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HARMINC
Idén 30. alkalommal rendezzük meg Dél-Buda legnagyobb fesztiválját, ahol a borbarátok, a pezsgőkedvelők, a zenéért rajongók,
a kultúra szerelmesei és a családi programok kedvelői találkozhatnak augusztus 30. és szeptember 1. között. Ma már Budafok-Tétény történelmének része a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál, mely
az eltelt harminc évben óriási fejlődésen ment keresztül.
A jubileum újdonsága, hogy már pénteken születésnapi koncerttel indul a fesztivál. A 30. évforduló alkalmából a Borudvar színpadán, közel kétórás program keretében az elmúlt 30 év meghatározó popslágereit eleveníti fel a Budafoki Dohnányi Zenekar szervezésében a Budafoki Dohnányi Zenekar Big Band és a Swing
á la Django fúziója. A dalokat közismert előadóktól hallhatjuk majd:
Herrer Sári (Mary Popkids), Kozma Orsi (Jazz+Az), Horányi Juli
(YOULÏ), Magyar Bori (Besh o droM), Magyar Bálint (Group’n’Swing)
és Trócsányi Gergő (Hollywoodoo).
A kulturális programok között idén is mindenki megtalálhatja
a kedvérevalót. Négy színpadon vonulnak fel a hazai zenei élet kiemelkedő tehetségei, több mint 50 koncerten: a Borudvarban fesztiválzenekarokkal, a Piactéren népzenei és világzenei együttesek koncertjeivel, a Fröccs teraszon könnyed jazzdallamokkal, míg a Pezsgő téren
popformációkkal várják a zenerajongókat. A jó hangulatról gondoskodik többek között a Bohemian Betyars, a Carbonfools, Polyák Lilla,
az Acoustic Planet, a Váczi Eszter Quartet, a Mörk, Hangácsi Márton,
a gyerekeknek pedig Gryllus Vilmos énekel majd.
A hangulatos, macskaköves Magdolna utca idén is Művész utcává alakul, ahol a jó borok és nagyszerű muzsika mellett a látogatók képzőművészeti kiállításokon ismerkedhetnek meg kiváló művészeinkkel, akik kerületünkben élnek és alkotnak.
A gyermekeket több helyszínen várja játszóház, kézművesfoglalkozás, mivel a szervezők fontos célja, hogy család- és gyerekbarát legyen a fesztivál.
A bor és a zene mellett a gasztronómia is jelentős szerepet kap a fesztiválon. A hagyományos ízek kedvelői és a népszerű streetfood-mozgalom szerelmesei egyaránt megtalálhatják kedvenceiket.
Dél-Buda fesztiválja nemcsak a főváros egyik legszínvonalasabb
boros-pezsgős gasztronómiai rendezvénye, de a látogatók értékelése szerint sokszínű, kiemelten biztonságos, és remek szórakozást nyújt
napközben is az egész család, így a gyerekek számára egyaránt.
Legyen Ön is részese a pezsgő borkalandnak, hozza el családját, intsünk búcsút együtt a nyárnak Budafok-Tétényben!


Karsay Ferenc polgármester
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A szén összes árnyalata
Stílusok sokaságából gyúr izgalmas,
humoros egyveleget a Carbonfools
Bár magyar nyelven is írt dalokat, jellemzően angol dalszövegekkel hódít a Carbonfools, a
2000-es évek elején alakult zenekar. Zenéjük ötvözi a humort és a kísérletező kedvet, ezt
többek között az eddigi albumcímeik is híven tükrözik: Poisoned Goulash. Carbonheart,
Carbonsoul, Carbonsweet, Carbonbliss, Carbonflames. Fóris-Ferenczi Gábor, a zenekar
énekese elárulta, hogy az őszre tervezett lemez címe még függőben van. Tehát az is lehet,
hogy a zenekar szakít az eddigi hagyományokkal, és nem lesz játék a szavakkal, és nem a
carbon jegyében fogan majd az album címe.
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kább az az izgalmas, amikor ezeket össze tudjuk
keverni és megfelelően ki tudjuk egyensúlyozni
valami igazán „carbonos” hangzásra. Nagyon jó
olyan profi, tapasztalt és képzett zenészekkel
együtt dolgozni, mint a DJ-producerünk, Titusz,
a basszusgitárosunk, Milán, a dobosunk, Benő és
Barna, a gitárosaink. Így általában gördülékenyen
mennek a dolgok.

A Carbonfools zenekar is fellép a budafoki közönség előtt, az öttagú formáció kifejezetten kedveli
a nyár végi, hangulatos bulikat, legutóbb májusban jártak nálunk a kerületben, akkor leszakadt
az ég. Reméljük, az időjárás az idén kegyeibe fogadja a zenészeket és persze a közönséget is.
– Hogyan sikerült a nyári fesztiválszezon? Ahogy
látom, elég sűrű volt a program, és továbbra is
nagyon interaktív a kapcsolat a zenekar és a
rajongótábor között. Ez hosszú évek kitartó munkája, vagy jelentősen rásegít a jelenlét a közösségi
médiában?
– Remek nyarunk volt. Jártunk mindenfelé az
országban, fesztiválokon, városnapokon, szabadtéri klubokban, de Románia és Szerbia sem
maradt ki a koncerthelyszínek közül. Játszottunk
olyan helyen, ahol még nem, vagy csak nagyon
régen járt a zenekar, és volt olyan is, ahova szinte már „hazajárunk”. Mindkettőnek megvan az
előnye: jó látni, amikor valakit sikerül egy-két dal
után elvarázsolnunk, de persze azt is imádjuk,
amikor olyan klubhangulatú bulin lépünk fel, ahol
elő tudunk venni ritkán játszott dolgokat, vagy
ki tudjuk próbálni az új lemezre készülő dalokat.
Eléggé odafigyelünk a közösségi felületeinkre,
de persze mindig lehetne még többet foglalkoz-

ni vele. Rajta vagyunk ezen, sokat beszélünk róla,
tanulunk, próbálunk fejlődni is benne. Alapvető,
hogy minden üzenetre válaszolunk, és folyamatosan töltjük az Instagram- és a Facebook-oldalunkat is. Nem mellesleg van egy Facebook-csoport
is, ahova akár külön is gyártunk kissé személyesebb képeket, videókat, posztokat. A honlapunkat
is felfrissítjük hamarosan, már megkezdődtek az
ötletelések.
– Ha létezne a legszórakoztatóbb albumcímekkel
jelentkező magyar zenekarok versenye, minimum
dobogósok lennének: Carbonheart, Carbonsoul,
Carbonsweet, Carbonbliss, Carbonflames, előtte
Poisoned Goulash. Utóbbit leszámítva mi ez a sok
játék a Carbonnal? Mire utal, keressünk benne
koncepciót, vagy felesleges?
– Az előző lemeznél talán fel sem merült, hogy
lehet, nem „Carbon-valami” lesz a címe. Egyértelmű volt. Lassan el kell kezdenünk kitalálni a most
ősszel-télen megjelenő lemezünk címét is. Jó játék lesz ezen megint ötletelni a zenekari buszban.
Egyébként is folyamatos a szóviccáradat az utazások alatt és az öltözőben. Ha koncepciót keresnél, akkor inkább azt mondanám, hogy a carbonban – úgy általában – mindig van valami humor.
Nem mindig harsány, és nem is mindig feltűnő.

Sokan mondták már a közönség tagjai közül, hogy
még mindig vesznek észre finom, vicces elemeket a régi dalokban. A próbákon mi is szívesen játszunk tovább, kísérletezünk a már kész dalokkal,
és sokszor olyan verzió kerül a koncertműsorba,
amit a lemezen nem így ismerhetett meg a közönség. Úgy tapasztaltuk, hogy általában bejön
nekik az újabb csavar.
– Ezek szerint az új lemez is ilyen „humoros” lesz?
– Igen, erre törekszünk. Két új dalt már játszottunk
is róla az egyik koncerten. Jól működött mindkettő, legalábbis ez volt a közönség visszajelzése.
Ezek közül az egyiket hamarosan bárki meg tudja
majd hallgatni, és egy érdekes videót is forgattunk hozzá. Ahogy vége lesz a nyári szezonnak,
rámegyünk az album befejezésére. Jól állunk,
amint lesznek pontos megjelenési dátumok, tájékoztatjuk a közönséget a különböző információs
csatornáinkon.
– Milyen zenék hatottak rátok magyar és külföldi
vonalon?
– Ez elképesztően nehéz és összetett kérdés.
Felsorolhatnánk a világ összes műfaját, hiszen
valamelyik tag biztos rámondaná, hogy azok közül van a kedvence vagy az egyik kedvence. In-

– Örökzöld téma: magyar vagy angol dalszöveg-e
a nyerő. Rengeteg példa van a hazai szcénából,
hogy egy zenekar angol dalszöveggel kezdi, aztán
átnyergel a magyarra. Ti miért maradtok az angolnál? Miért nem vonz a magyar? Vagy ez a nemzetközi piacnak szól?
– Természetesen van benne „nemzetköziség”
is, de ez nem alapvető koncepció. Valahogy ez
jött be nekünk, de fontosnak tartom elmondani,
hogy volt már magyar nyelvű dalunk is. Nemrég
elkezdtünk egy román nyelvű szövegkezdemén�nyel foglalkozni, de ezt még nem fejeztük be. Ha
hirtelen megtanulnék svédül, biztos kipróbálnám,
hogy abból össze tud-e jönni valami. A Carbonfoolsban elég nagy a mozgástér. A dalszövegekben és a zenei részen is van lehetőségünk új
dolgokat kitalálni, játszadozni, próbálgatni, feszegetni a határainkat. Ha végül valami jó jön ki
belőle, akkor azt úgyis feltesszük a lemezre, vagy
bevesszük a koncertműsorba.
– Hamarosan Budafokon játszik a zenekar. Korábban jártak nálunk?
– Tavaly májusban volt egy budafoki, pontosabban nagytétényi buli, ha jól emlékszem, leszakadt az ég, így egy kicsit kapkodósan kellett
fedett helyre költöznünk. A hangulat ennek ellenére kiváló volt. Most csak azt tudom előre mondani, hogy elképesztően jó lesz a koncertünk! Én
kifejezetten szeretem ezeket a nyár végi városi
bulikat, imádom a pezsgő és nehezen meghatározható, érdekes hangulatukat.
– A bor- és pezsgőfesztivál kapcsán kötelező zárókérdés: melyik a zenekar kedvenc nedűje borból és
pezsgőből?
– Pezsgőzni nem nagyon szoktunk. A laza,
könnyű rozék és gyümölcsös-fűszeres fehérborok el tudnak csábítani. Biztos vagyok benne,
hogy egy-két fajtát kipróbálunk majd a helyszínen is.
Szilágyi László
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A sokoldalú Malek Andrea a Soulistic nevű
formációval lép fel a borfesztiválon

Népdalok új köntösben
A zenészcsaládból származó Malek Andreát
két évtizede végzős színművésznövendékként
láthatta az ország a nagy sikerű Szomszédok
tévésorozatban. Mára zárójelbe került a film
és a színház, a háromgyermekes anyukát leggyakrabban koncertszínpadon látni. Pedig ha
gyerekként kicsit agilisabb, és kiáll az érdekeiért a zenész szülei előtt, lehetett volna belőle
kertész vagy könyvtáros. A budafoki közönséget a magyar népdal-feldolgozásokkal készül
elvarázsolni a Soulistic zenekarral.
– Zenészcsaládból származik, édesapja zeneszerző,
karmester, édesanyja énekesnő, majd énektanár, az
Egyesült Államokban élő fiútestvére zeneszerző. Volt
más csábítás, vagy nyilvánvaló volt, hogy a zene mellett köt ki? Ha nem énekelne, most mivel foglalkozna?
– A szüleim nagyot néztek volna, ha gyerekként előállok azzal, hogy kertész szeretnék lenni. Valószínűleg összeomlottak volna… Pedig jó
kertész lettem volna vagy állatgondozó, esetleg
könyvtáros, misszionárius. Ha tengerpartra születek, talán ki sem jövök a delfinek közül, és akkor
most mással készítene interjút.
– A honlapján azt olvasom, hogy „a magyar népdal
annyi lehetőséget kínál, olyan gazdag, hogy nincs is
más lehetőségünk, mint tisztelettel közelíteni felé”.
Mikor és miért érezte úgy, hogy ezzel a műfajjal érdemes foglalkoznia?
– Mint magyar zenészember, gyerekkorom óta
tanulom és éneklem a népdalainkat. Az más kérdés, hogy hosszú ideig nem ezzel léptem színpadra. A gyerekeim viszont erre aludtak el, magyar
dallamokat énekelve, dúdolva kirándultunk a
barátaimmal, játszottam zongorán őket, érettségiztem belőle. Szóval, mindig is az életem része
volt. Ma már szinte hihetetlen, hogy csak három
éve találkoztam Jáger Bandival, aki már a második
beszélgetésünk során nekem szegezte a kérdést:
Andi, te hogy állsz a népdalokkal? Bandi ugyanis
gyerekkora óta gyűjtögette a szépen átdolgozható

népdalokat. Ezzel elkezdődött egy újabb intenzív
alkotói korszak mindkettőnk életében, és úgy tűnik, egyre csak szebb és értékesebb lesz… Hát, így
alakult meg a Malek Andi Soulistic.
– Szintén a honlapról csemegézve: a „Soulistic” név
a lélek és a zene közötti szoros kapcsolatra utal.
Miért tartotta fontosnak így meghatározni a zenekar
stílusát?
– A népzene a mi kincsünk, olyan sokszínű és
mély, mint amilyenek eredetileg mi, magyarok vagyunk. Ez körülbelül olyan, mint hogy sok kedves
anya van a világon, de mind közül a saját édesanyánk a legkedvesebb. A nevünkkel is hangsúlyozni szerettük volna, hogy mennyire a lelkünkből
szól ez a zene. A lélek pedig minden lélegzetvétellel törekszik felfelé az Istenhez, ez is sokszor
megjelenik a dalainkban. Saját szerzeményeink is
születnek, nemrég gospellemezt készítettünk.
– Egyetért azzal, hogy a reneszánszukat élik a
zenei feldolgozások? Van, aki – például Katie
Melua és Nouvelle Vague – rockslágereket
ad elő könnyebben fogyasztható stílusban, mások verseket zenésítenek meg.
Miért lehet közönségigény a „sarkából
kifordított” dalok megszületésére?
– Azzal együtt, hogy szerintem is
sokszor az eredeti a legjobb megoldás,
mi lenne, ha Diana Krall vagy Michael Bubblé nem dolgozta volna fel a régi
Frank Sinatra-, Nat King Cole-örökzöldeket, és még mindig abban az 1950-es évekbeli hangszerelésben játszanák a dalaikat…?
Megfigyeltem, hogy nálunk valamilyen rosszul
felfogott szeméremből személyes sértésnek
vesznek minden feldolgozást. Johann Sebastian Bach istenáldotta, zseniális muzsikus volt,
de milyen fontos munkát végeznek azok, akik a
műveit a megfelelő tisztelettel és szakértelemmel újraértelmezik! Közelebb hozzák a ma emberéhez ezt a felbecsülhetetlen zenei értéket!
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A régi épületeket is felújítjuk, áramot vezetünk
a falakba, mosdókat építünk, műanyag székeket
rakunk a bálterembe, hogy koncertet lehessen
szervezni. Ott senki sem sírja vissza a fáklyát meg
az árnyékszéket... Szerintem örülnek a művek,
hogyha avatott kéz újra életre hívja őket!
– Rengeteg zenei stílusban bizonyított, melyik áll a
legközelebb a szívéhez: a musical, a jazz, a pop vagy
a sanzon?
– Először klasszikus zongorát tanultam, abból
is érettségiztem a budapesti Konzervatóriumban. Ezért nálam ez az alapja minden másnak, a
komolyzene mondanivalójához és nehézségi fokához ma csak a jazzt tudom hasonlítani. Olyan
zenei up to date-felkészültséget, mint amivel a
mai vezető komolyzenészek rendelkeznek, csak
a jazzisták tudnak felmutatni. A műfaj sajátossága, hogy végsőkig lehet finomítani vagy ellenkezőleg, megterhelni drámával, érzelmekkel. A pop
vagy a musical ma már ledobja magáról ezeket a
terheket. Ez nem kedvez a csupaszív előadóknak.
– A Voice tehetségkutató versenyen mentorszerepben láthattuk a tévében. Mi az, ami leginkább
megvan a mostani fiatalokban, és mi az, ami talán
hiányzik belőlük az ön generációjához képest?
– Nagyon tanulságos volt a Voice egy évada,
sok mindent megértettem a mai média világából.
Schwartz Dáviddal ma is tartjuk a kapcsolatot, ő
szeretnivaló, szociális emberke, aki rettenetesen
jól énekel… Az a legfontosabb, hogy lehetőleg
találja meg mindenki a saját személyes hangját
és mondanivalóját, mert abból virágzik ki a művészet.

– Számtalan díjjal jutalmazták a pályafutása során,
mire a legbüszkébb, ha ki tud emelni néhányat az
eddigiek közül?
– A gyerekeimre vagyok a legbüszkébb, helyesebben végtelen a hálám miattuk Isten felé. És
egyébként is, gyönyörű életet kaptam, ez három
embernek is elég lenne.
– Budafok hivatalosan is Budapest bornegyede
lett. Járt már a kerületben, ismeri a pincejáratokat?
Koncertezett korábban nálunk?
– Igen, a Budafok Big Band és a Kaméleon Big
Band vendége is voltam már, de a pincejáratokat
nem ismerem. Nagyon izgalmas lehet.
– Fogyaszt bort, netán pezsgőt?
– Életem delén már csak nézegetem a szép üvegeket, hordókat. Az én italom a tiszta víz és a tea.
Szeretem a szép borokat, tisztelem a borászokat.
Tetszik, hogy elegáns, mégis természetes környezetben fogadják az igényes közönséget finom
étellel, szép, helyi borokkal, hozzá illő, finom, érzelmes és gondolatébresztő zenével.
Szilágyi László
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A közös muzsikálás
hatalmas ereje
A Náray-paradoxon: akkor is jazzt játszik,
amikor nem jazzt játszik
Náray Erika színésznő és énekesnő szeptember 1-jén a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon
lép fel. A jazzről, hivatásáról és a borokról
beszélgettünk vele.

– Szeptember 1-jén Kamarás Ivánnal és a Budafok
Big Banddel lép fel a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon. Hogyan készülnek erre, mire számíthat a
közönség?
– Amikor annak idején elvégeztem a jazz
tanszakot, rengeteg zenész barátra tettem szert,
és az évek során kialakult egy csapat, amelynek
tagjaival állandóan dolgozom, de mindig kapok
felkéréseket más zenekaroktól is. A Budafok
Big Banddel már másodjára lépek fel, és olyan
dalokat válogattunk ki, amelyeket a közönség
nagyon fog szeretni. Ez olyan koncert lesz, amelyen nemcsak a jazzrajongók fognak jól szórakozni, hanem azok is, akiket beszippant az élőzene varázsa. Amikor együtt muzsikál ennyi ember,
az maga a csoda.
– Nagyon fontos az ön számára a jazz. Hogyan látja,
miként lehet manapság ezt a műfajt népszerűsíteni?
– Én ezt a missziómnak tekintem. Évek óta
még azokba a műsoraimba is rendszeresen belecsempészek jazz-sztenderdeket, amelyeknek
nem feltétlenül ez a tematikája. A jazz lényege
az improvizáció és a muzikalitás, és ez minden
produkciómban jelen van, és csak olyan zenészekkel tudok játszani, akik legalább annyira
szeretik ezt a műfajt, mint én. Úgy szoktam mondani, hogy én akkor is jazzt játszom a zenekarommal, amikor éppen nem jazzt játszom. De ezt
sohasem direkt módon teszem: a gyerekeknek
szóló tematikus műsoraimon, hangszerbemutatókon sem úgy közelítem meg a dolgot, hogy azt
mondom a gyerekeknek, figyeljetek, mert most
jazzt hallotok, inkább az élőzene varázsát próbálom átadni nekik.

– Nagyon sok mindennel foglalkozik: színészként játszik színházban és filmekben, szinkronizál, ezenkívül
koncertezik. Hogyan férnek meg ezek a tevékenységek egymás mellett?
– Számomra mindig is fontos volt, hogy ezek a
műfajok mind jelen legyenek az életemben, tehát ne csak színésznőként legyen lehetőségem
előadásokon énekelni, hanem legyen egy saját
zenekarom, s eldönthessem, mit énekelek és kikkel muzsikálok. Nem véletlenül szántam rá négy
évet, hogy elvégezzem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán a jazz-ének szakot, életem egyik
legjobb döntése volt.
– A nyáron is sok helyen lépett fel. Jut ideje a feltöltődésre?
– Ez az idei nyár nem erről szólt. Azt szokták
mondani, az ember mindig maga dönti el, hogy
mennyit vállal, de ez nincs teljesen így. Amikor olyan feladatok jönnek, amelyekről tudjuk,
hogy mind emberileg, mind szakmailag építenek minket, azokra nagyon nehéz nemet mondani. Most ez egy ilyen korszak az életemben,
rengeteg nagyon jó feladattal, sok fesztivállal,
amibe beletartozik például a Zsidó Művészeti
Napok, a Margitszigeti Szabadtéri Fesztivál és a
Montenegrói Jazz Fesztivál a Budapest Jazz Orchestrával. Ilyen „húzós” időszakokban általában
roppant fegyelmezetten élek, amint lehet, lefekszem, pihenek, mert tudom, hogy másképp nem
fogom bírni. Ősszel, majd a Budafoki Pezsgő- és
Borfesztivál után jön egy kicsit lazább időszak,
amikor lesz lehetőségem pihenésre.
– Az ősz folyamán hol lép fel, milyen produkciókban
láthatjuk?
– A Menopauza dübörög a Játékszínben, szeptemberben és októberben tizennégyszer játsszuk.
Emellett újraindul a Müpában a Jazzrajongók című
állandó műsorom, ami nagyon fontos része az éle-

temnek: szeptemberben Lackfi János költő lesz
az első vendégem. Remélem, emellett lesz majd
időm arra is, hogy egy kicsit kiengedjek. Kaptam
ajándékba két utat, ezeknek már csak az időpontját kell megválasztani: Brüsszelbe és Isztambulba
utazom, az egyik helyre a lányommal, a másikra pedig a testvéremmel. Egyébként tavaly is azt
gondoltam, hogy ősszel majd pihenni fogok, aztán
egyik napról a másikra bekerültem a Menopauza
előadásba, amit aztán rengetegszer játszottunk,
úgyhogy soha nem lehet tudni, mi következik.
– Budafokon a borfesztiválon lép fel. Vannak kedvenc borai?

– Az egyik nagyon kedves barátom borlovag,
és ő megtanított engem bort inni. Értő módon.
Ha csak tehetjük, el is megyünk különböző borvacsorákra, és ezeken végigkóstoltat velem különböző fajtákat. Ennek azonban vannak hátrányai is: már csak ott tudok bort inni, ahol tudom,
hogy igazán jót lehet kapni. A fehérborokból az
illatosak a kedvenceim, a vörösek közül pedig a
nagyon testeseket szeretem, amelyek inkább a
férfiak kedvére valók. Azt hiszem, meg kell érni
ahhoz, hogy az igazán jó borokat értékelni tudjuk. Mert a jó borban benne van az egész élet, és
ez csodálatos.
Izsó Zita
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Szeptember 20., péntek, 18.00

Arccal a zene felé
1222 Budapest, Nagytétényi út 31–33.
Telefon: 06-1-226-0559, 06-1-226 -5317
Fax: 06-1-227-3427. E-mail: info@klauzalhaz.hu,
Web: klauzalhaz.hu, facebook.com/Klauzalhaz
szeptember 28., szombat, 8.00–18.00

Családi Grill Nap

Várjuk a kerület apraja-nagyját az Országos profi és
hobbi grillbajnokságra, melyet a Szabadtűzi Lovagrend Gasztronómiai Egyesülettel együttműködve
szervezünk meg.
Miért érdemes ellátogatni a rendezvényre?
– Szakképzett animátorok vigyáznak és szerveznek
ügyességi vetélkedőt és sportversenyeket a gyerekeknek.
– A díszítés művészete címmel gyümölcsszobrász
workshop.
– Hogyan készítsünk profi ételfotót? címmel a Budafoki Fotóklub tagjai a versenyen készülő ételek fotózása kapcsán adnak hasznos információkat az ételfotózás szakmai fogásairól.
– A szép asztal címmel Dózsa György Schnitta-díjas
éttermi mester, szakoktató és Balogh Ferenc Schnitta-díjas éttermi mester, az Éttermi Mesterek Klubjának elnöke a terítés rejtelmeiről tart bemutatót.
– A rendezvény hangulatához illő, közönségbarát, a
hagyományos dixi-muzsikát játszó Budapest Marching Jazz Band együttes fellépése (kora délutántól a rendezvényen, vonulva, más-más helyszíneken,
17.00 órakor egyórás színpadi koncert).
– Ingyenes kóstolási lehetőség, büfé.
A verseny a magyar gasztronómia egyik elismert, országos publicitású rendezvénye. A nevező profi szakácsokból és a grillezést kedvelő amatőrökből álló csapatok előre meghatározott alapanyagokból,
meghatározott időrend szerint készítik el az ételsorokat, ami folyamatos látványosságot biztosít a nézőknek, érdeklődőknek. A belépés díjtalan!

Kiállításmegnyitó
S. Varga Ilona – ALion sport- és természetfotósként, valamint rövidfilmrendezőként kezdte a „vizuális szakmát”. Koncertfotósként, élő, vaku nélküli portrékat készít, ezekből az alkotásokból mutat be néhányat, nekünk.
„A vadász ül hosszú, méla lesben, vár felajzott nyílra gyors vadat…” – szól az idézet Vörösmartytól. A fotós is hasonlóképpen járhat el, ha van rá ideje, lehetősége. Meg is éri, hiszen kiváló képeket lehet készíteni hosszas előkészületekkel, jó „fegyverzettel”. Mint
évtizedek óta koncert- és táncfotósként dolgozó fotográfus, ezt némileg cáfolni vagyok kénytelen. Sőt!
Vannak visszahozhatatlan, megismételhetetlen pillanatok, amelyek esetében lehetetlen az aprólékos
precizitásra való törekvés.” – S. Varga Ilona
A kiállításon az Airmatahari duó zenél, énekel Sintho
Solo. A kiállítást Eifert János fotóművész nyitja meg.
A kiállítás megtekinthető október 1-ig.

zongorista. Szereplők: Őze Áron, Földes Eszter, Szerednyey Béla/Kerekes József, Pusztaszeri Kornél,
Csonka András
Rendező: Szente Vajk
A Játékszín vendégelőadása.
Az előadás hossza 2 óra 30 perc, egy szünettel
Jegyár: 3500 és 3900 Ft – klauzalhaz.jegy.hu

A zene világnapja
Október 3., csütörtök
Rendhagyó Irodalomóra a Klauzál Gitár Banddel, a
kerület iskoláiba látogatnak el a fiatalok, ahol megzenésített verseket adnak elő.

Babáknak a részvétel díjtalan, belépőjegyet a felnőttek részére szükséges váltani.
Jegyár: 600 Ft – klauzalhaz.jegy.hu
Október 6., vasárnap, 18.00

John William
Duarte zeneszerzőre
emlékezünk

Szeptember 22., vasárnap, 19.00
Klauzál-bérlet 2019. ősz, 1. előadás

A szőke ciklon

– zenés akcióvígjáték
Rejtő Jenő–Szente Vajk–Gulyás Levente
„Az élethez kell egy kis őrültség!” – és Evelyn Weston személyesen hozza el nekünk, miközben egy fegyenc szoros kíséretében az Álmodó Buddha nevű szobrocskát hajszolja, s bár az autóvezetés terén
erős hiányosságokat mutat, ez nem zavarja abban,
hogy szőke ciklonként kapja föl s hurcolja Európán és
a Szaharán át a borostát nem tűrő tudóst, Sir Bannistert. Öt színész huszonöt szerepben, meg még egy

Október 4., péntek, 19.00
Hegedűs Endre és a Somogyi Vonósnégyes koncertje
A Zenei világnap alkalmából a vonósnégyes tagjai:
Somogyi Péter I. hegedű, Lendvai György II. hegedű,
Tóth Balázs mélyhegedű, Pólus László gordonka
Műsor:
Mozart: B-dúr szonáta K. 333
Chopin: cisz-moll polonéz, op. 26
Chopin: A-dúr polonéz, op. 40
Chopin: cisz-moll scherzo, op. 39
szünet
Brahms: f-moll zongoraötös, op. 34
A belépés díjtalan!
Október 6., vasárnap, 9.30
Koncerten a babám!
A babalélek-simogató dallamok mellett rövid mese és mondóka is várja a babákat és a kikapcsolódni vágyó szülőket babakoncertünkön. A Gardrób Művészeti Csoport baba-szülő koncertjén a klasszikus
zenével ismerkedhet meg a család. Puha párnákon,
babzsákon és szőnyegen együtt pihenhetnek és szórakozhatnak gyermekükkel.
Művészeti vezető: Nagy Judit fuvolaművész

Koncert a zene világnapja és John William Duarte angol zeneszerző születésének 100. évfordulója alkalmából. A koncerten a szerző szólógitár-darabjait hallhatjuk Juhász Anikó tolmácsolásában, emellett duók
is elhangzanak Bodrogi Éva énekművész és Klimászné Varga Zsófia fuvolaművész közreműködésével.
John Duarte zenéje modern színezetű, tonális muzsika, amelyre hatással volt a reneszánsz, a barokk,
a jazz és az angol népzene. A konceren Duarte nem
mindennapi életébe is betekintést nyerhetünk.
Jegyár: 1000 Ft – klauzalhaz.jegy.hu
Október 16., szerda, 18.00

A szívemre hallgassak,
vagy az eszemre?
Érzelmeink és döntéseink logikája
Mérő László matematikus, pszichológus előadása
Hogyan hozunk döntéseket, és hogyan lenne érdemes döntéseket hoznunk? Az ember alapvetően
nem racionális lény. Valóban észérvek alapján mérlegelünk? Mit tegyünk, ha mást súg a szívünk, mint
az eszünk? A professzor előadásait országszerte vas-
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tapssal köszöni meg a közönség. Titka abban rejlik,
hogy a hasznos ismereteket magas színvonalon, érhetően, érdekes sztorikkal és jó humorral tárja elénk.
Jegyár: 1600 Ft – klauzalhaz.jegy.hu
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Október 20., vasárnap, 15.00

Október 26., szombat, 19.00

Csárdáskirálynő

Harmadik
figyelmeztetés

Október 13., vasárnap, 18.00

A nagy Big Band párbaj
Budafok Big Band
vs. Hanság Big Band
Két big band zenekar méri össze tudását a zene nyelvén. Kiváló zenekarok egymást váltogatva vívnak játékos párbajt. A műsorban
swing-, jazzdallamok, s latinés funkyfeldolgozások is helyet kapnak. Mindkét zenekar megannyi szakmai elismerés birtokosa. A Budafok Big Band 1994-ben alakult (művészeti vezető:
Puskás Csaba), a Hanság Big Band pedig 1997-ben
Kapuváron (művészeti vezető: Kiss József).
klauzalhaz.jegy.hu

megaházibuli-koncert
Tíz éve született a zenekar a Magyar Színház büféjében, és szilveszterkor léptek fel együtt először „jelmeztelenül”. Azért nagybetű, mert ez volt a buli címe.
Tagok: Gémes Antos, Fillár István, László Zsolt, Cserna Antal. A Harmadik Figyelmeztetés azokat a dalokat játssza, amelyek slágerek minden időben. LGT,
Máté Péter, R-GO, Kovács Kati, Szécsi Pál, de van
Quimby és Kispál is. Pop-rock klasszikusokat dolgoznak fel bármely időből. A sokgenerációs házibulira a
„mindenkit várnak” nem csak duma. Szülők, nagyszülők, gyerekek, unokák csápolhatnak együtt és énekelhetnek a színészzenekarral teli torokból.
Jegyár: 2900 Ft – klauzalhaz.jegy.hu

Október 17., csütörtök, 18.00

Kiállításmegnyitó
és könyvbemutató

Vén Emil Galéria
Radóczy Mária: Álmodni mertem... című könyvének
bemutatója a Festészet napja előestéjén
A kiállítást megnyitja: Feledy Balázs művészeti író
A könyvet bemutatja: Demeter László muzeológus, a
baróti Tortoma Könyvkiadó igazgatója
A könyv önéletrajzi részleteit felolvassa: Tallián Mariann színművész
A kiállítás megtekinthető 2019. november 3-ig

operett 3 felvonásban
Kálmán Imre–Békeffi István
Éljen a szerelem! Ez volt Kálmán Imre legnépszerűbb
operettjének eredeti címe, melynek minden dala sláger lett: A lyányok, a lyánok, Túl az Óperencián, Álomálom, Te rongyos élet, Az asszony összetör! Hajmási
Péter, Hajmási Pál…A minden idők legjobban megírt,
legtöbbet bemutatott és legtöbbször előadott operettje 1915-ben lenyűgözte a bécsi és a budapesti közönséget, népszerűsége azóta töretlen.
Szereplők: Kalocsai Zsuzsa, Harsányi Gábor, Egyházi Géza, Fogarassy Bernadett, Czető Roland, Tunyogi Bernadett, Gyurity István, Faragó András/Benkóczy Zoltán, Benedek Gyula, Pálfai Péter, Egri László,
Bodrogi Attila, valamint a színház tánc- és énekkara.
Kísér a színház zenekara Bíró Attila vezetésével.
Rendező: Halasi Imre
Jegyár: 2800 Ft, szenior bérlettel 2400 Ft.
klauzalhaz.jegy.hu

nem is emlékeznek, hogy hová tehették, de a három
idegen közül egy tisztában van vele, milyen sokat ér.
Ám a hamarosan hazaérkező háziasszonyt, a gyanútlan Susyt még a látása sem segít abban, hogy felismerje az egyre növekvő veszedelmet. Bravúros szerepjátékok egész sorával próbálják a bűnözők kiszedni belőle azt, amiről fogalma sincs. Igazi macska-egér
játszma kezdődik, és a növekvő sötétben összemosódik, ki az üldöző és ki az üldözött.
Szereplők: Kovács Patrícia, Szabó Kimmel Tamás,
Nagy Dániel Viktor, Ficzere Béla, Horváth Virgil
Rendező: Novák Eszter
A Belvárosi színház vendégelőadása
Az előadás hossza egy részben 1 óra 30 perc
Jegyár: 3500 és 3900 Ft – klauzalhaz.jegy.hu
Október 27., vasárnap, 9.30

Családi vasárnap

Október 27., vasárnap, 19.00
Klauzál-bérlet, 2019. ősz, 2. előadás

Várj, míg sötét lesz

krimi – Frederick Knott
Három idegen férfi találkozik egy üres lakásban. Keresnek valamit, ami a háziaknak nem jelent semmit,

10.00 Az Alma Együttes koncertje
Buda Gábor, a 22 évvel ezelőtt megalapított Alma
Együttes ötletgazdája, frontembere, énekese és zeneszerzője 2018 augusztusában új zenei alapokra
helyezte az általa kialakított hangzást. A Gábor által
komponált dalok több mint 275 milliós Youtube-letöltéssel büszkélkedhetnek. Olyan sikeres rajzfilmzenéket írtak, mint a Bogyó és Babóca sorozat, főcímdalt készítettek a Khumba című 3D-s animációs
rajzfilmhez, sőt nagy sikerrel fut a Pesti Magyar Színházban zenés gyerekdarabjuk ,az Almaszósz.
9.30–13.00 A Fogamra való Oktatás
Betekintés a „bűnös” élelmiszerek világába, gyereknyelven tartott színes előadás.
Jegyár a koncertre: 2100 Ft – klauzalhaz.jegy.hu
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család több tagja is elnyerte az utóbbi években
a Budafok Pezsgője kitüntető címet. A fesztivál
ideje alatt az érdeklődőket csoportosan vezetik
végig a pezsgőpincében, ahol megtekinthetik
a tradicionális pezsgőkészítés főbb lépéseit és
folyamatát, illetve megkóstolhatják a rendkívüli kedvezménnyel kínált pezsgőket és borokat.
Augusztus 31-én 19 órakor fellép a pincében St.
Martin, szeptember 1-jén 21 órakor a „MIRAR”,
Minden Idők Rock’n’Roll Zenekara ad koncertet.
A családi vállalkozásban működő Katona
Pincészet jelenleg 50 hektáron termeszt szőlőt
a Balaton déli oldalán. A szőlőt boglári pincészetükben dolgozzák fel és érlelik palackozásig,
valamint kierjedt boraik egy részét budafoki pincéjükbe szállítják további kezelésre, érlelésre. Itt
történik a palackozás és ezután az értékesítés.
Boraikat reduktív körülmények között acéltartályokban őrzik palackozásig, emellett készülnek
borok 225 literes barrique- és 500 literes ászokhordókban is.
A borászat munkájában – ahol a korszerű technológia jól megfér a hagyományokkal – fontos
szerepet tölt be a második generáció. Boraik a
nyári napsugarat, az aranyló fürtöket, a tavaszi
friss erőt és a termékeny földet rejtik magukban.
Az eredmény: tiszta, gyümölcsös ízű, zamatos borok, finom savtartalommal. A fesztivál ideje alatt
csak szombaton lesz nyitva a borház. Ezen a napon lesz borkóstoló, pinceséta, kézműves sajtkülönlegességek, finom ételek, kiállítás, gyermeksarok és hangulatos élőzene.

A Garamvári pezsgőpincétől a Várszegi
Pincészetig patinás és új vállalkozások
várják a borbarátokat

Betekintünk Budafok
Pincéinek világába
A Garamvári Szőlőbirtok pezsgőpincéje, a Katona Pincészet, a Kemendy Tradicionális Pezsgőműhely, a Lics Pincészet, a Seybold-Garab Pince, a Törley Pezsgőpincészet és a Várszegi Pince
mind-mind Budafok föld alatti világának rejtelmes bugyrai. Körséta a titkok labirintusában.

A Garamvári Szőlőbirtok a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon a saját 85 hektáros, balatonlellei birtokán termelt friss, illatos fehérborait és harmonikus, testes vörösborait kínálja,
amelyek több kitüntető címet nyertek az utóbbi
borversenyeken. Az alapborok a balatonlellei
ültetvényekről kerülnek a pezsgősítéshez a Sörház u. 20. szám alatti pezsgőpincébe, amely már
a XIX. század elejétől kezdve nagy borászati és
pezsgőkészítési hagyományokkal rendelkezett.
Ebben a pincében francia hagyományokon alapuló tradicionális technológiával, hosszú érlelési idővel készülnek a Garamvári márkanévvel
megjelölt pezsgők a hazai és nemzetközi piacokra. A pezsgők 18–24 hónapig érlelődnek a
kiváló mikroklímával rendelkező föld alatti világban, mielőtt forgalomba kerülnének. A pezsgő-

A Kemendy Tradicionális Pezsgőműhelyben zajló szőlőtermesztés és borkészítés története egészen a család II. világháború előtti
időszakáig nyúlik vissza, melynek kalandos történetét bárki meghallgathatja a borfesztivál ideje
alatt tartandó pincesétákon. A Kemendy Tradicionális Pezsgőműhely Kft. elindítója ifjabb Kemendy László volt, aki a nagyvállalati munkáját maga
mögött hagyva, nehéz, de határozott döntéssel
2016-ban megalapította pincészetét. Eredeti
céljuk és egyben a vállalkozás lényege az volt,
hogy barátaiknak, ismerőseiknek finom pezsgőket készítsenek, olyanokat, amelyeknél nem kell
megmagyarázni, hogy mit, hol és mikor kell érezni, miért ilyen vagy olyan a stílusa. Egyszerűen jó
ivású legyen, és örömét lelje benne az, aki megkóstolja. A családi vállalkozás jellegéből adódóan
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kis mennyiségeben kuriózumokat állítanak elő:
finom, jó szerkezetű alapborokból, szigorú higiéniai viszonyok között, precíz technológiával, érdekes, limitált szériájú pezsgőket készítenek.
A Budafok központjában található Lics Pincészet a fesztivál ideje alatt ismét látogatható lesz.
A pince története az 1790-es évekre nyúlik vissza,
itt először a prefektus, Savoyai Jenő tárolta a borait. A Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál ideje alatt a
szakmai pinceséták során a látogatók ízelítőt kaphatnak a Budapest Bornegyedeként is ismert Budafok helytörténetéből, a budafoki pincerendszer
kialakulásának történetéből, és megismerhetik Savoyai Jenő herceg egykori pincéjének történetét. A
pincészet mai tulajdonosa, a Lics család 1990-ben
vásárolta meg az 1700 négyzetméteres, 11 ezer hl
tárolókapacitású pincét. A Budafok több száz éves
borászati múltjából fennmaradt történelmi pince
értékeinek megőrzése és méltó módon való újbóli
hasznosítása elismeréseként 2012-ben Lics László
Podmaniczky-díjat kapott. A Lics Pincészet saját, a
Szekszárdi és Etyek–budai Borvidékek több mint
70 hektáros szőlőterületeiről származó borait érleli
és palackozza Budafokon. A pince udvarában található mintaboltban a pincészet teljes borkínálata
megvásárolható. A pincében klimatizált kóstolótermekben egész évben lehetőség van bejelentett
csoportoknak pincelátogatással egybekötött borvacsora szervezésére is. A rendezvény ideje alatt ingyenes pinceséták lesznek szombaton és vasárnap
12, 15 és 18 órakor. Az izgalmas időutazás mellett
élőzene is várja a látogatókat a pince udvarán, fellép a Gabró Music.
A Seybold-Garab Pince Budafok első utcájában, a történelmi Péter-Pál utcában található, ahol rengeteg látnivaló akad. Ilyen például
a Péter-Pál-kápolna, a 300 éves mezei juhar, az
impozáns Czuba–Durozier-kastély, amely egykor híres konyakgyárként működött. De ebben
az utcában kezdte munkásságát Törley József is,
aki a 41-es szám alatt lakott és rendezte be első
pezsgőgyárát. A 39-es szám alatt bújik meg a
Seybold-Garab Pince, ahol megtalálható Dél-Buda egyetlen iparművészeti műemléke, a Seybold
hordó, amelynek a homlokfalát Zsolnay porcelán
relief díszíti. A fesztivál első napján, pénteken 18
órakor nyílik meg az a kiállítás, amely digitális és
hagyományos technikák alkalmazásával mutatja
be Garab Norbert munkásságát. A pinceséta után

finom házias ételek várják a megéhezett vendégeket, a jó hangulatról Veres István tangóharmonika-művész gondoskodik. Szombaton 19 órától
ad koncertet az „Egy gondolat bánt engeband”
együttes.
A Budafokon található Soós István Borászati
Technikum lassan 120 éve folytatja a középfokú
borászszakemberek képzését, biztos egzisztenciát nyújtva az ide jelentkező nyolcadikos diákoknak érettségit adó és szakképző évfolyamain.
Emellett új lehetőséget biztosít a szakmai oktatásban is a szőlészet-borászat iránt érdeklődő
felnőttek számára indított tanfolyamos képzéseivel. Oktatásuk alapja az országosan kiemelkedő
gyakorlati bázis, hiszen tangazdaságuk és tanpincéjük korszerű technológiával, saját gépparkkal
rendelkezik, ezért tudják garantálni a gyakorlatorientált képzés megvalósítását, melyet a fesztivál
ideje alatt bárki megtekinthet; szombaton 14–23
óra között a Jósika u. 14. szám alatt. A hangulatos
iskolaudvaron megkóstolhatják az iskola minőségi borait és vegyszermentes mustjaikat is.

A Törley Pezsgőpincészet 1882-es megalapítása óta folyamatosan készíti kiváló pezsgőit.
Idén a látogatók az Anna utcában nemcsak a
palackban erjesztett és érlelt pezsgők előállítását és a díszteremben található 20 négyzetméteres mázas Zsolnay-csempeképet tekinthetik meg, hanem egy különleges tárlatnak
köszönhetően megismerhetik a magyarországi
pezsgőzés múltját és jelenét is. A Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont a cég sokszínű,
időnként nehéz, de egyúttal sikeres 136 évét
meséli el. Korabeli relikviák, feljegyzések betekintést engednek a magyar pezsgőzési kultúra születésébe és fejlődésébe. A gyűjtemény
nemcsak tartalmában, de külsejében is valódi
különlegességnek számít. A kiállítótérbe lépve
máris egy stilizált pezsgősdugó belsejében találja magát a látogató, amelyből egy „palackba”, majd egy „pezsgőspohárba” sétálhat át. Ez
a páratlan, újszerű formavilág a tárlatot még
egyedibbé és felejthetetlenebbé teszi. A vezetett pinceséták mellett a szervezők élőzenéről
is gondoskodnak. A borfesztivál szombati nap-

ján fellép a Madarak Házibuli Zenekar és DJ Galamb, vasárnap a Hahó Zenekar és DJ Galamb
játszik a közönségnek.
A Várszegi Pincészet hosszú ideje foglalkozik borkészítéssel, de hivatásszerűen 2010ben kezdte meg munkáját a Balatonboglári
borvidéken. Céljuk, hogy népszerűsítsék a kisebb családi vállalkozásokat, és jó minőségű
borokat kínáljanak a borkedvelőknek. Nagy
szorgalmat igénylő, a hagyományokat tisztelő,
de újító és kísérletező szemlélettel alapították
meg pincészetüket. Jelenlegi termőterületük
nagysága 25 hektár, ültetvényeik Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonbogláron
találhatók. Budafoki borászatuk érlelőpincéjében kapott helyet a kóstolópince is. Itt tematikus borbemutatókat tartanak, amelyekre
szeretettel várják a borértőket, borkedvelőket,
a borok csodálatos világával ismerkedő borbarátokat. A fesztivál ideje alatt a pincészet csak
szombaton lesz nyitva.
Viszkocsil Dóra
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Garamvári Vencel
kalandos hatvan éve
a borászszakmában

Hársfaágak
csendes
árnyán
Garamvári Vencel budafoki borász vehette át a Magyar Borakadémia által odaítélt Az év bortermelője életműdíjat. A borász
hatvan éve van a pályán, ebből az első harmincat az állami,
a másodikat a magánszektorban töltötte, nehézségekkel
és sikerekkel, de mindenképpen kalandosan.
Walther von der Vogelweide középkori német költő sorai juthatnak
az eszünkbe, amikor belépünk Garamvári Vencel budafoki pincészetének kovácsoltvas kapuján. Hatalmas lombkoronájú, széles törzsű hársfa áll a kert közepén, árnyékával beterítve a pázsitot. Nehéz
elképzelni, hogy a hatalmas fa és a mellette álló, kúriaszerű irodaépület alatt hatezer négyzetméter alapterületű pincében érlelik a
pezsgőt. Ez a hely már fiatal technikus korában sem volt ismeretlen
a hetvennyolc éves borász, Garamvári Vencel előtt. Mint meséli, az
épületben akkoriban a Monimpex termelőüzeme működött, ő pedig a friss pincemesteri oklevelével bekopogtatott, hátha kap munkát, de nem járt sikerrel. Nem gondolta volna, hogy harminc évvel
később már ő fog munkát adni itt másoknak, tulajdonosként.
A pince megvásárlásának története kalandos. Az egyik vásárlója,
egy svájci gombatermesztő, aki szerette a jó bort, azt ajánlotta neki,
társuljon be az ingatlan megvételébe. Amikor Garamvári Vencel meglátta, hogy milyen pincéről van szó, elkeseredett, hogy itt gombát
fognak majd termeszteni. Megdöbbentő volt az is, hogy az egész ingatlant meg lehetett szerezni kedvezményes áron. A tisztázatlan tulajdonviszonyok miatt a svájci üzletember visszalépett a vásárlástól, és
sikerült hosszabb tárgyalás után a Henkel cégtől megvenni a pincét.
Garamvári Vencel a Kertészeti Egyetem elvégzése után az első
harminc évét a szakmában a Budafoki Pincegazdaságnál, a Törley
Pezsgőgyárban töltötte le, és haladt előre a szamárlétrán, míg a
hetvenes években üzemigazgató lett. Később kinevezték a pezsgőgyárat vezető cég, a Hungarovin termelési igazgatójának.
– Már akkoriban nagy sikereket értünk el – emlékezik a borász. –
Hozzám tartozott a dollár- és a rubelelszámolású export is. A rekordunk 1983–84-ben volt, harmincmillió palack pezsgőt és ötvenmillió
palack bort értékesítettünk, miközben eladtunk százezer hektoliter

INTERJÚ borNEGYED 25

26 borNEGYED INTERJÚ

folyóbort is. A híresztelésekkel szemben nemcsak
a mennyiség számított, hanem a minőség is. Nagy
sikere volt itt a Grand Cuvée pezsgőnknek, amit
azóta is kedvelnek a vevők, 48 éve van változatlanul a piacon – büszkélkedik Garamvári Vencel.
– Aztán a nyolcvanas évek végén jött Gorbacsov, és összevonta a szemöldökét – veti közbe. –
Kevesebb lett a kivitel a Szovjetunióba. Ráadásul
az addig a kereskedelemben monopolhelyzetben lévő Monimpex mellett exportjogot kaptak a
termelő vállalatok is, és alakultak más külkereskedelmi cégek. Korábban is voltak „bunyók” a piacokért, de a nyolcvanas évek végén durvább lett
a helyzet – fogalmaz a borász. – Amikor például
a Coca-Cola bejött az országba, annyi koncentrátumot tudott értékesíteni, amennyit borban
visszavásárolt, ez a későbbiek során a bor javára
megkétszereződött.
A vállalkozó életében sorsdöntő változást jelentett a privatizáció is. A Hungarovin magánosításához ugyanis a dolgozói kivásárlást javasolta, hogy
ezzel magyar kézben tartsa a céget. A vállalatvezetés úgy döntött, hogy külföldi szakmai befektetőnek adja a Hungarovint. Az üzemi tanács a vita
végeztével a külföldi értékesítés mellett döntött.
Ez a cég azonban elsősorban a Törley Pezsgőgyár
miatt vette meg a társaságot, a többi részleg kevésbé érdekelte, így a privatizáció után a vállalat
dolgozói létszáma drasztikusan csökkent. – Engem
pedig egy boríték várt az asztalomon az irodámban
– fűzi hozzá a borász. – Ebben egy levelet találtam,
amiben az állt, hogy a továbbiakban nem tartanak
igényt a munkámra. Pár héttel a felmondásom előtt
kaptam meg a Munka Érdemrend ezüst fokozatát –
szomorodik el.
Garamvárinak persze nem kellett sokat várnia
az ajánlatokra, mert jó neve volt a szakmában. Két
cégben is társtulajdonos lett, az egyik a feleségével alapított Vinárium Kft., a másik a Prémium Kft.
volt. Hamarosan nagy sikereket értek el, ők importálták először például a Jägermeistert, a Graninit és a prémium söröket. Fél év múlva a Henkel
kereskedelmi igazgatója megkereste, ajánlatot
téve a korábbi pozíciójának ismételt betöltésére.
Ezt nem fogadta el, mert ekkor már két általa alapított cégben volt társtulajdonos.
Garamvári Vencel egykori évfolyamtársai között kiváló borászok voltak (Tiffán, Gere, Thummerer), a kapcsolatok miatt is jól ment az üzlet. Ezért
gondolt arra, hogy a kereskedésen felül a szőlőtermelésbe és a borászkodásba is belekezd, így a
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Konyári családdal közösen megalapították a balatonlellei Szent Donatus Kft.-t. Ezt követően vették
meg a budafoki pincéjüket is, ahol 1997-ben elindították a pezsgőgyártást. Az értékesítés szépen
növekedett, különösen az angol és a kínai piacon
értek el ez idő tájt szép eredményeket. 2003-ban a
balatonlellei szőlőbirtoknak 100 százalékos tulajdonosaivá váltak. A Garamvári Szőlőbirtok jelenleg
két lábon áll, Budafokon folyik a pezsgőgyártás
és az értékesítés szervezése, Balatonlellén pedig
több mint nyolcvan hektár szőlőjük van palackozóüzemmel és pincével. A borok több mint 60 százaléka exportra megy, ugyanakkor a pezsgőből
– évről évre fejlődve – a vendéglátó és szállodai
értékesítésen túlmenően ma már üzletláncokban
is kapható a Garamvári márka. A fő piacaik az Egyesült Államok, Kanada, Csehország, Németország.
Szép eredményeket érnek el a hazai és a nemzetközi borversenyeken is. Az Országos Borversenyen idén négy aranyérmet szereztek, elnyerték
„A legjobb balatoni pezsgő” címet, nagydíjat és
aranyérmet szereztek egy 14 állam részvételével
megrendezett szlovákiai viadalon, és a Garamvári Prestige Brut 2014-es évjáratú pezsgőjükkel
Champion díjat nyertek.
A társaság munkájába nyolc családtag kapcsolódott be, a Vinárium ügyvezető igazgatója Garamvári
Vencel közgazdász lánya, de büszke az unokájára,
Wlasitsch Miriamra is, aki kiválóan tanul a Kertészeti
Egyetemen, és már most a cégnél dolgozik.
– Nekem nem voltak ilyen lehetőségeim, de a
szüleim mindent megtettek, hogy sikeres lehessek – jutnak eszébe a borásznak a nehezebb idők.
– Az édesapámnak szabóműhelye volt, de elvették 1949-ben, így kénytelenek voltak két műszakban dolgozni a Goldbergernél. Szakközépiskolába
írattak, hogy szakmát adjanak a kezembe, egy idő
után pedig a sportot is abbahagytam. Pedig a híres Sárosi Bélánál úsztam a BVSC-uszodában, ahol
többek között Nyéki Imre és Székely Éva is sportolt
– emlékezik a borász. – Ez volt az az uszoda, ahol
az építtető Marosán Györgynek mindig lezárták a
medence egy részét. Vélhetően ez ihlette a Tanú
című filmben Bástya elvtárs uszodai jelenetét.
És hogy mi a siker titka? Garamvári Vencel szerint a családi összefogás, és az, hogy az életük
ez a vállalkozás. Ahogy fogalmaz, a megtermelt
javakat elsősorban a cég fejlesztésére fordítják.
Türelemmel és alázattal, hogy a vállalkozásaik virágozhassanak tovább, akár a kertben a hárs.
H. Gy.
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Fenséges italok,
mennyei étkek
A borfesztivál hétvégéjén senki nem szomjazik, és az éhenhalás sem fenyeget egyetlen
fesztiválozót sem. A budafoki éttermek és pincék, a kitelepült helyi és vendég borászatok,
valamint az utcai ételárusok gondoskodnak arról, hogy mindenki kedve szerinti inni- vagy
harapnivalóhoz jusson.
Az ünnepi felvonulás utcájában a Promontor Kertvendéglő gyorséttermében, illetve
az előtte lévő területen ideiglenesen berendezett „kerthelyiségben” kínálja töki pompossal és
frissen sült palacsintával az arra járókat, az étteremben pedig az étlap szerinti ételekkel, például bécsi szelettel, ropogós kacsacombbal várja a
vendégeket. Az édesszájúaknak egyik desszertspecialitásukat, a bécsi császármorzsát ajánlják
fahéjas szilvalekvárral, amelyhez a sommelier az
édes, fehér Törley Tokaji Doux pezsgőt javasolja, míg a töki pomposhoz a Szentesi Pince száraz
Érintés nevű vörösborát.
Az Ökumenikus Segélyszervezet udvarán
Sauska-borokkal és a Kastélyosdombói Sajtműhely kézműves termékeivel készülnek a családok
igényeinek kielégítésére. Az idei különlegesség a
SAUSKA szeretet.éhség. CUVÉE jótékonysági bor,
melynek megvásárlásával a látogatók a segélyszervezet munkáját támogathatják.
A Duna-parton hal- és grillételekkel várja a
vendégeket a család- és kutyabarát Vasmacska
Terasz. Az étterem borfesztiváli ajánlatai közül

a legcsábítóbb a zöldborsórizottóval körített vajban sült fogasfilé, amelyhez az Etyek–budai borvidék száraz fehérborát, a Nyakas Pincészetből
származó Budai Chardonnay-t kínálják.
A Jókai utcában meghúzódó Borköltők Társasága Pinceétteremben a vegetáriánusok
is bőséges választékot találnak. A grillezett kecskesajttól a juhtúróval töltött gombafejekig széles a
kínálat. A grillezett vagy sütőben elkészített zöldségek és halak mellé elsősorban a száraz fehérbor, a
sertéshúshoz fehér-, rozé- és könnyű vörösbor illik,
míg a testesebb, száraz vagy félszáraz vörösborok
inkább a vadételekhez és a marhahúsból készült
étkekhez passzolnak. A zamatos fehérborok a puha
sajtfélék, a tenger gyümölcsei, valamint a fehér húsok ízét emelik ki, a Cabernet Sauvignon vagy a Syrah pedig a keményebb sajtfélékkel, vörös húsokkal és felvágottakkal harmonizál. A sós, illetve édes
tésztafélék élvezetét a desszertborok és az édes
pezsgő teszi teljessé, míg a sajtoknak, friss zöldségeknek, hal- és gabonaalapú étkeknek tökéletes
kiegészítői a száraz pezsgők és a pezsgőborok.
Tamás Angéla
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Roston sült
fűszeres
fogasfilé

Bruschetta
(pirított
kenyérszelet)

Eredeti töki
pompos
(kenyérlángos)

Hozzávalók 4 személyre:
1● kg fogasfilé
2
● evőkanál olívaolaj
2
● gerezd fokhagyma
0
● .5 csokor petrezselyem
s● ó
b
● ors
Elkészítés: A kifilézett fogast
mossuk meg, itassuk le róla papírtörlővel a nedvességet, majd
vágjuk fel kisebb darabokra. Dörzsöljük be a zúzott fokhagymával,
sóval, borssal, és a hűtőben lefedve legalább fél órán át pihentessük. Rakjuk a fűszerezett haldarabokat a faszénparázs fölé helyezett rácsra, és süssük mindkét
oldalát aranybarnára. Tálaláskor rakjunk a tetejére citromgerezdeket, és szórjuk meg petrezselyemzölddel. Száraz fehérbor
vagy száraz pezsgő illik hozzá.

Hozzávalók 8 szelethez:
8
● 0 dkg paradicsom
6
● 0 g vágott bazsalikom
6
● evőkanál extra szűz olívaolaj
1● darab vöröshagyma
2
● gerezd fokhagyma
2
● teáskanál vörösborecet
1● db bagett
1● evőkanál balzsamecet
f● eketebors
Elkészítés: Vágjuk apróra a paradicsomot, a fokhagymát és a
vöröshagymát. Helyezzük egy tálba, adjuk hozzá a bazsalikomot, 5
evőkanál olívaolajat, a vörösborecetet és egy csipetnyi feketeborsot, majd a keveréket hagyjuk állni 15 percig. Utána tegyük be a tálat a hűtőbe, és szeleteljük fel a
bagettet. A kenyerek egyik oldalát kenjük meg a maradék olívaolajjal, és helyezzük egymás mellé a sütőlapra. 2 percre tegyük a
sütőbe, majd, ha megpirultak,
rakjuk rájuk a paradicsomkeveréket. A végén egyenként locsoljuk
meg balzsamecettel. A mediterrán konyha falatkáihoz könnyű rozét kínáljunk.

Hozzávalók:
a tésztához:
●1 kg finomliszt
●0,5 kg félfogós búzaliszt
●0,07 kg élesztő
●0,30 kg burgonya
●0,05 kg asztali só
●0,5 l langyos víz
●a feltéthez:
●0,5 l 20% zsírtartalmú tejföl
●0,2 kg vöröshagyma
●1 gerezd fokhagyma
●0,5 kg angolszalonna
●0,2 kg pannónia sajt
Elkészítés: Az élesztőt langyos
tejben, kis cukorral felfuttatjuk.
A lisztbe fészket készítünk, belerakjuk az áttört főtt krumplit, az
élesztőt, és ízlés szerint megsózzuk. Langyos vízzel rugalmas tésztát készítünk, amit jól kidolgozunk.
A nyers kenyértésztát egy 40x60
cm-es, enyhén olajozott, vas sütőtepsire helyezzük, majd egyenletes vastagságúra, kb. 1-1,5 cm-esre nyújtjuk. 200 fokon 7-9 percig
elősütjük. A félig kész pompost kivesszük, tetejét 1 kanál liszttel és
a lereszelt fokhagymával elkevert
tejföllel megkenjük, és rászórjuk a
szeletelt vöröshagymát, a kockára
vágott húsos angolszalonnát és a
durvára reszelt sajtot. A megdíszített pompost visszahelyezzük a kemencébe, és a tartókonzol felső részén további 5 percig pirítjuk.
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Szűcs Zoltán, a kerületi borlovagrend
és Budafok-Tétény elismerése

„Szüreteljünk hát
víg kedéllyel:
Éljen a jókedv, dáridó!”
A bor szeretete és végtelen tisztelete, a szőlőtermesztés és borkészítés iránti elkötelezettség,
valamint a szakmai alázat tette méltóvá Szűcs Zoltánt arra, hogy 2016-tól Budapest egyik legnagyobb borrendjének, a Promontorium Borlovagrendnek az elnöke lehessen. A három éve
megválasztott nagymestert áprilisban újabb megtiszteltetés érte: a Magyarországi Borrendek
Országos Szövetsége őt kérte fel a szervezet alelnöki posztjának betöltésére. Ez a magas pozíció azonban nemcsak Szűcs Zoltánnak jelent dicsőséget, hanem a kerületi lovagrendnek és
Budafok-Téténynek is. Az új alelnökkel megválasztásáról és az Etyek-Budai borvidéket lefedő
Promontorium Borlovagrendről beszélgettünk.
Az elnök-nagymester hangsúlyozta: a budafoki
székhelyű borlovagrend támogatása segítette ahhoz, hogy a jelöltek közé kerüljön, és nagy örömmel tölti el, hogy az ötévente esedékes tisztújító közgyűlésen a részt vevő negyvenhárom borrend nagymesterei közül harminckilencen őrá szavaztak. Hozzátette: a négy alelnök – köztük ő is – a
Nagytanács alakuló ülésén tudta meg, hogy az ország mely borrendjei tartoznak hozzá, kinek nyújt
segítséget az adminisztrációs kérdésekben, pályázatokkal kapcsolatban és/vagy belső problémák megoldásához, ha erre a szervezetek vezetői
igényt tartanak.
Szűcs Zoltán elmondta, hogy az ország borrendjei közül tizenhárom tartozik hozzá, de az
alelnöki poszt mellett továbbra is szívügyének tekinti a huszonhét éve alakult Promontorium Borlovagrend vezetését, a szakmai érdekek
képviseletén túl a hagyományos és új programok megszervezésével a bor és a kulturált borfogyasztás népszerűsítését. Ennek szellemében
fő megjelenésük helyszínén, a Budafoki Pezsgőés Borfesztiválon – ahol ismét két fővel bővítik
száztíznél több tagot számláló szervezetüket –
meghívásuknak eleget téve az országos borrendek többsége részt vesz az ünnepi felvonuláson.
Az elnök-nagymester azt is elárulta, hogy szep-

temberben a budafoki pincét üzemeltető Várszegi Viktort, a Várszegi Pincészet borászati vezetőjét és Vabrik Ákost, a kajászói Vabrik Pincészet
borászát ütik lovaggá. Kiemelte: fontosnak tartja hagyományos programjaik megtartását, ezért
szakmai kirándulásokat és közös pikniket szerveznek, valamint rendszeresen összejönnek a
Záborszky pincében, ahol Békési Imre jóvoltából
a Borklubjuk működik. Itt a borkóstolás tudományos, borászati, helytörténeti, illetve esetenként
irodalmi előadások mellett zajlik.
Szűcs Zoltán kiemelt helyi eseményként említette, hogy április végén a Szent
Lipót-templom plébánosa megáldotta Budafok szőlőskertjét (Soós István Borászati Szakképző Iskola tangazdasága), az országos rendezvények közül pedig a kistermelői borok dr.
Urbán András nevére keresztelt mustrájára hívta fel a figyelmünket.
– A mostani időszak a legizgalmasabb, hiszen
a korai érésű szőlőket, az Etyek-Budai borvidéken
például a cserszegi fűszerest, az Irsai Olivért és a
királyleányka egy részét már szüretelik. Nagyon jó
minőségűnek tűnik a szőlő, így remélhetőleg az
idei termésből is kitűnő borok készülnek – mondta zárszóként a nagymester.
Tamás Angéla
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PINCEJÁRAT

Minden korábbinál
gazdagabb kulturális
programmal várja a
vendégeket a Pincejárat

Föld felett
és föld alatt
Pincesétákra, gasztroshow-ra és pincekvízre,
borkóstolóval kísért színházi előadásokra, stand
up comedy estekre és koncertekre invitálja a
bort és pezsgőt kedvelő, kuriózumokra fogékony
közönséget Deutsch Anita művészeti vezető és
Salamon Judit projektmenedzser. A több mint két
éve útjára indult, és a januárt, februárt leszámítva
minden hónap első szombatján megrendezett
Pincejárat nem titkolt célja ország-világgal megismertetni Budafok pincéit, borait és pezsgőit,
bemutatni a XXII. kerület értékeit, valamint ízelítőt
adni a városrész kulturális életéből.

PINCEJÁRAT

– Szeptember első hétvégéje a Budafoki
Pezsgő- és Borfesztivál állandó időpontja.
Hogyan kapcsolódik a programsorozathoz a
Pincejárat?
Deutsch Anita: – Mostanra teljesen
eggyé váltunk, hiszen ugyanazok a pincék
várják nyitott kapukkal a látogatókat, mint
a hónapok első szombatján. A borkóstolás
mellé a fesztiválon is kulturális programok
társulnak, sőt, a nyáron általunk szervezett
tehetségkutató verseny győztese és különdíjasai is fellépnek ezen a nagyszabású
rendezvényen. A Pincejárat-busz félóránként szállítja a vendégeket a Bálnától a
Törley Manufaktúráig (Törley Gyűjtemény
és Látogatóközpont) és vissza, a helyszínek
között pedig fesztiválbuszok közlekednek,
amelyeket külön térítés ellenében vehetik
igénybe a szórakozni vágyók.
– Milyen tervek megvalósításán dolgoznak,
ha véget ér a fesztivál?
Salamon Judit: – A helytörténeti
séta, amelyet Garbóci László legutóbb
a Katona Borháztól vezetett, októberben
a Péter-Pál utcából indul, amely ezen a
hétvégén a Gesztenyefesztivál helyszí-

néül is szolgál. A nagy sikernek örvendő
kvízjátékunkat a hagyományoknak megfelelően a Borköltők Társasága Étteremben
rendezzük meg.
Deutsch Anita: – Az október a családokról szól. A Futafok minden évben rengeteg érdeklődőt vonz, gyerekek és felnőttek
egyaránt megmozdulnak ezen a szombaton, így mi is a családokhoz igazítjuk a
Pincejárat programját. A Katona Borházban
például – ahol természetesen nem marad
el a borkóstoló sem – Musical Gálával várjuk az érdeklődőket, mert ezt a műfajt a
legfiatalabbak is kedvelik. Novemberben a
bort, különösen az újbort állítjuk a középpontba. Napközben bordalok hangzanak el
a vendégváró pincékben, este pedig terveink szerint sanzonokkal, kuplékkal „dúsított” interaktív időutazás, a Krúdy fröccs
című színházi előadás kerül színre.
Salamon Judit: – Az év utolsó Pincejárata már az ünnepvárás jegyében telik. A
program ugyan még formálódik, de annyi
bizonyos, hogy a forralt bor mellett békés
hangulatot talál és meghitt pillanatokat él
át az, aki velünk tölti december első szombatját. 
Tamás Angéla
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Pincejárat
a borfesztiválon
Figyelem! A következő Pincejárat augusztus 31én indul! A Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál miatt
a szokásostól eltérő napon közlekedik a Pincejárat. A 30. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál időpontja augusztus 31.-szept. 1. Annak érdekében,
hogy szombaton a fesztivál programjait kényelmesen, különjárattal is meg lehessen közelíteni
Budapest belvárosából, a Pincejárat-buszok kivételesen nem szeptember hónap első szombatján,
hanem augusztus 31-én fognak közlekedni sűrített menetrenddel a Bálna parkolójából 30 percenként, 13.30-tól 21 óráig, módosított útvonalon.
Mivel Budafok belvárosában útlezárások lesznek,
ezért a Pincejárat a Bálna parkolójából a Törley
Pezsgőmanufaktúráig fogja szállítani az utasokat,
ahonnan kényelmesen, gyalogosan is megközelíthetők a fesztivál zenei színpadjai, illetve további központi helyszínei. A fesztivál programjain a
részvétel ingyenes.
A fesztivál területén belül egy másik, úgynevezett fesztiváljárat is fog közlekedni a pincészetek
között, aki erre szeretne felszállni, külön jegyet
kell vásárolnia (ára 500 Ft), a Pincejárat-buszjegy
a fesztiváljáratra NEM érvényes.
A Pincejárat napijegy ára online elővételben
1000 Ft, a buszon 1200 Ft, ami augusztus 31-én
korlátlan számú utazásra jogosít a Bálna parkolója és a Törley Pezsgőmanufaktúra között, kényelmes, gyalogos hozzáférést biztosítva a fesztivál
ingyenesen látogatható kulturális programjaira.
A Pincejárat-napijegyet és kerületi lakcímkártyát
felmutató vendégek továbbá 10% kedvezményre jogosultak a Pincejárat programjában részt
vevő éttermekben: Vasmacska Terasz, Promontor
Étterem, István Tanya Vendéglő. Jegyvásárlás:
Cityandwine.hu/hu/programajanlatok/pincejarat
Ezenfelül a fesztivál megközelíthető tömegközlekedési eszközökkel is: Futar.bkk.hu. A fesztivál programjainak részletes leírása, illetve további tudnivalók itt találhatók: Bornegyed.hu/
budafoki-pezsgo-es-borfesztival
Budafoki Pincejárat menetrend 2019. aug. 31.
Indulás 30 percenként
Budapest Bálna 13.30-tól 21.30-ig
Törley látogatóközpont: 13.45-től 21.45-ig
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A Törley-pezsgők világraszóló
sikereitől hangos az Anna utca

Ahol mindig
pezseg az élet
A pezsgő, szerencsére, ma már nem hiányozhat a magyar családok életéből a különböző ünnepeken és különleges alkalmakkor sem, a habzó nedű főleg születésnapok és névnapok
kedvenc itala. A Törley-pezsgők változatlanul népszerűek, és
idén is megannyi sikert arattak a különböző mustrákon.

A Budafoki Pincejárat egyik népszerű állomása
a Törley Pezsgőpincészet, amelyen végighaladni
különleges élmény, utána pedig megkóstolni a
híres pezsgőt a látogatóközpontban még jobban
megalapozza aznapi hangulatunkat… Az Anna utcai múzeum és pincerendszer már kívülről is impozáns, de belülről egyenesen lenyűgöző. Ez az a
hely, ahol mindig pezseg az élet…
A múzeumból kilépve a csoportok a pincerendszerbe jutnak be, ahol a pezsgőgyártás
folyamatával ismerkednek meg egy profi idegenvezető, Lőrik Tamás termékmenedzser segítségével. Lőrik úr több mint harminc éve dolgozik
a cégnél, de még mindig olyan lelkesedéssel és
szeretettel beszél az itt készült világhírű nedűről,
hogy mire a felszínre érünk, mi is szakértővé válunk „Isten áldásából”, ahogy a pezsgőt feltalá-

lója, Dom Perignon szerzetes jó háromszáz évvel
ezelőtt említette.
– A látogatottság folyamatos emelkedést mutat, bár sok függ az időjárástól – mondja Lőrik
Tamás. – Minden hónap második szombatján az
egyéni látogatókat, minden hónap első szombatján pedig a Pincejárat résztvevőit fogadjuk
vezetett föld alatti túráinkon, amelyeket nagyon
élveznek. Óriási érdeklődéssel hallgatják a technológiák bemutatását, és akik végigsétálnak a
kijelölt útvonalunkon, mire a felszínre érnek, tudatos pezsgővásárlóvá válnak.
– Gondolom, a kóstolók is megteszik hatásukat…
– Valóban. A Törley zászlóshajója most is a
Törley Chardonnay Brut, amit nagyon kedvelnek,
de szeretik a Francois-t is. Új terméket most nem
mutatunk be.

– A hagyományos pezsgők közül melyik a legsikeresebb?
– Tavaly a Hungaria Pinot Blanc lett Budafok
város pezsgője, a 2015-ös évjáratú Francois President Brut pedig elnyerte az országos borverseny
aranyérmét, egyben a legjobb évjáratú pezsgő
címet. Franciaországban szintén aranyérmes lett
egy rangos versenyen.
– Milyen program várja a fesztiválon az idelátogatókat?
– Augusztus utolsó napján, szombat délután
egészen estig a pincelátogatók a Madarak zenekart hallgathatják és DJ Galambot, míg vasárnap
15 órakor a Hahó együttessel akarunk kedveskedni a vendégeinknek.
Temesi László
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Ismét várja a Művész utca a Budafoki Pezsgőés Borfesztivál igényes vendégeit

Nem csak a borról szólunk
Idén jubilál a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál, a kerület „édes gyermeke” augusztus és szeptember fordulóján ünnepli harmincadik születésnapját. Habár a rendezvény elsősorban a pincejáratokról, a kerület legzamatosabb borairól, a gasztronómiai különlegességekről, a zenei
programjairól és koncertjeiről ismert, ma már országos hírű, a szervezők minden évben újabb
programokkal igyekeznek színesíteni a fesztivált. Ehhez hasonló, mindössze néhány éves újítás a
Művész utca elnevezésű kiállítás is.

Az önkormányzat támogatásával tető alá hozott
kezdeményezés, a Magdolna utcában kialakított
Művész utca öt éve szerepel a borfesztivál helyszínei között, a célja pedig egész egyszerűen az,
hogy a képzőművészet is kiemelt szerephez jusson a fesztivál programsorozatában, ne kizárólag
zenei vagy táncos előadások várják a látogatókat.
Az ARTÉR Művészeti Egyesület harmadik éve segédkezik a program szervezésében, illetve próbálja bevonni a környéken lakókat is.
„Évről évre népszerűbb a Művész utca a vendégek körében, tavaly a második leglátogatottabb helyszín voltunk az egész Borfesztiválon. A
Művész utca című pályázat keretein belül tíz kültéri installációt tekinthetnek meg a látogatók, ám
nem a megszokott kiállítási formában. A szigorú

múzeumi légkört el lehet felejteni, a műkedvelő
érdeklődők megérinthetik a tárgyakat, sőt, találkozhatnak és beszélgethetnek is a kiállító alkotókkal. A bemutatott tárgyak között lesznek festmények, szobrok, fényképek, grafikák, fényobjektek, 3D-s fotónyomatok és mutánsbringák is.
Tematikus megkötés nincs, ezzel garantálják a
művészek alkotói szabadságát” – tudtuk meg az
ARTÉR munkatársától.
Gáll Anna

A Művész utca kiállító művészei és kollektívái:
Czimbal István, Dózsa Sarolta, Drégely Imre,
Kovács Gabriella, Mag Krisztina Szilvia, Millavári Silvia,
Molnár Zoltán, Németh-Kassa Gábor, Prizma Kollektíva Kortárs Összművészeti Egyesület, Szili Ferenc

A Művész utca
programjai
és helyszínei:
AUGUSZTUS 30., PÉNTEK
KULTIKUM RENDEZVÉNYHÁZ: Sörház utca 3.
Az ARTÉR Művészeti Egyesület kiállításmegnyitója
16.30-kor. A kiállítást megnyitja Sinkó István festőművész.
SKYBABY-koncert
AUGUSZTUS 31., SZOMBAT
KOSSUTH UTCA 24., KIÁLLÍTÓTÉR: 11.30-kor az
ARTÉR Művészeti Egyesület kiállításmegnyitója.
A kiállítást megnyitja Sinkó István festőművész.

HOSSZÚHEGY TÉR:
SZOMBAT ÉS VASÁRNAP
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budafoki Könyvtára
és a Budafoki Fotóklub sátra mindkét nap várja az érdeklődőket.
14–16 óra között:
– Derengés – avagy mire képes a fény? A camera obscura rejtelmei
– Agyagos foglalkozás gyerekeknek
SZÍNPAD Augusztus 31., szombat, 16.30-tól
– Dalok gitáron és ukulelén, Juhász Anikó gitárművész előadása
– Flashmob – néptánc
Szeptember 1., vasárnap, 16.30-tól
– Mozart zenekar
– Flashmob – hip-hop

Budafoki
Borlap
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Bitai Gergely sommelier ismertette a Budafoki Pezsgőés Borfesztivál programjában
is szereplő kerületi éttermek
közös borlapját, amely alaposan felfrissülve várja a 2019es nyári idényt.
„A programhoz csatlakozó
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
– mondta 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 –
most van a szezonjuk.”
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Francois
President Rosé Brut

György Villa Irsai Olivér
2017

György Villa
Syrah rosé

Katona Cat on a Disco Ball
Pinot Gris

Katona Mi Újság S.B.
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.

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. :)

György Villa Zöld Veltelini
2017

György Villa
Cabernet Sauvignon

Katona Rianás
(Chardonnay) 2017

Katona Semillon
2017

Katona Rajnai Rizling
Kokas-hegy 2014

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.

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.
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Katona Cabernet
Sauvignon 2012

Lics Gonoszka
Cserszegi fűszeres

Lics pákozdi Chardonnay
2017

Lics Cabernet Franc
2014

Soós István Borászati Szki
Kékfrankos rosé 2017

Soós István Borászati Szki
Kéknyelű 2017

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.

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.

Lics Nora-Bora
Kadarka Rosé 2017

Lics Pákozdi Merlot
BVI 2015

Lics Pákozdi Cabernet
Sauvignon 2014

Törley
Casino Sec

Törley
Chardonnay Brut

Várszegi Csabagyöngye
gyöngyözőbor

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.

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,
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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Várszegi Irsai OlivérSárgamuskotály 2017

Várszegi Rizling Cuvée
2016

Várszegi Wieland Selection Chardonnay 2016

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.

Várszegi Rozé
2017

Várszegi Pinot Noir
2015

Várszegi Merlot
2015

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.

Barabás Lőrinc
kimeríthetetlen fantáziával
komponálja zeneszámait

Ötletekből
szerencsére
nincs hiány
Barabás Lőrinc trombitás és zeneszerző Live
Act című szólóprojektjével lép fel a Budafoki
Pezsgő- és Borfesztiválon. Zenei inspirációkról, jövőbeni terveiről és a muzsika gyógyító
erejéről beszélgettünk a művésszel.
– Szeptember 1-jén fellép a Budafoki Pezsgő- és
Borfesztiválon. Hogyan készül rá, mire számíthat
a közönség?
– A szólószettemmel lépek a publikum elé, számítógépes elektronikus fúziós zenét játszom: trombitálok, billentyűs hangszeren játszom, különböző effekteket használok. Most idén áprilisban jelentettem
meg egy nagylemezt Algorhythms címmel, a koncert legnagyobb részét ennek a lemeznek az anyaga képezi. De ez olyan felállás, amiben improvizálok is,
ezenkívül régebbi szerzeményeket is megszólaltatok.
– Változott az új album hangzásvilága a korábbiakhoz képest?
– A szólószettemmel először 2013-ban jelentettem meg egy trombitára és három sávos loop stationre írt lemezt Sastra címmel. 2015-ben Elevator
Dance Music címmel adtam ki egy második szólólemezt, 2019 áprilisára pedig összegyűlt egy újabb
korong anyaga. Az új lemez tulajdonképpen egy
CD-tokba helyezett pendrive, és az előzőekhez képest a hangulat és a hangszerapparátus is változott,
mert trombita mellett ezúttal billentyűs instrumentumokat, a loop stationt és a laptopot használom.
– Mi az, ami a legjobban inspirálja zeneszerzés
közben, honnan meríti az ötleteit?
– Nem szoktam egészen konkrét eseményeket vagy történéseket feldolgozni, nem is mindig

a valóság inspirálja a dalaimat, sokkal inkább úgy
gondolok erre a folyamatra, mint egy nagy üstre, amiben fortyognak az alapanyagok, és összeérik minden, ami történik velem, a mindennapok
apróságaitól kezdve az utazásokig, vagy egy-egy
jó beszélgetésig, ami mind-mind inspirációs forrás lehet. Leginkább azonban azok a zenék ösztönöznek, amiket hallgatok, ezek mind hatnak rám,
és aztán amikor a zeneszerzésre kerül sor, akkor
eszembe jut egy csomó dolog. Szerencsére ötletből nincs hiány.
– Művészcsalád sarja, édesapja festő, a testvérei
is képzőművészek, ön is rajzolt gyerekkorában. A
társművészeti ágak hatnak valamilyen módon a
zenéjére?
– Igen, mindenképpen. Gyakran gondolok a
zenére vizuális megközelítésben, valahogy úgy,
ahogy rátekintünk egy absztrakt festményre, aminek konkrét mondanivalója nincs, mégis találunk
benne valamiféle egyensúlyt. Sokszor szoktam képi analógiákat találni zenékben, nemcsak olyanokban, amiket én szerzek, hanem olyanokban is, amiket hallgatok.
– Milyen tervei vannak, hol hallhatjuk legközelebb?
– Ősszel kipróbálok egy újszerű zenekari felállást:
szimfonikus zenekarra írt művemnek lesz a bemutatója, ez számomra új terep. Emellett a kvartettel
is lesznek fellépéseink Budapesten és vidéken is,
valamint október 2-án indul a Random Szerda klubest, ami havonta lesz a Budapest Jazz Clubban.
Idén talán megjelentetünk még egy koncertfelvételt, esetleg más hangzóanyagot, de ez a következő hónapokban dől el.
Izsó Zita
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A Grand Prix-nyertes Nádasdy Táncegyüttes is
fellép a Piactéren a borfesztiválon

Nemes céljuk
a közösségformálás
Szédítő iramban száguld a Cimbaliband és Danics Dóra

Kimeríthetetlen
forrásuk a népzene
A Cimbaliband és Danics Dóra nem először lép fel Budafokon, most augusztus végén láthatjuk a
zenekart és szólistáját a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon. Eddig jó évük volt, számos hazai és
külföldi fellépéssel, tavasszal pedig megjelent az együttes tizenegyedik lemeze Iram címmel.
– Jó iramban haladnak 2006-os megalakulásuk
óta, szinte minden évben egy lemez, a legutóbbi egyenesen az Iram címet kapta… – említettük
Unger Balázsnak, a zenekar vezetőjének, cimbalmosnak, énekesnek és zeneszerzőnek.
– Örülünk annak, hogy egyre népszerűbbek
vagyunk, és egyre többfelé hívnak – mondta.
– Erre az évre sem lehet panaszunk, mert keresztül-kasul járjuk az országot, és a határt is
többször átléptük, felléptünk a Felvidéken és
Ausztriában is. Az Iram című lemezünk zenei
anyaga is az autentikus magyar és balkáni népzenéből merít, s ahogy egy kritika írta, ebből
hoztunk létre „egy jópofa, modern hangvételű,
virtuóz és mulattató atmoszférát”. Ez a harmadik
lemezünk, amelyen Dóra is énekel, sőt, a dalszövegek egy részét is ő jegyzi.
Danics Dóra hat évvel ezelőtt robbant be a
köztudatba, amikor megnyerte az egyik legnépszerűbb tehetségkutatót, az X-Faktort. Dóra a
popzenén kívül szívesen énekel népdalokat is,
amiről meggyőződhettünk két éve a Budafok-tétényi Népzenei Fesztiválon.

– A lelkemben nincs különbség népzene és
popzene között – vallotta lapunknak –, számomra mindig is összeértek, illetve kiegészítették
egymást. Jó érzés, hogy ezt az oldalamat szintén
megmutathatom a közönségnek. Mindig népzenerajongó voltam, de tíz évvel ezelőtt, amikor
megismertem Unger Balázs cimbalmost, még
inkább az lettem. Sokat beszélgettünk, és abban
maradtunk, hogy majd egyszer „beszállok” közéjük egy-két szám erejéig énekelni. Három évvel
ezelőtt végre el is jött ennek az ideje, a Cimbalibanddel léptem fel, amit nagyon élveztem. Nagy
találkozás volt ez Balázzsal! A népzene kiegészíti
populáris, alternatív énemet, ez így van jól!
Azóta remekül működik együtt a kis csapat
és az énekesnő, amit az is bizonyít, hogy harmadik közös lemezük „jó iramban” fogy, hamarosan
Aranylemez lesz belőle…
– Szeretjük Budafokot, ahol már többször felléptünk, és szeretjük a finom helyi borokat is – mondták,
megemlítve, hogy a 30. Pezsgő- és Borfesztiválon a
régi dalok mellett a legújabbakat is megismerheti
közönség.
Temesi László

A Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál visszatérő fellépője a Nádasdy Táncegyüttes, amely formáció
néhány hete vette át a dél-lengyelországi Wisłában a Nemzetközi Népművészeti Találkozó fődíját. A Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola egykori növendékeiből alakult csapat erdélyi
és magyar táncokkal készült a 30. alkalommal megrendezett eseményre.
A közel harminc tagot számláló, tizenhat és huszonöt év
közötti fiatalból álló együttest megalakulása óta vezeti Vizi Tibor, aki a kezdetektől a műsorok koreográfiájának zömét is összeállítja. Munkáját Antal Melinda segíti.
– Szinte minden évben bemutatkozhatunk külföldön is, így meghívtak már minket Spanyolországba,
Törökországba, Szlovéniába, Montenegróba és Bulgáriába, sőt, két éve a Nádasdy Táncegyüttes képviselte Magyarországot a 17. Nemzetközi Néptáncfesztiválon Görögországban, ahol rajtunk kívül még
lengyel, szerb, ciprusi és görög csoportok mutatták
be nemzetük táncait. Tavaly Erdélyben gyűjtöttünk
anyagot a táncosokkal, nemrégiben pedig a felvidéki táncok tanulási fázisába vendégkoreográfusokat hívtam. Ma már igazi műhelymunka folyik a Nádasdy Táncegyüttesben – mondta a néptánctanár,
majd hozzátette, hogy a csoport tagjai hat-hét évesen kezdtek el táncolni a művészeti iskolában, és Vizi Tibor számára az a legnagyobb siker, hogy tizen-

öt-húsz év elteltével, felnőttként is ebben a közösségben érzik jól magukat, itt táncolnak.
A lengyel nemzetközi szemlén tizenöt csoport
mutatta be produkcióját, a találkozóra Észak-Macedóniából, Georgiából, Kanadából, Szerbiából is érkeztek táncosok, voltak chilei, horvát, lengyel és szlovák résztvevők is, a szombat esti gálaesten azonban
a Nádasdy Táncegyüttes vehette át a „Grand Prix”nek elnevezett fődíjat.
– Nálunk nem a versenyzés a cél, sokkal inkább a
közösségformálás és a tánc megszerettetése, ezért is
szervezek a nyári időszakban néptánctábort, amelyet
a nagytétényi Szelmann Házban tartok a gyerekeknek – tájékoztatta lapunkat Vizi Tibor, aki együttesével nagy örömmel készül a fellépésre a borfesztiválon.
A Nádasdy Táncegyüttes és a művészeti iskola jelenlegi növendékeiből álló Kis-Nádasdy Tánccsoport
augusztus 31-én 11.30-tól táncol a Piactér színpadán.
Tamás Angéla
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Zombori Gábor a borfesztivál előtti héten
tempózik a pesti világbajnokságon

Sportsikerek
szárazon és vízen
Budafok – sportváros, nem csak borváros. Évtizedek óta érvényes a hangzatos, és – hála istennek – igaz szlogen. Kerületünk fiatal sportolói ezen a nyáron is halmozták a nemzetközi sikereket
vízen és szárazon, az atlétikai pályán, a medencében, pisztollyal a kézben, szögessel a lábon,
úszószemüveggel. Egy kis csokor a legszebb eredményeikből.

Gáll András (balról a második képünkön)
még csak augusztus 15-én ünnepelte tizenhatodik születésnapját, de már szép eredménylistával rendelkezik öttusában, illetve az ös�szetett sportág „felvezető” versenyszámaiban.
Andris – aki nővéreivel együtt a Budafóka úszó
szakosztályában kezdte sportpályafutását Horváth Tamás értő keze alatt – most már két éve
a Trion SC öttusázója. Idén nyáron egy hónap
leforgása alatt előbb Kaunasban egyéniben és
csapatban is bronzérmet szerzett a háromtusa
U17-es Európa-bajnokságon, majd egy hónapra rá Szófiában a háromtusa-világbajnokságon,
ugyancsak a tizenhét év alattiak között egyéniben hatodik lett.

– Sajnos elidegeskedtem a futásból és lövészetből álló kombinált számot, ezért nem sikerült
valóra váltanom álmomat, a dobogós helyezést
– mondta Andris. – Sebaj, szeptemberben Budapesten lesz a felnőtt öttusa-vb, és annak kiegészítő versenye, a Laser Run világbajnokság, itt szeretnék helytállni, s előtte a németországi Eb-n is.
Ezen a nyáron is kitett magáért Vizi Flóra (felső képünkön balról a második), a Csepel SC 16 éves birkózója, aki – apró kuriózum – egy évfolyamra járt Gáll
Andrissal a Kossuth Lajos Magyar–Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskolában. Flóra Azerbajdzsán fővárosában, Bakiban bronzérmet szerzett az Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) az 53 kg-os súlycsoportban. Flórának – akinek Ritter Diletta az edzője – már van a serdülő Eb-ről egy bronzérme, a kadett Eb-ről pedig egy ötödik helyezése.
Molnár Janka (alsó képünkön) fejlődése is töretlen. A BMTE sportolója 400 méter gáton és síkon egyaránt kiváló, a Kempelen Farkas Gimnázium 18 éves tanulója a svédországi Borasban
az U20-as Európa-bajnokságon a 400 méter gáton ötödik helyezést ért el, méghozzá nagyszerű,
57,64 másodperces egyéni csúccsal.
Jankához hasonlóan Bartha Attila tanítványa a
BMTE-ben Kőszegi Mira. A 16 éves atlétalány Bakiban, az EYOF-on – ahol Vizi Flóra birkózásban remekelt – a 200 méteres síkfutásban 24,15 másodperccel ezüstérmet szerzett!
Ch. Gáll András

Zombori Gábor (bal oldali képünkön), a Budafóka
SE tizenhetedik születésnapját még csak októberben ünneplő úszója már két éve letette a névjegyét
a győri EYOF-on (Európai Olimpiai Ifjúsági Fesztivál)
a 200 méter hát megnyerésével. Idén júliusban Kazanyban, a 2015-ös felnőtt-világbajnokság városában
rendezték a junior Európa-bajnokságot, ahol Horváth
Tamás tanítványa látszólag visszafogott teljesítményt
nyújtott a 200 méter háton elért ötödik, a 100 méter
háton megszerzett hetedik, valamint a két váltóban
úszott harmadik és kilencedik helyével. Csakhogy…
– Csakhogy én még nem vagyok annak a tudásnak a birtokában, hogy hat hét eltéréssel egy nyáron
kétszer is csúcsformába tudjam hozni a versenyzőmet – mondta Horváth Tamás, amikor a Duna Arénában beszélgettünk, a budapesti ifjúsági világbajnok-

ság (augusztus 20–26.) előtt négy nappal, a magyar
válogatott sajtótájékoztatóján. – Ezért nem igazán készültünk fel a kazanyi Eb-re, nem könnyítettem an�nyira az edzésmunkán, hogy Gábor teljesen friss legyen. És kimaradt egy nagyon fontos edzési ciklus is.
Az igazi csúcsformát a budapesti ifjúsági világbajnokságra időzítettük. Gábor lényegesen jobb formában
várta a vb-t, mint a kazanyi Eb-t.
– Akkor nem voltam kipihenve, és kimaradt egy
edzésciklus is. Most nagyon jó erőben vagyok. Az év
főversenye számomra egyértelműen a világbajnokság – mondta a 17 éves budafoki srác, aki a 4x200as váltóban is rajthoz állt, ahol célja a tokiói olimpiai csapatba kerülés! (Lapzárta után jött a hír, hogy
Zombori Gábor 3:46.06 perces eredménnyel megnyerte a 400 méter gyorsot a junior úszó-vb-n.)
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Repülőrajtot vettek a BMTE focistái
a 2019–2020-as idényben, aztán...

Ahogy a régi,
szép időkben…
A deresedő halántékú szurkolók még jól emlékeznek azokra a hősi időkre, amikor a hetvenes évek derekán a Budafoki MTE a honi
labdarúgás második vonalának egyik legszínesebben futballozó, legeredményesebb
csapata volt, és bizony csupán a szándékon
– illetve annak hiányán – múlt, hogy feljusson
az NB I-be. Azt nem állítjuk, hogy a mostani
utódok ugyanebben a cipőben járnának, de
az tény, hogy fantasztikusan rajtolt Csizmadia
Csaba edző együttese. Igaz, a harmadik és a
negyedik fordulóban becsúszott két vereség…
Ahhoz képest, hogy a 2018–2019-es szezonban
sokáig a kiesés ellen küzdött a BMTE, két fölényes győzelemmel kezdte a 2019–2020-as bajnokságot a csapat: a szebb napokat látott Szegedet és a Szolnokot is 3-0-lal intézték el Kulcsár
Kornélék. Ekkor beszélgettem Csizmadia Csaba
vezetőedzővel, aki rutinos róka lévén lehűtötte a
kedélyemet.
– Nagyon hosszú a bajnokság, két forduló után
botorság lenne arról álmodozni, hogy esetleg a
feljutásért lehetünk versenyben. Én már megtanultam kacskaringós játékos-pályafutásom alatt,
hogy csak egyenként szabad venni a mérkőzéseket, mindig a soron következőt – mondta a korábban a Videotonnal és a Ferencvárossal is szép
sikereket elérő, a válogatottban is megforduló
szőke védő.
Sajnos, neki lett igaza, mert a harmadik fordulóban Csákváron 2-1-re kikaptunk, jóllehet nemhogy vereséget nem érdemelt a BMTE, de még a
döntetlen is a hazaiakra lett volna hízelgő.
Ilyen előzmények után fogadtuk vasárnap,
augusztus 18-án, a negyedik fordulóban a Budaörsöt.
– Bognár Gyuri edző irányításával szellemes
támadójátékot játszik a Budaörs, persze ennek
megvan az a buktatója, hogy időnként kinyílik a

védelem. Sohasem unalmasak a meccseik, sok
gól várható. Remélem, mi rúgunk eggyel többet
– hangzott „Csizi” prognózisa, és egy „apróságot”
leszámítva be is jött a jóslat. Sok gól esett – öt
–, látványos futballt mutatott be a két csapat, de
sajnos a vendégek eggyel többet rúgtak, és 3-2re győztek…
Így sincs tragédia, négy kör után 6 ponttal, 9-5ös gólkülönbséggel a felsőházban állt a csapat.

A legtechnikásabb masszőr
Tóth Kálmán legenda. A BMTE fizioterapeutája – bocsánat, Kálmán ezt kikérné magának, mert
ő igenis masszőr! – 1975 és 1979 között a csapat
játékmestere volt, és bár túl a harmincon levezetni
jött a Promontor utcába, csodás négy évet töltött
Budafokon. Igaz, hogy korábban a Honvéddal és
a Tatabányával az NB I-ben is villogott, háromszor a válogatottban is szerepelt, és tagja volt az
1972-es müncheni olimpián ezüstérmes együttesnek, melynek Illovszky Rudolf és Lakat Károly volt
a szövetségi kapitánya, mégis erre a budafoki négy
évre gondol vissza pályafutása csúcspontjaként.
„Félelmetes csapatunk volt Mészöly Kálmán edzősége alatt, Kapitány Sanyi, Harangi, Noskó Ernő, Vizi
Sanyi, Esterházy Marci, Jakab „Jaksi” János, Králik
Norbi alkotta a gerincet, élmény volt velük futballozni. Simán feljutottunk volna, de a bázisvállalat,
a Hungarovin nem vállalta az NB I-es gárda finanszírozását, így maradtunk az NB II-ben”, idézi fel
a több mint négy évtizeddel ezelőtti időket az aranykezű masszőr, aki csaknem negyven évet dolgozott
a válogatott, a Honvéd és az Újpest mellett, s ott volt
1986-ban a mexikói világbajnokságon is. „Augusztus
13-án betöltöttem a hetvenötöt, de amikor a nyáron
hívott Jaksi, a BMTE tiszteletbeli elnöke, nem tudtam nemet mondani. Nincs még egy olyan klub, mint
a BMTE...” Ha ő mondja…
Ch. Gáll András
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applikáció

Bornegyed
applikáció
Digitális eszközökön is
megtalálhatók
a borfesztivál programjai
Már a fiatalok kedvenc eszközein, a digitális médiafelületeken is megtalálhatók a borfesztivál programjai. A két éve elkészített Bornegyed applikáció célja,
hogy könnyen kereshetővé és elérhetővé tegye Budafok-Tétény színes programkínálatát a Pincejárat
és a borfesztivál ideje alatt, hogy a legfrissebb kulturális hírekkel szolgáljon az érdeklődők számára. Az
utóbbi időben az önkormányzat sokat dolgozott egy

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

Menetrend BUDAPEST - BUDAFOK
olyan online felület megalkotásán, ahol egységes arculat alatt jelennek meg a kerület eseményei. Ennek
első lépéseként elindult a http://bornegyed.hu/ oldal,
amely magában foglalja Budafok-Tétény turisztikai és
kulturális kínálatát. Az oldal elkészülése meghozta az
igényt arra, hogy a Bornegyed applikáció frissüljön, új
arculatot kapjon. A 30. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál idején debütál az új arculat a nagyközönség előtt.
Az applikációt az alábbi linkeken lehet letölteni:
Android: www.play.google.com/store/apps/
details?id=eu.appcorner.budafokteteny.bornegyed
IOS: www.itunes.apple.com/us/app/bornegyed/
id1276740792?mt=8

Attention! The next Cellar
Trip departs on 31 August
Due to the Budafok Champagne and Wine Festival the Cellar Trip will run on a day other than the
usual. The 30th Budafok Champagne and Wine Festival is between 31 August and 1 September.
To ensure that you can access the festival programs on Saturday from the city centre of Budapest, Cellar Trip buses will run on 31 August instead of the first Saturday of September and more
often than the usual schedule: every 30 minutes
from 13:30 to 21:00 from the Parking lot of Bálna,
on a different route.
Since there will be roadblocks in the centre
of Budafok, the Cellar Trip bus will transport passengers from the Parking lot of Bálna to Törley
Champagne Factory), from where the stages of
the festival and other locations of the centre are
easily accessible on foot. Taking part in the festival programs is free.
There will be another, so-called Festival bus running between the wineries. You
need to buy a separate ticket (HUF 500) to
use it, you cannot use the Cellar Trip for the
Festival bus.

The daily ticket of the Cellar Trip bus is HUF
1,000 if purchased online in advance, HUF 1,200
if purchased on the bus and enables you to use
the bus for an unlimited number of transports
from the Parking lot of Bálna to Törley Champagne Factory providing comfortable access on
foot to the free cultural programs of the festival.
Guests who present the Cellar Trip daily ticket
and the district residential card receive a further
10% discount at the restaurants taking part in the
Cellar Trip program: Vasmacska Terasz, Promontor Étterem, István Tanya Vendéglő. Ticket purchase: Cityandwine.hu/hu/programajanlatok/
pincejarat
The festival can also be accessed by public
transport: Bkk.hu/menetrendek
Detailed description of the festival program
and further information is available here: Bornegyed.hu/budafoki-pezsgo-es-borfesztival

MEGÁLLÓ

MEGÁLLÓ PONTOS HELYSZÍNE

2019 márciustól decemberig
MENETIDŐ

INDULÁS 13.30-TÓL
40 PERCENKÉNT

1. BÁLNA Fővám tér

parkoló

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
Tangazdaságon
belül

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

3.

Budafok,
Tangazdaság

4.

Budafok,
Péter Pál u.,
Garab Seybold Pince apinceelőtt

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

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

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

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

6.

Budafok,
Záborszky Borváros

Záborszky
Borváros bejárat

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

7.

Budafok,
Várszegi Pince

Borkőu.2.előtt

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

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

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

Budafok,
10. Borköltők Társasága
Étterem

Jókai Mór u. 26.,
azétteremelőtt

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

Menetrend BUDAFOK - BUDAPEST
MEGÁLLÓ

MEGÁLLÓ PONTOS HELYSZÍNE

INDULÁS A BORKÖLTŐK ÉTTEREM ELŐL
UTOLSÓ JÁRAT 21.30

MENETIDŐ

Budafok,
1. Borköltők Társasága
Étterem

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)

3.

Budafok,
Városház tér

4. BÁLNA Fővám tér

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

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
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

•

www.pincejarat.hu

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

