabb helyszínekről, a Duna partjáról és a Tété-
nyi-fennsíkról fognak percenként adatokat küldeni. 
Ezek szokás szerint térképeinken is követhetők lesz-
nek. Reményeink szerint ezekkel az adatokkal a váro-
si hőszigethatást, illetve a méltán híres budafoki bo-
rok érlelését lehetővé tévő mikroklímát is tüzeteseb-
ben tudjuk majd vizsgálni.

TeMeSi láSzló
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Gondoskodás négylábú 
barátainkról
Az ebtartók nagy örömére három kutyafuttató újult 
meg a kerületben Budafok-Tétény önkormányza-
tának kezdeményezésére. A József Attila-lakótele-
pen, a Vöröskereszt utcában, valamint az Anna és 
a Vihar utca kereszteződésében elterülő parkban 
praktikus és környezetbarát, úgynevezett hibrid 
ivókutat telepítettek. A tervek szerint később az 
Arany János-lakótelepi futtatóban is kialakítják ezt 
a fajta vízvételi lehetőséget, azonban itt az elavult 
kerítés cseréje volt a fontosabb.

A kutyafuttatók mindegyikét a kutyák foglalkozta-
tására, képességeik fejlesztésére szolgáló, úgyneve-
zett agility eszközökkel is ellátták. 

Jól informált turisták
Turisztika információs táblák segítik a kerületiek és 
az idelátogató turisták tájékozódását Budafok-Té-
tény négy kiemelt pontján. A térképpel és fotókkal 
ellátott táblákon megtalálhatók a pincészetek és a 
kerületben működő éttermek is, így a Budafoki Pin-
cejáratok alkalmával is könnyebbé válik az eligazo-
dás. Az információs táblákat a Magdolna utcánál, a 
Jókai Mór utcánál és a Leányka utcánál lévő busz-
megállóban, valamint a BMTE sportpályánál he-
lyezték el. TaMáS anGéla

Felújított iskolai 
sportpályák
A tanév kezdetéig több iskola tornatermének és 
sportudvarának felújításában vállalt részt Buda-
fok-Tétény önkormányzata, hogy biztonságosabb 
környezetben, jobb feltételek között sportolhassa-
nak a kerületi diákok.

A Kempelen Farkas Gimnáziumban az önkor-
mányzat 27 millió forintos támogatásával elkészült a 
tornaterem és az ahhoz tartozó kiszolgálóhelyiségek 
– vizesblokk, szertár, öltözők – teljes körű rekonstruk-
ciója. A fejlesztés során kiépítettek egy lengőszerke-
zetes sportpadlót, amely többfunkciós vonalazással 
egyaránt használható kosárlabda-, kézilabda- és röp-
labdapályaként, de alkalmas kispályás focira, és akár 
teniszezésre is. A több esemény egyidejű megtartá-
sát térelválasztó függöny teszi lehetővé, a komfortér-
zetet pedig légkezelő berendezés szolgálja. Korsze-
rűsödött a teljes világítás, és új hangosítástechnikai 
rendszerrel javítottak a terem akusztikáján. Számos 
beépíthető sportszert lecseréltek, és a védeszközö-
ket, valamint a kondicionálótermet felújították, az öl-
tözők pedig nagyobb rakterű szekrényeket kaptak.

A Budai Nagy Antal Gimnázium sportudvarának 
2015-ben kezdődő felújítása – egy új kosárlabdapá-
lya, lelátó, futókör és távolugrógödör – után idén egy 
kültéri, rekortán burkolatú kézilabdapálya készült el 
az önkormányzat kezdeményezésére, a Magyar Ké-
zilabda Szövetség jóvoltából. A szakemberek hálóval 
kerítették körbe a sportpályát, és kosárlabdapalánko-
kat, valamint két kézilabdakaput is felszereltek a gim-
názium udvarán.

Annak ellenére, hogy évek óta a Klik az alapfokú 
oktatási intézmények fenntartója, az általános isko-
lákban is több beruházást hajtott és hajt végre az ön-
kormányzat, hogy a kerületi gyerekeknek jobb körül-
ményeket biztosítson a testneveléshez.

TaMáS anGéla

Több mint négy évvel ezelőtt az Új Széche-
nyi-terv keretében Budafok-Tétény önkor-
mányzata támogatást nyert el a Káldor Adolf 
Szakorvosi Rendelőintézet felújítására. A közel 
220 millió Ft-os beruházás 85%-át az európai 
uniós forrás, a fennmaradó 15%-ot az önkor-
mányzat biztosította.

2014-ben elkezdődött az épület felújítása. Első lé-
pésként energetikai korszerűsítést hajtottak végre: 
sor került a homlokzat, a lapostető és a padlásfö-
dém hőszigetelésére, a fűtött tér felé eső szigete-
lésre, a nyílászárók cseréjére, valamint a termosz-
tatikus radiátorszelepek felszerelésére, ezen kívül 
az egész intézményt akadálymentesítették. 

2015-ben több szinten mozgássérült-WC-ket ala-
kítottak ki, felújították a nyugati oldali vizesblokkokat, 
valamint kicserélték a pinceszinti fűtés-, víz-, csator-
na- és gázvezetékeket is. Ez a beruházás mintegy 60 
millió forintba került, amelyet teljes egészében Bu-
dafok-Tétény önkormányzata finanszírozott.

2017 szeptemberében elkezdődött az épület bel-
ső felújítása, melynek befejezése 2018 végére várha-

tó. A beruházás első lépéseként a pincében és a tető-
térben található gépészeti szint, valamint a 4. emelet 
korszerűsítése történt meg, felkerültek az épületfel-
iratok és a napkollektorok, majd emeletről emeletre 
haladva megújul a teljes belső tér.

A beruházást, amely a szakrendelő többemeletes 
épülete mellett a gyermekorvosi rendelőket, illetve a 
Védőnői Szolgálat helyiségeit is érinti, az önkormány-
zat teljes egészében saját költségvetéséből valósít-
ja meg a tervek szerint az erre elkülönített 576 mil-
lió forintból.

A megújult, korszerű szakrendelő 2019 januárjától 
várja majd a pácienseket.

Budafok-Tétény önkormányzata 20 millió forin-
tos önrész vállalása mellett sikeresen pályázott az 
Egészséges Budapest Programra, melynek köszön-
hetően – a júliusi kormánydöntés alapján – mintegy 
200 millió forintnyi értékben érkezhetnek fejleszté-
sek a Káldor Adolf szakrendelőbe, ahol az idén be-
fejezett felújítási munkákat az elkövetkező két évben 
orvostechnikai és informatikai eszközök fejlesztése 
követi majd.

TaMáS anGéla

megújuLt szakrendeLő, 
korszerű orvostechnIka
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MarKeTinGöTleTeKKel 
az iSMerTSéGérT
Három éve indult el a YouInHerit program, a projekt célja olyan innovatív módszerek és eszközök 
kidolgozása, melyek lehetővé teszik a fiatalok bevonását az olyan tradicionális szakmák megőr-
zésébe, mint például a szőlészet és a borászat. E projekt keretében hirdették meg azt a város-
marketing-pályázatot, amelynek az eredményhirdetését az Art Quarter Budapestben tartották.  
A nyertes csapat tagjaival, Jakus Anitával és Benkő Mátéval beszélgettünk a díjátadó után.

– Rengeteg pályamű érkezett a YouInHerit projekt kere-
tein belül meghirdetett Budafok Városmarketing Ötlet-
pályázatra, melyre bárki jelentkezhetett. Miért gondol-
tátok, hogy izgalmas lehet ez számotokra?

– Ezt a pályázatot egyenesen nekünk találták ki! 
Személyes a kötődésünk a területhez, hiszen születé-
sünk óta Budafok határában éltünk, és most már jó ide-
je a kerületben lakunk. Két szenvedélyünk van, az egyik 
a design-marketing világa, a másik pedig egy új kele-
tűbb vonzalom: a bor. Budafok szerepe a bortérképen 
már régóta foglalkoztatott minket.

– Tizennégy csapat nyújtott be pályázatot, a legjobb 5 
munkát, köztük a tiéteket, mely az első helyezést hoz-
ta el, az Art Quarter Budapestben mutathattátok be a 
zsűrinek. Hogy épült fel a prezentációtok és mi volt a fő 
üzenete?

– Nagyon színvonalas versenyzőkkel kellett össze-
mérnünk a tudásunkat. Mi a prezentáció során – érthe-
tően – röviden és pörgősen, a megvalósíthatóságra és 
a sokszínűségre törekedve mutattuk be elképzelésein-
ket. Mivel ez alapvetően ötletpályázat volt, sallangmen-
tesen, mégis kontextusba helyezve közel 50 ötletet vet-
tünk végig.

– Kik alkotják a kiválasztott célközönséget, hogyan 
tudjátok őket megszólítani?

– A jelenlegi célközönséghez képest igyekeztünk 
bővíteni a megszólítandó személyek körét. Fókuszba a 
fiatalokat helyeztük, mert úgy érezzük, őket eddig nem 
igazán szólították meg. 

– Milyen eszközökkel tudnátok elérni, hogy minél széle-
sebb körben váljon ismertté Budapest bornegyede, Bu-
dafok, és ezáltal a turisztikai vérkeringésbe is bekerüljön?

– Nyilvánvaló, hogy komplex és integrált szemlé-
letű megoldásokra van szükség: alapvetően az ese-
ménymarketingben látjuk a megoldás kulcsát. Legyen 
egész évet felölelő minőségi rendezvénynaptár, mely 

télen-nyáron érdekes alternatívát kínál. Ezt támogatnia 
kell az egységes arculatnak és a közösségi média át-
gondolt használatának is. Olyan újszerű eseményekben 
is gondolkodunk, mint például a flash mobok, az inter-
aktív megoldások vagy éppen a Duna bekapcsolása egy 
programsorozattal. Érdekes újításként több sportren-
dezvényt képzeltünk el, melyet szintén összekötnénk a 
borral: pincefutás, tájékozódási verseny a pincék között, 
vagy akár Duna-parti evezős-boros rendezvény. Hiszünk 
a helyi borászok összefogásában, és szeretnénk, ha más 
régiók mintájára elkészülne Budafok bora, mellyel egy 
ismert és minőségi márkát szeretnénk megalkotni. Még 
egy érdekes pont a gasztronómia fejlesztése, ez a bor 
mellé már szinte követelmény, és jelenleg ebben még 
abszolút fejlődünk. Egy-egy jó étterem akár egy kis falut 
is képes „felemelni”, nem egy ilyen példát láttunk.

– Budafoki lakosként jól ismeritek a helyi értékeket, 
miért ennyire szerethető ez a kerület?

– Elfogultak vagyunk, hiszen éppen a bor az, ami szá-
munkra ilyen izgalmassá teszi ezt a helyet. Megvannak a 
gyökerek, azok az értékek, melyekre lehet építkezni. Más-
felől imádunk kerékpározni, kirándulni, csónakázni, és 
mindezt itt bizony meg lehet találni! vIszkocsIL dóra

Kedvezménnyel juthatnak festékhez 
és eszközökhöz az amatőr dekoratőrök

cIvILek újítanak FeL 
épüLeteket, kerítéseket
November óta láthatóan „felfrissült”, új köntöst kapott egy-egy kerületi épület, illetve kerítés az 
önkormányzat és a helyi vállalkozók jóvoltából, akik egyben stratégiai partnerek is. A jelentős 
anyagi támogatással eddig négy pályázó élt. 

A „festékpályázatként” ismert kezdeményezésre 
– melyet az önkormányzat és a Sziget Festékház, 
azaz a Duna Kontír Bt. hirdetett meg – október 15-ig 
lehetett jelentkezni, a felajánlott festékek és a fes-
téshez szükséges eszközök értéke eléri a félmillió 
forintot. A mostani akcióhoz a Sziget Festékházon 
kívül a Bakos Kft. és a Simon és Társa is csatlako-
zott. A pályázat feltétele volt, hogy a jelentkezők 
– akik szeretnék a lakókörnyezetükben lévő falfe-
lületet, kerítést új színekkel gazdagítani, felfrissíteni 
– helyi közösségükkel, civil szervezetükkel együtt 
vállalják a kijelölt terület festését. A kiírásnak az Ar-
tér Művészeti Egyesület és a Maci Tagóvoda közös 
pályázata, valamint a 903. sz. Prohászka Ottokár 
Cserkészcsapat jelentkezése felelt meg, így ez a 
két projekt valósulhatott, illetve valósulhat meg a 
Sziget Festékház felajánlásából.

– Kötelességünknek érezzük, hogy segítsük a ha-
sonló kezdeményezéseket – mondta a Bornegyed-
nek a festékház tulajdonosa, Kiss Árpád, aki idén kö-
tött stratégiai megállapodást az önkormányzattal. – 
A cserkészcsapat a felajánlott összegből százezer 
forintot használt fel. Most várom a Maci Tagóvoda 
megújítására pályázókat, hogy kiválasszuk közösen 
a megfelelő festékeket és eszközöket, hogy minél 
hamarabb munkához láthassanak. A pályázat terve 
az épületet határoló kerítéstől a gyerekeket vezető 
rámpán át a belső udvarig terjed. A cserkészek már 
végeztek is a Szent Lipót-plébániához tartozó cser-
készotthon falainak felújításával.

A négy pályázó közül kettő – bár nem felelt meg 
maradéktalanul a kiírásnak, mégis – segítséget ka-
pott az önkormányzat stratégiai partnereinek kö-
szönhetően. Így végül minden jelentkező megvaló-
síthatja terveit. A Bakosfa Kft. például ötvenszázalé-
kos kedvezményt biztosított egy családi ház keríté-

sének lefestésére a Temetőkert utcában, melyet a 
felajánlásnak köszönhetően a család már meg is tu-
dott valósítani.

Bakos Miklós, a Bakosfa Kft. tulajdonosa így be-
szélt felajánlásukról:

– Ecsetet, csiszolópapírt, spaklit adtunk jelentős 
kedvezménnyel. Örömmel tettük, mert előremuta-
tó, hasznos kezdeményezésnek tartjuk ezt a pályáza-
tot. Mi máskor is szívesen mutatunk példát, ha meg-
keresnek olyan, hasonló ötletekkel, amelyek szépítik, 
gyarapítják kerületünket.

A Simon és Társa Bt. a pályázat teljes részét átvál-
lalta egy Kirándulói utcai társasház kültéri festésére, 
mázolására. A projekt részeként továbbá lefestették 
a korlátokat, ajtókat, valamint a kukatároló helyiség 
falát is.

– Szerszámokat, festéket adtunk ötvenezer forint 
értékben – mondta Simon László tulajdonos. – Mi 
nem verjük soha nagydobra, de iskolákon, óvodákon 
máskor is szívesen segítettünk, és így teszünk a jövő-
ben is, mert kötelességünknek tartjuk a támogatást 
egy jó célért. TeMeSi láSzló

Szepesfalvy Anna alpolgármester a győztesekkel



Az év legszebb és legmeghittebb ünnepét idén is 
színvonalas programokkal várhatják a budafok-tété-
nyi lakosok a Budafoki Szomszédok Piacán. Decem-
ber 2-án az első gyertya gyújtása előtt Karsay Ferenc 
polgármester mond ünnepi köszöntőt, majd Kovács 
Nóri ,,Betlehemi énekek” című szólókoncertje vár-
ja a családokat. December 6-án megérkezik a Miku-
lás, közben a Lévai Tímea–Poppre Ádám duó könnyű- 
zenei koncertje lesz hallható. A szomszédos Szieszta 
ponton Mikulás-sapkában korcsolyázhatnak a gyere-
kek a műjégen. Az adventi koszorú második gyertyá-
jának meggyújtása után Joós Tamás énekmondó ka-
rácsonyi koncertje varázsol ünnepi hangulatot a térre. 
December 14-én a hagyományos fáklyás betlehemi 

felvonulás a Savoyai Jenő térről indul és a piactéren ér 
véget, ahol Bognár Szilvia és zenekara Adventi Titok-
tok című gyermekkoncertjét hallgathatják meg a csa-
ládok. December 16-án az Angyalok szárnyán című 
műsorral készül a Bóro Szlama duó, a harmadik gyer-
tya meggyújtása után. December 21-én a kedvenc há-
ziállatok kapják a legtöbb figyelmet. A karácsonyi sze-
retet állati sétán minden résztvevőt megajándékoznak 
egy világító nyakörvvel. A fő cél a kerületben működő 
Budapesti HEROSZ Állatotthon támogatása adomá-
nyokkal. Az esti órákban Lézershow Fényszínház fes-
ti a falakra az ismert karácsonyi verseket a téren. Az 
adventi időszak utolsó programja az Oti Vice and Bass 
karácsonyi koncertje lesz.
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B A P T I S T A  K Ö Z Ö S S É G

Rózsakert Baptista Közösség 

 1223 Budapest, Dézsmaház utca 33. • Honlap: www.rbk.hu 

  E-mail: iroda@rbk.hu • Telefon: +36 20 775 0659 – titkár

Rendszeres alkalmak: 

 Vasárnap 10:00 – istentisztelet

Lelkipásztorok: Balázs Gábor vezető lelkipásztor (bgaabor@rbk.hu)

 Soltész Attila (soltesz@rbk.hu; +36 20 438 0175)

  Társasjáték klub

 Teaház

 Kreatív foglalkozás

(A belépés díjtalan:)

(A belépés díjtalan:)

BÁBELŐADÁS

Szabad-e bejönni Betlehemet 

mondani? (PALÁNTA EGYÜTTES)

Jegyár: 600 Ft / fő (3 évtől)

TINI KONCERT

Révész Dani és csapata

Jegyár: 800 Ft/fő (11–22 éves korig)

ADVENTI KONCERT

 Joy Gospel és Hanna Projekt

Jegyár: 1500 Ft / fő (1-110 éves korig)

16:30

15:30–

18:00

18:30–

20:00
18:30

Filmvetítés

iskolásoknak

15:30

Krisztus után

szabadon
V E L E  –  E G Y Ü T T 

M Á S O K É R T . . .

 További információ: +36 20 775 0659

Helyszín:  1222 Budapest, Nagytétényi út 31–33.

Adventi együttlét 

a Klauzál házban

  december 16. vasárnap  
Jegyek rendelhetők: 

rbk.hu/jegyfoglalas

A RÓZSAVÖLGYI KÖZÖSSéGI 
HáZBAN december 8-án a Ró-
zsavölgyi Népdalkör adventi mű-
sorral készül. December 22-én a 
Budafoki Mozart Ifjúsági Zenekar 
ad karácsonyi koncertet.

KARáCSoNYI MANÓLáZADáS 
TÖR KI december 6-án az Eötvös 
Cirkusz porondján. A Klauzál Ház 
mögött négy napra felépített óri-
ássátorban lélegzetelállító pro-
dukcióknak lehetnek szemtanúi a 
gyerekek és a felnőttek. A műsor 
során még a közönséget is be-
vonják a mentőakcióba.

DECEMBER 16-áN A RÓZSAKERT 
BAPTISTA KÖZÖSSéG adventi 
„Együttlét a Klauzál Házban” nevet 
viselő programjára várja az érdek-
lődőket. Lesz betlehemi bábelőa-
dás, kreatív foglalkozás, délutáni 
tinikoncert, adventi koncert este, 
majd filmvetítéssel zárul a nap.

A XII. CSALáDI ADVENTI PRoG-
RAMoT a Nagytétényi Polgári Kör 
a Szelmann Házban szervezi meg 
december 2-án. Az óvodások és 
iskolások műsora mellett kézmű-
ves-foglalkozás, adventi vásár, 
bábelőadás és a Télapó-lakban 
báránysimogató várja a gyereke-
ket és a felnőtteket.

A BuDAFoKI REFoRMáTuS 
GYüLEKEZET ökumenikus ad-
venti gyertyagyújtására vár min-
denkit december 2-án a Szent 
István téren. A meghitt pillana-
tokban igei köszöntéseket hall-
hatnak a református, az evangé-
likus és a katolikus felekezetek 
képviselőitől. vIszkocsIL dóra

ÁDVENTI 

KÉZMŰVES 

MŰHELY
2018. december 14.-én, 16.00-tól 18.30-ig 

a Budafoki Betlehemes menet előtt és alatt 

a Piactéren a Három Királyfi Három Király-

lány, a Pötty Gyermekkuckó és a Buda-

fok-Tétény Önkormányzat szervezésében.  

Szeretettel várunk minden kicsit és nagyot 

egy kis ádventi közös kézműveskedésre  

a Piactérre, ahol fűtött sátorban 5 asztalnál 

lehet majd különböző karácsonyhoz 

kapcsolódó terméket készíteni. 

Majecsko mézeseit irókázhatják 

majd az ügyes kezek,  

de lesz ajtódísz készítés 

mindenféle terményekből, 

festünk üveg mécsestartót,  

készítünk fából Betlehemet, 

továbbá festés, ragasztás, díszí-

tés várja majd a gyerkőcöket.

www.pincejarat.hu 

Budafoki Pincejárat 

PARTNER / NYITVA TARTÁS
PROGRAM

KULTURÁLIS PROGRAM

1. Törley Pezsgőmanufaktúra 

 1221 Bp., Anna u. 7.

 Nyitva: 13:30-21:30. Utolsó belépés 20:15

Törley Múzeum megtekintése, pezsgőkészítési technológiák bemutatása a Francois ágban. Vezetett 

be mutató minden óra 30. percétől. 1 pohár pezsgő. Pincejárat jeggyel 1200 Ft helyett 800 Ft/fő áron. 

Adventi pezsgő vásár az új, hófehér csomagolású, karácsony hópihés Excellence pezsgőkből! 

2. Soós István Borászati Szakisk. Tangazd.

 1221 Bp., Jósika u. 14.

 Nyitva: 14.00–20.00

Pince tárlatvezetés, helytörténeti bemutató. 30 perces pincelátogatás idegenvezetővel, 

1 bor kóstolással, Pincejárat jeggyel 1000 Ft/fő áron. Étkezés: egyedi ízvilágú „óhegyi szendvics” 

200 Ft/db áron.

3. Országcímer Kft. Seybold-Garab Pincészet

 1221 Bp, Péter-Pál utca 39.

 Nyitva: 14.00-20.00

30 percenként pincelátogatás idegenvezetővel, 1 bor kóstolása Pincejárat jeggyel 500 Ft helyett 

300 Ft/fő. Finom ételek, italok, borkóstolás árlap szerint. Kerthelyiség, romantikus környezet.

15.00–20.00 HÁSZ ESZTER DUÓ koncertje 

4. Magdolna Borklub és Rendezvényház

 1221 Bp., Magdolna u. 30. 

 Nyitva: 14.00–20.00

200 éves, gyönyörűen helyreállított pince, magyar borok. Adventi kínálat: forralt bor, adventi 

muffin, ünnepi bor- és kézimunka vásár! Kóstoló: 3 tételes borkóstoló magyar borászatok kitűnő 

boraiból, Pincejárat jeggyel 1.200,- Ft/3x1dl. Borkorcsolyák árlap szerint.

15.00–20.00 KOLTA PÉTER DUÓ koncertje 

5. Lics Pince

 1221 Bp., Kossuth Lajos utca 44.

 Nyitva: 14.00–20.00

Délután 14.00-től pinceséta, 2 bor kóstolással. Pincejárat jeggyel 1200 Ft helyett 800 Ft-ért. 

Angol, német és orosz nyelvű pinceséták is indulnak. 

1 5.00–20.00 NIKOLICS VIKI koncertje 

18.00–20.00 JÖJJ EL, KEDVES... Társkeresés, interaktív előadás 

Budafok karácsonya - az ARTER művészeinek kiállítása 

6. Záborszky Pince – Borváros

 1222 Bp., Nagytétényi út 24.

 Nyitva: 14.00–20.00

Tárlatvezetés, pinceséta nyitvatartási időben minden egész órában.

1 bor kóstolása Pincejárat jeggyel 1200 Ft helyett 1000 Ft/fő. 

Adventi kínálat: Fogastekercs kapros rákraguval, rizspuding. 

Tapas kínálat árlista alapján.

16.00 GASZTRO-TALKSHOW: Tippek a karácsonyi menühöz

Kóstolóval egybekötött pódiumbeszélgetés résztvevői: 

VISZKOCSIL DÓRA a Promontor Tv szerkesztője és RÉVÉSZ 

JÓZSEF olimpia ezüstérmes mesterszakács

7. Katona Borház

 1222 Bp., Borkő u. 6/B

 Nyitva: 15.00–20.00

Kóstoló pince és üzemi pince látogatás óránként vezetéssel. 3 boros borkóstoló Pincejárat jeggyel 

érkezőknek 1500 Ft/fő helyett 1000 Ft/fő áron. Adventi kínálat: igazi házi forralt bor és boros tea, 

adventi sütemények. Most először: kóstolhatak újboraink is! Borkorcsolya, borvásár, meglepetések.  

15.00–19.00 BESNYŐI NÉPDALKÖR csengettyű koncertje 

19.30 KESERŰ ASZÚ - borkóstolóval egybekötött színházi 

előadás 

8. Borköltők Társasága Étterem

 1223 Bp., Jókai Mór u. 26.

 Nyitva: 12.00–22.00

Klasszikus borospincéből kialakított étterem kerthelyiséggel. Pincejárat jeggyel érkezőknek      

10% kedvezményt kínálunk, valamint vendégül látjuk 1 csésze kávéra is! 

Asztalfoglalás javasolt a 06-1-4245115 telefon számon.

19.00-től PINCEKVÍZ – játékos kvíz vetélkedő 2-6 fős társa-

ságoknak. A részvétel ingyenes a győztes csapat 4 darab VIP 

Pincejárat jegyet nyerhet.

9. Várszegi Pincészet

 1222 Bp., Nagytétényi út 70.

 Nyitva: 15.00–20.00

Óránként fél órás pincetúra 3 bor kóstolásával, helytörténeti előadással. Pincejárat jeggyel 1500 Ft 

helyett, 1000 Ft-os jegyár. Adventi kínálat: forralt bor, mézeskalács, 3 palack bor vásárlása 

esetén a legolcsóbbat ajándékba adjuk! Borkorcsolyák, szendvicsek árlap szerint.

15.00–20.00 CANARRO duó koncertje 

10. Vasmacska Terasz 

 1222 Bp, Fékező u. 1.

 Nyitva: 12.00–22.00

Pincejárat jeggyel 10% engedmény az étlap áraiból.

11. Promontor Kertvendéglő  

 1221 Bp., Kossuth Lajos utca 28.

 Nyitva: 12.00–22.00

Pincejárat jeggyel 10% engedmény az étlap áraiból.

Asztalfoglalás javasolt a (06-1) 793-0101 telefon számon.

12. Istvántanya Vendéglő 

 1221 Bp., Magdolna u. 24.

 Nyitva: 12.00–22.00

Pincejárat jeggyel 10% engedmény az étlap áraiból.

Asztalfoglalás javasolt a (06-1) 229-0139 telefon számon.

2018 DECEMBER 1.: ADVENT

Töltse le új, Bornegyed média alkalmazásunkat a a Play Áruházból (https://play.google.com/store/apps) a „Budafok Bornegyed” szövegre keresve!

adventI programok  budaFok-tétényben
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Kiss Gergely 
háromszoros olimpiai 
bajnok pólós segít a 
pályaválasztásban

néha MéG 
elereSzTi 
a BaloST
November 10-én a Kempelen Farkas Gimná-
ziumban immár hagyományosnak számító 
rendezvény kötötte le a diákokat: az „Ablak a 
világra” elnevezésű pályaválasztási tanácsadó 
program – sztárvendégekkel. Kiss Gergely 
háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó nem 
először beszélgetett a kempelenes diákokkal 
a jövőjüket érintő kérdésekről.

– Igazán „szakmabeli” vagy, hiszen manapság már a 
Nagy Sportágválasztó Iroda kommunikációs igazgató-
jaként szervezed ezt a nagy sikerű rendezvényt. Milyen 
kihívásokkal szembesülnek napjaink tizenéves diákjai?

– Amikor a nyolcvanas évek elején elkezdtem az 
úszást, majd a vízilabdát, még korántsem volt szo-
kásban, hogy a szülők vitték-hozták a csemetéjü-
ket edzésről edzésre, iskolából szakkörre. Rend-
szerint magunk oldottuk meg az életünket, fiatalon 
önállóságot tanultunk, aztán ahogy beszippantott 

az élsport, sőt, válogatott lettem, úgy megtanultam 
az időbeosztás tudományát, hogy valamilyen szin-
ten ma is, negyvenegy évesen ebből élek.

– Amikor te szocializálódtál, még nem volt mobil-
telefon, ma viszont – háromgyermekes apaként 
magam is tapasztalom – uralja a gyermekek életét 
a kezükhöz hozzánőtt készülék.

– Már akiét. Nekem is van három lányom, de pél-
dául Viki, a legnagyobb – elmúlt 15 éves – szerencsé-

re nem rabja a telefonnak, ráadásul aktiváltam egy 
olyan alkalmazást, amely napi fél óra használat után 
letiltja a készüléket.

– Mit nem adnék, ha az én két lányom és a fiam csak 
napi fél órát „telózna”!

– Azt azért ne felejtsük el, hogy manapság az élet 
megszervezésében nélkülözhetetlen szerepe van a 
mobilnak, ez alól Viki és a 13 éves húga, Patrícia sem 
kivétel. Amúgy mindketten vízilabdáznak, méghozzá 
szerintem nem is rosszul, és aminek kiváltképp örü-
lök, az az, hogy roppant szorgalmasak.

– Néhai Molnár Dani barátom, a nagyszerű rádióri-
porter egyszer azt mondta, lusta zseni nincs.

– Mennyire igaza volt! De az én lányaim nem lus-
ták, jól is tanulnak, Viki például a Török Ignác Gimná-
ziumban angol tagozatos, heti húsz nyelvórája van, 
nem gyerekjáték. Persze a legkisebb lányunk, Olívia, 

aki nincs még kétéves, egyelőre kívül esik a digitá-
lis világon, de nincsenek illúzióim, csak idő kérdése, 
hogy őt is elkapja a gépszíj.

– Ugye, a Nagy Sportágválasztó csak egy részét tölti 
ki az idődnek?

– Jól tudod, a Modern Sport Akadémia egyik ala-
pítója vagyok Nagy Viktor és Decker Ádám vízilabdá-
zó sporttársaimmal, elnökként jegyzem az egyesü-
letet. A vizes sportokkal – úszás, póló – igyekszünk 
megismertetni a fiatalokat. És van még egy „futó” pro-
jektem, Fuchs Jenő életéről forgatunk filmet. Az olim-
piai bajnok kardvívó pályafutása hihetetlenül izgalmas 
volt, tényleg filmre kívánkozik, ha minden jól megy, ta-
vaszra elkészülünk az alkotással. De beszélgetésünk 
időpontjában az Olimpiai Ötpróba november 25-i vi-
zes gálájának szervezése kötötte le minden időmet és 
energiámat.

– No és persze ott van még a póló…
– Nemcsak a háromszoros, de a kétszeres olimpiai 
bajnokok közül is én vagyok már az egyetlen, aki még 
mindig aktívan vízilabdázik. A Honvédban játszom, 
heti négy edzést vállaltam, ennél több nem fér bele 
az időmbe. A hosszú távú állóképességem már nem 
a régi, de néha még el-eleresztem a balost…
 ch. gáLL andrás
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A vitéz Pokorny Endre  
sportösztöndíjat nyert FEHéR 
PéTER DáNIEL idén áprilisban 
szerezte meg ötödik magyar 
bajnoki címét: a Koroibosz RSE 
karatékájaként rekordszámú 
versenyző között lett aranyér-
mes küzdelemben (kumite). 

A Budai Nagy Antal Gimnázium-
ban érettségizett sportoló, akit 
2016-ban az önkormányzat „Jó 
tanuló, jó sportoló” díjban része-
sített, tizenegy éve edz az egye-
sületénél, és ezalatt nemcsak 
itthon, de a nemzetközi verse-
nyeken is bizonyított. 2017-ben 
a szlovákiai Grand Prix-n egy 
korosztállyal feljebb, az U21-
ben ezüstérmet szerzett, a saját 
– junior – kategóriájában pedig 
a dobogó legfelső fokára állha-
tott. A Tenerifén megrendezett 
2017 WKF világbajnokságon 
az 55 kilogrammos versenyzők 

között 7. helyezést ért el, idén 
pedig novemberben a tíz vá-
logatott versenyző egyikeként 
– mint legfiatalabb – Madridba 
utazhatott, hogy részt vegyen a 
24. karate-világbajnokságon. 

Nemrég a Mol tehetségtámoga-
tó programjának sportösztöndí-
ját, a közelmúltban pedig a vitéz 
Pokorny Endre sportösztöndí-
jat érdemelte ki a tizenöt éves 
GáLL ANDRáS öttusázó-úszó. 

András 2017-ben a Prágában meg-
rendezett Olimpiai Reménységek 
versenyén U17-es korosztályban  
5. helyen végzett egyéniben a há-
romtusa versenyen. Ugyanitt a KSI 
másik két versenyzője ezüstér-
met, illetve negyedik helyet szer-
zett, így ez a három remek ered-
mény csapataranyat ért a fiatal 
magyar reménységek számára. Az 

ifjú sportoló háromtusában a 2018-
as Európa-bajnokságon az U17-es 
korosztályban, csapatban I. lett, 
egyéniben pedig 10. helyen vég-
zett. A KSI-ből ebben az évben a 
Trion SC-be átigazolt András még 
csak negyedik osztályos volt, ami-
kor megkapta a kerület „Jó tanu-
ló jó sportoló” díját, tavaly pedig a 
Budafok-Tétényben első alkalom-
mal megrendezett sportfórumon 
a meghívott kerületi sportolók sza-
vazatai alapján elnyerte a 2017. év 
Sport büszkesége díjat. 

Szép eredménnyel tért haza 
MoLNáR JANKA Argentíná-
ból, a Buenos Airesben meg-
rendezett 3. nyári ifjúsági 
olimpiáról. 

A BMTE tizenhét éves atlétája, 
miután nyáron 400 méteres sík-
futáson 53.99-es idővel korosz-

tályos magyar csúcsot futott, és 
ezzel kvalifikálta magát az olim-
piára, a versenyen hetedik helye-
zést ért el. 

Bartha Attila tanítványa, aki ko-
rábban a győri EYOF-on (Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál) III., 
a Gymnasiadén pedig I. helyezést 
szerzett, a Kempelen Farkas Gim-
názium tanulója. 

Ismét sikeres szezont tudhat 
maga mögött a Budafóka SE 
úszója, GALYASSY SZILáRD, 
aki a hét kilométeres nyíltvízi 
úszás junior (u16-17) bajnoki 
futamán felállhatott a dobogó 
második fokára. 

Kiváló teljesítményével részvé-
teli jogot nyert a Koppenhágá-
ban megrendezett LEN junior 
Európa-bajnokságra, ahol a 11. 
helyen végzett. 

Legutóbb a eilati FINA junior vi-
lágbajnokságon az U14-16 évesek 
csapatversenyén remekelt: az iz-
raeli versenyen az 5 kilométeres 
vegyes váltóban a magyar négyes 
tagjaként junior világbajnoki címet 
szerzett.

A jó tanulás mellett kiemelke-
dő sporteredményeket elérő 
KŐSZEGI MIRA idén elnyerte a 
vitéz Pokorny Endre-sportösz-
töndíjat. 

A fiatal atléta a Kempelen Farkas 
Gimnázium tizenegyedikes tanu-
lója, és hetedik éve Bartha Attila 
edző irányításával sportol a BMTE 
atlétika szakosztályában. A ko-
rábban rövidtávfutó lány ma már 
a versenyeken legszívesebben a 

400 méteres gátfutásban áll rajt-
hoz, és rendszerint dobogóra is 
kerül. Ebben a számban a felnőtt 
országos bajnokságon III., a kor-
osztályos országos bajnokságon, 
ahol 400 méteres síkfutásban 
bronzérmet szerzett, II. helyezést 
ért el. Az Európa-bajnokságon be-
jutott a középdöntőbe, ahol a 13. 
helyen végzett. A 2016-ban „Jó ta-
nuló, jó sportoló” díjjal kitüntetett 
atléta legközelebb februárban bi-
zonyít majd fedett pályán. 

A tanév első három hónapjá-
ban is remekelt a hetedikes 
ZIMoNYI BARNA. A birkózó a 
Budapesti Kötöttfogású Birkó-
zó Diákolimpián szerzett győ-
zelme után az országos döntőn 
is diadalmaskodott, így kötött-
fogásban diákolimpiai magyar 
bajnoki címet szerzett. 

A Budapesti Szabadfogású Bir-
kózó Diákolimpia aranyérmese-
ként indult az országos döntőn, 
ahol szintén győzött, így sza-
badfogásban is ő a diákolim-
pia bajnoka. A németországi 
Penzbergben megrendezett 
nemzetközi szabadfogású ver-
senyen I., az ukrán nyílt Világ-
kupa-viadalon, Ternopilben III. 
helyezést ért el.  TaMáS anGéla

FIataL sportoLók az  éLen

Fehér Péter Dániel Kőszegi Mira

Zimonyi Barna

Galyassy 
Szilárd 

Németh Zsolt 

országgyűlési lépviselő, 

Gáll András, 

Molnár Janka 

és Karsay Ferenc polgármester
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Budafok lassan egy évszázada nemcsak 
borváros, hanem kosaras fellegvár is

neM éKeSKedneK 
ideGen TollaKKal
Budafok mindenekelőtt borváros, de legalább annyira futball- és kosárlabdaváros. S ha valakinek ez utóbbi 
furcsa, szokatlan lenne, esetleg először olvasná ezt a minősítést, annak csak két nevet mondok: Dr. Dörflin-
ger Károly és Simon János. Az idősebbeknek „Döfös” és „Simi” – nemcsak a budafoki, hanem az országos, 
sőt, az egyetemes kosárlabda legendái. De a maiakra sem lehet panasz: a felnőttcsapat az NB I/B-ben pilla-
natnyilag a nyolcadik, azaz még playoff-helyen büszkélkedik. Kizárólag magyar kosarasokkal, légiós nélkül!

Dr. Dörflinger Károly, a budafoki kosárlabdázás atyja, a 
Budafoki Kosárlabda Klub tiszteletbeli elnöke még túl 
a kilencvenen is állja a sarat, Simon János, a 218-szoros 
válogatott center, az 1955-ös Európa-bajnok válogatott 
oszlopa azonban már nyolc éve nincs közöttünk.

Hogy a maiakból lesznek-e Simiékhez hasonló le-
gendák, az ma még megjósolhatatlan, de hogy dere-
kasan képviselik a BMTE színeit, ahhoz nem fér kétség.

– Próbálunk évről évre közelíteni az NB I-es színvo-
nalhoz – mondta Károly Máté, a felnőtt- és az U20-as 
csapat vezetőedzője, aki hét éve tölti be ezt a pozíci-
ót, de igazából két éve vált komollyá a dolog. Olyany-
nyira, hogy pillanatnyilag nyolcadik a gárda az NB I/B-
ben, azaz, ha minden így marad, akkor ott lesz a csapat 
az NB I-be jutásért rendezett rájátszásban. – Hagyomá-
nyosan az NB I/B-ben szerepelünk, de két éve a szö-
vetség kettéosztotta a mezőnyt, létrehozta a zöld és a 
piros csoportot, utóbbi az erősebb csapatok ligája, és 
mi tavaly feljutottunk ide. Tizenkét csapat küzd itt, a so-
rozat végén az első nyolc jut be a rájátszásba, s innen 
kerül ki majdan a feljutó az NB I-be.

Ferencz Gábor elnök, sportigazgató és Balog István 
klubigazgató – Károly Mátéval egyetértésben – a mife-
lénk szokatlan koncepció mellett tette le a garast: a sa-
ját utánpótlásra építve, kizárólag magyar kosarasokkal 
megkísérelni a helytállást.

– Jómagam is egyetértek ezzel az elképzelés-
sel, nem hiszem, hogy a magyar kosárlabdázás érde-
két szolgálná a légiósok foglalkoztatása, jóllehet a sza-
bályok az NB I/B-ben is lehetővé teszik csapatonként 
egy külföldi kosaras igazolását. Mi azonban, úgyszólván 
egyetlenként a mezőnyben, nem éltünk ezzel a lehe-
tőséggel – magyarázza Károly Máté. – Ha már erősíte-
ni akarunk, mert azért kizárólag saját utánpótlásból táp-
lálkozva nem lennénk versenyképesek, akkor magyar 
játékosokat igazolunk. Úgy érzem, kimondottan jó kez-
dőötösünk van, hátvédposzton az U20-as válogatottba 
bekerült, saját nevelésű Lados Erikkel és Pusztával, elő-
rébb pedig Tursics Krisztiánnal – a legendás utánpót-
lásedző, Tursics Sándor fiával –, Varga Dániellel és az 
egykor a Kaposvárral az A csoportban szereplő Horváth 
Mártonnal. Kiváló cserejátékosaink közül pedig a véde-
kezőspecialista Siklós Olivért emelném ki.

Akinek ismerős csengésű Olivér vezetékneve, az 
jó helyen kapiskál: igen, a neves rádióriporter, újságíró 
Siklós Erik fiáról van szó. Kollégánk 193 centisre nőtt, 21 
éves csemetéje a Boston Celticsnek szurkol.

– A kitűzött céljainkat egyelőre teljesítjük, a kiesés 
elkerülése volt a minimálcél, ezzel nem lesz gond, 
a playoffnak pedig éppen a határán állunk, a nyol-
cadik helyen, ez a cél is elérhetőnek tűnik, bár mos-
tanában becsúszott egy-két vereség a MAFC-tól és 
a BKG-tól – mondta Olivér. – Jómagam azért igazol-
tam Budafokra a MAFC-ból, mert egyfelől itt lakom 
a kerület határán, három-négy perces autózásra, bu-
szozásra a Promontor utcától, másfelől az A csoport-
ban szinte lehetetlen szóhoz jutni a négy légiós és az 
ilyen-olyan módon honosított külföldiek mellett. Itt, 
a BMTE-nél szóba sem kerül külföldiek szerződteté-
se, példaértékű klub a mienk.

ch. gáLL andrás

BudaFoKi Pincejárat
2018 december 1.: advent

Törley Pezsgőmanufaktúra
1221 Bp., Anna u. 7. Nyitva: 13.30–21.30. 
Utolsó belépés 20.15. A Törley Múzeum megtekintése, pezs-
gőkészítési technológiák bemutatása a Francois ágban. Ve-
zetett bemutató minden óra 30. percétől. 1 pohár pezsgő. 
Pincejárat-jeggyel 1200 Ft helyett 800 Ft/fő áron. Adventi 
pezsgővásár az új, hófehér csomagolású, karácsony hópi-
hés Excellence pezsgőkből!

Soós István Borászati Szakisk. Tangazd.
1221 Bp., Jósika u. 14. Nyitva. 14.00–20.00. 
Pince tárlatvezetés, helytörténeti bemutató. 30 perces pin-
celátogatás idegenvezetővel, 1 borkóstolással, Pincejárat- 
jeggyel 1000 Ft/fő áron. Étkezés: egyedi ízvilágú „óhegyi 
szendvics” 200 Ft/db áron.

Országcímer Kft. Seybold-Garab Pincészet
1221 Bp., Péter-Pál utca 39. Nyitva: 14.00–20.00
30 percenként pincelátogatás idegenvezetővel, 1 bor kós-
tolása Pincejárat-jeggyel 500 Ft helyett 300 Ft/fő. Finom 
ételek, italok, borkóstolás árlap szerint. Kerthelyiség, roman-
tikus környezet. 15.00–20.00 HÁSZ ESZTER DUÓ koncertje

Magdolna Borklub és Rendezvényház
1221 Bp., Magdolna u. 30. Nyitva: 14.00–20.00
200 éves, gyönyörűen helyreállított pince, magyar borok. 
Adventi kínálat: forralt bor, adventi muffin, ünnepi bor- és 
kézimunkavásár! Kóstoló: 3 tételes borkóstoló magyar bo-
rászatok kitűnő boraiból, Pincejárat-jeggyel 1200 Ft/3x1 dl. 
Borkorcsolyák árlap szerint. 15.00–20.00 KOLTA PÉTER 
DUÓ koncertje.

Lics Pince
1221 Bp., Kossuth Lajos utca 44. Nyitva: 14.00–20.00
14.00-től pinceséta, 2 borkóstolással. Pincejárat-jeggyel 1200 
Ft helyett 800 Ft-ért. Angol, német és orosz nyelvű pincesé-
ták is indulnak. 15.00–20.00 NIKOLICS VIKI koncertje. 18.00–
20.00 JÖJJ EL, KEDVES... Társkeresés, interaktív előadás. Bu-
dafok karácsonya – az ARTER művészeinek kiállítása.

Záborszky Pince – Borváros
1222 Bp., Nagytétényi út 24. Nyitva: 14.00–20.00
Tárlatvezetés, pinceséta nyitvatartási időben minden egész 
órában. 1 bor kóstolása Pincejárat-jeggyel 1200 Ft helyett 
1000 Ft/fő. Adventi kínálat: fogastekercs kapros rákragu-
val, rizspuding. Tapaskínálat árlista alapján. 16.00 GASZT-
RO-TALKSHOW: tippek a karácsonyi menühöz. Kóstolóval 
egybekötött pódiumbeszélgetés résztvevői: VISZKOCSIL 
DÓRA, a Promontor Tv szerkesztője és RÉVÉSZ JÓZSEF 
olimpia ezüstérmes mesterszakács.

Katona Borház
1222 Bp., Borkő u. 6/B Nyitva: 15.00–20.00
Kóstoló- és üzemipince-látogatás óránként vezetés-
sel. 3 boros borkóstoló Pincejárat-jeggyel érkezőknek 
1500 Ft/fő helyett 1000 Ft/fő áron. Adventi kínálat: igazi 
házi forralt bor és boros tea, adventi sütemények. Most 
először: kóstolhatók újboraink is! Borkorcsolya, borvá-
sár, meglepetések. 15.00–19.00 BESNYŐI NÉPDALKÖR 
csengettyűkoncertje. 19.30 KESERű ASZÚ – borkósto-
lóval egybekötött színházi előadás.

Borköltők Társasága Étterem
1223 Bp., Jókai Mór u. 26. Nyitva: 12.00–22.00
Klasszikus borospincéből kialakított étterem kerthelyi- 
séggel. Pincejárat-jeggyel érkezőknek 10% kedvez-
ményt kínálunk, valamint vendégül látjuk 1 csésze 
kávéra is! Asztalfoglalás javasolt a 06-1/424-5115-ös 
telefonszámon. 19.00-től PINCEKVÍZ – játékos kvízve-
télkedő 2–6 fős társaságoknak. A részvétel ingyenes, a 
győztes csapat 4 darab VIP Pincejárat-jegyet nyerhet.

Várszegi Pincészet
1222 Bp., Nagytétényi út 70. Nyitva: 15.00–20.00
Óránként félórás pincetúra 3 bor kóstolásával, helytör-
téneti előadással. Pincejárat-jeggyel 1500 Ft helyett 
1000 Ft-os jegyár. Adventi kínálat: forralt bor, mézeska-
lács, 3 palack bor vásárlása esetén a legolcsóbbat aján-
dékba adjuk! Borkorcsolyák, szendvicsek árlap szerint.
15.00–20.00 CANARRO duó koncertje.

Vasmacska Terasz
1222 Bp., Fékező u. 1. Nyitva: 12.00–22.00
Pincejárat-jeggyel 10% engedmény az étlap áraiból.

Promontor Kertvendéglő
1221 Bp., Kossuth Lajos utca 28. Nyitva: 12.00–22.00
Pincejárat-jeggyel 10% engedmény az étlap áraiból.  
Asztalfoglalás javasolt a 06-1/793-0101-es telefon számon.

Istvántanya Vendéglő
1221 Bp., Magdolna u. 24. Nyitva: 12.00–22.00
Pincejárat-jeggyel 10% engedmény az étlap áraiból.  
Asztalfoglalás javasolt a 06-1/229-0139-es telefonszámon.

www.pincejarat.hu
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BudaFoK Winery Tour
1st December 2018, Saturday: Advent

on the first Saturday of every month, Budafok 
Winery Tour brings you to a unique journey of the 
wine cellars’ and the cultural world. Enjoy the 
wine tastings, exhibitions and music programs.
 
With Winery Tour bus ticket (online: 1000 HuF, on the 
bus: 1200 HuF) and/or district address card discounts 
apply on the following programs:

Katona Winery
6/B Borkő Str. Budapest H-1222
15.00- 19.00 Besnyő Folklore Music Circle’s bell concert
19.30 Bitter Aszú – improvisation theater with wine tasting

Seybold – Garab Cellar
39 Péter Pál Str. Budapest, H-1221)
15.00-20.00 Eszter Hász’s duo concert

Magdolna Wine Club and Event Hall
30 Magdolna Str. Budapest, H-1221
15.00-20.00 Péter Kolta’s duo concert

Záborszky Cellar – Wine City
24-26 Nagytétényi Str. Budapest, H-1222
16.00 – Gastro talkshow: Tips for the Christmas’ menu
Tasting and Stage discussion with Dóra Viszkocsil, edi-
tor of Promontor TV and József Révész, World Cham-
pion silver medal master chef.

Várszegi Cellar
70 Nagytétényi Str. Budapest, H-1222
15.00-20-00 Canarro’s duo concert

Borköltők Társasága Restaurant
19 ókai Mór Str. Budapest, H-1223
19.00 – Cellar quiz – playful quiz for 2-6 pax groups. Par-
ticipation is free, the winner group wins 4 VIP Wine Cel-
lar Tour tickets.

Lics Cellar
44 Kossuth Lajos Str. Budapest, H-1221
15.00 – 20.00 Viki Nikolics’ concert
18.00 – 20.00 ‘Come here, darling…’ Dating and relationships 
in the holiday season – interactive performance with music
14.00 – 20.00 Christmas of Budafok – the ARTéR Art As-
sociation’s artists’ exhibition

Törley Collection and Visitor Center
7 Anna Str. Budapest, H-1221
Museum visit and guided cellar walk tour

Vasmacska Terrace, Promontor Restaurant and Ist-
ván Tanya Restaurant give 10% discount for those 
guests, who present the Wine Cellar Tour daily tic-
ket or Budafok district residents (valid address card 
has to be presented).

Budafok Winery Bus Service 
is available to the Wine District 

of Budapest this year too

From March buses depart from the car park located 
at Blaha Lujza square to Budafok Wineries every 
half an hour from 1.30 p.m. to 8.30 p.m. on the fir-
st Saturday of each month. You can get on the bus 
downtown also at Ferenciek square and Szent Gel-
lért square.

As a novelty, this year the buses go every half an 
hour and start from the car park at Blaha Lujza 
square. We are waiting for our visitors with new lo-
cations, extending gastronomic offer and exciting 
cultural programs.

The price of the daily ticket bought online is HuF 
1000, and HuF 1200 when purchased on the bus; the 
ticket entitles passengers to unlimited travel on the 
shuttle operating between the downtown and Bu-
dafok Wineries, as well as to discounted tickets to 
certain locations. Discounts can be used by visitors 
with district address card this year too.

The gastronomic offer of the winery bus service was 
extended with three new restaurants beside Bor-
költők Restaurant: Vasmacska Restaurant, Promon-
tor Restaurant and Istvántanya Inn provide visitors 
having a daily ticket for the winery bus service or 
district address cards with a discount of 10%..

www.programok.pincejarat.hu/wine-cellar/


