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Évfordulók
A Budafoki Dohnányi Zenekar tavaly ünnepelte fennállásának huszonötödik évfordulóját, ami egész évben okot adott az ünneplésre. Jó hír, hogy 2019-ben sem maradunk jubileumok nélkül. Idén
ugyanis 45. alkalommal rendezzük meg a Budafok-tétényi Tavaszi
Művészeti Fesztivált. Ez a kor a legnagyobb budapesti rendezvények esetében is egyedülálló, így okkal lehetünk büszkék a kerek
évfordulón. A fesztivál május 9-én ennek jegyében veszi kezdetét a 45+15=60 című kiállítással, ahol a 15 szintén egy évfordulóra,
a Klauzál Ház fennállásának idejére utal. Sok minden változott a
kezdetek óta, de a lényeg nem: színes programkínálattal várjuk a
kultúrát szeretőket, akiknek helyi és országosan ismert művészek
mutathatják meg magukat a legkülönbözőbb műfajokban. Idén
olyan neves művészek látogatnak el hozzánk, mint Bródy János,
Szalóki Ági vagy Tóth Gabi, de Scherer Péterrel és Csuja Imrével is
találkozhatunk a fesztivál idején. Az országos hírű előadók mellett figyelmet érdemelnek kerületi művészeink is, akiknek megérdemelt helyük van a legnagyobb nevek listáján: Hegedüs Endre
zongoraművész a Nádasdy iskola növendékeivel ad gálaműsort,
az idén 25 éves Budafok Big Bandhez pedig Gájer Bálint csatlakozik egy koncert idejére. Természetesen idén sem kell nélkülöznünk a Dohnányi Zenekart sem, akik ÉletÖröm címmel adnak nyitókoncertet május 9-én.
Szerencsére a fesztivál tizennyolc napja után sem kell lemondanunk az izgalmas programokról, idén ugyanis kibővített palettával jelentkezik a Budafoki Pincejárat. Továbbra is minden hónap
első szombatján kinyitnak a budafoki pincék, azonban ezek mellett további újdonságokkal, egynapos Pincejárat Fesztiválokkal
várják a bort és kultúrát kedvelőket. Az első ilyen alkalom május
25-én lesz a Törley Pezsgőmanufaktúra udvarán, ami tökéletes
helyszín a tavaszi, szabadtéri koncertekhez. Az év során további
programokkal is jelentkezik majd a Pincejárat Fesztivál: a következő eseményről egyelőre csak annyit árulhatok el, hogy a Kerület napján, június 21-én lesz, és köze van a kockás plédhez, valamint sok-sok finomsághoz.
A programjaink nagy része ingyenes, hiszen a budafok-tétényi
pincevilág és kulturális élet is közös kincsünk, ami még értékesebb lesz attól, ha megosztjuk egymással.
Bízom benne, hogy évek múltán szép jubileumot ünnepelhet
majd a Pincejárat is, mi pedig együtt, büszkén emlékezhetünk
vissza rá, hogy részt vettünk a program elindításában.


Karsay Ferenc polgármester
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KULTURÁLIS NEGYED interjú

Elvis- és más
dalok
Jazzköntösben
Tóth Gabit
és Vitáris Ivánt
a Budapest
Jazz Orchestra
kíséri a Klauzál
Házban
Izgalmas zenei és kulturális időutazásra
indulunk május 26-án a Klauzál Házban.
A Megasztár zenei tehetségkutatóban
feltűnt, azóta számos színpadon és megannyi műfajban bizonyító Tóth Gabi mellett az Ivan and the Parazol frontembere,
Vitáris Iván énekel klasszikus slágereket
a Budapest Jazz Orchestra kíséretében.
Elvis Presley dalait az extravagáns férfi énekes szólaltatja meg, Tóth Gabi ezúttal Aretha Franklin és más múlt századi klasszikusok
dalaival érkezik Budafokra. Mindkét karakteres énekes rajong a régi korok muzsikájáért,
Tóth Gabi a kezdetekben tartott a találkozástól
a jazz műfajával, olyan sebezhetőnek érezte
magát a jazzben, mint a vidéki lány, amikor felköltözik a nagyvárosba. Mára elmúltak a gátlások, a Balaton-felvidéki énekesnő örömmel
merítkezik meg a jazz szépségeiben.
– Honnan jött az ihlet, hogy régi klasszikusokat, többek között Elvis Presley-dalokat
énekeljenek? Gyerekkorból maradt vágy,

interjú KULTURÁLIS NEGYED
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interjú KULTURÁLIS NEGYED

vagy mostani, friss rajongás? Hogyan találtak egymásra ebben a projektben?
Tóth Gabi: – Engem Kollmann Gábor, a Budapest
Jazz Orchestra vezetője hívott, hogy Aretha Franklin
dalait és a saját dalaimat adjam elő, amelyeket ők átdolgoztak, új köntösbe bújtattak. Nagyon élvezem ezt
a lehetőséget, amikor teljesen más stílusban énekelhetek. Ivánt az Illés zenekar 50. születésnapja alkalmából rendezett koncerten ismertem meg, ahol én is
elénekeltem egy Illés-dalt. De amit ott tőle láttam, arra nincsenek szavak. Olyan energiák mozdultak meg a
színpadon, amilyet ritkán tapasztal meg az ember. Iván
is kaméleon típus, könnyen alkalmazkodik a környezetéhez, és én is ilyen nyitott típus vagyok, ezért is tudunk olyan harmonikusan együtt dolgozni.
Vitáris Iván: – Nem mondhatom, hogy régi álmom volt Elvis Presley-t énekelni, és azt sem, hogy
Elvis a legnagyobb hős az életemben, de az ő zenéje nagy hatással volt rám és mindarra, amit szeretek. A Budapest Jazz Orchestra (BJO - a szerk.) kiváló zenészeivel együtt játszani már önmagában is
óriási élmény. Elvis csak hab lesz a tortán. Engem a
BJO kért fel a közös bulira, és ezek után egy Random
Trip-koncerten tudtam meg, hogy az óriási hanggal
és energiával megáldott Tóth Gabival történik majd
meg a szeánsz. Mindig is nagy kihívás big banddel
énekelni, szóval ez most, Budafokon is izgalmas
lesz. Gabi mindig magasra teszi a lécet, én megpróbálok nagyot ugrani, hogy elérjem!

T. G.: – Fekete-Kovács Kornél kvartettjével léptem fel 2010-ben a Kapcsolat-koncerten, talán ez
volt az első komolyabb találkozásom a műfajjal. Sokáig féltem tőle, sebezhetőnek éreztem magam, kicsit olyan érzésem volt, mint a vidéki lánynak, amikor felköltözik a nagyvárosba. Mára feloldódtam a
műfajban, a jazz titka egyszerű: könnyen rá lehet
érezni, és könnyen meg lehet szeretni. Mindennek
a jazz az alapja.
V. I.: – Imádom a 60-as, 70-es évek nagyzenekari
hangzását a spagetti-westerntől egészen Otis Redding vagy Sam Cooke zenéjéig. Iszonyatosan erős
zenék ezek, és már nagyon régen meg akartam tapasztalni, milyen lehet ilyen jazz-zenekari „támas�szal” énekelni.

– Mennyire tekinthető népszerű hullámnak az, hogy
manapság leporolják a zenészek a régi idők nagy
slágereit? Mi lehet ennek az oka?
T. G.: – Fontosnak gondolom, sőt, kötelességemnek tekintem, hogy a fiatalabb generációk megismerjék a régi nagy legendák slágereit. Ma már egyre gyakrabban fordul elő, hogy a fiatalok nem annyira ismerik a Deep Purple-t, a Led Zeppelint vagy éppen Aretha Franklint. Engem nagyon inspirál, hogy
továbbvigyem ezeket a klasszikus dalokat, megismertessem a közönséggel. Régi vágású énekes vagyok, szeretem a letisztult zenei formákat, de ez néha megdől bennem, amikor feldolgozunk korábbi
slágereket.
V. I.: – Minden zenész, művész, író és festő kapcsolódott valahogy az elődök nagy műveihez. Vagy
nagyon megvetette, vagy átdolgozta és beemelte a
saját művészetébe. Ez ma is így van, és szerintem
az ilyen „leporolásokból” lehet a legtöbbet tanulni!
– Játszott már jazz-zenekarral? Mi a kötődése
ehhez a stílushoz?

– Fogyaszt bort vagy pezsgőt? Melyik a kedvence?
T. G.: – Ritkán fogyasztok alkoholt, de ha mégis
megteszem, akkor a bor jöhet szóba. A Balaton-felvidéken nőttem fel, közel a Szent György-hegyhez.
Gyerekkoromban rengeteg szőlőtőkét láttam, természetesen nem idegen tőlem a borkultúra. A termelők közül a Laposa családdal kifejezetten jóban
vagyunk. A jó bort nem vetem meg. Mostanában
egyre jobban érdekel az ízek találkozása, a gasztronómia, szeretem beleásni magam más, még felfedezetlen területekbe. A bornak a gasztronómiában
is megvan az őt megillető szerepe.
V. I.: – Abszolút, igen, fogyasztok. Ha kedvencet
kellene mondanom, akkor a fehérek közül a Rajnai rizling az a könnyed gyümölcsösségével, ha vörösbort iszom, akkor mostanában leginkább a cuvée-kkel kísérletezem. A habzóborokat és a pezsgőt is kedvelem. Érdemes megnézni az új lemezünk
borítóját, mondhatni kiemelt szerepet kapott rajta a
pezsgő.

– Járt már Budafokon, akár civilben vagy a zenekarral? Mit tud a helyi pincékről?
T. G.: – Voltam már egyszer-kétszer, és nagyon
tetszik az a kicsit vidékies atmoszféra, ami jellemzi a
környéket. Budafok jelentős történelmi múltra tekint
vissza, és a helyi közösség szerepe is fontos a kerületben. Sajnos még nem volt időm felfedezni a helyi pincéket, de majd egyszer ennek is eljön az ideje.
V. I.: – Hogyne, persze! A zenekarral is többször
játszottunk már itt. Nagyon hangulatos hely, arról
nem is beszélve, hogy a backstage általában a borpincében szokott lenni, így könnyű hozzájutni a páratlan nedűkhöz…

Szilágyi László

A műfajok közt
barangoló
Gál Csaba „Boogie”
swinges pincejárata

A Megasztár
indította
el a siker útján
Egy igazi Boogie játszott swinget
zenésztársaival az április 6-i Pincejáraton,
méghozzá elsöprő sikerrel a Soós
szakiskola tangazdaságában. Gál Csaba
„Boogie” kerületi lakosként szívesen
kapaszkodott fel a Bornegyed legutóbbi
járatára…
Sokan ismerik a „megasztáros” énekes-zenészt, aki
több mint egy évtizede az előkelő ötödik helyet érte el a népszerű tehetségkutatón, amelyen már érett
férfiként mutatta meg tehetségét.
– Hogyan gondol vissza az akkor újdonságnak számító zenei mustrára? Nem érezte kicsit „túlkorosnak”
magát, hiszen akkor már jóval túl járt a harmadik
X-en?
– A 2005-ös Megasztárban már valóban a „tapasztaltabb” korosztályhoz tartoztam, de nem is a győzelemért jelentkeztem, hanem azért, hogy magamnak
bizonyítsam, jó úton haladok. Inkább attól tartottam
a legjobban a verseny alatt, hogy a saját magam által állított mércének esetleg nem tudok megfelelni.
– S megfelelt? Elégedett volt a helyezéssel?
– Már a döntőbe, a legjobb tizenkettőbe történt
bejutásomat sem tartottam rossznak, hiszen – úgy

érzem – több száz jelentkezőből ez jó teljesítménynek számított. Az ötödik helyről nem is beszélve, ami
minden képzeletemet felülmúlta.
– Ön szerint mi vezetett ehhez a megérdemelt sikerhez?
– Többek között az, hogy – nagy szerencsémre –
jó számokat énekelhettem, és ezzel sok ember érdeklődését felkeltettem. A zsűrin kívül pedig a közönség is méltányolta teljesítményemet, ami számomra a legfontosabb. Azóta is…
– Tartja még a kapcsolatot régi versenytársaival,
akik közül sokan szintén országos hírnévre tettek
szert, és mind a mai napig népszerűek?
– Sajnos egyre kevésbé. Jobban szeretném tartani a kapcsolatot, hiszen jó viszonyban voltunk már a
tehetségkutatón is, utána is megmaradt a barátság,
de mindannyiunknak igen sűrű a programja, fellépést
fellépés követ, és ott a család is. Akikkel együtt versenyeztem, Caramel, Torres Dani, Palcsó Tomi vagy
Pál Tamás és a többiek, remek előadók, nagyon jó
volna már velük találkozni. Néha azért telefonálunk
egymásnak.
– Honnan a Boogie név? Gondolom, nem a Megasztár kedvéért vette fel…
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– Jól gondolja, már húsz évvel azelőtt is így neveztek. 1983-ban magamnak találtam ki ezt a nevet egy
építőtáborban, ahol akkor még senki nem ismerte a
másikat, és nem szerettem volna, ha kapok egy béna csúfnevet, ezért inkább elébe mentem ennek. Így
született a becenevem, ami aztán hamar elterjedt a
gimnáziumban is, majd később a zenésztársaim, barátaim körében.
– Ahhoz képest, hogy szállodai recepciós és banki
alkalmazott volt hosszú éveken át, mégis a zenei
pályán kötött ki.
– Annak köszönhetően, hogy a Megasztárban jó
helyezést értem el…
– Ki volt a zenei példaképe?
– Többen voltak, de bluesban például John Mooney gitáros. Van egy fémtestű gitárom, ami azért érdekes, mert ez egy akusztikusan erősített gitár. Ezeket 1927-ben kezdték gyártani, mivel akkor még nem
volt elektromos gitár, viszont a blues hódított, nem
máshol, mint a kocsmákban, illetve egyéb füstös,
zajos helyeken, ezért kellett az erősebb hangzás. A
munkám mellett is mindig szívesen zenéltem. Eltökélt szándékom, hogy minél szélesebb körben megismertessem és megszerettessem a bluest és a
blueshoz közel álló zenéket.
– Évtizedek óta ezt teszi, hiszen több zenekarral is
járja az országot. Melyik műfaj tetszik még a blueson
kívül?
– A swing, a soul, de szívesen művelem az igényesebb popot is. Egyébként másféle zenéket is hallgatok, például jazzt, pszichedelikus rockot, hiphopot és
világzenét.
– White feet Boogie, Créme de la pop, Marót Viki és a
Nova Kultúra, The Gadjo Swingers… Ismerős nevek?
Mi a közös bennük?
– Az, hogy mindegyikben játszottam, illetve játszom. Ez utóbbival léptem fel, például az április 6-i
Pincejáraton a szakiskola tangazdaságában, egy hangulatos délutánon és estén.
– Hogyan lehet ilyen sokféle, más-más stílusú zenekarral fellépni, és több műfajban jeleskedni?
– Inkább az a kérdés, hogyan lehet kevesebbel?
Ha mindig csak egy zenekarral játszanék, lehet, hogy
unnám a műsort egy idő után. Az is igaz viszont, hogy
a zenészlét is olyasmi lett az utóbbi években, mint a
szabadúszó színészi élet, ahol szintén nem egyenle-

tes a foglalkoztatottság, egyik hónapban ki se látsz a
munkából, a másikban pedig alig van előadásod. Ha
sűrűsödik a programod, egyeztetni kell az időpontokat. Mi is ezt tesszük folyamatosan, de egyelőre működik. Az pedig kifejezetten jót tesz, ha több műfajban is kalandozol. Például én, mint már említettem,
főleg a bluest és a swinget részesítem előnyben, de
gyakran kirándulok az egyik zenekarral a pop világába is, hiszen olyan rendezvényekre hívnak bennünket, amelyek a szélesebb közönségnek szólnak, így
számtalan slágert játszunk egy-egy estén. Ez nem
azt jelenti, hogy mindegyiket kedvelem, de igenis van
köztük, amelyiket szívesen játszom. Nem rossz dolog
a műfajok között „sétálgatni”.
– Azt mondta, ha sűrű a program, egyeztetni kell az
időpontokat, és akkor működik. Ilyenkor a családi
élet is működik?
– Tizenkét éve így élünk a feleségemmel és a gyerekeinkkel, tehát működik. A párom ugyan civil, de
igen alkalmazkodó és segítő. Persze, én is igyekszem
hozzá, illetve a gyerekekhez alkalmazkodni.
– A gyerekei is zenélnek?
– A feleségem két fiút hozott a házasságunkba, ők
már nagyok, és nem kifejezetten zenei érdeklődésűek. Közös gyermekünk még csak hétéves, úgy tűnik, a dob tetszik neki. Most ismerkedik a hangszerrel,
majd meglátjuk, mi válik belőle. Semmit nem erőltettünk és nem erőltetünk egyik gyerekre sem, rájuk
bízzuk, hadd csinálják azt, amihez kedvük van.
– Tizenkét éve házasok. Ugyanekkor kötött „házasságot” a kerületünkkel is.
– Igen, Nagytétényben élünk több mint egy évtizede. Én budapestiként több kerületben laktam – a
Belvárosban, a Madách Gimnáziumban érettségiztem –, mindenütt jól éreztem magam, de Nagytétényben és Budafokon kifejezetten jól. Az tetszik ebben a szép kerületben, hogy miközben egy metropolisz lakói vagyunk, mégis kisvárosi jellegű helyen
élünk, a Duna közelségében. Vadregényes környék,
szívesen bóklászom a folyó partján.
– A nyugalom tengerében jobban megy az alkotómunka?
– Valóban, itt sokkal jobban elmélyülhetek, mint a
nagy forgatagban, a nagy zsivajban. Szeretnénk a fiúkkal saját számainkból kiadni egy nagylemezt, amit
már régóta várnak a rajongóink.
Temesi László
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A Mucsi–Scherer duó számára
telitalálat a Nézőművészeti Kft.

Együtt
„legeltetett”
Törley József
unokájával

Budafok-Tétény visszatérő vendége Mucsi
Zoltán és Scherer Péter, az idén tizedik
születésnapját ünneplő Nézőművészeti Kft.
alapító tagjai. A két Jászai Mari-díjas színművész többször fellépett már kerületünkben, hol irodalmi kávéházat vezetve, hol
színházi előadást tartva, hol pedig „tantermi színházuk” segítségével a diákok pályaválasztását segítve vagy őket terelgetve.
Mucsi Zoltánnal és Scherer Péterrel egymáshoz
fűződő barátságukról és közös szakmai életútjukról
beszélgettünk.
– Negyedszázada szinte elválaszthatatlanok. Hogyan találtak egymásra?
Mucsi Zoltán: – Első találkozásunk egyikünkben
sem hagyott mély nyomot, de 1993–94-ben mindketten bekerültünk a Szentivánéji álom produkcióba. A Csányi János által újraírt mesterember-jelene-

tekben én játszottam a rendezőt, Péter pedig az as�szisztensemet. Kapcsolatunkban ez volt a habarcs,
amely életünk végéig összeköt bennünket: két pasi
találkozása, akik egyformán gondolkodnak a világról,
azonos hullámhosszon mozognak, életükben fontos
szerepet tölt be a humor, pontosak és szeretnek dolgozni. Ez volt a mi induló párosunk.
Scherer Péter: – A Shakespeare-től kissé elrugaszkodott Szentivánéji álomban sokat improvizáltunk a
próbákon, amelyekről a többi „mesterember” mindig elkésett. Egyre fényesítettük a szerepeinket, mint
egy szép, piros almát, és jól sikerült. Az előadást látta Szomjas György és Jancsó Miklós is, ennek köszönhetően először a Gengszterfilmben voltunk egymás
partnerei, majd a Nekem lámpást adott kezembe az
Úr Pesten című Jancsó-filmben, amit azután még öt
másik mozi követett, Miki bácsi Kapa-Pepe filmjei.
– Közös pályafutásukban mit értékelnek
a legtöbbre?

S. P.: – Rengeteg élményt éltünk meg együtt.
Csodálatos volt a találkozásunk Jancsó Miklóssal is,
az a bizalom, amellyel minket kezelt, ahogy kezünkbe adta a szöveget, és mi mégis azt mondhattunk,
amit akartunk. Nem állította le a forgatást, a filmekben benne hagyta a rögtönzéseinket.
M. Z.: – Sok időt töltöttünk együtt a Bárka Színházban, majd a Krétakörben is, és 2009-től a saját
színházunkban, a Nézőművészeti Kft.-ben szinte
mindig együtt vagyunk – úgy huszonöt éve.
– Hogyan tudják összeegyeztetni a filmforgatásokat a színpadi munkával?
S. P.: – A színház mellett nehéz filmszerepeket vállalni, pedig arról nem szívesen mond le az
ember, ha megkínálják vele. Nálunk mindig a Nézőművészeti Kft. élvez elsőbbséget, annak a programját nem borítjuk fel, kivéve, ha valamelyikünket
Tarantino hívja, mert akkor elengedjük egymást a
forgatásra.

M. Z.: – Ez hallgatólagos megállapodás köztünk,
de ha jó előre tudjuk a forgatás időpontját, akkor sikerül a filmezést összehangolni a színpadi munkával, ahogy legutóbb Péternek a Trezor, nekem a
Nyitva című film esetében.
– Budapest bornegyedében beszélgetve kikerülhetetlen a kérdés, hogy szeretik-e a bort, illetve a pezsgőt?
S. P.: – Nem vagyok nagy ivó, és borhoz értő embernek sem tartom magam annak ellenére, hogy anyai
nagyapám borász volt a móri borvidéken, ahol gyerekként nemegyszer préseltük a szőlőt a tesómmal az
akkor még kétemberes, tekerős fapréssel. Az édesebb
desszertborokat kedvelem, de néha egy pohár finom
pezsgőt is szívesen megkóstolok. Leginkább azonban
úgy kapcsolódom a pezsgőhöz, hogy Törley József
unokájával, Katával együtt „legeltettük” a lányainkat.
M. Z.: – A pezsgőt nem szeretem, de annak kivételével mindenfajta bort szívesen iszom, lehetőleg
fehéret vagy rosét. 
Tamás Angéla
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Bozsik Yvette pályafutását végigkíséri
örök szerelme, a Kabaré

Táncművészet
felsőfokon
A táncművész-koreográfus-rendező-egyetemi
tanár Bozsik Yvette több évtizedes pályafutását nemzetközi és magyar díjak sokasága szegélyezi. A Kossuth-díjas érdemes művész közel negyven állami és szakmai kitüntetésben
részesült már, tavaly a Tánc világnapján ismét
kiérdemelte „Az évad legjobb alkotója” díjat,
de magáénak mondhat legjobb rendezőnek,
táncosnak, a legjobb látvány létrehozójának
és a legjobb zenés szórakoztatónak kiosztott
elismeréseket, sőt, a legszellemesebb előadás
megalkotójának járó díjat is.
– Tavaly áprilisban – már második alkalommal –
ítélte önnek a Magyar Táncművészek Szövetsége „Az
évad legjobb alkotója” díjat. Mely darab rendezését,
koreográfiáját értékelték a szakmai kitüntetéssel,
amelyet a 25. születésnapját ünneplő Bozsik Yvette
Társulat művészeti vezetőjeként is kiérdemelt?
– A Kodály–Ligeti-estért kaptam ezt a megtisztelő elismerést, melyet a Müpa Fesztivál Színházában
mutattunk be a 2017-es CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál keretében, a Kodály-év tiszteletére.
– Amellett, hogy a Nemzeti Színházban korábban
rendezte az Éden földönt, az előző évadban a Pogánytáncot és a Müpában bemutatott, gyerekeknek
szánt Pinokkiót, sőt csecsemőknek is készített már
nem egy táncelőadást, a Kabaré, illetve a Cabaret
végigkíséri a pályáján. Ennyire meghatározó ez a
musical az ön számára?
– A Cabaret időtlen musical, amelyet először a
Centrál Színházban állítottam színpadra, majd a kaposvári Csiky Gergely Színházban 2017 decemberében. Az első alkalommal a mai korba helyeztem a
történetet, a kaposvári előadásnál viszont – új díszletekkel és jelmezekkel – kimondottan az 1930-as évek

Németországába. A Cabaret esetében egyszerre tud
működni a tánc és a próza, mivel hasonló arányban
jelennek meg a darabban, és az előadásnak egységes látásmódot kell tükröznie. Ezért is állnak hozzám
közel a zenés műfajok, azonban a világot inkább koreográfusként látom, koreográfusként tapasztalok,
jobban hiszek a gesztusokban és a mozdulatokban,
mint a szavakban. A mostani alkotói szakaszomban
fontosabb számomra a csend és a természet ereje, ezeket koreográfusként is erőteljesebben tudom
megfogalmazni.
– A 2014-ben a színikritikusok által legjobb zenés,
szórakoztató előadásnak ítélt, Centrál Színházban
bemutatott Chicago című musicalt decembertől a
kaposvári Csiky Gergely Színházban láthatjuk. Men�nyiben volt más ezt a sikerdarabot öt évvel később
ebben a közegben megrendezni és koreografálni?
– Mivel azóta én és a körülöttem lévő világ is változott, új hangokat, új gondolatokat, képeket szándékoztam megfogalmazni. Nem aktualizáltam, ettől egyszerre korhű és kortalan is. A legnagyobb kihívás az volt, hogy mivel másodjára rendeztem, új és
érvényes történetet akartam adni. A világot próbálom
nem a közélet szintjén látni, hanem sokkal inkább a
lényegre koncentrálni, befelé fordulóbb, meditatívabb, letisztultabb formában.
– Mostanában mire összpontosít?
– Ez az évadom szinte kizárólag a táncról szól. A
Müpa Bartók Hangversenytermében februárban bemutatott Seherezádét Hollerung Gábor felkérésére
koreografáltam társulatom és a Budafoki Dohnányi
Zenekar közös fellépésére. A tavaszi bemutatónkat
a Millenáris területén megnyíló új Nemzeti Táncszínházban állítjuk színpadra, melyet Endo Tadasi világhírű japán butoh mester, Kazuo Ono tanítványa készí-

tett a társulatunknak, a Pécsi Balett pedig egy mesebalettel keresett meg. Egykori első főszerepemet, a
Csipkerózsikát koreografálom számukra.
– Ezek mellett tanít is. Mit szeretne átadni a következő generáció koreográfusainak?
– 2015 óta töltöm be a Magyar Táncművészeti
Egyetem koreográfus és táncpedagógus tanszékének vezetői posztját. Fontosnak tartom, hogy a hallgatók minél több különböző táncművészeti alkotást lássanak, ezért rendszeresen látogatunk tánc- és színházi előadásokat, részt vehetnek a próbáimon és a
társulatom workshopjain, tréningjein. A célom olyan
koreográfusok képzése, akik művészi adottságaik kibontakoztatásával képesek a táncművészetet aktívan
művelni, azt személyes részvételükkel gazdagítani,
továbbá a közönség számára közvetíteni a táncművészet régi és új alkotásait saját egyéniségük gazdagításával. A koreográfia komplex dolog, ennek a tanítása folyamatos örömforrás. A mozdulatokkal meg kell
tudnunk formálni, hogyan látjuk a világot, és mindezt
úgy, hogy élményt adjon annak is, aki műveli, és a befogadónak is. A koreográfus és a táncos közvetít ég és
föld között. A tánc őserő, szakrális művészet, szavak
nélkül érthető, átérezhető a jelentése. Mindehhez persze, ahogy az élethez is, humor is kell. Én szeretek nevetni és nevettetni, mindennek a jó oldalát nézni, és
arra felhívni a figyelmet. Nagyon jó tanítani, mert újraélhetem, amit már megtanultam, valamint átadhatom
mindazt a tapasztalatot, amit a pályám során gyűjtöttem. Ez a sok bölcsesség fiatalít, jó energiákat szabadít fel az emberben, és újra megmutatja, hogy a tánc terápia, örömforrás. Nagyon
büszke vagyok arra, hogy az elmúlt években
számos kiemelkedő koreográfus került ki a
kezem alól.
– Több éven át volt a kaposvári teátrum
művészeti vezetője, de nemrég elbúcsúzott ettől a poszttól. Más tervei
vannak?
– Augusztusban múltam 50
éves, a társulatom ebben az évadban ünnepeli 25. évfordulóját, és
már két osztályom is van: a Magyar Táncművészeti Egyetem koreográfus osztálya, és a Kaposvári
Egyetem színészhallgatóinak va-

gyok az osztályfőnöke. Több energiát szeretnék fordítani arra, hogy megújítsam magamat, valamint a
társulatomat, jó lenne sok időt szánni a tanításra és
a számomra legfontosabbra, a családra. A nagyobbik fiam, Milán középiskolás, a kisebbik, Mirkó pedig
most lett iskolás, ezért is igyekszem minél többet
velük lenni budatétényi otthonunkban, ahol az ös�szes macskával, kutyával, a két kacsával és két lovunkkal, Gizivel és lányával, Lunával boldog harmóniában élünk.
Tamás Angéla
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A Budafoki Dohnányi Zenekarral
Jegyár: 2500 Ft klauzalhaz.
/ Klauzál Ház

Mészáros László Képzőművészeti Baráti Társaság

A belépés díjtalan! / Klauzál Ház

Úrinő kiadó
Bolondos retro kabaré,
Jegyár: 1000 Ft klauzalhaz.

15.

SZ

CS

9.

45+15=60

Közreműködik: St. Martin
A belépés díjtalan! / Klauzál Ház

17
30

/ Cziffra Központ

Barlanglakás piknik

május
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V

12.

május
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13.

Jegyár: 3200 Ft klauzalhaz.

/ Klauzál Ház

09
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3. Nyárköszöntő gyereknap

18
00

Arany-Gála

19
00

Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes

15
30

Erdély.ma – Levelek Londonba

Jegyár: 2500 Ft klauzalhaz.

/ Cziffra Központ

Csak a szépre emlékezem

Közreműködik: Szóka Júlia, operettprimadonna,
Csák József operaénekesés Hegedűs Valér, zongoraművész
A belépés díjtalan! / Szelmann Ház

A 22. kerület textilművészeinek kiállítása
A belépés díjtalan! / Klauzál Ház

16
00

Borterasz és Tétényi Táncparkett

17.

19
00
május

18.
május

19.

Jegyár: 900 Ft klauzalhaz.

/ Cziffra Központ

Játsszunk együtt

Klauzál Gitár Band koncertje, vendég: Bródy János
Jegyár: 2500 Ft klauzalhaz.
/ Klauzál Ház

Jegyár: 2500 Ft eventbrite.com / AQB

P-SZ

május

A belépés díjtalan! / Klauzál Ház

aqb Open House

17.-18

A belépés díjtalan! / Szelmann Ház

Hegedűs Endre zongoraművész és a Nádasdy Növendékek
A belépés díjtalan! / Klauzál Ház

Tíz szál kiállításmegnyitó

május

SZO

Gájer Bálint és a 25 éves Budafok
Big Band Zenekar koncertje

Terestyák Tamás történész előadása

A belépés díjtalan! / FSZEK Nagytétényi Könyvtár

16.

V

19
00

Éjszaka a Barlangban

18
00

A boldog békeidők

Nádasdy Balett Gála

Tárlatvezetés és családi program

Zene és filmvetítés
A belépés díjtalan! / Barlanglakás Emlékmúzeum

18
00

18
00

A belépés díjtalan! / Barlanglakás Emlékmúzeum

19
00
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14
00

kARTon – Alkoss Szabadon

Nyílt képzőművészeti interaktív nap
A belépés díjtalan! / Klauzál Ház kert

15
00

A BDZ és a Bonbon matiné

09
30

Mesefesztivál

Jegyár: 800 Ft klauzalhaz.

/ Klauzál Ház

9.30 Koncerten a babám!
11.00 Janikovszky Éva: Az úgy volt…
Jegyár: 600 Ft / 1500 Ft klauzalhaz.

/ Klauzál Ház

16
00

Házastársak – Alkotótársak - kiállításmegnyitó

19
00

Pódiumszínház - A lemez két oldala

Kelemen Ágnes és Jeney Zoltán grafikusművészek
A belépés díjtalan! / Radóczy Galéria

Közreműködik: Horváth Lili, Kovács Vanda, Janklovics Péter és Scherer Péter
Jegyár: 3000 Ft klauzalhaz.
/ Klauzál Ház kert
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A belépés díjtalan! / Klauzál Ház
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Radóczy Mária Galéria

7

Rózsavölgyi Közösségi Ház

1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.

6

1223 Budapest, Dézsmaház utca 27.

Rózsavölgyi Patak Parti

A belépés díjtalan! / Rózsavölgyi Közösségi Ház

t
70 éves
os ú a Lampart kórus

6- díjtalan! / Cziffra Központ
A belépés
Pincejárat Fesztivál

18.00 Alpaca Beat koncert
20.00 Szalóki Ági - Csak egy nap a világ koncert
Jegyár: 1800 Ft klauzalhaz.
/ Törley Pezsgőmanufaktúra

Nádasdy Néptánc Gála
Jegyár: 1800 Ft /Klauzál Ház

Tóth Gabi, Vitáris Iván (Ivan and the Parazol) és a Budapest Jazz Orchestra koncertje
Jegyár: 4800 Ft (ápr. 30-ig), 5300 Ft (máj.25-ig), 5800 Ft klauzalhaz.
/Klauzál Ház

8
9

1221 Budapest, Ady Endre út 25.

MO

Szelmann Ház

1225 Budapest, Nagytétényi út 306.

Törley Pezsgőmanufaktúra
1221 Budapest, Anna utca 7.

JEGYINFORMÁCIÓ:

klauzalhaz.
www.klauzalhaz.hu
+36 1 226 0559
A rendezvénysorozat támogatója:
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata
A fesztivál szervezője:
A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ
A program- és a helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk!
Esőnap esetén helyszín a Klauzál Ház!
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1225 Budapest, Nagytétényi út 283.
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Elvis és a pop/rock ikonok
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FSZEK Nagytétényi Könyvtár
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1225 Budapest, Nagytétényi út 274-276.
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Cziffra Központ
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Jegyár: 1000 Ft klauzalhaz.
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End

1222 Budapest, Veréb utca 4.
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Budafoki Dohnányi Zenekar
Jegyár: 1900 Ft / 2400 Ft klauzalhaz.

Barlanglakás Emlékmúzeum
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Budafoki Hangversenyesték
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1222 Budapest, Nagytétényi út 48-50.

iM

A belépés díjtalan! / FSZEK Nagytétényi Könyvtár
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Tzomet együttes koncertje

Jók

23.

1

Irodalmi piknik Csuja Imre színművésszel
Jegyár: 1500 Ft klauzalhaz.
/ Klauzál Ház kert
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mái, amelyeket Európa sok népe nem is ismer, úgy a
magyar borból is rengeteg fajta készül az ország huszonkét történelmi borvidékén.
Amikor a szentesi termény- és borkereskedő
nagyapámat megkérdezték, hogy Badár bácsi, melyik a legjobb bor, azt válaszolta, amelyik fogy. Gyöngyösi borokat forgalmazott, a rizlingre esküdött, hitvallása szerint pedig az alföldi emberek mindennapjaihoz a könnyű, asztali bor passzol, amelyek iszogatása közben eltűnik a feszültség, felszabadultan,
vidáman, filozófiamentesen ülnek az asztalnál, és barátságokat szőnek egymással. Nagypapa zseniális
ember volt. Az ő elméletét követve én pont ilyen bort
szerettem volna létrehozni, egy finom cuvée-t, amelyik ízvilágában a tokaj-hegyaljai szőlőket idézi fel.

A Karinthy-gyűrűs
humorista mottója:
Nemcsak mondja,
hanem issza

Badár Bora
Budafokon
Az évadnyitó Budafoki Pincejárat vendégei
finom borokkal, a nedűkhöz tökéletesen
illő falatokkal és Badár Sándor humoristának köszönhetően rengeteg nevetéssel
zárták az estét a Katona Borházban. A
borkedvelők jóízű humor társaságában
kóstolhatták meg a vendéglátó pince két
fehérborát, a Balatonboglári Semillont és
a Balatonboglári Chardonnay-t, kuriózumként pedig a Karinthy-gyűrűs humorista,
színész Tokajban készült, különleges ízvilágú Badár Borát.

Badár Sándor, a stand-up comedy műfaj kiválósága
– a tőle megszokott módon – a fellépés helyszínét
és az est apropóját állította rögtönzéseinek középpontjába, figyelembe véve a közönség hangulatát is.
Nemcsak mondja, hanem issza – szólt az invitálás a
Katona Borházba, ahol az előadás után beszélgettünk a művésszel.
– Milyen elképzeléssel vágott bele a borkészítésbe?
– Ahogy a stand up műfajában benne van a ránk,
magyarokra jellemző sajátságos humor, a pajzánság,
az alpári stílus és a káromkodás olyan változatos for-

– Föld és szőlő nélkül nem lehetett egyszerű megalkotni ezt a finom nedűt…
– A Badár Borát közösen készítettük a Mádi Borházzal, ahol helyet adtak a kísérleteimnek, és mindent megtanulhattam abból, amit az igazi borászok
tudnak. Például, hogy a borkészítéshez óriási türelem
kell, és abból a szőlőfürtből születik csoda, amelyikhez a Nap és a föld is hozzáteszi a magáét. A borom
októberben szüretelt sárga muskotályosból, színt és
fényt adó hárslevelűből és a Mádi Borházra jellemző
furmintból készült a mádi pincészet rengeteg munkájával, szakértelmével és türelmével. A mustot nagyon le kellett hűteni – nagyapám úgy mondta, jégbe kell tenni –, hogy ne köhögje ki az égtől kapott cukortartalmat, és lassú éréssel hozza létre saját magát.
Ezt zártuk be a palackba, amelyre borzasztóan büszkék vagyunk, mert jól sikerült.
– Milyen érzés a saját borát kóstolgatni?
– Sajnos csak akkor lenne az én borom, ha a szőlőt
én gondoznám, nevelném, metszeném, szedném, taposnám és préselném, azonban erre én nem vagyok
kapható. Nekem csak az íz kialakításában van szerepem, elméleti síkon kellett megalkotnom a bort, hozzáadva azt az őrületet, amit képviselek. A Badár Bora
finom bor, szeretem, de sokfélét iszom szívesen. Életem kilencven százaléka alkoholmentesen telik, mert
állandóan autóban ülök, ezért a fennmaradt tíz százalékban próbálom behozni a lemaradást.
– A szentesi gimnázium drámatagozatára járt, és
úgy tudom, szerette a színészi játékot, ám a színpad
helyett először mégis a vasutat választotta. Miért?
– A színházat igazi munkahelynek láttam, ahol
úgy kell dolgozni, mint egy „gyárban”, és ettől tudat

alatt elzárkóztam. Érdekes módon nem abban a közegben találtam magamra, hanem a vasútnál. Ez is
munkahely volt, de furcsamód mégiscsak adott bizonyos fokú szabadságot, lehetőséget az önálló
döntésekre, nem kellett mindenáron alkalmazkodni, egyéniség lehetett az ember. Egy évre terveztem,
de tizenkét évig maradtam a MÁV-nál, közben pedig
Szőke András barátommal elkezdtünk forgatni. Ekkor készült a Vattatyúk, az Európa Kemping és még
sok film, amelyek közül több díjnyertes lett, később
a Roncsfilm, a Kontroll, a Nyócker és a többi. Élvezem a filmezést, de ez egészen más műfaj, izgalmasabb, mint a színpad.
– Mindenben az izgalmat és a kivételest keresi, különben nem indult volna el a Budapest–Bamako-ralin, nem csatlakozott volna az Everest Expedícióhoz,
és Párizsba utazna Vietnam, Kambodzsa, Nepál
vagy Burma helyett.
– Az európai utak inkább városlátogatások, ahová néhány napra elugrik az ember, Ázsiában viszont
egy-két hónapot is érdemes eltölteni. Sokat tanulhatunk a keleti népektől, akik sokkal bölcsebbek nálunk. Azzal a vággyal megyek a különleges helyekre, hogy beolvadjak az ottani emberek életébe: helyi
ételeket eszem, hagyom magam sodródni az árral, és
megpróbálok asszimilálódni. Úgy gondolom, ha idegen országban vagyok, elfogadónak kell lennem.
Szeretek mindent kipróbálni, amire lehetőségem
nyílik. Horányban lovakat és kutyákat neveltem, 1992ben részt is vettünk az albertville-i téli olimpia kutyaszánversenyén. Egyik barátommal pedig hét farkast
és egy tigrist gondoztunk. Az állatok sétáltatását a Rózsadombon is meg tudtuk oldani, de később, a Tétényi-fennsík háromhektárnyi területén azért jobban
érezték magukat.
– Néhány éve a Dumaszínházban bűvész fiával, Badár Tamással közös műsorban is szerepel. Elégedett
a partnerével?
– Örülök, hogy a fiam nem azt az életet éli, amit
én, hogy megtalálta a maga útját, amely szerencsére nem az enyém, így az emberek nem versenyeztettek meg minket, és ez megkímél bennünket az örökös apa-fiú összehasonlítástól.
Amikor megszületett, valamilyen furcsa bölcsesség látszott a szemében, és már háromévesen érdekelte a bűvészet. Nagyon precízen készül a fellépéseire, sokszor napi öt-hat órát is gyakorol, de a trükkökbe nem avat be. Nagyon jó érzés, ahogy látom épülni.
Tamás Angéla
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A Mini, a Kex és a Non Stop együttesek után Závodi
János gitáros két zenésztársával, Som Lajos bas�szusgitárossal és Köves Miklós dobossal megalapította a Piramist. Az együttes a fennállásának nyolc
éve alatt elképesztő sikerrel működött. Az 1974-ben
alakult rockbanda olyan, ma már ikonikusnak számító dalokkal lopta be magát a közönség szívébe, mint
A becsület, az Égni kell annak, aki gyújtani akar, a Kóbor angyal vagy a Szállj fel magasra! című nóták.
Ezeket a dalokat a 2009-ben újjáalakult Piramis Plusz
(ma már Plusz nélkül) és a 2016 óta koncertező Piramis évek formáció koncertjein attól a pillanattól kezdve,
hogy az első akkord felcsendül, ma is kórusban énekli a
közönség.
A mindkét felállásban játszó Závodi Jánossal, azaz
Janóval a Katona Pincészetben találkoztunk, ahol Török
Ádámmal és a fuvolista, énekes ifjú tanítványával muzsikált trióban.
– Járt már a kerületünkben?
– Most léptem fel először Budafokon, de vendégként
már többször is voltam itt. Sok barátom él Budafokon és
Nagytétényben, szeretek velük szórakozni és jó borokat kóstolni, ezért a szeptemberi borfesztiválra (Budafoki
Pezsgő- és Borfesztivál – a szerk.) mindig eljövök. Ezen a
koncerten is jól szórakoztam, és igen finom borral kínáltak meg a vendéglátók.

„Dalom,
hódítsd
meg most
a kék eget”

– Nem jellemző, hogy egy megszűnt zenekart újjáélesztenek, méghozzá két felállásban is.
Mi teszi a Piramist „örök életűvé”?
– A közönség. Akárhová megyünk, mindenhol telt
ház fogad. Fiatalok és idősek egyaránt imádják az akkori dalainkat, a két formáció jól megfér egymással. Pinyóval (Köves Miklós – a szerk.) az újjáalakult Piramissal tartunk bulikat, Révésszel pedig a gitárcentrikusabb Piramis évekkel idézzük fel a régmúltat. Mindkettőt örömmel
fogadja a hallgatóság.
– Hatvanhat évesen fiatal apuka lett.
Ötéves kisfián látja már a zene iránti
vonzódást?
– Ahogy engem ifjúkoromban a Cream, Jimi Hendrix és
a Black Sabbath zenéje fogott meg leginkább, úgy Jankó (ifj. Závodi János – a szerk.) folyton a Piramis-nótákat
hallgatná. Eszelős hajlamai vannak a zenére, de most úgy
látom, ötéves fiamból biztos nem gitáros lesz, inkább a
dob való neki. Mindennel dobol, ami a keze ügyébe kerül, a próbateremben pedig azonnal Pinyó dobjához ül,
és szétüti.
Tamás Angéla
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Romantikus pincejárat
finomságokkal és leánybúcsúval

Szólt a swing
a borkóstolókon
A Budafoki Pincejárat idei második menete
április 6-án a swing és a jó hangulat jegyében telt. S egy leánybúcsúval… Az időjárás
kegyes volt a vendégekhez, akik megtöltötték a pincéket és az éttermeket ezen a
szombaton.
A Pincejárat változatlanul népszerű a budapestiek és a vidékiek körében, de itt-ott külföldiek is
feltűnnek. A Bálna mellől induló egyik járaton mi
is utasok voltunk. Egy kisebb vidám lánycsapat
utazott, jó kedvüket a Törley Pezsgőmanufaktúrában alapozták meg, s arról beszéltek, milyen
remek pezsgőket kóstoltak. Érdeklődésünkre
elárulták, hogy a Borköltők Társasága Pince Étterembe mennek „búcsúvacsorára”. Hogy miért
búcsú? – erre Szabó Dianától kaptuk a választ:
– Mert ez a leánybúcsúm, április végén megyek férjhez, és a budafoki barátnőm, Szencz
Dóra – mutatott rá – szervezte meg ezt a délutánt. Jó ötlet volt a részéről, hiszen még soha

nem jártam itt, és nagyon jól érezzük magunkat.
Ez az utolsó közös „szabad” vacsorám… Az esküvő után hamarosan visszatérek a férjemmel, és
bemutatom neki ezeket a hangulatos pincéket.
A Borköltőknél telt ház volt, még jó, hogy időben lefoglalták az asztalt. A pince hátsó részében csupa fiatal ült a terített asztaloknál, és falatozás közben kvízfeladványokon törték a fejüket.
Kicsit arrébb, a Veréb utcai Barlanglakás Emlékmúzeumból harmonikajáték hangja szűrődött ki. A zene mindenütt „tutira” szólt, a Várszegi Pincészetben a Tuti-Voice & Piano muzsikált,
a Seybold-Garab Pincében pedig a Zsemlye Veronika duó. Garab Gábor tulajdonos háromféle
bort, fehér-, rozé- és vörösbort – köztük a helyi
Garamvári-féle cuvée-t – kínált a látogatóknak,
s persze mesélt is hozzá.
– Tavaly márciustól novemberig alig volt üres
hétvégénk, de a pincejáratok idején szinte garantált a telt házunk – mondta. – Elég sok budafoki
arcot látok, a jó borokon kívül bizonyára a rövid

sétával elérhető Törley Mauzóleum miatt jönnek,
mert azt csak most láthatják belülről Garbóci
László helytörténész szakavatott vezetésével.
A Zsemlye Veronika duó két bortöltés és bormagyarázat közben örökzöldeket játszott. Veronika helybéli, a közeli Olajhegy utcában lakik, de
még sose járt ebben a pincében.
– Nagyon jól érzem itt magam, mert igen családias a hangulat – mondta.
A buszjárat innen a hegyre vitt a Soós István
Borászati Szakiskola Tangazdaságába, ahol éppen Gál Csaba „Boogie” & The Gadjo Swingers
játszott a rendezvényteremben. Csaba is először
volt a tangazdaságban, de a pincébe most nem
jutott le.
– Ahhoz képest, hogy kerületi lakos vagyok,
még soha nem voltam ezen a szép helyen. Most
is csak az étteremig jutottam el, de igyekszem
pótolni a pincelátogatást – ígérte. Őt és zenekarát este az I love swing váltotta fel, Iván Szandrával és Jász Andrissal.

– Egyszer megnyertük a Pincejárat tehetségkutatóját, így jutalomból volt már szerencsénk fellépni a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon, ahol szintén nagyon jól éreztük
magunkat, mint ahogy most a Soósban is –
hallottuk Szandrától.
A pincében Tar Tiborné Erika borász és Németh Iván, a tangazdaság vezetője kalauzolta
felváltva a vendégeket, akik megtudhatták tőlük, hogy a tavalyi átlagos mennyiségű szőlőtermés mellett jó minőségű boraik „születtek”. Kifelé jövet Karsay Ferenc polgármesterrel futottunk
össze, aki a rendezvényterembe igyekezett:
– Jó zenét jöttem hallgatni – mondta érdeklődésünkre. – Szandra a mi felfedezettünk. Nagyon szeretem a játékukat, mert igényesen zenélnek.
Nagy sikerük volt. Az áprilisi pincejárat jó
hangulatban telt swinggel fűszerezve. Májusban a bor mellett az operetté lesz a főszerep.
Temesi
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o
szombat

Pincejárat az operett jegyében
Minden hónap első szombatján a Budafoki Pincejárat a borkultúrát bemutató egyedülálló
utazásra visz a borospincék és a kultúra világába. Borkóstolók, kiállítások és könnyűzenei
programok! Buszjeggyel (interneten: 1000 Ft, Pincejárat buszon: 1200 Ft) és kerületi lakcímkártyával kedvezmények az alábbi programokra:
Záborszky Pince – Borváros
(1222 Bp., Nagytétényi út 24-26.)
Nyitva: 14.00–19.00
Belépőjegy: 1500 Ft

16.00- „BorkataGomba”
Kóstolóval egybekötött pódiumbeszélgetés résztvevői: Viszkocsil
Dóra a Promontor Tv szerkesztője, Onyestyák Mária és Onyestyák
Lajos gombapince tulajdonosok. Kóstoló: ételvariációk gombából..
Bányai Gábor Bertalan keramikusművész kiállítása
Pincejárat jeggyel 1200 Ft.

Várszegi Pincészet
(1222 Bp., Nagytétényi út 70)
Nyitva: 15.00–22.00

15.00-20.00 Kovács Szilárd operett dallamok - zongorán kísér
Korényi Judit
A programra a belépés ingyenes.
Vezetett pinceséta, 3 pohár bor: 1500 Ft. Pincejárat jeggyel: 1000 Ft

Borköltők Társasága
Étterem
(1223 Bp., Jókai Mór u. 26.)
Nyitva: 12.00–22.00
Belépőjegy: nincs

19.00 Pincekvíz – játékos kvíz vetélkedő 2-6 fős társaságoknak.
A részvétel ingyenes a győztes csapat 4 darab VIP pincejárat
jegyet nyerhet. Menü: Ropogós kacsacomb almás káposztával
és burgonyapürével, aranygaluska vanília sodóval. A csomag
ára: 2590 Ft. Előzetes regisztrációhoz kötött a: (1) 424 5115 telefonszámon..

Soós István Borászati
Szakiskola Tangazdasága
(1221 Bp., Jósika u. 2-28.)
Nyitva: 15.00–20.00
Belépőjegy: 1200 Ft

15.00-20.00 Szász Kati operettválogatás - zongorán kísér
Pozsár Andrea
Pinceséta borkóstolóval és borkorcsolyával, a végén a vállalkozó
kedvűek, bor-totón egy pohár kóstolót nyerhetnek a Tangazdaság borából. A csomag ára 1200 Ft (Pincejárat jeggyel 1000 Ft),
amely tartalmazza a vezetett pincesétát és 2 féle bor kóstolását..

Barlanglakás Emlékmúzeum
(1221 Bp., Veréb u. 4.)
Nyitva: 15.00–20.00
Belépőjegy: nincs

15.00-20.00 Berendi Nándor harmonikajáték
A látogatás folyamán a látogatók betekintést nyerhetnek a
barlanglakások kialakulásának folyamatába, a barlanglakók
mindennapi életébe. .

Törley Pezsgőmanufaktúra
(1221 Bp., Anna u. 7.)
Nyitva: 13.30–20.30
Belépőjegy: 1200 Ft

15.00-19.00 Plásztán Anett és Kiss Tivadar operett válogatás zongorán kísér Harmati Máté.
Múzeumlátogatás ás vezetett pinceséta
Pincejárat jeggyel 800 Ft

Katona Borház
(1222, Bp., Borkő u. 6B.)
Nyitva: 13.30–20.30
Belépőjegy: nincs

15.00- 19.00 Mádi Piroska operett énekesnő és Horváth Elemér
hegedűművész - zongorán kísér Horváth Péter
19.30 Operett Gála fellépnek: Köllő Babett, Mádi Piroska,
Buch Tibor - hegedűn játszik: Horváth Elemér, zongorán kísér:
Horváth Péter Az operett gála ára 2500 Ft.

Vasmacska Terasz (1222 Bp, Fékező u 1., nyitva: 11.00–22.00), a Promontor Étterem (1221 Bp,
Kossuth L. u. 28., nyitva: 12.00–23.30), és az István tanya Vendéglő (1221 Bp., Magdolna u. 24., nyitva:
12.00–22.00), is 10% kedvezményt biztosít a Pincejárat napijeggyel és a kerületi lakcímkártyával
érkező vendégeknek.
www.bornegyed.hu/pincejarat • www.pincejarat.hu

28 borNEGYED

kínálat

kínálat

2018-as rozékkal frissül a budafoki borlap

Budafoki Borlap

Bitai Gergely sommelier-vel
beszélgettünk a Budafoki
Pezsgő- és Borfesztivál programjában is szereplő kerületi
éttermek közös borlapjáról,
amely alaposan felfrissülve
várja a 2019-es idényt.
„A programhoz csatlakozott
négy vendéglátóhely – a Promontor Étterem, a Borköltők
Társasága, az István Tanya és a
Vasmacska – közös borlapjára

új rozék és friss borok kerülnek
fel, azaz frissülnek az évjáratok.”
– tájékoztatta a Bornegyed magazint a szakember. „A friss borról tudni kell, hogy fehérbor, tehát nem rozé, a legutóbbi szüretből származik, miként a rozé
is, tehát az új borlapon már értelemszerűen 2018-as szüretelésű rozéborok lesznek. Ezek nyári, üdítő jellegű borok.”
A sommelier hangsúlyozta,
hogy ezek a reduktív típusú friss

borok oxigén kizárásával, tartályban érlelődtek, és a pohárba kitöltve találkoznak először
az oxigénnel.
„Hogy ennek mi a jelentősége? Ily módon a bor megőrzi az
elsődleges gyümölcsös aromáját, a szőlőre jellemző friss ízvilágot, a ropogós savakat. Mindez borfajtánként változó karakterisztika. Az olaszrizlingnél friss virágos, a chardonnay-nál almás, a
rozénál általában epres-málnás.”

Bitai úr a borlap bizonyos változásairól is beszámolt.
„Nem csak frissülnek a borok,
Katonáék 2012-es Cabernet Sauvignonja kifutott, ahelyett jön egy
frissebb Cabernet Franc cuvée,
ugyancsak Katonáéktól, továbbá
Sümegiék ürmösbora nem lesz
rajta, mert Sümegiék kivonultak a
borkészítésből.”
Az új borlap tehát most készül,
de hamarosan megjelenik, jóval a
nyári szezon beköszönte előtt.
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Francois
President Rosé Brut

György Villa Irsai Olivér
2017

Élénk lazacszínű,
pirosbogyós
gyümölcsös,
málna, szeder valamint
finom élesztős,
érlelési jegyekkel felvértezett pezsgő.
Gazdag korty,
amit gyümölcsös aromák
uralnak, élénk
buborékok
frissítenek és
némi dosage
tesz érzékivé.

Etyek-Budai
borvidékről
származó muskotályos, száraz fehérbor. Parfümös,
de nem hivalkodó,
friss citrusok
és fehérszirmú
virágok keverednek illatában. A
szájban szinte légies, vibráló savai
mellé virágok és
muskotályos aromák párosulnak.
Tiszta, könnyed,
egyenes bor,
amit jól behűtve
ajánlok.

György Villa Zöld Veltelini
2017

György Villa
Cabernet Sauvignon

Színe halványzöld. Illata
intenzív, friss
fehér húsú
gyümölcsökkel,
citrusokkal és
érintésnyi zöldborssal kiegészítve. Szájban
virgonc, játékos,
ahol már érettebb
körte és őszibarack érezhető, a
háttérben némi
trópusi gyümölcsös jegyekkel.
Határozott savtartalma kiemeli az
érett gyümölcsös
ízvilágot.

Mély rubin színű,
illatát intenzív,
piros bogyós
gyümölcsös,
feketeribizli és
fűszeresség
jellemzi. Szájban
vibráló savakat és a puha
tannint az élénk
gyümölcsössége teszi kerekké. Magyaros
ételekhez kiváló
választás.
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György Villa
Syrah rosé

Katona Cat on a Disco Ball
Pinot Gris

Katona Mi Újság S.B.
2017

Katona Cabernet
Sauvignon 2012

Lics Gonoszka
Cserszegi fűszeres

Lics pákozdi Chardonnay
2017

Színe élénk
rózsaszín,
lilás árnyalattal. Intenzív,
cseresznye
és szamóca
illat egy kis
fűszerességgel
keveredve. Lendületes, élénk,
fanyar meggyes
aromák, ropogós savtartalom,
könnyedség,
frissesség és
zamatosság
jellemzi.

Héjon áztatott
fehér habzóbor, aminek
színe inkább
a narancsborokéra
hasonlít.
Egyszerre
könnyű és
krémes,
frissítő és
elgondolkodtató,
virágos és
érlelt benyomást kelt.

„Miu mi újság?
Felugrasz egy
kis borra?”
Kérdezi tőlünk
a cica a címkén,
amire örömmel mondunk
igent, mert egy
élénk, lime-os,
grapefruitos,
bodzás illatú,
vibráló savtartalmú, üde bort
kapunk tőle. A
denevérektől
meg nem kell
félni. :)

Fokozatosan nyíló
fűszerpaprikás,
csokoládés,
meggyes illata
meghálálja a
szellőztetést,
mely után rendkívül gazdag és
tartalmas korty,
fűszerek, piros
gyümölcsök és
paprika jellemzi
ízét.

Friss, virgonc,
könnyű, fűszeres habzóbor.
Muskotályos,
virágokkal és
fűszerekkel teli
illata, csiklandós
buborékjai és
citrusos savai,
érzéki maradékcukra csak
annyira csábít
gonoszkodásra,
hogy még egy
pohárral fogyas�szunk belőle.

Élénk chardonnay, melyben
a friss gyümölcsös, almás,
citrusos aromákat szép keretbe foglalják a
tögyfahordóból
származó érett,
fűszeres jegyek.
Gazdag savtartalma határozza
meg ízvilágát,
amit gyümölcsös és toast-os
karakterek
kísérnek.

Katona Rianás
(Chardonnay) 2017

Katona Semillon
2017

Katona Rajnai Rizling
Kokas-hegy 2014

Lics Nora-Bora
Kadarka Rosé 2017

Lics Pákozdi Merlot
BVI 2015

Lics Pákozdi Cabernet
Sauvignon 2014

Karakteres
fajtajelleg, érett
almás, citrusos
illatok. Komplex test és savtartalom, ami
mellé szépen
harmonizálnak
a már illatában
is felfedezhető
almás aromák.
Nyári esték
kiváló kísérője, de akár
korcsolyázni is
elvihetjük.

A sauternes-i
régióban a Sauvignon blancnal együtt ez
a fajta adja
a híres édes
borokat. De
Katonáék szerethető, citrusos, csalános,
száraz verzióját
készítették el
számunkra, ami
frissítő savakkal
és üde testtel
rendelkezik.

Spontán erjesztett
szikár, citrusos,
körtés elegáns
ásványossággal felvértezett
fehérbor, mely a
magyar tenger
déli napsütötte
lankáiról származik. Még nem
alakultak ki
benne a rajnaira
jellemző petrolos, olajos ízjegyek, így kiváló
választás lehet
sült szárnyas ,
sertéshús mellé.

Finom szőlős
és szedres illattal, elsődleges,
gyümölcsös
aromákkal, friss,
feszes, vibráló
savakkal és
hosszú, frissítő
lecsengéssel
rendelkező
rozébor.

Intenzív mély
rubin színű
testes, élénk
vörösbor. Az
érett meggy és
szilva illata finom
hordófűszerekkel
egészül ki. Bársonyos tanninja
és élénk savai
finoman egészítik
ki gyümölcsös,
meggyes ízvilágát.

Élénk, erdei
gyümölcsös,
feketeribizlis,
feketecseresznyés illatú,
érett, csúcsán
lévő vörösbor.
A korty teljesen
kitölti a szánkat,
tanninja simogat, az illatában
felfedezett gyümölcsök pedig
képzeletbeli
gyümölcsösbe
kalauzolnak
bennünket.
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Lics Cabernet Franc
2014

Soós István Borászati Szki
Kékfrankos rosé 2017

Soós István Borászati Szki
Kéknyelű 2017

Várszegi Irsai OlivérSárgamuskotály 2017

Várszegi Rizling Cuvée
2016

Várszegi Wieland Selection Chardonnay 2016

Cseresznye
és feketebors
uralja illatát,
mély rubin
színe festi a poharat. Kóstolva
élénk savak és
tannin jellemzi,
az érett meg�gyes aromákat
a feketebors
fűszeressége
egészíti ki.

Frissítő rozébor
Budafokról.
Epres, málnás,
üde illatával
szinte kiugrik
a pohárból.
Élénk, vibráló
savtartalma,
pirosbogyós
gyümölcsös
ízvilágával mindenkit levesz a
lábáról.

Halványsárgás
színű,
friss, könnyed
bor, amiről azt
hittük, csak
Badacsonyban
ad kiemekedő
minőséget,
de úgy látszik,
tévedtünk.
Egyenes, elegáns, tiszta bor,
amiben minden
a helyén és összhangban van.

Két illatos fajta
házasítása, friss,
üde, szőlős, virágos. Jéghidegen a
legjobb egy forró
nyári nap végén.
Feszes savainak
köszönhetően saláták, halak mellé
is príma, de fröccsként is csábító.

Olaszrizling és Rajnai
Rizling házasítás. A
primőr aromák megőrzésének érdekében a
bor reduktív eljárással
készült. Ennek köszönhetően az Olaszrizling
szép mandulás, a
Rajnai pedig lágy
barackos aromákat
adott a tételnek.
Emellett a kortyban a citrusok
dominálnak,
melyek a magas
alkoholfokkal
párosulva elegáns testet, szép
egyensúlyt és
hosszú lecsengést teremtenek.

Prémium kategóriás
chardonnay, mely tölgyfa hordóban, többször
felkevert finomseprőn
erjedt és ért nyolc
hónapon át, minek
köszönhetően illatában
vaníliás, banános
jegyek köszönnek
vissza. Hosszú a
korty és gazdag,
a fajtára jellemző
almás, trópusi gyümölcsös jegyek a
seprőn tartásból
eredő krémességgel válnak teljessé.
Tengeri ételek
mellé fenomenális.

Törley
Casino Sec

Törley
Chardonnay Brut

Várszegi Csabagyöngye
gyöngyözőbor

Várszegi Rozé
2017

Várszegi Pinot Noir
2015

Várszegi Merlot
2015

Méthode
Classic
eljárással
készített száraz pezsgő,
melyben
a virágos,
gyümölcsös jegyek
uralkodnak.
Ízében a kis
édesség szépen kiegészíti az illatában
felfedezett
fehérhúsú
gyümölcsös
jegyeket.

Tradícionális
eljárással 100%-ban
chardonnay-ból készített száraz pezsgő.
Elegáns, zöldalmás,
leheletnyire krémes
illatú, intenzív gyöngyözésű kerek,
telt pezsgő.
Élénk savtartalmú, citrusos
jellegű, lime
és grapefruit
határozza
meg ízvilágát.
Ünnepi hangulatot varázsol bármely
pillanatból.

Száraz, illatos,

Málnás, epres
ízvilága méltán
teszi a hölgyek
kedvencévé
ezt a pompás,
friss rozét, mely
Kékfrankos és
Merlot elegye.
Markáns savak,
remek szerkezet
jellemzi, a korty
a balatoni nyarat
kelti életre.

Könnyed,
málnás,
meggyes,
ribizlis aromák tódulnak
a szájba e
bort kóstolva.
Finom hordófűszerek és a
fajtára jellemző behízelgő,
ám mégis
jelentős tartalom ővezi.
Pecsenyék
méltó kísérője lehet.

Nagy test, magas
alkoholfok és
koncentráció. Újés harmadtöltésű
hordóban több
mint egy éven át
érlelt merlot fekete
bogyós gyümölcsös és meggyes
jegyekkel. A pince
egyik csúcsbora.
Vörös húsokhoz
ajánlom, de étkezés után magában
egyaránt felséges,
melyet a hosszú
érlelésből eredő
csokoládés, vaníliás aromák tesznek
igazán kerekké.

fehér gyöngyöző
bor őshonos
szőlőfajtából
készítve. A szőlővirágos buké, a
krémes karakter
és a fehérhúsú
gyümölcsös íz
mellett intenzív
savak, játékos
buborékok és
közepes test
jellemzi ezt a
kitűnő frissítőt
Balaton Boglárról. Pazar aperitif.
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pillanatok alatt remek hangulatot teremtett sztorijaival, áprilisban pedig a swingé – mondták a
hölgyek.
– Mintha a neves előadók is kezdenék felfedezni
a pincejáratot.
– Valóban – erősíti meg felvetésünket a rendezvény művészeti vezetője, Deutsch Anita. – A
Zsemlye Veronika duó például a Seybold-Garab
Pincében szórakoztatta a látogatókat, Gál Csaba „Boogie” és az I love swing Iván Szandrával és
Jász Andrissal a Soós István Borászati Szakiskola
Tangazdaságában, a Titi-Voice & Piano a Várszegi
Pincészetben, Berendi Nándor harmonikás pedig
a Barlanglakás Emlékmúzeumban koncertezett.

Jókedvű és elégedett utasok a márciusi
és áprilisi pincejáratokon

Boros, pezsgős,
gasztronómiai
és zenei élmények

A tavasz a megújulás egyben a Budafoki Pincejárat beindulásának időszaka is. Március 2-án
nagy érdeklődés kísérte a járatot, a buszok megteltek, és ezzel a budafoki pincék is. A második,
az április 6-i pincejárat a swing jegyében telt, és szintén nagy siker volt.

A hónap első szombatján a Duna-parti Bálna mellől szállítják kora délutántól késő estig negyvenpercenként a borbarátokat Budafokra, hogy felfedezzék a hangulatos pincéket, és begyűjtsék boros-pezsgős-gasztronómiai-zenei
élményeiket.
E „négyes” minden alkalommal megteszi a hatását a csodálatos föld alatti világban, ahonnan az
utasok mindig elégedetten és jókedvűen jönnek a
felszínre. A látogatók közül sokan már akkor megfogadják, hamarosan visszatérnek.
A siker kovácsai, a pincejáratok motorjai, szervezői, Salamon Judit és Deutsch Anita (a képen középen) elégedettek lehetnek az idei kezdéssel, hiszen a tavasz jól indult, a két rendezvény márciusban és áprilisban sikert aratott a látogatók körében.
– Örülünk a remek indulásnak, ami megerősít
bennünket abban, hogy jó úton haladunk, egyre
népszerűbbek a pincejárataink. Márciusban a humoré volt a főszerep Badár Sándorral az élen, aki

– A zenei és gasztronómiai választékon túl igyekeznek más kulturális kínálattal is idecsábítani a
látogatókat?
– Helytörténeti kuriózumokat is bemutatunk,
kiállításokat, különféle műveltségi kvízműsorokat, gasztrotalkshow-kat rendezünk, ezeket nagyon szeretik a látogatók. Legutóbb, áprilisban a
Záborszky Pince-Borvárosban Salamon Judit Berdisz Tamás Arany dobverő díjas zenésszel beszélgetett, ugyanitt Sztrakay Orsolya textilművész állította ki műveit. A május az operett műfajé, míg
június elején tehetségkutató versenyt rendezünk,
amelynek tétje az, hogy a győztes ősszel felléphet
a harmincadik születésnapját ünneplő Budafoki
Pezsgő- és Borfesztiválon. Május utolsó szombatján Pincejárat fesztivált tartunk a tavaszi fesztivál
ideje alatt. A Bornegyed projekt nagykövete is egy
művész, méghozzá budafoki lakos, Micheller Myrtill jazz- és swingénekes.
Igazán izgalmas, gazdag programkínálattal
várják az idelátogatókat. Salamon Judit végezetül
felhívta a figyelmet arra, hogy a megújult honlapról mindenki részletesen tájékozódhat az elmúlt
és jövendő pincejáratok eseményeiről. S arról is,
hogy a Bálnától Budafokra a különbuszokra a jegy
ára online foglalással 1000, a buszon 1200 forintba kerül.
– Jóleső érzés látni a hazai és külföldi vendégeken – tette hozzá Salamon Judit –, hogy rácsodálkoznak az addig számukra ismeretlen pincék
szépségére, és magával ragadja őket a hangulat.
S azt is, hogy ízlik nekik a budafoki bor és pezsgő,
a sok finom falat. S a fellépő művészekről is mindig elismerően beszélnek.
Temesi László
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Muzsikás vacsora
a Záborszky Pincében
Berdisz Tamás Arany Dobverő díjas zenész volt a vendége az áprilisi Budafoki Pincejárat
Gasztrotalkshow műsorának a Záborszky Pincében. A beszélgetést zenés köszöntés előzte meg,
mivel a művész a napokban ünnepelte ötvenedik születésnapját.
A talkshow háziasszonya Salamon
Judit, a Bornegyed projekt vezetője volt, aki a zenészt az életéről,
a munkájáról és az ételek iránt
érzett szenvedélyéről kérdezte. A
beszélgetés végén Révész József
mesterszakács ételkölteményét
kóstolhatták meg a vendégek
egy pohár finom bor társaságában. A születésnapi dallamok
után meghatódva gondolt vissza
Berdisz Tamás az elmúlt ötven
évre, és idézte fel a legfontosabb
mérföldköveket az életében: „Zenészcsaládba születettem, és
már kiskoromban minden játékot,
tárgyat hangszernek használtam.
Hatévesen kezdtem el zongorázni, majd tizenhárom évesen ütős

hangszereken kezdtem el zenélni. A Pécsi Zeneművészeti Szakiskolában találkoztam először a
jazz-zel, ami azóta is meghatározó
szerepet játszik az életemben.”
Berdisz Tamás sok formációban zenél. Arra a kérdésre, hogy mi
alapján választja ki, hogy kivel fog
együtt játszani, a következőt válaszolta: „Rájöttem, hogy nekem a
közös zenéléshez baráti légkörre, jó hangulatra van szükségem.
Volt olyan eset, hogy tökéletesen
szólt a zene, de mi mégsem pendültünk egy húron.” A beszélgetés közben ismert jazzmuzsikák
csendültek fel a Borkatakomba
zenekarának közreműködésével,
aminek most Tamás is tagja volt

három szám erejéig. „Szerencsésnek érzem magamat, hogy
azt mondhatom, nem dolgozni,
hanem játszani megyek. Nagyon
sok embert láttam körülöttem
gyorsan kiégni, mert ők nem így
gondolkodtak. Szenvedélyesen
szeretek zenélni, és minden fellépés örömöt okoz.” A muzsikálás
mellett fontos szerepet játszik az
életében a tanítás is, amit szintén
nagy lelkesedéssel végez, többek
között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. „A tanításban is
inkább a minőségre, nem a men�nyiségre törekszem, csak néhány
diákot vállalok, hogy a legtöbbet
tudjam átadni a tudásomból.”
A beszélgetés végén Salamon
Judit rákérdezett a következő időszak terveire is. „Szeretném az
előttem álló éveket is aktívan élni
és minél többet zenélni.” Révész
József mesterszakács chili con
carne mézes-mázas barbecue
oldalassal lepte meg a vendégeket. Berdisz Tamás imád főzni
és finom ételeket kóstolni, így a
szakács által elkészített különleges vacsorát kíváncsian ízlelte.
„Rendszeresen szoktam otthon
főzni, ami ugyanolyan alkotómunka, mint a zenélés. A feleségem
vegetáriánus, így a családon belüli igényeket össze kell hangolnom a különböző hozzávalókkal,
néha nagy kihívás.” A finom étel
mellé különleges bort is felszolgáltak a vendégeknek.

Viszkocsil Dóra
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Szalóki Ági a Törley Pezsgőmanufaktúrában
lép fel a Tavaszi Fesztiválon

A népdaltól a jazzig
Szalóki Ági Fonogram-díjas énekesnő lesz a vendége a budafoki Pincejárat Fesztiválnak május 25én. Az énekesnő családja részben erdélyi roma
eredetű. Gyermekkora óta széles körű komoly- és
népzenei nevelést kapott. Máig szereti Bach, Debussy és Bartók műveit, s párhuzamosan az autentikus népzenét és a kortárs irányzatokat is. Ötévesen az István, a király című rockoperában éneklő
Sebestyén Márta hatására kezdett az erdélyi magyar népzenéhez vonzódni, Sebő Ferenc tanácsára kezdett népi éneklést tanulni Bodza Kláránál.
Tizenhat évesen az Ando Drom együttes jubileumi koncertjén lépett először színpadra a budapesti
Katona József Színházban, olyan muzsikusok között, mint Szakcsi Lakatos Béla, Dés László,
Juhász Miczura Mónika, Horváth Kornél, Kathy-Horváth Lajos. Tizenhét
éves kora óta énekel rendszeresen
színpadon.
1997-ben a Kelemen László és Pávai István vezette Utolsó
Óra elnevezésű népzenei gyűjtőprogram munkatársa volt, itt
több erdélyi énekes adatközlő
repertoárját rögzítette. Mára a
90-es évek végén berobbant,
új népdalénekes generáció
egyik legsikeresebb képviselője. Az autentikus magyar népzenét játszó Ökrös
együttesben

és a magyarországi világzenét játszó Besh o droM
együttesben énekelt évekig. Velük járta be a világot a Montreali Jazz Fesztiváltól a Glastonbury
fesztiválon át a párizsi Théâtre de la Ville-ig, New
Yorktól Pekingig. Jazzénekesnőként együttműködött Szakcsi Lakatos Bélával, és olyan kiváló zenészek hívták még partnerül, mint a Liszt-díjas Oláh
Kálmán, Balázs Elemér, Presser Gábor vagy a londoni Oi va voi. 2004 óta szólóénekesként saját zenekaraival játszik. Eddig megjelent hat saját lemeze közül hármat jazz, illetve gyereklemez kategóriában az Év lemeze díjjal jutalmaztak.
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Sikeres három évet zár
az önkormányzat
partnerségével folytatott
YouInHerit projekt

Az innovatív
fiatalok
már munkát
is találtak
Budafokon!
Májusban konferenciával és kiállítással
zárul a YouInHerit projekt, amely ezzel sikeres három évet zár le. Ez a fél Európát átívelő program volt hivatott egyebek mellett
a fiatalok bevonására olyan tradicionális
szakmák megőrzésébe, mint a szőlészet és
a borászat, amelyek kerületünkben évszázadok óta sokaknak megélhetési forrásul
szolgáltak.
Budafok-Tétény önkormányzata vezető partnerként vett és vesz részt a projektben Szepesfalvy Anna alpolgármester vezetésével, aki a Bornegyednek elmondta: hazánk mellett Szlovénia, Horvátország, Olaszország és Lengyelország csatlakozott a
programhoz 2016. június 1-től az Európai Unió társfi-

nanszírozásának köszönhetően, a Közép-európai
Transznacionális Együttműködési Program keretében. A YouInHerit projekt célja olyan innovatív módszerek és eszközök kidolgozása, melyek lehetővé
teszik a fiatalok bevonásával a tradicionális szakmák, mint például a borászat és a szőlészet megőrzését, fejlesztését. A kitűzött célok közé tartozik,
hogy szakmai segítséggel megvalósítsák kreatív ötleteiket, hogy ezekkel növelni tudják a projektben
részt vevő régiók versenyképességét. A projekt lényege a tapasztalatcsere, az együtt gondolkodás, a
meglévő módszerek átvétele különféle partnerségi
eseményeken keresztül.
– Hány fiatal kapcsolódott a programba? – kérdeztük Szepesfalvy Annától.

– Mintegy háromszáz igen innovatív fiatal, akik
hasznos ötleteikkel, javaslataikkal hívták fel magukra
a figyelmet. Ezekből mi is sokat tanultunk, különösen
a szőlészet-borászat területén. Örülök, hogy kreatív
energiájuk nem vész kárba, hasznosíthatjuk ezeket
az erőket. Ezekre az ötletekre építve regionális akciótervet dolgoztunk ki, amihez kapcsolódott egy tesztprogram is. Ez utóbbi – többek között – tartalmazott
egy képzési programot, ami a Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskolával közösen jött létre, a YouInHerit projekt partnereként.
– Mire terjedt ki a képzési program?
– A program a borturisztikai asszisztens, illetve
menedzserképzés nevet kapta, és a hallgatók olyan

ismeretekre tettek szert, amelyek megfelelő alapot
nyújtottak ahhoz, hogy a borászathoz kapcsolódó különböző területeken sikeresen eligazodjanak, s megismerhessék a borturizmus, a borászat, a rendezvényszervezés és az üzleti tervezés alapjait. Ehhez sok segítséget nyújtottak a Lics, a Katona és a Törley pincészet vezetői is. A helyi borászok örömmel fogadták
őket, egy-két innovatív fiatalt azóta már alkalmaztak is!
Ma már elengedhetetlen a borászatok szakszerű
menedzselése, amihez kellenek az új ötletek, a fiatalos lendület. A május végén lezáruló YouInHerit projektben részt vevő hallgatók a képzés végére képessé válnak turisztikai és idegenforgalmi programok
megtervezésére és lebonyolítására, vagy saját vállalkozásuk vezetésére, menedzselésére.
temesi
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„Ne csak nekünk
menjen jól,
hanem a többi
kereskedőnek is”

Az Év vállalkozója volt, az önkormányzat stratégiai partnere lett, és régóta a
Szomszédok piaca szíve, lelke. Serfőző
Lászlót szinte mindenki ismeri a kerületben, de a piacon biztosan, ahol
immár két évtizede a házias hústermékek közkedvelt forgalmazója. Húsboltjai igen népszerűek, nem véletlenül, a
minőség és a bő választék nála elsődleges szempont.
Serfőző László története a húsiparban
több mint negyedszázadot ölel át. Ifjan,
egy országos verseny győzteseként lett a
szakma kiváló tanulója, majd húsbolti eladó és vezető. Budafokon már két évtizede ismerik a piacra járók.
– Fiatalon lettem üzletvezető a régi piac
egyetlen húsboltjában, ahonnan különféle
kreált vádak alapján kitettek – emlékezik a
kezdetekre Serfőző László. – Nem messze
tőle nyitottam egy kis üzletet, ami igen jól
ment. Még egy év sem telt el, visszahívott
a volt főnököm, aki belátta, hogy a kirúgásom tévedés volt.
– Milyen különbséget lát a régi és a mostani
piac között?
– Természetesen sajátos hangulata volt
a réginek, de a körülmények nem hasonlíthatók össze a Szomszédok piacával. Ott,
ha esett az eső, beáztunk, úgy lapátoltuk
ki a vizet az üzletből. A vevők botladoztak
a standok között a hepehupás talajon. Volt
egy törzsvásárló körünk, de a rossz feltételek sokakat elriasztottak. Nos, azok, akik
korábban nem merészkedtek be hozzánk,
most vevőink lettek az új piacon.

Serfőző Lászlót
mindenki ismeri
a Szomszédok piacán

– Az őstermelők mennyire jelentenek konkurenciát a két húsboltjának?
– Semennyire, hiszen mi a húskészítmények teljes repertoárját forgalmazzuk,
míg ők jóval kisebb választékkal jelennek
meg a standjukon. Szerintem még vevőt
is hoznak nekünk, mert akik náluk vásárolnak, egy füst alatt hozzánk is benéznek.
Mindenki jól jár, színesítik a piacot.
– Ön is igyekszik színesíteni különféle akciókkal, szervezésekkel, szinte a piac lelke…

– Mindig is szívesen szerveztem, beszélgettem az árusokkal, vevőkkel, és tevékenykedtem a közösségért. Azt szeretem,
ha körülöttem jó a hangulat. A kreativitás is
nagyon fontos, hogy a vevőink minél jobban
érezzék magukat és elégedetten menjenek
ki üzleteinkből. Az akcióink egyre sikeresebbek, és egyre többen csatlakoznak hozzánk.
A rábeszélések, meggyőzések meghozták
a sikert a vásárlók legnagyobb örömére, de
nagyon jó visszajelzéseket kapunk a kereskedő kollégáktól is. A heti akcióink nagyon
népszerűek, mindig más terméket adunk
olcsóbban. Minden hónap utolsó csütörtökén szintén mérsékeljük az árakat. Sokan
„vadásznak” az akcióinkra, ami azt bizonyítja,
hogy nemcsak nekik, hanem nekünk is megéri, mert ilyenkor nő a forgalmunk. Törzsvásárlói kártyát is bevezettünk már nyolc éve.
– Mi a specialitásuk?
– Tavaly húsvét óta például a kerület
kolbásza, ami igen ízletes, házias, szívesen
viszik. Ennek egyébként karitatív része is
van, hiszen szerződésben állunk a Magyar
Élelmiszerbankkal, amelynek minden eladott pár kolbász után kétszáz forintot
utalunk át, egy év alatt csaknem egymillió
forintot adtunk. Cserébe más árucikkekkel
segítik a kerületi rászorulókat.
– A Serfőző és Társa Kft. másfél éve az önkormányzat stratégiai partnere…
– Örömmel kötöttem meg a szerződést
2017-ben, a kapcsolat azóta is jól működik.
Rendszeresen részt veszünk önkormányzati rendezvényeken, találkozunk a kerület
vezetőivel, kölcsönösen segítjük egymást,
amiben lehet. Ezenkívül több óvodát, iskolát is támogatunk tombolaajándékokkal. Ezt
én szívügyemnek tekintem, annak ellenére, hogy nem a kerületben lakom, de időm
nagy részét itt töltöm és budafokinak érzem
magam. Ahol szükség van rá, szívesen segítünk, ez az ars poeticánk egyik eleme, a másik pedig, hogy ne csak nekünk menjen jól,
hanem a többi kereskedőnek is…
– Hányan dolgoznak a cégnél?
– Huszonketten, többnyire budafokiak.
Temesi László
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Az egykori budafoki Lovrencsics Gergő
a Fradiban és a válogatottban is kitesz magáért

Még nem jött el
a pezsgőbontás ideje
Lovrencsics Gergő, a magyar labdarúgó-válogatott és a Ferencváros lemeríthetetlen
dinamója sohasem feledi azt a szép két évet,
amit töretlenül felfelé ívelő karrierje kezdetén Budafokon töltött. Manapság, amikor – a
Horvátország elleni szívet melengető 2-1-es
diadal egyik hőseként – pályája csúcsán van,
is boldogan idézi fel a Promontor utcában
töltött két évet.
– Hogyan emlékezik vissza tucatnyi év múltán a
budafoki időkre? – kérdeztük a szolnoki születésű, 30-szoros válogatott szélsőt, aki a jobbhátvéd
posztján is otthonosan mozog.
– A Budafok volt az első állomás, ahol igazán elindult a felnőttkarrierem. Sajnos, kiestünk az NB IIből, de a harmadosztályban sikerült egy jó fél szezont nyújtanom, amivel felhívtam a Pécs figyelmét,
tehát sokat köszönhetek a Budafoknak, hogy játéklehetőséghez jutottam, és bíztak bennem. Akkor még szakközépiskolába jártam, a legendás
Szent Istvánba a Mester utcában, ahonnan olyan
válogatott labdarúgók karrierje indult, mint Lisztes
Krisztián, Vincze Ottó, Hrutka János, Sebők Vilmos,
Gyömbér Gábor, vagy a jelenkor játékosai közül
Nagy Ádám, Gohér Gergő (utóbbi most is a BMTE
játékosa – a szerk.). 2006 és 2008 között az érettségi mellett játszottam a Promontor utcában. Naponta villamosoztam, buszoztam ki Budafokra a Mester utcából, akkor még természetesen nem volt autóm, de tizennyolc évesen mindez kit érdekelt?
– Nem lehetett könnyű időszak egy tinédzsernek…
– Hosszú és kanyargós úton kerültem Budafokra. Szolnokiak vagyunk, de a szüleim akkoriban nem
kaptak munkát a városban – édesapám labdarúgóedző, még most is edzősködik –, s a család Gödöllőre költözött. Onnan jártam be nap mint nap a Szent
István Közgazdasági Szakközépiskola fociosztályába,

a Mester utcába, majd onnan délután át Budafokra, a
Promontor utcába. Úgy nézett ki a napom, hogy hajnali fél hatkor elindultam Gödöllőről, és éjjel fél tizenegykor értem haza. Fárasztó, de szép évek voltak.
– Szinte napra pontosan két évvel ezelőtt, immár a
Ferencváros válogatott játékosaként újból összehozta a sors a Budafokkal, méghozzá a Magyar
Kupa elődöntőjében. Milyen volt újból belépni a
Promontor utcai öltözőbe?
– Megható. Gyakorlatilag senki nem játszott már
a régi csapatból, talán egyedül az örök budafoki Vizi Sanyi bácsi volt ismerős, és az is igaz, hogy a 8-0ra megnyert első mérkőzés után álltunk ki a vis�szavágóra, de az ünnepi hangulatra így is jó szívvel emlékszem. Háromezer néző zsúfolódott be a
stadionba, nem kétséges, hogy nézőcsúcs volt, és
úgy érzem, a 4-2-es győzelmünkkel kiszolgáltuk a
publikumot. Túlzott volt a különbség, a BMTE sokkal jobb csapat ennél, amit két fordulóval korábban
a Videoton kiverésével is bizonyított. No meg azzal
is, hogy az egykori Fradi-tréner Prukner László irányításával feljutottak az NB II-be.
– Március 24-én harmincadik alkalommal szerepelt a nemzeti együttesben, szinte kihagyhatatlan
alapembere Marco Rossi válogatottjának. Az olasz
maestrónak a horvátok elleni a nyolcadik meccse
volt válogatottunk élén, ebből a nyolcból ön hatszor lépett pályára, s mindig az együttes legjobbjai között volt. Ahogy a Groupama Arénában is.
– Amikor a találkozó után beszélgettünk a vegyes zónában, egy kicsit húztam a lábamat, gondolom, de ennek egyetlen oka volt: talán életemben
nem fáradtam el annyira, mint akkor, a a farizmom
beállt, görcsöt kapott, ezért mozogtam nehezebben. De egy hétre rá, Kisvárdán már gond nélkül
játszottam, és az én beadásomból szerezte Szignyevics a mérkőzés egyetlen gólját.

– Hová helyezi a horvátok elleni 2-1-et a pályafutásában?
– Az első három közé. A norvégok elleni mec�cs, amelyen kivívtuk az Európa-bajnoki szereplést,
az Eb-n a portugálok elleni döntetlen és ez a mostani győzelem kívánkozik az élre. És persze nagyon
büszke vagyok arra is, amikor a Lech Poznannal
lengyel bajnokságot nyertünk. Nem tudok és nem
is akarok közöttük különbséget tenni. Világsztárok
ellen játszottunk – és győztünk. Az ilyen mérkőzésekért érdemes futballozni.
– Milyennek látja két forduló után az erőviszonyokat az Eb-selejtezők E csoportjában?
– Eddig csak a mi meccseinkkel foglalkoztam.
Az azeriekről, a következő ellenfelünkről azért van
képem, mert a horvátok elleni meccsüket elemeztük. Most még szabad a horvátok elleni sikerrel

foglalkozni, de aztán az újabb feladatokra kell ös�szpontosítani. Nekem arra, hogy az NB I-ben a hátralévő fordulókban a Fradival megőrizzük a jelenlegi nyolcpontos előnyünket a Vidivel szemben.
– A Ferencváros a százhuszadik születésnapját
a harmincadik bajnoki címmel szeretné még
emlékezetesebbé tenni. Ez inkább teher, vagy
motiváció?
– Szeretnénk örömet szerezni a Fradi-szurkolóknak azzal, hogy végre felvarrjuk a harmadik csillagot a mezünkre. De a nyolcpontos előny ellenére nem tehetünk úgy, mintha a bajnoki aranyérem
már a zsebünkben lenne. Ünnepelni majd csak akkor szabad, ha már matematikailag is eldőlt a bajnoki cím sorsa. És akkor esetleg felbonthatunk egy
üveg jóféle budafoki Törley pezsgőt is.

Ch. Gáll András

46 életmód NEGYED sport

sport életmód NEGYED 47

Budafok utánpótláskorú sportolói kitettek
magukért az elmúlt időszakban

Övék lehet a jövő
Érdemes megjegyezni a kerületünkben
sportoló ifjú reménységek nevét.
Atlétikában, kosárlabdában, öttusában
és úszásban is vannak kiemelkedő
értékeink. Vigyázzunk rájuk!
A 2018-as Budafok-Tétény Sportbüszkesége díj jogos tulajdonosa, az atléta Molnár Janka remekül
kezdte az évet. Februárban az ostravai Czech Indoor
Gálán tagja volt a 4x400-as magyar váltónak, amely
felnőtt országos csúccsal győzött. Ő a tavalyi ifjúsági
olimpián hetedik lett a 400 méteres síkfutásban.
A még tinédzserkorú Lados Erik hosszú hónapok óta stabil tagja az NB I/B-ben szereplő férfi kosárcsapatnak. A 19 éves, villámgyors bedobó teljesítményére a válogatottnál is felfigyeltek: tavaly ősszel
meghívót kapott a nyári Európa-bajnokságra készülő
U20-as magyar válogatottba.
Horváth Tamás irányításával készülnek úszóink a
Budafóka sportklubban. A fáradhatatlan szakember
büszke lehetett tanítványaira a március végén rendezett országos bajnokság után. Az idén 20 esztendős
Molnár Janka

Zombori Gábor

Márton Richárd a 2016-os ifjúsági Eb-n szerzett
bronzérmet, ezúttal a debreceni ob-n két pillangó
számban (100, 200) megjavította az egyéni csúcsát,
a bombaerős, világklasszisokat felvonultató mezőnyben (Milák, Kenderesi, Cseh, Szabó Szebasztián) egy
ötödik volt a legjobb helyezése.
Zombori Gábor ötödik lett 100 háton, 200 háton harmadik, a 200 vegyes előfutamában lehajrázta a sportág élő legendáját, Cseh Lászlót, a döntőben
ötödikként csapott célba.
A Zomborihoz hasonlóan szintén 2002-es születésű Galyassy Szilárd tavaly a nyílt vízi úszók mezőnyében junior vb-t nyert csapatban, edzője szerint
még mindig nem dőlt el, hogy a medence vagy a nyílt
víz lesz az ő terepe.
Gáll András az öttusában fog kibontakozni. A
Trion SC 15 és fél éves versenyzője tavaly csapatban
aranyérmet nyert az U17-es Európa-bajnokságon, az
Olimpiai Reménységek Versenyén egyéniben bronz-,
csapatban aranyérmet szerzett. Idén pedig a laser
run vb-n is elindulhat.
Szilágyi László
Lados Erik

Galyassy Szilárd

Márton Richárd

Gáll András

Az Aranycsapat egyetlen budafoki
játékosának lánya élő lexikon

Fellapoztuk a Zakariáslegendáriumot
Az Aranycsapat legendás balfedezetének –
ma úgy mondanánk: beállósának – emlékét a
Zakariás József Utánpótlás Torna őrzi. Az annak
idején Luháj József labdarúgóedző által alapított eseményt idén márciusban is megrendezték a BMTE Promontor utcai csarnokában, s a
Budafoki LC egyik csapata vitte el a pálmát. No
de ki is volt valójában Zakariás József, a negyvenes évek vége, ötvenes évek eleje legendás
magyar válogatottjának talán legkevésbé
ismert, de korántsem legszürkébb játékosa?
„Édesapám tősgyökeres budafoki volt, a jelenlegi Kísérleti lakótelep mögött laktak a húszas

években, az úgynevezett Tisztviselőtelepen,
ahol most a 250-es busz jár. Már a nagypapám
is ott élt, szóval, a mi családunk ős-budafoki”
– mindezt Zakariás Ágnes, az olimpiai bajnok,
vb-ezüstérmes labdarúgó lánya mondja. Jelenlegi lakóhelyétől pár száz méterre, a Savoya Park
kávézójában beszélgetünk a mosolygós, kedves,
imádnivaló hölggyel, akiből szökőárként törnek
fel az emlékek.
„A nagypapám, idősebb Zakariás József cipészmester volt, aki feleségül vette Pongrácz
Teréziát. Bár nekem alig maradtak emlékeim a
nagyszüleimről, nem lehetett rossz házasság,
hiszen a nagyi tíz gyermekkel ajándékozta meg
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a nagypapámat, akik közül az apám – aki a keresztségben ugyancsak a József nevet kapta –
hetedikként született. A gyerekkorom egyetlen
hatalmas kavalkád volt, a kilenc nagybácsival és
nagynénivel, a rengeteg unokatestvérrel, jóllehet
nekem csak egyetlen testvérem van, Tamás bátyám” – folytatja az emlékezést Ágnes.
Ha már szóba került a keresztség, a római katolikus Zakariás József keresztlevelének hiteles
másolatát itt tartom a kezemben. 1924. március
5-én datálódott a dokumentum, Pest vármegye
Budafok nevű városában (figyelem! Budafokot
csak 1950-ben kebelezte be a főváros, addig önálló település volt).
Zakariás József lánya homlokát ráncolva olvassa a magammal hozott internetes forrásokat,
visszaemlékezéseket.
„Rengeteg hazugság, szándékos vagy csupán
hanyagságból táplálkozó félreértelmezés jelent
meg az évtizedek során az apámról – zsörtölődik. – Az például, hogy Sebes Gusztávnál – mivel
az edző is megannyi szállal kötődött Budafokhoz – kiváltságokat élvezett volna, olyannyira
nem igaz, hogy kimondottan rossz viszonyban
voltak, mondhatni utálták egymást. Hogy miért, arról fogalmam sincs, apám annyira lojális
volt Sebeshez, hogy bár 1971-ben, 47 éves korában bekövetkezett haláláig folyton faggatták
az újságírók, soha egy rossz szót nem mondott
rá. Pedig provokálták rendesen! Ugye, az 1954-
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es, elveszített világbajnoki döntő után ő volt az
Aranycsapat egyetlen tagja, aki soha többé nem
lehetett válogatott, és ennek okát feszegették
a firkászok. Apám azonban mindannyiszor csak
annyit mondott: – Biztosan voltak nálam alkalmasabbak arra a posztra…”
Amely posztot, a balfedezet-beállós posztját – nem túlzás – forradalmasította Zakariás.
Aki látta az 1953-as londoni 6:3 videóját, az tanúsíthatja: lehet, hogy a mesterhármast szerző
Hidegkuti Nándor volt a mezőny legjobbja, de
rögtön utána következett „Zaki” a szó szerint
hibátlan játékával. Egyetlen rossz passza sem
volt, tanári módon szerelt, ellehetetlenítette az
angolok támadójátékát. Túlzás nélkül állítom:
Zakariás játszotta a „legmodernebb” futballt az
évszázad mérkőzésén!
De folytassuk csak a beszélgetést a legenda
lányával.
„Az is borzasztóan zavart, nemcsak engem,
hanem az egész családot, hogy elterjedt a legenda: apám állítólag hölgytársaságban töltötte
az ’54-es berni döntőt megelőző éjszakát a csapat szálláshelyén, a solothurni Hotel Kronéban.
Anyám sztoikus nyugalommal fogadta a pletykákat, és csak ennyit jegyzett meg: – Ez is mutatja, mekkora futballista volt az apátok, mennyire
fontos szerepet játszott a válogatottban. Tudniillik a csapat másnap nem tudta elviselni, hogy
gyengélkedett…”

Ágnes azonban a leginkább egy nemrégiben
megjelent fércmunkán akadt ki, az angol David
Bailey által összetákolt, Az Aranycsapat története
című könyvön.
„Hemzseg a tárgyi tévedésektől a vaskos
kiadvány, természetesen az apámmal kapcsolatban leírtakból sem stimmel semmi. Vegyük
például a halálát, Bailey szerint apám makkegészséges volt, és váratlanul halt meg 1971-ben,
szó szerint egy pillanat alatt. Ezzel szemben az
az igazság, hogy két hétig kórházban volt, mert
betegeskedett, s a vizsgálatok kiderítették, hogy
teljesen elmeszesedtek az erek a szívében.
Menthetetlen volt, elsőként távozott az Aranycsapat játékosai közül.”
Persze szép emlékeket is idéz a nagy idők rokonszenvesen bőbeszédű tanúja.
„Apám hat évig dolgozott edzőként Guineában,
Budai I-gyel ők ketten alapozták meg a guineai
futballt, a hatból egy évet mi, a család is az afrikai
országban töltöttünk. De az igazán szívet melengető élmények már apu halála után értek. Egyszer
Cipruson nyaraltunk, és át kellett mennünk a török
és a görög zónát elválasztó határon. Amikor a görög határőr a kezébe vette az útlevelemet, elkezdte ráncolni a homlokát a nevemet olvasva, mintha
derengene neki valami. Majd amikor rákérdezett,
és én bevallottam, hogy az Aranycsapat játékosának a lánya vagyok, díszkíséretet adott mellém.
A másik sztori Marokkóban, a marrákesi bazárban

esett meg velem. Valahogyan lekeveredtem az
alagsorba, és egyszer csak nagyon kezdtem félni,
mert csupa szúrós tekintetű arab férfi vett körül.
Azt el kell mondanom, hogy megszólalásig hasonlítok az apámra, ezért volt az, hogy az egyik férfi elkezdte kérdezgetni a nevemet. Amikor elárultam,
hogy Zakariásnak hívnak, negyedmagával belém
karolt, és körbevezetett a bazáron, mindenkinek
elújságolta, hogy a nagy Zakariás lányával hozta
össze a jó sorsa.”
Az utolsó történet már szomorú, és bepillantást enged a hetvenes évek honi sajtóviszonyaiba.
„Akkoriban a Magyar Ifjúság könyvtárában
dolgoztam, s amikor apám meghalt, Szabó Feri, a
legendás sportújságíró, a sportrovat vezetője elhatározta, hogy minden tiltás ellenére ír egy szép
nekrológot Zakariás Józsefről. És bár egészen
1981-ig, Puskás hazatéréséig a hivatalos közbeszédben gyakorlatilag nem létezett az Aranycsapat – természetesen a disszidensek, Puskás,
Kocsis és Czibor miatt –, Feri kibrusztolta, hogy a
megemlékezés megjelenhessen.”
Még reggelig folytatódna a sztorizás, és én
hallgatnám is, de mindkettőnket elszólít a kötelesség. Búcsúzóul kap egy puszit tőlem a huncut
tekintetű Ágnes, s kissé – nem is kissé – meghatottan állapítom meg magamban, milyen jó, hogy
élnek még legendák, vagy legalább a legendák
gyermekei itt, Budafokon…
Ch. Gáll András
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06.
IV.

04.
V.

01.
VI.

06.
VII.

SeyboldGarab
Winery

open

open

closed

open

open

open

Lics
Winery

open

open

open

closed

open

open

INDULÁS 13.30-TÓL
40 PERCENKÉNT

MEGÁLLÓ PONTOS HELYSZÍNE

MENETIDŐ

Törley
Champagne
Manufactory

1. BÁLNA Fővám tér

parkoló

13.30 14.10 14.50 15.30 16.10 16.50 17.30 18.10 18.50 19.30 20.10 20.50 0,00

open

open

open

open

open

open

Budafok,
2. Törley
Pezsgőmanufaktúra

Anna u. 7.,
kapubejáróelőtt 13.45 14.25 15.05 15.45 16.25 17.05 17.45 18.25 19.05 19.45 20.25 21.05 0,15
a járdán

Katona
Wine
House

Budafok,
3.
Tangazdaság

Tangazdaságon
belül

open

closed

open

open

open

closed

13.52 14.32 15.12 15.52 16.32 17.12 17.52 18.32 19.12 19.52 20.32 21.12 0,02

Várszegi
Wine Cellar

Budafok,
Városház tér
BKK Busz5. (Lics Pince, Promontor megálló,
Kertvendéglő,István Városház tér
Tanya Étterem)

open

open

open

open

open

open

13.55 14.35 15.15 15.55 16.35 17.15 17.55 18.35 19.15 19.55 20.35 21.15 0,03

István Soós
Oenological
Educational Farm

Budafok,
6.
Záborszky Borváros

Záborszky
Borváros bejárat

open

open

open

13.58 14.38 15.18 15.58 16.38 17.18 17.58 18.38 19.18 19.58 20.38 21.18 0,03
13.59 14.39 15.19 15.59 16.39 17.19 17.59 18.39 19.19 19.59 20.39 21.19 0,01

7.

Budafok,
Várszegi Pince

Borkőu.2.előtt

Záborszky
Winery
Wine City

8.

Budafok,
Katona Pince

Borkőu.10.előtt 14.00 14.40 15.20 16.00 16.40 17.20 18.00 18.40 19.20 20.00 20.40 21.20 0,01

open

open

open

9.

Budafok,
Barlanglakások

Veréb utca –
14.05 14.45 15.25 16.05 16.45 17.25 18.05 18.45 19.25 20.05 20.45 21.25 0,05
Mezőutcasarok
Jókai Mór u. 26.,
azétteremelőtt

open

A

closed closed closed

open

open

open

open

open

open

open

open

open

closed closed closed

open

open

open

open

open

open

open

open

open

Magdolna
Wine Club

closed closed closed closed closed closed

Cave Dwellings

closed

open

open

open

open

open

Borköltők
Társasága
Cellar Restaurant

open

open

open

open

open

open

Vasmacska
Terrace
Restaurant

open

open

open

open

open

open

István Tanya
Restaurant

open

open

open

open

open

open

Promontor
Garden
Restaurant

open

open

open

open

open

open

closed closed closed

14.10 14.50 15.30 16.10 16.50 17.30 18.10 18.50 19.30 20.10 20.50 21.30 0,05

F

Budafok,
10. Borköltők Társasága
Étterem

open

T

Budafok,
Péter Pál u.,
Garab Seybold Pince apinceelőtt

4.

open

I

13.50 14.30 15.10 15.50 16.30 17.10 17.50 18.30 19.10 19.50 20.30 21.10 0,05

07.
XII.

E

MEGÁLLÓ

2019 márciustól decemberig

02.
XI.

S

Menetrend BUDAPEST - BUDAFOK

05.
X.

V

Első járat indulása: 13.30, Utolsó járat indulása vissza Budafokról: 21.30

03. 31. VIII.VIII. 01. IX.

L

02.
III.

Winery Tour locations 2019

Menetrend BUDAFOK - BUDAPEST

open

closed closed

MENETIDŐ

E

INDULÁS A BORKÖLTŐK ÉTTEREM ELŐL
UTOLSÓ JÁRAT 21.30

Jókai Mór u. 26.,
azétteremelőtt

Budafok,
Vágóhíd utca,
2. BKK megálló
Vasmacska Terasz
étterem

BKK Buszmegálló
(Borkatakomba
14.12 14.52 15.32 16.12 16.52 17.32 18.12 18.52 19.32 20.12 20.52 21.32 0,02
étteremnél)

Budafok,
3.
Városház tér

BKK Buszmegálló 14.14 14.54 15.34 16.14 16.54 17.34 18.14 18.54 19.34 20.14 20.54 21.34 0,02

4. BÁLNA Fővám tér

BKK Buszmegálló 14.30 15.10 15.50 16.30 17.10 17.50 18.30 19.10 19.50 20.30 21.10 21.50 0,16

Napijegy a Pincejáratra 1.200 Ft (elővételben 1.000 Ft), amit korlátlan
számú utazásra lehet használni a helyszínek között és vissza Budapestre,
és emellett még további kedvezményekre jogosít! A Pincejárat 2019-ben
március 2-tól minden hónap első szombatján közlekedik.

www.bornegyed.hu/pincejarat

•

open

open

open

open

open

open

open

open

open

open

open

open

I

14.10 14.50 15.30 16.10 16.50 17.30 18.10 18.50 19.30 20.10 20.50 21.30 0,00

N

Budafok,
1. Borköltők Társasága
Étterem

www.pincejarat.hu
farmer’s market

cellar with catering

museum

restaurant

W

MEGÁLLÓ

MEGÁLLÓ PONTOS HELYSZÍNE

foreign language guided tour vezetés

et
B u s t i c k HUF

Be part of the Winery Tour in 2019 too!
On the first Saturday of every month
BUSES LEAVING EVERY 40 MINS
FROM THE CENTER, FROM THE
PARKING LOT OF “BÁLNA” TO THE
WINE QUARTER OF BUDAPEST!

Budafok Winery Tour Plan(*)

• 100 km long cellar system
• extensive cultural programs
• gastronomic experiences
• perfect location for a date
First bus: 13:30, last bus: 20:30!
Pre-ordered bus ticket: 1000Ft,
on the bus: 1200 Ft!
Unlimited opportunity to get on or off at any location.

2 March

Season Opening

6 April

Swing

4 May

Operetta

1 June

Music Talent Competition

6 July

Street-musicians Festival

3 August

Country

31 Aug -1 Sept Champagne and Wine Festival
Family Day–Futafok (Budafok is running)
5 October
2 November

Drinking songs - New Wine Celebration

7 December

Advent

(*) we reserve the right to change the program!

www.bornegyed.hu/pincejarat

•

www.pincejarat.hu

