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Ünnepeljünk
együtt!
Az, hogy ma Budafok-Tétény élhető, szerethető „kisváros” lehet, az elődeink munkáját is dicséri. Érdemes visszaemlékezni arra, ki az, aki megteremtette kerületünk alapjait, jókedvvel tisztelegni a munkája előtt, megmutatni, hogy tevékenységének ma is terem gyümölcse, hogy pezsgő élet van ott,
ahová fejlődő várost álmodott.
Június 21-én, Záborszky Nándor, Budafok első polgármestere születésnapján ünnepeljük a Kerület Napját.
Évről évre újabb programokkal várjuk a budafok-tétényieket, de a rendezvény célja mindig változatlan: együtt ünnepelni azokkal, akikkel közös az otthonunk. Kollégáimmal mindent megteszünk azért, hogy ehhez minden adott legyen:
hét helyszínen készülünk programokkal, így minden korosztály megtalálja a kedvére való szórakozást. Keressük a kerület legerősebb emberét, Budafok-Tétény legjobb főzőcsapatát, de lesznek vízi versenyszámok is, és az is kiderül, melyik
történelmi városrész képviselői győzedelmeskednek a kötélhúzó versenyen. Biztos vagyok benne, hogy idén is sokakat
fog érdekelni Garbóci László helytörténeti sétája és a geocaching, ezért ebben az évben újabb programmal bővült a
tematikus séták kínálata: a Budatétényi Rozáriumot járhatják végig azok, akik megismerkednének Európa egyik legnagyobb gyűjteményes rózsakertjével.
Idén több új helyszín is csatlakozik a Kerület Napjához! Ekkor adjuk át a Duna-parti szabadidőparkunkat, amely számos
programmal várja a sportolni vágyókat: dekázó és ügyességi versenyeket, kézi- és kosárlabda-bemutatókat szervezünk. De aki ezeken nem szeretne részt venni, az is élvezheti
a megújult Duna-partot, ahol új játszótér, park és sportpálya
vár mindenkit ettől a naptól kezdve.
Aki eddig csak hivatalos ügyeket intézni járt a Városház térre, az a Kerület Napján egészen új arcát ismerheti meg ennek
a területnek. A Pincejárat csapata varázslatos Borligetté alakítja erre a napra, így a hűs boroké, a finom falatoké és DJ Bootsie-é lesz a főszerep, aki zenéjével tökéletes aláfestést ad a
szabadtéri nyárestének. Aki a lazulás helyett inkább táncolna,
annak csak pár lépést kell megtennie, és máris a Madarak zenekar „házibulijában” találhatja magát.
Ünnepeljen Ön is velünk, legyünk együtt a kerület
ünnepén!


Karsay Ferenc polgármester
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Minden szerep
egy új kezdet
Interjú a Budafoki
Pezsgő- és Borfesztivál
sztárfellépőjével,
Polyák Lillával
Polyák Lilla, a Madách Színház és
a Budapesti Operettszínház művésznője fellép az idei Budafoki
Pezsgő- és Borfesztiválon. Többek között a borokról, kedvenc
szerepekről, valamint a család és
a színház egyensúlyáról beszélgettünk vele.
– Hamarosan fellép a Budafoki Pezsgő-és Borfesztiválon. Milyen a kötődése
a borokhoz és a kerülethez?
– Többször is felléptem már Budafokon, mindig roppant kellemes volt a fogadtatás és a hangulat, így minden alkalommal nagyon szívesen térek vissza a
kerületbe. Ami a borokat illeti, csak ritkán
fogyasztok alkoholt, de ha igen, akkor általában bort iszom. A rozé-, a fehér- és a
vörösborok között is vannak kedvenceim.
– Hogyan készül a koncertre, mit hallhatnak öntől az érdeklődők?
– Nagyon várom már ezt a fellépést,
mert ez élőzenekaros koncert lesz, és
számomra ez mindig különleges élmény. Ilyenkor elsősorban a saját dalaimat éneklem, de jó néhány világsláger
feldolgozásával is készülök a műsorra,
amit remélhetőleg a közönség is szeretni fog. Alapvetően pörgős, jó hangulatú,
de líraibb dalokat is tartalmazó koncertet
tervezek, amiben mindenki megtalálhatja a neki tetsző műfajt.

– Mennyire
mozgalmas
az idei nyara?
Úgy tudom, a
színházi évad
végeztével rendszerint turnézni
szoktak az egyes előadásokkal.
– Most viszonylag nyugalmasabb nyarunk lesz,
mint az elmúlt években
volt, a Szépség és a szörnyeteggel ugyanis nyolc éve
járjuk Európát, de idén nyáron
szünetel a turné. Túl hosszú pihenésre nem lesz idő, télen folytatjuk a külföldi vendégszereplést.
Ezért tíz éve ez lesz az első olyan nyaram, aminek a felét nem fogom német nyelvterületen tölteni. Nagyon
készülünk erre, mert már ránk fér a
pihenés, igencsak dolgos időszakon
vagyunk túl. Így is lesznek természetesen különböző fellépéseink,
de hosszabb lélegzetű nyári bemutatóra nem kell készülni, ezért végre
tervezhetünk egy komolyabb nyaralást a családdal.
– Mit tervez a következő évadra,
hogyan várja az őszt?
– Mindig vannak új feladatok,
és mindig új kezdetet jelent, ami-

kor az ember kap egy olyan szerepet, amit korábban még nem játszott. Ilyenkor a nulláról kell építkeznünk, ezért soha nincs bennem az az érzés, hogy
most már hátradőlhetek, most már csak a pihenés
következik. Egyébként mindig sokkal több terv van
a fejemben, mint amit meg tudok valósítani. Közben persze az is nagyon fontos nekem, hogy jelen
legyek a családom életében, és hogy lássam felnőni a gyerekeimet, részt tudjak venni a nevelésükben.
Úgyhogy próbálok minél több időt tölteni velük is.
Ráadásul most mind a két kamasz fiam olyan korba ért, amikor nagyon nagy szükségük van a jelenlétemre. Engem legalább annyira foglalkoztat a magánéletben való helytállás, mint a szakmai.
– Mi a titka, hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt?
– Ha tudja valaki a titkát, elmondhatná nekem
is. (Nevet.) Mindenesetre megpróbálok mindig jól
egyensúlyozni. Például ha egy kemény próbaidőszak miatt kevesebb időt tudok a gyerekekkel tölteni, akkor utána mindig keresünk alkalmat arra,
hogy közösen elvonuljunk néhány napra, kikapcsoljuk a telefont, és csak egymásra figyeljünk.
Mindehhez persze kell egy nagy adag logisztika,
odafigyelés, és az igény, hogy folyamatosan jelen legyünk egymás életében. Az ember tudja, mi
mennyire lényeges számára, és ha a fontossági
sorrend elején szerepel a család, akkor érzékelni
fogja, ha a szükségesnél kevesebb idő jut rájuk, és
megpróbál valamit tenni ez ellen.
– Régóta van a pályán. Akad esetleg olyan szerepálma, ami szakmai kiteljesedést jelentene?
– Nem, nem is volt soha ilyen, nem hiszek a
szerepálmokban. Engem a legjobb szerepek mindig úgy találtak meg, hogy észre sem vettem,
hogy engem akarnak. Sokkal jobban szeretem a
meglepetéseket, azt az izgalmat, hogy nem tudom, mi lesz a következő. A legjobb szerepeimet is úgy kaptam, hogy szinte nem is számítottam rájuk.
– Tudna említeni egy ilyen szerepet?
– Erre a legjobb példa talán a Mary Poppins. Érdekes, nem is éreztem,
hogy az az én szerepem lenne, még
azon is gondolkodtam, egyáltalán
elmenjek-e a meghallgatásra. An�nyira nem hittem abban, hogy ezt
feltétlenül nekem kellene eljátszani. Közben mindenki más azt

hajtogatta, hogy ez a Mary Poppins olyan egyéniség, mint én, én meg nem is értettem, miért
mondják ezt. Ennél sokkal karakteresebb, keményebb szerepeket játszottam korábban, amelyek
hangtechnikailag is komolyabb kihívást jelentettek. De aztán addig győzködött mindenki, hogy
menjek el, míg a végén megpróbáltam, és nagyon
nagy találkozás lett belőle. Azóta is ez az egyik
kedvenc szerepem, egyszerűen imádom.
– Milyen távlati céljai, tervei vannak?
– A filmezés érdekel, ezért ha megtalálna egy
olyan feladat, ami filmmel vagy valami jó kis sorozattal kapcsolatos, akkor azt szívesen vállalnám. Emellett évek óta szeretnék megcsinálni
egy újabb dalt, tehát ha lesz időm, akkor elsősorban erre fogok koncentrálni. Izsó Zita
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„Szerencsés vagyok,
mert műfajok között
vándorolhatok”
Dancs Annamari szubrettként
és primadonnaként is hódít
Gyönyörű, mosolygós, temperamentumos és
jól énekel. Dancs Annamarinál minden együtt
van, amivel meghódítja a közönséget, a tánctudásáról és színészi játékáról nem is beszélve.
A Budapesti Operettszínház művésze június
21-én lép fel Budafokon, a Kerület Napján,
ahol együtt nosztalgiázhatunk vidám, zenés
műsorán. Szubrettként és primadonnaként is
letette névjegyét a színpadon. Továbbá nemcsak énekesként és színészként, de ifjú anyaként is helytáll.
Erdélyből jött, s csaknem egy évtizede él köztünk, Budapesten, ahol már otthonosan mozog. Azóta látjuk
őt szubrett- és primadonnaszerepekben, s bárhol lép
fel, mindenütt sikert arat. Láthatóan az operett műfajára termett, de musicalben, sőt, táncdalok előadásában is jeleskedik. Minderről a budafoki közönség
is meggyőződhet a Kerület Napján. Dancs Annamari
igyekezett olyan műsort összeállítani, amely minden
korosztályhoz szól, fiataltól az idősig.
– Meglepő, hogy az operett és a musical mellett
táncdalokat is énekel. Honnan jött a könnyűzene
iránti rajongása, és mióta hódol ennek a műfajnak?
– Bármilyen hihetetlennek tűnik, könnyűzene-énekesként kezdtem a pályafutásomat 1996ban, és szép sikereket is értem el kis hazámban. Sokat koncerteztem nemcsak Erdély-szerte, de a nagyvilágban élő magyarok körében is, Svédországtól
Amerikáig. Tizenegy szólólemezem, csaknem másfélszáz saját dalom készült el, illetve egy tucat videoklip is, amelyek mind megtalálhatók a világhálón.
Talán még meglepőbb lehet sokaknak, hogy ilyen

előzmények után a Kolozsvári Zeneakadémia operaénekesi szakán diplomáztam.
– Mégsem operaénekes lett…
– Valóban, mert az operett jobban illik az egyéniségemhez. Akkoriban nem volt a romániai színművészetin sem operett-, sem musicaloktatás, így kerültem az operaénekesi szakra, ahol jó tanáraim voltak.
Úgy fejlesztették a hangomat, hogy közben vigyáztak rá, több műfajnak is megmaradjon, illetve megfeleljen. Mint énekes-színész, először 2010 tavaszán
debütáltam a Román Nemzeti Operettszínházban, a
Csárdáskirálynő nagyoperettben.
– Azóta már több változatban is játszott a Kálmán
Imre-darabban.
– És összesen négy nyelven énekeltem a Stázi
szerepét, ugyanabban a rendezésben: románul, magyarul, németül és olaszul. Legutóbb tavaly, Triesztben léptünk fel a Csárdáskirálynővel, ott természetesen olasz nyelven. Mindig van bennem egy kis izgalom, főleg, ha külföldön játszunk, hiszen nem biztos, hogy minden szavunk vagy poénunk úgy szól,
mintha magyarul adnánk elő. Hihetetlen, amit a társulat ilyenkor véghezvisz, hetek alatt mindenki annyira megtanulja a szerepét egy idegen nyelven, mintha
helyi színész lenne. És szerencsére a siker, az elismerés sem marad el.
– Merre járt még a nagyvilágban az operettnek
köszönhetően?
– Az egzotikus országok közül például Indiában,
Japánban, Azerbajdzsánban, de visszatérő vendégek
vagyunk Izraelben, Oroszországban és természete-

9

10 KULTURÁLIS NEGYED interjú

KULTURÁLIS NEGYED 11

sen Németországban, ahová szinte hazajárunk. Az
operett nekem igen sok lehetőséget adott nemcsak
a világlátásban, hanem a művészi kiteljesedésben is.

nem minden. A külsőn és a jó hangon kívül még sok
mindennek passzolnia kell ahhoz, hogy a közönséget
magunkkal tudjuk ragadni.

– Akkor az operett az igazi szerelem?
– Nagyon megszerettem ezt a műfajt, de természetesen minden jó muzsikát, műfajt szívesen hallgatok, énekelek.

– Hol lehet önt látni, hallani, és milyen darabokban?
– A legtöbbet természetesen az Operettszínházban, például a Lili bárónőben és az Ének az esőben című musicalben, az István, a királyban, a Mayában, A chicagói hercegnőben szubrettszerepeket játszom. Nyáron az Oroszlános udvarban a már hagyományosnak mondható Palota Koncerten is fellépek.
A budafoki koncertem előtt pedig pár napot Montenegróban töltöttem, ahol egy igen színvonalas operettgálán vettem részt. Zsúfolt nyaram lesz, folyamatosan koncertezni fogok, de azért igyekszem úgy alakítani a programomat, hogy sokat legyünk együtt a
kisfiammal és a párommal.

– Mint például a musicalt, amiben szintén jeleskedik? Mi a különbség a két műfaj között éneklésben?
– Az operett, szerintem, jóval nehezebb, klasszikus énekhangképzést, színészetet, tánctudást igényel. A musical sem egyszerű műfaj, de azt könnyűzenei hanggal is el lehet énekelni. Egyébként mindkét műfajban születtek könnyebb és nehezebb dalok is. Az a különbség még a két zsáner között, hogy a
musicalben mindig drámai a vég, az operett jóval vidámabb, és a Mosoly országa kivételével mind happy enddel zárul. Az operett a vidám énemhez jobban
passzol, azon belül pedig inkább a szubrett szerepköre, de naiva primadonna szerepeket is eljátszottam
már. Szerencsésnek tartom magam, amiért a műfajok között kalandozhatok.
– Ön dekoratív, szép hölgy. Ez mennyiben segít a
színpadon?
– Nyilván nem árt a szépség, mert a közönség
szereti a dekoratív embereket, de megjegyzem, ez

– Hogyan lehet kisfia nevelése mellett beosztani az
idejét, és a munkára koncentrálni?
– Nem könnyű, de ha hosszabb turnéra utazom,
azonnal jön az édesanyám Erdélyből. Most van abban
a korban a fiam, amikor nagyon oda kell figyelni rá, és
nem szeretném, ha hiányozna neki az anyukája. Szerencsére a párom is nagyon sokat segít Ádám fiam
nevelésében, igazi férfipélda a számára. A fiam születése óta tudom, hogy nem a színpadi csillogás jelenti
a legnagyobb elismerést és boldogságot...
Temesi László
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Jutalom,
játék
és jutalomjáték
Csuja Imre
kilencszáz filmet
szinkronizált
az évtizedek során
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Az év legjobb Shakespeare-alakításáért tavaly Gábor Miklós-díjjal
elismert Csuja Imre színművész
neve hallatán sokaknak eszébe
jut A mi kis falunk című tévésorozat polgármestere, az Üvegtigris
vagy a Valami Amerika című játékfilmek, esetleg Ed O’Neill vagy
Wesley Snipes magyar hangja, és
a sok-sok gyönyörű vers, amelyet
előadásában hallhatunk. Kevesen
tudják azonban, hogy az Örkény
Színház Jászai Mari-díjas, érdemes
és kiváló művésze, amint egy kis
szabadidőhöz jut, azonnal vidéki
birtokán terem, ahol füvet kaszál,
mulcsot gyárt, szőlőt kötöz
és bort készít.
– Kikapcsolódás, hobbi vagy hagyomány önnél a borászkodás?
– Ez a legújabb hobbim, nagyon jól
kikapcsol. Hajdúnánáson születtem,
borászcsaládból származom. Apám és
nagybátyáim mindig termeltek szőlőt,
hogy saját fogyasztásra bort készítsenek, így már gyerekkoromban el tudtam
lesni a borkészítés fortélyait. Az első borom Othellóból és rizlingből készült
úgy harminc évvel ezelőtt, még Debrecen mellett, de ma már van présházunk
Szabadiban, gyümölcsösünk és egy kis
szőlőnk is chardonnay szőlőfajtával. Azt
műveljük. Legutóbb kétszáz-kétszázhúsz liter bor készült a termésből.
– Milyen állomások után érkezett meg
az Örkény Színházhoz?
– Tizenöt éve vagyok a társulat tagja,
előtte Pécsett, Debrecenben, Egerben
játszottam, majd az Arany János Színházban, amelynek megszűnése után tíz
évig nem tartoztam sehová. Szabadúszóként sem maradtam azonban színház nélkül, mert sokat foglalkoztatott a
Katona József Színház, és ez akkoriban
nagyon elegáns dolog volt. Kitüntetett
helyzetnek számított, ha valaki ott vendégeskedhetett, ahová a színházszerető és -értő emberek jártak. Sok filmrendező is megfordult az előadásokon, és

részben ennek köszönhető, hogy beindult a filmes karrierem is.
– Hatvan játék- és húsz tévéfilmben, illetve sorozatban szerepelt. Emlékszik még,
melyik volt az első?
– Az első filmszerepet Janisch Attilától kaptam a Hosszú alkonyban. A buszsofőrt játszottam, ezért megtanultam
buszt vezetni, mégpedig úgy, hogy vezetés közben folyamatosan hátrafelé fordulva beszélek. Ezzel kivívtam az
igazi buszsofőrök csodálatát. Szinkronizálni is szeretek, különösen akkor, ha
bele tudok bújni annak a színésznek a
bőrébe, akinek kölcsönadom a hangomat. Komoly színészi feladatnak tartom, talán színészibbnek, mint a színpadi munkát. Az „ühüm”-től kezdve a
főszerepekig kilencszáz filmben szinkronizáltam, és sok csodálatos színésznek adtam hangot, de a legnagyobb siker akkor ér, amikor olyan véleményt
hallok, hogy a néző nem az én hangomat hallja, hanem a filmben játszó színészt magyarul beszélve. Ilyen élmény
volt például Al Pacino magyar hangjaként megszólalni.
– Milyen reményekkel kezdte meg színészi pályafutását?
– Amikor erre a pályára léptem, vágytam klasszikusokat játszani: Shakespeare-t, Csehovot, Moliére-t, Brechtet
és a görögöket különösen, de „szerepálmom” soha nem volt. Inkább arra törekedtem és törekszem ma is, hogy a
kapott szerepet a sajátommá tegyem.
Olyan színészi alapötleteket vigyek, mutassak, amitől nekem közöm lesz ahhoz a szerephez akkor is, ha az csak hatmondatos, ahogy például az Átváltozásban. Mindig meg kell találnom azt a pontot, amely miatt este szeretek bemenni
a színházba, és eljátszani akár a pici szerepet is. A májusban utoljára bemutatott
Shakespeare-drámában, a IV. Henrikben
Anglia királyát és egyben Falstaffot is én
játszottam. Ez nagy boldogságot jelentett nekem, igazi jutalomjáték volt.
Tamás Angéla
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augusztus 14. szerda 19.00

Urbán Orsi Quartet

Június 26. szerda 19.00

Blues Rádió Zenekar
A 20 éve működő Blues Rádió Budapest Zenekar tagjai mind-mind erős egyéniségek, izgalmas karakterek, ami igazán változatossá teszi
a zenekar muzsikáját, amelynek hangsúlya a
ZZ Top dalok egyedi feldolgozásain van, de a fiúk
minden egyes koncertjükön új életet és ízt lehelnek olyan előadók nótáiba is, mint Stevie Ray
Vaughan, Eric Clapton, Albert Collins, Johnny
Lang. Az átkomponált, új hangzással felruházott,
Blues Rádió zenekar dalai a shuffle-os blues zenéhez közelítenek, amelyek hol jazz futamokban
bővelkednek, hol funk alapokra helyeződnek.
Jegyár: 1000 Ft. klauzalhaz.jegy.hu

Urbán Orsi egyedi, mély és erőteljes hangszínével varázslatos hangulatot teremt. Előadóművészetének jellemzője, hogy sokféle zenei stílusban
énekel, a jazz, a latin és a big band műfajából hoz
csemegéket a Garden nights-ra, három kiváló
zenésztársa kíséretében. (Urbán Orsi - ének, Kollmann Gábor - szaxofon, Révész Richárd - zongora, Tar Gergely - ütőhangszerek)
Jegyár: 1000 Ft. klauzalhaz.jegy.hu
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BUDAFOK-TÉTÉNY

A Kerület Napja
2019. június 21.
PROGRAM

HAJÓ UTCA (Duna-part)
Egész napos sportprogramok kicsiknek és nagyoknak a Hajó utcában a Duna-parton.
Sportszakmai és életmódtanácsadás a Budapest Európa Sportfőváros projekt keretében.
10:00
10:30
11:00
11:00
13:00
14:00
14:00
17:00

interjú KULTURÁLIS NEGYED 21

Sport- és szabadidőpark ünnepélyes megnyitó
Dekázóverseny
Kosárlabdás ügyességi és BOSU bemutató óvodásoknak, kisiskolásoknak
Kézilabda bemutatóedzés kisiskolásoknak
Hétméteres dobóverseny
Kosárlabdás ügyességi és BOSU bemutató minden korosztálynak
Kézilabda bemutató edzés felsős gyerekeknek
Labdás ügyességi sor- és váltóverseny csapatoknak: kicsiknek, nagyoknak

Szakmai partnerek: Budafoki Kézilabda SE és Budafoki Kosárlabda Klub
Jelentkezni lehet: www.akeruletnapja.hu weboldalon, és a keruletnapja@bp22.hu e-mail
címen vagy a rendezvény időpontjában a helyszínen
15:00-18:00 A KERÜLET ERŐS EMBERE – a BAKOS FITNESS támogatásával
Keressük Budafok-Tétény Erős Embereit! A Kerület Napján különleges alkalom nyílik,
hogy kiderüljön, ki a 22. kerület Legerősebb Embere! Három számban mérhetik össze
erejüket az érdeklődők: FEKVENYOMÁS, FELHÚZÁS, GUGGOLÁS (súllyal)
(A versenyen a testsúly és az emelt súly arányai alapján hirdetünk nyertest – így a verseny
igazságos, nem az nyer, aki legnehezebb súlyt, hanem aki saját testsúlyához képest
százalékos arányban legnagyobb súlyt emeli ki!) A versenyre minden 18. életévét betöltött
személy jelentkezhet, 16 és 18 éves kor között pedig szülői hozzájárulással.
A verseny szakmai hátterét és eszközparkját a BAKOS FITNESS biztosítja!

Legyünk együtt a Kerület ünnepén!

PIACTÉR

(Budafoki Szomszédok Piaca előtt)
HELYTÖRTÉNETI SÉTA GARBÓCI LÁSZLÓVAL

11:00 órakor találkozó a Piactéren, indulás innen a kb. 1,5 órás sétára.

KERÜLETI GEOCACHING

Ismerje meg a 22. kerület rejtett zugait, emlékeit, hangulatos utcácskáit geocaching játékunkon, Zugmann Péter alpolgármester összeállításában. A programban 10:00 - 16:00 óráig lehet
részt venni. Az itinerek a Piactéren vehetők át, és itt kell leadni is.
A Piactéren, az Önkormányzat infopontján vehetők át az útvonalat tartalmazó kártyák (itinerek), amelynek segítségével a kiindulási ponttól 30-45 perc alatt teljesíthető a Kerület néhány
fontos helyszínét érintő küldetés. A cél a megadott helyek felkutatása, ott információk gyűjtése, és a kártyán való rögzítése. A kitöltött kártyákat 17:00 óráig lehet leadni a Piactéren az
Önkormányzat infopontján. Aki a legrövidebb idő alatt tölti ki helyesen az itinert, értékes
nyereményt nyer.

ALKOTÓTÉR és vásár

A tavaly igen népszerű egész napos alkotóház ismét a megtalálható a Piactéren a platánfa
árnyékában.

VÁROSRÉSZEK VIADALA

Kiderül, hogy az öt történelmi városrész (Baross Gábor telep, Budafok, Budatétény,
Nagytétény és Rózsavölgy) közül melyik a legaktívabb, honnan neveznek a legtöbben
a játékokra, vetélkedőkre.
A Városrészek Viadalának egyik sokat eldöntő versenyszáma a kötélhúzó verseny, melynek
válogató mérkőzéseire és elődöntőjére: június 21-én 17:30 órától a Piactéren kerül sor.

PIACTÉR SZÍNPAD
16:30
17:00
17:20
17:40
18:00
18:45
19:15
20:00

Cool Dance School táncbemutató
Kerületi Rajzpályázat eredményhirdetése, díjátadó
Dancing Soul táncbemutató
Geocaching díjátadó és az uszodai vetélkedők eredményeinek beolvasása
Dancs Annamari operett műsora, vendég: Laki Péter
Díjátadó – Kerület Erős Embere, Családi vetélkedők (sportverseny)
VÁROSRÉSZEK VIADALA DÖNTŐ - Kötélhúzó verseny
Házibuli a MADARAK zenekarral

www.akeruletnapja.hu
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HAJÓS ALFRÉD TANUSZODA
(1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.)

10:00
11:00
13:00
14:00
15:00

BÉBIÚSZÓS CSALÁDOK TRÉFÁS VETÉLKEDŐJE (3.-4. csoportos gyerekek)
NÉMÓ ÉS BARÁTAI A VÍZBEN - Alsó tagozatos korosztály tréfás vetélkedője
HAVEROK A VÍZBEN - Felsős tagozatos gyerekek versenye
OVIS KOROSZTÁLY VETÉLKEDŐ (lehet egyéni, ha van nevező vagy ovis csoportoknak)
OKTATÓK A VÍZBEN – tanárok, tanítók, óvónők tréfás vetélkedője
– a szurkolók a tanítványok és szüleik
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

VÁROSHÁZ TÉR

OROSZLÁNOS UDVAR
(1221 Budapest Leányka utca 1/b.)

11:00-18:00 óra között SZABADTŰZI FŐZŐVERSENY civil szervezetek, munkahelyi
közösségek, politikai és egyéb szervezetek, baráti társaságok és családok részére.

RÓZSAKERT

(1223 Budapest, Park u. 2.)
Vezetett séták szervezett csoportok részére (óvodák, iskolai táborozók)
Indulási időpontok: 11:00, 13:00, 15:00

(1221. Budapest Városház tér előtti terület)

PINCEJÁRAT A BORLIGETBEN
Tölts velünk egy könnyű nyári estét a budafoki Városház téren!
Ismerkedj a Pincejárat borászainak legkiválóbb tételeivel Bitai Gergely sommelier válogatásában, és találkozz, beszélgess az alkotókkal is a Katona Borháztól, a Várszegi Pincészettől és
a Soós István Borászati Szakközépiskolától.
Gondoskodunk a prémium gourmet élményről is: kiváló minőségű kézműves borkorcsolyákból összeállított kóstolóbatyu is vár, amelyben Budafok kenyere és kolbásza mellett
a Kastélyosdombói sajtműhely sajtválogatása is megtalálható.
A kellemes hangulat elképzelhetetlen a legaktuálisabb zenék nélkül:
18:30 FLAMISCH PÉTER - gitáros, a Pincejárat Tehetségkutató különdíjasa
19:30 DJ BOOTSIE (a nemzetközi hírű DJ-producer különleges set-tel készül)

TOVÁBBI INFÓK, JELENTKEZÉS:

www.akeruletnapja.hu
A programváltozás jogát fenntartjuk!
A jelen programfüzet lapzártája: 2019. június 06.

Legyünk együtt a Kerület ünnepén!
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„A legfontosabb
az odafigyelés”
Katona Borház: ahol a modern technológia
találkozik a hagyománnyal
A budafoki Katona Borház Kft. családi vállalkozásként működik csaknem
negyedszázada, azóta komoly sikereket értek el, egyre népszerűbbek
termékeik a borfogyasztók körében. Jelszavuk: mindig alkalmazkodni kell
a körülményekhez, akkor is, ha nehezebb időszakok jönnek…
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A Katona-vállalkozás, amely 1996-ban alakult, stratégiai partnerségi viszonyt ápol az önkormányzattal.
Pincészetük 45 hektáron termeszt szőlőt a Balaton
déli oldalán, a Balatonboglári Borvidéken, 2006 óta
pedig egy hektáron Tokaj-Hegyalján.
– Mi jellemzi boraikat? – kérdeztük Katona Zsófiától,
a cég egyik vezetőjétől.
– A Balatonboglári Borvidéken termett borokat a
finom szőlőzamatok és -illatok, valamint a kiegyensúlyozott savszerkezet jellemzi, míg az egyedi és méltán világhírű Tokaj-hegyaljai borvidék borait szinte be
sem kell mutatni, hiszen nem véletlenül nevezik évszázadok óta a borok királyának és a királyok borának. A legjelentősebb világfajták – chardonnay, rajnai rizling, sauvignon blanc, semillon, cabernet sauvignon, merlot – mellett igazi magyar szőlőfajtákat,
Irsai Olivért, leánykát, királyleánykát is termesztünk.
Fehér-, rozé- és vörösborokat is készítünk, ezeket a
boglári pincészetünkben dolgozzuk fel, itt is érleljük
a palackozásig, de kierjedt boraink egy részét olykor
budafoki pincénkbe szállítjuk további kezelésre, érlelésre. Itt történik a palackozás, és ezután az értékesítés is. Fehér-, rozé- és vörösborainkat reduktív körülmények között, leginkább acéltartályokban tároljuk,
de emellett készülnek borok 225 literes barrique- és
500 literes ászokhordókban is.
– Mennyire nehezíti meg a munkájukat például
a munkaerőhiány?
– Az utóbbi évek klimatikus viszonyai sokban befolyásolják a mi munkánkat is, nem beszélve a munkaerőhiányról, ezért – ahol lehet – „besegítünk” gépekkel. Alkalmazkodni kell a körülményekhez, megszoksz vagy megszöksz alapon. Igyekszünk jól
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alkalmazkodni és tanulni a tapasztalatainkból, minden szempontból az odafigyelést tartjuk a legfontosabbnak! A szőlőtermelés egyébként is olyan szakma, amit az időjárás régen is nagyban befolyásolt,
így ebből a szempontból nagy változás nem érhet
minket. Ha odafigyelünk, és a kellő pillanatban a kellő módon reagálunk a körülményekre, akkor különösebb baj nem érhet bennünket. Várakozással tekintünk előre, és kíváncsian várjuk, hogy a 2019-es
évjárat termésével is a pincében dolgozhassunk tovább, mert ez az életünk! Célunk az idén is olyan borok megalkotása, amelyek fogyasztóink megelégedésére különleges élményt nyújtanak.
– Bírja még energiával a Katona család?
– Természetesen. Borászatunk munkájában fontos
szerepet tölt be a második generáció, azaz családunk
fiatalabb tagjai új színt visznek a vállalkozás életébe.
Nálunk napjaink technológiája jól megfér a hagyományok tiszteletével. Hisszük, hogy a modern technológia
és a kézműves, hagyományos borkészítés jól kiegészíti
egymást, csakúgy, mint a családunk generációi.

– Elégedettek az önkormányzattal kötött stratégiai partnerséggel?
– Igen, hiszen Balatonboglár mellett Budafokot is
az otthonunknak tekintjük, s nagy öröm számunkra,
hogy itt dolgozhatunk, és ebben a munkában mindig
nagy segítségünkre van a helyi önkormányzat. Örömünkre szolgál, hogy mi is gazdagíthatjuk Budafokot
a stratégiai együttműködéssel, s így mind több vendégnek mutathatjuk meg, mennyi remek program,
lehetőség és élmény rejlik ebben a bájos kisvárosban. Számunkra nagy megtiszteltetés ez az együttműködési lehetőség.
Temesi László

án
Július 6- n
o
szombat

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

16.00 - „A kerület sütije”, avagy almáspite pezsgőkrémmel
Kóstolóval egybekötött pódiumbeszélgetés résztvevői: Viszkocsil
Dóra a Promontor Tv szerkesztője, és Maja Wanot az autentikus
slow-food budafoki nagykövete, kerület süteményének kitalálója.
kóstoló: Nyáridéző gyümölcsös csirkefalatok sajtos cipócskában.
14.00-19.00 Haid Attila fotóművész kiállítása

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

15.00-20.00 Lounge Break
A programra a belépés ingyenes. Vezetett pinceséta, 3 pohár bor:
1500 Ft. (Pincejárat jeggyel: 1000 Ft).

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

19.00 -21.00 Vacsora és Pincekvíz
Játékos kvíz vetélkedő 2-6 fős társaságoknak. Menü: Roston sült
karaj tzatzikivel, görögsalátával és steak burgonyával. A csomag ára 2990 Ft. Előzetes regisztrációhoz kötött a: (1) 424 5115
telefonszámon.

Seybold - Garab Pince
(1221 Bp., Péter Pál u. 39.)
Nyitva: 15.00–20.00

15.00-20.00 Con Guitarra koncert Zene és gasztronómia találkozása a többszázéves pincében.
A menü: Kemencében sült csülök velesült burgonyával és házi
vegyes salátával, 3 tételes borkóstolóval csomag ára: 3000 Ft.
16.00 A Törley Mauzóleum rejtélyei - Tematikus séta Garbóci
László helytörténésszel - (A program ára tartalmazza a 2 tételes
borkóstolót és frissensült sörperec a Seybold-Garab Pincében,
valamint egy Pincejárat jegyet) ára: 2200 Ft.
Mindkét program előzetes regisztrácóhoz kötött: +36 70 313-2978
telefonszámon vagy orszagcimer@gmail.com

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

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

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

15.00-19.00 Duó RedWhite
13.30-19.30 Múzeumlátogatás vezetett pinceséta
Teljes árú belépőjegy: 1200 Ft. (Pincejárat jeggyel 800 Ft)

Katona Borház
(1222, Bp., Borkő u. 6B.)
Nyitva: 14.00–18.00
Belépőjegy: nincs

15.00- 19.00 Stikli zenekar
19.30 Hajdu you do? - Hajdu Steve stand up estje
Jegyek a jegy.hu-n, a Klauzál-Házban, helyszínen az előadást
megelőző 30 percben. Jegyár: 2600 Ft (magába foglalja a 3
tételes borkóstolót).

Vasmacska Terasz (1222 Bp, Fékező u. 1., nyitva: 11.00–22.00), a Promontor Étterem (1221 Bp,
Kossuth L. u. 28., nyitva: 12.00–23.30), és az István tanya Vendéglő (1221 Bp., Magdolna u. 24., nyitva:
12.00–22.00), is 10% kedvezményt biztosít a Pincejárat napijeggyel és a kerületi lakcímkártyával
érkező vendégeknek.
www.bornegyed.hu/pincejarat • www.pincejarat.hu
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Jó ételhez jó bor dukál
Hátszín, sertésoldalas és halleves, kizárólag ínyenceknek
Budafok a remek éttermek és remek borok kerülete. Három vendéglátóhelyet: a Borköltők Társasága Pinceéttermet, a Promontor és a Vasmacskaterasz Éttermet kértük meg, hogy ajánljanak
egy-egy olyan ételt, amely a specialitásuk, egyszersmind a vendégeik kedvence. S persze, jóféle
bort is a finom fogáshoz, lehetőleg kerületi pincészettől…

Promontor Étterem

BBQ sertésoldalas salátával,
steakburgonyával
Lila coleslaw (amerikai káposztasaláta): vékonyra
vágott lila káposzta, reszelt, kinyomkodott sárgarépa, vékony szeletre vágott póréhagyma, snidling, kinyomkodott ecetes torma, só, bors, porcukor, majonéz összekeverve, hűtőben pihentetve. A szósz:
méz karamellizálva, lilahagyma, zeller, zöldségek,

paradicsom, paradicsompüré, füstölt baconszalonna,
worcester- (kiejtés: vusztör-) szósz, coca-cola, pecsenyelé. A BBQ oldalast 3%-os sóoldatban egy éjszakát áztatjuk, lecsöpögtetjük, zsírpapírral kibélelt sütőbe tesszük, leecseteljük a szósszal, 140-150 fokos
sütőben 3-4 óra alatt vajpuhára sütjük. Steakburgonya: cikkezett főtt burgonya, steak-fűszersóval sütőben sütve.
Ajánlott bor: Szentesi Érintés 2017/Etyek-Buda Budafok (cabernet franc és merlot házasítás
Nadapról).

A Vasmacskaterasz Étterem

Francia halleves
Borköltők Társasága Pinceétterem

Hátszín gombás
libamájraguval

Hátszínszeletek vargányás libamájraguval, vörösboros
barna mártással, mellé házi készítésű burgonyafánkok
a Lics pince pákozdi Cabernet Sauvignon barrique borával remek párost alkotnak. A bor füstös, vaníliás jegyei,
melyeket a hordóból nyer a libamáj édeskés ízével, a
füstölt szalonna és a vörösboros barna mártás gyümölcsös komplex ízvilágával szépen összesimulnak.

Elkészítése meglehetősen összetett. A barna mártás hosszabb ideig készülő mártás, többféle gyümölcs,
zöldség kerül bele, önmagában is nagyon finom. A füstölt szalonnát felkockázzuk, lepirítjuk, szárított kakukkfüvet és durvára tört borsot pirítunk mellé, utána jöhet
a feldarabolt vargánya, a libamáj, majd a barna mártás.
A borból ekkor a mártásba is kerül, nem is kevés. Ös�szeforraljuk. A bepácolt hátszínszeletek mindkét oldalát megsütjük. A burgonyafánkhoz a főtt burgonyát lereszeljük. Liszttel, tojással, sóval, borssal, pici fokhagymával ízesítjük, élesztőt morzsolunk bele, összegyúrjuk,
hagyjuk kelni. Forró olajban, kanállal formázva kisütjük.

Elkészítése: olívaolajban megpirítjuk a finomra vágott salottahagymát, hozzáadjuk a leforrázott és héjától megszabadított paradicsomkockát, angol zellert, sárgarépát, édesköményt és cukkinit. Itt
megjegyezném, hogy akár csiperkegombát vagy burgonyát is főzhetünk bele. Felöntjük egy kevés fehérborral, hozzáadunk néhány
szál sáfrányt, ízesítjük, sóval fűszerként hozzáadunk frissen őrölt fekete borsot, cayenne-i borsot, zúzott vagy vágott fokhagymát és egy
csomag bouquet garnit (friss kakukkfű, babérlevél, petrezselyem).
Ezután felöntjük hideg vízzel, és hozzáadjuk a tőkehalat, a mosott fekete kagylót, a garnélát, és ízlés szerint bármilyen tengeri állatot (például ördöghalat, nyúlhalat, tengeri pókot, langusztát, tengeri
sünt vagy akár tintahalat). Rövid ideig, kb. 8-10 percig főzzük erős tűzön. Olíván sült fokhagymás pirítóssal, vajjal és citrommal tálaljuk.
Ajánlott bor: Lics chardonnay 2018

30 borNEGYED

ÍNYENC PÁROSÍTÁSOK

ÍNYENC PÁROSÍTÁSOK

borNEGYED 31

Varázslatos
zöldfűszerek
a konyhában
Többször is repetázott
a közönség a csodás
porchettából

Reneszánszukat élik a fűszernövények
a gasztronómiában. Egyre több házias�szony használja az ételek ízesítéséhez
a különféle zöldfűszereket, amelyek a
kertben és a konyhában is könnyedén
termeszthetők. A májusi Budafoki Pincejárat Gasztroshow vendége Gáfor Gergely, a Fitoland kertészmérnöke volt, aki
hasznos tanácsokat adott a növények
helyes gondozásához. A műsor állandó
vendége, Révész József, a Borkatakomba
mesterszakácsa a témához illő szicíliai
étellel lepte meg a vendégeket.

Isteni illat lengte be a Záborszky Pincének azt az
ágát, ahol a pódiumbeszélgetést tartották június 1-jén. Gáfor Gergely kertészmérnök több mint
húszféle növénnyel érkezett, amelyeket egyenként be is mutatott a közönségnek. A leggyakrabban használt zöldfűszerek a rozmaring, az oregánó és a kakukkfű, amelyeket már az ókorban is
használtak gyógyításra és az ételek ízesítésére.
„Ezeket a növényeket mi is könnyedén nevelhetjük a kertünkbe ültetve vagy cserépben
tartva. Ültessük őket napos helyre, és ügyeljünk
arra, hogy ne kapjanak túl sok vizet” – mondta
a kertész. Az asztalon egy különleges és keve-

sek által ismert növény is helyet kapott, aminek
a cukorbetegek nagyon örültek. „A cukormentes
étrendet követők körében egyre népszerűbb a
stevia növény, ami akár otthon is termeszthető.
Ennek az egynyári növénynek a leveleit egész
évben felhasználhatjuk” – tette hozzá Gáfor Gergő. A szakember tapasztalatai az mutatják, hogy
évről évre egyre több vásárló keresi tudatosan a
fűszernövényeket nemcsak dísznövényként, hanem kifejezetten konyhai felhasználásra. Révész
József mesterszakács elmondta, hogy az elmúlt
évtizedekben valamiért kimaradt a főzésből a
zöldfűszerek használata, ami nagyon nagy hiba,

de most újra rátaláltak a szakácsok és a házias�szonyok is. Ahogyan a sónál és a borsnál, úgy a
különféle fűszernövényeknél is oda kell figyelni
a mértékletességre, és a megfelelő párosításuk
is sokat javíthat vagy éppen ronthat az adott étel
ízvilágán.
A beszélgetés végén egy igazi olasz ételt kóstolhattak meg a vendégek, a zöldfűszeres malaccsászárt – avagy az isteni porchettát – paradicsomos bazsalikomos pennével. Ezt a receptet
a mesterszakács Szicíliában tanulta, a közönség
többször is repetázott belőle.
Viszkocsil Dóra
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Tehetségekben
nem volt hiány
Perpetuum, Jóanépi, Meg Egy Cukorka
– megakadt rajtuk a zsűri szeme

PINCEJÁRAT

A Törley Látogatóközpont kapuján belépve,
ahogy a zene hangjaira az árkádsor felé indulunk, bal kéz felől azonnal szembetűnik az élet
szeretetét sugalló, háromalakos szoborcsoport, R. Törley Mária szobrászművész (Törley
József pezsgőgyáros leszármazottja) ajándéka. Méltó díszlet a tehetségkutatóhoz...
A Lukullusz-kút című alkotás műgyanta változatában a figurákhoz tartozó kutat a körben elhelyezett hordók helyettesítik, így a kompozíciót
látva azonnal egy jó lakoma és egy pohár pezsgő
vagy bor élvezete jut az ember eszébe.
Az árkádsor alatti színpadon a Budafoki Pincejárat Tehetségkutató Versenyének egyik döntőbe
jutott zenekara, a Jóanépi muzsikál, de estig még
öt másik fiatal együttes váltja egymást a színpadon. A Katona Borházban kezdődő programon
három remek csapat már belopózott a zsűri szívébe, így nehéz lesz dönteni arról, hogy melyik
zenekar lép fel majd a borfesztiválon.
A 2017 májusában indult Budafoki Pincejárat
szervezői harmadik alkalommal írtak ki pályázatot a még kevéssé ismert, fiatal együttesek számára.
– Minden évben többen és egyre jobbak jelentkeznek. Idén már negyven előadóból választotta
ki a zsűri azt a kilencet, aki a döntőbe kerülhetett
– tudtuk meg az eredményhirdetés után az egyik
szervezőtől, Deutsch Anitától, aki azt is elárulta,
hogy mivel csak első helyezést és különdíjat adnak ki, a színvonalasan játszó döntősök közül több
együttes is kap még lehetőséget kerületi fellépésre, ha nem is éppen a borfesztiválon. Hozzátette:
másik pincében ezen a júniusi szombaton is zenélt
olyan előadó, aki a tavalyi döntősök között szerepelt, sőt, az egy héttel korábban, első ízben megrendezett Pincejárat Fesztiválra is közülük választottak előzenekart.
A Törley Pezsgőmanufaktúra átriumában május 26-án tartott „minifesztivál” fő attrakciója a
mostani zsűri elnöke, Szalóki Ági Liszt Ferenc-díjas előadóművész volt, aki olyan dívák dalaival
varázsolta el szépszámú közönségét, mint Karády
Katalin és Edith Piaf, az esti koncert előtt pedig a
kerület korábbi felfedezettje, az Alpaca Beat játszott.
Deutsch Anita elmondta: idén még két rendhagyó fesztivált szerveznek, a másodikat június
21-re, a Kerület Napjára, majd kiemelte, hogy a júniusi pincejárat ugyan a Tehetségkutató Verseny
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köré szerveződött, de a Záborszky Pincében Fűszervarázs címmel gasztrotalkshow és képzőművészeti kiállítás, a Seybold-Garab Pincében pedig
a helytörténeti sétán túl élőzene is várta a vendégeket egész délután, ahogy a Várszegi Pincészetben és a Barlanglakás Emlékmúzeumban is.
A tehetségkutató verseny zsűritagjaival beszélgetve kiderült, hogy a zenekarok értékelésénél
Gadácsi Miklós véleményét a színpadi megjelenés
és az összeállított program formálta leginkább, Magyar László a technikai megvalósításra, míg Puskás
Csaba a zeneelméletre és a hangszeres tudásra fókuszált, de a közönség volt az alapvető szempont.
– Mindkét helyszínen kellemes élményben volt
részem. A fellépők fiatalok és tehetségesek, csupa
igényes produkciót hallhattunk sokféle stílusban és
„színben” – összegezte a napot a közel két évtizede
rendszeresen koncertező Szalóki Ági, a Chevaliers
Törley Pezsgőrend lovagja.
Tamás Angéla

A Budafoki Pincejárat III. Tehetségkutató Versenyének I. helyezettje a Perpetuum
zenekar lett (képünkön), a zsűri különdíját
pedig megosztva a Jóanépi együttes és a
Meg Egy Cukorka formáció érdemelte ki.
Mindhárom győztes fellépési lehetőséget
nyert a 30. Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon, ahol a Fröccs Teraszon, a Piactéren, illetve az Oroszlános udvarban adnak koncertet.
A Pincejárat különdíjasa Flamisch Péter, valamint a Living Room együttes lett.
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Lengyel,
magyar
– két jó barát
A Kerület Kenyere
és Kolbásza után itt a Süti is

Külföldi édesanyaként Budapesten vállalkozást indítani nem gyerekjáték, ám ha a szóban forgó hölgyben megvan a kellő spiritusz,
illetve kalandvágy, nincsen lehetetlen küldetés. Egy Varsóból a szerelem vonatán Magyarországra érkezett cukrászhölgy életének
ezen fejezete Budafokhoz kötődik, ugyanis itt
kezdett bele kávéházának alapításába. Két
évvel később pedig már – gyakorlatilag –
a kerület kedvenc cukrászáról beszélhetünk,
aki az önkormányzat stratégiai partnere.
Maja Wanot neve nem ismeretlen a budafokiak
előtt, az orosz szakos bölcsészből cukrásszá
avanzsált hölgy – és háromgyermekes édesanya
– nevéhez fűződik a Kerület Sütijének elkészíté-

se. A sváb ízvilágú, de amerikai receptúra alapján
megalkotott, almás-túrós – valamint Budafokhoz
méltóan Törley pezsgőszósszal meglocsolt – finomság is kapható lesz a napokban nyíló Pavilon Kávézóban. A kávéház a Nagytétényi úti Art
Quarter Budapest területén kap helyet, az üvegfalú üzlet, a dizájnos – Svájcból importált – bútorzat és a fiatalos munkatempó igazán jól pas�szol a művészi miliőhöz, amibe ez a boltocska
belecsöppen, és a vendég betoppan.
Házias ízvilág, elhivatottság, szorgalom és
persze odaadás – talán ezek jellemzik a legjobban ezt a fiatal vállalkozást, Maja ugyanis alig két
esztendeje döntött úgy, hogy óvónői munkáját
a sütésre cseréli, majd a cukrásziskola elvégzése után megnyitotta az első, Gádor utcai üzletét.

A boltot viszont csak nehezen lehetett megközelíteni, bonyolult volt a parkolás, így jött az ötlet, hogy eleinte még „Majecsko” néven futó vállalkozását átnevezi Pavilon Kávéházzá, és a Művésznegyedbe viszi át. Nem könnyű dolog anyaként belevágni egy ekkora projektbe, de minden
megoldható, ha az ember igazán akarja.
– Nem mondom, hogy egyszerű, amit csinálok, de nagyon szeretem. Nem unatkozom. Beleuntam a régi munkámba – mesélte Maja, miközben a kávémat készítette. Az üzembe belépve rögtön megkínált a Kerület Sütijével is, meg
persze egyéb, családi receptek alapján készült
finomságokkal.
– Ezek a nagymamám süteményei voltak,
de csak nekem adta oda a recepteket. Látta

rajtam, hogy az unokák közül engem érdekel
csak igazán a sütés – emlékezett vissza gyerekkorára.
Maját az interjúra még legkisebb fia is elkísérte,
aki szemmel láthatóan már belakta az új birodalmat. A cukrászból pedig előbújt az anyuka, hiszen
azt is elmondta, hogy tervei között szerepel gyerekzsúrok rendezésének lehetősége is – mármint
a kávéházban.
A Kerület Sütijét egyébként az önkormányzat
felkérésére készítette, az édesség pedig a kóstolók ízlését is elnyerte. A házias jelleg még különlegesebbé varázsolja Maja termékeit, hiszen ezek
a sütemények nem jönnek szembe az emberrel
minden második cukrászdában.
Gáll Anna
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Falfestés projekt
a Maci Tagóvodában
A 15 éves Artér Művészeti Egyesület
és a fényvisszaverő kerítés
Az Artér Művészeti Egyesület februárban stratégiai megállapodást
kötött Budafok-Tétény önkormányzatával, és azóta már bele is kezdett
az első projektbe. Ennek elsősorban
a Maci Tagóvoda kis lakói látják
majd hasznát.
Az egyesület részéről a projekt főszervezője, Kaszás Réka a következőket mondta
első „akciójukról”:
–Az önkormányzat és egy másik
stratégiai partnerünk, a Sziget Festékház – Duna Kontír Bt. – jóvoltából pályázatot hirdetett, melyben ötszázezer
forint értékű festékre és a festéshez
szükséges eszközökre lehetett pályázni
azoknak, akik szerették volna a kerületben, a lakókörnyezetükben lévő falfelületet, kerítést felfrissíteni egy új színnel.
A pályázat feltétele volt, hogy a jelentkezők helyi közösségükkel, civil szervezetükkel együtt vállalják a kijelölt terület festését. Egyesületünk, az Artér Művészeti Egyesület és a Maci Tagóvoda
együttműködve tervezte meg a közösségépítő, térfunkció-erősítő projektjét. A pályázat terve az épületet határoló kerítéstől a gyerekeket vezető rámpán át a belső udvarig terjed, ahol óriási
szürke térkővel burkolt terület és nagy
falfelületek vannak. Az óvoda kerítésének lefestése az esztétikai funkcióján
túl biztonsági feladatot is ellát majd,
mivel a kerítés utcai frontját fényvis�szaverő festékkel is bevonjuk, amely
felhívja az autósok figyelmét a gyerekekre, fokozott óvatosságra figyelmeztetve őket.

Arra a kérdésre, hogy mikor kezdték
el a munkát és meddig tart, így válaszolt:
– Májusban kezdtük el a projekt kivitelezését, és a nyár végi óvodakezdésre
szeretnénk elkészülni vele.
Az egyesület vezetői megígérték a
stratégiai partnerségi szerződés aláírásakor, hogy a kerület kulturális és közösségi életében a továbbiakban is aktív szerepet vállalnak. Emlékezetes,
hogy minden szeptemberben, a Budafoki Bor- és Pezsgőfesztivál idején a Magdolna utcát Művész utcává varázsolják,
hogy a bor és a pezsgő mellett az emberek séta közben művészeti élményeket is magukba szívjanak.
– Ezeken a hétvégeken Budafok kulturális életének elemeivé válnak a köztéren megjelenő, képző- és iparművészek által létrehozott interaktív alkotások – jegyezte meg Kaszás Réka.
Az Artér Művészeti Egyesületről annyit
még érdemes tudni, hogy idén 15 éves,
2004-ben alakult Budafokon, tagjai hivatásos képző- és iparművészek, akik valamilyen szállal kötődnek a kerülethez. Van
köztük festő, grafikus, szobrász, keramikus, ötvös, divattervező, textiltervező, fotográfus, üvegtervező, formatervező, építész, restaurátor. Az egyesület célja a kulturális, szellemi életben való aktív részvállalás regionális és országos szinten. A
térség megismertetése művészeik révén,
kerületen kívüli kiállítások, programok által, valamint fiatal képző- és iparművészek művészi tevékenységét megalapozó
szellemi közeg létrehozása. Az egyesület
elnöke Filotás Viktória szobrászművész.
(temesi)

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.

Hajdu you do?
Hajdu Steve eldobta a cigit,
helyette golffal piheni ki magát
Különleges meglepetést tartogat a Budafoki
Pincejárat azok számára, akik július 6-án ellátogatnak a Katona Borházba. Kitűnő humorral
megáldott színészünk, Hajdu Steve ugyanis
arra készül, hogy stand up show-jával az Angliában igen divatos „after dinner speakerként”
lép a jóllakott, borozgató közönség elé. A Drága
örökösök című tévésorozat katasztrófavédelmi
szakemberével, a Ruttkai Éva-emlékdíjas és
Hegedűs Gyula-emlékgyűrű-díjas színművésszel az élet nagy kérdéseit feszegettük.
– Akik nem ismerik eléggé, azt hiszik, azért hívják
Hajdu Steve-nek, mert angol a felesége.
– A feleségem Pistinek hív, és hivatalos helyen
Hajdú Istvánként szerepelek. A Hajdu Steve a középiskolai angolórákhoz köthető, és Kálloy Molnár
Péter „keresztapámhoz”, akivel iskolatársak voltunk. Péter addig ismételte a többieknek a főiskolai felvételimen, hogy „Steve bejutott a következő körbe”, amíg ezen a néven ismertek meg, így
mire elkezdtem a főiskolát, már ott is Steve voltam. Megtartottam művésznévnek, mert megfigyeltem, hogy jobban felkelti a figyelmet, mint a
Hajdú István.
– Több mint harminc színházi darabban szerepelt,
és olyan nagy sikerű filmekben láthattuk, mint
a Magyar vándor, az Üvegtigris 2. vagy a Liza, a
rókatündér, mégis a televízió által vált ismertté.
– A legnagyobb népszerűséget az biztosítja
egy színész számára, ha képernyőre kerül, mert
amíg egy sorozat például több százezer embert
is megmozgat, főleg, ha naponta vetítik, addig a
színházban pár ezren, a moziban legfeljebb pár
tízezren látják. A mi pályánkon nagyon fontos az
állandó jelenlét.
– Hosszú ideig volt a rádióban műsorvezető,
szinkronszínészként is ismerjük, de egy ideje önálló esteket is ad. Budafokra a Hajdu you do című
műsorával érkezik. Mire számíthatunk az este
folyamán?

– A stand
up comedy
műfaj sajátossága,
hogy az ember elmeséli a történetét,
amelyet sokszor több különböző sztoriból gyúr ös�sze, kiemelve
mindegyikből
a leghumorosabb mozzanatokat. A fejemben már
formálódnak az
új történetek, rappelni is fogok, és
lesz a műsornak egy
pici interaktív része is.
– Szereti a bort?
– Szerettem, ahogy a whikyt és a vodkát is, de ma már inkább sörösnek mondanám magam. Feleségemmel néhány éve
elhatároztuk, hogy egészségesebben élünk,
így szép sorjában leszoktunk a cigarettáról,
a cukros üdítőkről, a vörös-, majd a sertés- és
szárnyashúsokról. Nem vagyunk igazán vegetáriánusok, csak amennyire jólesik. Halat, tojást
és sajtokat például eszünk, de mostanában nem
nagyon kívánom az alkoholt.
– Az egészséges életmódhoz a sport is hozzátartozik. Ön milyen mozgásforma híve?
– Amikor időm engedi, a próba előtt golfozni megyek. Tétény fölött van egy nagyon szép, kilencszakaszos golfpálya, ahol lesétálok két kilométert, a hátamon egy tizennégy kilogrammos zsákkal a jó levegőn, és kikapcsolódom.

Tamás Angéla
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Kikapcsolódás
a Duna-parton
A napokban készült el a sokak által oly régen
várt Duna-parti sétány és szabadidőpark,
amelyet Budafok-Tétény önkormányzata
saját költségvetéséből és a fővárosi TÉR_KÖZ
pályázatból elnyert támogatásból valósított
meg. A lakosság már régóta várta, hogy ismét
közvetlen kapcsolata lehessen a Duna-parttal a kerületnek.

Zeneakadémisták
a Fröccs Teraszon
A 2017-ben alakult Perpetuum zenekar eredetileg jazzkvartettként képzelte el pályafutását,
amikor Girincsi Fruzsina kicsit félve ugyan, de
elvitte egyik szerzeményét a próbára. A standardeket játszó együttes tagjai ötletelni kezdtek, és Fruzsina „alapanyagából” egyszer csak
megszületett az első vadonatúj nóta.
A következő koncerten már ezt a dalt is előadta a zenekar, a zenészek pedig rájöttek, hogy sokkal jobban,
kényelmesebben és otthonosabban érzik magukat,
ha saját dalukat játsszák, így repertoárjuk ma már a
maguk által komponált szerzeményekből áll. A Budafoki Pincejárat III. Tehetségkutató Versenyének győztes zenekarát (Girincsi Fruzsina – ének, Takács Dániel – gitár, Sárosi Áron – basszusgitár, Holb Alexandra – dob) az eredményhirdetést követően faggattuk.
– Hogyan jellemeznék a Perpetuum zenei világát?
Fruzsina: – Zenénk több műfajból táplálkozik,
konkrét irányzatba igazán nem is besorolható. Leginkább experimentális art-popnak mondanám. Az
akusztikus megszólalás nálunk keveredik az elektronikával, a dalok születése pedig olyan, mint a konyhában az ebédfőzés.

– Milyen előnyökkel jár egy tehetségkutató verseny?
Dániel: – Kezdő zenekarként nehéz elindulni, és
ezt jó kiugrási lehetőségnek tartjuk. Visszajelzést kapunk az emberektől, és a szakmai zsűri véleménye is
segít a fejlődésünkben, hiszen minél több emberhez
szeretnénk eljuttatni a zenénket, és ez is egy lépés
a cél érdekében. Nem számítottunk arra, hogy megnyerjük a versenyt, de azért bíztunk benne.
– Győztesként kiérdemelte az együttes, hogy fellépjen a 30. Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon. Hol
hallhattuk eddig a Perpetuumot?
Fruzsina: – Első fellépésünk a Müpában volt, ahol
a zeneakadémisták keddenként délután öt órától
hangulatkoncertet tarthatnak az érdeklődőknek. Tavaly nyáron részt vettünk a nyíregyházi Vidor Fesztiválon és a Szentendrei Jazz- és Bornapokon is. Reméljük, ez idén is így lesz.
Alexandra: – Sok kisebb klubban játszottunk Budapesten, de többször felléptünk már vidéken is, például Debrecenben, az Incognito Clubban.
Áron: – Eddigi legjobb koncertünket a Szimpla
Kertben tartottuk három hete. Sokan voltak, a közönség táncolt, és mi is jól éreztük magunkat.
Tamás Angéla

A budafoki Duna-parti sétány és szabadidőpark
hivatalos átadási ünnepsége június 21-én, a Kerület napján lesz. A beruházásnak köszönhetően
a megújuló terület elérhetővé teszi a vízpartot,
teret biztosít az önfeledt játékhoz és a sporthoz egyaránt, így a családok kedvencévé válhat
a jövőben. Eddig is sokan bicikliztek és futottak
ezen a parti szakaszon. Mostantól nemcsak áthaladni, hanem megállni és még edzeni is lehet
az új parkban. A multifunkcionális sportpályának
köszönhetően sokféle labdajátékot játszhatnak a
gyerekek vagy a felnőttek. A tervek szerint a terület street workout eszközökkel is bővülni fog,

így a kellemes vízparti levegőn edzhetik izmaikat
a mozgás szerelmesei. Amíg a szülők erősítenek, addig a gyerekek szaladgálhatnak a csábító
zöld füvön, és kipróbálhatják a színes, hívogató,
modern játszóteret, ahol három trambulin, gumidombok, mászóka-bújócska falak, hinták, alagút
és mászókák várják a kicsiket és a nagyobbakat.
A szabadidőpark tervezésekor társadalmi
egyeztetést tartottak, amelyből kiderült, hogy –
főleg a futók részéről – komoly igény lenne nyilvános WC-re, ezért a szolgáltatóépület részeként
ez is helyet kapott a területen. A budafoki közvetlen Duna-part Natura 2000 természetvédelmi
oltalom alatt áll, ezért a beruházás tiszteletben
tartotta a természeti környezetet, megőrizte a
meglévő fákat és az ártéri aljnövényzetet, a lehető legkevesebb beavatkozás történt ebben az
övezetben.
A tervezők szerették volna a természetet közelebb hozni az emberekhez, ezért lépcsőt és rámpát alakítottak ki, ami a vízhez vezet.
Viszkocsil Dóra
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Családjával
mutat példát
Sárfalvi Péter egykori
öttusázó világklasszis,
helyettes államtitkár négy
év alatt jócskán
belakta Budatétényt
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Sárfalvi Péter, az EMMI utánpótlás-nevelésért felelős helyettes államtitkára, korábbi
négyszeres világ- és hatszoros Európa-bajnok
öttusázó immár negyedik éve kerületünk
lakosa. És bár ős-budatétényinek aligha nevezhetnénk a háromgyermekes családapát,
ahogy magazinunknak elmondta, most már ki
sem lehetne robbantani innen.
– Van megszokott futóköre?
– Van, van, elindulok lefelé innen a Csér utcától,
ahol lakom, a Campona felé, oda-vissza hét-nyolc
kilométer a táv, és bár van úgy, hogy a rengeteg
elfoglaltságom miatt egy hónap is kimarad, azért
a futást lehetetlen abbahagyni.
– Egy öttusázótól el is várható, hogy formában
tartsa magát. Nehéz volt felhagynia az élsporttal?
– A sydneyi olimpia idején már harmincéves
voltam, akkor kezdtem el töprengeni a folytatáson, habár 2003-ig még kihúztam öttusázóként.
Nem könnyű felhagyni az élsporttal, hiszen burokban él az ember. Igazából semmivel sem kell törődnie egy öttusázónak az úszáson, futáson, víváson, lövészeten és lovagláson kívül, ami jó is meg
nem is, hiszen amikor kiléptem a nagybetűs életbe, azt sem tudtam, hogyan kell befizetni a postán
egy sárga csekket.
– ●A mostani Sárfalvi Pétert ismerve ez nehezen
hihető...
– ●Pedig így volt. Szóval, amikor 2003-ban befejeztem az öttusát, óriási szerencsém volt, hívott az
akkor alakuló Hír TV. Alapító tagként együtt tanultuk a többiekkel a szakmát. Először hírolvasóként,
majd a sportszekciónál, végül a híradónál dolgoztam, napi öt-hat élő adásban szerepeltem, pörgött rendesen a mókuskerék. Aztán 2016 végén
megcsörrent a telefonom...
– ●Minden izgalmas sztori így kezdődik!
– ●Szabó Tünde sportért felelős államtitkár
felhívott, és megkérdezte, nem volna-e kedvem
dolgozni az államigazgatásban. Eleinte ódzkodtam, elsőre nemet mondtam, arra gondoltam,
én meg az államigazgatás, két külön világ, de
aztán másodikra belevágtam. 2016 decemberében egy hónapig miniszteri biztos voltam, majd
2017. január elsejétől az utánpótlás-nevelésért
felelős helyettes államtitkár lettem. Ma már azt
mondom, testhez álló munka, úgy érzem, belerázódtam.

– ●Azért az élsportolói múlt nem hátrány, még ha
eleinte gondjai is akadtak a sárga csekkel...
– ●Az a kapcsolatrendszer, amit a sportban eltöltött évtizedek alatt kialakítottam, felbecsülhetetlen érték. És hát jó helyen is lakom, Vári Attila,
a vízilabda-szövetség elnöke és Kulcsár Krisztián,
a Magyar Olimpiai Bizottság első embere szomszédom, a múltkor uszodaavatóra együtt utaztam
Attilával...
– ●Szeret itt lakni?
– ●Nagyon! 2015-ben költöztünk ide, akkor még
a feleségemmel és a két gyerekkel, időközben
megszületett a harmadik is...
– ●Meséljen a gyerekekről!
– ●Áron 12 éves, az OSC-ben vízilabdázik, nem
is rosszul, most került be a korosztályos válogatottba! A kilencéves Lotti lányom a hip-hopot
műveli, mivel jó magas kislány, talán a röplabda vagy a vívás felé tudom terelgetni. Ábel még
nem sportol, ennek objektív okai vannak, kétéves. De idén nyáron elkezdjük az úszásoktatást.
Egy helyettes államtitkárnak a családjával is példát kell mutatnia!
– ●Kerületünk nemcsak sport-, hanem borváros is...
–N
● álam legfeljebb egy laza rozéfröccs jöhet számításba, amúgy antialkoholista vagyok...

Ch. Gáll András

Kálnoki Kis Attila, Sárfalvi Péter, Hanzély Ákos
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Hazahúz a szülői ház
Talán nem túlzás sikeredzőnek nevezni
Csizmadia Csabát, a BMTE NB II-es labdarúgócsapatának „kezdő” szakvezetőjét, hiszen
simán benn tartotta az őszi szezonban még
bukdácsoló együttest a másodosztályban.
„Csizi” – bár a Győr melletti Kóny lakosa,
onnan ingázik naponta Budafokra és vissza
– éppen beszélgetésünk napján ünnepelte
harmincnegyedik születésnapját, de nem ám
akárhol: szülővárosában, Marosvásárhelyen!
– Egész éjjel vezettem, hogy reggelre megérkezzem a szüleimhez, ahol életem első tizenöt évét
leéltem. Kónytól, ahol immár hét éve élek a családdal, jó 750 kilométer Vásárhely, most is csaknem nyolc órába telt, mire ideértem, pedig éjszaka autóztam, amikor nincs forgalom. Nagyon várjuk már, hogy megépüljön az autópálya – mondja
a telefonba a 12-szeres válogatott labdarúgó, aki

az FC Fehérvárral 2006-ban Magyar Kupa-győzelmet is ünnepelt. A sors fura játéka, hogy három
éve „Csizi” gólpasszal járult hozzá a jogutód Videoton kiveréséhez a Magyar Kupából…
– És Budafok hol helyezkedik el ebben a koordináta-rendszerben?
– Kitüntetett helyen. Budafok, a Promontor utca,
Budapest egyik legszebb, leghangulatosabb sporttelepe a munkahelyem. Immár három éve dolgozom
itt, egészen a közelmúltig játékosként, most meg már
edzőként, és nagyon a szívemhez nőtt ez a kisváros a
nagyvárosban, ahogy a szlogen is mondja.
– Hogyan került Budafokra?
– Három éve Bécsben futballoztam az osztrák másodosztályban, amikor egy barátom szólt,
hogy lenne ez a lehetőség. Megbeszéltük Jaksi
bával, azaz Jakab Jánossal, a tiszteletbeli elnök-

kel és Bélteky Róbert tulajdonossal, és olyan jövőképet vázoltak fel előttem, hogy nem tudtam
nemet mondani. Prukner mester is hívott – Prukner László volt akkor a vezetőedző –, és bár eleinte tétováztam, hiszen úgy gondoltam, 31 évesen
még többre vagyok hivatott az NB III-nál, de gyorsan kiderült, a BMTE nem egy átlagos harmadosztályú csapat. Gyorsan felkerültünk az NB II-be, s
idén meg is ragadtunk ott. Úgyhogy azt mondhatom, megéri a napi 280 kilométer ingázás.
– Amióta a rádiót, az egyéb digitális hangrögzítőket feltalálták, az autózással eltöltött időt is
lehet értelmesen eltölteni.
– Mi az hogy! Én például angolt tanulok vezetés közben.
– A család ellátogat a BMTE meccseire?
– A feleségem természetesen, a kislányunk, az
ötéves Lara még túl fiatal ehhez.
– Mit szól ahhoz, hogy tovább szépül, bővül a
Promontor utcai stadion?

– Nem tudom, van-e olyan NB II-es klub Magyarországon, amely ehhez hasonló sportteleppel dicsekedhet. Feltétlenül meg kell említenem
Vizi Sanyi bácsit, az ügyvezető elnökünket, a klub
lelkét, aki nélkül szerintem már nem is létezne a
BMTE. Ő felügyeli a rendet, a tisztaságot, ő még
azt sem engedi meg, hogy egy szotyihéj a földön
maradjon a meccsek után.
– Ha már az imént a jövőképet említette: mire
számítsunk mi, BMTE-szurkolók a 2019–2020-as
bajnokságban?
– Úgy gondolom, ha az erősítéseink úgy valósulnak meg, ahogyan elterveztük, akkor célul tűzhetjük ki az első tízbe kerülést, ahonnan aztán jövőre még feljebb rugaszkodhatunk. Be kell vallanom, a bajnoki hajrá nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, attól kezdve, hogy megvolt a biztos
bennmaradás, kicsit kiengedett a csapat. Június
24-én kezdődik a felkészülés, és bár egyelőre jólesik a pihenés, roppant izgatottan várom az újrakezdést.
Ch. Gáll András
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Első járat indulása: 13.30, Utolsó járat indulása vissza Budafokról: 21.30

Menetrend BUDAPEST - BUDAFOK
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

3.

Budafok,
Tangazdaság

Tangazdaságon
belül

4.

Budafok,
Péter Pál u.,
Garab Seybold Pince apinceelőtt

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

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
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

Budafok,
6.
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
13.59 14.39 15.19 15.59 16.39 17.19 17.59 18.39 19.19 19.59 20.39 21.19 0,01

7.

Budafok,
Várszegi Pince

Borkőu.2.előtt

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

,
On 6 July
Saturday

Cellar Trip with „street musicians”
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!
Discounts are offered for the following programs if you have a bus ticket (HUF 1,000 online
and HUF 1,200 on the Cellar Trip bus) and a district residence card:
Záborszky Pince – Borváros
(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 „Cookie of the district”, apple pie with champagne cream
Participants of the panel discussion combined with tasting: Dóra
Viszkocsil editor of Promontor Tv and Maja Wanot ambassador of
authentic slow food in Budafok, the inventor the district’s cookie.
Tasting: Summer-like chicken nuggets in cheese bread.
14.00-19.00 Exhibition of Attila Haid photographer

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

15.00-20.00 Lounge Break
Free entry to the program cellar trip with a guide, 3 glasses of wine:
HUF 1,500. (With Cellar Trip ticket: HUF 1,000).

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

19.00 -21.00 Dinner and Cellar quiz
Quiz show for teams of 2-6 members
Menu: Roast pork chop, with Greak salad and steak potato.
Package price: HUF 2,990.
Available upon registration at (1) 424 5115.

Seybold - Garab Pince
(1221 Bp., Péter Pál u. 39.)
Opening hours: 15.00–20.00

15.00-20.00 Con Guitarra concert - Music and gastronomy in
a hundreds of years old cellar. Menu: The price of the package
containing knuckles baked in oven with potato and home-made
salad mix and wine tasting with 3 types of wine: HUF 3,000
16.00 Mysteries of the Törley Mausoleum - Thematic trip
with local historian László Garbóci. The price of the program
includes a wine tasting with 2 types of wine, fresh-baked pretzel
at Seybold-Garab Cellar and a Wine Trip ticket. Price: HUF 2,200.
Both programs are available upon pre-registration at: +36 70 3132978 or orszagcimer@gmail.com.

Barlanglakás Emlékmúzeum
(1221 Bp., Veréb u. 4.)
Opening hours: 15.00–20.00
Entry ticket: free

15.00-20.00 Nándor Berendi playing the accordion
During the program visitors can get an insight into the
development of cave apartments and the everyday life of their
residents.

Törley Pezsgőmanufaktúra
(1221 Bp., Anna u. 7.)
Opening hours: 13.30–20.30
Entry ticket: HUF 1200

15.00-19.00 Duo RedWhite
13.30-19.30 Museum visit walk in the wine cellar with a guide
Standard ticket price: HUF 1,200. With Cellar Trip ticket: HUF 800.

Katona Borház
(1222, Bp., Borkő u. 6B.)
Opening hours: 14.00–18.00
Entry ticket: free

15.00- 19.00 Stikli band
19.30 Hajdu you do? - Hajdu Steve stand up performance
Ticket are available at jegy.hu, in Klauzál-Ház and on the
premises 30 minutes before the performance Ticket price: HUF
2,600 (tasting 3 types of wine is included in the price).

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

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), 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

