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A popkultúrában előszeretettel
emlegetnek egy nagysikerű
komédiasorozatban elhangzott
mondatot, miszerint: „Az új
mindig jobb!”. Lehet, hogy így
van ez az autóknál, különösen,
ha az elektromos meghajtású.
Lehet, hogy így van ez a
telefonoknál, főleg, ha gyorsabban futnak rajta az alkalmazások.
Sőt, lehet, így van ez a tévékészüléknél, főként, ha a felbontása minél
kevésbé bántja a szemet.
Ám éppen a popkultúra világít rá, hogy az
új bizony egyáltalán nem mindig jobb. Erőteljes példa
erre a retró szeretete, a régi kulturális tartalmak, alkotások, színdarabok újrafelfedezése, újjáértelmezése, vagy nemes egyszerűséggel
az eredeti újrafelhasználása. A retró a popkultúra része, sőt, ha
jobban megvizsgáljuk, mondhatjuk, hogy a legnagyobb része. Ahogy
haladunk előre az időben, annál kevesebb eredeti, semmihez nem
hasonlítható tartalom vagy termék születik, illetve ha mégis, akkor
kiderül róla, hogy nem feltétlenül versenyképes a régikkel.
Néhány héttel ezelőtt önkormányzati támogatással rendeztük
meg Gazdagréten a Szomszédok teleregény első adásának 30.
évfordulója alkalmából a fesztivált, ahol egyszerre három generáció
képviseltette magát, és a legkisebbek is éppen annyira képben voltak
a sorozattal kapcsolatban, mint a legidősebbek. Sokan kérdezték,
mi a titka a Szomszédoknak, mitől ennyire vonzó, hogyan lett Janka
néni vagy Vágási Feri a popkultúra része. Nem tudom, hogy van-e
titok; ha van, azt találják meg az esztéták vagy a kor történészei. Azt
viszont biztosan állíthatom, hogy a széria akkori és mostani sikere
azt bizonyítja: nem kell a kulturális tartalomnál mindenáron új logikai
menetet kitalálni, a zenében új hangzásokat keresni, különösen
akkor, ha a régi működik, a közönség elfogadja és szereti.
Úgyhogy nem értek egyet minden tekintetben azzal a megállapítással, hogy az új mindig jobb. Persze ennek felismeréséhez is idő
kell, hiszen amíg fiatal az ember, nem akar olyan zenét hallgatni, mint
a szülei, nem akarja azokat a sorozatokat nézni, mint a szülei. Idővel
azonban rájön, hogy igazán csak azokkal az alkotásokkal érzi jól
magát, amelyeket a szülei is szerettek, vagy ismertek és elfogadtak,
mert azokhoz fűzi a legjobb élmény. Meglehet, ezért sikeres most is
a 30 évvel ezelőtt kezdődő teleregény.
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Újra India!

Dívali, a fény ünnepe

2017. október 21. 16 óra
Albertfalvi Közösségi Ház | 1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.
Albertfalván immár hagyománnyá vált a hindu újév kezdetét köszöntő őszünnep, amikor is a résztvevők egy kicsit indiaiak lehetnek.
A Dívali név jelentéséhez híven a programok mintegy lámpások
soraként követik egymást, vagy éppen összegubancolódnak a
másikkal: lampiongyújtás, klasszikus indiai táncok és zene, mehendi
festés, a devanagari rejtelmei, minivásár, tudományos előadások,
mandalakészítés, ételkóstolás, India ihlette képzőművészet,
gyereksarok… Akár egy színes bazárban, itt mindenki találhat az
érdeklődésének megfelelő programot és elfoglaltságot.

Kardkészítők, kardkovácsok kiállítása és előadása,
folyamatos harcművészeti bemutatók
2017. október 21. 10 óra
Kelenvölgyi Közösségi Ház | 1116 Budapest, Kardhegy utca 2.

A rendhagyó fórumon számos meglepetés várja az érdeklődőket. Különböző
kardhasználó harcművészeti stílusok, iskolák, japán íjászmesterek bemutatói
a színpadon, kokesi babakészítő mester előadása, teaszertartás kóstolóval,
kimonóbemutató, sakuhacsi zenei előadás, bonszaikiállítás lepi meg többek
között az ideérkezőket. De várható még origamihajtogatás, kamisibai (papír
bábszínház) előadás gyerekeknek, szusikóstolás mindenkinek, kalligráfia
készítés gyerekeknek és felnőtteknek, a szünetekben pedig filmeket, képeket
vetítenek, tradicionális japán muzsikák bemutatása mellett.

Zsolti bácsi konyhája – Szusi

Kodály-emlékév 2017

Ezen az estén Japánba invitál minket Zsolti bácsi és tradicionális szusi készítési tapasztalatokkal rendelkező vendége. Bár
a szusik világa ma már nálunk is közismert, ritkán hallhatunk
annak ételtartósítási eljárásokhoz kötődő ezeréves eredetéről.
A leginkább ismert nori nevű algalapba tekert változatot az
érdeklődők a maguk ízlésük szerint alakíthatják: a savanyított,
speciális szusirizsbe a bátrabbak vaszabit, bébigyömbért,
szójaszószt is tehetnek, besimulhat a fűszeres alapba füstölt
lazac, préselt rákhús vagy tofu is a tojás, az avokádó és
különböző zöldségfélék mellé.

2017. október 7. 18 óra | Őrmezei Közösségi Ház | 1112 Budapest, Cirmos utca 8.

2017. október 10. 18 óra
Albertfalvi Közösségi Ház | 1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.

120 éves Kelenvölgy

2017. október 14.
Kelenvölgyi Közösségi Ház | 1116 Budapest, Kardhegy utca 2.
Kelenvölgy első lakóépülete 1897-ben épült, az egykori Scharfeneck
pedig 1903 októberében kapta a mai Kelenvölgy elnevezést. Az
évforduló alkalmából szervezett rendezvénysorozat október 7-én, a
VI. Kelenvölgyi Ezerjó Fesztiválhoz kapcsolódóan a régi Kelenvölgy
életét bemutató molinókiállítással és közös emlékfaültetéssel veszi
kezdetét. Október 14-én lesz ökumenikus istentisztelet a plébániatemplomban, Kelenvölgy első ötven évét bemutató képsorozat
vetítésével egybekötött ünnepi est a közösségi házban, valamint a
Kelenvölgyi (h)Ősök karikatúra kiállítás megnyitója a Polgárok Köre
székházában.

„A népzene a komolyzenében” – Oravecz György
zongoraművész koncertje

A zongoraművész 1963-ban született Budapesten, zongorázni nyolcéves
korában kezdett. 1981-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola hallgatója
volt, tanára Lantos István és Kocsis Zoltán volt. Az 1985 óta eltelt esztendőkben egyre inkább Liszt-specialistaként vonult be a zenei köztudatba, a „hírhedett zenész” hagyatékának továbbvivőjeként. A Kodály-emlékév tiszteletére
Oravecz György zongoraművész a komolyzenébe integrált népzene egyedi
hangzásvilágát eleveníti fel Kodály és Liszt művein keresztül. Kodálytól az est
során elhangzik többek között a Marosszéki táncok és a Galántai táncok, Liszt
Magyar rapszódiái közül pedig a több dallamból összeálló, XIV. számú darab.

Jávor „Pali” utolsó mulatása

– a Magyarországi Szerb Színház előadása
2017. október 21. 19 óra
Őrmezei Közösségi Ház | 1112 Budapest, Cirmos utca 8.
1959. augusztus. A Városmajori Kórház udvarában, egy

kórterem ablaka alatt muzsikus cigányok zenéjükkel gyógyítgatják beteg társukat. Váratlanul megjelenik Jávor Pál, a
színészlegenda, a magyar film egykori királya, aki szintén a
kórház ápoltja. Mulatni szeretne még egyszer, és szeretné
elmondani mindenkori „bizalmasainak”, a cigány zenészeknek,
mi történt vele élete során. Írta, rendezte és a cigány zenészt
játssza: Rusz Márk Milán. Jávor Pál: Benkő Péter.
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III. Katsujinken Katana Fórum

Te minden hangszeren játszol,
a szó szoros és átvitt értelmében is?
Inkább az átvitt értelmében. Ha a szó szoros
értelmét vesszük, ez egy szakma, és én főként
autodidakta módon foglalkoztam vele. Hozzá
kell tennem, nagyon szerencsés vagyok ezen a
téren is, hiszen az élet megajándékozott azzal,
hogy a legjobb muzsikusokkal zenélhettem. Átvitt
értelmében bizonyára arra gondolsz, mennyi
mindennel foglalkozom. Hát nézd, ez most már
így alakult, késő ezt visszamenőleg elemezni.
Ugyanakkor úgy hiszem, hogy akármennyire
szerteágazónak tűnik, azért minden egy irányba
tart. Az érvényre juttatott gondolat számít igazán,
aztán, hogy ez milyen műfajban történik, már oly
mindegy. Ami lényeges, hogy olyanhoz nyúljunk
hozzá, amihez konyítunk is.

Hogyan működtök?
Egy KKV vállalkozás mindenképpen tükrözi a
létrehozói személyiségét, és az a sokszínűség,
amire az elején utaltál, a mi tevékenységünkben is
megmutatkozik. Azt szoktam mondani, hogy olyanok vagyunk, mint az a fajta telefontöltő, amely
minden készülékkel kommunikál. A művészeti

Művész emberként az üzleti szférát
hogyan éled meg?
Ha nagyon le akarom csupaszítani, akkor azt
mondhatnám, hogy művész emberként is meg
kell élni valamiből. Szerintem éppen ott tart az
infokommunkációs társadalom, hogy minden művész
a saját maga reklámipari szakembere is egyben. Ha
megnézed az aktív zenészek, színészek web- vagy
közösségi oldalát, látható, hogy gyakorlatilag egy
PR-ügynökség munkáját látja el egy személyben.
Egyébként is vallom, hogy a korhangulattal muszáj
együtt rezegni, felvenni annak minden előnyét, a
hátrányait pedig kellő kritikával kezelni. De kérdésedre visszatérve, azért nem állt tőlem távol az az
ambíció, hogy szervezzek, hogy csapatokat építsek,
létrehozzak, és ezeknek a csapatoknak a védelmében
mindenre képes vagyok. Ha az üzleti szférát egyfajta
kihívásnak tekintjük, akkor azzal én szívesen élek
együtt, alapítótársam és barátom, Küttel Dávid,
a cégcsoportunk CEO-ja pedig kifejezetten erre
termett. Szóval, megvannak azok az emberek, akik
mögé szívesen bújok, ha nagyon nagy az össztűz
(nevet). Teszem hozzá, én a mai napig meglepődöm,
hogy mi ezért pénzt is kapunk, hiszen ez óriási
szórakozás nekünk, egy hatalmas játszótér. Már a
helyszín is, ahol vagyunk, a Fonót is magába foglaló
ipartelep. Ez ugyanannyira irodaház, mint lepukkant
gyárépület, világszínvonalú orvosi termékeket gyártó
cég telepe, vagy egyedülállóan izgalmas színházi
műhely... Sokszor napokig bent vagyunk egy-egy
munka kapcsán, és hihetetlen energiát ad ez az
állandó tér-idő pezsgés, hogy csak benézek, és itt
a kiállítás, a próba, a koncert, a táncház, megihatok
egy fröccsöt a vendégekkel, és jelentem: még céges
sününk is van az udvarban! Szóval, ritka az a decens
pillanat, amikor én élre vasalt öltönyben valakivel
nagyon komolyan tárgyalok.

Minden
hangszeren
játszik

Kimnowak, Beugró, Fölszállott a Páva, vidéki
és budapesti színházak sora, Megasztár, Kultúrpart
és még sorolhatnánk. Ugye, milyen sokszínű a lista?
És ki az, akinek mindenhez köze van? Novák Péter. Az
a Novák Péter, aki ugyanilyen sokszínű és igazán
extrovertált személyiségnek tűnik. De csak tűnik...
Járomi Zsuzsanna interjúja
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És mi az, amihez mostanában konyítasz?
Leginkább a Kultúrpart csoporthoz, amely a Fonó
Budai Zeneházzal szorosan együttműködik. Ez
egy sok divízióból álló magánvállalkozás, most
jár a tizedik évében. Ebben rengeteg izgalmas és
kevésbé izgalmas munka van, de úgy vélem, hogy
az elmúlt időszakban bebizonyította létjogosultságát. Ami pedig a legfontosabb, hogy ez a
szabadságunk kulcsa. Anno, amikor már nagyon
elegem lett a különböző kereskedelmi felületekből
és az ehhez kapcsolódó kiszolgáltatottságból,
azt gondoltam, lehet, hogy kevesebb pénzt fogok
keresni, de az, hogy a saját szuverenitásom
megmaradjon, mindent megér. Ez bevált.

munkásságon túl reklámipari termékek létrehozásával és nagyon sok mindennel foglalkozunk.

megnyerni. A mai napig – élemedett korom ellenére
–, ahol egy kalotaszegi legényest vagy ritka magyart
eljárok, ott megáll a levegő, és megkérdik, honnan
jöttem.
Volt az a pont – mondjuk, amikor a fiaid
megszülettek –, amikor azt mondtad, lassítasz?
Persze, hogy volt, van is. A legfontosabb a motiváció.
Engem a pénz nem hogy nem boldogít, kifejezetten
lassít és érdektelenné tesz. Nincsenek helikopteres
vágyálmaim! Amikor a fiaim megszülettek, nyert
értelmet igazán, hogy minek van prioritása az
életben. És hosszú távon mindenképpen a gyerekeknek. Aztán a rövid távú vágyainkért kárpótol a
mosolyuk, a boldogságuk, és szépen egyensúlyba
került az is, hogy velük is legyek, de a saját igényeim
is megmaradjanak.

A hagyományőrzés szívügyed, de említetted,
hogy haladni kell a korral. Te miként látod, a mai
világban, a mostani fiatalságnak hogyan lehet
átadni a régi értékeket? Mennyire nyitottak?
Én úgy szoktam fogalmazni: meg tudnék halni a
hagyományaimért, ezért meg tudnám ölni azt, aki
nem tiszteli a másokét. Ha a néptánc körüli zenére és
kultúrára gondolok, plusz a gyermekkori szocializációmat is hozzáveszem, akkor épp azt tanultam meg,
hogy micsoda lehetőség más, eltérő eszmerendszerek elfogadása, miként lehet az ember egyszerre
patrióta és világpolgár. Mert ezek is összefüggnek
a teljesség felé vezető önképzés rögös útján. Ha a

fiatalokkal azt próbáljuk megértetni, mennyi mindennel gazdagítjuk őket, és mennyi minden vár még
rájuk, hiszen hihetetlen sokszínű a kultúrtörténelem,
akkor szerintem mindenki számára közérthető és
befogadható bármi. A multikultúrát szívtam magamba gyerekként, aztán gyerektáncosként számtalan
nemzetközi művészeti találkozón. És talán ennek is
köszönhető, hogy végül a rock & roll felé fordultam,
hiszen ez a világunk népzenéje. A recept pedig
egyszerű: nem kell ideológiákat gyártani, csupán
mindent a maga természetességében tálalni, így a
néptáncot, a népzenét is. Én még olyan csatában
nem voltam, amit ezzel a műfajjal ne lehetett volna

De azért biztosan figyeled őket,
hogy milyen képességeik vannak?
Az első a tisztesség legyen, ebből nem engedek. Az
összes többi, az rájuk van bízva. Bízom benne, hogy
sikerül olyan kereteket teremteni, amelyekben kellően szabadnak érzik magukat. Itt most nem falakról
beszélek, inkább értékrendről, amelyben szerepet
kap az empátia, a szeretet, egy olyan belső rend,
amely emberré tesz minket. Persze az édesanyjuk
táncművész, nekem is van közöm néhány műfajhoz,
jól mozognak, jó a hallásuk, a nagyobbik zongorázik,
a kisebbik gitározik, de majomparádét nem szeretnék csinálni belőlük. Ha becsületes traktorosok
lesznek, akkor is nagyon fogom őket szeretni, és
büszke leszek rájuk.
De ha igazán őszinte akarsz lenni,
biztosan eljátszottál már a gondolattal,
hogy együtt lépjetek színpadra...

Van olyan, hogy besokallsz?
Persze, hogy van!
Olyankor mit csinálsz?
Azokra gondolok, akiknek nem adatik meg az
említett szabadság, akiknek tényleg nehéz. Akik
három műszakban cipőfelsőrészt gyártanak KeletMagyarországon, vagy koldulnak az utcán. Engem
azért minden tekintetben elkényeztetett a sors!
Azzal együtt, hogy vannak időszakok, amikor napi
likviditási gondokkal küzdenek a cégeink, családjaink, akkor is azt mondom csoda, hogy nekünk ez így
összejött. Panaszkodnivalóm biztosan lehetne, ám
nem lenne tisztességes.
Ki tudsz kapcsolni?
Megint a töltővel jövök… Egyszer egy barátommal
nyaraltunk a tengerparton, és én nem nagyon
tudtam pihenni, hajnalban már ébren voltam,
nem találtam a helyemet. Ő mondta azt, hogy
képzeljem magam egy telefonnak, és most vagyok
a töltőn. Akkor lenyugodtam. Azzal együtt, hogy
tény: mindig agyalok valamin, jönnek a gondolatok,
ötletek, víziók. De én ezt nem teherként élem meg.
Sokkal rosszabb lenne csak ülni és bámulni magam
elé. Pörgök, gyors vagyok, kitöltöm a rendelkezésemre álló teret. Erre nem játszom rá, ilyen vagyok
gyermekkorom óta.
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Hét- és tízévesek a fiaid. Te nagyon sokat
dolgoztál édesapáddal, eljátszottál már
a gondolattal, hogy a fiaiddal lépsz
majd színpadra?
Ahogyan nálam sem, úgy náluk sem elvárás, hogy
ezen a vonalon induljanak el.

Én ebben eléggé szemérmes vagyok, nem biztos,
hogy a nagyközönségre tartozik egy ilyetén
vállalás. De persze az, hogy az imént említett
hangszerekkel értékes időt töltünk együtt, már most
felbecsülhetetlen. Kitaláltunk egy virtuális énekest,
neki írunk dalokat, és ezen nagyon jól mulatunk.
Hogy ennél nagyobb élmény egy színpadon állni a
szeretteinkkel? Persze, hogy az! Most készülünk egy
néptáncshow-bemutatóval a közeli Szingapúrba,
és az egyik együttesben apa és fia együtt táncol.
Látom rajtuk, micsoda élménnyel ajándékoztam meg
őket, akarva-akaratlanul. És ezt én is megélhettem
az édesapámmal, hogy ha nem is előadóként, de
alkotóként meghajolhattunk együtt a színpadon.
Ez egy non plus ultra. Nekem az ultra része is elég.

Philippe Brame francia fotóművész Román-kori kövek, zen
kavicsok, maja töredékek című
kiállításának anyaga 2015-ben
állt össze az addig Európa országaiban, Mexikóban és Japánban
készített, az európai korszakolás
szerint a kora középkorból származó, kőből készült emlékeket
ábrázoló fotóiból. A képek részben
önmagukban, részben pedig
tudatos elrendezéssel, egymás
mellé állítva mutatják meg a
különböző kultúrák egységes
vagy közös eredetét, a melléjük
írt versek nem kiegészítik a
fényképeket, hanem a témára
utaló reflexiók, továbbgondolások, belső beszédek rögzítései.
Philippe Brame így a horizontot

mesterének Lucien Hervét (Elkán
László) tartja, akit Le Corbusier
is fotósának választott, és aki a
20. század kiemelkedő magyar
fotográfusai közé tartozik. A
művész munkáin továbbra is
nyomot hagynak már ismert és
sajátos jellemzői: pontos képkivágások, a fény-árnyék hatások
végsőkig vitt lehetőségeinek
tárgyra vetítése, artisztikus képi
megfogalmazások, amelyek az
absztrakciót sem nélkülözik. Csak
a fényképezőgépet és a beállításokat alkalmazza, nem használ
semmiféle további eszközt a
fotók elkészítéséhez, így ezeknél
a képeinél is a „plain-air fotózást”
követi. Bár egy halottnak vélt
természeti képződmény, a kő,
illetve a belőle készült alkotások
fotóiról van szó, mégis nagyon
élő képeket látunk. Egy arctöredék, egy kapu, egy lábfej, vagy
éppen a szél mozgását megidéző
árnyékok mozgóvá, élénkké
teszik a fekete-fehér alkotásokat,
a kompozíció hangsúlya pedig
erőteljességet sugárzóvá alakítja
a képi megfogalmazásokat.
Máthé Andrea

október
4.

19.00

8.

Nézőművészeti Kft.:
(r.: Scherer Péter)

15.00

Manna Matiné: Sündör és Niru
– bábjáték (r.: Varsányi Péter)

14., 15. 19.00

Testvérest

Látókép Ensemble: Kálmán-nap
(r.: Hajdu Szabolcs)

18. 18.00
28. 19.00

Díszítők (r.: Dolmány Attila)
Forgách András: A pincér (r.: Telihay Péter)

12.

Lemezjátszó
– Oasis: (What's the Story) Morning Glory?
BDZ Quartet koncert
MagyarVista Social Club koncert
Lemezjátszó
– Beatles: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

19.00

19. 19.00
21. 20.00
24. 19.00
26.

19.00

11. 18.00

Csikós Attila:

Karafiáth Orsolya: Szirén

(regény-, hangoskönyv- és klipbemutató)

Vojnich Erzsébet: Helyszínelők

(kiállításmegnyitó)

13.

18.00

Horváth Dániel és tanítványai

27.

18.00

Együtt élni műtárggyal, együtt élni festménnyel

(kiállításmegnyitó)

(kerekasztal beszélgetés)

Galéria nyitva tartás: hétköznap 10.00–18.00

13. 19.30 Miksa Bálint: Befoglalhatatlan
(finisszázs tárlatvezetéssel)

17. 18.00 Philippe Brame: Román-kori kövek,
zen kavicsok, maja töredékek
(kiállításmegnyitó)

Galéria nyitva tartás: hétköznap 11.00–18.00
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SZÍNHÁZ

Kövek,
kavicsok,
töredékek

a vizuális
költészet felé
is kitágítja,
fotóművészként sajátos
módon alakítja kép
és vers kapcsolódását. A
szóló fotókon kívül diptichonban,
triptichonban vagy szárnyas
oltár, illetve kereszt formájában is
egymás mellé komponálja alkotásait, ezzel bővíti ki a hasonlítás és
jelentésadás lehetőségeit.
A francia fotóművész
az 1990-es évektől állít ki
Magyarországon is, legutóbb
2016-ban mutatta be Camille
Claudel szobrairól készített
fotóinak válogatott anyagát a
Memoart Galéria. 2009-ben
átfogó, több tematikát –
például a test, a vézelay-i
katedrális, Magyarországon
készült fényképek – felölelő
tárlata volt a Pintér Sonja Kortárs
Galériában. Alkotásain megjelenő
érzékenységét életének egy
szakaszában a vak gyermekekkel
való foglalkozás is elősegítette,
de utazásai, diákoknak tartott
kurzusai is hozzájárultak. Egyik

ZENE

thy
a a Karin
kiállítás kinthető meg
an te
Szalonb któber 17. és
7
201 . o 17. között.
er
novemb

IRODALOM

Brame

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET

Philippe

Jegyek kaphatók az InterTicket országos jegyirodai hálózatában,
a B32 Galéria és Kultúrtér jegypénztárában, valamint interneten a b32.jegy.hu oldalon. Jegyrendelés
és információ: 06 1 787 0039, b32@ujbuda.hu Jegypéntár nyitva tartás: hétköznap 10 és 18 óra között,
valamint a műsorkezdés előtti egy órában. A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR | 1111 BUDAPEST, BARTÓK BÉLA ÚT 32.
B32KULTURTER.HU | WWW.FACEBOOK.COM/B32KULTURTER
KARINTHY SZALON | 1111 BUDAPEST, KARINTHY FRIGYES ÚT 22.

A pincér
Gubík Ági szlovákiai magyar színésznőt Till
Attila Pánik című filmje óta ismeri az ország.
A B32 Galériában Telihay Péter rendezésében
október 28-án, a Pincér című darabban láthatja újra a nagyközönség.
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Egy név nélküli színésznő és egy
név nélküli pincér találkozik
egy szállodai szobában. Egy
éjszakára négy fal közé
szorul két élet megannyi
mélysége: szerelem,
rajongás, magány. Egy
ilyen találkozás sok
mindent kihoz
az emberből, de
a meglepően

őszinte, vagy akár hazug szándékok kuszaságát
csak egy tragikus végkifejlet oldhatja fel – olvashatjuk Forgách András színdarabjának leírásában.
Gubík Ági mindig is szerette a különös színházi tereket, vagy éppen azokat az előadásokat,
amelyek váratlan, felzaklató módon új színeket,
személyiségének még nem ismert oldalait is
képesek megmutatni. A Pincér pont ilyen, igazi
inspiratív darab, olyan mintha egy lövészárokban
állna.
„Amikor először olvastam a darabot, már akkor
tudtam, ha én ezt kihagyom, nagyon hülye vagyok.
Úgy éreztem, a pályámnak az egyik legfontosabb
munkája lehet ez a különös pszichotriller. Nagyon
fontos az első benyomás, az első érzet, és ezzel a
művel kapcsolatban nagyon erős, jó megérzéseim
voltak. Annyi mindent kell eljátszani benne, a

főszereplő színésznővel rengeteg dolog történik
egy éjszaka alatt. Ráadásul kihegyezett idegrendszeri állapotban van, cikáznak a gondolatai, és
sokszor a gyerekkora is bekerül a történetbe. Ez
eléggé nehéz színészi feladat volt.”
Öt évvel ezelőtt már bemutatták a művet, akkor
a KoMod Színház produkciójaként láthatták a
kortárs színdarabok szerelmesei. Most a KoMod
Színház, a Manna Produkció és a Zsámbéki
Színházi Bázis közös gyermekeként született meg
a nem mindennapi előadás, amelyet szeptember
3-án, a Zsámbéki Színházi Bázison tekinthetett
meg először a közönség.
„A próbafolyamat során rájöttünk, hogy
nagyon lényeges része, illetve mozgatórugója a
produkciónak az érzet, a sejtelem, a balladisztikus
hangulat. Nem kell mindent elmagyarázni az
eseményekről. Az általam alakított színésznő
sejtései, intuíciói egyre különösebbé teszik a két
ember, a pincér és a színésznő viszonyát. A nő
folyamatosan azt érzi, valahonnan már ismeri
ezt az embert, a pincért, valahonnan, talán a régi
életéből, vagy csak álmodta? A titok meghatározó
eleme az előadásnak.”
Forgách András szövege látszólag egyszerű. De
csak látszólag. A történet tele van ki nem mondott érzésekkel, titkokkal. A fiatal pincér szerepét
játszó Hajnal János ismeri a színésznőt, ám a nő
valódi énje a csak a furcsa összezártságban tárul
fel előtte. A műfaj mégsem melodráma vagy
romantikus komédia. Igazi pszichothriller, bizarr
krimi, amely tele van irracionalitással, fanatizmussal, két egymásra találó lélek kétségbeesett
tragédiájával.
„A színésznő ráeszmél arra, hogy annyi mindenki
volt már az életében… állandóan ott csorgatták
körülötte a nyálukat a különböző férfiak, és akkor
jön egy talány, akit végre Ő akar megfejteni, mert
alig beszél, ám amit mond, az nagyon hangsúlyos.
És most talán én is ott tartok az életemben, hogy
olyan emberekkel szeretnék találkozni, akik keveset beszélnek, de amit mondanak, az számomra
lényeges.”
kovács gabriella

Karitász

P
nt
adománybolt
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 20.
SzolgáltatáSoK:
• adományok fogadása
· jó állapotban lévő, használt tárgyakat
· játékokat
· háztartási eszközöket
· apró ajándéktárgyakat
• külföldi adományok árusítása
• szociális tanácsadás
nyitva tartáS:
keddtől péntekig: 10-18 óráig
(ebéd szünet 13-14 óra között)
szombat: 8-14 óráig
A felajánlott adományokat közvetlenül a rászorulókhoz juttatjuk el!
A bolt bevételének teljes összegét a nehéz helyzetben lévők
támogatására fordítjuk.

www.szinesfenymasolok.hu

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés
Újbudai cégek részére 10% kedvezményt
biztosítunk!
iroda@manualhungary.hu

cd

színház

Legyen Ön is
Új album:
helytörténész! Alvin és
Andy Warhol szerint tizenöt
a mókusok
percre mindenki híres lehet – az

kerület értékeit, az otthonuk
környékén található érdekes,
szép épületeket, utcarészleteket.
Maximum 3000-4000 karakteres
dolgozatokat várnak az akh@
ujbuda.hu e-mail címre – a
beküldés folyamatos –, amelyek
az ujbudaikirakos.blog.hu és a
www.facebook.com/ujbudahelytortenete oldalakon lesznek
olvashatók. És mint a kirakós
játékokban, az apró darabkák
előbb-utóbb itt is összeállnak
egy képpé, láttatva azokat az
értékeinket is, amelyek megbújnak a mellékutcákban. A kiadvány
bemutatójával egybekötött
beszélgetés az Újbudai Kirakósról
október 31-én 18 órakor lesz az
Albertfalvi Közösségi Házban.

A népszerű magyar punkbanda
2014 óta nem adott ki nagylemezt, most októberben azonban
végre ismét jelentkeznek
eggyel. Ez az év több változást
is hozott Alvinéknak, hiszen
májusban bejelentették: Szirota
Màrió hat év után távozik a
zenekarból, mert az élet más
területein is ki szeretné próbálni
magát. A jó viszony megmaradt,
helyére pedig nyolc év kihagyás
után visszatér a csapatba
Figula Gergő. Májusban új
videoklippekkel is meglepték a
rajongókat, ezeket a 2014-es
A bölcsek meghallgattak című
album számaihoz forgatták. Az
új korongról már közzétettek
egy dobfelvételt, a premierig
érdemes ezt meghallgatni

ráhangolódásképp. Az együttes
rendszeresen koncertezik az
újbudai Barba Negrában, így
bízhatunk benne, hogy október
13. után az új számokat élőben
is élvezhetjük ott.

A Magyar
Festészet Napja
Újbudán
Egész napos rendezvénysorozattal ünneplik a festészet napját
a kerületben október 13-án,
pénteken. Az esemény koszorúzással kezdődik a Kelenhegyi úti
Művészházban, ezt követi Verebes
György Munkácsy-díjas festőművész kiállításának megnyitója az
Újbuda Galériában. Délután 14
órától galériaséta indul a Tinta Art

Caféból, majd koszorúzást tartanak a Csontváry-emléktáblánál.
Később a Képzőművészeti
Egyetem és az Esterházy Károly
Egyetem Vizuális Művészeti
Intézetének frissen végzett
festőművészeinek tárlatmegnyitója lesz a B32 Trezor Galériában,
ugyanott fél 7-től Schneller János
művészettörténész tart vezetést
Vojnich Erzsébet festőművész
kiállításán. Október 18-án az
Albertfalvi Közösségi Házban
Miske Emő tárlatának megnyitójára is várják a látogatókat.
A részletek, illetve a kiegészítő
programok megtalálhatók
a http://festeszetnapja.hu/ oldalon.

koncert

Bikini
Újbudán

A Bikini szinte halhatatlan, a mai
fiatalok is dúdolják több évtizede
komponált számaikat. Az igazi
sikertörténet 1985-ben indult
el, amikor D. Nagy Lajos énekes
csatlakozott a zenekarhoz. A két
évre rá megjelent Mondd el című
albumuk több mint háromszázezer példányban kelt el, az
együttes ezután sorra készítette
lemezeit. A Bikini megszámlálhatatlan fellépéseinek szinte
mindegyike telt ház, gyakran
több tízezer ember előtt zajlott
le. A sikerek ellenére 1992-ben a
banda elbúcsúzott a közönségtől, de öt évvel később megújult
formációval visszatértek, és
még jobb korongok készítésére
törekedtek. Dalaikkal egyszerre
szórakoztatnak, elgondolkodtatnak, felnyitják a szemünket vagy
reménnyel töltik el szívünket.
Október 20-án Újbudán, a Barba
Negra Music Clubban állnak
színpadra.

FILM

könyv

Fény derül
a macskák
titkára

Természeti
katasztrófa
a mozikban

Mára a macskák meghódították
az egész világot. Az internet
tele van cicás videókkal, és a
divatvilágban is egyre nagyobb
teret kapnak kedvenceink: pólókon, pulcsikon, kiegészítőkön is
hordhatjuk képüket. De hogyan
juthattak el idáig?

A kutyák évezredek óta küzdenek
az ember barátságáért, a
pásztorkodástól a drogkeresésig,
tucatnyi hasznos mesterséget
kitanultak, a cicusok viszont
inkább lustaságukról, finnyásságukról és az együttműködési
képtelenségükről híresek. Akkor
mégis mit keresnek a kanapén?
Abigail Tucker az Oroszlán a
kanapén – Hogyan hódították
meg a macskák a világot? című,
október 16-án megjelenő
könyvében oknyomozó újságíróként ered a rejtély nyomába.
Útitársként nemcsak tenyésztőkkel, macskajogi aktivistákkal,
őskori és modern cicák kutatóival
találkozhatunk, hanem magukkal
a macskákkal is.

Mi lenne, ha a technológiánk
annyira fejlett lenne, hogy
irányítani tudnánk az időjárást?
Nem lennének szélsőségek és
katasztrófák, elkerülhetnénk
a globális felmelegedést, mi,
emberek uralhatnánk a természetet. Az októberben a mozikba
érkező amerikai katasztrófafilmben, az Űrviharban ez a valóság,
mégpedig a Földet körülvevő
műholdrendszer segítségével.
Csakhogy az ember nem
játszhat Istent: váratlan hiba
keletkezik a rendszerben, az
időjárás szabályozása helyett
katasztrofális láncreakciót indít
el, ami az egész emberiség
pusztulásához vezethet. Már
maga az alaptörténet is elgondolkodtató, a képek pedig igazán
látványosra sikerültek. A Földet
ezúttal Gerard Butler igyekszik
majd megmenteni, segítségére
pedig Ed Harris, Andy Garcia és
Abbie Cornish lesznek.
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Etele Helytörténeti Gyűjtemény
szerint azonban mindenkiből
lehet helytörténész. Az Újbudai
Kirakós részeként az itt lakók
mutathatnák be röviden a XI.

kiállítás

Telt ház mellett zajlott le a B32 Galéria és Kultúrtér Lemezjátszó elnevezésű sorozata részeként az őszi szezon első programja. Ezúttal
a Radiohead OK Computer című albuma került
terítékre. A beszélgetés házigazdája Horváth
Gergely rádiós szakújságíró volt, aki Likó
Marcellt, a Vad Fruttik énekesét kérdezte.

Tóth Kata

Fotó: Oláh Gergely Máté

Az első kislemezével 1992-ben színre lépő angol
rockzenekar, a Radiohead 1997-ben adta ki
harmadik albumát, a gyorsan világhírűvé lett,
minden fontos zenei magazin toplistáján szereplő
OK Computer című nagylemezt. A Nigel Godrich
producerrel felvett összeállítás Grammy-díjat
is hozott az együttesnek a „Best Alternative
Album”, vagyis a legjobb alternatív zenei album
kategóriában. A korongról három számhoz
készült külön videoklip, ezek egyikében, a Karma
Police klipjében magyar színész, Kovács Lajos a
főszereplő.
A magyar közönség miatta is imádta az albumot.
Az OK Computer az egykor volt WAN2 magyar
zenei havilap 2002-ben összeállított „Minden
idők 100 legjobb albuma” listáján az ötödik helyre
került, olyan vetélytársakat megelőzve, mint a
Closer (Joy Division), a Who’s Next (The Who)
vagy az Automatic for the People (R.E.M.). Ezért is
volt ez a korong a központi téma a B32 Galéria és
Kultúrtér Lemezjátszó című szezonnyitó programprogramok azóta is telt házasak. A közönség
ján. A beszélgetést Horváth Gergely házigazda,
minden alkalommal egy-egy bakelitlemezt
rádiós szakújságíró vezette, Likó Marcell, a Vad
hallgathat meg, majd elemezhet meghívott
Fruttik együttes énekesének bevonásával. Likó
vendégekkel a B32 Galéria és Kultúrtérben
szerint a Radiohead húsz éve megjelent
– mondta Bársony-Németh Péter szervező.
Ok Computer albuma megrengette
– A cél az, hogy az album, mint a kön�r
a zenei kultúrát, világszerte
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Karafiáth Orsolya költő, író és performer rendhagyó előadás
részeként mutatja be Szirén című regényét, a függés kérdéskörét vizsgáló trilógiája újabb részét.
Karafiáth Orsolyát nagyon régóta érdekli a függés lélektana. Kicsi Lili
című regényében a lelki függés kérdését járta körül, és már akkor
elhatározta, hogy egy trilógiában próbálja megfogni ezt a nehéz, ilyen
vagy olyan formában csaknem mindenkit érintő gondot. A Szirén egyik
tétje a szerfüggés sötét arcának megmutatása.
– Csak a legenyhébb becslések szerint is több mint nyolcszázezer
alkoholbeteg él hazánkban, és mivel az alkoholizmus rendszerszintű
probléma, érinti a beteg környezetében élőket is – mondta a szerző.
– Mégis tabuként kezeljük a kérdést, elhallgatjuk, illetve elbagatellizáljuk az alkohol pusztítását. Néha azért elgondolkodom azon,
a butéliákra vajon miért nem vezetik rá, ahogy a dohánytermékeken látjuk, hová vezet a mértéktelen fogyasztás. A könyvemben egy
kislány életét követhetjük végig egészen felnőttkoráig. A lány, Anna
terhelt környezetből érkezik, és később maga sem tud ellenállni az
alkohol szirénhangjainak – tette hozzá.
A női alkoholizmus, ha lehet, még inkább szégyenteli, kínos és
lenézett téma. Legtöbbször csupán a tünetek alapján ítélkezünk.
A regényt elolvasva talán tisztább lesz a kép, kiviláglik, hogy az
alkoholista mögött nehéz sors áll, és nem feltétlenül gyenge az,
aki belebukik. Mert nem az ember erején múlik kizárólag, hogy ki
éli túl, hiszen a szer éppen ezt csinálja: fölénk kerekedik.
A könyv főszereplője egy zenészlány, így szinte adta magát, hogy
egyik „dalát” a valóságban is meghallgathassuk. Orsolya a
Santa Divert kérte meg, hogy Faltay Csaba és Legát Tibor Adj
inni című dalát átdolgozzák. A nagyszerű színésznő, Petrik
Andrea énekel, illetve ő a főszereplője a dalhoz készült
videónak is, amely szintén a bemutató estéjén debütál.
A regényhez hangoskönyv és fotósorozat is társul,
ezeket is bemutatják a közreműködők segítségével.
– Egy koncerten láttam és hallottam először a fantasztikus
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Lemezjátszón az
OK Computer

Szirén
– a függés lélektana

A művészet,
azt hiszem,
maga a titok

Vojnich Erzsébet Prima Primissima díjas festőművész a ’80as évek óta csendéletszerű képeket fest. Kompozícióiból
gyakran hiányzik az ember, munkáiban elsősorban az elhagyott üres enteriörők állnak a középpontban. Az utóbbi
esztendőkben azonban változott az alkotások tematikája,
különös figurák, személyek jelentek meg művein. Az elhagyott terek benépesültek, a határozott belső renddel bíró
képek látomásaiban titokzatos alakok teszik a dolgukat.
A B32 Galériában október 11-étől látható kiállításán teljesen új képanyaggal ismerkedhetnek meg a látogatók.

Fotózik, fotókat gyűjt. Ezek a képek sokszor
a megfestendő alkotásainak skiccei. Hogyan
inspirálódik a fényképekből, és meddig tart
a hatásuk? Miért választotta ezt a formát?
Minden munkát valahogy el kell kezdeni, ehhez
régen többnyire vázlatokat használtak a festők. Én
ugyanilyen vázlatnak tekintem a fotót, a technika
ezt lehetővé teszi, egyszerűbbnek tartom, mint
vázlatfüzetet hordani magammal. Régebben egy
kis fényképezőgépem volt, ma már telefont használok. Internetről is gyűjtök fotókat. Az indulásnál
ezekből válogatok, azután már a kép diktál.
Olvastam, hogy az alkotásain mindig kitüntetett
szerepe volt a drapériának, amely hol eltakart
valamit, hol rejtegetett bizonyos titkokat.
Mit jelent önnek a festészetében a titok?
A művészet, azt hiszem, maga a titok. Egy kép vagy
egy zenemű elsősorban mégis csak az érzékekre

emberek? Azt gondolom, sokszor a hiány többet jelent;
ha “konkrét” alakokat festenék, az odakötözné őket a
konkrét időhöz... Igen, tavaly figurás képeket állítottam
ki, ezek az emberek azonban tér nélkül, hófehér
háttér előtt, a “semmiben” lebegtek. Veszélyesek?
Amennyiben egy párbaj veszélyes, akkor igen...
Idén a Fugában tartott csoportos kiállításon
szintén elmozdult műveivel a figuralítás
irányába. A B32-ben is hasonló képeket látunk
majd, vagy merőben más festményekkel lep
meg minket?
Igen, egyelőre maradok a figuráknál, de ezek
egészen másfajták lesznek, mint az Artusban
kiállítottak. Mit látunk most? Erről nem mondanék
semmit, el kell jönni megnézni!

hat. Kell legyen benne valami, ami konkrétan nem
fogalmazható meg, amit csupán érzünk, sejtünk.
Egy regény, illetve egy színdarab sem mindig
kizárólag a megfogalmazott történetekről szól,
hanem mindig sokkal többről, ami a mondatok, az
események mögött van.
1986 óta a fotókon és a drapériákon túl
figuratív elemek nélküli néptelen belső tereket
fest, elhagyott termeket, óriási csarnokokat,
lépcsőházakat, alagsori helyiségeket
és így tovább. Mi vonzza ezeknek
az atmoszférájában?
A tér, a fényviszonyok, az atmoszféra, amely
önmagán túlmutat.
Tavaly volt egy tárlata az Artus Stúdióban
Párbaj címmel. Különös, de itt emberi alakok

is megjelentek 30 év után, táncosok, vívók,
nők, férfiak hátulról töltik be a tereket. Ez nagy
újításnak tekinthető a munkásságában.
Miért döntött a figurák mellett?
Egy kritikában olvastam, hogy ezeken az alkotásokon az ember mint veszélyes anyag szerepel.
Tényleg veszélyesek?
Hosszú esztendőkig valóban ember nélküli tereket
festettem. Sokan kérdezték tőlem: miért nincsenek

Hogyan készül egy tárlatra, mennyire
befolyásolja terem, a hely,
ahol kiállítják alkotásait?
A hely nem befolyásol, illetve csak annyiban, hogy
mekkora a tér, mekkora képek férnek ki. Amikor
a Ferencvárosi Galériába hívtak, tisztában voltam
vele, ott nem lehet nagy képeket kirakni. Pécsett
szeptemberben nyílt egy közös kiállításom
a férjemmel, Szüts Miklóssal a Janus Pannonius
Múzeumban, oda tudtam, hogy lehet nagy
festményt vinni, mert olyan a tér. Hát így.
kovács gabriella

Kisközösségek napja
az FMH-ban
Helyszín: TEMI Fővárosi Művelődési Háza
Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 47.
Tel.: 203-3868
Időpont: 2017. október 28–29.

Októberben bemutatkoznak az FMH-ban alkotó és
művelődő közösségek. Kiállítások, beszélgetések,
rendkívüli klubnapok mellett számos kísérő program gazdagítja a hétvége műsorát. Megismerhető
például a bélyeggyűjtők világa, vagy a „magnósok”
és a modellezők élete. Szombat délelőtt 10.30-kor
Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar koncertje,
este az Illés-klub évadnyitó estje színesíti a
programot. Emellett októberben több zenekar is
koncertet ad a ház élő zenei klubjában az NKA Cseh
Tamás Programja támogatásával.

Képzőművészeti brunch
a Hadikban

A Karinthy
új évada

Helyszín: Hadik Kávéház, Szatyor Bár és Galéria
Cím: 1111 Budapest, Bartók Béla út 36.
Tel.: 279-0290, www.hadikkavehaz.com

Helyszín: Karinthy Színház
Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 130.
Tel.: 783-5030, www.karinthyszinhaz.hu

Ősszel is érdemes lesz a
Hadik Kávéházba látogatni,
mert a koncertek, az
Irodalmi Szalon mellett nem
mindennapi programokkal
is kedveskednek. A Hadik
októberben a Design Hét
részeként újra megrendezi
a HARI képzőművészeti
brunchot, amelynek két vendége Szombat Éva
fotóművész és Endlein Zsófia textiltervező lesz. A
brunch különleges desszertjeit Kocsis Anna fogja
felszolgálni. A Hadik Irodalmi Szalon októberi
eseménye 18-án jelentkezik majd, valamint két
koncertet is szerveznek 7-én és 21-én.

A Karinthy Színház életében új időszak kezdődik
a 36. évaddal, hiszen a már jól ismert Bartók Béla
úti helyszín mellett a Duna túlsó partján, a pesti
Hatszín Teátrumban is rendszeresen láthatják
majd egyes előadásaikat nézőik. Októbertől a
Gőzben és A nadrág című darabjaikkal itt találkozhat majd a közönség. Mindeközben Budán nagy
sikerrel lezajlott az idei első bemutató – Thornton
Wilder: A mi kis városunk –, és megkezdték a XIV.
René című zenés játék próbáit is. Izgalmas évadra
számíthat a Karinthy, tartsanak velük!

Festészet napi
A BMK
galériaséta a Bartókon októberi ajánlata
A szeptemberi
ELEVEN Ősz és a
Bevásárlóutcák
Éjszakája után sem
pihennek a galériák.
Október 13-án,
pénteken a festészet
napja alkalmából
galériasétát szerveznek a Bartók Béla Boulevardon. A programra vállalkozók megismerhetik a
Faur Zsófi, a KAS, a Három Hét, a Godot, a Bor
és Kézműves, valamint a Gross Arnold galériák,
illetve tárlataik érdekes történeteit. Ezen kívül több
esemény is lesz még a Bartók Béla Boulevard-on.
A részletekért keresse fel honlapjukat (www.
bartokbelaboulevard.hu)!

Helyszín: Budapesti Művelődési Központ
Cím: 1119 Budapest, Etele út 55/A
Tel.: 371-2760
Október 17-éig BMK Galéria
Vizuális Művészeti Hónap,
grafikakiállítás
Október 19–31. Országos
Diákfotó Pályázat, díjazottak tárlata
Október 10., 24. 18.00 A 20. századi könnyűzene
története
Október 11. 18.00 Az impresszionizmus születése
– előadás
Október 19. 14.00 Nagyvárad – az Ezüstnet
Egyesület vetítettképes előadása
Október 14., 28. 10.00 Mancsocska kézműves
foglalkozások 5–12 éveseknek
Október 27. 18.00 Cicabarátok klubja – Cat PUB
Október 28. 11.00 Mazsola és Tádé zenés bábjáték

Jubileumi sorozat
a Fonóban
Helyszín: Fonó Budai Zeneház
Cím: 1116 Budapest, Sztregova utca 3.
Tel.: 206-5300, www.fono.hu
Időpont: október 11.

Éppen húsz éve kezdődtek
Európa, de talán a világ
legnagyobb egységes
hangszeres népzenei gyűjteményének, az Utolsó Órának felvételei
a Fonóban. A Hagyományok Házával karöltve
idén havonta egyszer szerdán – októberben
11-én – jubileumi sorozattal készülnek: vendégeik
lesznek adatközlő mesterek, hagyományőrző
táncosok és zenészek többek között Erdélyből, a
Felvidékről és Kárpátaljáról. Ezeket az alkalmakat
rögzítik is, és egy-egy fiatal zenekar is érkezik – az
Utolsó Óra mellé az új szériából, az Első Órából.

Ősz
a Montázsban
Helyszín: Montázs Art Café
Cím: 1119 Budapest, Vahot utca 14/B
Tel.: 06/30/783-8125, www.montazsartcafe.hu
A Montázs Art Café
októberben is különleges
programokkal várja a
látogatókat.
Október 20. 20.00 Maros Eszter: Lélekbalzsam.
Dzsesszes pop, popos dzsessz, amely feltölt és
felfrissít, napfényt varázsolva az őszi szürkeségbe.
Október 27. 20.00 Ímpetu – A négytagú csapat
kislemez-bemutató koncertje: dob, basszusgitár,
gitár, szaxofon. Elektronikus elemek dzsesszel és
klasszikus zenével ötvözve; egyedülálló és változatos kompozíciók, improvizáció. Teljes repertoár,
régebbi és egészen friss számok. www.impetumusic.com, www.facebook/comimpetumusic

T H O R N TO N W I L D E R

A MI KIS
VÁROSUNK
S Z Í N J ÁT É K H Á R O M F E LV O N Á S B A N
RENDEZTE

K ARINTHY MÁRTON
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Helyszín: Bartók Béla Boulevard
Részletek: bartokbelaboulevard.hu
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mix

Újbudai Babszem
Táncegyüttes
babszeminfo@gmail.com
facebook/ujbudaibabszem

Az Újbudai Babszem
Táncegyüttes csoportjai
folyamatosan várják az
érdeklődőket: Harmatocska csoport: 3 éves kortól
kedden és csütörtökön 16–17 óráig.
Kéknefelejcs csoport: 7 éves kortól kedden és
csütörtökön 17–18 óráig.
Berkenye csoport: 10 éves kortól szerdán
17–18.30 óráig.
Kisgarabonciás csoport: 11 éves kortól hétfőn és
szerdán 16.30–18 óráig.
Garabonciás csoport: 14 éves kortól hétfőn és
szerdán 18–20 óráig.
A próbákat a Fonó Budai Zeneházban és a Szent
Imre Gimnáziumban tartják.
Érdeklődni a babszeminfo@gmail.com címen vagy
a 06/20/8232-843-as telefonszámon lehet.

Barangolás
a műtermek
világában
Üvegművekkel, festészeti műhelytitkokkal
és vizuáltechnikai eljárásokkal ismerkedhetnek meg egy műtermi séta résztvevői a Kerület
Napján.
A Bartók-negyedben megbúvó műtermek és
kollektív műhelyek világa tárul fel a Kerület
Napja alkalmából, 2017. november 11-én. A
séta résztvevői bepillanthatnak az itt dolgozó
fiatal festők, grafikusok és intermédia alkotók
mindennapjaiba, és bemutatkozik a Meetlab nevű
egyedi közösségi műhely is. Itt a művészet és a
tudomány találkozik egy high-tech laborban, és a
vizuális technikákat működtető kütyük mechanizmusai is feltárulnak. Az itt dolgozó művészek
számos újítást, ötletet váltottak valóra, sok
nehezen kivitelezhető megbízást teljesítettek az

elmúlt években, valamint rendszeresen tartanak
workshopokat is.
A Schneller János művészettörténész által
alapított Resident Art Budapest a kerületi
Eleven Blokk Művészeti Alapítvánnyal és az
önkormányzattal együttműködve hirdeti meg
a művészeti témájú sétát, melyen a múzeumi
tárlatvezetéshez hasonlóan szakértővel lehet
bejárni a városrész műtermeit. A látogatók az
értő bemutatás nyomán rögtön más szemmel
tekinthetnek a művekre, és ízelítőt kapnak
a kortárs szcéna működéséből is. – Ha azt
mondom, galériaséta, még most is sokan furcsán
néznek rám, ám a műterem-látogatás legtöbbeknek már nem cseng idegenül. A képzőművészet
és a városnézés mindig is összetartozott, de
talán meglepő, hogy én nem a város nevezetes
múzeumairól és műemlékeiről beszélek, hanem
a kortárs művészet olyan helyszíneiről (galériák,
műtermek), amelyek mellett hajlamosak vagyunk
elsétálni. Talán idegenkedünk, vagy csak nem
vesszük a fáradságot, hogy benyissunk valahová,

ahol számunkra ismeretlen alkotók nehezen
dekódolható műveket állítanak ki. Ezen próbálok
változtatni – mesélte János.
Budapestnek nincs még egy olyan része, mint
a Bartók-negyed, ahol ilyen kis területen ilyen
sűrűségben volnának műtermek. A 2010-es évek
elejétől számos galéria és más kulturális hely is
idetelepült, így ez lett a kerület és a főváros egyik
legaktívabb része. Sokan, akik korábban elképzelhetetlennek tartották, hogy Budára jöjjenek
kikapcsolódni, ma rendszeresen a Bartókon
kötnek ki, magától értetődő, hogy Újbuda – mint
virágzó kulturális negyed – kihagyhatatlan.
– Terézváros, Erzsébetváros és a Palotanegyed
mellett a Bartók lett a Resident Art Budapest
havonta induló Kortárs találkozások sétáinak
egyik fő helyszíne, remek kiállításokkal és nyitott
művészekkel – mondta a művészettörténész.
A mostani séta november 11-én a Szent Gellért
téri Cseh Tamás-szobortól indul 16 órakor,
időtartama három óra körül alakul, a távolság
közel egy kilométer lesz.
Tóth Kata

Ha ősz, akkor A38!
Elérkezett az ősz,
és elkezdődött az
A38 Hajó jubileumi,
tizenötödik évada.
A 2003-ban megnyílt
A38 már másfél
évtizede Újbuda
egyik legfontosabb
kulturális központja
és szórakozóhelye. A jubileumi évad igyekszik
méltó lenni az elmúlt esztendőkhöz, havonta
hatvannál több programmal, a lehető legváltozatosabb műfajokban a klasszikus rocktól a dzsesszen
át a modern popzenéig. Nehéz egyetlen eseményt
kiemelni, a www.a38.hu honlapon mindenki
megtalálja a kedvére valót.
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Helyszín: A38 Hajó
Cím: Petőfi híd budai hídfő
Tel.: 06/1/464-3940, www.a38.hu

Az ellenség gyermekeivel beszélgetett
Cseke Eszter és S. Takács András

Bizonyára senki sem lepődik
meg azon, hogy Eszter és
András akár a világ végére is
elutazik egy jó riportért, ezúttal
is ez történt. Most egészen San
Diegóig repültek, hogy Edit Éva
Éger magyar származású holokauszt túlélővel beszélgessenek.
Az 1940-es években Edit, a
tizenéves tornászlány a magyar
olimpiai csapatban készült
Kassán, de zsidó származása
miatt nem folytathatta felkészülését. 1944-ben szüleivel
együtt Auschwitzba deportálták,
ahol Josef Mengele rángatta
ki édesanyja mellől a gázkamrákhoz vezető sorból. A hírhedt
náci orvos azt ígérte Editnek,
hogy nemsokára találkozhatnak,
anyukája csak zuhanyozni megy.
A szüleit még aznap meggyilkolták, ő pedig nem sokkal később
Mengele előtt találta magát, aki
táncelőadást rendelt a raboktól.
Edit a Kék Duna keringőre

táncolt becsukott szemmel,
miközben a budapesti Opera
színpadára képzelte magát...
Ma, 90 évesen San Diegóban
él családjával, háza a Csendesóceánra néz, és a mai napig
praktizál családterapeutaként.

a születésünk körülményei,
örökölhető-e a trauma, illetve ki
milyen stratégiát választ a múlt
feldolgozásához.
Ők lesznek az október 18-án
22.30-kor kezdődő heti sorozat
magyar szereplői, de Az ellenség

Forgatás a bebörtönzött
szaúdi blogger családjával Kanadában
Visky András azt az öt
esztendőt idézte fel, amelyet
legfiatalabb éveiben a román
gulágon töltött hat testvérével,
mert lelkész apját munkatáborba száműzték az 1956-os
forradalom megtorlásaként.
Felkeresték dr. Máté Gábor világhírű magyar orvost is, akinek
fő kutatási területe a kisgyerekkori emlékek és traumák hatása
az ember hosszú távú egészségi állapotára. Segítségével
megpróbálják megvizsgálni,
hogyan befolyásolják életünket

gyermekei olyan személyeket is
bemutat, akik kisgyerekként élték
túl a vietnami háború borzalmait,
vagy az észak-koreai kommunista munkatáborok kegyetlen
és embertelen világát, vagy
csodával határos módon tértek
haza Kambodzsa leghírhedtebb
börtönéből. Megszólalnak
Szarajevó ostromának túlélői,
akik kisiskolásként tapasztalták
a véres harcokat, és bemutatkozik egy szaúdi család is, amely
száműzetésben kénytelen nevelni
járomi Zsuzsanna
gyermekeit.

Bálint Rezső legalább annyi szálon kötődik
Újbudához, mint a fúvós hangszerekhez. Életét a
zene tölti ki, de a tanítás is a lelke része. Őrmezőn
nőtt fel, a „piros iskola” zenei osztályában Székely
Gyöngyi néni ültette el benne a lelkesedést és
az elköteleződést a művészi
pálya iránt. Itt érezte meg
először a színpad varázsát, a
jó értelemben vett sztárságot.
Trombitával kezdte, de a posaune, vagyis a harsona lett végül
a hangszere, úgy hozzátartozik,
mint bűvészhez a cilinder.
A Bécsi Zeneművészeti
Egyetem elvégzése után
bejárta a világ nagy részét, különböző zenekarokkal eljutott
Szerbián, Szlovákián, Erdélyen,
Ausztrián keresztül egészen
Norvégiáig. Vendégművészként
szerepelt Írországban, nemzetközi versenyen vett részt
Dél-Koreában és zenekari
fesztiválon Japánban. 2003 óta vezeti a Chameleon
Jazz Bandet, és közben tanít a Weiner Leó zeneművészeti szakgimnáziumban meg a Budapesti
Osztrák Iskolában. Az élet úgy hozta, hogy a sok
kalandozás után ugyanabban az őrmezői utcában
él most, ahonnan egykor elindult. És hogy miért
lett épp harsonás? A sors és jó tanárai vezették
erre. A családban nem volt egyetlen zenész sem,
és csak nemrégiben, egy rádióinterjú során ébredt
rá, hogy mégis valójában a nagypapája inspirálta
kiskorában a zenetanulásra.
Az ismertség neki egészen mást jelent, mint a
mai celebeknek. A közösségalkotás lehetőségét
látja benne, mint ahogy a tanítás felé is ez vitte.
A fúvós hangszeren tanuló fiatalokból egy
zenekart, egy igazi jó csapatot felépíteni örömteli
kihívás. A legboldogabbá azok a fellépések teszik,

ahol a muzsika segítségével létrejön a bensőséges
hangulat, át tudják adni az érzéseket. Ő így tudja
kifejezni magát igazán. Persze vannak pörgős,
harsány műsoraik is, amit más miatt lehet élvezni.
Szeret kérdezni, nyitott és érdeklődő személyiség,

nem véletlen, hogy a műsorvezetés sem áll
távol tőle. Volt rádióműsora, vannak beszélgetős
sorozatai szerte a városban és környékén. Koltai
Róberttel több nagy sikerű közös műsort is
csináltak.
A XI. kerület egyes pontjai, mint a B32 Galéria
és Kultúrtér, a Fonó Budai Zeneház, a Montázs Art
Café kiemelten fontosak számára, miként helyi
ünnepeink, rendezvényeink is, ahol Rezső néha zenekarával, néha pedig diákjaival tűnik fel. A külföldi
fellépéseket már nem hajtja, az ilyen utazások ma
már inkább terhet jelentenek neki, megbolygatják
a tanítást és a hazai koncertek sorát. A tervei
manapság a nyugalom megtalálására fókuszálnak,
hiszen a sok élmény leülepedéséhez, feldolgozásához és felhasználhatóvá formálásához a derűs,
hétköznapi béke kell.

szebeni dóra
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Idén ősszel is különleges
témával jelentkezik a Cseke
Eszter és S. Takács András
által készített On The Spot
című dokumentumfilm-sorozat a Duna TV-n. A nyolcadik
évad az előző széria születés
tematikája után azt vizsgálja,
hogyan hatott gyerekkoruk
azokra, akik a 20. század legsötétebb pillanataiban voltak kicsik, illetve felnőttként
mihez kezdtek a múltjukkal.

Közösségalkotás
harsonával

1116 Budapest, Gyékényes u. 45–47.
akh@ujBuda.hu tel: 2046788
pontmagazin.hu/albertfalva

2. hétfő 10.00
a hÓnap alKotÓJa: SzabÓ gYÖrgY – festmények
A tárlat október 31-ig látható.
4. szerda 16.30 tŰ, CéRna, OllÓ…
Az Albertfalvi Kézimunka Kör
csoportos kiállításának megnyitója.
A tárlat november 6-ig látható.
6. péntek 19.00 a tiSzta forrÁS
Oravecz György zongoraművész koncertje
Liszt Ferenc és Kodály Zoltán műveiből.
Belépő: 500 Ft/fő
10. kedd 18.00 ZsOltI BÁCsI kOnyhÁja
Ezen az estén Japánba invitál minket Zsolti bácsi
és tradicionális szusi készítési tapasztalatokkal rendelkező
vendége. Részvételi díj: 300 Ft/fő
17. kedd 18.30 nŐI saROk
Mókuskerékben tekernek már a gyerekek is – avagy a XXI. századi
multitasking áldozatai vagyunk! Vendég: Polus Enikő a Me-Se-Kő
Mentálhigiénés Segítő Központ ügyvezetője
A részvétel ingyenes!
18. szerda 18.00 eMlékIdéZŐ
Miske Emő festménykiállításának megnyitója
a Magyar Festészet Napja alkalmából.
A tárlat november 6-ig látható,
hétköznapokon 10 és 19 óra között.
21. szombat 16.00–21.00 ÚJra inDia!
Dívali a fény ünnepe. Albertfalván immár hagyománnyá vált a
hindu újév kezdetét köszöntő őszünnep, mikor is egy színes indiai
kavalkád kellős közepén találja magát a látogató. Belépő: 800 Ft/fő
28. szombat 18.00 12 nap SzabaDSÁg
Az AKH Opera- és Dalstúdiójának koncertje az 1956-os forradalom
és szabadságharc emlékezetére.
Belépő: 500 Ft/fő (Előzetes regisztráció alapján.)
31. kedd 18.00 etele helYtÖrtÉneti KÖr
Legyen Ön is helytörténész!
Az Újbudai Kirakós – kiadvány bemutatóval egybekötött – pályázati
felhívás és tájékoztató a játékról, amely keretében az itt élő
emberek bemutathatják röviden
a XI. kerület rejtett értékeit.
+ 1 tANfolYAmi AJÁNlAt zumba Ágival
A Zumba Kolumbiából származó könnyen elsajátítható,
latin ritmusokra épülő tánc, mely fitness program is egyben.
Aerobik és különböző táncok lépéseiből tevődnek össze
a mozdulatok, mint a salsa, merengue, cumbia, flamenco,
calypso, reggaetón és a hastánc. Foglalkozások:
szerdánként 19.00-20.00 óra között.
Tanfolyamaink, klubjaink
és részletes programajánlatok:
pontmagazin.hu/albertfalva

keLeNVÖLgYi
KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

KÖZÖSSÉGI HÁZ • 1116 BudapeSt, KardHeGy utca 2.
1/424-5363 • KKH@ujBuda.Hu
pontmaGaZIn.Hu/KelenvolGy
KÖnyvtÁr • 1116 BudapeSt, BaZSalIKom utca 24.
1/228-7340 • nyItva: H, cS: 13.00-19.00,
K, p: 10.00-16.00 (SZerdÁnKÉnt ZÁrva)

7. szombat 10.00–20.00
vI. KelenvÖlGyI eZerjó FeSZtIvÁl
Egy nap, ami a szőlőről és a borról szól! Boros Étkek Főzőversenye,
szüreti felvonulás, kézműves foglalkozások, kirakodóvásár és
megannyi más… Az est fénypontja az InFusion Trio!
14. szombat
120 ÉveS KelenvÖlGy
Az évforduló alkalmából szervezett megemlékezés
Kelenvölgy történetéről.
21. szombat 10.00–18.00
III. KatSujInKen Katana Fórum ÉS japÁn-nap
Kardkészítők, kardkovácsok kiállítása és előadása, folyamatos
harcművészeti bemutatók
27. péntek
Gyapjúval a vIlÁG KÖrül
Hagyományőrző kézműves foglalkozás!
Álomfogó készítése.
Új tanfolyamok, foglalkozások
eSZterlÁnc GyermeKtÁnc
(3–6 éves korig) Pénteken: 15.00–15.45-ig és 15.45–16.30-ig
Jelentkezés és információ: 20/2405516
HIp-Hop tÁnctanFolyam
teljesen kezdő táncosok részére (8–13 éveseknek) Várhatóan
hétfőn: 16.45–17.45 Jelentkezés és információ:30/5592240
tanfolyamok, foglalkozások
aIKIdo
Tradicionális japán alapokra épülő modern, önvédelmi jellegű
harcművészet oktatás. Általános iskolás kortól ajánlott.
Kedd, csütörtök: 18.00–20.00
KereKítő
– Mondókás Móka (0–3 éves korig) Szerda: 9.30–10.05
Kerekítő – Bábos Torna (1-3 éveseknek) Szerda: 10.15–11.00
KlaSSZIKuS Balett
(4 éves kortól ajánlott) Szerda: 17.00–18.00
KelenvÖlGyI FeStőISKola
Barlai László festőművész vezetésével (Információ: 20/477-3186)
Csütörtök, péntek: 16.00–18.00
klubok, körök
KertBarÁt KÖr Minden hónap 2. hétfő 18.15–20.00
KÁrtya KluB Kedd 16.00–19.00
HorGoló KÖr Szerda 17.00–19.00
HorGÁSZ KluB Csütörtök 16.00–18.00
autómodell KluB Minden hónap 1. péntek 18.00–20.00
Egészségmegőrző programok
GerIncjóGa – Csoportos mozgásterápia, a teljes
test átmozgatására Hétfő 18.00–19.30
callanetIcS – Mélyizom torna hölgyeknek
Péntek 11.00–12.00
pIlateS Péntek 10.00–11.00

2017.
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programok

Közösségi Ház

2017.
októberi
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AlbertfAlvi

Őrmezei

Közösségi Ház

1112 Budapest, Cirmos u. 8.
tel.: +36-1/309-0007, e-mail: okh@ujBuda.hu
pontmagazin.hu/ormezo
gps: lat 47.4635226 lng 19.0164273

5. csütörtök 18 óra kő-tár-Lat galéria
„színház az egész világ…”
– Szalai Sándor /60+ Fotókör/ FotókiállítáSa
Megnyitja: Köllő Miklós rendező-koreográfus,
a Tarka Színpad vezetője.
Közreműködnek a Tarka Színpad tagjai.
A belépés ingyenes. Megtekinthető: október 31-ig.
6. péntek 16 óra Színházterem
Újbudai botladozók táncház
Közreműködik a Cavinton Néptáncegyüttes,
a Vadrózsák Néptánccsoport szenior csoportja.
Belépő: 300 Ft
7. szombat 18 óra Színházterem
kodály-emlékév 2017
„A népzene a komolyzenében” – Oravecz György zongoraművész
koncertje. A Kodály-emlékév tiszteletére Oravecz György
zongoraművész a komolyzenébe integrált népzene egyedi
hangzásvilágát eleveníti fel Kodály
és Liszt művein keresztül. Jegyár: 700/1000 Ft
21. szombat 19 óra Színházterem
jávor „Pali” utolSó mulatáSa
– a magyarorSzági Szerb Színház előadáSa
1959. A Városmajori Kórházban ápolják Jávor Pált,
a színészlegendát, a magyar film korabeli királyát, aki mulatni
szeretne még egyszer és szeretné elmondani, mi történt vele eddigi
élete során…
Jávor Pál: Benkő Péter.
Írta, rendezte és a cigányzenészt játssza: Rusz Márk Milán
Jegyár: 1200/1500 Ft
28. szombat 19 óra Színházterem
nosztalgia tánCest BakaCsi Bélával
Asztalfoglalás, jegyvásárlás hétfőtől-péntekig, 10–18 óráig!
Érdeklődni: 1/309-0007,
e-mail: okh@ujbuda.hu, ormezei.k@gmail-com
Belépő: 1.200 Ft
Új tanfolyamaink
Szenior örömtánc „mozgáS-öröm-agytorna”
Minden hétfőn és szerdán 10-11 óra között.
Sem előzetes tánctudás, sem táncpartner nem szükséges.
Csatlakozni folyamatosan lehet.
Díja: 800 Ft/alkalom, bérlet /10 alkalomra/: 6 000 Ft/6 hétig
érvényes/. Az első alkalom ingyenes.
Vezeti: Almási Judit szenior táncoktató. Tel.: +36307292152
60+ kezdő zumba
Szerdánként 12.00–13.00 óra között.
A torna kurzus díja/ fő: 6.000,-Ft/10 alkalom
60+kedvezménykártyával: 1.000 Ft/10 alkalom*
* A kedvezményes díj csak az első beiratkozáskor
vehető igénybe annak, aki még nem vett részt zumba
tanfolyamon! A tanfolyam vezetője: Ferencz Szilvia

A bulizással egybekötött
alkotóműhely, a PaintCocktail
alapítója – aki két meghatározó
magyar festő, Rippl-Rónai József
és Vaszary János városából,
Kaposvárról származik – hisz
abban, hogy a szórakozással
kombinált alkotás élvezetes alternatíva lehet
a korábban megszokott
kikapcsolódási formák
mellett. Ma már hétről
hétre Budapest több
pontján is elérhető ez a
szórakozási lehetőség,
legújabban 10–17
éveseknek is.
A PaintCocktail Juniort
augusztus végén indították a XI. kerületi Tranzit
Art Caféban. Október
13-án, a festészet napja
alkalmából egy Vincent
van Gogh festmény
egyszerűsített verzióját
készíthetik el az érdeklődők, és az alkotásokból
még aznap egy október 31-éig
látható tárlat is nyílik. Így nemcsak a család csodálhatja meg
az elkészült műveket, hanem a
nagyközönségnek is bemutatják
a vállalkozó kedvűek képeit.
– A felnőttek programjához
hasonlóan itt is van egy
instruktor, egy előre megadott
festmény, és kapnak vásznat,
ecsetet, festéket a fiatalok.
Nem szükséges festészeti

előképzettség, mert mindenki
meg tudja csinálni. És nem
kötelező a feladat sem, tehát ha
akarnak, festhetnek mást, ezt
az első alkalmon ki is használták
a résztvevők. Nemrég indult a
program, de azt már látjuk, hogy

kája, aki már vitte volna haza,
mondta, hogy menjünk, kicsim,
ne kotyvassz! Mire a kislány:
„De anya, én nem kotyvasztok,
ez művészi sár!” – mesélte
az élményeket Kupa Júlia, a
PaintCocktail projektvezetője.

Színpompával
elűzhető a depresszió
Az őszi természetes színte
rápia – a gyümölcsfogyasztás mellett – kedvezően hat
az immunrendszerre. Nincs is
jobb annál, amikor a hűvös
időben kinézünk az ablakon,
és bordó, sárga, barna
árnyalatokban pompázó
kertünkre pillantunk.
A színpompás őszi kert egyik
dísze, a gömb ámbrafa tömött
koronájával, kis termetével
törzsbe oltott fa. A gömb alakú
korona egészen szabályos, még
metszés nélkül is, a fakéreg
szürke, szálkás bordákkal. Az
ámbrafa levelei nyáron zöldek,
díszértékét csillag formájú, ősszel
gyönyörűen színeződő levelei

a juniorok – a felnőttekhez hasonlóan – a legelején nem hiszik
el, hogy sikerülni fog. Aztán
viszont hamarabb rájönnek,
hogy megy nekik, és jobban bele
tudnak feledkezni. És mernek
játszani az anyaggal! Az első
alkalmon például egy kislány a
képét már befejezte, és elkezdte
összekeverni a palettán maradt
sokféle festéket, így egy seszínű
trutyi keletkezett. Az anyu-

A PaintCocktail Junior látogatói a felnőttekhez hasonlóan
40x50 centiméteres vászonra
alkotnak, a hagyományos
PaintCocktail eseményeken
szereplő festmények közül a
könnyű, közepes kategóriájúakat
kapják. Eddig az a tapasztalat,
hogy a felnőtteknél gyorsabban,
dinamikusabban készítik a festményeket, nem tökéletesítgetik
hosszú percekig a vonalakat.

adják, ilyenkor piros, lila, sárga,
narancs árnyalatokban tündököl.
Sárgászöldes virágai májusban
nyílnak, termései kicsi, tüskés
gömbök. Edényes növényként
kis kertbe, parkba ültetve szép
szoliter, az üde mélyrétegű, savanyú talajt kedveli, a szárazságot
nem jól tűri. Másfél, legfeljebb két
méter magasra nő, lombhullató.
Észak-Amerikából származik
a fás szárú, télálló kúszócserje,
a tapadó vadszőlő az ősz egyik
legszebb dísze. Falak, kerítések
tövébe, rézsűkre lehet ültetni, a
kacsai végén lévő tapadókorongok segítségével 10–15 méter
magasra is felkapaszkodik.
Ernyőszerű, enyhén zöldes
virágait nyáron a méhek kedvelik,
tenyeresen összetett leveleik
ilyenkor fényes zöldek. Ősszel
vörös lombszínével és fürtökben
megjelenő kékesfekete bogyóival
díszíti a kerteket. Gyorsan fejlődő
kúszónövény, könnyen túlburjánzik, ezért erőteljesen vissza kell
vágni, egy évben akár többször
is. Tél elején az érett bogyók a
madarak kedvelt tápláléka, az
emberre viszont mérgező. Jól bírja
a városi környezetet is.

A japán juhar három-négy
méteres, bokor vagy ernyős
koronaformával rendelkező kis fa.
A fajra jellemző levelei
tenyeresen karéjosak, őszi
mélyvörös lombszíneződése
igazán impozáns, ezért érdemes
szoliterként ültetni. Üde és savanyú talajban fejlődik a legjobban,
árnyéktűrő, ám víz- és páraigényes, továbbá mészérzékeny,
ezért igényesebb fajtának számít,
érdemes kellő figyelmet fordítani
rá. Színpompájával a vöröslevelű
japán és a bordó levelű juharfa is
a kert éke lehet.
A perzsa varázsfa 30 méter
magasra, 8–15 méter szélesre is
megnő, a törzse akár 150 centiméter átmérőjű lehet. Kérge sima,
rózsaszínes-barna színű, hámló:
ahol leválik, ott rózsaszín, zöld és
halványsárga foltok maradnak;
hasonlóan a platánokhoz.
A levelek váltakozó állásúak, tojásdadok, gyakran kissé féloldalasak,
6–15 centiméter hosszúak és
4–10 centiméter szélesek, szélük
hullámos; színük fényes zöld,
ősszel pedig karmazsinvörösre,
égő liláspirosra változik. Tóth Kata
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Festői koktél
fiataloknak

Nem vagy ötös rajzból? Szeretnéd, de nem úgy görbül az a
vonal, ahogyan festeni szeretnéd? Sebaj, a PaintCocktail
Junior eseményein te is kipróbálhatod magad! Ebben a hónapban pedig igazán érdemes jelentkezni, hiszen a kis „van
Gogh”-ok festményeiből kiállítás is nyílik a Tranzitban.

Az édesség
másik gyomorba megy?

„Az édesség másik gyomorba megy,
ehetünk akármennyit egy vasárnapi ebéden,
nem kell aggódnunk” – hallottam a minap egy
cukrászdában. A hasonlóan gondolkodóknak
szól a Sütemény- és Tortafesztivál, melynek
honlapja (sutnicake.hu) sok információt nyújt az
édesszájúaknak. A negyedik éve megrendezett
események idén a Gellért Szálló ad otthont,
központi témája a nők, illetve a filmek
világa. Az októberi fesztiválra a
dizájntorta-kiállítás és a cukrászdák bemutatója mellett
amatőr cukrászoknak szóló
workshopokat is szerveznek,
olyan feladatokkal,
mint például az
ehető virágdíszek
készítése vagy
a minitorták
díszítése. A főzőshow-kon
azt is megtudni, mit jelent az
egészséges bűnbe esés.
A cukrok helyettesítésével bárki
teletömheti magát anélkül, hogy
pluszkilók rémítenék meg.
Vannak persze olyan szerencsések is, akik büntetlenül ehetnek
nyalánkságokat. Márk Szonja neve ma
már a gasztronómiában cseng ismerősen,
pedig egykor újságíróként dolgozott. Azonban
már akkor is a süteménykészítés volt a hobbija,
így kitanulta a cukrászszakmát. Nem a csili-vili
extrákban, mondjuk a táska alakú tortákban

hisz. – Ha valaki táskára vágyik, kapjon azt a
születésnapjára – hangoztatta Szonja, amikor
Édesem nevű apró cukrászdájában jártunk.
Szonja és kollégái, Hegedűs Bogi és Iványi Laura
letisztult formájú finomságokat készítenek. A
csokis-meggyes rétes, a duplacsokis kókuszkocka és a piték jó értelemben véve rusztikusak,
modernek, közben mégis „old schoolok”, házias
jellegűek. – Olyan sütiket szeretnénk készíteni,
amelyekről a nagymama finomságai jutnak
eszünkbe, ugyanakkor rejlik bennük valami új
és kísérleti jelleg – vallja a cukrászda vezetője.
A lényeg mindig ugyanaz: vaj, liszt, jó minőségű
alapanyag, csokoládé, saját lekvár. – Ráadásul
nem is kell mindennap édességet falni.
A desszert gyerekkoromban az ebéd fénypontja
volt. Ezért is érdemes ügyelni arra, hogy jó
süteményt enni örömet, ünnepet jelentsen
– tette hozzá Szonja, akinek blogja ma már
könyvformában is olvasható.
Nagy Kata rokonszakmából, kommunikációs
szakemberből avanzsált vendéglátóvá, most
barátnőjével együtt pékséggel kombinált reggeliző
helyiséget vezet. A Dzsem hét éve nyílt meg a
belvárosban, az ilyen apró „grab'n'go” helyek
akkor még ritkaságszámba mentek nálunk. Kata

és üzlettársa ezt a rést használta ki arra alapozva,
hogy nemcsak a turisták, hanem a helybéliek
is szeretnek „kiülős” helyeken inni egy kávét,
megenni egy süteményt. Az is gyakori látvány,
hogy a vendég csak beugrik, és szendvicset rejtő
barna zacskóval, papírpohárban gőzölgő kávéval
siet tovább. A Dzsem megnyitásakor a maga
„cukiságával, apró termetéből fakadó barátságos
melegségével” kuriózumnak számított. Mára a
környéken több hasonló jellegű hely is megnyílt, de
Kata törzsközönsége kitart, miközben a vállalkozás
újabb piacon is megjelent a rendezvényekre
készített és szállított szendvicsekkel.
Ez utóbbi folyamat azonban két irányú is lehet. A
nemrég megnyílt őrmezői Sütizz velünk! cukrászda
két mestere korábban ugyanis éppen a partiszervizek piacán működött. Gerő Eszter és Juhos
József mester ezt sem adták fel, ám a cukrászda
mindkettejük nagy álma volt. A Sütizz velünk!-ben
különleges desszerteket, például csokoládés-málnás mousse alapú Sacher tortát, szilvás krémmel
megtöltött süteményt, málnás tiramisut és ezer
levelű francia krémeslepényt, azaz mille-feuille-t is
kóstolhatnak a betérők.
Tóth Kata
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Az édesszájúaknak szinte soha nem elég
a csokiból, sütiből, tortából. A hízást
nehéz elkerülni, de nem lehetetlen,
ha különleges helyeken adjuk meg
a módját.

Wulong tea

Menj,
igyál teát!
Így köszöntötte Zhao Zhou Zen buddhista
mester a hozzá érkező szerzetesnövendékeket a 8. században a tea szülőföldjén,
Kínában. Azóta a tea meghódította
az egész világot, mégis kevesen tudják,
pontosan mi is ez a testet-lelket felüdítő,
nagyszerű növény.

A tea természetes körülmények között fatermetű
növény, Kelet-Ázsiából származik, és a szárított
leveleiből vagy rügyeiből készülő főzetet is teának
nevezik. Ezen kívül a tea szót használják más szárított
növények, gyógynövények, fűszerek vagy gyümölcsök
főzetére is, még ha nincs is bennük tealevél.
Az igazi tea eredetét egyesek egészen Buddháig
vezetik vissza, aki a csészéjébe hullt növényi
részekben különleges erőt fedezett fel: a beáztatott
levelekből nyert ital ellazította a testet, a tudatot
pedig megnyugtatta és felfrissítette. A teacserjék fő
termőterülete Kína, de Indiában, Srí Lankán, Tajvanon,
Japánban, Nepálban, Ausztráliában és Kenyában is
termesztik. Kínában minden hegyi falu családjainak
saját gondozású fái vannak – a föld ott állami
tulajdon –, melyeket nem vegyszereznek, kizárólag
sarlóval, kapával gyomtalanítanak, egyébként pedig
hagyják őket természetesen növekedni. Van, aki
évente egyszer, tavasszal szedi a leveleket, mások
többször, nyáron és ősszel is, aztán vagy frissen, vagy
már feldolgozva adják el. Bár a levelek mérete, fajtája,
szedési időpontja és feldolgozása szerint több száz
féle tea létezik, mégis vannak alapfajták, amelyeket
érdemes ismerni: fehér, zöld, wulong, puer, fekete és
sötét teák különböztethetők meg.

Fehér tea
Alapanyaga elsősorban a tearügy, de a rügy alatti első
két-három levél is felhasználható. Régen a fehér tea a
császárok kiváltsága volt, ők a legüdébb, legzsengébb
rügyekből készült nedűt fogyasztották. Úgy tartották,
halhatatlanná válik, aki ezt issza. Egyes kutatások
szerint a fehér tea 100 százalékkal hatékonyabb és
háromszor annyi polifenolt tartalmaz, mint a zöld tea.
A polifenolok közé tartoznak azok az antioxidánsok,
amelyek a szervezet védekező rendszerét támogatják, erősítik az immunrendszert. A fekete és zöld
teához hasonlóan segíti a koncentrációt.

Ez a szó szigorú értelmében vett tea, amely a
Camellia sinensis nevű növényből készül, minimális
oxidációval. Elsősorban Ázsiában népszerű ital, de
napjainkban, köszönhetően élettani hatásainak, egyre
kedveltebb Nyugaton is, ahol korábban a fekete teát
részesítették előnyben.

Puer tea
A puer tea szülőhelye egyben a teák történetének
kezdete. Sehol a világon nincsenek olyan idős fák,
mint Dél-Kínában, a burmai határ környékén, ahol
két-, három-, ötszáz, sőt, ezeréves növényeket,
úgynevezett anyafákat találunk. Két fő fajtája ismert,
az élő vagy sheng puer és az irányított erjesztéssel
készült erjesztett vagy shu puer. A hagyományos
kínai orvoslás többek között súlycsökkentő, a
csontritkulást, illetve a szív- és érrendszeri rendellenességeket megelőző szerként említi.

Fekete (vörös) tea
A fekete tea előállítása során a levelek jelentős oxidációs folyamaton mennek keresztül, ennek következtében a tea elveszíti antioxidáns tulajdonságainak nagy
részét, az íze karakteresebb lesz. A leggyakrabban
felfedezhető illatjegyek a kakaó, a citrusok, a keleti
fűszerek, ezek a szakértő feldolgozás során alakulnak
ki. Kínában az ital színe alapján vörös teának nevezik,
mert ott van még feketébb tea is. Serkenti az agy
oxigénellátását, így fogyasztása javíthatja a szellemi
teljesítőképességet, ráadásul a vérkeringésre és a száj
egészségére is jó hatással van.

Sötét tea
A folyadék színe alapján Kínában feketének, nálunk
pedig sötétnek nevezett teákat irányított utóerjesztéssel készítik. Az oxigén megvonásával gyorsan érő
teák jellegzetes lágy karakterűvé válnak, de erőteljes
érett illatjegyeket hordoznak. Több alfaja is ismert,
a Guangszi tartományból származó Liu Bao teánál
például a leszedett megszárított leveleket kosarakban, levegőtől elzárva érlelik 12–15 napig. Kiválóan
alkalmas az emésztő rendszer megnyugtatására.
Tapody-németh katalin
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Zöld tea

Talán ez a teavilág legváltozatosabb fajtája, színe
a világos-, türkizzöldtől egészen a sötétbarnáig
terjedhet, ahogy a fermentáció, vagyis az erjesztés
foka változik. Frissebb és telt, tartalmas teák is
készülhetnek e elnevezés alatt. Egyik legfontosabb
hatása, hogy megakadályozza a szervezetben a zsír
lerakódását. Vérnyomás- és gyulladáscsökkentő, vízhajtó hatású, és a székrekedés ellen szintén kitűnő.
Bizonyított, hogy rendszeres bevitelével csökken a
szívkoszorúér-betegségek kialakulása.

Az alkotás
természete

A Budai Arborétum – túl azon,
hogy sok, esetenként hazánkban
egyedülálló növénynek és rajtuk
ugrándozó kiscicának ad otthont
– a tájépítész szakma igazi
bölcsője. Az országban kizárólag
itt, a Szent István Egyetemen
oktatják ezt a sokak számára
talán rejtélyes, ám egyre inkább
felértékelődő szakmát. – Nehéz
leírni, hiszen annyi terület
tartozik hozzá – mondta Énekes
Anna Katalin, a Rerrich Béla
Tájépítész Szakkollégium elnöke.
Ha röviden kellene megragadni a
szakma lényegét, akkor az ember
és a természet közötti harmónia
helyreállításáról – vagy éppen
megalkotásáról –, egyfajta táji
léptékű építészetről van szó.
Művelői portfóliójába tartozik
a kertek, parkok szakszerű
megtervezése, a természetvédelmi területek rehabilitációja, a
településépítészet.

Munka és lelkesedés
A szakkollégium, miként maga
a szak is, meglehetősen kicsi,

nemrég megszüntették, és projektalapon kezdtek el dolgozni,
a tagok érdeklődési köréhez
igazodva. Anna szerint ugyanaz
volt a baj, mint a felvételinél:
pontszám szerint elképzelhető,
hogy valaki nem lenne rendben
a félév végére – hiszen az
egyetemen is van épp elég
teljesítendő kredit –, viszont
a munkája és a lelkesedése
alapján igen. A Szent István
Egyetem és a kar egyébként
biztos háttér a szakkollégistáknak: nemcsak a székhelyük van
itt, de az igazgató is az egyik
tanár, aki elsősorban a kapcso-

lattartásban és a szervezési
feladatokban van segítségükre.

Annyi, amennyit
beletöltesz
A kredites órák helyett tehát
minden félévben külön tanfolyamokat, kurzusokat szerveznek,
meghívott előadókkal és
nyilvános beszélgetésekkel
tarkítva. A projektekre térve:
tavasszal az egyik kerületi civil
szerveződés, a Bartók Béla
Boulevard által kezdeményezett
virágültetés szakmai hátterét
adták a fiatalok, így segítve a
környezethez alkalmazkodó növények megtalálását. És ha már
a Bartók, a Kortárs Építészeti
Központtal is szoros kapcsolatot
ápolnak, hiszen ők vették át a
szakkollégium egykori hallgatói
által kitalált Balkon Aranya
programot, amely már a kerület
határain is túllépett. Emellett az
Ybl Miklós Építéstudományi Kar
diákjaival együtt terveztek egy
vak embereknek készült kertet,

de a seregélyesi általános iskola
megújult udvara is őket dicséri.
Visszakanyarodva a lelkesedéshez. A szakkollégium lényegét firtató kérdésre az elnök
ejgyértelmű választ ad, ahogy
az előző részben a bibósok is:
annyi, amennyit beletöltesz. Ez
egy kis szak és egy kis szakma,
nem mindenki helyezkedik el
“tájosként” az egyetem elvégzése után. Ám aki ragaszkodik
hozzá, az biztosan megtalálja
a helyét. A szakkollégium nem
azért fontos, hogy még egy
sor legyen az önéletrajzban,
hanem azért, hogy a hallgatók
tapasztalatot szerezzenek,
elmondhassák magukról, hogy
ebben és ebben a projektben
már részt vettek, együtt tudnak
dolgozni másokkal. Ez egy kicsi
világ, minden tájos itt tanul a
Villányi úton, így a kör egy idő
után bezárul. Ilyenkor nagyon jól
jön a szakkolis években szerzett
plusz.
Tapody-németh katalin
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A tájépítészet fiatal tudományág kevés művelővel,
Magyarországon is csak egy
helyen oktatják egyetemi
szinten. Sorozatunk második részeként a szegedi Dóm
tér tervezőjéről, Rerrich
Béláról elnevezett szakkollégiumban jártunk.

mindössze 17 tagot számlál,
többségében alapszakos hallgatóból. Minden évet tagfelvétellel
nyitnak, ami idén módosult.
Korábban kétkörös volt az
eljárás: az írásbeli fordulóban
egy idézet feldolgozása révén
a jelentkezők kreativitását, a
szóbelin pedig egyéniben vagy
párosban, de mindenképpen
játékos formában a kooperációs
készséget mérték. Ez évben
azonban a nyár eleji bevonó
táborban témákat hirdettek meg
a tagjelölteknek, ezekről egy
kisebb kutatás után szeptemberben kellett előadást tartaniuk. – A kétkörös felvételinél az
volt az érzésünk, hogy mesterségesen rotáljuk az embereket,
így sokszor átsiklottunk azok
fölött, akik lehet, hogy ezekben
a feladatokban nem voltak
kiemelkedőek, ám rettentően
lelkesek – mondta Anna, aki
szerint ebben a szakmában az
utóbbi alapkövetelmény. Egy
ilyen projekten kiderül, ki az, aki
szívesen veszi a fáradságot egy
ilyen munka elkészítéséhez még
az egyetem megkezdése előtt.
Ha ezt meggyőzően adja elő, a
rerrichesek között a helye.
Az értékelés inspiráló:
a Szónok születik mintájára
minden jelentkező kap egy-egy
kártyát, az egyik oldalán, “ami
tetszett nekünk benned”,
a másikon pedig “ebben
fejlődhetnél” üzenetekkel, természetesen személyre szólóan.
A tanulmányi rendszerüket is
ez a fajta jó értelemben vett
vagányság jellemzi.
A megszokott kreditszisztémát

Családi
ezüst

Igéző téglák
Lechner Ödön a hazai építészet kimagasló alakja,
hiszen a magyarországi szecesszió legfontosabb
épületei hozzá köthetők, olyan csodák, mint a
Földtani intézet vagy az Iparművészeti Múzeum.
Nem a semmiből lett tervező: a német származású
pesti polgári család már generációk óta építőanyagokkal foglalkozott, Ödön édesapjának, Jánosnak
téglagyára is volt. Állítólag éppen ez inspirálta a
fiút, hogy építészetet tanuljon, először Pesten,
aztán Berlinben, majd a kor szokása szerint egy
évet Itália bejárásával töltött – friss házasként –
feleségével kettesben. Később Franciaországban,
neves építészek keze alatt munkálkodott, majd
Angliát is bejárta kétszer, hogy a távol-keleti
hatásokat vizsgálja. Így alakult ki a keleti nyitás
gondolata, amivel sajátságos, magyar stílusra
törekedett. Az ennek mentén született főművei
jól dokumentáltak, de nincs olyan tervező, aki
kizárólag óriásprojekteken dolgozna, így Lechner
Ödön nevéhez is kötődik több kúria és lakóház.
Történetünk másik hőse a testvérbáty, Gyula,
aki több évtizednyi ügyvédkedés és politizálás
után ekkoriban festészettel foglalkozott és rajzot
tanított. Nem sokkal a Ferenc József híd avatása
után nagy vállalkozásba fogott: bérházat akart építeni a fejlődésnek induló dél-budai városrészben.
Állítólag az atyai téglagyár eladásából származó

örökségére alapozott, a ház terveit pedig természetesen öccsére bízta. Az építkezés viszonylag
gyorsan le is zajlott, 1899-re állt az épület, ám az
üzlet kudarcba fulladt. Talán az építő vállalkozó
vezette meg a testvéreket, talán máshol csúszott
félre a kalkuláció, de a projekt már azelőtt adósságcsapdába került, mielőtt befejezték volna, így
végül Gyula sosem lett háztulajdonos. A lakásokba
azonban be lehetett költözni, bár ekkor még csak
egy egyszerű deszkaajtó fedte a bejáratot. Gyula
fia, Kismarty-Lechner Jenő – aki maga is építészettel foglalkozott –, bő évtizeddel később pótolta
ezt a hiányosságot, és a nagybátyja stílusához illő
tölgyfa kaput készíttetett a házhoz.

Az egyszerűség varázsa
Ez a kapu ma is az ingatlan dísze, ránézésre nem
is olyan rég újíthatták fel, mögötte keresztboltozatos folyosó vezet a ház szűkösnek tűnő, mégis
világos udvarára. Ennek hátsó részén nincsenek
derékszögű sarkok – mert azok rontanák az ottani
ablakok bevilágítását –, hanem két lépésben vált
oldalt a téglafal. Ennél is feltűnőbb, hogy nem
látni függőfolyosót, azaz gangot, pedig Hild József
1830-as években bevezetett megoldásáról azt
hittem, gyakorlatilag minden századfordulós budapesti lakóházban szerepet kap. Lechner azonban
úgy gondolkodott, hogy ebbe a kisebb épületbe
(ma 21 lakása van) ez nem szükséges, inkább két
lépcsőházat tervezett. Az udvar hátsó sarkából
nyíló szűk és szinte dísztelen lépcsősor szintenként
egy-egy lakást szolgál ki, a ház legkevésbé elegáns,
hátsó apartmanjait. A korabeli hozzáállás szerint
a homlokzatiak a drága, polgári lakások, az elülső,
díszes lépcsőház vezet ezekhez, és nini, belépéskor
nem is láttam, mert a hátunk mögött volt: egy-egy
rövid függőfolyosó mégis csak került az utcai
oldalra, hogy elérhető legyen a szintenkénti négy
bejárati ajtó mindegyike.
Az udvar magasföldszinti, ennek homlokzatát
tégla burkolja, fölötte vakolt a három emelet,
amelyeken a lakások többsége sorakozik. A
negyedik emelet azonban különleges: Lechner a
tetőtérbe műteremlakást tervezett, fából kialakított tetőterasszal. Ide, illetve a ház többi lakásába
most sajnos nem jutottunk be, ám az az utcáról is
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A Lechner név a magyar építészet történetében számos helyen felbukkan, de áll egy
ház a Bartók Béla úton, amelyhez a család
három tagjának is köze volt. A homlokzatot
csodálva nem is sejtjük, hogy szinte érintetlen az 1899-es épület.

Újbuda születését a mai
Szabadság híd 1896-os átadása
jelentősen felgyorsította, mivel
a mai Bartók Béla út ekkor kapcsolódott be a robbanásszerűen
fejlődő város vérkeringésébe.
Korábban is épült egy-két
bérház Lágymányoson, ám az
akkor még Ferenc József nevét
viselő híd átadásakor bőven
voltak még nádasok, vadkacsás
tavak és szőlők a környéken. A
mai összefüggő homlokzatsor első elemei azonban
elkezdtek kialakulni, és bár az akkori viszonyok
között nem mindegyik ház képviselt egyforma
művészeti vagy műszaki értéket, a 40-es szám
igazi kincset rejt.

látszik, hogy a hatalmas fémvázas üvegezés ma
is megvan, ép, a háború is megkímélte ezt a házat
szerencsére. Az is világosan kitűnik, hol lett volna a
lift helye: a külső rácskapuk megvannak, de a szerkezet sosem készült el – talán ez is az építés csődje
miatt. Villany, víz és csatorna viszont bizonyára
már eredetileg is került az épületbe, a fűtést pedig
valószínűleg cserépkályhákkal oldották meg.
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Az építész kézjegye
Lechner, ahogy minden alkotó ember, folyamatos
változásban, keresésben volt, vannak azonban
jegyek, melyek egy-egy időszakban több művén
is megtalálhatók. A függőfolyosó elhagyása sem
egyedi a munkásságában, más hasonló, kisebb
házakba is tervezett helyette két lépcsőházas megoldást. Ennél is jellegzetesebbek viszont a motívumok,
amelyek a korlátokat díszítik. A mester egyszerre
kereste a hazai gyökereket és a keleti kapcsolatokat,
ez a lépcsőházi korlátot díszítő alakzatokban és kakasfejekben gyönyörűen tetten érhető. Az is tipikus
megoldás, hogy a lépcsőház alaprajza nem kör és
nem is négyzet, hanem a kettő keveréke: egyik oldala
egyenes, a másik hármat azonban szép ívben veszi
sorra a piszkei vörös márvány, azaz gerecsei mészkő
grádics. Ugyanez a kő borítja amúgy a ház lábazatát
is, hiszen a korszak egyik kedvelt és nagyon tartós,
strapabíró építőanyaga volt.
Ez az anyagválasztás, és a vele járó finom
alakzatok talán a legerősebb élményem a házból.
Nemes vakolat, díszítő téglák, csodás kőburkolat és
elegáns, míves vaskorlát, az ajtók, az átjárók pedig
nagyok, kidolgozottak. Ma ilyet építeni luxus volna,
de ne feledjük, hogy az egyes korokban más és más
számított olcsó, hozzáférhető megoldásnak – ha
igazán díszeset akart létrehozni, akkor Lechner
Ödön jó barátjához, a fajanszgyáros Zsolnay
Vilmoshoz fordult. Amit ebben a lakóházban
láthatunk, az nem a pazarlás tehát, csak a szépre
törekvés, az építész eszköze a lakók mindennapjainak színesítésére, és főleg: a nagybetűs “stílus”.
Lechner Ödön fontosságát és munkásságát egy
nemrég kiadott új könyv mutatja be kiválóan, de ha
meg akarjuk nézni élőben, milyen egy zseni keze
munkája, még a kerületet sem kell elhagynunk.
Bolla György

képeslapok nyomában

Híd
Újbudára

A szeretet ünnepe valószínűleg
emlékeztette a Sebők családot,
hogy egykori barátaik, Lajos
és Károlyka már a harmadik
levelükre nem válaszolnak
– elképzelésük sincs, miért
haragudtak meg ennyire. Talán
azért is lehet, hogy „hirtelen
felindulásból” írtak, mert nem
készültek szilveszteri képeslappal, véletlenszerűen esett
választás a hidat ábrázolóra.
A család tagjai szemmel
láthatóan nem írtak gyakran
levelet, sőt, szinte biztos, hogy
alacsonyan iskolázottak voltak,

hiszen lapjuk hemzseg a
helyesírási, illetve nyelvhelyességi hibáktól. Ha alaposabban
megvizsgáljuk a címzést, az is
elképzelhető, hogy írói mindjárt
a legrosszabbat feltételezték,
pedig nem a címzettek
haragjáról vagy sértettségéről
volt szó, hanem egyszerűen
hibás címzésről, a korábbi
levelek elkeveredéséről. A
lapot ugyanis Romániába,
Aradra küldték, de az utca
nevét románul, míg a címzett
nevét, az országot és a várost
magyarul írták rá. Sajnos már

biztosan nem tudjuk meg, mi
történt pontosan.
A Ferenc József hidat ábrázoló
kép régebbi lehet, mint amikor
a lapot elküldték. Az emberek
öltözéke és az egész hangulat
alapján a ’10-es években
készíthették a fotót. Az eredeti
hidat Feketeházy János tervezte
– az ő munkája többek között
számos vasúti híd, valamint
az Esztergomot Párkánnyal
összekötő Mária Valéria híd –, és
1896-ban adták át, két év múlva
már villamosok is közlekedtek
rajta. A II. világháborúban – a
többi Duna-hídhoz hasonlóan
– felrobbantották a németek.
A károkat a körülményekhez
képest hamar ki tudták javítani,

és 1946. augusztus 20-án
másodszor is átadták. A régi
képeslapon jól látszik, hogy
eredetileg a budai oldalon is
voltak vámházak, ezeket a
híd felújításakor lebontották,
a pesti oldalon azonban még
mindig megcsodálhatjuk őket.
A turulmadarakkal díszített híd
a legrövidebb a budapestiek
közül – alig 333,6 méter –,
és építészeti szempontból
is különleges. Nem őszinte
szerkezetű hídnak is hívják,
mert függőhídnak tűnik, holott
valójában nem az, típusa szerint
rácsos Gerber-híd.
Ugyan a rácsos, ezért könnyen
megmászható szerkezet miatt
a Szabadság hídon történt

eddig a legtöbb öngyilkossági
kísérlet, mégis azt mondhatjuk:
ez egyik legbarátságosabb híd
Budapesten. Viszonylag szűk
és ezért kevésbé forgalmas,
mint a többi, acélszerkezetén jól
lehet üldögélni, este különösen
élvezetes onnan a kilátás a
város mindkét oldalára, a többi
kivilágított hídra. A nap bármely
szakában járunk arra, biztosan
látunk néhány baráti társaságot
vagy szerelmespárt piknikezni a
Szabadság híd környékén. Nem
véletlen, hogy idén nyáron is
többször lezárták – miután a tavalyi felújítás idején nagy sikerrel
vették birtokba a gyalogosok –,
immár csak a mulatság, a hídra
szervezett programok kedvéért.
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A híd már önmagában is
metafóra: valamit összeköt.
A Szabadság hídon átsétálva
fővárosunk budai oldala
nemcsak lélegzetelállító
látványt nyújt az év minden
szakában, hanem azt is érezteti velünk: itthon vagyunk.
Nem csoda, hogy több mint
nyolcvan éve a Sebők család
az akkor még Ferenc József
nevét viselő hídról készült
képeslap hátulján üzent egy
régi barátnak. 1932 decemberében, néhány nappal
karácsony után.

Kerülj
képbe!
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Annak ellenére, hogy megan�nyi platformon ismerkedhetünk meg a munkáikkal, mégis
nehéz megtalálni a minden
szempontból ideális fotóst.
Ebben segíthet a Photon,
„a fotósok Airbnb-je”.

amely mindezt egy szempillantás alatt megoldhatja. A
Photon, mint minden startup,
kezdetben a saját kapcsolataiból
építkezett, de a jelentkezőket
már akkor is két profi, Oláh Attila
divatfotós és Török-Bognár
Reni esküvői fotós szűrte meg
szakmai szemmel. Azóta a
Ma, az okostelefonok és a
tehetséges fiatalok toborzása
tükörreflexes fényképezőgépek
érdekében felvették a kapcsokorában szinte bárki készíthet
latot a Budapesti Metropolitan
jó minőségű képet, ám sokszor
Egyetemmel (BME), és a
inkább szakemberre volna szükkör tovább bővül. Jelenlegi
ség. Bár a kínálat és a kereslet is
partnereik között elsősorban
nagy, a kettő mégsem találkozik
cégek vannak, de volt már, hogy
mindig úgy, ahogy kellene. Már
magánszemélyek is megkeszinte minden fotósnak van
resték őket. A csapat sokszínű,
honlapja, de ez nem jelenti azt,
jól kiegészítik egymást: Volom
hogy minden tájékoztatást
Sári mellett Oberfrank Rezső a
megtalálunk rajta (például az
vizualitásért, Szepesy István az
árakat, ami a minőségen kívül az
üzleti és pénzügyi tervezésért,
egyik legfontosabb információ).
Németh Ádám a jogi ügyekért,
Eközben tehetséges fotósokkal
Kovács Fruzsina pedig a maris megesik, hogy nem kapnak
ketingért felel. Minden héten
munkát, mert nem rendelkeznek
a BME-hez köthető Demola
megfelelő networkkel.
startup inkubációs laborban
Volom Sári igaz, még
ülnek össze, ami Sári
csak 19 éves, de már
szavaival „eszménégy éve foglalvel
ő
Id
letlen izgalmas”,
kozik fotózással,
lföldön
ének kü
hiszen egy rendmost pedig
szeretn zkedni, így
kívűl inspiráló
is terjes senyek jó
egy olyan
ver
közeg, rengeteg
az ilyen k arra, hogy
platformot
ége
at motivált fiatallal.
k
á
r
lehetős
ú
álmodott meg,
lt
ku

rtup
más sta merjenek.
is megis

Sári végzősként bekerült a
uSchool elnevezésű oktatási
programba, amely vállalkozói
szemlélet és kompetenciák
oktatásával az életre készíti fel
a középiskolás diákokat. Mint
mondta, óriási lehetőség volt
ilyen fiatalon egy ennyire más
világba betekintést nyernie.
Rengeteget tanult, fejlesztette
a beszédkészségét és angoltudását, számtalan ajtó nyílt meg
előtte. Hálás a szervezőknek
és a mentorainak, egyszer
pedig ő maga is szeretne más
fiataloknak segíteni abban, hogy
minél hamarabb elsajátíthassák
ezeket a kompetenciákat.
A képzés záróeseménye
egy pitchverseny volt a Design
Terminál által rendezett Brain
Baron. (A pitch a startup bemutatása tárgyilagosan, lényegre
törően, a lehető legrövidebb idő
alatt.) Öt díjat sikerült elhozniuk,
többek között a Hiventurestől és
a GE-től is.
A Brain Bar sikere után a
Photon-csapat Szlovéniába
utazott, hogy a nemzetközi
döntőben is kipróbálja magát.
– Szerintem ez volt a startupos
életünk legsűrűbb időszaka
– mesélte Sári. – Ez idő alatt
építettük fel az MVP-t (ez a
startupok esetében az első
működő termék, ami a Photon
esetében egy honlap – a szerk.),
és indítottuk el Facebookoldalunkat. Szuper élmény volt a
felkészülés és az utazás is, mivel
itt kiderült, milyen hatékonyan
tudunk közösen dolgozni – tette
hozzá.
Tapody-németh katalin

Jól van,
nem kell kiabálni!
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Hogy mondtad? Tessék? Megismételnéd?
A nagyvárosi zajban, a koncerteken, a fülhallgatóból dübörgő zenén nevelkedő fiatalok
körében ezek a kérdések olyan gyakoriak, mint
a köszönés. Az idősebb korosztály mindennapjait pedig az időskori halláskárosodás
keserítheti meg. Van megoldás.
Nem csupán meghallani kell a szavakat, észre kell
venni a finom különbségeket a hang tónusában,
amely gyakran hozzátartozik a szó jelentéséhez,
valamint ahhoz, hogy megértsük a beszédet. A
hangok világának felismerése mellett a tájékozódáshoz is szükségünk van a hallásra.
A halláscsökkenés általában lassan és fokozatosan jelentkezik, így megszokott állapottá válik,
ami nagyban megnehezíti felismerését. A 85
éves, enyhén nagyothalló nagyapámmal éppen
erről beszélgettünk, és azt mondta, nem szívesen
viselne hallókészüléket, mert az kényelmetlen,
csúnya és visszhangzik. Ez a korszerűtlen régi
modellekre valóban igaz, a legújabbakra azonban
korántsem. – Ma már innovatív technológiai eszközök segítségével emberek milliói kapják vissza
hallásukat – ismertette Dózsa Gyöngyi audiológiai
szakasszisztens, az Október 23. utcai Amplifon
hallásközpont vezetője. Az Amplifon a világ vezető
hallókészülék-forgalmazója, 9 százalékos világpiaci
részesedéssel. Öt földrész 20 országában 3250

hallásközpont, 1700 franchise partner, valamint
2400 szolgáltató központ alkotja a globális
hálózatát, a munkatársak létszáma meghaladja a
tízezer főt. Magyarországon az Amplifon piacvezető forgalmazó, 75 hallásközponttal.
Mivel a halláscsökkenés nem fáj, gyakran nem
veszik komolyan. A legtöbb készülékre szoruló
nagyothalló középkorú vagy idősebb, belsőfül
problémái vannak, esetleg hallóidegi, illetve

hallásfeldolgozási (agyi) zavarokkal is küszködik.
Az ilyen belsőfül-, illetve idegi nagyothallásnál
jellemző, hogy elszenvedői nemcsak halkabban,
hanem torzítva is hallanak. A hangok mély
komponenseit, amelyektől a hang erőssége is
függ, jól meghallják, ezért nagy részük nem érzi,
hogy rosszabbul hall. (Panaszolják viszont, hogy
nem mindig értik, amit mások mondanak, állítják,
hogy az emberek beszéde manapság nem elég
tiszta, sokan motyognak, hadarnak.) Ezek is
közrejátszanak abban, hogy zajban nehezebben
értik meg a beszédet – náluk a zaj jobban elfedi
azt, mint az ép hallásúaknál –, ehhez járul hozzá,
hogy az idősebb nagyothallók agya lassabban
dolgozza fel az információkat. Jellemző gond még,
hogy a halláskárosulás kevésbé hívja fel magára a
környezet figyelmét, tehát sokáig rejtve maradhat
a kívülállók előtt.
A hallókészülék használatával a hallóközpontot
aktivizálják, hogy újra fel tudja ismerni és be
tudja azonosítani a hangokat. A tapasztalat azt
mutatja, azok körében, akik időben elkezdtek
hallókészüléket viselni, a beszédértés nem romlik
olyan ütemben, mint a készüléket nem használók
esetében.
Tóth Kata

megbízhat
bennünk
ingyenes
hallásvizsgálat
és próbahordás

vizsgálat
gondozás
szakértelem

Várakozás nélkül, az ország 76 pontján
kiváló audiológus szakembereinkkel
és egyéni megoldásokkal várjuk Önt
ősszel is! Látogasson el hozzánk!
kérjen időpontot most!
október 23. u. 21.
bejelentkezés: 06 1 209 29 07
amplifon.hu

A 2017-es esztendő legnagyobb zeneipari
durranása Európában kétségkívül a The Rolling
Stones turnéja, a No Filter, amely október 22-én
Párizsban érkezik utolsó állomására. Budapesthez
szeptember 16-án voltak a legközelebb, az
ausztriai Graz melletti Spielbergben a Red Bull
Ring autóversenypályán.
Bámulatos technikát hozott össze a stáb:
akkora ledfalat varázsoltak a színpad fölé,
amely jól látható lenne a siófoki Ezüstpartról, ha
Füreden, a Tagore sétányon állítanák fel. Kellett
is, hiszen a helyszín kelet- és nyugat-európai
rajongókat egyaránt vonzott, a hivatalos adatok
szerint a koncertre 95 ezer néző volt kíváncsi. (A
Stones legutóbbi, 2007-es budapesti koncertjén
75 ezren voltak az azóta lebontott Puskás Ferenc
Stadionban, az osztrák helyszínek jellemzően 90
ezer feletti nézőszámot produkálnak.)
Ekkora tömegnek megfelelő térre van szüksége,
azt pedig a lehető legélvezhetőbb hanggal kell
besugározni, ami a jelek szerint jóval nehezebb,
mint közel 100 ezer ember szórakozását lemenedzselni. A teljes előadás vizuálisan sokkal
ütősebb volt, mint hangzásban, amit nehéz volt
megszokni, sőt, emiatt úgy tűnhetett, erőtlen a
zenei produkció. Pedig szó sincs róla.
A 75. évében járó Mick Jagger két és fél óra
alatt annyit futott, mint egy focista az angol
Premier League-ben, a majdnem 74 esztendős
Keith Richard úgy tépte a húrokat, mint 65
évesen Budapesten, az alig 70 éves Ronnie Wood

A szerző felvétele

ugyanolyan dinamikus, mint 31 esztendővel
fiatalabb felesége, a korelnök, a 76 éves Charlie
Watts pedig olyan pontos volt, mint a svájci
vonatok. Mégis végig olyan érzése volt a nézőnek,
hogy utoljára még összerakták magukat: kicsit
lassúbbakká, kicsit gyengébbekké váltak, ám
a technika segítségével továbbra is képesek a
gördülő cirkusszal mindenkit lehengerelni. A
mostani megoldások olyan varázslatossá tették
a helyszínt, mintha összegyúrták volna a ’89–90es Steel Wheels turné színpadi ötletességét a
’94–95-ös Woodoo Lounge-éval. De mindegy is,
a cél az volt , hogy az is jól lássa a zenekart, aki
nagyon messze áll a színpadtól, és ezt sikerült
tökéketesen elérni.
Sok szempontból más ez a turné, mint a
korábbiak, hiszen még egyszer áthangszerelték
több számukat – valószínűleg utoljára –, és
néhányat mintha más ritmusban gyakoroltak
volna be. Emiatt olyan ikonikus dalok, mint a
Sympathy for the Devil, a Satisfaction és a Start
Me Up kissé sutának tűntek, ám például a She’s a
Rainbow vagy a Gimme Shelter, mi több, a Honky
Tonk Woman visszanyerte régi hangzását. A Ride
‘Em on Down pedig egyenesen úgy szólt, mint a
stúdióban, és ebből szemmel láthatóan a zenekar
nem engedett, ugyanis ez a szám nemcsak remek
dallamtapadással, jó hangszereléssel és provokatív videoklippel büszkélkedhet, hanem bizonyítéka
annak, hogy a The Rolling Stones tagjainak
lendülete töretlen, a rock pedig örök.
Hőnyi Gyula

Exkluzív szalon
az elitnek

sőbbiekben Miamiben és Hongkongban is akarnak

Komoly körutazást takaríthat meg
magának idén az a művészetrajongó, aki Raffaello munkásságáról
akar átfogó képet kapni. Firenze,
Párizs, Madrid, vagy éppen Berlin
helyett elég Bécsbe menni, ahol az
Albertina ad otthont az első olyan
kiállításnak Ausztriában, amelyet
kizárólag a reneszánsz festőnek
szenteltek. A szeptember végétől
január 8-áig látogatható tárlaton
130 grafikát és 17 festményt
vonultatnak fel Raffaello minden
korszakából, az umbriai kezdéstől a firenzei
éveken át az 1520-ban, a festő halálával zárult
római periódusig. A művek zöme az Albertina
gyűjteményéből való, de akad köztük olyan is,
melyet II. Erzsébet brit királynő adott kölcsön. A

Sokan eddig is úgy vélték, hogy egy kiemelkedő
autó fölfogható akár kortárs műalkotásnak
is; ezt a véleményt erősíti meg a Grand Basel
életre hívása. “Az először jövő ősszel Bázelben
megrendezendő szalonon a világ legfontosabb és
légértékesebb autóit vonultatják
fel a múltból, a jelenből és a
jövőből egyaránt” – közölte a
szervező MCH Group. A vállalkozásnak van gyakorlata az elitnek
szóló marketingshow-k terén: ő
rendezi a világ legkiemelkedőbb
kortárs művészeti vásárának
számító ArtBaselt és az ékszer-,
illetve órapiacon hasonló
szerepet játszó Baselworldöt.
Az ArtBaselhez hasonlóan a ké-

egy társeseményt, az autókat az MCH megfogalmazása szerint – először fogják a dizájn, az
építészet és a művészet kulturális kontextusába
helyezve bemutatni. A jelenléthez nem lesz elég,
hogy egy ambíciózus gyártó befizesse a részvételi
díjat; a művészeti vásárokhoz hasonlóan zsűri
dönti majd el, melyik kocsit tartják méltónak
a bemutatkozásra.
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No Filter

Raffaello
és egy kis Bruegel

festmények között van korai önarckép az Uffiziből,
Szent György
a Louvre-ból, és persze számos Madonna a gyermekkel. Utóbbiakkal végre alaposan össze lehet
hasonlítani a Szépművészeti Múzeum ma már
féltve őrzött Raffaellóját, hiszen
most az Esterházy Madonna is
megtekinthető a bécsi falakon.
Akinek pedig ennyi jó kevés,
azt még egy csemege várja az
Albertinában. Bruegel. Lerajzolni a
világot címmel az idősebb Pieter
Bruegel rajzaiból, illetve metszeteiből látható egy válogatás, jórészt
a bécsi múzeum állományából.
A nagy 16. századi németalföldi
művész munkáit a tárlat rendezői olyan elődök alkotásaival
állították párhuzamba, mint Hyeronimus Bosch
vagy Albrecht Dürer. A Bruegel-kiállítás december
3-áig tart nyitva – jó pihenő lehet azoknak is, akik
az Albertinától egy ugrásra lévő adventi vásárra
utaznak az osztrák fővárosba.

k
r
e
w
Életmódot váltott
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Másfél éve Péter nagyon rosszul lett, szívbillentyű-probléma miatt. Ez ugyan veleszületett
betegség, de életmódja is jócskán rátett. Kétszer
is műtőasztalra került, sok mindent átértékelt:
életmódot váltott, többet figyel a szervezetére.
– A beavatkozás egy dolog, de az félelmetes,
amikor a 24 órás megfigyelőben este Béla bácsival
beszélgetsz, másnap pedig már nincs köztünk...
Ha igaz, hogy milyen rövid az élet és milyen színes
a világ, akkor miért ne tegyek meg mindent azért,
hogy minél tovább láthassam? Genetikailag jól
vagyok eleresztve, a 86 éves édesapám most
Erdélyben tart kurzust. A kor, amiben élünk, nem
nehezebb, mint apámé vagy a nagyapámé volt.
Csak más, és ha mindent a szívünkre veszünk,
annak rossz vége lehet. Az elengedés borzasztóan
fontos. Nem a hajnaliban kikért utolsó üveg boron,
vagy a reggeli híreken múlik az életünk, hanem
azon, hogy tudunk-e örülni, ha süt a nap, ha a
gyerekek ott rohangálnak körülöttünk. Kijózanító
volt az élmény, és tudom is, mi okozta. A túlvállalás, amikor azt gondoltam, hogy majd minden úgy
működik, ahogyan én akarom. A munkámból adódó
szabadság okán csak magamat hibáztathatom, ha
valami nem úgy alakul, ahogyan szeretném.

