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Ünnepi
gondolatok
„A karácsony a szeretet, és advent a várakozás megszentelése. Az
a gyerek, aki az első hóesésre vár – jól várakozik, s már várakozása
is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. (…) Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében
semmivel se kevesebb annál, amire vár.” (Pilinszky János)
Kedves Olvasó! Az év legcsodálatosabb, legmeghittebb időszakához érkeztünk. Ahogy a világ minden részén, kerületünkben
is kigyúlnak az ünnep fényei, hogy emlékeztessenek: decemberben az egész éves rohanás után a békéé, a csendé és a szereteté lesz a főszerep. Már ha mi is úgy akarjuk. Fontosnak tartom,
hogy ebben az időszakban a plázák nyüzsgése helyett a színvonalas programokat, a családunkkal töltött minőségi időt válasszuk.
Budafok-Tétény a téli időszakban is sok lehetőséget kínál azoknak,
akik a tárgyak mulandósága helyett a közös élmények, az együtt
töltött idő értékében hisznek.
Ismét közösen várhatjuk az ünnep eljövetelét Budafok belvárosában, ahol a hideg idő beköszöntével újra jégpálya nyílik. A Piactéren családi programokkal, koncertekkel, játszóházzal, kürtős kaláccsal és forralt borral, meleg teával várjuk a budafok-tétényieket, ahol közösen gyújthatjuk meg az adventi koszorú gyertyáit is.
December 7-én az adventi várakozás jegyében kerül sor az év
utolsó Pincejáratára. Érdemes most is ellátogatni az eseményeinkre, hiszen már kóstolhatók a pincék újborai, amelyekhez ez alkalommal karácsonyi hangulat is társul a fellépő zenekaroknak és az
adventi témájú gasztrotalkshow-nak köszönhetően.
Karácsony hava végeztével is izgalmas időszak köszönt ránk. Jövő évben elkezdjük megvalósítani a részvételi költségvetés nyertes projektjeit, a borfesztiválon pedig már birtokba vehetjük a teljesen megújult Kossuth 24. épületét, ahol kiállításokat nézhetünk
meg, kávézhatunk, beszélgethetünk. Így tovább bővülhet azoknak
a helyeknek a száma, ahol gyerekek és idősek, kerületben élők
és turisták is jól érezhetik magukat. Kerületünk kulturális színterein helye van a múlt tiszteletének és a modernitásnak, a könnyű kikapcsolódásnak és a tartalmas művelődésnek, önmagunk és a világ megismerésének is.
Bízom benne, hogy az eljövendő év mindannyiunk számára az
épülésről szólhat majd.
Kívánom, hogy szeretteik körében, békében teljen a karácsony,
az új év pedig mindent elhozzon, amiről álmodnak!


Karsay Ferenc polgármester
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Pápai Erikát fiatalon Darvas Iván terelgette
a helyes irányba a Vígszínházban

Hangok és szavak
a Katona Borházban
Hangok és szavak címmel önálló esttel jelentkezik december 7-én a Katona Borházban
Pápai Erika. A sokoldalú – többek között szinkron- és énekhangjáról ismert – színésznő
szűk két évtizede szabadúszó, és nem panaszkodhat, mindig megtalálják a feladatok.
Olykor előfordul, hogy ő lepi meg saját magát, mint amikor a pályán eltöltött huszonöt
évét ünnepelte a színpadon.

– Nézte annak idején a Leg, leg, leg-et?
– A neve ismerős, de nem rémlik. Melyik is volt az?
– Sajátos kategóriákban különböző produkciókat mutattak be a jelöltek. Egy-egy
terület „legjeit”, rekordjait ismerhette meg a
közönség. Onnan jutott eszembe, hogy önnel
kapcsolatban rengeteg „leget” emlegetnek:
a legszebb, a legszebb hangú, a legbátrabb
művésznő… Ezek közül melyik a legfontosabb?
– Egyik sem! Ha valaki mindezt elhiszi, akkor az
nagyon nagy baj. A helyükön kezelem a dicsérő
szavakat, mondatokat vagy megpróbálom azokat
kellemesen, viccel elütni. Nincsenek „legek”. Egyáltalán: mi a mérce? Kinek ez, kinek az tetszik. Én
csak nevetek a legeken.
– Pedig azt feltételeznénk, hogy a művészemberek kedvelik, ha legyezgetik a hiúságukat. Tényleg lepereg a dicséret?
– Igen. Teljesen máshonnan merítjük a motivációt. Hadd mondjak egy példát! A Karinthy
Színházban a Lököttek című darabban egy kifejezetten előnytelen külsejű karaktert játszom. Az
előadás végén odajött hozzánk egy kedves kolléganőm, gratulált mindenkinek, majd azt mondta
nekem, hogy olyan gyönyörű vagy. Azóta ezen
gondolkozom, hogy ennyi év után sem tudnak
nekem mást mondani… Pedig lehettem volna humoros, tehetséges, szórakoztató, de hogy gyönyörű…?!

– Ha szóba kerültek a szerepek: van kedvence,
amelyikhez ragaszkodik?
– Sokszor a kudarcból többet tanul az ember,
ha valamilyen hosszabb gyötrődés, nehéz próbafolyamat végén jut el az út végére. Ilyen értelemben nekem a „leg” nem a sikert jelenti. Volt egy
előadás, ami teljesen kudarcba fulladt, de abból
emberileg sokat profitáltam, és olyan is volt, ami
szakmai szempontból nem volt sikeres; pont egy
szerepálmomat, Csehov Cseresznyéskertjében
Radnyevszkaja szerepét játszhattam el. Minden
adva volt, én azt gondoltam, hogy nekem illő a
szerep. Az egyik legkedvesebb rendezőmmel,
Guelmino Sándorral dolgozhattam, végül valamiért tökéletes szakmai és emberi kudarc lett az
egész. Korábban remekül ment a közös munka,
a Cseresznyéskert viszont nem sikerült. Érdekes,
sorsszerű, hogy mikor tudunk együtt dolgozni,
életünk milyen periódusában találkozunk valakivel. Olyan is adódhat, hogy nem működik együtt a
közös munka, de a végeredmény ennek ellenére
fantasztikus. A társulat is változik menet közben,
egyszer nagyon jó együtt, majd egy másik produkcióban változhatnak az arányok, és ugyanaz a
munka nagyon rosszul sikerül.
– Volt példaképe a pályán?
– Nem. Ha azt kérdezi, hogy tiszteltem-e az
idősebb kollégáimat, akkor egyértelmű a válaszom: igen, természetesen, de ez néha erősen
hátráltatott. Darvas Ivánrengeteget segített a
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pályám kezdetén, elmagyarázta, hogy ne áhítattal bámuljam őket a színpadon, mert nekik legkevésbé sem erre volt szükségük. Ők partnerre
vágytak, aki a színpadon játszik. Egy áhítatos rajongóval nem tudtak mit kezdeni.
– A sikeres vígszínházi évek után 2000-től szabadúszó lett. Megérte váltani?
– Hosszú évtizedeken keresztül voltam a Vígszínház tagja, „túlérett” volt a helyzet, és én nem
éreztem jól magam. A Vígszínház anyagi, szakmai
és erkölcsi biztonságot adott, viszont úgy éreztem, lépnem kell, nem volt könnyű, hiszen ezek
után sokkal kevesebbet tudtam együtt lenni a
kisfiammal, miután a kényelmes fővárosi életemet, a fix havi fizetéssel együtt járó közalkalmazotti státust másra cseréltem.
– A fél ország szinkronszínészként is ismeri. Van
olyan színésznő, akit különösen megkedvelt a
munkái során?

interjú KULTURÁLIS NEGYED

– Inkább úgy fogalmaznék, hogy megismertem. Aki sportol, nyilván tudja, hogy csapatban,
„összezárva” egészen más oldaláról, illetve sokkal mélyebben megismerhetjük egymást. Kicsit a
szinkronizálás is ilyen: az ember beleérez a másik
személyiségébe, munkájába. Például Nicole Kidmannel viszonylag könnyű dolgom van: az ő színészi habitusa, vagy ahogy ő játszik a hangjával,
az nagyon közel áll hozzám. Ha őt szinkronizálom,
nem nagyon tudok mellényúlni.
– Mikor döntött úgy, hogy önálló esteket ad?
– Mindig is tiszteltem azokat, akik egyedül ki
mernek állni, pőrén, a saját személyiségükkel képesek játszani egy-másfél órán keresztül a színpadon. Ez hatalmas kihívás! Az én döntésem nem
volt tudatos: sokat szerepeltem külföldön, egyedül, önállóan kellett előadnom verseket kisszínpadon. Ez volt a kezdet, itt szívtam magamba
annyi önbizalmat, hogy elhittem, képes vagyok
egyedül betölteni egy színpadot. Később megtaláltak az Alma Mahlerről írt monodrámával, és
megízleltem azt, hogy milyen kisszínpadon, kamaraszínházban, szobaszínházban játszani. Kezdetben nem volt könnyű, hiszen hozzá voltam
szokva a Vígszínházhoz. De megéreztem, hogy
ez nekem könnyedén megy. Amikor huszonöt éve
voltam a pályán, ezzel az összegzéssel ünnepeltem meg saját magam. A mostani est anyagát
erre a jubileumra állítottam össze.
– Segít valaki a műsor szerkesztésében?
– Általában én állítom össze a műsort, korábban, a Mezei Máriáról szóló estet Szigethy Gábor
rendezte, az Alma Mahlert is profi rendező vitte
színpadra. A Hangok és szavak című esten egy
zongorista kísér. Mindig az a vezérlő elv, hogy a
műsor kapcsolódjon az előadás helyszínéhez,
időpontjához. Még gondolkodom, hogy mi legyen
az aktualitás Budafokon.
– Van személyes kapcsolata Budafokkal?
– Ismerünk egy nagyon kedves, baráti házaspárt, akik hosszú éveken keresztül, minden
nyáron „művészkertet” rendeztek: festőművészek, képzőművészek gyűltek össze, olyan volt
az egész, mint egy nagy kiállítás egy kis partival.
Évekig jártunk ide a családommal, és a mai napig
rendkívül nagy melegséggel és szeretettel gondolok rá.
Szilágyi László
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A zenés újév-köszöntés előtt

Igazából
karácsony
a BDZ-vel
A Budafoki Dohnányi Zenekar (BDZ) sűrű, programokkal teli évet zár, és az új év kezdetén sem pihen:
a klasszikus zenei hangversenyek mellett nagyszabású koncerteket ad az Arénában, Aranybálon játszik
a Pesti Vigadóban, és nem utolsósorban közeleg a
zenekarról készült, Élet, öröm, zene című szimfonikus
dokumentumfilm bemutatója, majd vetítése az Uránia filmszínházban – hogy csak néhányat említsünk
életük közelmúltbeli és közelgő eseményeiből.
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– Hat újévi koncertünk lesz, az első kettő a Klauzál
Házban, egy Szigetszentmiklóson, három pedig a
Müpában, amelyből az egyik egy, a Magyar Hospice
Alapítványnak adott jótékonysági hangverseny – válaszolt első kérdésünkre Hollerung Gábor Liszt Ferenc-díjas karmester, érdemes művész, a BDZ ügyvezető zeneigazgatója.
– Októberben sulikoncertekkel ajándékozták meg
Budafok-Tétény tanulóifjúságát. Beváltotta a hozzá
fűzött reményeket az új kezdeményezés?
– A vártnál sokkal kedvezőbbek a tapasztalataim.
Már többször tartottam efféle koncertsorozatot, például Győrben és Budapesten is, de Budafok-Tétényben kellemes meglepetés ért, amikor láttam, hogy az
iskolások szervezett hangverseny-látogatása milyen
remek hatással volt a gyerekekre. A korosztályoknak
hozzájuk illő zenei programot igyekeztünk összeállítani, amelyet magyarázatokkal egészítettünk ki,
hogy segítsük őket a klasszikus zene élvezetében. A
kisebb gyerekek voltak a legnyitottabbak, ők azonnal reagáltak, és örömmel kommunikáltak velünk.
– Melyik zenemű aratta a legnagyobb sikert?
– Természetesen a fiatalokhoz közel álló Harry
Potterből bemutatott Hedvig téma volt a legnépszerűbb, de úgy éreztem, nagy élvezettel hallgatták a
Varázsfuvola muzsikáját, sikerdarabnak számított
Berlioz Fantasztikus szimfóniája, és sokan ráéreztek
A fából faragott királyfi című Bartók-mű különlegességére, groteszkségére is. Tetszett a gyerekeknek
a népszerű Kánkán és Az eladott menyasszonyból játszott részlet is, amelyben a sebességet mutattuk be a zenekarral. A diákok összességében
ugyanúgy reagáltak az elhangzó művekre, mint a
hangversenyre járó felnőtt közönség, amely annak
is köszönhető, hogy a gyerekek közül sokan tanulnak zenét a kerületi Nádasdy Kálmán Művészeti
Iskolában.
– Ezek alapján tervezik a sulikoncertek folytatását?
– Nagyon reménykeltőnek tartom a kezdeti lépést, ezért, ha erőnk és időnk engedi, valamint a
későbbiekben is élvezzük az önkormányzat és a tankerület támogatását, szívesen tartunk évente akár
két sulikoncertet is. A Budafoki Dohnányi Zenekar elsődleges küldetése, hogy muzsikájával minél szélesebb kört szólítson meg. Ezen belül is kiemelten fontos számunkra, hogy eljussunk szűkebb otthonunk,
Budafok ifjúságához, de ha a későbbiekben lesz rá
kapacitásunk és lehetőségünk, mind a kerületben

adott koncertek számában, mind földrajzilag tovább
terjeszkednénk a sulikoncertekkel.
– Évek óta a Müpában rendezték meg őszi filmzenei
koncertjüket, idén azonban a Papp László Budapest
Sportaréna adott otthont a Best of Cinemusic című
rendezvényüknek. Mi indokolta a helyszínváltást?
– Ez egy nagyon nehéz, kimerítő program, amelyet eddig két nap alatt háromszor adott elő a zenekar. A próbákkal együtt ez öt szolgálatot jelentett,
így a zenészekre szinte elviselhetetlen terhet rótt.
Az Arénában viszont egyszer ült le az együttes, és
a koncertet közel kétszer annyian élvezhették, mint
korábban a három alkalommal összesen. Nagyon
jó volt a hangzás, de egy sportlétesítményben nem
mindenki számára egyforma az akusztika, mert nem
mindegy, hol ül az ember. A program hasonlóképpen zajlott, mint a Müpában, az ágyú dörrenésétől,
a „Vissza a jövőbe” autójával, a különböző hangeffektekkel és fényekkel azonban itt, úgymond, „mozisabb” lett a hangulat.
– Milyen visszajelzéseket kaptak?
– Volt, aki hiányolta a hangversenyterem meghittebb atmoszféráját, a természetesebb hangzást és
a sportcsarnokokra nem jellemző, konzervatívabb
viselkedést, a Müpában megszokott magatartást.
Azt gondolom, hogy ez az út helyes, mert az ember
a legfontosabb, de töprengünk azon, hogy azoknak,
akik a szimfonikus zenét jobban szeretik hagyományos helyszínen hallgatni, jövőre emellett, hasonló
műsorral rendezünk egy exkluzív koncertet a Müpában is. Meglátjuk, hogy technikailag és időben megvalósítható-e.
– Decemberben is számíthatunk valamilyen különleges programra?
– Gyöngyösi Levente versenyművét a Talamba
Ütőegyüttes adja elő a zenekarral, a Diótörőhöz pedig, mint az alcím is jelzi (The Swinging Nutcracker – a
szerk.) vendégelőadókat (Sárik Péter Trió, Szentpáli
Roland – tuba és Révész Richárd – zongora – a szerk.)
hívtunk a Müpa-beli koncertünkre. Csajkovszkij zenéje roppant népszerű, de mi nemcsak a szvitet játsszuk,
hanem az egész balettből választottunk pár tételt.
Ezek többsége úgy szólal meg, ahogy a zeneszerző
megírta, néhányban azonban „kikacsintunk”, például
tuba játszik egy fuvolaszólamot, vagy más hangvételben szólal meg – ahogy már életünkben többször is
kísérleteztünk ilyen megoldásokkal. Úgy gondolom,
hozzá tartozik a frissességhez, hogy ilyesmit merjünk
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csinálni. Az évet szimfonikus koncertshow-val zárjuk az Arénában. Reményeink szerint a meghittség és az öröm hatja át
az „Igazából karácsony”-t. A program első részében klasszikus
szerzők művei csendülnek fel, amelyekhez számtalan látványelem – táncosok, légtornászok, fényjáték, grafikai varázslat
– társul, a koncert második felében pedig az új számok mellett a világ leghíresebb ünnepi dalaiból válogatott karácsonyi
összeállítás szólal meg. Sztárvendégünkkel, a mai kulturális és
színházi szcéna egyik kiemelkedő személyiségével, Tompos
Kátyával egy orosz, egy francia és egy amerikai karácsonyi dallal készülünk erre az alkalomra, de a koncerten részt vesz egy
csodálatos csengettyűegyüttes és a Kodály Zoltán Kórusiskola
diákegyüttese is.
– A következő év is érdekes programokkal kecsegtet. Februárban már a negyedik alkalommal lesz Aranybál, ahol Roby
Lakatos a sztárvendég, a Cziffra Fesztivál gálakoncertjén
pedig Vagyim Rjepin orosz hegedűművésszel és Balázs János
zongoraművésszel adnak közös koncertet a Zeneakadémián.
– Nagy várakozással tekintünk minden olyan hangverseny
elé, ahol kitűnő, világhírű művészekkel muzsikálunk együtt. A
Tavaszi Fesztiválon például Szergej Nakarjakov orosz trombitaművésszel játszunk, november közepén pedig Andrea
Bocelli koncertjén vett részt a zenekar. Rendkívüli pillanatok
ezek az együttes életében, különösen, amikor egy világhíresség hangot ad elismerésének, mint ahogy azt Bocelli is tette.
Tamás Angéla

„Hommage a’- Cziffra”
Telt házas koncertet adtak Balázs János és művésztársai
november 23-án a Cziffra György Nagytétényi Kulturális
Központban. Az idei, „Hommage a’- Cziffra” címmel megrendezett emlékesten a zenén keresztül és a történetek mesélésével a mesterek és tanítványok kapcsolata, az oktatás
és tanulás, valamint a romantikus gondolkodásmód jutott
főszerephez.
A Cziffra György Fesztivált Balázs János Kossuth- és
Liszt-díjas érdemes művész hívta életre a Nemzeti Kulturális
Alap és a MOM Kulturális Központ támogatásával. A 2016ban útjára indított fesztivál célja, hogy Cziffra György magas
művészi színvonalú életművét, zenei és szellemi hagyatékát
méltóképpen megőrizze és ápolja, illetve folytassa a hosszú
évekig Budafokon élő és előadó világhírű zongoraművész fiatal tehetségeket felkaroló munkáját.
– Nekünk kell eljutnunk a világ minden szegletébe, hogy
megismertessük saját kultúránkat, tehetséges fiataljainkat,
valamint Cziffra György nevét, szellemi és művészi örökségét – fogalmazta meg küldetésük lényegét Balázs János.
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Budafokon koncertezik december 15-én
a magyar zene egyik legsokoldalúbb előadója

Horváth Charlie
a Klauzál Házban
Horváth Charlie a hazai zenei élet egyik
legizgalmasabb művésze, aki szinte bármelyik zenei stílusban maradandót tud
alkotni, legyen szó rockról, jazzről vagy éppen swingről. Korszakokon átívelő pályája
során huszonhárom díjat kapott, és olyan
zenekarokban énekelt, mint a Generál, az
Olympia vagy a Tátrai Band.

Pedig fiatalkorában nem zenésznek készült:
néptánctanár édesanyja arra ösztönözte,
hogy balett-táncos legyen, az általános iskola utolsó éveit az Állami Balettintézetben
végezte Markó Iván osztálytársaként. A táncot
később krónikus vesegyulladása miatt kellett
abbahagynia.

Egyik tanára javasolta neki, hogy foglalkozzon zenével, zongorázni és trombitálni is
tanult. Első zenekarát, a Deccát még gimnazistaként alapította, de az együttest később
jogi okokból – ugyanezen a néven működött
egy nagy német lemezcég – átkeresztelték
Olympiának, mivel pont abban az évben volt
a mexikói olimpia. Ekkoriban ragadt rá a művészneve Charlie Parker jazzszaxofonos után.
A zenekar Belgrádban is többször fellépett,
de 1970-ben feloszlott.
Ezután külföldön dolgozott bárzenészként,
közel fél évig Szudánban élt, de fellépett később Bejrútban, Bahreinben és Ománban is.
Az Afrikában töltött két és fél év meghatározta későbbi pályáját is, és nagyban hozzájárult
későbbi együttesei egyedi hangzásvilágának

kialakításához, ekkoriban kezdett ugyanis érdeklődni a funk és a soul iránt.
Hazatérése után Tátrai Tibor felkérte, hogy
lépjen be a Generálba, de egy teljesen új stílust
kellett kitalálni, mert a zenekar korábbi számai
nem illettek Charlie rekedtes hangjához. Ezért
funkyt kezdtek játszani, és olyan – később slágerré vált – balladákat, mint például a Könnyű
álmot hozzon az éj című szám. Emellett Charlie
volt az első, aki afrikai hangszeren, kongán játszott hazai popzenekarban. Az együttes azonban 1979-ben feloszlott, Charlie pedig az újjáalakult Olympiával, majd a Pannonia Express
zenekarral beutazta a világot Svájctól kezdve
Japánon át egészen az Egyesült Államokig.
Több mint egy évtized után tért vissza Magyarországra, és a Tátrai Band énekese lett,

1994-ben pedig szólókarrierje is elindult, és
önálló zenekart is alapított. Emblematikus
slágerein – Jég dupla whiskey-vel, Nézz az ég
felé, Az légy, aki vagy – több generáció nőtt fel,
a mai napig telt házas koncerteket ad, és folyamatosan képes a megújulásra.
Charlie a kétezres évek elején Ami soul,
az szól címmel önéletrajzi könyvet is kiadott,
amiben összefoglalta izgalmas karrierjét.
És bár már elmúlt hetvenéves, még
mindig folyamatosan koncertezik: december 15-én este héttől Budafokon, a Klauzál
Házban lép fel. Charlie ezen a koncerten is
megmutatja majd sokszínűségét: ezúttal a
jazz, a funky és a soul világába vezeti el a
közönségét.
Izsó Zita
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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

2020. január 18., szombat, 17.00

A Magyar Kultúra
Napja 2020
17.00 Szoboravató
Szabó Gyula, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész szobrának avatása. Az alkotást Huber József kerületi
szobrászművész készítette. Budafok-Tétény önkormányzata a portrészoborral kíván emléket állítani
az egykor a XXII. kerületben élt művésznek.
A polgármesteri köszöntő után Kovács István színművész emlékezik hajdani pályatársára.
Helyszín: Klauzál Ház, aula
17.30 Klauzál Társalgó
Szabó Gyulára emlékezünk. Beszélgetés Kovács
István színművésszel, pályatárssal.
Két művész, akik nélkül a XX. század második felének magyar filmjei elképzelhetetlenek lennének. Pályájuk, művészi sorsuk a Thália Színházban
keresztezte egymást. Itt több darabban játszottak együtt Kazimir Károly irányítása alatt. Ezekről
az időkről, filmekről, színházról, barátságról beszélget Kovács István Lakatosné Ircsik Terézzel,
az OSZMI munkatársával. A múlt emlékcserepeiből összeáll az idősebb
pályatárs, Szabó Gyula
portréja.
A belépés díjtalan, de
regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a Klauzál
Ház információs pultjánál, ill. a szervezes@
klauzalhaz.hu e-mail
címen lehet.
Helyszín: Klauzál Ház,
Kamaraterem
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19.00 Nagy kell szeretniök
– felolvasószínház és könyvbemutató
Az Így szerettek ők sorozat kötetének élőszavas
estje legnagyobb íróink, költőink szerelmi bonyodalmaiból.
Az esten megismerkedhetnek Ady Endre, József
Attila, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, Molnár
Ferenc, Babits Mihály szerelmi életének tévútjaival.
Megvásárolhatják megjelenés előtt Réczei Tamás
Nagy kell szeretniök című kötetét.
Közreműködik: Réczei Tamás szerző, Gyabronka József színművész, Szávai Viktória színművész,
Hercegh Péter színművész.
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a horvath.ildiko@klauzalhaz.hu e-mail
címen lehet. Helyszín: Klauzál Ház, Színházterem

2020. január 23., csütörtök, 18.00

Japán csodálatos világa

Kiállításmegnyitó a Vén Emil Galériában
A kiállítás egyik része a japán ember hétköznapjaiba, mindennapi életének forgatagába kalauzolja az
embert. Utcán hömpölygő tömeg, jelenetek a piacról, sportesemények felvételei, ünnepek és fesztiválok képei segítenek tájékozódni Japán mindennapjainak megértésében.
Különlegessége a kiállításnak az 55 japán baba bemutatása, amely a mély hagyományokra visszanyúló babakészítés egy-egy remekéből válogat. A
sajátos japán eljárással készített osztriga kagylóporral bevont alkotások lágy arckifejezése magas
művészeti szintre emeli egy-egy vidék jellegzetes
darabját.
A kiállítás megtekinthető 2020. március 1-ig.

2020. január 26., vasárnap, 19.00

2020. január 31., vasárnap, 19.00

Szakonyi Károly:
Két nő – cekkerdráma

Molnár Ferenc:
Az üvegcipő
– romantikus vígjáték

Történik napjainkban egy budai lakásban, egy esős
őszi délután… Majd télen, tavasszal, nyáron… Az első jelenetben két nő érkezik zajosan, ázottan. Csinos hölgyek: divatos ballonban az egyik, elegáns
kabátban a másik. Az egyik szüntelen beszél a mobilján, kezében tömött cekker, aminek egyik szeme
belegabalyodott a másik kabátgombjába, ezért őt
szinte maga után húzza a szobába…
A neves drámaíró új komédiája két nő különös találkozásáról. A Két nő nemcsak magyarországi ősbemutató, hanem világbemutatója is a legnagyobb és
legnépszerűbb íróink egyikének, Szakonyi Károlynak.
Szereplők: Nóra: Zsurzs Kati, Edina: Tóth Enikő.
Az előadás hossza 1 óra 30 perc, szünet nélkül.
Jegyár: 2900 és 3500 Ft. klauzalhaz.jegy.hu

Klauzál színház 2020. tavasz, I. előadás
Senki sem úgy születik, hogy boldogtalan akarna
lenni, legtöbbször magunk választjuk a boldogtalanság édes, megnyugtató légkörét, mert boldogságunk tárgya kockázatos és túl sokat veszthetünk
rajta. Például a büszkeségünket, vagy a társadalom
megbecsülését. Így gondolkodik erről Romajzer
Adél és Sípos Lajos is. A közömbös lét ellenpontjaként jelenik meg Irma, az árva józsefvárosi cselédlány, aki szerethetően gyermeki képzeletével, életszeretetével nyeri meg magának a nézők szívét.
„Boldogság és pilótarepülés” – mondja. Ebben a két
szóban benne van, hogy ő a végsőkig küzdeni fog
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sétálnak a Holddal, majd Kékfestővel kékre festik
az eget. A csodás napot, a megelevenedő képzeletvilágot élőzene és balett teszi teljessé.
Az előadás 3 éves kortól ajánlott.
A zenés mesejáték után kézműves játszóház várja
a kicsiket és nagyokat.
A Gardrób Művészeti Csoport előadása
Jegyár: 900 Ft. klauzalhaz.jegy.hu

1225 Budapest, Nagytétényi út 274-276.
Telefon: 0614062837 , 0620360-4364
Email: info@cziffrakozpont.hu
cziffrakozpont.hu, facebook.com/cziffrakozpont

2020. február 16., vasárnap, 11.00

Farkasházi Réka
és a Tintanyúl koncertje

a „happy end”-ért. Még ha az ő Hamupipőke történetében nincs is jó tündér, és az ő fehér lovas hercege csak egy öregedő műbútorasztalos, akkor is.
A kifordított mese egyben azért az eredeti, a mostohának Molnárnál is más tervei vannak... A magyar író
darabja méltán a legtöbbször játszott a művei közül,
hiszen páratlan érzékenységgel járja körül a soha el
nem évülő témát.
Szereplők: Kautzky Armand, Mérai Katalin, Karaivanov Lilla, Maronka Csilla, Oroszi Tamás. Jegyár:
3500 és 3900 Ft. klauzalhaz.jegy.hu

Családi Vasárnap
Életmesék címmel jelent meg 2019 októberében
a kétszeres Fonogram-díjas Farkasházi Réka és
a Tintanyúl zenekar új albuma. 12 mese született,
melyeket a háromgyermekes színésznő-édesanya,
Farkasházi Réka jegyez, s melyek mindegyike egyegy remek új dalhoz kapcsolódik. Játékosak, vidámak, vagy éppen elgondolkodtatóak. Az Életmesék turné koncertjein erről az albumról csendülnek fel dalok, de nem maradhatnak el korábbi nagy
kedvencek sem. Réka és zenésztársai igazi családi
bulit tartanak, ahol a gyerekek szüleikkel együtt élvezhetik a dalokat, élhetnek át közös élményt, hiszen ahogy egy korábbi kedvenc dal is mondja: A
család a legnagyobb kincs.
A koncert előtt és után játszóházi programokkal
várjuk látogatóinkat.
Jegyár: 1800 Ft. klauzalhaz.jegy.hu

2020. február 14., 19.00

Valentin napi
operettgála
A legismertebb magyar operettek Kálmán Imre, Lehár Ferenc és Zerkovitz Béla tollából. Élőzenével és
táncosokkal, vérpezsdítő, vidám műsor minden korosztály számára. Válogatás a Csárdáskirálynő, a Marica grófnő és a Csókos Asszony című operettekből,
pl. Szép város Kolozsvár, Húzzad csak, Sylvia belépője, Hajmási Péter és más népszerű dallamok.
Jegyár: 1500 Ft

2020. január 26., vasárnap, 10.30

Lilla és Tündérbogyó
Délelőtti matiné
A Kádár Annamária érzelmiintelligencia-fejlesztő történetei alapján készült zenés mesejáték egy
Lilla nevű kislányról szól, aki képzeletbeli barátja,
Tündérbogyó társaságában egy csodálatos napot
tölt. Együtt mindenféle kalandban, csodás élményben van részük: többek között megbarátkoznak a
Hétfejű Sárkánnyal, játszanak a Csikizős Boszival,

2020. február 23., vasárnap, 10.00

Ki Mit Tud?
Mutasd meg a tehetséged, legyen szó táncról,
énekről vagy szavalásról. Különböző művészi produkciókat várunk, mind egyéni, mind csoportos formában. Konferál: QKa Mc. www.cziffrakozpont.hu
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muzsika
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Karácsonyi ajándékként nyújtja át önálló
estjét a kerületieknek a Kossuthés Jászai Mari-díjas Udvaros Dorottya
december 19-én. A színművésznő,
akinek nemes gránitból megformázott lábnyomát többek között Psota Irén,
Darvas Iván, Töröcsik Mari
és Sinkovits Imre lábnyomainak
társaságában helyezték el az utókor
számára az Operettszínház előtt,
már az évad második bemutatójára készül.
Udvaros Dorottyával, a Halhatatlanok
Társulatának örökös tagjával önálló estjéről, színházról és filmről beszélgettünk.
– Milyen koncepció mentén készült a Budatétényben is látható Mégis szép című est?
– Felkérést kaptam egy önálló estre, amelynek bemutatójával nyílt meg a ma már nagyon
népszerű és sok-sok előadást játszó Rózsavölgyi Szalon. Vörös Róbert rendező barátommal a
színdarabnál, monodrámánál sokkal személyesebb előadást terveztünk, ezért úgy válogattuk
össze az anyagokat, a szövegrészeket, dalokat
és személyes emlékeket, hogy az estén kialakulhasson egy meghitt, tartalmas együttlét a
nézőkkel. A kortárs magyar írók és zeneszerzők
prózai és zenei gondolatai inspiráltak minket,
ahogy utcára néző, hatalmas ablakaival a belvárosi helyszín is.
– Hosszú utat járt be az összeállítás az eltelt hét
év alatt?
– Változatos életet élt, nagyon sokat alakult
a műsor, a személyessége azonban végig megmaradt. Bennem is tisztultak a dolgok, átgondoltam, mi az, amiről jólesik beszélnem, mi az,
ami fölösleges, és kikerül belőle. Annak idején
két részből állt az este. Silló István karnagy úrral, aki egyébként kiváló zongorista is, együtt
szerkesztettük a zenei anyagot. Az első változatban neki is volt külön része, amikor csak ő
játszott, és én nem is voltam a színpadon. Azután Pista kiszállt ebből, elment Győrbe zenei
vezetőnek, de alakították az estet a budapesti
és a vidéki nézők, valamint a helyszínek is. A
Mégis szép a mai napig mindig mindenhol kicsit
más. Befolyásolja az este menetét a kötődésem
az adott helyhez, az időtartam és a hangulat is,
de ami benne van a műsorban, az mind egyformán kedves nekem.
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– Szeptemberben mutatta be a Nemzeti Színház
a Rocco és fivérei című színművet, de már december 14-re, a Macskajáték premierjére készül.
Hogy érzi magát Orbánné szerepében?
– A Macskajáték próbafolyamatának a vége
felé járunk. Örkény István nagyszerű szerző.
Örök érvényű mondatokat írt, nyelvezete pedig
egyedülálló. Ezt a művét eddig csak filmen láttam, színházi előadásban nem, így érintetlenül
kezdtem hozzá a munkához. Nagyon sokféle
szerepet kaptam már, és minden egyes munka
új felfedezés önmagamról és azokról a játszótársaimról is, akikkel korábban már más darabokban együtt szerepeltünk. Színész vagyok, az
a dolgom, hogy a legkülönbözőbb figurákhoz
közel kerüljek, de külön örömöt szerez, ha úgy
gondolom, hogy nekem való a szerep.
– Mekkora szabadsága van egy színésznek a
próbafolyamat alatt?
– Először dolgozom Szász János rendezővel,
de minden jó rendező, így ő is, nagyon nyitott.
A jó rendező, bármennyire is erős az elképzelése egy majdani előadásról, kíváncsi arra, hogy
a darabban szereplő színészek hogyan gondolkodnak, mi jut eszükbe a saját szerepükről. A
próbafolyamat kezdete a közös keresgélés, gondolkodás, a szavak ízlelgetése. János teret hagy
a színészeknek, türelmes, figyel és szerencsére
igen jó a humora. Annak ellenére, hogy igen komoly drámai filmeket és előadásokat rendezett
már, nagyon érti Örkény finom iróniáját.
– Előfordul önnel, hogy visszautasít szerepet?
– Tagja vagyok a Nemzeti Színháznak, és az
anyaszínházban az ember nem szokott válogatni. Ott lehet nemet mondani, ahová vendégnek
hívják az embert, de többnyire kedvemre való
szerepeket kapok.
– Februárban mutatják be Szabó István legújabb filmjét, a Zárójelentést, amelyben Klaus
Maria Brandauer (S doktor) partnereként a
feleségét alakítja. Van jelentősége a munka
szempontjából, hogy világsztárral játszik?
– Az igazi színészt nem érdekli, hogyan látja
őt a világ, nem foglalkozik azzal, hogy világsztárként tekintenek rá. Dolgoztam már nagyszerű színészekkel, Glenn Close-zal, Marcello
Mastroiannival és Brandauerrel korábban is,
de mindig azt tapasztaltam, hogy amikor meg-
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érkeztek a forgatócsoporthoz és elkezdték a
közös munkát a többiekkel, egyenrangú partnernek tekintették magukat a többi színésszel,
a kisebb szerepet játszóval is. Nem vonultak el
távol mindenkitől egy lakókocsiba, nem kísérte őket testőr, lehetett hozzájuk szólni, ahogy
mindenki máshoz. Részesei voltak a közös
munkának.
– Korábban is játszott már Szabó István-filmben.
Hogyan jellemezné a rendezőt?
– István nagyon színészcentrikus. A forgatás
alatt nem érdeklik a képkivágások, azt teljes
mértékben rábízza Koltay Lajosra, aki elképesztő vizualitással oldja meg a feladatokat. Leginkább a színészvezetésre koncentrál, nála szinte
csak közelikből áll egy film, minden jelenetre
úgy készül a színészeivel, mintha mindig szuperközeliben kellene játszani. Számára a legfontosabb a színészi jelenlét, az őszinteség, a jelenidejűség és az átélés. Csodálatos dolog, hogy
Szabó István személyesen keresett és kért fel,
az pedig külön megtiszteltetés számomra, hogy
rám gondolva írta meg ezt a szerepet. Mámorító
ilyen rendezővel dolgozni, mert az ember állandóan azt érzi, hogy a színészmesterség lényegét
ragadja meg, és ez a legfontosabb.
– Több televíziós sorozatban is vállalt már munkát. Melyik miért kedves az ön számára?
– Nemrég készült el A mi kis falunk negyedik
szériája. Nagyon jó sorozatnak tartom, nagyszerű
színészek játszanak benne, és a rendező, Kapitány
Iván igazán érti ezt a műfajt, jól csinálja, megfelelő könnyedséggel és oldottsággal. Nyilván ennek
köszönhető a népszerűsége. A Terápiában is játszottam, de az HBO-sorozat volt, és az egy másik
kategória. Elképesztő odafigyeléssel, anyagi és
írói háttérrel készült. Az HBO úgy forgatta a sorozatot, mint egy mozifilmet, de ez elsősorban pénz
kérdése. Korábban a Társasjáték esetében is ezt
tapasztaltam. A csatorna nagyon komoly összeget szán arra, hogy a sorozatai nagyon mívesek
és igényesek legyenek. A mi kis falunk nem élvez
ekkora anyagi támogatást, így nincs is rá annyi
idő, de azt hallom, hogy a műfajon belül ez a legnépszerűbb. Szívesen dolgozom együtt a sorozat
színészeivel, nagyon szeretem a velem játszó kollégáimat, így boldogan veszek részt a tervezett
ötödik évad forgatásán is.
Tamás Angéla
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Szarvasgombaés borkóstoló
a Sörház utcában

Az isteni
„tartufo”
vonzásában
Sörház utcai lakosként nemcsak a napokat,
hanem az órákat is számolom december 7-ig,
amikor az 5-ös szám alatti (szó szerint alatti)
légópincében megnézhetem megízlelhetem
a szarvasgomba- és borkóstolót, továbbá a
gombakiállítást, és megismerkedhetek a rejtélyes süngombával. No meg a szarvasgombavadász hölggyel, Fekete Henriett-tel.
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Itt vagyok az erdőben, Zsófival, a finom szimatú
magyar vizslámmal, és szarvasgombát keresek.
Ha kérhetném, beszéljünk két óra múlva!
Ilyen felütéssel még egyetlen interjúm sem
kezdődött, de az is igaz, hogy élő szarvasgomba-vadásszal sem hozott össze a sors. Pedig évtizedek óta foglalkoztat a rejtélyes, aranyárban
porciózott kulináris kuriózum. Nos, december
7-én a Sörház utca 5 szám alatti légópincében az
ínyencek kóstolót kaphatnak a „tartufóból”, ahogy
az olaszok nevezik, no meg a hozzá illő borkülönlegességekből, továbbá körsétát tehetnek az
egyéb gombafajtáknak, például a süngombának
is otthont adó, eredetileg háborús légópincének
készült vájatban.
Henriett pontosan két óra elteltével lelkiismeretes pontossággal hív.
– Fiatal vállalkozás a miénk, az Italia Divina,
magyarul az isteni Itália, két éve ismerkedtem
meg üzlettársammal, Antival egy olaszországi
gasztrotúrán. Umbriában, ebben a Toscanával
határos gyönyörű tartományban jártunk, ahol
minden a tartufóról, a szarvasgombáról szól
– mesél a kezdetekről Henriett, aki a szarvasgomba magyarországi követeként említi önmagát és társát.
– A budafoki show ötlete honnan jött?
– Egy kiállításon futottam össze Csizmár Mihállyal, a december 7-i bemutatónk házigazdájával, a légópincében folytatott gombász
vállalkozás egyik tulajdonosával, és együtt
határoztuk el, hogy a sikeres Budafoki Pincejárat keretében mi is bemutatkozunk. Mihályék
amúgy süngombát – ez egy gyógygombafajta
– termesztenek itt, és ezt is megtekinthetik az
érdeklődők.
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– De azért azt ugye megkérdezhetem, hogy a szarvasgombát csak gyűjtik, vagy termesztik is?
– Természetesen, ebben nincs semmiféle titok.
Jellemzően felkutatjuk a természetben, speciális
keresőkutyák segítségével – nekünk két vizslánk
van, Zsófi és Loli, valamint egy Rigó névre hallgató
lagotto romagnolo. Az csak legenda, hogy disznókkal is kutatják a szarvasgombát. Illetve a sertés
is kiszimatolja, de annyira szereti, hogy nem adja
oda. Azoknak a szarvasgombászoknak, akik sertéssel dolgoztak, általában hiányzik néhány ujjuk.
Amikor ugyanis el akarják venni az értékes finomságot, a disznó egyszerűen leharapja az ujjukat.
Amúgy a vaddisznók a versenytársaink, gyakorta
feldúlják és megdézsmálják a lelőhelyeinket.
– Juj! Ha már a tévhitek cáfolata került szóba,
igaz-e, hogy a szarvasgombát aranyárban mérik?
– Nem igaz. Nem olcsó, de csak keveset kell
venni belőle, ugyanis a szarvasgombát nem szabad
kilószámra enni, megfeküdné az ember gyomrát. A
szarvasgomba tudniillik erős illatú és aromájú fűszer, kis mennyiségben kell hozzáadni az ételekhez.
És akkor mennyei ízorgiában lesz részünk. Az előző kérdésére visszatérve egyébként termesztik is a
szarvasgombát, de úgy roppant időigényes a művelet. Legjobb mogyoróbokor-csemeték gyökerébe beoltani a szarvasgombát, és ott öt-hét év múlva
fordul termőre a tenyészet. A megfelelő technológia alig 20 éve jelent meg és emiatt dominál még
mindig a természetben termő gomba. Az utóbbi
évek tapasztalata alapján ez gyorsan változik.
– Igaz-e, hogy van hungarikumnak számító fajta is?
– Van bizony, mégpedig az édes homoki szarvasgomba. De ennek decemberben már lejárt a
szezonja.
Ch. Gáll András

– Ön hogyan keveredett a szarvasgombaüzletágba?
– Édesapám tizenöt éve foglalkozik szarvasgombával, igazából nem is tudtam volna elkerülni ezt a hobbit vagy szenvedélyt, bárhogyan
is nevezzük. Innen származunk, a határszélről,
Nagyvárad környékéről, Kolozsváron jártam
egyetemre. Fekete és fehér szarvasgombát
is gyűjtünk az erdőben – utóbbi a különlegesebb, a ritkább fajta –, de hogy konkrétan
hol, azt ne kérdezze. Egy igazi szarvasgombászt a lelőhelyéről faggatni a legnagyobb
udvariatlanság.
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A pezsgő és a sajt mámorító, zamatos
találkozása Budafokon, a Törleyben

Ízorgia a VII. Magyar
Sajtmustrán
A hazai gasztro-megújhodás szerves részévé vált az utóbbi években a magyarországi kézműves sajtkészítés. Ennek a nem túl nagy, ám annál elkötelezettebb közösségnek számos
tagja október közepén (12–13-án) már hetedik alkalommal gyűlt össze a Magyar Sajtmustrán, most először Budafokon, a Törley Pezsgőmanufaktúra udvarán.
A pezsgő és a sajt randevújának lehettünk tanúi
két napon át verőfényes napsütésben a hűs pincék tövében, legalább huszonöt sajtkészítő több
mint száz termékét kóstolhattuk, illetve vásárolhattuk meg. A megnyitón elhangzott beszédekből érdemes néhány gondolatot felidézni. Kovács
György, a házigazda Törley Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, örömmel fogadta be első alkalommal a sajtkészítőket, mert a sajt és a pezsgő illik
egymáshoz.
– Itt látva és kóstolgatva a jobbnál jobb magyar
sajtokat, ezentúl biztosan tudatosabban fogok vásárolni – tette hozzá.
Hegedűs Imre sajtkészítő, aki később a hatalmas üst mellé állva mutatta be a nagyközönségnek órákon át, hogyan is készülnek a sajtspecialitások, azt mondta: „minél jobb a termékünk, annál
drágábban tudjuk azt eladni.”
– A mi erényünk – hallottuk –, hogy rendelkezésre áll a kiváló alapanyag, a szorgalom, és most
már a százpontos bírálórendszer is. A szakképzett
zsűrink egyedülálló Közép-Európában. Az a sajtkészítő, aki nem méreti meg magát a hasonló versenyeken, mustrákon, az lemarad! Magyarországon meg kell szerettetni a lakossággal a sajtot, és
akkor jóval többet tudunk eladni belőle. A célunk,
hogy több sajtot adjunk el az elkövetkező időszakban.
Feldman Zsolt államtitkár szerint történelmi időket élünk a magyar sajtkészítésben, és ez
a rendezvény a magyar gasztronómia ünnepe is
egyben.
– Itt lenni rang, jó választás volt a Törleybe, a
magyar pezsgő hazájába jönni – jegyezte meg. –

Ezen a sajtmustrán nemcsak ízlelgetni lehet a különféle zamatú sajtokat, hanem azt is megtudhatják a látogatók, hogyan készülnek ezek. A magyar
sajt közös ügyünk, éppen ezért kiemelt feladatunk, hogy a hazai sajtkultúrát támogassuk, segítsük. Számunkra fontos a hazai sajtkészítés fejlődése. A megújult bírálati rendszer pedig még jobban a magasabb minőség felé tereli a készítőket.
Az értékelés tükre a saját munkánknak, ezért elengedhetetlen, hogy sajtkészítőink rendszeresen
megméressék magukat a hasonló sajtmustrákon.
Teremtsük meg újra a magyar sajt divatját! – ezt
kívánom mindnyájuknak.
A sok-sok pazar sajt mellett a mustrára több
százan kilátogatók a sajtkészítés folyamatán túl a
Gourmet Sajtkonyha bemutatóján a „hatórás sajt”
belsejében szaftos rizottót, zöldségeket, csibehúst és tésztát, valamint óriás kondérban készült
sajtfondue-t is kóstolhattak – közben pedig kortyolhattak a finom pezsgőkből…
Temesi László
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Ünnepi hangulat
a pincékben
Az év utolsó Pincejáratán minden a karácsonyi ünnepkör körül forog. Az összes pincében, így a Borvárosban is az adventi készülődés lesz a téma. A Gasztroshow vendége
Domsa Patrícia lesz, aki édes ötletekkel lepi
meg a közönség tagjait.
Az év vége mindig számvetéssel és új álmok
tervezésével szokott zárulni, ezért most mi is
tekintsünk vissza az elmúlt hónapok pódiumbeszélgetéseire. A Pincejárat idén is márciusban
indult először, fő témája a helyi művészek bemutatása volt. A Záborszky Pincében Pető Márk
festőművész alkotásainak megtekintése után két
mesterszakács, Opoczky István és Révész József
életútját, és a világ számos pontján a gasztronómia területén végzett alkotó munkáját ismerhette
meg a közönség. A beszélgetés közben a vendégek előtt készültek el az ínycsiklandó ételek, melyeket finom borok kíséretében el is fogyaszthattak az érdeklődők.
Az áprilisi Pincejárat a swing jegyében zajlott, ezért a kóstolóval egybekötött pódiumbeszélgetésen Berdisz Tamás Arany Dobverő
díjas zenészt ismerhette meg a hallgatóság. Az

izgalmas történetek közben világslágereket is
játszott a kitűnő zenész a Borkatakomba zenészeivel kiegészülve.
A májusi telt házas Gasztroshow vendége
Onestyák Lajos és lánya, Onestyák Barbara volt.
Az egyórás beszélgetés témája a gombatermesztés, a különböző gombafajták megismerése és azok emberi szervezetre gyakorolt jótékony hatásai voltak. Onestyák Lajos közel hetven
éve foglalkozik gombatermesztéssel, volt időszak, amikor ő látta el fél Magyarországot különféle gombákkal. Révész József mesterszakács a
témához kapcsolódóan hét gombából készített
rizottót, amit a beszélgetés után mindenki megkóstolt egy-egy pohár fehérbor kíséretében. A
nyári hónap első Pincejáratán Gáfor Gergely kertészmérnököt látta vendégül a Borváros. A pince
egyik ágát ismert és kevésbé ismert fűszernövények díszítették. A beszélgetésben megismerhették az érdeklődők a növények helyes termesztésének titkait és az egészségre gyakorolt
jótékony hatásukat. Az előadás végén pedig Révész József mesterszakács egyik kedvenc olasz
ételét, a zöldfűszeres malaccsászárt, avagy az
isteni porchettát lehetett megkóstolni.

Nyár közepén a Maja Wanot által megálmodott
és megalkotott Kerület Süteményét kóstolhatták
meg a vendégek a júliusi Pincejáraton. A fenséges túrós, almás, pezsgőkrémes pite elfogyasztása előtt a tehetséges varsói cukrász életútját
ismerhette meg a közönség. Az augusztusi kánikulában a pince árnyékos udvarán mutatta meg
a grillezés alapjait Serfőző László húsbolttulajdonos. A hús kiválasztásától a megfelelő pácoláson
át egészen a tökéletes sütésig mindent lépésről
lépére elmondott a szakember, miközben készültek a finom sültek. A négyféle saláta mellé tálalt
húsok gyorsan elfogytak a beszélgetés után.
Az októberi Pincejárat témájában a Futafok
sportrendezvényhez kapcsolódott, ezért a közét-
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kezésben megjelenő egészséges ételekről és a
mozgás fontosságáról beszélt Vígné Sági Katalin,
a Rózsakerti Demjén István Református Általános
Iskola és Gimnázium élelmezési vezetője.
Elérkeztünk az év utolsó Pincejáratához, melyen az ünnepi készülődéshez szeretnénk segítséget nyújtani. Domsa Patrícia gyermekszemész
szakorvos, aki maga is végzett cukrász, a napokban nyitotta meg rendelője tőszomszédságában
fine bistróját, ahol fenséges süteményekkel is
várják a vendégeket. A beszélgetés során recepteket, hasznos tippeket és tanácsokat fog adni,
hogy az ünnepi asztalra különleges desszertek
kerülhessenek.
Viszkocsil Dóra

Narancsos mézes krémes
Mézeslap:
0,5 kg finomliszt, 150 g vaj, 150 g cukor, 1 db tojás, 125 g méz, 1 teáskanál
őrölt gyömbér, 1 teáskanál őrölt szegfűszeg, 1 teáskanál fahéj, 1 db narancs
héja, 1,5 teáskanál szódabikarbóna.
Mindent egybegyúrunk, és a
tésztát legalább 1 órát pihentetjük a
hűtőben. Pihentetés után négy részre osztjuk, kinyújtjuk kb. 3 mm vastag,
25 cm x 25 cm-es, négyzet alakú lapokra. A lapokat előmelegített, 170
C°-os sütőben, tepsi hátlapján egymás után kisütjük, 8-10 perc alatt.
Narancslekvár:
500 g narancs, 250 g cukor, 2 db fahéjrúd, 1 db kikapart vaníliarúd, 800 g
víz, 6 db kardamommag.
A narancsok két végét levágjuk, majd feldaraboljuk a héjukkal
együtt, és lábasba tesszük a többi
hozzávalóval. Egy órát közepes lángon főzzük, majd takarékon folytatjuk, miután kezd elpárologni a folyadék. Addig főzzük, amíg megpuhul a
narancsok héja is. Amikor megfőtt, kivesszük a fahéjrudakat és a kardamommagokat. A lekvárt merülő mixerrel simára turmixoljuk, majd hagyjuk kihűlni.

Narancsos-vaníliás krém:
850 g tej, 250 g cukor, 80 g vaníliás
pudingpor, 10 db tojássárgája, 2 db
narancs leve és héja, 15 g vaníliás cukor, 450 g vaj.
A tejet a narancsok levével és
héjával felforraljuk. A tojássárgáját a
cukorral, a vaníliás cukorral és a pudingporral összekeverjük egy tálban. A forró tejes keverékből kb. 1,5
decit ráöntünk a tojásos keverékre,
majd simára keverjük. Ezután a tojásos keveréket visszaöntjük a tejes
folyadék többi részéhez, és felforraljuk folyamatos keverés mellett
(habverővel). Egy percig forraljuk,
majd levesszük a tűzről, és lehűtjük.
A vajat enyhén megolvasztjuk, csak
annyira, hogy puha legyen, kihabosítjuk, majd több adagban hozzáadjuk a narancsos pudingot. Végül az
egészet habosítjuk, amíg egységes
állagú nem lesz.
Tetejére csokoládébevonó:
200 g étcsokoládé, 400 g tejszín,
50 g vaj.
A tejszínt felforraljuk, ráöntjük a
feldarabolt csokoládéra, elkeverjük
habverővel, majd a legvégén a vajat
is belekeverjük.

Sütemény betöltése:
1. A lapokra először a narancslekvárból kenünk egy vékony réteget,
majd a krém egynegyedét, aztán rárakjuk a következő lapot, és így haladunk tovább.
2. A legfelső lap tetejét üresen
hagyjuk.
3. Egy sütőpapírral lefedjük, majd
egy másik sütőlemezzel vagy bármilyen nehezék felhasználásával lesúlyozzuk. Egy éjszakát pihentetjük így
a süteményt, majd másnap vesszük
le róla a súlyt és a sütőpapírt.
4. Elkészítjük a csokoládémázat,
és azt a legfelső lap tetejére kenjük.
Hűtjük.
5. Leszélezzük, majd kisebb kockákra vagy téglatestekre vágjuk.
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Novemberi Pincejárat az újbor jegyében

A zene és a gasztronómia
találkozása Budafokon
Sikeresen zakatolt tovább a Budafoki Pincejárat novemberben is, mint minden hónap első
szombatján. A borkultúrát bemutató gasztronómiai utazás borospincéinkben és éttermeinkben talán azért is oly népszerű, mert a
borok és ételek mellé kulturális programokat
is kínál – s garantáltan jó hangulatot!
Aki kifizeti a pincejárati buszra az 1000 vagy 1200
forintos jegyet, hogy a Belvárosból kijusson a budafoki élménykörútra, majd kinyitja újra a pénztárcáját a műsorokra és különféle finomságokra, az
biztosan nem bánja meg az út végére, hogy költött
erre az eseménydús délutánra, estére, mert olyan
élménnyel gazdagodott, ami visszacsalogatja ide.
S abban is biztosak lehetünk, hogy nem csak a bor
hatására dönt így. Üljünk fel hát a Pincejáratra!
A Borkő utcai Katona Borházban például Krúdy-fröccs-borkóstolóval egybekötött interaktív időutazásban részesülhettünk sanzonokkal,
kuplékkal, míg a Záborszky pincében vizuális
élményt is begyűjthettünk Beregi Edina vizuális
művész kiállítása jóvoltából. A Várszegi Pincészetben, a Nagytétényi úton Czikora László és
Sógor Tamás borköszöntő koncertje szórakoztatta a nagyérdeműt. Közben, persze, sétálhattunk a
pincében, a jegyárban benne volt háromféle bort
megkóstolása. Aki pedig megéhezett, az nem
maradt éhen…
A Jókai utcai Borköltők Társasága Étteremben
a finom vacsora mellé még kvízjáték is járt – ami
igen népszerű minden alkalommal –, a győztesnek pedig négy VIP-jegy a következő pincejáratra. Megérte gondolkodni a kérdéseken, illetve a
válaszokon… A kacsacomb párolt káposztával és
az aranygaluska szintén vonzó lehetett erre a
„borköltői” kirándulásra. A Törley Pezsgőmanufaktúra szokásos pincesétája, a múzeumlátogatással egybekötve, mindig nagyon népszerű.
A Vasmacska Terasz, a Promontor Étterem és
az István tanya Vendéglő tízszázalékos kedvez-

ményt adott a Pincejárat napijeggyel és a kerületi lakcímkártyával rendelkező vendégeknek.
Ellátogattunk a Soós István Borászati Szakiskola
Tangazdaságába is, ahol betekinthettünk a borászszakma rejtelmeibe a pincesétán Németh
Iván, a tangazdaság vezetője jóvoltából. Aki ezen
a napon legalább hat csoportnak mondta el
ugyanolyan lelkesedéssel a gazdaság működését, mintha akkor kezdte volna…
– Jó borunk lesz idén is – tette hozzá, no meg
azt, hogy az országszerte tapasztalható munkaerőhiány náluk is gondot okoz, főleg a szüret idején. Bortotó is volt, és aki nyert, az ingyen kóstolhatott az újborból. Innen a Pincejárat a Péter-Pál
utcába, a Seybold-Garab Pincébe vitt, ahol a házigazda Garab Gábor legalább ugyanilyen lelkesedéssel mutatta be a látogatóknak a családias
hangulatú pincéjét – benne az Appel Péter tárgyi
gyűjteményéből rendezett borászati kiállítást –,
majd a pincér szerepébe bújva vitte az asztalokhoz a füstölt csülköt főtt tojással, friss tormával és
házi kovászos kenyérrel, meg egy pohár újborral
– mint a Grinzingben. A jó vacsorához jó zene is
dukál, a Budafok-Tétényben már jól ismert Szóka
Júlia operettprimadonna Szokolai Zoltán harmonikaművész kíséretében adta meg az alaphangulatot egész délután és este, népszerű bordalokkal, népdalokkal.
– Először vettem részt a Budafoki Pincejáraton
mint énekes – vendégként már többször is voltam –, s először énekeltem harmonikakísérettel,
de nagyon jól éreztem magam ezen a hangulatos helyen. Úgy láttam, a vendégek is, akik együtt
énekeltek velem, és akiknek minden szavát leste
Gábor, a tulajdonos, egész nap. Volt olyan pár, aki
a Velencei-tó partjáról jött, és legalább három órán
át kóstolgatta a különféle borokat. Én is fogom, de
csak odahaza, nekem a vörösbor a kedvencem…
Szóka Júlia befejezésül azt is megígérte, hogy
vendégként is visszajön.
Temesi László
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Klasszikusok,
fajtapezsgők
és a pezsgők
Grálja
A Garamvári család több mint 80 hektáron gazdálkodik a dél-balatoni borvidéken, ahol a syrahtól a szürkebarátig, a
cabernet sauvignontól a merlot-ig széles a paletta. Az évi 120-150 ezer palack
pezsgőhöz, amelyet Budafokon, a közel
hatezer négyzetméteres Sörház utcai
pincéjükben készítenek, elsősorban chardonnay, pinot noir, pinot blanc és furmint
szőlőt használnak, de tizenegy éve Balatonlellén francia klónokat is telepítettek
és pincéjükben tokaji pezsgő is érlelődik.
Az 1990-ben létrejött családi vállalkozás
szakmai irányítását Garamvári Vencel borászmérnök végzi, a cég építését pedig
felesége, a kérdéseinkre válaszoló Garamvári S. Zsuzsanna koordinálja.
– Pezsgőik szinte világszerte ismertek, de
Európában biztosan. Hogyan tudnak az élvonalban maradni?
– Fontos, hogy remek munkatársakkal és
a lehető leg jobb technikával dolgozzuk fel
a jó minőségű alapanyagokat. A szőlőbirtokon tavaly fejeztük be a nagyberuházást, de
jelenleg is költséges fejlesztés előtt állunk.
A pezsgőpincében a degorzsáló sor tökéletesítése után most egy teljesen új gyártósort rakunk össze. Újak lesznek a gépek és
a technológia, így a munka hatékonyabbá
és könnyebbé válik, a kapacitásunk megnő és a termelés is olcsóbb lesz. Ezenkívül
rendszeresen részt veszünk a nemzetközi
kiállításokon – elsősorban Európában, az
USA-ban és Kanadában –, megmutatjuk

magunkat, megnézzük, hogy más mit kínál,
és feltérképezzük, mi a világban az aktuális
trend. Megjelenünk a hazai értekezleteken,
valamint konferenciákon, ugyanis ezeken
a szakmai fórumokon rengeteget lehet
tanulni.
– Classic, Premium, Vintage. Milyen pezsgőket takarnak a nevek?
– A nem évjáratos, nem fajtához kötött, elsősorban cuvée-ből készült Classickal (Brut,
Extra dry, Sweet) indítottuk el a pezsgőgyártást. A Premium kategóriában a fajtapezsgők
találhatók, így a Pinot Blanc alapra épített
Don Giovanni, valamint a 2009-ben az Országos Borverseny legmagasabb pontszámát
elérő, aranyérmes Blanc Fleur, a Tokaji Furmint, amely a Magyar Bormustra és a Vinagora Nemzetközi borverseny aranyérmes bora
(2015) és egyben a külképviseletek pezsgője
is, valamint a kizárólag Pinot Noirból előállított Evolution Rosé. Borász férjem ezekkel a
termékekkel kívánja megmutatni a fogyasztóknak, hogy az egyedi fajták is komplex ízélményt tudnak nyújtani. Elég nagy bátorság
volt belefogni, mert a fajtapezsgő még ma
is kuriózumnak számít. A Vintage a pezsgők
szent Grálja, hiszen a termékcsaládba a kiemelkedő évjáratok legjobb pezsgői tartoznak. Ez a gondolatkör hívta életre a 2015-ben
a „legjobb magyar pezsgő” címet elnyert Optimum Brut-t, a nagyon száraz, likőr nélküli Brut
Nature-t és a Pinot Noir fehér alapborból, érintésnyi Chardonnay hozzáadásával megszületett Prestige Brut-t.

Tamás Angéla
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Betonhordó, szerelmesek kútja, finom borok és falatok

Seybold-Garab Pince,
egy családias hely
Egy hangulatos utcában bújik meg a Seybold-Garab Pince családi házak közt. A kerítés mögött,
a pince bejáratánál kis udvar húzódik meg asztalokkal, padokkal. Jó időben már itt is „alapozhatunk” finom borokkal, majd néhány lépés, és kitárul előttünk egy különleges föld alatti világ…

interjú
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– Ezt a világot a Péter-Pál utcában, sokévi szünet után,
Garab Gábor és családja teremtette meg. Mikor is?
– Másfél évtizeddel ezelőtt – adott választ a tulajdonos. –
Itt gumiraktár, műhely volt egészen 2003-ig, amikor megvettük a pincét, de két évet kellett várni, mire vendéget fogadhattunk. Nagyon sok munka előzte meg a nyitást.
– Miért vették meg a lepusztult pincét?
– Mert megtetszett, és lehetőséget láttunk benne a vendéglátásra. Régi vendéglátós családból származom, édesapám vezette Rózsavölgyben az Aranykancsó éttermet. Én
is vendéglátó szakiskolát végeztem 1984-ben, kitanultam
a cukrász, a szakács és a pincér szakmát. Több étteremben
is megfordultam, dolgoztam Budafokon, a Borkatakombában is. A feleségem, Zsuzsanna az egészségügyben jártas,
de mellettem beletanult a vendéglátásba, és kitűnően főz.
– Ezt magunk is tapasztalhattuk, például legutóbb, a
novemberi Pincejáraton, amikor kemencében sült csülök
volt a terítéken…
– Én is úgy láttam, ízlett a vendégeknek, mind elfogyott, amivel készültünk, de jóval többet is el tudtunk volna adni. A Laposa birtokról pedig újbort szolgáltunk fel,
szintén nagy sikerrel.
– Mióta „pincejáratoznak”, és mi a véleményük erről az
immár hagyományos programról?
– A kezdetektől nyitottak voltunk e remek kezdeményezésre. Fantasztikus lehetőség, hogy a máshol élők is
megismerjék a kerületet, a csodáinkat. A kisebb pincészeteknek, mint amilyenek mi is vagyunk, igazán jó alkalom ez a bemutatkozásra.
– Érzik a havi járat hasznát?
– Hogyne! Nem egy pincejárat után visszatértek a vendégek hozzánk, annyira megtetszett a környezet, a helyiség hangulata. Sőt, ennek köszönhetően céges bulikat,
esküvőket is tartottak itt.
– Mindennap nyitva tartanak?
– Nem, csak ha rendezvények vannak. A pezsgő- és
borfesztivál, illetve gesztenyefesztivál idején mindenképpen, de tartunk itt disznótorost, Márton-napi libavacsorát, adventi ünnepséget, borkóstolókat. Nyolcvan fő
kényelmesen elfér a pincénkben.
– Ha ennyire népszerűek, nem terveznek bővítést, hiszen
úgy tudom, van egy lezárt szakaszuk?
– Valóban, jövő év elején szeretnénk megnyitni a másik pinceágat is.

Temesi László

Seybold Frigyes korának egyik legnagyobb bor- és pezsgőgyárosaként építette házát, illetve borospincéjét az akkori
Promontoron, gyára a Törley és Francois
pezsgőgyárak legnagyobb konkurense volt, exportban felül is múlta azokat.
Európa első betonhordóját itt építtette
fel, ami a mai napig megtekinthető. A
hordó homlokzatára egy akkor még ismeretlen pécsi fazekassal készíttetett
címert, a fazekast Zsolnay Vilmosnak
hívták, aki azóta világhírű lett. A hordó
ma Budafok-Tétény egyetlen ipartörténeti védett emléke. A szerelmesek kútja
szintén a Fogadóteremben kapott helyet.
A hagyomány szerint a kútba pénzérmét
dobó jegyesek hosszú és boldog házasévekre számíthatnak.

Budafoki Borlap

Budafokon palackozott borokat és pezsgőket itt is találhat:
Borköltők Társasága Pince Étterem, Istvántanya Étterem,
Promontor Kertvendéglő, Vasmacska Terasz, Borkatakomba Étterem
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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.

Új termékekkel és ünnepi csomagolással
jelentkezik a patinás pezsgőmanufaktúra

Karácsonyi újdonságok
a Törley kínálatában

Brut Rosé és Brut Réservé található a piacvezető
hazai pezsgőpincészet ünnepi ajánlatai között. Új,
négyrészes csomagolásban vásárolhatók a Hungaria
Pezsgőcsalád két deciliteres kiszerelésű nedűi. Lőrik
Tamás brandmenedzser az újdonságokról is ejtett
egy-két szót. A Törley-rajongók figyelmébe ajánljuk a
közösségi média felületeit, a piacvezető cég ezeken
a felületeken is tájékoztat az újdonságairól.
Az eddigi tapasztalatok szerint az év vége mindig fontos időszak a Törley életében, a bevétel zömét ekkor realizálják a pezsgőgyártással és -forgalmazással foglalkozó patinás cégnél. Idén két új termékkel kedveskedik
a Törley az igényes pezsgőfogyasztóknak. „A Törley Brut
Rosé tartályban erjesztett, 10 gramm/liter cukortartalmú, színvilágában a pale típust idéző rosé pezsgő. Karácsonykor megismerkedhet a nagyközönség a palackos
erjesztésű családhoz tartozó Törley Brut Réservé-vel is.
Az ünnepekre készülve egy új, négyes csomagolást is

ajánlunk: a Hungaria Pezsgőcsalád négy, egyaránt kétdecis pezsgője kerül egy négyes pakkba” – tájékoztatott Lőrik Tamás, a Törley brandmenedzsere, aki a jövő
év újdonságairól is ejtett egy-két szót. „2020 számmisztikai szempontból is fontos lesz. A Törley Charmant doux
limitált darabszámú, 2020 pezsgőjét kizárólag az egyik
nagy kereskedelmi üzletlánc hozza forgalomba. Az egyre kedveltebb „I LOVE Magyar bor” borcsalád a 2020-as
év köszöntéseként egy száraz pezsgővel is gazdagodik,
melynek neve I LOVE 2020 lesz. A Törley további terveiről és újdonságairól többek között a közösségi médiából
értesülhetnek a pezsgő- és borkedvelők.”
A patinás Törley Pezsgőpincészet termékei évente több nemzetközi és hazai versenyen is megméretnek. Legutóbb az Effervescents du Monde versenyen a
Hungaria Rosé Extra Dry nyert aranyérmet, a hazai pezsgő mellett két spanyol és hét francia pezsgő szerepelt
a „top 10-ben”.
Szilágyi László
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A fiatal budafoki pincészet különösen jó 2019-es évjáratot ígér

Virágzik Várszegi
vállalkozása

Hajlamos elfelejteni az ember, pedig tény:
a BMTE nemcsak a futballról szól, atléták is
sportolnak a Promontor utcában, méghozzá
nem is akármilyen atléták. Őket segíti Bélteky
Róbert, a Budafoki Labdarúgó Kft. tulajdonosa, egy tizenkét hónapra szóló ösztöndíjjal,
melynek a BMTE négy, legreményteljesebb
atlétája a kedvezményezettje.

Budafok-Tétény egyik, ha nem a legifjabb pincetulajdonosa, a Dél-balatoni borvidéken gazdálkodó Várszegi Viktor hamar felvirágoztatta
fiatalos vállalkozását. A Várszegi Pincészet a
kerület fontos gasztronómiai központjává kezdi kinőni magát, ehhez pedig az önkormányzattal ápolt stratégiai partnerség is hozzájárul.
Budafok tényleges borváros, a Várszegi által
vezetett pince pedig tényleges budafoki
borbiznisz, amelynek híre mára túlnőtt a XXII.
kerület határain.
A Várszegi Pincészet tavaly csatlakozott a Pincejárat programsorozatához, a tulajdonos Várszegi
Viktor vállalkozása rendre pozitív visszajelzéseket
kap. A minden hónap első szombatjára időzített járat már évek óta működik, célja a kerületen kívül
élő ínyencek bevonása a budafoki borkultúrába, illetve egy budafok-tétényi törzsvendégkör igényeinek kielégítése a helyi borászatok termékeivel.
– A Várszegi Pincészet negyven-ötven főt képes befogadni egy-egy Pincejárat alkalmával.
Ezeken a szombati napokon kétszer, vagyis a
délutáni, illetve az esti órákban is megtelik vendégekkel a pincénk. Az érdeklődők száma magas, az idelátogatók – természetesen – borokat
kóstolhatnak, az italok mellett pedig sajt-, illetve
hústálakkal, szezonális ételekkel kedveskedünk.
Egy borbárhoz tudnám hasonlítani – mesélte a
mindössze 25 éves tulajdonos.
Viktor persze a fejlesztéseket is szem előtt
tartja, a szakember terve, hogy ezt a „kóstolópincét” a későbbiekben csütörtök-péntek-szombat
esti állandó nyitva tartással is működtesse.
A pincészet komoly figyelmet fordít a marketingre, 2013 óta a Horeca vendéglátóipari céggel
áll kapcsolatban. A budapesti dohányboltokkal is
jól jártak, hiszen ezek az üzletek zömmel 0–24es nyitvatartásúak, az alkoholfogyasztás pedig
éjszaka tetőzik. Ma már megannyi borukat megtalálni több Michelin-csillagos étterem kínálatá-

Segítő kéz az atlétáknak

Kőszegi Míra, Molnár Janka, Bartha Előd és Wahl Zoltán. Ők kapnak egy éven keresztül havonta száz-százezer forintot, amitől persze nem fognak meggazdagodni, de ez az összeg mégis létfontosságú – érdekes módon nem annyira a négy fiatal atléta, hanem a
szakosztály egyben tartása szempontjából.
– Nagyon nagy szükségünk van erre a támogatásra, a mamutklubok ugyanis folyamatosan környékezik legjobbjainkat, és természetesen komoly fizetéssel csábítják a most kedvezményezett négy sportolót, Molnár Jankát, Kőszegi Mírát, Wahl Zoltánt és
Bartha Elődöt – mondta lapunknak Bartha Attila, a
BMTE atlétikai szakosztályának vezetőedzője, aki a
szakosztályvezetői feladatot is ellátja, sőt, hovatovább négy évtizede a budafoki atlétika lelke. – Sajnos

ban. Az ország vezető italkereskedelmi cégével,
az Ital Magyarország Kft.-vel is partnerségben állnak, kijelenthető, széles körű az exportjuk.
Ha Budafok és borok, akkor nem lehet kihagyni a borfesztivált sem.
– Az idei hétvége remekül sikerült, a gyönyörű
idő rengeteg vendéget vonzott. Mind a pincénkben, mind pedig az Oroszlános Udvarban, illetve
a Savoyai Jenő téren állt standunk – emlékezett
Viktor.
A 2019-es termésről annyit, hogy Várszegi úr
szerint remek borok érlelődnek. Az időjárás is kegyes volt a szőlőhöz, a termés pedig időben érett
be. A budai Várban rendezett Budapest Borfesztiválon már idei bort, egy remek Csabagyöngyét
is ki tudtak állítani. Hamarosan megkezdődik a
palackozás, nem kell sokat várni az idei rozéborok
és az Irsai Olivér, valamint a karácsonyi és szezonális italok piacra kerülésére sem.
Gáll Anna

a kis klubok mindig ki vannak téve ennek a veszélynek, máig fájó seb, hogy annak idején a Honvéd elcsábította legjobb versenyzőimet az olimpikon Dombi Zéténnyel az élen. Ennek a veszélynek az elhárításában játszik szerepet ez a nagylelkű támogatás klubunk tulajdonosától.
Bartha Attila – aki valaha 110 gátasként jeleskedett
– Jakab Jánostól, a klub tiszteletbeli elnökétől kért tanácsot, s amikor Bélteky úr, a tulajdonos értesült a
problémáról, a Melbourne-ben élő, de gyakran hazalátogató üzletember azonnal segítő kezet nyújtott.
– Emlékszem, a Promontor utcai stadion kertjében
beszélgettünk, ott kaptam a jó hírt, amiért nem tudok
eléggé hálás lenni – mondja a vezetőedző.
A négy szerencsés fiatal a BMTE atlétikai szakosztályának büszkesége. Közülük hárman – Molnár Janka, Kőszegi Míra és Bartha előd, az edző fia – a 400
méteres gátfutásban jeleskednek, Wahl Zoltán pedig
100 és 200 méteres síkfutásban korosztályos bajnok.
Valamennyien 18–20 év közöttiek, tehát nem is annyira a tokiói, mint a párizsi olimpia felé vezető úton jelenthet nekik sokat ez a támogatás, ami az eredmények függvényében a jövőben is megmaradhat, sőt…
Ch. Gáll András
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Sportváros is,
nem csak borváros
Budafok-Tétény sportolói, élen a junior világbajnok Zombori Gáborral, kitettek magukért az
elmúlt hónapokban. Ahogy az már megszokott
egy ilyen sportos kerületben.

Kerületünk két kiemelkedő sportbázisa a Budafóka SE és a BMTE, utóbbi egyik legsikeresebb
szakosztálya az atlétáké. Bartha Attila vezetőedző joggal büszke az idei eredményekre.
Már a fedett pályás idény is remekül sikerült,
Molnár Janka hatalmas egyéni csúccsal csak néhány századmásodperccel maradt le a felnőtt Eu-

rópa-bajnokságról, második volt a felnőtt ob-n, a
junior országos bajnokságot természetesen megnyerte 400 méter gáton. Kőszegi Míra 200 m-en
dobogón volt, juniorban 200-on és 400-on is győzött, háromszor javított ifjúsági csúcsot. Wahl Zoltán 200 síkon megvédte junior bajnoki címét.
– A junior Európa-bajnokságon ötödik lettem
400 méter gáton – tért át a szabadtéri idényre
az ifjúsági olimpikon Molnár Janka, aki tavaly a
Budafok sporthőse címet is elnyerte. – A felnőtt
ob-n szerettem volna megnyerni a 400 síkot, nem
sikerült, második lettem, de nem vagyok elkeseredve.
Wahl Zoltán felkészülését egy makacs sérülés hátráltatta, de így is negyedik lett az országos
bajnokságon 200 síkon. Kőszegi Míra legszebb
eredménye az ezüstérem 200 méter síkon a bakui EYOF-on, az Európai Ifjúsági Olimpiai
Reménységek Fesztiválján.
A Budafóka büszkesége a 17 éves Zombori
Gábor, aki a Duna Arénában rendezett junior
világbajnokságon diadalmaskodott a 400
méteres gyorsúszásban. Horváth Tamás
tanítványa
világbaj-

noki csúccsal győzött, s teljesítette az olimpiai A
szintet is 3:46,06 perces győztes idejével. Gábor
novemberben ciprusi edzőtáborozáson készült
a decemberi glasgow-i rövid pályás Európa-bajnokságra, amely fontos állomás a tokiói olimpia
felé vezető úton.
A szakosztály másik klasszisa, a 2017-es kétszeres junior világbajnok Márton Richárd eredményei
elismeréseképpen Japánban, Korijamában edzőtáborozott a világbajnok, világcsúcstartó Milák
Kristóffal, akivel amúgy az indianapolisi junior vb-n,
két éve, együtt lettek korosztályos világbajnokok.

Gáll András, a Trion SC 16 éves öttusázója, az
egykori budafókás úszó – innen a Sörház utcából
– a kaunasi korosztályos Európa-bajnokságon az
U17-es évjáratban egyéniben és csapatban harmadik helyezést ért el, a világbajnokságon, Szófiában
egyéniben hatodik lett. Az Olimpiai Reménységek
Versenyén, a lengyelországi Spalában megnyerte
korosztálya egyéni versenyét, csapatban ezüstérmet szerzett, majd ráadásképpen az U19-esek között legjobb magyarként negyedik lett, csapatban
második, a vegyes váltóban pedig bronzérmes. S
ha ez nem lenne elég, egy rokon sportágban, a
futásból és pisztolylövésből álló laser run szakágban is remekelt, a weideni (Németország) Eb-n az
egyénit és a csapatot is megnyerte U19-ben, majd
a világbajnokságon, a Kincsem Parkban egyéniben, csapatban és váltóban (Dobronyi Dorinával)
ezüstérmet szerzett. A cikk megírásakor pedig a
felnőtt válogatottal edzőtáborozott Tatán.

Hiba lenne megfeledkezni a BMTE-vel szimbiózisban élő Budafoki Kosárlabda Klub sikereiről. A
felnőtt együttes az NB I/B osztályában lapzártakor
hat győzelemmel és két vereséggel, a hazai veretlenségét őrizve a harmadik helyen állt. Ferencz Gábor szakosztályvezető a fiatalok közül Lados Erik,
továbbá a Szigetszentmiklósból igazolt Kovács Soma
kiemelkedő játékát dicsérte, utóbbi szinte újjászületett Budafokon. Az U20-as csapat veretlenül éllovas
az NB I/B piros csoportjában, s mivel az első három
jut be az országos döntőbe, erre is megvan az esély. A
legkisebbek, az U11-esek pedig a Kenguru Kupában
remekelnek egyetlen, nem akadémiai csapatként.
Hogy is mondják? Budafok – borváros. De ma
már legalább annyira sportváros is…
Ch. Gáll András
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Valóra váltani
a negyvenéves álmokat
Évtizedek óta nem állt ilyen jól a BMTE a labdarúgó NB II-ben, mint lapzártakor, amikor az MTK
mögött a második helyet foglalta el. Kovács Dávid
csapatkapitány még csak titkon reménykedik a
feljutásban, de a szurkolók már ébren álmodnak.
„Lenn, a budafoki piacon az emberek kérdezgetik, hogy
ugye, feljutunk az NB I-be? Ilyesmi több mint negyven
éve nem fordult elő, amikor magam is a BMTE játékosa voltam, és a varázslatos 1975–1976-os idényben a
Dunaújváros és a Dorog mögött a harmadik helyen végeztünk, de úgy, hogy az akkori bázisvállalatunk vezetői
megmondták, hogy nem támogatják a feljutásunkat az
NB I-be. Huszonkét gólt rúgtam az idényben, és majd’
beleőrültem, hogy vissza kell fognunk magunkat. Most
ilyesmiről szó sincs, Bélteky Róbert tulajdonos kijelentette, ha úgy alakul, vállalja az NB I-es tagság finanszírozását.”
Mindezt Jakab János, a BMTE tiszteletbeli elnöke mondta lapunknak, csak hogy eloszlassunk minden félreértést. Igen, nincs akadálya a feljutásnak, maximum az ellenfelek, de azokat le lehet győzni. Amúgy
a feljutásról senki sem beszél még az öltözőben, hiába állt lapzártakor a második helyen a csapat az NB IIben, Czizmadia Csaba vezetőedző mindig csak a soron
következő mérkőzéssel foglalkozik, és játékosait is erre kéri.
Az 1975–1976-os bronzcsapat összetétele egyébként a következő volt: Leskó – Kalmár (Spacsek), Horváth, Kapitány, Vizi – Noskó, Tóth Kálmán, Kisteleki – Harangi (Zöldi), Jakab, Esterházy. Edző: Mészöly Kálmán.
Az akkori gárdával megvan az összekötő kapocs,
és nem csak Jaksi bá’ személye. A remek balhátvéd,
a hálószaggató bombáiról elhíresült ballábas bekk,
Vizi Sándor a klub ügyvezető elnöke, Tóth Kálmán
pedig nyár óta újból a csapat első számú masszőrje,
vagy ahogy manapság mondják, fizioterapeutája.
S hogy mitől ilyen jó idén a BMTE azok után, hogy tavaly olykor még a kiesőzónában is tanyázott a csapat?
– Összetett a válasz – mondta a 28 éves csapatkapitány, Kovács Dávid, aki egyben a csapat legeredményesebb őszi játékosa a maga tíz góljával. – Más a társaság hozzáállása, mint az előző idényben volt, most mindenki egy csónakban evez, egy irányba húz. Profibb lett

a szemléletünk, és azért egészen másképp futballozunk, ha nem a bennmaradás a cél, hanem a minél jobb
helyezés. De az igazi titok az elvégzett munka.
Amikor megkérdezem a gólzsákot, ő személy szerint milyen helyezést vett célba, rövid szabódás után felel. – A dobogót. No de harmadiknak lenni inkább bánat,
mint öröm, mert akkor egyetlen hellyel maradunk le a
feljutásról... A többiek és a csapatvezetés nevében nem
akarok nyilatkozni, csak a magaméban. Diplomatikusan
fogalmazok: nem zárkózunk el a feljutás elől!
A csapatkapitány még Vitelki Zoltán edzősége idején lett a karszalag birtokosa, amikor Csizmadia Csaba
gyakorlatilag visszavonult.
– Czizi munkába állásától datálom az új időszámítást, vagyis amikor egy éve átvette a vezetőedzői posztot – mondja Kovács. – Ő és Oláh Lóránt sportigazgató
új szellemet honosított meg, de a menedzsment valamennyi tagja, Kálmi bá’ és Noskó Tamás, a két masszőr,
a kapusedző Balogh Barna, mindenki. És rengeteget
köszönhetünk tulajdonosunknak, Bélteky úrnak és Jaksi bá’-nak, a tiszteletbeli elnökünknek.
Utolsó kérdésem kissé szentimentális: mit érez a
csapatkapitány, ha a folyosón sétálva felnéz a negyven
évvel ezelőtti csapatfotókra?
– Megilletődött vagyok, bár természetesen akkor
még nem éltem, nincsenek személyes élményeim. De
Vizi Sanyi bácsitól, Kálmi bá’-tól és Jaksi bá’-tól hallom a
régi sztorikat, és egyre csak az jár a fejemben, mit nem
adnék, ha negyvenhárom évvel később valóra tudnánk
váltani az ő NB I-es álmaikat!
Ch. Gáll András
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Salátabár és szendvicskülönlegességek
1221 Budapest, Városház tér 17.
Spiller Cukrászda
1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 25–29.
Szelmann Ház
1225 Budapest, Nagytétényi út 306.
Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Társaság (SZTK)
1221 Budapest, Káldor Adolf u. 5–9.
Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete székháza
1222 Budapest, Tóth József u. 45.
Wohner Vendéglő
1222 Budapest, Lánc u. 10.
Zenebolt Angel’s life
1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 2/B

Pincejárat helyszínek:
Törley Pezsgőmanufaktúra Kft.
1221 Budapest, Anna u. 7.
Záborszky Pince – Borváros
1222 Budapest, Nagytétényi út 24.
Promontor Kertvendéglő
1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 28.
István tanya vendéglő
1221 Budapest, Magdolna u. 24.
Borköltők Társasága Pinceétterem
1223 Budapest, Jókai Mór u. 26.
Vasmacska Terasz
1222 Budapest, Fékező u. 1.
Katona Borház
1222 Budapest, Borkő u 6/B
Várszegi Pincészet
1222 Budapest, Nagytétényi út 70/A
Barlanglakás Emlékmúzeum
1222 Budapest, Veréb u. 4.
Seybold-Garab Pincészet
1221 Budapest, Péter-Pál u. 39.
Soós István Borászati Szakképző Iskola
Tangazdasága
1221 Budapest, Jósika u. 14.

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

Menetrend BUDAPEST - BUDAFOK
MEGÁLLÓ

2019 márciustól decemberig
2020
INDULÁS 13.30-TÓL
40 PERCENKÉNT

MEGÁLLÓ PONTOS HELYSZÍNE

MENETIDŐ

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

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

Cellar trip to celebrate the “new wine”

On the first Saturday of every month Budafok Cellar Trip offers you stroll to see a unique
presentation of wine cellars and viniculture. Wine tasting, exhibitions and pop music
programs! With a bus ticket (online: HUF 1,000, at the Cellar trip bus: HUF 1,200) discounts are
offered for the following programs if you have a district residence card.
Katona Winery
(1222, Bp., Borkő u. 6B.)
Opening hours: 15.00–22.00
Entry ticket: free

15.00–19.00 HelloPisti! concert
19.30 “Sounds and Words” Erika Pápai solo musical performance
- tasting of 3 different wines included.
Ticket price: HUF 2,900. Tickets are available at jegy.hu, in KlauzálHáz or on site 30 minutes before the performance.

Záborszky Cellar – Wine City
(1222 Bp., Nagytétényi út 24-26.)
Opening hours: 14.00–19.00
Entry ticket: HUF 1500 with Cellar Trip ticket: HUF 1,200

16.00 Gastro talk show: Preparing for Advent
Useful tips, original recipes for creamy treats with honey, baking
secrets. Wine tasting and panel discussion.
14.00-19.00 Exhibition by ceramist Mónika Nádor and sculptor
Viktória Filotás

Budafok Air-raid Shelter
(1222 Bp., Sörház u. 5.)
Opening hours: 12.00-21.00

12.00–21.00 Mushroom Show (donations are welcome)
15.00, 16.00 Truffles and wine tasting with Henriett Fekete.
Ticket price: HUF 2,000. Registration required at: csimiz@gmail.com
Tour of the air-raid shelter, artisans’ workshop, mushroom photogram workshop (for more details see: pincejarat.hu).

Seybold - Garab Cellar
(1221 Bp., Péter Pál u. 39.)
Opening hours: 15.00–22.00

15.00–20.00 Vincze Dóri and the Fluffy Melange
15.00–19.00 An encounter of music and gastronomy at the
centuries old cellar. Menu: Roasted ribs with stewed cabbage,
sliced potatoes and a glass of kadarka wine (2 dl), package price:
HUF 3,000. Subject to prior registration at: +36 70 313-2978 or at:
orszagcimer@gmail.com

Várszegi Winery
(1222 Bp., Nagytétényi út 70.)
Opening hours: 15.00–22.00

15.00-20.00 Péter Flamisch concert
Tour of the wine cellar, tasting of 3 different wines; discount price of HUF
1,000 (instead of HUF 1,500) with Winery Tour bus tickets. Dish variations.

Borköltők Társasága
Restaurant
(1223 Bp., Jókai Mór u. 26.)
Opening hours: 12.00–22.00
Entry ticket: free

19.00 -21.00 Dinner and Cellar Quiz – Quiz game for groups of 2-6
members, the winning team is awarded 4 VIP Winery Tour tickets.
Menu: Turkey breast stuffed with prunes, brown sauce, potato
fritters; Price: HUF 3,190 Menu B: Catfish fillets Dorozsma style;
Price: HUF 3,490. - a cup of gift mulled wine with the Subject to
prior registration at phone number: (1) 424 5115.

István Soós Vocational School
for Oenology
(1221 Bp., Jósika u. 2-28.)
Opening hours: 15.00–20.00
Entry ticket: HUF 1200

15.00-20.00 Insights into the secrets of winemaking during the
guided wine cellar tour.
Wine tasting and savory snacks.
Wine-quiz and gift wine tasting.

Törley Pezsgőmanufaktúra
(1221 Bp., Anna u. 7.)
Opening hours: 13.30–17.30
Entry ticket: HUF 1200

13.30-15.30 Museum visit
14.30 Guided tour in the wine cellar

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

ber,
7 Decem
Saturday

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 2020-ban
2019-ben
március 2-tól minden hónap első szombatján közlekedik.

www.bornegyed.hu/pincejarat

•

www.pincejarat.hu

Vasmacska Terasz (1222 Bp, Fékező u 1., opening hours: 11.00–22.00), Promontor Garden Restaurant
(1221 Bp, Kossuth L. u. 28., opening hours: 12.00–23.30), and István Tanya Inn (1221 Bp., Magdolna u. 24.,
opening hours: 12.00–22.00), offer 10% discount is offered for guest having a daily Cellar Trip ticket and
district residence card.
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

