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Akik már biztosan a zsűriben vannak: 

Novák Péter, Beck Zoli (30y), Morcz Fruzsina

Amit már biztosan nyerhetsz:

• klipkészítés

• hangzóanyag készítése  

  profi stúdióban

• tiszteletdíjas fellépési lehetőség  

  a B32 Galéria és Kultúrtérben

Jelentkezz  február 22-ig!

Részletek: b32kulturter.hu
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Gazdagréti Közösségi Ház 
1118 Budapest, Törökugrató u. 9., Tel: (06-1) 246 5253
email: gkh@ujbuda.hu, www.pontmagazin.hu/gazdagret

Ezekre és sok más kérdésre ad választ 

Kepes András 
Pulitzer-emlékdíjas és Prima díjas író

Boldogan élünk,
míg meg nem halunk?

2018. március 3. szombat 17 óra

Jegy ára:
2500 Ft 2018. február 16-ig, 

Február 17-től 3000 Ft, melyek a helyszínen válthatóak.

KEPES
VÁLASZOL

SZÜLŐI
ÉRTEKEZLET

Házasság és/vagy Boldogság?

Hűség és Hűtlenség

Ágyban vagy agyban dőlnek-e el 
a nemi szerepek?

1111 Budapest,  
Karinthy Frigyes út 22.

Megtekinthető:  
201 8 .  február   23 -ig hétköznap 

11 és 18 óra között

 Szántó István képzőművész   

Áttört  
forMavIlág 

című kiállítása 
a Karinthy Szalonban

alkotómunkám közben  
a népi kultúra tárgyi 
emlékei közül figyelmem  
a fogadalmi tárggyal 
létrejött misztikus 
erőátvitelre irányul. 

Szántó István



Beköszönő
Minél többször olvasom Karinthyt, Rejtőt, 
vagy a múlt század eleji újságok publi-
cisztikarovatait, annál biztosabb vagyok 
benne, hogy a mai kulturális, közösségi és 
szórakozási igényeink visszatértek a múlt század 
elejiekhez. Hiába a zsebünkben lévő technika, a 70–100 
évvel ezelőttihez képest minden területen megváltozott 
technológia – amely a személyi szabadságot, az életünk 
gyorsaságát és hatékonyságát szolgálja –, ez csak talmi 
kielégülést hoz. A motiváció, a szükséglet és a szándék, 
amely mozgatja társadalmunkat ugyanaz maradt. Totális 
élményre vágyunk, ugyanúgy, mint az elődeink; „ütős” 
színházi előadásra, szépen írt, jól szerkesztett irodalomra 
és/vagy zaftos intrikára, olykor csendre, olykor dübörgő 
zenére, kávéra és persze társalgásra.

Az orrunk előtt rajzolódik ki, hogy a világ száz esztendő 
alatt legfeljebb modernebbé vált –  nem állíthatom 
biztosan, hogy ennek mindenki örül –, de valójában 
semmit sem változott. Újra értjük Kosztolányit, Babitsot, 
Adyt, vagy Móriczot és Ottlikot. Velünk „fut” az avantgárd, 
ismét trendi Kassák vagy Moholy-Nagy, Krúdy vagy 
Hatvany – stíluselemeik felbukkannak a kortársaknál, 
akik előszeretettel nyúlnak vissza a rejtői vagy karinthys 
szófordulatokhoz is. Újra tudjuk, mi az a kávéház (nem 
csupán Pesten, a világon is), megint értjük Einsteint, Bohrt, 
Teslát… De legalább annyira kell küzdenünk ma a kvan-
tumelmélet legújabb eredményeinek megértésével, mint 
annak idején elődeinknek a relativitáselmélettel kellett, 
és szemmel láthatóan most legalább annyira nem értjük 
az internetet, mint annak előtte az elektronok áramlását, 
vagy hogy mi a különbség az egyenáram és a váltakozó 
áram között.

Az új évezred első századának eleje legalább olyan 
bizonytalan, mint az előző évezred utolsó századáé. 
Világrendek jönnek-mennek, találmányok garmada teszi 
esetlegessé minden hosszú és közép távú személyes 
tervünket, ám egyvalami állandó maradt, és az nem más, 
mint a kultúra, amit mi magunk töltünk meg tartalommal: 
vágyainkkal, gondolatainkkal, a két kezünk munkájával…

Idén is állandó „Pont” leszünk – már két éve az vagyunk –,  
hogy a kerület kulturális értékeit, az Újbudán elérhető 
élményeket közvetítsük önöknek.

Hőnyi Gyula
főszerkesztő
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Főszerkesztő:  
Hőnyi Gyula

Szerkesztőség:  
1113 Budapest,  

Zsombolyai utca 5.
Telefon: 381-1307  

 e-mail:  
pontmagazin@ujbuda.hu 
Kiadja a KözPont Újbudai, 

Kulturális, Pedagógiai  
és Média Kft. 

Ügyvezető igazgató:  
Antal Nikolett

Megjelenik  
10 000 példányban 

Újságírók:   
Bolla György,  

Bársony-Németh Péter,  
Hőnyi Gyula, Járomi Zsuzsanna, 

Kovács Gabriella,  
Szabó Márta, Szebeni Dóra,  

Tapody-Németh Katalin, Tóth Kata
Olvasószerkesztő: Szabó Márta

Korrektor: Paola Fernández
Tervezőszerkesztő:     

Címlapfotó:  
Búza Virág

Képszerkesztő:  
M. Horváth Orsolya

Marketingvezető:   
Kelemen Angelika 

Hirdetés:  
Szobonya Tímea, 

Vonsik Vivien  
pontmarketing@ujbuda.hu

Szerkesztőségi titkár:  
Somosi Tamara

Nyomtatás:  
Pátria Nyomda Zrt.  

Felelős vezető:  
Orgován Katalin  

vezérigazgató
 

Az újságban megjelent 
hirdetmények és hirdetések 

tartalmáért a szerkesztőség  
nem vállal felelősséget.
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 színház •  zene  

•  képző- és iparművészet  

•  gyerek, családi •  irodalom

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.  

Jegypénztár nyitva tartás: hétköznap 10 és 18 óra között, valamint  
a műsorkezdés előtti egy órában. A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

február
Pont Rád hangolva!

1. 19.00 A pincér (r.: Telihay Péter) 

6. 19.00 Lemezjátszó Kiss Tiborral  
• Tom Waits – Rain Dogs 

7. 18.00 Hegedűs 2 László  
• Hungarian Silver   
(kiállításmegnyitó)

8. 18.00 K. Kores Eszter  
• B-oldalas formakeresések 
(kiállításmegnyitó)

14. 19.00 Testvérest (r.: Scherer Péter) 

15. , 16. 19.00 Kálmán-nap (r.: Hajdu Szabolcs) 

22. 19.00 Díszítők (r.: Dolmány Attila) 

23. 20.00 Kollár-Klemencz László • Rengeteg  
– koncert

24. 15.00 Manna Matiné • Kamrapocok  
(r.: Kovács Petra Eszter)

 23. 18.00 Kéri Gáspár  
fotóművész kiállítása  
– Budapest Fotó Fesztivál

metszéspont
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Alekszej Arbuzov:  
Kései találkozás 
A Tarka Színpad előadása • Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos utca 8. • 2018. február 10. 19 óra
A tengerparti gyógyszálló páciense éjszakánként meglepő dolgokat 
művel. Kedves passziója például, hogy mezítláb mászik ki az ablakon 
át: egyszer, hogy etesse a sirályokat, máskor meg, hogy énekeljen  
a szanatórium holdfényes kertjében. A főorvos végre magához ren-
deli, hogy szőnyeg szélére állítsa a „tettes beteget”, és elejét vegye  
a további rendbontásnak. A nő és a férfi vitájából azonban váratlanul 
lángra lobban a szerelem. A legendássá vált kettőst Bakos Vera és 
Szesztay András alakítja.

Csináld mAgAd workshop 
Csoki... csoki... csoki • Gazdagréti Közösségi Ház
1118 Budapest, Törökugrató utca 9.  
2018. február 10. 10 óra
Kézműves csokibonbonokkal meglepni másokat 
manapság nemcsak izgalmas dolog, de szinte trend 
is. Aki a Süss Édes Élet csokimanufaktúra work-
shopját meglátogatja, biztos tudásra tehet szert 
csokoládégyártásból. Az érdeklődők a manufaktúra 
receptjeit felhasználva készíthetik el saját csokigo-
lyóikat, és természetesen a finomságokat haza is 
vihetik. Az édességkészítés közben a résztvevők 
megismerhetik a csoki temperálásának fortélyait is. 

Hamupipőke
Gazdagréti Közösségi Ház
1118 Budapest, Törökugrató utca 9. • 2018. február 11. 10 óra

Húszéves közös munka után a Fabula Bábszínház kettévált, 
és megalakult az Ametist Bábszínház. A budapesti társulat 
előadásait hagyományos kesztyűsbábokkal, marionettekkel 
és mimikus bábokkal játsszák. Műsoraikat elsősorban  
az óvodás és kisiskolás korosztálynak, családoknak ajánlják. 
Az Ametist társulat most az örök klasszikus, a Hamupipőke 
történetét meséli el marionettjeivel. A látványos darabban 
a karcsú bábuk segítségével ismerhetik meg a gyerekek  
a cselédként élő Hamupipőke csodálatos átváltozását.

árnyék és fonákja
Fazekas Bence fotókiállítása • Albertfalvi Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.  
2018. február 13. 18 óra

Szelfizgetünk szakadatlan szenvedéllyel, majd elbűvöl-
ten nézzük a kijelzőre vetített árnyképünket… Szókratész 
példabeszéde az emberi megismerés lehetőségéről 
valósággá vált. Lekötözve, háttal a bejáratnak ülünk egy 
barlangban, bámuljuk a barlang falán a kint járó emberek 
árnyékát. A barlang foglyaiként azt tartjuk valónak, amit 
látunk. Ha még beszélnek is a kintiek, akkor mi elhisszük, 
hogy a falon látott árnyak hangját halljuk…

„Hol A boldogság mostAnábAn? 
Barátságos meleg szobában”
Kamaramuzsika & irodalom • Albertfalvi Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47. • 2018. február 17. 18 óra

Petőfi Sándor sorait választotta az albertfalvai Ludmány család téli 
koncertje címének. Náluk ilyenek a mindennapok: a közös zenélés 
közben egyes családtagok verseket olvasnak, ünnepi alkalmakkor 
pedig a tágabb família kamarazenekarként működik. Ezen az estén 
mindenkit meghívnak a Budapesti Vonósok egykori alapítói: meghitt 
együttlétük során Mozart, Dvořák, Bartók művei mellett a magyar 
irodalom téli hangvételű gyöngyszemei hangzanak el.

gyApjúvAl a világ körül
Kelenvölgyi Közösségi Ház és Könyvtár
1116 Budapest, Kardhegy utca 2. • 2018. február 16. 17 óra
A nemezelés az utóbbi esztendőkben ismét nagy 
népszerűségnek örvend. Ennek oka a hagyományőrzés,  
a régi kézműves technikák iránti érdeklődés felélénkülé-
se, valamint egy új technika, a tűnemezelés elterjedése.  
A foglalkozást vezető Lőrinczné Kiss Veronika segít-
ségével idén első alkalommal a száraz nemezeléssel 
ismerkedhetnek meg az érdeklődők, a téma: erdei manó 
készítése tűnemezeléssel (a tűnemezelés különféle 
lapos formák és térbeli figurák készítésére, valamint 
anyagok díszítésére szolgál).
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Bosznai Tibor
Újraértelmezett 
hőskor
A HAdiK KávéHáz éS SzATyor Bár Szerepe jóvAl TöBB  
Az eGySzerű SzórAKozTATáSnál vAGy vendéGláTáSnál.  
A Hely KulTiKuS, éS eBBŐl FAKAdóAn KATAlizáTorA ÚjBu-
dA KulTuráliS vároSKözponTjánAK. BoSznAi TiBor,  
A KerüleT KulTuráliS nAGyKöveTe, A HAdiK-Ház művéSze-
Ti vezeTŐje, illeTve A KulT11 eGyeSüleT AlelnöKe SzerinT 
Az A Cél, HoGy A BArTóK BélA BoulevArd TuriSzTiKAi  
éS KulTuráliS SzemponTBól relevánS, GAzdASáGilAG  
SiKereS TemATiKuS uTCává váljéK. Hőnyi Gyula interjúja.

Mikor nyitott a Hadik?
Erről akár vitatkozni is lehetne, mert egyes 
kortörténeti írásokban 1906 szerepel, máshol 
viszont 1910. Az első időkben nem nagyon 
ment a hely, többször csődbe került. Karinthy 
Frigyes Budára költözése hozott igazi életet 
a Hadikba, olyan komolyat, hogy a ’30-as 
években megnyílt a pincében a Hadik Taverna, 
amely egy letisztult, art deco stílusú, táncos 
dzsesszklub volt. Szövetkárpittal a falon. 
Amikor Karinthy lement oda, a szövetkárpit 
anyaga miatt csak annyit mondott: de hát ez 
egy szatyor. Innentől kezdve az üzemeltetők 
átvették ezt a nevet, hiszen Karinthy volt az 
akkori megmondó ember. Annyira jól ment 
a két hely együtt, hogy a Hadik aranykorára 
azt szokták mondani: az irodalmi élet Pestről 
Budára költözött. A hely felfutásában termé-
szetesen nemcsak az extravagáns Karinthynak 
volt szerepe – akiről az az anekdota járta, 
hogy imádta a pirosat, olyannyira, hogy még 
az óráját is pirosra festette a piros öltönye 
miatt –, hanem feleségének, Böhm Arankának 
is, aki ugyancsak széles ismeretségi és baráti 
körrel bírt. Ebben az időszakban a Hadikba járt 
a Nyugat teljes szerkesztősége, vagy például 
Rejtő Jenő, sőt, azt beszélik, még József Attila 
is, akiről köztudott, hogy nemigen ment át 
Budára.

Kávéztak és beszélgettek, 
ebből fenn lehetett tartani egy helyet?

Böhm Aranka és Karinthy körül pezsgett az 
élet, rengetegen jártak a Hadikba. Ez a bohém 
értelmiségi közeg legalább annyira a totális 
élményekre volt kihegyezve, mint  
a mostani. A Szatyorban az elmondások 
szerint még meztelen partikat is tartottak, 
úgyhogy fővárosi szinten ismert volt. Ám 
Karinthy visszaköltözött Pestre, és a Hadik lá-
togatottsága csökkenni kezdett. Magyarország 
belefordult a II. világháború időszakába, és 
mivel a helyet zsidó származású tulajdonosok 
vitték, lassan ellehetetlenült a Hadik. Majd 

a ’40-es évek végén jött az egypártrendszer, 
amely nem csupán a polgári értékeket 
értelmezte újra – finoman szólva  
–, hanem a kávéházi  és minden más  
magas kultúrát is. A helyet pedig bezárták…

És az újraértelmezés következménye…
…lett a Bartók Béla úti ingatlan pangása.  
A sarokház aljában Szivárvány Áruház nyílt, 
amelyből a ’90-es évek elején Humanic 
cipőbolt lett. Valamikor a 2000-es évek elején 
határozott úgy az önkormányzat, hogy a 
Bartók Béla út mentén megvalósuló Kulturális 
Városközpont (KVK) tervekbe – és persze  
Szentimreváros arculatába – nem passzol 
bele az ingatlan akkori hasznosulása, ezért 
pályázatot írtak ki egy irodalmi kávéház és 
szórakozóhely kialakítására. Itt kapcsolódtunk 
be mi, illetve a cégünk a Hadik Kávéház és  
a Szatyor Bár működtetésébe.

Csak úgy a semmiből?
A Holdudvart vittük előtte, korábban pedig 
a Süss Fel Napot. Ezek mind nagyon sok 
tapasztalatot adtak, de erről kicsit később. 
Amikor az önkormányzat meghirdette  
a pályázatot, azt láttam, hogy ez igen komoly 
munka, nem csupán üzletileg, szakmailag is 
nagy kihívás. Azt éreztem, nem lehet csak 
úgy ajtóstul berontani: itt vagyunk, csináljuk! 
Igyekeztünk felkészülni a hely múltjából. Sokat 
segített Karinthy Márton, de Saly Noémi és 
Zeke Gyula hatalmas tudása is kincset ért 
számunkra. Ezúton is köszönet nekik. Nagyon 
felkészültünk a múlt század eleji étlapokból, 
kínálatból, szolgáltatásokból. Ha ma végig-
nézek a helyen, azt mondom, ilyet szerettünk 
volna. A szórakoztatás mellett jelentős 
társadalmi szerepet vállalunk a magas kultúra 
közvetítésében. Megfordult már itt rendezvény 
vendégeként vagy szabadidejében a kortárs 
irodalmi és kulturális élet színe-java. A neve-
ket lehetetlen lenne hiánytalanul felsorolni. 
Csak Juhász Anna Hadik Irodalmi Szalonjának 
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több száz meghívottja volt már, Spírótól Kiss 
Tibin át Závada Péterig, tényleg szinte mindenki. 
Kolléganőm, Ott Anna progresszív ötletei, friss 
szemléletű eseményei, mint például a slampoe-
try-bajnokság vagy az irodalmi brunch továbbszí-
nesítették a Hadik Kávéházat. Számos művésztől, 
szerzőtől, irodalmártól kapunk rendszeresen 
bejegyzéseket, recepteket, szösszeneteket, ami 
azt mutatja: szeretik a helyet. Nagyon büszke 
vagyok arra, hogy nálunk van a Saul fia eredeti 
forgatókönyvének első oldala, amelyet a szer-
ző-rendező, Nemes Jeles László annak tiszteletére 
adott nekünk, hogy idejárt írni a művet.

Miközben beszélgetünk, folyamatosan 
az az érzésem, hogy sikerült újrafogalmaznotok 
a múlt század elejei értékeket, új tartalommal 
megtölteni a helyet és a környéket. Lehet, 
csak a társalgásunk lendülete mondatja velem.

Mindenesetre örülök, hogy ezt látod. A hagyo-
mányos és kulturális értékek szórakoztatásba, 
vendéglátásba csomagolása nekünk a Honvéd 
utcában kezdődött. A barátaimmal nagyon sok 
bulit és összejövetelt szerveztünk gimi alatt, majd 
egyszer csak lehetőség nyílt minimális pénzből 
helyet nyitnunk egy volt bányászszakszervezeti 
kulturális helyiségben. Ez volt Süss Fel Nap. Akkor 
huszonévesek voltunk. A városban hiány volt 
kultikus szórakozóhelyekből, mi pedig a baráti 
körünknek és persze magunknak kialakítottunk 
egy klubot. A hely bútorzatát lomtalanításokból 
vagy az Ecseriről szedtük össze. Nagyon olcsón. 
Az akkori zenei palettáról szinte minden műfajnak 
volt egy tematikus estéje, de itt indult útjára a 
Tápszínház is. A hely mindenképpen előremutató 
volt. Mondhatni, akkor kezdtük, amikor elindult 
itthon vagy inkább a fővárosban a kulturális 
boom. A süss fel napos időkben az ELTE-ről 
megkerestek minket, hogy szükségük lenne egy 
rendszeres szórakoztatásra alkalmas kulturális 
„közegre”. Így alakult ki a Holdudvar, amely az 
ELTE Astoriánál lévő campusán működött egy 
darabig, aztán egyszer csak a Margit-szigeten, 
az Ybl Miklós által tervezett egykori Casino-
épületben találtuk magunkat. Ez már nem egy Fo
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TiTkos  
világok

kovács Gabriella

pincehelyiség vagy egy jól körülhatárolható 
közönségnek szóló hely volt, hanem egy hatalmas 
szórakoztatókomplexum. Itt bontakozott ki igazán 
az a tudás, amit sikerült beépíteni a Hadikba.  
A Holdudvarban – már impozáns méretei miatt 
is – a kertmozitól kezdve a kortárs művészeti 
kiállításokon keresztül a divatbemutatóig mindent 
szervezhettünk, ami érdekelte az akkori harmin-
casokat. A legmenőbb pesti galériákkal álltunk 
és állunk ma is kapcsolatban, fontos tárlatokat, 
installációkat csináltunk, miközben  
a hely étteremként és éjszakai szórakozóhelyként 
is működött. (A Holdudvarnak köszönhetően  
a 2000-es évek közepén a Margit-sziget lett  
a pesti éjszakai élet egyik központja – a szerk.) 
Innen nőttünk fel a Hadik-feladathoz.

Nemrég felkértek a kerület 
Kulturális Nagykövetének. Mi a feladat?

Nagyon fontos, hogy a Hadik, a Kulturális 
Városközpont, illetve a Bartók Béla Boulevard jelen-
tős szellemi és nem mellesleg anyagi támogatást 
is kap az önkormányzattól. Részükről és természe-
tesen a KVK területén működő Kult11 Egyesület 
részéről is erőn felüli munka zajlik annak érdekében, 
hogy a Bartók Béla Boulevard (BBB) felkerüljön  
az úgynevezett mentális térképre. Ennek érdekében 
az önkormányzat részt vesz az URBACT programban 
(is), amely Európa egyik legfontosabb információs 
agórája, ha a fenntartható városfejlesztésről van 
szó. Ebben igyekszem segíteni az önkormányzatot 
és a kerületet.

 Hogyan látod most a BBB vagy 
a Kulturális Városközpont jövőjét?

Ahogy mondtam, mindenki erőn felüli munkát 
tesz bele, ami azt mondatja velem, hogy  
a városnegyed elérheti azt az ismertséget, amit 
szeretne. A végső cél egy fenntartható kulturális 
és szolgáltatásfejlesztés, amely hosszú távon 
biztosítja a Bartók Béla Boulevard számára, hogy 
a helyi lakosok és a fővárosiak, valamint az ide-
látogató turisták egyaránt élvezzék azt a bohém, 
mégis polgári miliőt, amit a környék kínál.  

CseH tAmás grAfikáiból nyílt kiál-
lítás jAnuár 26-án A gross Arnold 
Galéria és KávézóBan. az éneKesről 
kevesen tudják, Hogy pályáját 
rajztanárKént Kezdte. Képzőművé-
szeti teHetsége AzonbAn Háttérbe 
szorult, mert tAlálkozott bereményi 
gézávAl, és ezzel A zene, A dAlszerzés 
vált megHAtározóvá Az életében.

Idén január 22-én lett volna 75 éves 
Cseh Tamás Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas 
zeneszerző, énekes, színész – és rajztanár. 
Előadói munkássága mellett kevésbé volt ismert 
képzőművészi tehetsége. Szilágyi Gábor művé-
szettörténész, valamint Gross András,  
a Gross Arnold Galéria és Kávézó, rövidebb nevén 
az ARNOLDO vezetője a család, illetve a Cseh 
Tamás Archívum jóvoltából válogatott össze egy 
színes grafikai anyagot, amely betekintést enged 
a művész izgalmas képi világába. – Ezek korai 
alkotások, vázlatok, gegek, skiccek, karikatúrák, 
linómetszetek. A hagyatékban találtunk olyan 
képeket is, amelyek a barlangrajzok hangulatát 
idézik meg. Köztudott, hogy Cseh Tamás olykor 
hónapokra elvonult a Bakonyba, és indiánként élt 
társaival. Ezt úgy örökítette meg, mintha indiánok 
készítették volna. Szeretett rajzolni, de elsősorban 
a maga örömére, és többnyire az asztalfiókban 
landoltak a képek – mesélte Gross András.  
A kiforratlan rajzok, laza történetmesélések 
azonban felcsillantják egy be nem teljesült 

képzőművészeti pálya lehetőségét is. Hasonlóan 
Gross Arnold munkáihoz, az énekes művei is 
tele vannak játékossággal, egy semmihez sem 
hasonlítható világot rejtenek.

Gross Arnold, a Nemzet Művésze díjjal kitüntetett, 
Kossuth-díjas grafikus, festőművész és fia, András 
2014-ben nyitotta meg a Bartók Béla út 46. alatt  
az ARNOLDO-t. A hangulatos ékszerdoboz a 
Gross-féle világ emlékének ápolása mellett az 
alapító szándéka szerint helyt ad népszerű grafikai 
műveknek is. A fiatal magyarok és külföldiek mellett 
a múlt század nagyjai, többek közt Kondor Béla, 
Amerigo Tot, Szabó Vladimir, Gajzágó Sándor, 
Szemethy Imre műveiből is rendeztek már kiállítást. 

– Apám vágta el szalagot az ARNOLDO megnyi-
tásakor – emlékezett Gross András. – Régi vágya 
volt, hogy legyen egy olyan hely, ahol a művei 
otthonra találnak. Ez az utolsó pillanatban valósult 
meg, édesapámat 2015-ban veszítettem el. Az ő 
szellemiségét igyekszünk továbbvinni, Gross Arnold 
állandó tárlata mellett évente négy-öt kiállítást ren-
dezünk. Ahogy az Aranycsapatot ismerik a fociban, 
ugyanúgy a grafikában is volt egy nemzetközileg 
elismert sztárcsapat, amelynek apám is része 
volt – folytatta a művész fia. Az ARNOLDO olyan 
találkozási pont lett, amely egy finom sütemény és 
egy jó kávé fölött összehozza az embereket, képes 
közösséget teremteni. A tervezéshez a Beszélgetés 
a barátságról című Gross-mű adta az ihletet, az 
ARNOLDO ennek a háromdimenziós változata lett. 
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B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR
1111 Budapest, Bartók Béla út 32. 
Telefon: +36 1 787 00 39 • E-mail: b32@ujbuda.hu
b32.jegy.hu • www.b32kulturter.hu
www.facebook.com/B32kulturter

2018. február 24., szombat 15 óra
bábos-zenés játék gyerekeknek 
egy részben 6 éves kortól

Játssza: Fritz Attila
Író: Fekete Ádám • Tervező: Mátravölgyi Ákos 
Zeneszerző: Kákonyi Árpád 
Rendező: Kovács Petra Eszter
A DirAct Art és a Miskolci Csodamalom  
Bábszínház előadása
Jegyár: 1200 Ft • Páros jegy (2 fő): 2000 Ft • Családi jegy (4 fő): 4000 Ft

KoncerteK és KiállításoK  
a tit stúdióban 

1113 Budapest, Zsombolyai utca 6.
344-5000, www.tit.hu

A Rátkai Márton Klubbal közös szervezésben  
minden kedden 9 órától aranyKor Jóga.

Minden hónap utolsó péntekén 17 órától dunatáJ mozi.
Február 8. Portisch laJos dalestJe.

Február 15. bernáth Ferenc gitárestJe.
Február 22. a megszólaló KezeK  

Közhasznú alaPítvány Klezmer KoncertJe.

KiállításoK: 
NyelvüNk ősi titkai – Kovácsné Szilvási Éva  

anyanyelvünk bölcsességeit kutató tárlata

5. százaK artexhibition – 100 festő 100 képe

mi Ketten – Zsidákovics Mihály és Markos Péter

B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR
1111 Budapest, Bartók Béla út 32. | Telefon: +36 1 787 00 39 | E-mail: b32@ujbuda.hu 

b32.jegy.hu | www.b32kulturter.hu | www.facebook.com/B32kulturter

Kiállításmegnyitó  
a B32 Trezor Galériában

2018 .  március 8,  
csütörtök 18 óra 

Megnyitja: Drégely Imre fotóművész 
Megtekinthető: 201 8 .  március 29 -ig hétköznap 10 és 18 óra között 

A kiállítás a Budapest Fotófesztivál keretén belül valósul meg.

kovács GabriellaMolnár-C. Pál 

Játék  
És szenvedÉly
a molnár-C. pál műterem-múzeum 2008 óta 
műKödő tavasz terméBen a névadó mester 
művei mellett neves maGyar alKotóK Családi 
GondozásBan lévő HaGyatéKait is KiállítjáK. 
tAvAly deCember ótA ferenCzy béni kétszeres 
KossutH-díjas szoBrász- és éremművész,  
grAfikus utolsó éveiben készült AlkotásAi  
teKintHetőK meG a laKásmúzeumBan BalKezé-
ben is elfér A világ Címmel.

Ferenczy Béni a magyar szobrászat egyik leg-
nagyobb, iskolát teremtő művésze. Pályájának 
kezdete egybeesik a modern európai szobrászat 
kialakulásával, műveiben gyakran az archaikus 
görög, illetve a reneszánsz tradíciókat idézte 
meg. Amikor 1956-ban szélütés érte, a fél oldala 
lebénult, jobb keze élettelenné vált, sem írni, 
sem beszélni nem tudott. Kitartó erőfeszítéssel 
azonban megtanult balkézzel rajzolni, festeni és 
szobrokat készíteni. 

A Molnár-C. Pál lakásmúzeumban megrendezett 
kiállítás az első olyan tárlat, amely Ferenczy Béni 
„balkezes” korszakának akvarelljeit, grafikáit, 
szobrait egybegyűjtve mutatja be. Az alkotó utolsó 
tizenegy esztendejében olyan témák is megjelentek, 
amelyek korábban nem: a bibliai jelenetek,  
a hétköznapi utcai események mellett számos 
virágcsendéletet is festett. A közélet és az irodalom 
nagy mestereinek (Illyés Gyula, Weöres Sándor, 

Pilinszky János) Ferenczy Béni ’56 utáni újjászületé-
se egy ország feltámadásának jelképévé vált.

Az európai hírű festő, grafikus, Molnár-C. Pál 
hagyatékát őrző Gellért-hegyi műterem-múzeum-
ban tíz éve lehet vendégművészeket is látni.  
A Tavasz Terem egyszerre kiállítótér és találkozási 
hely, ahol a neves alkotók műveivel együtt szemé-
lyes, családi történeteket is megismerhet a néző. 
Molnár-C. Pál ötven esztendeig élt és alkotott  
a budai hegyoldalban. Pályája is itt indult, aztán sok 
utazás után a szerelem visszahozta a kerületbe. 
Lánya, Csillag Éva hozta létre 1984-ben a Ménesi úti 
műteremből kialakított múzeumot, itt született meg 
Újbuda egyik fontos közösségformáló társasága,  
a Molnár-C. Pál Baráti Kör is. Az egyesület célja  
a névadó művész hagyatékának ápolása, a hasonló 
szellemiségű fiatalok támogatása díjazásokkal és 
közös kiállításokkal. Csillag Péter, a festő unokája 
szerint mindig nagyon érdekes megfigyelni azt, 
ahogyan a vendégművész a házigazdához kapcso-
lódik.  – Bár Ferenczy Béni egy nemzedékkel idősebb 
volt Molnár-C. Pálnál, és karakterben, illetve alkotói 
témáiban teljesen más orientációt követett, mégis 
közös volt bennük a szelídség és a szenvedélyes 
alkotási vágy. Nagyapám utolsó mondata nagyon 
jellemző: „Éva, én nagyon boldog ember voltam, 
mert egész életemben azt csinálhattam, amit 
legjobban szerettem, végigjátszottam az életemet” 
– mesélte Csillag Péter.
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kiállítás
Hungarian 
silver

kovács Gabriella

HeGedűs 2 lászló töBB műfajBan alKot, a Kép-
zőművészet, a film, a fotó, az irodalom a ’70-es 
éveK óta jelen van műveiBen. a B32 Galéria és 
KultúrtérBen feBruár 7-én nyíló Kiállításán 
A festmények mellett 1kávé Címmel AnimáCiós 
rövidfilmet is látHatnaK a látoGatóK. 
Hungarian Silver, azaz magyar ezüst a tárlat 
címe, ami az ’50-es években felfutó hazai 
alumíniumipar fontosságára utal. Miért 
választotta ezt a témát? 

Ez a kifejezés valahogy megmaradt az emlékeze-
temben, de nem ez inspirált, a szókapcsolat utólag 
lett a sorozat címe. Az első alumíniumtárgy az 

életemben a nagymamám tejeskannája volt, ennek 
műtárgy változata a Szent István Király Múzeum 
Új Magyar Képtárának állandó kiállításán látható, 
kivéve most, amikor a B32 Galériában van. A többi 
„magyar ezüst” tárgyat a bolhapiacokon szereztem 
be, ezek lettek a fotómodelljeim. Egy tárlatra 
való képanyag gyűlt össze, amit aztán digitálisan 
transzformáltam. A címadáson gondolkodva pedig 
a tudatalattimból előkerült az említett kifejezés.

1kávé címmel animációs rövidfilm is látható 
a kiállításon. A történet egy kávéfőző szerelmi 
életéről szól. 

A filmnél először a mottó, a mondat alakult ki 
bennem. (Volt egyszer egy kávéfőző meg egy 
kávéfőzőnő… meg még egy.) Úgy gondoltam, ha 
van színész és színésznő, akkor van kávéfőző és 
kávéfőzőnő is. A történet pedig már adta magát.

A mottó Esterházy Péter narrációjában 
hangzik el. Baráti kapcsolatban volt az íróval, 
hogyan ismerték meg egymást? 

Esterházy Péterrel először a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban rendezett kiállításomon találkoztam 
1994-ben, úgy beszéltünk a képeim kapcsán 
egymással, mint akik rég nem látták egymást.  
Az ő alkotói módszere sokban hasonló volt az 
enyémhez, számára minden szó, számomra minden 
kép egy eszköz, amit gyakran beidézünk egy-egy al-
kotáshoz. Ő olvashatóan, én pedig láthatóan oldom 
meg a műveleteket. Egyik katalógusom hátlapjára 
ezt írtam: „Ahhoz, hogy a matematikában  
2 legyen a végeredmény, végtelen variáció létezik”. 
Ezeket a verziókat én vizuálisan, intuitív módon 
végzem el, aminek eredménye a kép.

Esterházy Péter szerint ön következetesen 
lajstromozza, számba veszi a világot. 
Milyen ez a tekintet, ez a világra pillantás?

Most élek, minden, ami körülvesz – így vagy  
úgy –, meghatározza, befolyásolja az életemet.  
Az akaratom csupán arra elég, hogy a lehetőségekhez 
képest alkotó módon kifejezzem magam. Szeretnék 
nemcsak a művészetben, hanem az emberi harmó-
niában is hinni. A kettőnek együtt van értelme, de a 
harmóniát csupán a természetben találhatom meg, 
leginkább ott, ahol csak a madár jár. Egy gondolkodva 
szemlélődő kreatív vizualista vagyok.

Művészi pályáját a Kirakatrendező Iskolában 
kezdte, a következő állomás a Pannónia 
Filmstúdió volt. Tagja a Magyar Képzőművészek, 
a Magyar Fotóművészek, illetve a Magyar 
Filmművészek Egyesületének. 
Hogyan alakult így az élete? 

A Pécsi Művészeti Gimnázium volt a kezdet – mint 
ahogy az ifjúságomnak is –, hogy ide meg oda 

kerültem, az mind egy dologgal hozható összefüg-
gésbe, ez pedig a kreatív vizualitás keresése. Ezt  
a nyelvet perfekt módon kevesek művelik,  
de az élet dolgait, tapasztalataimat tekintve  
ez sajnos másodlagos. („Tegyetek úgy, mintha azok 
lennétek, mi meg majd elhisszük.” Ez szintén egy 
mondat, amit egy másik katalógusom hátoldalára 
írtam.) Tisztelet a kivételes embereknek.

Nem nagyon dob ki semmit, gyűjtögetős fajta. 
Gyakran készít sorozatokat, ahogyan 
a mostani tárlatán is láthatjuk?

A tárgyaknak lelkük van, a múlt túlélői. Ma is, 
ha egy papírzacskó illatát megérzem, emlékek 
idéződnek fel bennem a gyerekkorból, de vizuáli-
san sem közömbösek számomra. Minden tárgyhoz 
emberek tartoznak vagy tartoztak, rólunk me-
sélnek. A sorozatok számomra vizuális poézisek, 
szimfóniák, etűdök, dallamok, hangulatok, olyan 
nyelven akarnak közölni valamit az életről, 
művészetről, amelynek jelentései, értelmezései a 
vizualitás, az intuíció, a művészet tartományaiban 
találhatók meg. És hogy következetes legyek, 
egy harmadik katalógusom hátlapján olvasható 
soraimmal zárnám mondandómat: „A művészet 
valami a gyerekkorból, valami az ifjúságból, valami 
az elmúlásból és valami az örökkévalóságból”.
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leGtöBBen a KisteHén eGyüttes frontemBere-
ként ismerik kollár-klemenCz lászlót,  
Aki 2016-bAn szólólemeze, A rengeteg megje-
lenéseKor mutatta meG maGát dalszerzőKént. 
soKszínű eGyéniséG, a műanyaG Kerti széKeK 
élete sem HAgyjA Hidegen. Bársony-németH 
Péter interjúja 

A Kistehén tavaly ünnepelte 15 éves fennállását 
egy nagyszabású koncerttel. Mi tette neked 
különlegessé ezt az eseményt?

Számomra mindig nagy káosznak tűnik kifelé, 
amilyen eklektikusan, szinte lemezről lemezre 
mindig új hangot ütünk meg. Mégis ezen az 
estén ez összeállt valamivé. Ez volt a legnagyobb 
meglepetés és öröm, mert így már én is sokkal 
jobban tudom egységében látni a Kistehén 
munkásságát.

Azt is látod már, mi a következő zenei szín, 
amit meg akarsz mutatni a bandával?

Az elmúlt esztendőkben bátrabban nyúltunk vissza 
a régi dalokhoz, pont a koncert miatt is, és ez 
hatással lesz az új korongra. Mintha eggyé állna 
össze az új Kistehén és a régi tánczenekaros stílus. 

Nemcsak zenész, hanem író is vagy, 
és aktívan tevékenykedsz a tanyasi világban. 
Ha nem foglalkozhatnál többet muzsikával, 
megelégednél a többi szerepeddel?

Nem esnék kétségbe. Gyakran inkább az aggaszt, 
hogy sok mindenhez van affinitásom. Például 
most belefogtam egy 30 éves Volvo felújításába, 
és nagyon el kezdett tetszeni ez a dolog, de 
közben meg is ijeszt. Az a félelmem, hogy amikor 
az ember túl sok mindent csinál párhuzamosan, 
akkor egyikben sem tud mélyen elmerülni. Közben 
persze tudom, hogy valószínűleg ez az én utam. koncert

Személyes húrokat  
pendíTve

A Rengetegben nagyon erősek a magyar folk 
zenei és szövegi motívumok. Emlékeztetnek 
a Sebő Ferenc és a Muzsikás együttes féle 
vers- és népdalátdolgozásokra. 
Milyen zenékből inspirálódtál?

A felsoroltakból mind. Furcsán vonzódom a 
népzenéhez, mert ugyan soha nem hallgattam 
és nem táncoltam rá, valahogy mindig nagyon 
közel állt. Szeretem a régi zenét és a reneszánsz 
muzsikát is. Ez köszön vissza a Rengetegben, 
a mai gondolkodáshoz, illetve hangzáshoz 
igazítva, amelyben közben benne van a tradíció 
is. A klasszikus zene is azért izgalmas, mert 
rendkívül kevés benne a határ, ellentétben a 
pop-rockkal. Utóbbi nagyon szűk kereten belül 
engedi érvényesülni a dalszerzőt. 

„Soha semmi nem érdekelt annyira, 
hogy csak azt az egyet csináljam. 
Talán mégis egyetlen dolog: menni 
az erdőben, bele a sűrűbe, 
a messzeségbe árkon-bokron át, mindig 
csak beljebb és beljebb.” – ez az ajánló 
szöveged a Rengeteghez. Az idézet, 
a Rengeteg mint cím és a dalszövegek 
is arra utalnak, hogy még személyesebben 
szólsz a közönséghez. Jól érzem?

Abszolút. Ez egy mélyebb út, ami a Kistehén 
sokakhoz szólni akaró attitűdjéhez nem volt 
illeszthető. A szólóprojektben jóval érzékenyebb  
és személyesebb húrokat lehet megpendíteni, 
mert kisebb szubkultúra a közönsége. De nem 
az üzenet értékében vagy fontosságában van a 
különbség, egyszerűen más rendszerben mesél  
a zene és a szöveg.

Ha már a különbségeknél tartunk: mondhatjuk, 
hogy a Kistehén közelmúltbeli dalaiban inkább 
a társadalomkritikus, míg a szólóprojektedben 
inkább a lírai éned bontakozik ki?

Az elmúlt három évben más dolgok foglalkoz-
tattak, mint korábban. Olyanok, amelyek sokkal 
inkább alapvetések számomra, mint az aktuális 
társadalmi kérdések.

Ilyen például a „Műanyag kerti székek élete” 
– a Facebookon létrehoztál egy oldalt, ahová 
a neked küldött fotókat teszed föl róluk. 
Azonos címmel tervezel megjelentetni 
egy novelláskötetet is. Mi a témája?

A boldogságot kereső ember mindennapjai jelentek 
meg az előző kötetemben, ezt próbálom folytatni. 
Közben elkezdtem fotózni ezeket a székeket.  
A világon mindenhol fontos szerepet tölt be ez a 
bútordarab a hétköznapi életben, legalább annyira 
elterjedt, mint a Coca-Cola. Nagyon jellemző a mai 
társadalomra: olcsó, praktikus és hamar tönkre 
megy. A történeteim a körülöttem élő emberek 
életéről szólnak, és passzívan jelen vannak benne 
ezek a székek is.
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konCertCd kiállítás filmKönyvszínHáz

iránytű
megHAlnék 
érted 
és más 
elveszett 
történetek

Egy egész nemzedék ismert 
magára F. Scott Fitzgerald első 
novelláiban, regényeiben. Az 
olvasók rajongtak A nagy Gatsby 
korszakának  írójáért, aki úgy írt, 
ahogyan élt: pazar dekandenci-
ával. A fény és a csillogás azon-
ban csak a kezdet volt. Késői, 
fiókban maradt történetei éppen 
azért nem jelenhettek meg, 
mert a kelleténél sötétebben 
mutatták be az amerikai álom 
világát. A kötet szerkesztője 
Anne Margaret Daniel 1996 óta 
kutatja Fitzgeraldot, ő gyűjtötte 
össze kiadatlan munkáit, ame-
lyek 2017 tavaszán jelentek meg 
először. A magyar olvasókhoz 
Dunajcsik Mátyás fordításában 
jutottak el a novellák, drogfüggő 
filmsztárokról, tönkrement 
bankárokról, boldogtalan há-
zaspárokról – a dzsesszkorszak 
másnapos arcáról.

a GrönHolm-
módszer
Sokaknak ismerős szituációt 
dolgoz fel Jordi Galcerán keser-
édes vígjátéka. Három férfi és 
egy nő jelentkezik állásinterjúra 
egy multinacionális céghez. 
Nagy a tét, magas a pozíció  
és sok pénzt ígérnek. A négy 
embernek egyre szokatlanabb 
feladatokat kell megoldania 

egy sivár, furcsa szobában, ahol 
egyszerre van jelen a gátlás-
talanság, a harc és a morális 
határok átlépése. Itt mindenkit 
megaláznak, és a munkáért 
folytatott küzdelem során egyre 
intenzívebben ismerjük meg 
nemcsak a szereplőket,  
de a pénz uralta világot is.  
A Thália Színházban Bakucz 
Dóra fordításában látható 
interaktív produkció során a 
színészek mellett a nézők is 
részesei lesznek a „játéknak”:  
a közönségnek fel kell ismernie, 
mi az igazság illetve mi a 
hazugság, és egyáltalán, van-e 
különbség a kettő között.  
A kortárs katalán szerző műve 
valós kiválasztási eljárásokon 
alapul, így nem árt figyelni, még 
akkor is, ha nem készülünk profi 
hr-esnek.

KereteK Között 
– A ’60-as évek 
művészete 
Magyarországon 
(1958–1968)

Rendhagyó számvetés a Magyar 
Nemzeti Galéria ’60-as éveket 
bemutató tárlata, amely  
a képzőművészet tűrt, tiltott, 
támogatott korszakának átfogó 
bemutatására vállalkozott.  
A hiány pótló, több mint 350 
művet felsorakoztató kiállítás 
kurátora, Petrányi Zsolt olyan 
alkotásokat válogatott össze, 
amelyek nagy részét a közönség 
még soha nem láthatta. A korabeli 
kultúrpolitika keretei közé szorított 
festmények, szobrok, grafikák, 
könyvek, plakátok, iparművészeti 
alkotások azt a folyamatot 
mutatják be, ahogyan a szocialista 
realizmustól eltávolodva lassan 
Magyarországon is megjelenik 
a formálódó modern művészet. 
Bortnyik Sándor, Somogyi József, 
Kondor Béla, Csernus Tibor és más 
hazai művészek mellett külföldi 
alkotók, köztük Picasso és Fernand 
Léger munkáit is megcsodálhatjuk 
a tárlaton, az előtérben felépített 
paneltömb pedig még mindig 
közeli ismerős lehet sokak 
számára. 

Kicsinyítés 
A slow-mozgalom korszakában 
már nem csupán lassítva lehet 
jobban élni az életet, hanem 
egészen picire összezsugorítva 
is. Legalábbis ezt ígéri Alexander 
Payne bizarr, futurisztikus 
szatírája, amelyben egy norvég 
tudósok által feltalált bizton-
ságos technológiával az ember 
nyolc-tíz centisre kicsinyíthető. 
Úgy tűnik, ez a „liliputi” módszer 
megoldás mindenre: a túlnépe-
sedésre, az ökológiai lábnyom 
csökkentésére, sőt, a lélek 
megtisztulására is. A történet 
szerint Matt Damon és Kristen 
Wiig egy középosztálybeli 

átlagos párt alakít, amely maga 
mögött hagyva a múltat és  
a pénztelenség éveit, részt 
vesz a kísérletben. A szépen 
megkonstruált tervbe azonban 
néhány aprócska hiba csúszik,  
és mégsem váltja be a hozzá 
fűzött reményeket.  
A Kicsinyítést (Downsizing)  
a 74. Velencei Filmfesztiválon 
mutatták be, és azonnal nagy 
sikert aratott. A kritikusok 
szerint ez a mozi olyan, mint egy 
felnőtt, élő szereplős Pixar-film.

Emelet 
projekt 
A népszerű Első Emelet, a 
’80-as évek egyik sztárzenekara 
a legenda szerint a csillaghegyi 
strand kristálytiszta és jéghideg 
vizében alakult meg 1982-ben. 
Az alapítók, a progresszív rockot 
játszó Solarisból átigazolt zené-
szek (Kisszabó Gábor, Bogdán 
Csaba, Tereh István és Rausch 
Ferenc) a kortárs underground 
pesti bandák világával szemben 
egy teljesen új, pozitív hangzá-
sú, „boldog” közönségzenekar-
ban gondolkodtak. Az együttes 
hamar ismertté vált, de az igazi 
siker Kiki (Patkó Béla) énekes 
megjelenésével vált teljessé.  
A 2013-ban végleg elköszönő 
Első Emelet két tagja, Patkó Béla 
és Berkes Gábor nem hagyott fel 
a zenéléssel, gyorsan létrehoztak 
egy új koncertcsapatot ΞMΞLΞT 

Projekt elnevezéssel. Céljuk  
a régi muzsikák újraélesztése, 
a ’80-as évek atmoszférájának 
felidézése. A projekt koncertjein 
– így például február 13-án az 
A38-on – nemcsak átdolgozott 
EE-számok szerepelnek, hanem 
Kiki régebbi és újabb szóló dalai 
is, vagyis: „A film forog tovább”. 

Péterfy Bori  
& Love Band  
– bori X 
A tízéves jubileumát ünneplő 
Love Band – elhagyva az alteres 
melankóliát – egy igazán boldog 
lemezzel lepte meg rajongóit.  
A Bori X csupa sláger, elekt-
ronikus darkdiszkó. Tövisházi 
Ambrus a zenekar dalszerzője 
és szövegírója átfogalmazta, 
a mai kor nyelvére fordította 
a ’70-es évek stílusát, és egy 
táncolós, jó ritmusú számokkal 
megtűzdelt igazi koncerta-
nyaggal rukkolt elő. Péterfy 
Borit imádja színpad, és ez nem 
csupán a színházi teret, de a telt 

házas koncerttermek elképesztő 
hangulatát is meghatározza. Az 
énekesnő szavai szerint a zenét, 
hasonlóan a szerepeihez, mindig 
a színészi énjéből közelíti meg, 
így a szövegekbe kell a tűz, a 
dráma, a szerelem vagy egy ka-
rakteres történet, amit könnyen 
magára húzhat, és önazonosan 
interpretálhat a közönségének. 
A Bori X-ben mindez megvan  
– a gyűjtőknek pedig igazi 
ráadás, hogy az új album vinylen 
is megjelenik, extralimitált,  
100 példányos kiadásban. 
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mix
Utcaszépítőket 
keresünk!
Helyszín: Bartók Béla Boulevard
Idén is folytatódik a 
tavaly megkezdett 
nagy sikerű közös-
ségi utcaszépítő 
akció a Bartók Béla 
Boulevard-on. 
Ezúttal zöld falakkal 
és színes udvarokkal 
tesszük kellemeseb-
bé és élhetőbbé a Bartókot. A városrész megújí-
tását szolgáló ötletünk egy közösségi pályázaton 
is nyert. Aki szeretne részese lenni a Bartók Béla 
Boulevard megszépítésének, csatlakozzék kezde-
ményezésünkhöz! A részletekért látogassanak el 
honlapunkra vagy kövessenek minket  
a Facebookon. Jelentkezés március 10-éig – 
tegyük együtt még jobb hellyé a Bartók Béla utat!
 

Zene, fotó és irodalom  
A HAdikbAn
Helyszín: Hadik Kávéház
Cím: 1111 Budapest, Bartók Béla út 36.
Tel.: 279-0920, www,hadikkavehaz.com

Februárban kétszer is lesz élő zene 
a Hadikban a vasárnapi ebéd mellé: 
4-én és 18-án 13.00 órakor kezd  
a Window zenekar, hogy jó hangu-
latban teljen a családi vagy baráti 
program. Február 13-án 19.00 
órakor újra lesz Hadik Irodalmi 

Szalon Csak Játék címmel. A vendég a Junior Prima 
díjas Vecsei H. Miklós színművész lesz, aki versről  
és színházról fog mesélni. Január 26-ától látható 
Kuba, Kolumbia, Ecuador Dél-Amerika lelke címmel 
Szűcs Péter fotókiállítása. – Nagyon sokat kaptam 
Dél-Amerikától. Például örülni annak, ami (aki) nekünk 
van, intenzíven megélni a pillanatot, hinni, jelen lenni, 
amit mi szép lassan elfelejtünk. Ezt a világot szeret-
ném közelebb hozni – fogalmazott a művész.

Újbudai Babszem 
tánCegyüttes
babszeminfo@gmail.com
www.facebook.com/ujbudaibabszem
Az Újbudai 
Babszem 
Táncegyüttes 
idén is készül 
a farsangra. 
Családi 
táncházzal és 
báli fellépésekkel 
kezdi a 2018-as 
esztendőt. Februárban az Albertfalvi Közösségi 
Házban tartják jelmezes Családi Táncházukat.  
A mulatságot a népmesék jegyében rendezik.  
A közös néptánc mellett lesz kézműves foglalkozás 
és mesemondás is. Ingyenes a belépés azoknak, 
akiknek a jelmeze egy népmesei szereplőt jelenít 
meg, legyen az felnőtt vagy gyermek.

 

2018-bAn is  
irány az A38!
Helyszín: A38 Hajó
Cím: petőfi híd budai hídfő
Tel.: 464-3940, www.a38.hu
Önt is várja Újbuda 
egyik legnagyobb, 
legváltozatosabb 
programokat kínáló 
független kulturális 
központja  
és szórakozóhelye, 
az A38 Hajó.  
A 2003-ban 
megnyílt A38 már másfél évtizede várja az 
érdeklődőket havonta hatvannál több programmal, 
a lehető legkülönbözőbb műfajokban a klasszikus 
rocktól a dzsesszen át a modern popzenéig. Nehéz 
egyetlen eseményt kiemelni, a www.a38.hu 
honlapon mindenki megtalálja a kedvére valót.

zene és vAlentin-nAp  
a Montázsban
Helyszín: montázs Art Café
Cím: 1119 Budapest, vahot utca 14/B
Tel.: 06/30/783-8125, www.montazsartcafe.hu
A rajongók ké-
rését teljesítve 
február 8-án 
19.00 órakor 
folytatódik 
Szabó Leslie 
bensőséges hangulatú koncertsorozata, február 
9-én 19.30-kor pedig a Gabó Acoustique, azaz 
Jónás Gabriella és Balogh Tamás akusztikus duója 
mutatja be az R&B, a soul, a neo-soul és a nu 
acid dzsessz világát. Február 14-én 19.00 órakor 
kezdődik a Chameleon Jazz Band gyertyafényes 
Valentin-napi koncertje, február 23-án 19.30-kor 
pedig a Géczi Laci–Éles Gábor duó lép fel. 

A piszkosak – 
rejtő jenő nyomoKBan
Helyszín: Karinthy Színház
Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 130.
Bemutató: 2018. március 2. 19.00
A Nézőművészeti Kft. első ízben tervez közös 
bemutatót a Karinthy Színházzal együttműködve.  
A két teátrum egyaránt fontosnak tartja a klasszikus 
magyar irodalmi értékeket, így esett a választás Rejtő 
Jenő tragikusan ellentmondásos alakjára, egyedi 
műveinek humorral teli világára. Rejtő, akárcsak 
hősei, nem vetette meg a kalandot és nem mindig 
tűrtőztette magát. Az iskolából kicsapták. Később 
színészetet tanult, de a színpadot is otthagyta... 
Szereplők: Bánovits Vivianne, Marton Róbert, Kovács 
Krisztián, Molnár Gusztáv, Katona László, Pápai 
Rómeó, Scherer Péter. Rendező: Scherer Péter

FmH
Helyszín: Temi Fővárosi művelődési Háza
Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 47.
Tel.: 203-3868
A Szerelem ereje – The power of love címmel kerül 
színpadra az FMH-ban 2018. február 14-én 19.00 órai 
kezdéssel a Valentin-napi szerelmes show-műsor, 
Céline Dion dalaival. A műsorban csodás számok 
szólalnak meg, látványos koreográfiákat láthat  
a nagyérdemű, életre kel a szerelem a színpadon  
és a nézőtéren. Várunk minden kedves érdeklődőt, aki 
szeretné romantikus hangulatban tölteni a Valentin-
napi estéjét. Jegyfoglalás: info@musicalstudio.hu 
Jegyár: normál 2000 Ft (széksoros lelátó), VIP 2500 
Ft (asztal). A szokásos programok mellett lesznek új 
klubkoncertek is: a Hundows február 16-án, a Liversing 
emlékzenekar február 23-án a csap a húrok közé.

BMk
Helyszín: Budapesti művelődési Központ
1119 Budapest, etele út 55.
Tel.: 371-2760
Február 15.–március 1. 
Grafikapályázat kiállítása.
Február 10. 9.00 óra 
Farsangi dekoráció, papírálarcok készítése – 
Mancsocska kézműves foglalkozás.
Február 10. 11.00 óra Életrevalók a mese vilá-
gában: Lengemesék – magyar akadálymentes 
rajzfilm vetítése. 
Február 21. 18.00 óra A képzőművészet nagy 
mesterei – Rippl-Rónai József művészete, előadás.
Február 22. 17.00 óra SZERÉNKE  
– Cicabarátok klubja.
Február 27. 18.00 óra Kalandozások  
a japán világ ellentmondásai között  
– dr. Kapitánffy Krisztina előadása.
Március 3. 11.00 óra Nagy akarok lenni!  
– zenés bábjáték.
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Az óceánig  
És vissza

szebeni Dóra

Citromos mákos tortanyolC szeletHez (20 Cm-es formáHoz): A tortAlApHoz: 150 g Hámozott AlmA koCkA,  100 G mandulaliszt, 40 G BurGonyaKeményítő, 2 eK. máK finomra darálva, 2 eK. KóKuszzsír,  2 ek. olívAolAj, 2 ek. CsiCserilé, 2 tk. AlmAeCet, fél Citrom reszelt HéjA, 1 tk. szódAbikArbónA,  ¼ tk. steviApor, Csipet só • a Citromos mázHoz: 70 G Kesudió 2–3 órára HideG vízBe áztatva,  1 ek. kókuszzsír, 15 g Agávészirup, 2 ek. Citromlé, 1 tk. reszelt CitromHéj, Csipet sóA sütőt melegítsd elő 180 fokra. A tortalaphoz párold meg az almakockákat: lefedett edényben tedd mikrohullámú sütőbe két percre, vagy párold a tűzhelyen egy lábasban,  egy evőkanál vízzel. Mérd egy mély keverőtálba a szilárd hozzávalókat: a mandulalisztet, a burgonyakeményítőt, a mákot, a citromhéjat, a szódabikarbónát, a steviaport és a sót. Alaposan keverd össze. Turmixold össze a párolt almakockákat a folyékony hozzávalókkal:  a kókuszzsírral, az olívaolajjal, a csicserilével, az almaecettel és egy evőkanál vízzel. Öntsd ezt a keveréket a lisztekhez: egy spatula segítségével óvatos mozdulatokkal keverd össze, nehogy kiűzd a keletkező buborékokat. Simítsd a tésztát egy sütőpapírral kibélelt 20 centis tortaformába, és tedd a sütőbe 15 percre. Nincs szükség tűpróbára, mert a burgonyake-ményítő sütés után is dolgozik, figyeld inkább az órát. A citromos máz hozzávalóit alaposan turmixold össze (mivel ez elég kis mennyiség, minél kisebb turmixot/aprítógépet válassz). Amikor a tortalap már nem forró, kend a tetejére a mázat.

zöldségcsili
négy személyre: 1 kisebb pAdlizsán (kb. 400 g), 2 kisebb Cukkini (500–600 g/db),  

2 naGy Kaliforniai papriKa vaGy Kápia (leHetneK KülönBöző színűeK), 2 répa 

(KB. 250 G összesen), 1 Konzerv Hámozott paradiCsom vaGy 4 érett paradiCsom, 

Hámozva, 1 naGy fej vörösHaGyma, 2 eK. KóKuszzsír, 2-3 Csepp folyéKony füst,  

fél lime leve, 1 tK. őrölt Csilipor, 1 tK. őrölt papriKa, 1 tK. őrölt Kömény,  

1 tk. szárított oregánó, 2 ek. AprórA vágott friss koriAnderlevél, késHegynyi 

stevia vaGy ½ eK. eritrit/nyírfaCuKor, Kevés frissen őrölt Bors, 2 tK. só 

Vágd 1×1 centis kockákra a zöldségeket: a cukkinit, répát, paprikát, paradicsomot.  

A padlizsánkockákat sózd be egy tálban, és tedd félre pár percre.  A hagymát aprítsd 

fel. Egy nagy lábasban forrósítsd fel a kókuszzsírt, és süsd rajta üvegesre a hagymát. 

Dobd rá a fűszereket: a csiliport (vagy madras curryt), az őrölt paprikát és a köményt. 

Keverj rajta egyet, hogy átforrósodjanak, de ne égjenek meg a fűszerek. Tedd hozzá  

a répa- és a paprikakockákat, és kevergetve süsd egy kicsit, amíg a szélük pirulni nem 

kezd. A padlizsánkockákról öblítsd le a sót, majd a cukkini- és a paradicsomkockákkal 

együtt tedd ezeket is a lábasba. Fűszerezd az oregánóval, folyékony füsttel, sóval, 

borssal, lime-lével, édesítővel. Fedő alatt, lassú tűzön főzd kb. 15 percig, amíg  

a zöldségek megpuhulnak. Kóstold meg, igazíts a fűszerezésen, és szórd meg  

a tetejét apróra vágott korianderrel Tálald avokádószeletekkel, tortillachipsszel.  

TIPP: Ha őrölt csili helyett enyhe madras curryt használsz, a fűszeres íz megmarad, 

de nem lesz csípős – így a gyerekek is szeretik majd.

misós zöldségleves HAt CsészéHez: 4 fej bArnA Csiperke (kb. 100 g), 1 nAgyobb sárgArépA (kb. 150 g),  
1 BöGre zöldBorsó (KB. 100 G, leHet faGyasztott is), 100 G leveles spenót (leHet 
faGyasztott is), 1 szál újHaGyma, 100 G tofu, 50 G misopaszta, 1 l zöldséGalapléForrald fel az alaplevet, közben szeleteld vékonyra a gombát és az újhagymát, 

reszeld le nagylyukú reszelőn a répát, vágd kisebb kockákra a tofut. A répát és  
a gombát tedd az alaplébe, majd főzd három percig. Add hozzá a borsót,  a spenótot és az újhagymát is, főzd további egy percig (ha fagyasztott  zöldségeket használsz, akkor az újraforrástól mérd az időt). A misót egy kis tálban  

keverd simára néhány kanál alaplével, majd öntsd a levesbe a tofuval együtt.  
Főzd még öt percig, hogy elkészüljön a leves.

Molnár Regina El Camino című 
kiállításával hívta fel magára  
a figyelmet: a téma és a képek 
megkapó hangulata, fényei 
ütős elegyet hoztak létre. Pedig 
nem is olyan régen fogott újra 
ecsetet. Szakmáját tekintve 
ugyanis élelmiszer-ipari mérnök, 
méghozzá borász. Dolgozott 
már borszaküzletben, bankban, 
fitneszteremben, jelenleg a 
szépségiparban keresi kenyerét. 
A festés egy olyan gyermekkori 
álma volt, ami a felnőtté válással 
lassan elkopott, évek is elteltek 
úgy, hogy nem születtek új 
képei. Mióta Újbudán dolgozik,  
a festés újra előtérbe került nála, 
de igazi áttörést a 2013-ban 
végigjárt El Camino hozott. Nagy 
lendületet adott, inspirációt, és 
persze az alkotáshoz szükséges 
lelki változást. Még az út során 
határozta el, megfesti és ki is 
állítja majd valahol a benne 
megfogant képeket. Azt még 
nem tudhatta, hogy az Őrmezei 
Közösségi Házban történik ez 
meg, ám az elhatározás olyan 

erős volt, hogy az alkotóerőt is 
megtöbbszörözte.

Regina nyolc évig készült  
arra, hogy végigjárja az  
El Caminót, amire Shirley 
MacLaine könyve ösztönözte.  
A Buddhista Főiskolán egy erről 
folytatott beszélgetés után 
az egyik barátja megjegyezte: 
„addig készülsz, amíg el sem 
indulsz!”. Másnap megvette  
a repülőjegyét, és belevágott, 
nem törődve a nehézségekkel, 
bízva abban, hogy ezek mind 
meg fognak oldódni. Igazi bá-
torság kell ahhoz, hogy kockáz-
tassunk néha, és lépni merjünk, 
önmagunktól várva megoldást. 
De ha sikerül ledönteni korlá-
tainkat, akkor meglepően nagy 
teljesítményekre is képesek 
lehetünk. Sokakhoz hasonlóan 
ő sem vallási indíttatásból ment 
el erre a zarándokútra, hanem 
a hitet keresve – önmagában, 
abban, hogy bízhat képessége-
iben. Sok gátlás és fal omlott 
le azóta benne, megnyílt, mer 
megmutatkozni, tud a hozzá 

fordulóknak lelki támaszt adni, 
segítséget nyújtani. Blogját  
a harmadik Caminója kapcsán 
kezdte írni: végigjárta már  
a 910 kilométeres francia út 
után a 650 kilométeres portugál, 
illetve a valamivel rövidebb 
aragóniai utat is. Tervezi, hogy 
idén ismét elindul, mert  
a szabadságélmény, az elkép-
zelhetetlen mennyiségű „énidő” 
újra és újra hívja az embert. 
Ráadásképpen pedig ott vannak 
az úton kötődő barátságok, 
kapcsolatok, és a Santiago 
de Compostelához, illetve az 
óceánhoz érkezés rituáléjának 
ereje. Első útja a „világ végén”, 
vagyis Finisterre partjainál ért 
véget, ahol a szokásokat követve 
ő is elégetett egy ruhadarabot, 
mintegy elengedve minden 
bánatát, amit addig vitt. Ami 
megmaradt, az egy tehetséges, 
nyitott, sokoldalú ember, akivel 
még biztosan találkozhat  
a közönség magával ragadó 
stílusú alkotásaiból rendezett 
kiállításain.
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tapoDy-németH katalin

finnországról gyAkorlAtilAg mindenkinek 
A finnugor nyelvrokonság és A mikulás 
jut eszébe, pedig Az ezer tó országA ennél 
soKKal töBBet rejt. a Gellért-HeGyen műKö-
dő finnaGora ezt iGyeKsziK Bemutatni eGész 
Közép-európánaK.

FinnAgora  
– Északi fÉny 
BudapesTen

Tavaly Finnország függetlenségének 100. évfor-
dulójától volt hangos a sajtó – beleértve a Pont 
magazint is –, ám elég kevés szó esett közben  
a külképviselet mellett 2004 óta működő kulturális 
intézetről, a FinnAgoráról, amely pedig az ünnepi 
programok szervezéséből is komolyan kivette 
részét. A FinnAgora az északi ország tizenhét kultu-
rális és tudományos intézetének egyike, fő küldeté-
se, hogy képviselje, bemutassa Finnországot, a finn 
kultúrát és a tudományos eredményeket, valamint 
a finn gazdasági szereplőket Magyarországon 
és a környező országokban. – A kulturális élet 
csillagai mellett olyan témákat hozunk el, amelyek 
Magyarországon is érdekesek lehetnek – mondta el 
Bogdán Lilla, az intézet ügyvezetője. Eddigi műkö-
désük során azt tapasztalták, úgy tudják a legtöbb 
embert elérni, ha helyi szervezetekkel együttmű-
ködve szervezik programjaikat, ahogyan tették ezt 
a 2017-es ElevenŐsz során is. A FinnAgora szoros 
kapcsolatban van a nagykövetséggel, ám mégis 
teljesen önállóan működik.

FILM, JAZZ, DESIgn
Az intézet legnépszerűbb eseménye minden 
kétséget kizáróan a 2011-ben indult Finn 
Filmnapok rendezvény, amely évről évre sokakat 
vonz, hiszen a díjnyertes alkotások mellett több, a 
nemzetközi porondon is ismert finn filmes szemé-
lyiség teszi ilyenkor tiszteletét a vetítéseken vagy 
az azokat követő beszélgetéseken. Idén februárban 
a Toldi moziban látható programban szerepel az 
Euthanizátor című thriller, amely a 2017-es Tokiói 
Filmfesztiválon elnyerte a legjobb forgatókönyv 
díját, a Star Boys, amely a fiatalok szemszögéből 
mutat meg fájdalmas családi kapcsolatokat és 
barátságokat, valamint Zaida Bergroth legújabb 
produkciója, a Miami is, amelyben hosszú idő után 
újra egymásra talál egy testvérpár.  

Érdemes megemlíteni a Budapest Music Center 
és a FinnAgora tavalyi, New Jazz from Finnland 
projektjét, amely idén is folytatódik. A kortárs 
finn dzsesszélet szereplőinek legjavát és legiz-
galmasabb feltörekvő előadóit bemutató sorozat 
azért is érdekes, mert a megszokott alkalmakon 
túl hangulatos házi koncertek tették színessé. 
Természetesen a dizájn sem maradhat ki a sorból: 
a 2017-es Budapest Design Weeken a Szatyor 
Art Space-ben nyitottak pop-up boltot, amelynek 

választékát Minna Särelä, a Helsinki Design Negyed 
igazgatója állította össze. Idén új finanszírozási 
eszközt is indítanak a finn, illetve a közép-európai 
színészeknek, támogatva őket abban, hogy Közép-
Európában és Finnországban is felléphessenek. 

Folyamatosak a könyvbemutatók és felolvasások 
is, mi több, a nagykövetséggel és a Petőfi Irodalmi 
Múzeummal karöltve a tavalyi évforduló kapcsán 
egy könyvespolc-installáció segítségével mutatták 
be az elmúlt tíz év finn szép-, illetve gyermekiro-
dalmi termését. És ha már évforduló: ugyancsak 
a FinnAgorának köszönhettük a Gellért-hegyen 
a december végi Aurora Borealis fényszobrot és 
hangkompozíciót, amelyet az északi sarkkörtől 
északra időszakosan látható természeti jelenség 
ihletett.

KöZöS ügyEK
– Az események tervezésekor igyekszünk megfelel-
ni a közösség igényeinek, miközben mindkét ország 
legfontosabb társadalmi kérdésein is rajta tartjuk 
a szemünket, hiszen ebből ők is profitálhatnak 
– tudtuk meg az ügyvezetőtől. Ennek talán egyik 
leglényegesebb sarokpontja az idén is megrende-
zendő A Tanulás Újratöltve című konferencia.  
Tavaly olyan magyartanárokat vártak erre, akik 
nyitottak az érdekes, izgalmas újdonságokra  
a tanítás, valamint a digitalizáció területén, inspirál-
va őket, hogy merjenek aktív szerepet vállalni az új 
módszerek fejlesztésében, mert a jövő oktatását  
a pedagógusok határozzák meg. 

TáRSADALMI KéRDéSEK
A társadalmi kérdéseknél maradva: a Nemzetközi 
Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválhoz csatla-
kozva bemutattak egy autizmus spektrumzavarral 
élő fiatalember mindennapjait ábrázoló alkotást 
(becslések szerint hazánkban minden századik 
gyermeket érint ez a probléma). Hasonlóan  
fontos program volt a Miranda – a cigány holo-
kauszt című kiállítás, amelyet a kultúrák közti 
párbeszéd és a történelemoktatás reformja iránti 
elkötelezettség inspirált. A tárlat célja az volt,  
hogy ráirányítsa a figyelmet a II. világháború idején 
végbe ment roma holokausztra, illetve közelebb 
hozza a közönséghez a roma művészetet  
és kultúrát.

pont | újbudai kulturális magazin | 27



AlbertfAlvi 
Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes u. 45–47.

akh@ujBuda.hu tel: 2046788
pontmagazin.hu/albertfalva
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3. szombat 20.00
farSangi bÁl
Zene: Bulletproof Band
Welcome drink, táncbemutatók, bűvészműsor, jelmezverseny és 
tánc, tánc, tánc... Belépőjegy elővételben: 2000 Ft
 
13. kedd 18.00
ÁrnYÉK ÉS fonÁKJa
Fazekas Bence fotókiállításának megnyitója
A tárlat március 9-ig látható, hétköznapokon 10 és 19 óra között.

17. szombat 18.00
„hol a bolDogSÁg moStanÁban?  
barÁtSÁgoS meleg SzobÁban.”
Házimuzsika Mozart, Dvořák, Bartók műveiből,  
és a magyar irodalom téli hangvételű gyöngyszemei  
az albertfalvi Ludmány család előadásában. Részvételi díj: 600 Ft/fő

19. hétfő 18.00
CuKrÁSzDa
Sütemény & irodalom 
zsoltibacsikonyhaja.blog.hu
Tiramisu & Boccaccio: Dekameron. Részvételi díj: 300 Ft/fő

20. kedd 18.30
nŐI saROk
A grafológia mint önismereti eszköz
Vendég: Szeifert Zsuzsa grafológus, életvezetési tanácsadó
Nőket érintő témák, nemcsak nőknek.
A részvétel ingyenes

27. kedd 18.00
etele helYtÖrtÉneti KÖr
Gazdagrét az ország legismertebb lakótelepe
A vetített képes előadás és beszélgetés keretében megismerhetjük 
Gazdagrét múltját, illetve a lakótelep építésének történetét,  
valamint szót ejtünk az Újbudai Kirakósról is. A részvétel ingyenes

+ 1 tANfolYAmi AJáNlAt
balett-SzÍnpaDi tÁnC
Balett- és táncoktatás az általános iskolás korosztály részére 
Ascher Ágnes táncművész vezetésével.
A táncórákon komplex mozgásképzés történik: előkészítő 
gimnasztika, rúd gyakorlat, közép gyakorlatok és ugrások.
Az alapformák megtanulása mellett a növendékek táncetűdöket 
is tanulnak, amelyen a koreográfia megtanulása során a gyerekek 
gazdagodnak az egymástól való függőség és összetartozás, vagyis 
a közösen létrehozott produkció élményével. Foglalkozások:  
hétfőnként 16.30-18.00 óra között.

Tanfolyamaink, klubjaink  
és részletes programajánlatok: 
pontmagazin.hu/albertfalva

GAZDAGRÉTI  
KÖZÖSSÉGI HÁZ

1118 Budapest, törökugrató u. 9. 
Tel: (06-1) 246-5253  

e-mail: gkh@ujbuda.hu
ponTmagazin.hu/gazdagreT
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10. szombat 10.00
CSinÁld magad WorkShop – CSoki, CSoki, CSoki
Hogyan készül a csoki? Itt megtanuljuk a Süss Édes Élet Csoki 
Manufaktúra saját receptúrájával, és a terméket haza is lehet vinni. 
Csokigolyókat készítünk, megtanuljuk mi az a temperálás,  
és még díszítjük is a csokit, hogy szép legyen. Előzetes regisztráció 
szükséges: gkh@ujbuda.hu címen. Díj: 2900 Ft/fő

11. vasárnap 10.00–11.00
VarÁzSSzőnyeg meSe VaSÁrnap 
hamupipőke
„Óh, bárcsak én is elmehetnék a bálba!” - sóhajtott fel 
Hamupipőke. És a csoda megtörténik. Nemcsak a bálba jut el, 
hanem a herceg feleségül is veszi. Szicíliai jellegű marionett játék, 
korabeli ruhákba öltöztetett figurákkal.
Jegyár: 800 Ft/fő, családi jegy (2+2): 2500 Ft és (2+3): 3000 Ft

12. hétfő 10.00
loVe your belly 
Hasizomfejlesztő és Regeneráló tréning
A szétnyílt hasizom nem csak rosszul hangzik, hanem komoly 
problémákat is okozhat!  
Sokan nem is tudnak róla, hogy ez rejlik a tüneteik mögött... 
Egyszer kell eljönnöd a tanfolyamra, ahol kb. két órában elméleti  
és gyakorlati oktatásban részesülsz. Tudni fogod mi az, ami 
számodra tilos és megtanulod a technikáját, miként lehet a szétnyílt 
hasizmod ellenére lapos és izmos a hasad. Díja: 8000 Ft

17. szombat 16.00–19.00
gazdagréTi mini karneVÁl
Bújj jelmezbe, és töltsd velünk a délutánt! Lesz mini karaoke, 
partiszemüveg-készítés, mini disco, tombola és sok-sok játék. 
Állatok farsangja – mese, zene, tánc interaktív gyerekkoncert.  
A felnőttek az „anyumegőrzőben” tudnak kikapcsolódni!  
Hangulatfelelős: Misi bohóc
A belépő: 700 Ft, ebben benne van egy limonádékoktél és egy tombola
 
alakformÁló-zSírégeTő edzéS
minden kedden 19.00–20.00
Egyszerű gyakorlatok, garantált izzadás! Egyszerre fejleszti  
a keringési rendszert, égeti a zsírt és feszesíti az izmokat.  
Saját testsúly, gumikötél, súlyzó, labda, gymstick eszközökkel 
végzett gyakorlatok.

piloxing edzéS
minden csütörtökön 19.00–20.00
A piloxing egy intervall edzés nőknek, a pilates és a box ötvözete 
egy kis tánccal fűszerezve. Magas és alacsony intenzitású, ezen 
belül is kardió és erőfejlesztő gyakorlatok sorozataiból álló blokkok 
váltják egymást. Egész testet átmozgató, intenzív óra.
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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)

3. szombat, 18.00 ÚjBudaI FarSanGI SvÁBBÁl
Jelentkezés és információ: Imreh Ferenc,  
elnök (imreh.ferenc@freemail.hu, 20/9818240, 1/2275401)

16. péntek, 17.00 GyapjÚval a vIlÁG KÖrül
A foglalkozás témája: erdei manó készítése tűnemezeléssel,  
díja 4000 Ft/fő/alkalom
Kérjük, regisztráljanak a kkh@ujbuda.hu e-mail címen  
vagy az 1/4245363-as telefonszámon.

17. szombat, 10.00 GarÁZSvÁSÁr
Asztalfoglalás és információ:  
1/4245363, kkh@ujbuda.hu

február 23.–március 21.
FarSanGI SZoKÁSoK 
Kiállítás

24. szombat, 10.00–13.00
FarSanG
Interaktív gyermekműsor, kézműves foglalkozás,  
házi készítésű jelmezek versenye
Belépő: 800 Ft/fő, Családi jegy: 2400 Ft

Egészségmegőrző programok

GerIncjóGa 
– Csoportos mozgásterápia, a teljes test  
átmozgatására. Hétfő 18.00–19.30
callanetIcS 
– Mélyizomtorna hölgyeknek. 
Péntek 11.00–12.00
pIlateS
Péntek 10.00–11.00

Tanfolyamok, foglalkozások
aIKIdo
Tradicionális japán alapokra épülő modern, önvédelmi jellegű 
harcművészet oktatása. 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

KelenvÖlGyI FeStőISKola 
Barlai László festőművész vezetésével  
(Információ: 20/477-3186)
Csütörtök, péntek: 16.00–18.00

Új foglalkozás kelenvölgyben! 
ZumBa 
Szerda: 17.00–18.00

Ő r m e z e i 
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
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február hónapban a galériában:
Távoli harangszó – Kréher PéTer emléKKiállíTása
Megtekinthető: február 27-ig

3. szombat 10–14 óra
Farsangi mulatozás  
és Télűzés a vadrózsáK néPTáncegyüTTessel
A műsoron táncház, kézműves foglalkozás és fánksütés  
Részvételi díj: 600 Ft/fő
 
10. szombat 19 óra Színházterem
alekszej arBuzov:  
Kései TalálKozás – lírai jáTéK KéT részben
A Tarka Színpad előadása
Tisztességben megőszült férfi és nő „kései találkozásának” 
történetét idézi meg bájjal és humorral a színdarab, amely könnyből 
és mosolyból szőtt mese a szerelemről. A legendás kettős szerepét  
Szesztay András és Bakos Vera alakítja.
Zenei szerkesztő: Bencsik László
Rendező: Köllő Miklós
Belépődíj: 1000 Ft Nyugdíjas/diák: 600 Ft

17. szombat 19 óra Színházterem
noszTalgia TáncesT „KülönKiadás” 
Bakacsi Béla születésnapja alkalmából
Asztalfoglalás, jegyvásárlás hétfőtől péntekig, 10–18 óráig
Érdeklődni: 1/309-0007, e-mail: okh@ujbuda.hu,  
ormezei.k@gmail-com. Belépő: 1200 Ft

24. szombat 20 óra Színházterem
még egy Kis Farsang! 
Közreműködik a CselesCsávók  
zenekar/rockabilly, swing
Hiánypótló táncmulatság és jelmezes karnevál a maszkabálokat 
elszalasztóknak! Jegyár: 2 000 Ft Jelmezben: 1500 Ft

most induló tanfolyamaink!
gyaPjúval a világ Körül
– hagyományőrző kézműves foglalkozás
Minden hónap harmadik keddjén 18–21 óra között.
Dátum: február 20. Karkötő vagy  
nyaklánc klasszikus vizes-nemezeléssel. 
Kedvenc színeidet használva egyedi ékszert készítünk.
Díja: 2.500 Ft/fő/alkalom, amely egyetlen tárgy elkészítését foglalja 
magában. Vezeti: Lőrinczné Kiss Veronika oktató

gyereKjóga 
6-12 éves korosztály számára,  
minden kedden 16–17 óra között.
Ára: 800 Ft/alkalom, bérlet /4 alkalom/: 3 000 Ft.
Megfelelő számú jelentkezés esetén indul.  
Az első alkalom ingyenes.
Vezeti: Fige Jánosné oktató



B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR
1111 Budapest, Bartók Béla út 32.  

Telefon: +36 1 787 00 39 | E-mail: b32@ujbuda.hu 
b32.jegy.hu | www.b32kulturter.hu | www.facebook.com/B32kulturter

Teljes ár: 2200 Ft
Diák/nyugdíjas jegy:  
1700 Ft

TESTVÉREST
a Nézőművészeti Kft. 

előadása

játsszák:  
Katona László,  
Scherer Péter,  
Simkó Katalin

dramaturg:  
Gyulay Eszter

asszisztens:  
Hodászi Ádám

jelmez:  
Pirityi Emese

zene: Katona László  
és Molnár Gusztáv

dalszöveg:  
Molnár Gusztáv

rendező:  
Scherer Péter

2018. február 14.,  
szerda 19 óra

Az Őrmezei Közösségi Házban 
február 24-én, szombaton 20 
órától Még egy kis Farsang! 
címmel különleges programra 
invitálják az érdeklődőket. 
Közreműködik a CselesCsávók 
zenekar (rockabilly, swing 
kifulladásig!). Hiánypótló  
táncmulatság és jelmezes 
karnevál a színházteremben  
a maszkabálokat elszalasztók-
nak! A közösségi ház nem titkolt 
szándéka, hogy az esemény 
elnyerje A farsangi afterpartik 
legjobbika címet, amire nem 
kevés esélyt jelent a méltán 
népszerű CselesCsávók formáció 
muzsikája. Posztapokaliptikus 
farsangi hacacáré a már 
szennyesbe dobott jelmezek 
újrahasznosításával. Belépő: 
2000 Ft, jelmezeseknek 1500 Ft.

 

A Kelenvölgyi Közösségi Házban 
február 24-én, szombaton 
10-től 13 óráig tart a Farsang 
van, és álarcban elmennék egy 
jó bálba című játékos, interaktív 
gyerekműsor a Csörömpölők 
Együttes fellépésével. Aki ott lesz, 
megismerkedhet a méltán világhí-
rű gróf Füllentő Péterrel, illetve 
a mindig váratlanul érkező Bacz 
Iluskával, valamint kiderül, hogy 
a farsangi bálban milyen különös 
teremtményekkel szórakozhatunk 
együtt – bizony, nem is mindig 
felhőtlenül. A műsor után kéz-
műves foglalkozás várja az ügyes 
kicsiket és nagyokat a Kenderkóc 
Népi Játszóház közreműködésé-
vel, ahol busóálarcot készíthetnek 
a résztvevők. A programot a házi 
készítésű jelmezek hagyományos 
versenye zárja. Belépő: 800 Ft, 
családi jegy 2400 Ft.

Február 17-én, szombaton 
16-tól 19 óráig Gazdagréti Mini 
Karneválra várja a családokat 
a Gazdagréti Közösségi Ház. 
Bújjon hát mindenki jelmezbe,  
és töltse játékkal a délutánt, 
hogy sikerüljön elűzni a telet! 
Fél ötkor kezdődik az Állatok 
farsangja című zenés-táncos, 
interaktív gyermekkoncert.  
Bárki kipróbálhatja hangját  
a minikaraoke közben, készíthet 
partiszemüveget, diszkózhat, 
mint a nagyok, és a tombola 
sem marad el. A felnőttek 
eközben az „anyumegőrzőben” 
tudnak beszélgetni, lazítani, 
kikapcsolódni. A hangulatfelelős: 
Misi bohóc. Belépő: 700 Ft, 
ebben benne van egy limonádé-
koktél és egy tombolajegy ára is.

 

Farsangi programok  
az újBudai  
közössÉgi házakBan
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A farsang a tavaszvárás pogány 
szertartásaiból nőtte ki magát,  
a zajos mulatozás, eszem-iszom, 
bolondozás és nem utolsó-
sorban a párkeresés ünnepe 
Magyarországon a középkorban 
honosodott meg. A kereszténység 
előtti időkből származó farsangi 
mulatságokat az „erkölcsös” 16. 
és 17. században nem eredetük, 
hanem bujaságot szimbolizáló 
szokásaik miatt tiltották. Dacára 
azonban az egyházi tiltakozásnak, 
a tél végi ünneplést nem tudták 
visszaszorítani. 

néPHAgyoMány
A hazai farsangi szokások jellem-
zően német eredetű néphagyo-
mányokra épülnek. Legrégebbi 
képviselői a farsangi köszöntők, 
valamint a maszkos-jelmezes 
felvonulások, az úgynevezett ala-
koskodások. Az ebből a kultúrkör-
ből származó tradíciók elsősorban 
a nép, a városi polgárság és vidéki 
parasztság körében találtak 
termékeny talajra. Az arisztokrá-
cia körében inkább a nép által úri 
huncutságnak tartott, fényűző 
itáliai eredetű karneválozás ter-
jedt el. Mindez már Mátyás király 
idejében is megjelent, elsősorban 
az itáliai–francia reneszánsz 
mintát követő álarcos mulatságok 
formájában. 

Később az alacsonyabb rangúak 
is átvették a táncmulatságok 
szokását, sorra szerveződtek a 
különböző foglalkozási, illetve 
nemzetiségi csoportok báljai, 
mint például a céheké, ahol egy-
egy szakma képviselői ünnepeltek 
közösen. Hódítottak a területi 
alapon szerveződő események is, járomi zsuzsanna

álarcra fel,  
iTT a farsang! 

vízKereSzTKor, AzAz jAnuár 6-án KezdeTéT veTTe 
A FArSAnG, A lAKomázáS éS A BálozáS idŐSzAKA. 

idŐTArTAmA válTozó, HiSzen zárónApjA mindiG 
A mozGóünnep HÚSvéT idŐponTjáTól FüGG,  

Az AzT meGelŐzŐ BöjT KezdeTéiG, AzAz HÚSHA-
GyóKeddiG, eGyeSeK SzerinT HAmvAzóSzerdáiG 

TArT. uTóBBi idén FeBruár 14-ére eSiK  
– AddiG irány A mASzKABál! 

tipikusan ilyenek voltak a batyus 
bálok, ahová a résztvevők maguk 
vitték az  ételeket és italokat.

ég vELED, HÚS
A farsangi időszak csúcspontja a 
karnevál, hagyományos magyar 
nevén „a farsang farka”. Ez a far-
sangvasárnaptól húshagyókeddig 
tartó utolsó három nap, ilyenkor 
vesznek búcsút a böjtölők negy-
ven napra a hústól – „carne vale” 
latinul annyit tesz, ég veled, hús 
–, de valójában a téltől is. Számos 
városban ekkor rendezik meg a 
híres jelmezes parádékat, mint 
például Rio de Janeiróban vagy 
Velencében, Magyarországon 
pedig a hazai farsang legneveze-
tesebb rendezvényét, a mohácsi 
busójárást.  

FánK MInDEn MEnnyISégBEn
Az álarcos mulatságokat gazda-
gon terített asztalok jellemzik: 
ilyenkor jó zsíros ételeket főztek, 
és sokat ettek, abban a hitben, 
hogy így bő lesz a termés, és 
kövérre híznak a disznók.  
A lakomák a különféle húsokból 
készített levestől a sülteken, ká-
posztán és kocsonyán át a tipikus 
édességekig tartottak, ezek közül 
természetesen nem hiányozhat-
tak a különféle fánkok. Utóbbinak 
sok helyen mágikus erőt tulajdo-
nítottak, a Szerémségben például 
azért sütötték minden háznál, 
hogy a vihar el ne vigye  
a háztetőt. Az eredeti szalagos 
farsangi fánk, továbbá a rózsa-
fánk, a forgácsfánk (csöröge),  
a cseh fánk mind-mind a farsangi 
asztalok kedvelt csemegéje ma is.
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kiállítás
kovács Gabriella

szaBadaBB  
szín- és formakeresésre  
vágytam…
a KépGrafiKus véGzettséGű 
korCsmár eszter/kores 
pályájA kezdetén A képregény, 
A stenCil Art és A tipográfiA 
elemeiBől alKotta meG for-
mAnyelvét, AzótA sok mássAl 
kísérletezett. A trezor gAlé-
riábAn b-oldAlAs formAke-
resések Címmel február 8-án 
nyíló kiállításán kerámiákAt, 
festményeket és ékszereket 
látHAtunk.

Korcsmár Eszter sokoldalú 
képzőművész. Bár karrierje 
grafikusként kezdődött, 2010 
óta Art_Kores márkanév alatt 
készíti egyedi ékszereit és 
műtárgyait. A festést, rajzolást 
soha nem hagyta abba, de  
a film- és rajzfilmkultúrából, 
a pop világából beemelt 
figurái folyamatosan változnak. 
Manapság leginkább egyszerű 
foltokat, nonfiguratív műveket 
készít. „A kísérletezés létele-
mem. A keresés, a tapogatózás 
filozófiai csatornákat nyit meg  
a számomra. Örök éhség ez 
ebben a nemtudásban, homá-

lyos univerzumban. Mi mást is 
csinálhat az ember, mint örökké 
új dolgokat próbál ki.”

Pályája elején a család,  
a baba, a nő motívuma és  
a média volt a fő témája. Később 
a Star Wars ikonikus alakjait 
festette vászonra. Képeinek 
szereplői virágos vagy pöttyös 
háttérben rejtőzködtek, ezt 
később raszterrel váltotta fel. 
„Ezt a ‘zavaró’ hátteret azért al-
kalmazom, hogy a néző keresse 
azt a közelséget, ahonnan a kép 
számára befogadható, emellett 
hangsúlyozni szeretném, hogy 
amit ábrázoltam, az is csupán 
egy töredékes mintázat.” 

Az elmúlt időszakban – meg-
unva korábbi témáit – új formák, 
képi megoldások felé fordult: a női 
és férfi szereplők eltűntek a mű-
veiből, a tárgyalkotás, a keramikus 
művészet lépett előtérbe. „Egy 
szabadabb szín- és formakere-
sésre vágytam, ami most mentes 
a direkt hozzárendelt tartalmaktól. 
Talán az egyetlen, ami megmaradt 
a korábbi figuratív világból, az a 

kezek megjelenítése gesztusként, 
vagy csak formaként. A kerámia 
nekem az agyag felfedezéséről 
szól, és persze az esztétikum 
kereséséről.” 

A képzőművészet mellett az 
újrahasznosított anyagokból 
készülő dizájnékszerek is fontos 
szerepet játszanak Eszter életé-
ben. Játékos, egyedi láncai, kar-
kötői talált tárgyakból, műanyag 
katonákból, apró babákból, pici 
fémdarabokból készülnek. „Erős 
késztetést éreztem arra, hogy 
összerakjak pár egymáshoz illő 
színes formát, akár olyanokat 
is, amelyeket random találok az 
utcán. Hogy egy karkötő például 
olyan legyen, mint egy koan, 
vagyis egy olyan feladvány, 
amelyet csak akkor oldottam 
meg, ha az összes megfelelő 
tartozékot megtaláltam.  
Úgy érzem, a játékosság és az 
állandóan változó nézőpont az, 
ami közös a festészetemben,  
a kerámiatárgyaimban, valamint 
az ékszereimben.” 

2018. február 24. 
szombat 20 óra

Afterparti*
a CselesCsávók zenekarral 
... avagy hiánypótló 
táncmulatság és jelmezes 
karnevál a maszkabálokat 
elszalasztóknak!

* posztapokaliptikus farsangi 
hacacáré a szennyesbe 
kidobott, de még mosásra 
nem kerülő jelmezek 
újrahasznosítása révén.

 Jegyár: 2000 Ft
 Jelmezben: 1500 Ft

Még egy kis 
FArsAng! 

őrmezei Közösségi Ház
Cím: 1112 Budapest, Cirmos u. 8., 
Tel.: +361 / 309-0007
www.pontmagazin.hu/ormezo
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a tranzit art Café már 13 éve műKödiK a Kosz-
tolányi dezső téren, ám az épülete ennél jóval 
régebbi, és egyáltAlán nem kávézónAk készült. 
a tervezőt diCséri, HoGy méGis BeváliK.
Újbuda történetére jellemző, hogy Budapest kapu-
jaként szolgál. Mindig is futottak erre országutak, 
majd a déli vasútvonal kiépítése gyorsította fel a 
városrész benépesülését. Az új vasútállomásokat 
HÉV és villamos kötötte össze a környékbeli 
településekkel, valamint a belvárossal, de itt nyílt 
meg Budapest első olyan nemzetközi repülőtere is, 
amelyet kifejezetten e célra építettek. A légikikötő 
a II. világháború után átköltözött Ferihegyre, a földi 
közlekedés azonban mind sűrűbb lett, egyre újabb 
viszonylatok és megállók létesültek a gyorsan 
növekvő népességű XI. kerületben. 1960-ra az itt 
élők száma már megközelítette a 110 ezret, és a 
következő évtizedekben még tovább emelkedett, 
így szükség is volt a tömegközlekedés fejlesztésé-
re. A lakóházakkal körbevett, 1947-től Kosztolányi 
Dezső nevét viselő térre így került 1963-ban 
autóbusz-pályaudvar.

A Pest megyei helyközi buszközlekedést 
bonyolító MÁVAUT a terveket az út-, illetve 
vasúttervezés ügyében akkoriban illetékes mér-
nökcsapattól, az UVATERV-től rendelte, az építész 
Félix Vilmos volt. A szigorú rövidítés mögött a hazai 
építészet egyik fontos korabeli központja rejtőzik, 
az 1955-ben elhalálozott Nyíri István hatásának 
köszönhetően ugyanis nívós középületek kerültek 

ki az UVATERV tervezőasztalairól. Korábban Félix is 
dolgozott együtt Nyírivel a csepeli postaépületen, 
amellyel egy időben készült el a korszak, illetve 
Nyíri István egyik kiemelkedőnek tartott munkája, 
az Engels téri (a mai Erzsébet tér) autóbusz-pálya-
udvar. A tervezőmérnöknek tehát volt megfelelő 
képzettsége és tapasztalata ahhoz, hogy minőségi, 
az idő próbáját kiálló művet alkosson, és öt évtized 
távlatából nyugodtan kijelenthető: sikerrel járt.

A periódusra jellemző volt, hogy még a funkcio-
nális létesítményeket sem hagyták teljesen díszte-
lenül, az újbudai buszpályaudvarra például mozaik 
került – postakocsi két csinos lóval. Rácz András 
műve ma is látható, csak úgy sugárzik belőle a 20. 
századi hangulat. És ez az egész épületegyüttesre 
igaz – ami nem mindig feltétlenül előnyös. Ha azt 
mondjuk, építészeti kincsek, akkor általában nem 
az ’50–’60-as évekre gondolunk. A közvélekedés 
szerint ebben az időszakban elnagyolt, művészi 
finomkodást nélkülöző betonépületeket húztak 
fel nálunk, és első ránézésre ez a pályaudvar sem 
kivétel ez alól. Ám ha kicsit elmerülünk a részletek-
ben, már egészen más vélemény alakulhat ki. 

Kezdjük azzal, hogy az épület nem szimplán 
kocka: Félix Vilmos négyzet és háromszög 
alapformákkal dolgozott, ezzel egyrészt Vasarely 
munkáira utalva, másrészt ellenpontozva a köze-
lében álló másik forgalmi építményt, a szabályos 
kör alakú Gombát. A tető sem csak az eső ellen 
véd, hiszen a koszorú felett lebeg, és a kettő között 

Építő MűvÉszeT

körbefutó ablakok még a szürke téli napokon is 
elegendő fényt nyújtanak a betérőknek. A járatukra 
váró utasokat ugyan betonpadok várták, ezeket 
azonban belülről, spirálisan futó vascsövekkel 
fűtötték. A pénztárak mellett büfének is volt hely, 
így tehát a látszólag egyszerű buszváró meglepően 
komfortos volt.

A MÁVAUT-, később Volán-buszok ingázókat 
hordtak a Kosztolányi Dezső térre. Érdről, 
Biatorbágyról, illetve Százhalombattáról szálltak 
át itt a kék fővárosi buszokra, vagy indultak 
tovább gyalog a Budapesten dolgozók, no és 
persze az újbudai gimnáziumok vidéki tanulói. 
Aztán változtak a közlekedési szokások, így az 
ezredfordulón átköltözött a vasút mellé a busz-
csomópont. A Kosztolányin lakók tehát végre nem 
kaptak annyi füstöt (igaz, az utolsó kék busz csak 
2016-ban hagyta el a teret). A BKV nem használta 
ezt a várót, így a Volán kiköltözését megsínylette 
az épület: úgy tűnt, a fővárosi önkormányzatnak 
nem volt vele terve, hagyta pusztulni, végül átadta 
Újbudának. Itt a második hasznosítási pályázat 
kiírása sikerrel járt, egy vállalkozó szellemű csapat 
ugyanis azzal jelentkezett, hogy a riasztó állapotú 
épületet kulturális kávézóvá alakítja. Bár sokan 
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bolla GyörGy

nem hittek a projekt sikerében, 2004-ben mégis 
megnyílt a Tranzit Art Café, és ezzel Félix Vilmos 
műve immár új szerepben bizonyít.

A Borsay Attila tervei szerint készült átépítést  
a szakma nívódíjjal jutalmazta, hiszen úgy adott új 
funkciót a létesítménynek, hogy eredeti értékeit 
nemhogy csökkentette volna, de fel is erősítette. 
A cél a megtisztítás, az alapformák kiemelése volt, 
és csupán annyira alakították át a helyiségeket, 
amennyire a kávézók szabályai megkövetelték. 
A betonülőkéket sajnos ki kellett építeni, de 
helyettük padlófűtés készült, hogy továbbra se 
kerüljenek radiátorok a hatalmas üvegfelületek 
elé. Ezeket új hő- és hangszigetelő ablaktáblákra 
cserélték, amelyek ugyanúgy a földig érnek, mint 
korábban – bár időközben kiderült, télen még így 
is túl sok hideget hoztak be a kávézóba, így hűvös 
időben burkolat kerül az alsó részre. A világítás 
kialakításánál arra törekedtek, hogy éjjel se 
szűnjön meg a tető „lebegése”, a betonpasszázs 
pedig két oldalra parkot kapott (a buszok helyett), 
így jött létre a város közepén egy kerthelyiség.

Az átalakítás sikerét igazolja az is, hogy ma már 
az épület védettséget élvez, azaz eredetisége és 
értéke elismert, nem lehet átépíteni vagy lebontani. 
Bár a nyitáskor a 4-es metró majdani megállójának 
forgalmára is számított a Tranzit, ez végül nem  
a Kosztolányira került – cserébe a valaha zsúfolt, 
zajos tér most már a nyugalom szigete, a lakók és  
a kávézó vendégeinek legnagyobb örömére.  
A Tranzit legfontosabb üzenete azonban az: nem 
kell, hogy csúnya legyen, ami vasból és betonból 
épült. A hazai történelem dicstelenebb korszakaiban 
is készültek olyan házak, középületek, amelyek 
valódi értékkel bírnak, és még ma is díszei környeze-
tünknek, hasznos terei városunknak. 
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játék A Ponttal
Tavalyi utolsó számunk lapzár-
tája után sorsoltuk ki novemberi 
kvízjátékunk győzteseit, akiknek a 
nevét a Facebook-oldalunkra és az 
ujbuda.hu oldalra is kitettük. Ettől 
függetlenül még néhány héttel 
később is kaptunk telefonokat 
a játékosoktól – természetesen 
magazinunkban is közöljük a 
nyertesek nevét. A nyereményük 
egy-egy ajándékcsomag volt, 
amelybe egy fényterápiás kezelésre 
szóló utalványt, könyveket, a B32 
Galéria és Kultúrtérbe szóló jegyeket 
és sok kis meglepetést rejtettünk. 
A csomagot a Pont magazin és 
az Újbuda lap szerkesztőségében 
(1113 Bp., Zsombolyai utca 5., II. 
emelet, 209.) vehetik át, akik még 

nem tették meg. Várjuk a jelentke-
zést a pontmagazin@pontmagazin.
hu e-mail címen vagy a központi 
telefonszámunkon: 381-1307

A nyerteseknek még egyszer 
gratulálunk!

 
Ami az idei játékokat illeti, 
érdemes követni a közösségi-
média-oldalainkat, mert a következő 
időszakban ott hirdetjük meg őket. 
Így van ez már mostani számunk 
esetében is: a Facebookon elérhető 
játék nyerteseinek kétszemélyes 
vacsorameghívást kínál címlapinter-
júnk alanya, Bosznai Tibor. Tavaszra 
is tervezünk egy megmérettetést, 
arról azonban még nem közölhetünk 
részleteket.

Zsolti bácsi 
konyhája2017

Az vagy, amit megeszel! – tartja a mondás, amely úgy is értelmezhető, 

hogy étkezési szokásaink és hagyományaink megmutatják,

kik vagyunk, honnan származunk, melyik nemzet fiai vagyunk.

Ebben a kötetben Albertfalvához kötődő ételek szerepelnek, 

az Albertfalvi Közösségi Ház gasztroklubja, a Zsolti bácsi konyhája, 

valamint az Albertfalvi Gasztropályázat receptjeiből 

és írásaiból olvashatunk válogatást.

2017_12_AKH__ZsoltBácsiSzakácskönyv__borito.indd   1

2017.12.13.   13:10:23

szakácskönyv Albertfalváról
Az étkezés több mint 
létfenntartás: közösségi 
tevékenység, amely 
végigkíséri az életünket, 
kitölti hétköznapjaink 
jelentős részét és ünnepivé 
varázsolja szabadnapja-
inkat. A vasárnapi ebéd 
szab keretet a hét többi 
napjának, amikor együtt van 
a szűkebb család az asztal 
mellett ráérősen beszél-
getve. Az ünnepek, illetve 
életünk jelentős állomásai – 
húsvét, karácsony, szüle-
tésnap, névnap, keresztelő, 
ballagás, esküvő, temetés 
– pedig elképzelhetetlenek 
a dúsan megterített asztal 

nélkül, amelyet körbeülhet  
a széles família, a rokonság,  
a barátok, ahol megoszthatják 
egymással az elmúlt időszak 
örömeit, bánatait.

Ennek jegyében jelent meg 
az Albertfalvi Közösségi Ház 
gondozásában a Zsolti bácsi 
konyhája kötet tele recep-
tekkel, hasznos tanácsok-
kal, visszaemlékezésekkel 
és egy csipet humorral 
fűszerezve.

A szerkesztői ajánló 
szerint: Az vagy, amit 
megeszel! A mondás úgy 
is értelmezhető, hogy 
étkezési szokásaink és 

hagyományaink megmutatják, 
kik vagyunk, melyik tájegységről származunk, 
melyik nemzet fiai vagyunk. Hiszen másként 
elkészített fogások kerülnek egy szabolcsi család 
asztalára, mint egy alföldiéra; más finomságokat 
ehetünk egy tradicionális magyar lakodalomban, 
és mást egy görögországi esküvőn.

A kötetben Albertfalvához kötődő ételek szere-
pelnek, az Albertfalvi Közösségi Ház gasztroklubja, 
a Zsolti bácsi konyhája, valamint az Albertfalvi 
Gasztropályázat receptjeiből és írásaiból olvasha-
tunk válogatást.

A szerkesztés nem feltétlenül követi a szakács-
könyvek általános szerkezetét, a fejezetek között 
vannak átfedések, szokatlan csoportosítások, de 
mint mindennek, ennek is megvan a maga oka. 
A szerzők ugyanis megosztják velünk kedvenc 
ételeiket, hozzájuk fűződő emlékeiket,  
beengednek a konyhájukba, mintegy vendégül 
látják az olvasókat, és ezáltal válik ez a kötet 
igazán intim hangulatúvá.

A könyvhöz az Albertfalvi Közösségi Házban 
lehet hozzájutni (1116 Budapest, Gyékényes utca 
45–47.). B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR

1111 Budapest, Bartók Béla út 32.  
Telefon: +36 1 787 00 39  |  E-mail: b32@ujbuda.hu 

b32.jegy.hu   |  www.b32kulturter.hu  |  www.facebook.com/B32kulturter

2018. február 23. 20h
Belépő: 2900 HUF

NYERTESEK:
Csaba B. László
Csender György

Hubai Mihály
Kajuha Kitti
Kempf Kitti

Kovács-Győrffy Éva
Nagy Gréta

Nagy Zsuzsanna
Radnóti György

Sóvágó Krisztina
Votisky András
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tótH kata

aki a sörT 
szereti...
Buli, fesztivál, öröm – eGy-
mástól elválAsztHAtAtlAn fo-
gAlmAk lennének, HA Az itAlos 
stAndnál kígyózó sorbAn nem 
kApnA gutAütést Az ember. 
a jéGHideG sörre szomjas 
vendég vAgy eloldAlog, vAgy 
lemArAd kedvenC együttesé-
ről. ezt a proBlémát oldHatja 
meG az automata sörCsap.

A sörre szomjazók sorban állás 
közben gyakran álmodoznak 
nagysebességű automata kiszol-
gálásról – nos, olyan gépezet már 
van, amelyik egyszerre akár négy 
korsó sört is le tud csapolni. A 
találmány – amelynek prototí-
pusa már elkészült – fejlesztői 
szerint magasabb profitot is 
eredményez, részint mert 
kevesebb munkaerőt igényel, 
részint mert a várakozási idő 
csökkenésével párhuzamosan 
nőhet a sörfogyasztás.  
A kiszolgálónak nem kell elsajá-
títania a sörcsapolás különleges 
tudományát – a programozható 
szerkezettel akár a hab magassá-
gát is be lehet állítani –, záráskor 
pedig pontosan összeszámolható 
a fogyasztás. 

Az okossörcsapot két fiatal 
gépészmérnök fejlesztette 
ki. Bedőcs Barnabás jelenleg 
a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen 
(BME) képzi tovább magát 
áramlástan szakirányon, ami 
jól jöhet majd az automatizált 

sörcsap tökéletesítésénél is. 
Vojtek Balázs a BME gépész-
kara után műszaki menedzser 
képzésen szeretné folytatni 
tanulmányait. Munkájukat két 
közgazdász, Szabó Péter Gábor 
és Hodossy Ákos, illetve Wild 
Gergő személyében egy villamos-
mérnök-hallgató támogatja.

Az újfajta sörcsap működésé-
ből adódóan is „okos”. A csapos 
a pohártálcán lévő foglalatokba 
négy poharat helyez, megnyomja 
a „töltés” gombot, mire a tálca 
felemeli a poharakat egész addig, 

amíg – egy profi sörcsapostól 
kapott tanácsot követve  
– a töltőszárak meg nem közelítik 
annak alját. Utána kezdődik  
a csapolás. A sör beérkezik  
a csőrendszerbe, amelyet külön-
féle szenzorokkal és műszerekkel 
láttak el, hogy a művelet külső 
beavatkozás nélkül is tökéletesen 
menjen végbe. Az előre beprog-
ramozott mennyiség elérése után 
a töltés leáll, a tálca lesüllyed, 
és a csapos elveheti a teli 
poharakat. Ezzel a  folyamattal 
10-12 másodperc alatt négy sört 

lehet kiadni, míg hagyományos 
módon egy sör csapolása 8-10 
másodpercig tart.

A magyar piacról már konkrét 
érdeklődő is jelentkezett, 
mégpedig egy sörgyár, amely 
nemcsak a segítségét ajánlotta 
fel, hanem a későbbi értékesí-
tésnél is potenciális jelölt lehet. 
Addig azonban még számos 
feladat vár a csapatra. Az Újbuda 
Önkormányzatától elnyert egy-
millió forintos startup pályázati 
díjnak köszönhetően következhet 
a prototípus továbbfejlesztése 

(például a borítás tökéletesítése), 
a tesztüzem beindítása (eleinte 
baráti társaságban), majd jöhet 
a kipróbálás élesben, amihez 
keresik a megújulni vágyó 
sörözőket. Az előkészítő  
munka – termékfejlesztés, 
összeszerelés – a Budapesti 
Demola épületében zajlik.  
A fiatal vállalkozók jelenleg ebben 
a közösségi irodában dolgoznak, 
ahol szakmai támogatáson 
túl alapvető szerszámok is 
rendelkezésre állnak. Hosszú 
távon a mérnökök akár a gép 

bérbeadásában is gondolkodnak, 
célpiacként tekintenek a népsze-
rű rendezvényekre, fesztiválokra. 
A 2016-os Sziget Fesztiválon 
például több mint 580 ezer 
liter sör fogyott – derül ki egy 
internetes portál számításaiból –, 
miközben üdítőből és palackozott 
ásványvízből összesen 460 ezer 
liter, borból 43 ezer liter kelt el. 
Az automata sörcsap még ezt  
a fogyasztást is megdobhatná.

A nagy sportlétesítményekben 
is rendszeresek a tömegrendez-
vények, a gép elsősorban ezek 
szünetében pöröghetne, amikor 
szurkolók százai rohamozzák 
meg egyszerre a pultokat.  
– A vállalkozás piacán magas a 
növekedési potenciál, hiszen az 
automatizálás megoldást jelent-
het a globálisan is egyre inkább 
érzékelhető munkaerőhiányra 
– mondta Vojtek Balázs. Minél 
többen fogják használni, annál 
inkább elengedhetetlen szereplő-
je lesz a fesztiváloknak, koncer-
teknek, sporteseményeknek. 

Az okossörcsap globálisan 
skálázható, azaz nemzetközi 
piacokon is van létjogosultsága, 
de a csapat kiindulási országnak 
Magyarországot és a hazai 
fesztiválokat célozta meg, majd a 
sikertől függően következhetnek 
a külföldi nagyfesztiválok.  
A piackutatás alapján célország 
lehet Európán belül többek 
között Csehország, Ausztria, 
Németország, Belgium és Nagy-
Britannia, Európán kívül pedig az 
USA és Ausztrália.
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koncert
verhetetlen üzleti modell  
a játékpiacon
Mennyiben más ma Magyarországon 
a hagyományos játékpiac, mint a REGIO JÁTÉK 
indulásakor, 25 esztendővel ezelőtt?

Annak idején hiánygazdaságban éltünk, hiszen 
nyugati import, illetve minőségi játékból nagy 
hiány volt. Alapvetően a volt szocialista orszá-
gokból lehetett játékokat beszerezni, de onnan is 
csak hézagosan és az alaptermékeket. Manapság 
már az újdonságok a világpiaccal szinte egyszerre 
jelennek meg a hazai piacon is.

Mi volt a 2017-es karácsonyi szezon slágere, 
mely kategóriák, milyen típusú játékok voltak 
a legkeresettebbek?

A társasjátékok minden évben nagy népsze-
rűségnek örvendenek nálunk. A közép-európai 

térségben különösen kiemelkedő Magyarországon 
az egy főre jutó társasjáték-vásárlások száma. 
Csak Németországban hasonlóan magas ez  
a mutató. Újdonságaink között volt a vidám Róka 
móka társasjáték, a Mirogolo szemkápráztató 
rajzos társasjáték, a Pancs Mancs kutyus,  
a Kaméleon párbaj társasjáték és a Hedbanz 
Electronic, a jól ismert Hedbanz ki kicsoda tár-
sasjáték elektronikus változata. A Zapf Baby born 
baba és kiegészítői évek óta slágerek, mint például 
a hozzátartozó zenélő, hangot adó babafürdető 
kád, az év nagy újdonságai a Baby born babakocsik 
voltak. Ezek között szerepelt még a „pihe-puha” 
plüssből készült Bújócskázó Sherlock-kutyus is. 
A mesehősökhöz vagy a filmekhez kapcsolódó 
termékek is jól fogynak, így például a decemberben 

nAgykereskedelmi üzleti  
modellel indult, mA 34 üzlet-
Ből és weBes áruHázBól álló 
Hálózatot műKödtet  
a töBB mint 25 évvel ezelőtt 
indult regio játék. gyArAki 
józsef üGyvezető iGazGató  
lApunknAk elmondtA:  
A tAvAlyi kAráCsonyi szezon-
bAn A társAsjátékok voltAk  
a leGKelendőBBeK.

KIS MInI-AnToLógIA
A zenekar legismertebb számai a ’72-es 
Gőzhajó, a ’73-as Keresztes Lovag, a ’78-as 
Vissza a városba. Az első Mini tagjait aztán  
az akkori nagy együttesek szétkapkodták,  
a csapatnak  ’77-re sikerült talpra állnia egy 
teljesen új, elektronikus hangzással. Ezzel még 
inkább az underground felé vették az irányt, 
ám így is komoly sikereket arattak, Török 
Ádám pedig kiélhette a fuvolához passzoló 
dzsesszrock igényeit. A Mini ’83-ig állt fenn, 
utána Török Ádám Tátrai Tiborral bútorozott 
össze, és kipróbálta az erőteljesen elektroni-
kus irányzatot. Ezzel nagyjából a ’90-es évek 
elején szakított, és ’93-ban újra visszatért  
a gyökerekhez, a blueshoz, sőt, mellette több 
Bartók-feldolgozást is csinált.

Hőnyi Gyula
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Török Ádám az 1968-ban alakult Mini meghatá-
rozó személyisége volt – egyébként csak a ’70-es 
évek elején tanult meg fuvolázni, hallás után –, 
és ő is maradt a zenekar motorja. Az 1978-ban 
kiadott Vissza a városba című albumuk a kritikusok 
szerint a második legjobb magyar rockzenei lemez. 
Nemrég a Mini megalakulásának 50., míg Török 
Ádám 70. születésnapját ünnepelték meg a Gödör 
Klubban (Török Ádám70/50) egy fergeteges kon-
certen, ahol a régi nagyok mellett (Tátrai Tibi, Papp 
Gyuszi, Németh Karcsi, Német Lojzi, Závodi Jancsi) 
a fiatalság is képviseltette magát, így Kézdy Luca 
(hegedű), Kerekes Blanka (fuvola), Fehér Ádi (gitár). 
Török az előadás előtt úgy nyilatkozott: a Mini és 
az ő sikere, illetve ismertsége nagyban függött 
attól, hogy mindig be tudtak hozni a bandába fiatal 
és tehetséges tagokat, akikkel az új generációhoz 
szólhattak.

A Mini és a R.A.B.B. is klubzenekar volt, a fiatalok 
révén mindig képesek voltak megtölteni a helyeket, 
nem csupán az ősrajongókra támaszkodhattak. 
A ifjú, tehetséges zenészeknek is köszönhető, 
hogy a nagyszínpados koncertek ugyancsak telt 
házzal mentek, mint ahogyan a mostani is a Gödör 
Klubban.

70/50 
– Török ádám  
és a Mini
Ki gondolta volna 1993-ban, a Bem Rockpartra  
az újonnan alakult R.A.B.B. (Rythm And Blues 
Branch) zenekarral visszatérő Török Ádámról és 
barátairól, hogy a következő húsz esztendőben 
nemcsak ellötyögnek a meleget és fényt adó 
közösségi ház piciny színpadán, hanem újra a 
magyar bluesrock élet meghatározó szereplőivé 
válnak. Az együttes majd’ egy évig szó szerint egy 
tucat ember előtt lépett fel régi Mini-számokkal és 
néhány új szerzeménnyel, ám 1994-től már szinte 
folyamatosan telt házas bulikat csinált (továbbra is 
a Bem Rockparton). Az 1998-as koncert mutatta 
meg igazán a R.A.B.B. (Závodi „Zacskó”, Köves 
Pinyó, Muk Feri és Kerékgyártó „Füles”), illetve a 
Mini erejét, amikor a zsúfolt PECSA-ban ünnepel-
ték Török 50., a Mini 30. születésnapját. Ez hozta 
el az új fénykort: erre a fellépésre állt össze a régi 
Mini, és aztán sokáig együtt is maradt a csapat.
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Hívjon, hogy segíthessünk!
Hívása 500 Ft támogatás 

a rászorulóknak

www.karitasz.hu

adományvonal

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

www.szinesfenymasolok.hu

Újbudai cégek részére 10% kedvezményt 
biztosítunk! 

iroda@manualhungary.hu

tud versenyezni a nemzetközi láncokkal, 
webáruházakkal?

Nagykereskedésként indult a REGIO JÁTÉK 
tevékenysége, annak érdekében, hogy a nagy 
mennyiségi kedvezményeket ki tudjuk használni, 
és el tudjuk érni az egyes szállítók által a magyar 
csomagoláshoz megkövetelt minimális rendelési 
mennyiséget és árat. Manapság viszont a lakossá-
gi forgalom adja ki a nagyobb részt.

Hány hagyományos üzletet működtet a cég?
Harmincnégy áruházunk működik országszerte, 
plusz 2006 óta a webáruházunk. A Csömörön lévő 
REGIO JÁTÉK áruházunk nyílt meg a 34. üzlet-
ként, és egri áruházunk is jóval nagyobb helyre 
költözött 2017 novemberében. Tavaly májusban 
nyitottuk meg Törökbálinton a több mint tízezer 
négyzetméteres logisztikai központunkat, ahol 
egy ezer négyzetméteres kereskedésünk is 
működik. 

Milyen üzleti tervei vannak 
a következő időszakra?

A webáruházunkat folyamatosan fejlesztjük,  
a netes kereskedés erősödését várjuk a következő 
időszaktól, valamint folytatjuk a terjeszkedést  
a megyeszékhelyeken is. A REGIO JÁTÉK által  
az új márkák bevezetését is tervezzük a piacon.

JELMEZ
VÁSÁR
Válassz jelmezt 

farsangra nálunk!

www.regiojatek.hu

bemutatott újabb Star Wars-filmhez kapcsolódó 
játékok, a jelmezszezonban a Star Wars rohamosz-
tagos, illetve a Darth Wader-jelmezek, a fénykar-
dok. Tavaly a legnépszerűbb kategóriák  
a társasjátékok, az építőjátékok, a kreatív játékok, 
az autók, a plüssjátékok, a szerepjátékok kellékei 
(például orvosi táska) voltak, de természetesen ez 
a szezonnal változik. Január–februárban a jelmezek 
és az arcfestékek a népszerűek, aztán ahogy 
jön a jó idő, előtérbe kerülnek a kültéri játékok, 
futóbiciklik, kismotorok, labdák. A slágertermékek 
mellett a jól bevált hagyományos játékok is rendre 
toplistások, így például a Gazdálkodj okosan!, vagy 
az újratervezett diavetítő.

Hogyan aránylik az online játékértékesítés 
a hagyományoshoz, mikorra várható, 
hogy a forgalom nagyobbik részét 
a netes áruház hozza?

A webes értékesítés jelen pillanatban még kisebb 
a tradicionális áruházi értékesítésnél, viszont 
rendkívül dinamikusan növekszik. Azt szoktuk 
mondani, hogy a webáruház egy közepes áruház 
forgalmát bonyolítja le évente.

Milyen üzleti modellel sikerült megtartani 
a REGIO JÁTÉK piaci pozícióját? 
Hazai tulajdonban lévő cégként hogyan 
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Karnevál   
kicsiT MáskÉpp fénypontHa karnevál, akkor Velence ugrik be először szinte 
mindenkinek a Szent Márk tér harangtornyából 
alászálló angyallal, a színes – többnyire kínai 
gyártmányú – álarcokat viselő tömeggel, a Canale 
Grande palotáiban rendezett bálokkal. Esetleg 
a tévéközvetítésekből felrémlik Rio, a szamba-
iskolák vonulásával, alulöltözött hölgyekkel és 
urakkal, elszabaduló szenvedélyekkel.

Olyan mulatságra kevesebben gondolnak, 
amelyik napokkal a farsang vége után kezdődik, 
hajnalok hajnalán, egy lesötétített városban, 
ráadásul a közönség nem öltözhet jelmezbe, nem 
vehet álarcot, de még konfettit sem dobálhat. 
Pedig van ilyen: hivatalosan Fasnacht, azaz a 
farsang éjszakája a neve, és a protestáns világ 
legnagyobb karneváljaként tartják számon.  
Az UNESCO is karneválként vette föl 2017 
decemberében a világörökségi listán szereplő 
hagyományos események közé (ezek sorában 
2009 óta ott van a mohácsi busójárás is).

A svájci Baselben 1376 óta rendezik meg  
a Fasnachtot, amely a húshagyókedd utáni 
első hétfőn hajnalban kezdődik és csütörtök 
hajnalig tart. Az ünnep 1835 óta ugyanúgy indul: 
hétfőre virradóra a közvilágítást kikapcsolják, 
majd pontban négy órakor kigyúlnak az ünnepi 
lampionok. Az addig csöndben és sötétben 
várakozó bandák dudákkal, pikolókkal, dobokkal 
adják meg a következő három nap alaphang-
ját – bandákon most nem zenekarokat kell 
érteni. Ezek tradicionális ünnepi csoportok, 
múltjuk a nagy hatalmú céhekre nyúlik vissza, 
és a Fasnacht napjaiban csak a hozzájuk tartozó 
20–25 ezer baseli öltözik jelmezbe. Ők vonulnak 
fel a város utcáin, meghatározott időrend, illetve 
koreográfia szerint a banda egyedi jelmezeiben 
és lampionjaival, ők csatáznak egymással hol 
alkalmi versekkel, hol konfettivel, az ő gyerekeik 
vesznek részt a kicsiknek rendezett parádén. 
A kívülállóktól, a turistáktól elvárják, hogy 

összeállította: szabó márta

maradjanak hétköznapi ruhájukban, adjanak 
utat, amikor egy banda felvonul, és azt se vegyék 
rossz néven, hogy az ilyenkor nonstop nyitva 
tartó vendéglátóhelyeken előbb szolgálják ki a 
jelmezeseket, mint őket. Nem kötelező, ám igen 
ajánlott megvenniük és kitűzniük a bronz, ezüst 
és arany fokozatban kapható Fasnacht-jelvényt, 
mert akin nincs ilyen, könnyen kaphat az arcába 
egy marék konfettit.

E sok szigor ellenére évről évre rengetegen 
mennek a svájci városba, hogy legalább nézői le-
hessenek a mulatságnak. Úgy is nagy élvezet lehet 
nem csupán a folyamatos parádé, hanem a kedd 

esti „Gugge” is, amikor az összes banda zenészei 
koncertet adnak. A lampionok pedig fantasztikus 
látványosságot kínálnak: hétfő este mindet  
a Münsterplatzra gyűjtik össze, és szerda reggelig 
ott hagyják őket, természetesen kivilágítva.

A baseliek úgy emlegetik a Fasnachtot: „a mi 
három legjobb napunk”. Igaz, helyi beszámolók 
szerint akadnak azért olyanok is, akik nem 
akarnak sokadszorra zeneszóra ébredni, konfetti-
ben gázolni, lemondani a normális közlekedésről. 
Bizony, az őslakosok közül nem egy éppen  
a karnevál idejére menekül el városából  
– csakúgy, ahogy sok velencei is ezt teszi.

legyen  
ön is túlélő!
Ma már szinte minden nagyobb bozótban van 
egy kalandpark, de azért még mindig rejlik üzleti 
lehetőség az ilyesmiben, legalábbis ha megfelelő 
húzónevet találnak hozzá. Bear Grylls, a nálunk 
elsősorban A túlélés törvényei sorozatból ismert 
északír kalandor-tévés-író alkalmas lehet erre: 
a Merlin Entertainments Bear Grylls Adventure 
néven nyit témaparkot  Angliában. A cég olyan 
szórakoztatóipari vállalkozások mögött áll, mint  
a londoni Madame Tussaud panoptikum, a London 
Eye óriáskerék, vagy éppen a Legoland, szóval 
nyilván felmérték: van igény arra, hogy Bear 
Gryllsként tegye magát valaki próbára Birmingham 
közelében. A húszmillió fontos beruházással 
készülő parkban senkinek sem kell a túlélésért 
küzdenie – mint ahogy a névadónak sem igazán 
kellett a Discovery Channel forgatásain –, ám azért 
egy kis sziklamászást, jó magasban kötélpályázást 
be lehet majd vállalni. Lesz beltéri ejtőernyőzés 
is – az ifjú Gryllsnek annak idején azért kellett 
otthagynia a brit Különleges Légi Szolgálatot (SAS), 
mert egy ejtőernyős ugrás során eltörte a gerincét. 
A témapark látogatói egy alaptáborban is részt 
vehetnek, ahol az előzetes kedvcsináló szerint 
„lelki és fizikai kihívások” során mérettethetik majd 
meg kalandori képességeiket. 
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Az egykori Szivárvány Áruházból, majd cipőboltból 
újravarázsolt Hadik Kávéházban sikerült vissza-
hozni a régi idők hangulatát. Ha valaki véletlenül 
egyszer éppen olyankor tér be, amikor nincs  
tele a hely, ücsörögjön kicsit csendben  
az asztalánál egy csésze tea vagy kávé mellett. 
Megérezheti, milyen lehetett 80–100 évvel 
ezelőtt a kávéház, mit láttak anno az ablak 
mellett ülők a mai Bartók Béla útból, és képet 
alkothat magának arról, miért szeretett annak 
idején mindenki idejárni. Címlapinterjúnk utolsó 
képével ezt szeretnénk megidézni.
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III. évf. 1. szám | 2018. február

Újraértelmezett 
hőskor 
Bosznai Tibor
hungarian silver  
Hegedűs 2 László  
kiállítása
Finnagora  
– Északi FÉny  
Budapesten
aki a sört szereti...
karnevál,  
kicsit máskÉpp 

Akik már biztosan a zsűriben vannak: 

Novák Péter, Beck Zoli (30y), Morcz Fruzsina

Amit már biztosan nyerhetsz:

• klipkészítés

• hangzóanyag készítése  

  profi stúdióban

• tiszteletdíjas fellépési lehetőség  

  a B32 Galéria és Kultúrtérben

Jelentkezz  február 22-ig!

Részletek: b32kulturter.hu

„Jöhetsz bárhonnan, 

játszhatsz bármit.”

SOUND
CHECK

ORSZÁGOS ZENEI  

TEHETSÉGKUTATÓ

2018



Gazdagréti Közösségi Ház 
1118 Budapest, Törökugrató u. 9., Tel: (06-1) 246 5253
email: gkh@ujbuda.hu, www.pontmagazin.hu/gazdagret

Ezekre és sok más kérdésre ad választ 

Kepes András 
Pulitzer-emlékdíjas és Prima díjas író

Boldogan élünk,
míg meg nem halunk?

2018. március 3. szombat 17 óra

Jegy ára:
2500 Ft 2018. február 16-ig, 

Február 17-től 3000 Ft, melyek a helyszínen válthatóak.

KEPES
VÁLASZOL

SZÜLŐI
ÉRTEKEZLET

Házasság és/vagy Boldogság?

Hűség és Hűtlenség

Ágyban vagy agyban dőlnek-e el 
a nemi szerepek?

1111 Budapest,  
Karinthy Frigyes út 22.

Megtekinthető:  
201 8 .  február   23 -ig hétköznap 

11 és 18 óra között

 Szántó István képzőművész   

Áttört  
forMavIlág 

című kiállítása 
a Karinthy Szalonban

alkotómunkám közben  
a népi kultúra tárgyi 
emlékei közül figyelmem  
a fogadalmi tárggyal 
létrejött misztikus 
erőátvitelre irányul. 

Szántó István


