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Május
Szeretem a májust. Szeretem azt, hogy 
végre jó eséllyel lehet szabadtéri prog-
ramokat szervezni. Hónapokig falak 
között szórakoztunk, és most olyanok 
vagyunk, mint egy befogott vadállat, 
amit visszaengednek a természetbe. Az 
első pillanatban azt sem tudjuk, merre 
menjünk, bizonytalanul nézelődünk, de 
lassan rájövünk, hogy most vagyunk ott, ahol 
lennünk kell. Egyre mélyebbeket szippantunk a levegőbe, egyre 
többet fogadunk be a hirtelen jött információözönből, és amikor a 
kezdeti tétovaság eufóriába vált, akkor már érezzük, hogy nagyon 
jó lesz nekünk. Persze ez az eufória is csillapodik, és ez a PONT 
az, amikor elkezdhetünk tudatosan nyári módban élni. Ilyenkor 
már mindenki a vakációt, a gyerekek nyári táborát, a fesztiválokat 
tervezgeti (hacsak nem tette meg ezt az unalmas téli hónapok alatt), 
és mi is azon leszünk, hogy megmutassunk minden lehetőséget, ami 
Újbudán várhat ránk.

A konkrét programokon kívül pedig csak annyit tanácsolok minden-
kinek, hogy töltsön minél több időt a szabadban. Akár a kerületben, 
akár máshol. Itt, Újbudán is bőven van mód kirándulni, vagy csak egy 
nagyot sétálni. Leülni egy padra a Feneketlen-tónál, esetleg ugyanott 
futni pár kört a futópályán, túrázni egyet a Sas-hegyi Tájvédelmi 
Körzetben, játszani egy nagyot a gyerekekkel a Gellért-hegyen, 
pihenni a Kopaszi-gáton. Ha valaki még aktívabb pihenésre vágyik, 
bringára is pattanhat, hiszen a Duna menti sík utak vagy a közeli 
helyek is kiváló terepet biztosítanak egy jó tekeréshez.  Rengeteg 
a lehetőség, és a jó idő megengedi végre, hogy élhessünk ezekkel. 
Van rá ismét bő fél évünk, ami feltölthet minket arra a pár hónapra, 
amikor boldogan tudunk visszagondolni ezekre a pillanatokra. Kivéve, 
ha nem éljük át ezeket. Kellemes nyárelőt mindenkinek! 

Kátai artúr
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Varrógépek a 19. századtól
VARRÓGÉP-KIÁLLÍTÁS  

EGY MAGÁNGYŰJTEMÉNYBŐL | JúNius 8.
Albertfalvi Közösségi Ház | 1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.
A varrógép komoly dolog. A korabeli famíliákban a legféltettebb 
családi tárgyak közé tartozott, jogosan, hiszen az egykor drága 

szerkezetek a legelső tartós fogyasztási cikkek voltak világszerte.  
A magyar családok úgy óvták őket, mint később a Trabantot.  

A varrógép nemcsak a családokban szerepelt kitüntetett eszközként, 
de a történelembe is beleírta magát.  

A kiállítás a legelső varrógéptől kezdve a legpedigrésebb  
és legtáncosabb varrógépig mindent megmutat, és ha jól figyelünk, 

talán a leghalkabbat is észrevesszük.

az alkotó Muzsikusok 
társaságának Jubileumi Koncertje
MÁJus 20. | Őrmezei Közösségi Ház | 1112 Budapest, Cirmos utca 8.
Az Alkotó Muzsikusok Társasága 25 évvel ezelőtt alakult olyan  
zenészekből, akik különböző alkotóművészetekkel is foglalkoznak.  
Az évfordulót most programsorozattal ünneplik, az Őrmezei 
Közösségi Házban nemcsak koncert, de kiállítás is várja az érdeklő-
dőket. A tárlaton az Alkotó Muzsikusok képzőművészeinek kiállított 
munkái között a nemzetközi hírű Réti Zoltán és Hermann János  
művei is megtekinthetők lesznek. A kiállítást megnyitja, a hangver-
seny műsorát vezeti és a társaság irodalmi szekciója tagjainak műveit 
előadja Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas művész.

Őrmezei Piknik
CsALÁDi NAP JÁTÉKOKKAL, CsEMEGÉKKEL

Május 21. 10 óra | Őrmezei Közösségi Ház | 1112 Budapest, Cirmos utca 8.
Őrmező idén ünnepli 40 éves évfordulóját. Az Őrmezei Piknik sza-

badtéri kiállítással, beavató színházzal, sorversenyekkel, kézműves 
és hagyományőrző foglalkozással és az elmúlt esztendő nagy sikerű 
találmánya, az Open Stage is várja a szerepelni, alkotni, és vagy épp 

csak nézelődni vágyókat egész napos programján. Piknikkorzóvá 
alakul a közelmúltban megnyílt Cirmos liget az Őrmezei Közösségi Ház 

mögött, ahol mindenki saját finomságaival gazdagíthatja a kínálatot, 
és maga is szabadon dézsmálhat a választékból. Az Alkotóházban 

agyaggal, festékkel, a formázás és festés művészetével ismerkedhet-
nek a kézművességre nyitott látogatók.

BáBjátékkal  
a gyermekkorért

BÁBJÁTÉKOs TALÁLKOZÓ | MÁJus 21. 10 ÓrA
Kelenvölgyi Ház és Könyvtár | 1116 Bp. Kardhegy utca 2.

Tizenegyedik alkalommal rendezik meg Kelenvölgyben a „Bábjátékkal 
a szép és értelmes gyermekévekért” elnevezésű találkozót, amely  
a hagyományokhoz híven idén is interaktív módon, a gyerekek és  

a szülők bevonásával igyekszik a bábművészet sokszínű arcát meg-
mutatni. A bábvilági eseményen a báboké lesz a főszerep, a gyerekek 

nemcsak előadásokat láthatnak, hanem betekinthetnek a kulisszák 
mögé is. Hajduné Lovas Zsuzsa bábpedagógus vezetésével minden 

érdeklődő közösen elkészítheti saját bábfiguráját is.

Amikor apu és anyu gyerek volt...
rÉGi TÁrsAsJÁTÉKOK, KÖZÖs FELFEDEZŐNAP
MÁJus 21. 10 ÓrA
Albertfalvi Közösségi Ház | 1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.
Paravános bábszínház? Diavetítés? Társasjáték vagy kártyacsata? 
Igazi időutazásra invitálja Albertfalva májusban a kicsiket és nagyo-
kat. Ezen a rendezvényen minden gyermek visszaugorhat egy letűnt 
kor talán nem teljesen elfeledett gyerekjátékainak világába. Terítéken 
lesz a Piroska és a farkas mesejáték a Domi Bábszínháza előadásá-
ban, az aktívabbak akár kézműveskedhetnek is a színház után,  
de lesz társasjáték is. A jól ismert Gazdálkodj okosan!, vagy épp  
a Ki nevet a végén? szórakoztat majd minden idelátogatót.  
Zárásként egy csokievő versenybe is beszállhatnak az édesszájúak.

összeállította: Kovács gabriella

Bulletproof Band  
a gazdagréti közösségi HázBan!
MÁJus 20. 21 ÓrA  
1118 Budapest, Törökugrató utca 9. | Belépődíj: 1300 Ft/fő
A Bulletproof a Golyóálló, azaz az örök és elpusztíthatatlan zenekar 
2012-ben alakult. Műsorukon a ’60-as, ’70-es és ’80-as évek külföldi 
és magyar slágerei hallhatók egy kis countryval és rockzenével színe-
sítve. Az együttes az amerikai „farmzenén” kívül oldies muzsikát, sőt, 
rockot is játszik, nemritkán világsztárok slágereit is előadja. Így jött 
létre – többek között – az Eagles cover koncertműsoruk.  
A Bulletproof természetesen saját egyedi hangzású és hangszerelésű 
dalait is játssza, négy különböző énekhangú vokál kíséretével mindig 
képes lenyűgözi közönségét. 20-án ízelítőt adnak a hamarosan 
debütáló Tina Turner show műsor dalaiból is.
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los angelesben  
nem lehet könnyű  

anyának lenni

DOBÓ KATA

látHattuk Már férfifalóként 
a Csak szex és más semmiben, 
dögös titkárnŐként az a 
miniszter félrelépben vagy 
harCosként a szabadság, 
szerelemben. a legnagyobb 
szerepet azonban az élet 
osztotta doBó katára négy 
évvel ezelŐtt, amikor kislá-
nya, szofi megszületett. egy 
biztos, katának az anyaság 
áll a legjobban: dögös, szexi, 
kiegyensúlyozott… a képek 
magukért beszélnek. 
Járomi ZsuZsanna interJúJa 

Az Anyád kínjának nemrég volt 
a bemutatója az Orfeumban, 
játszol a Játékszínben a Nyolc 
Nőben, a Pinceszínházban 
a Tartuffe-ben, nemrég 
pedig elkezdtél próbálni 
egy darabot a Karinthyban, 
amelynek az a címe, hogy 
Szajré. Mindemellett neveled 
a kislányodat, intézed a 
mindennapi ügyeket. Hogyan 
tudsz ennyi mindenre figyelni? 

Ez semmi! Volt olyan, amikor 
nyolc darabban is szerepeltem. 
Túl van ez misztifikálva. Én 
például azt nem értettem soha, 
hogy a sminkesek hogyan 
tudnak olyan szép egyenes 
tusvonalat húzni, vagy az 

ügyvédek és az orvosok hogyan 
tudnak annyi könyvet megtanul-
ni. Minden szakmának megvan 
a maga jellegzetessége. Nálunk 
a szövegtanulás egy próbafo-
lyamat eredménye. Ha ezalatt 
a másfél-két hónap alatt sem 
megy bele a szöveg a fejedbe, 
akkor nem kell ezen a pályán 
maradni. Én nagyon örülök neki, 
hogy a hivatásom rákényszerít 
arra, hogy folyamatosan 
tanuljak, dolgoztassam  
az agyamat. 

De emellett vannak egyéb 
elfoglaltságaid, amelyeket 
össze kell hangolni, és 
gondolom, a kislányoddal is 
sok időt szeretnél tölteni…

Meg lehet oldani. Egyrészt ott 
van anyukám, aki segít nekem, 
másrészt nagyon sok időt tölt 
az apukájával. Mivel szabadúszó 
vagyok, ez elég rapszodikus 
nálam. Most éppen kiment két 
színdarab alólam: nyolc évig 
játszottuk Szervét Tiborral a 
Libikókát a Pinceszínházban, azt 
sajnálom, hogy már nincs, az 
Átriumban pedig a Closer került 
le műsorról. Szerintem Szofi 
nem szenved hiányt semmiben, 
és amikor csak lehet, viszem 
magammal.

Élvezi a fotózásokat? 
Ő nagyon! Én vagyok stresszben, 
hogy a sminkes cuccai épségben 
maradnak-e. Nagyon szeret smin-
kelni. A múltkor például kifestett, 
kékkel kezdett a szemhéjamra, 
meg ahol jónak látta az arcomon, 
több helyen is – így mentem vele 
az oviba. A nyuszi hozta neki a 
gyerek sminkpalettát. Büszkén 
mutatta az óvó néniknek is, hogy 
milyen ügyes volt. Annyira édes. 
Minden érdekli. 

Hozzászokott 
az életviteledhez? 

Gyakorlatilag beleszületett. Neki 
ez a megszokott. Nem az, hogy 
anya kora reggel elmegy otthon-
ról, hanem hogy forgat, fotózáson 
van vagy a tévébe megy. 

Szerinted ő is színésznő lesz? 
Benne van a lehetőség, de olyan 
messze van még! Az biztos, hogy 
valamilyen önkifejező hivatást 
választ majd. De bármi lesz, úgy 
lesz jó. Ő minket választott, én 
csak azért vagyok itt, hogy terel-
gessem. Nem úgy kezelem, mint 
egy tulajdont, ő egy kis emberke, 
akitől én is nagyon sokat tanulok. 
A legeslegjobb dolog a világon 
anyának lenni. 
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Fotó: Láng Péter

Utómunka: Zsoldos Ádám

Styling: Kissmark

Stylist asszisztens:  

Zsófia Erdélyi  

Make-up: Szécsi Gabi

Frizura: Soós Judit

Ruha: Maison Marquise  

by Tóth Bori

Említetted, hogy most két 
színdarabbal kevesebb 
van. Így akkor tudsz 
előre tervezni, mondjuk egy 
nyaralást a kislányoddal? 

Sajnos ebben a szakmában 
nagyon előre nem lehet tervezni. 
Ha munka van, akkor munka 
van. Majd nyaralok akkor, 
amikor lesz egy kis üresjárat. 
Idén nyáron például nem, mert 
lassan újra forgatni kezdünk, 
a Válótársak megy tovább, és 
tárgyalásban vagyok egyéb 
produkciókkal is. 

A XI. kerületben élsz, most 
a Karinthyban is játszol, mit 
szólsz, milyen élénk kulturális 
élet van Újbudán? 

Megmondom őszintén, ebben 
a hatalmas kerületben vannak 
olyan részek, amelyeket nem is 
ismerek. Pedig ide születtem, 
itt nőttem fel, és most is itt 
élek, abban a lakásban, amelyik 
a nagyszüleimé volt. Nekem a 

színház, a mozi és a koncertek 
nagyon fontosak, de kulturális 
életet nem csak itt élek, át 
szoktam menni a Duna másik ol-
dalára is. Viszont annak nagyon 
örülök, hogy Karinthy Marci 
hívott ebbe a darabba. Szeretem 
ezt a kis színházat, Dunai 
Tamással és Hajdú Steve-vel 
pedig élmény együtt dolgozni. 

 

Arra jut időd, hogy a kollégákat 
megnézd akár színházban, 
akár filmvásznon? 

Amikor tehetem, igen. Én jelen-
leg nem játszom olyan sokat 
– szemben számos kollégával, 
aki akár 28 estét is színpadon 
tölt –, így vannak szabad esték, 
amikor beülök egy-egy darabra. 
Sokat járok színházba. A mozi 
pedig a szenvedélyem, imádom 
a filmeket. 

Melyik volt a kedvenc 
forgatásod? 

Egy forgatás iszonyú intenzív 
két hónap a stábbal, napi 12-14 
órában. Gyakorlatilag egy kis 
családdá kovácsolódik ilyenkor 
a csapat, és rossz, amikor véget 
ér, mert tudjuk, ebben  
a formában már nem lesz újra 
együtt a banda. Nem tudnám 
kiemelni egyiket sem, nekem 
minden forgatás nagy öröm. 
Nagyon szerencsés vagyok, 
hogy csinálhatom, és ennyi 
forgatásom van. Én sokáig 
nem is játszottam színházban, 
hiszen elkezdtem filmezni, 
aztán kiköltöztem Amerikába 
nyolc évre. Csak utána kezdtem 
színpadon szerepelni, és 

megmondom őszintén, elég 
nehezen kerültem vissza  
a színházi vérkeringésbe. 

Szeretted Amerikát? 
Nagyon. Illetve Los Angelest, 
mert én gyakorlatilag csak ott 
éltem. Közép-Amerikában nem 
voltam, lehet, hogy azt nem 
szeretném. 

Hogy látod, mi a különbség 
az ottani és az itthoni 
mentalitás között? 

Los Angelesben azt tapasztal-
tam, hogy mindenki inkább  
a saját dolgával foglalkozik, és 
nem a máséval. Nagyon örülnek 
egymás sikerének, de nem 
taglalják azt, kinek mije van, és 
hogyan lett. Vagy jó vagy, vagy 
nem. Merik vállalni önmagukat 
a másságukkal, furcsaságaikkal 
együtt.  

Ha úgy alakulna, 
kiköltöznél újra? 

Los Angeles azért igen kemény 
hely. Amíg nincs gyerek, bérelsz 
egy lakást, éled az életedet, 
nem is drága, addig tökéletes. 
Az időjárás… ott mindig süt a 
nap. Itthon télen a depresszió 
legmélyebb bugyrában tudom 
érezni magam, mert nincs nap. 
Nem érdekel, ha 45 fok van, az 
az én világom. Ott az óceán, és 
minden sarkon lehet facsart 
répalevet vagy friss gyümölcsle-
vet kapni. De gyerekkel nagyon 
nem egyszerű ott boldogulni. 
Én pedig nem szeretnék 
pincérnősködni, hogy eltartsam 
a gyermekemet.

Említetted a sminkelést… 
soha nem gondoltál rá, 
hogy megtanuld? 

Mindig gondoltam rá, ahogy  
a lakberendezésre, az esküvőszer-
vezésre, a virágkötészetre és még 
sok mindenre. Rengeteg minden 
érdekel. Persze ki tudom magam 
festeni, de azért az nem ilyen, mint 
például most, ami a fotózáshoz 
készül. Amikor olyan esemény 
van, akkor inkább nem kockázta-
tok, és elmegyek egy sminkeshez, 
mert tudom, azokat a fotókat még 
évekig nézegetem majd. 

Szereted visszanézni magad? 
Nem feltétlenül. Egyetlen 
filmemet tudom úgy végignézni, 
hogy teljesen kívülálló tudok 
maradni és jókat nevetek, az a 
Csak szex és más semmi. A töb-
biben mindig találok valamilyen 
hibát, olyan momentumot, amit 
másként kellett volna csinálnom. 

Ahogy visszanézzük 
a munkásságod, húsz évvel 
ezelőtt is ugyanígy néztél ki, 
mint most. Mi a titkod? 

Nekem az a nyolc év, amíg 
Amerikában éltem, kiesett 
a hajtásból, stresszelésből. 
Kivételes helyzetben voltam, 
egészségesen éltem, sokat 
sportoltam. A bőrömre is nagyon 
figyelek, 20 éves korom óta 
használok krémeket. Ahogy 
öregszem, egyre vékonyodik a 
bőröm, vigyázni kell rá. És persze 
elengedhetetlen a sport, bodyar-
tozom hetente kétszer-három-
szor. De azt gondolom, hogy ez 
alapvetően genetika.
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szubjektív...május

B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR • 1111 BUDAPEST, BARTÓK BÉLA ÚT 32.
B32KULTURTER.HU |  www.facEBooK.com/B32KULTURTER

Jegyek kaphatók az InterTicket országos jegyirodai hálózatában, a B32 Galéria és Kultúrtér jegypénztárában,  
valamint interneten a jegy.hu oldalon. Jegyrendelés és információ: 06 1 787 0039 • b32@ujbuda.hu 

Jegypénztár nyitva tartás: hétköznap 14 és 18 óra között, valamint a műsorkezdés előtti egy órában. 

6. péntek 19.00
 VENA TRIO 
Kamarazenei 
koncert
Közreműködik: 
Andrea 
Fernandes  
(Portugália), zongora
Hutás Erzsébet  
(Magyarország), hegedű
Kamila Słodkowska 
(Lengyelország), cselló
A belépés ingyenes!  
Előzetes regisztráció:  
06 1 787 0039,  
b32@ujbuda.hu

7. szombat 
 MINI DESIGN  
 MARKET 
Programok:
11.00 – 19.00 
Design vásár  
gyerekeknek és 
szülőknek
11.00 – 17.00 
Workshopok gyerekeknek
14.00
Fele Királyság – mese-főcímdal 
koncertőrület
A programra  
a belépés ingyenes.

11. szerda 15.00 
	 HOLDFŰ	SZÍNHÁZ:	 
 HATTYÚFIVÉREK 
bábelőadás
Jegyár: 700 Ft.  
Jegyinformáció: 06 70 682 2141,  
sarvari.monika@ujbuda.hu

20. péntek 19.00 
 EURÓPA KIADÓ  
 koncert
Jegyár: elővételben:  
2400 Ft.  
A koncert napján  
a helyszínen: 2900 Ft.

25. szerda 18.00
 BAKOS  
	 ISTVÁN
Ferenczy Noémi-
díjas tervezőgrafikus 
kiállításmegnyitója

A kiállítás 2016. június 17-ig 
látogatható a B32 Galériában 
és a Trezor Galériában minden 
hétköznap 10 - 18 óra között.

26. csütörtök 20.00
	 Rejtő	Jenő	 
	 –	Kárpáti	Péter:		
	 Az	Öldöklő		  
 Tejcsarnok
Zenés kocsmaszínházi 
merénylet
Rendező: Kárpáti Péter
Jegyár: 1800 Ft, diák  
és nyugdíjas kedvezményes 
jegyár: 1400 Ft.

29. vasárnap 
 GYEREKNAP
Keresd a B32 sátrát  
a Bikás parkban!
Programok:
10.00–17.00 
Kézműves foglalkozások
11.00–17.00 Népi játékok
10.00, 16.00 és 17.00 
Papírszínház
15.00 Mesemorzsák  
– a Grund Színház interaktív 
gyerekelőadása

Állandó programok:
 SPIN-OFF KLUB
A vállalkozásbarát 
egyetemisták helye
minden hétfőn 18 órától
részletes program:  
www.spinoffklub.com

 RINGATÓ 
– vedd ölbe, ringasd, énekelj! 
Örömmel zenélés, zenével 
nevelés
minden pénteken  
9.00–9.30 és 9:45–10.15 között

KARINTHY SZALON
1111 Budapest,  
Karinthy Frigyes út 22.
2016. május 3., kedd 18 óra 
 1 X 8 és 8 X 1 
Ferenczysek voltunk
Hajdani rajzkörösök kiállítása.
Közreműködik:  
Grencsó István (szaxofon)
A kiállítás június 3-ig 
látogatható, minden  
hétköznap 11 és 18 óra között.

FErENCZYsEK vOLTuNK címmel nyílt az egykori 
rajzkör tagjainak kiállítása május 3-án a Karinthy 
Szalonban, az érdeklődők június 3-áig tekinthetik 
meg. A barátságról, ami a tárlat mottója is egyben, 
a művészek így emlékeznek: – A „Kör” nemcsak 
képzőművészkör, de baráti, szakmai, szeretetteljes 
légkör is volt. Valóságos, elfogadó, befogadó me-
nedékhely – mondta Félegyházy Zsolt. – A ‘60-as 

évek sötétségében a Ferenczy-rajzkör számomra 
oázist jelentett, ahol végre a hivatásomat is meg-
találtam – tette hozzá Ganczugh Miklós.

– Az elkülönülés és az összetartozás vágya 
egyidejűleg élt bennem. 16–18 évesen életre szóló 
értő, segítő, elfogadó, autonóm társakra találtam 
– vélekedett Mózes Katalin. – Életem első nem 
családi közössége, ahol otthon éreztem magam, 
a Fő utca 3. volt. Itt hasonló érdeklődésű fiatalok 
között máig tartó kis baráti, szakmai társaság 
alakult – tette hozzá Turcsányi Antal.

– 1970-ben kezdtem el a Fő utcai körben raj-
zolni. Az első hetekben kialakult az érzés bennem, 
hogy végre hazataláltam – így emlékszik Kelemen 
Kata. – Életem legérzékenyebb és legnyitottabb 
időszakát éltem a Fő utcai évek alatt. Meghatározó 
kapcsolataim és élményeim születtek az estéről 
estére közösen töltött időkben – hangsúlyozta 
Székelyi Kati.

ha nem akar májusban otthon ülni,  
segítek választani a kerületi kulturális 

programokból. érezze jól magát!

hoffmann tamás 
polgármester

Lassan két éve, hogy TERMInI néven létrejött  
a MU Terminál gyermektánctagozata. Ez idő alatt 
folyamatosan alakult ki az igény mind  
a társulatban, mind a gyerekekben és a szülőkben 
arra, hogy olyan produkciókat hozzanak létre, 
amelyeket a gyerekek mutatnak be színpadon.  
A dzsungel könyve – május 29., MU Színház –  
a második ilyen előadás, ezt megelőzően a Twist 
Olivér adaptációja készült el. Az esten rendhagyó 
módon nem lép fel a felnőtt társulat, energiájukat 
a gyerekekkel történő művészi munka kötötte 
le. Az eredeti művet mint szabad asszociációs, 
inspirációs kiindulási pontot használták.  
A produkció ötvözi mindazt, amit a gyerekek év 
közben tanulnak, így a táncra és a színészmester-
ségre helyeződött a hangsúly.

Ha valamit nem érdemes kihagyni, akkor ez az. 
Idén május 6–8. között a Bartók Béla Boulevard 
(BBB) ad otthont az ELEVEn TAVASZ kulturális 
és design fesztiválnak, amelyet három évvel 
ezelőtt olyan nemes céllal hívtak életre a szerve-
zők, hogy a mai kornak megfelelően újraélesszék 
és felpezsdítsék a környék kulturális és társasági 
életét, ahol anno Lechner Ödön, Csontváry 
Kosztka Tivadar, Móricz 
Zsigmond, Kosztolányi 
Dezső, Karinthy Frigyes, 
illetve Csonka János 
és Zipernowsky Károly 
is alkotott. Csak néhány programelem, amire 
érdemes figyelni: rendelj novellát az asztalod-
hoz!, buszmegállómese, parafakiállítás, csempe-
rehabilitáció, design aukció, Fogadj örökbe egy 
kiskertet!, 1 művész 1 porta. 

Idén a szervezők Portugáliát hívták meg 
vendégségbe. A design vásár mellett filmvetí-
tésekkel, könyvbemutatókkal, koncertekkel és 
portugál gasztronómiai ínyencségekkel várják a 
látogatókat a Gellért tértől a Gárdonyi téren át 
egészen a Feneketlen-tóig.

pont | újbudai kulturális magazin | 13
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konCertlemez kiállítás filMkönyvszínház

rossz lányok  
a szomszédból
2014 egyik legnagyobb sikerű 
vígjátékának szereplői visz-
szatérnek, és a folytatásban  
csatlakozik hozzájuk egy rakás 

megvadult tinilány is. Mac és 
Kelly Radner a második gyerme-
küket várják, így készen állnak 
arra, hogy megtegyék utolsó 
lépésüket a felnőttségbe vezető 
úton, és kiköltözzenek a kertvá-
rosba. Ám amikor megpróbálják 
jó áron eladni a házukat, kiderül, 
az új szomszédság egy lány 
diákszövetség, amely még az 
első részben bajt keverő Teddy 
bandájánál is sokkal zűrösebb.

A Kappa Nu lázadó csajai 
megelégelték iskolájuk szigorú 
rendszerét, és úgy döntenek, 
hogy létrehoznak egy házat, ahol 
azt csinálnak, amit csak akarnak. 
Amikor Shelby és barátnői, 
Beth és Nora megtalálják a 
tökéletes helyet a kampuszon 
kívül, cseppet sem zavarja őket 
a féktelen bulizásban az, hogy 
a ház egy csendes utcában van. 
Radnerék tehát rákényszerülnek, 
hogy felvegyék a harcot az új 
szomszédokkal, és a csajok nem 
adják meg könnyen magukat...

Bukott  
Angyalok

Bob Dylan új albummal 
jelentkezik, ez hosszú és 
illusztris karrierjének már a 37. 
stúdiólemeze. A május 20-án 
megjelenő Fallen Angels című 
LP 12 új szerzeménye a Dylantől 
megszokott klasszikus amerikai 
stílusban készült, ehhez számos 
neves dalszerzőt kért fel a 
veterán előadó, olyanokat, mint 
Johnny Mercer, Harold Arlen, 
Sammy Cahn vagy Carolyn Leigh. 
A producer Jack Frost volt, és a 
turnéegyüttes játszott Dylannal 
a lemezfelvételen is.

A beszédes „Melancholy 
Mood” című szám már meghall-
gatható, ez alapján kellemes, 
klasszikus hangzású lehet a 
korong, de ki tudja, milyen 
meglepetéssel készül Dylan.  
Az például az elmúlt két 
évtizedben szokatlan tőle, hogy 
ilyen hamar, alig egy évvel az 
előző után jelentkezik új album-
mal – épp, mint az 1960-as 
években. A mára több mint 125 
millió lemezt eladó Dylanhez 
persze nem illene egy kizárólag 
elektronikusan elérhető 
kiadvány, ezért a Hollywoodban 
felvett nagylemez kapható lesz 
bakeliten is.

Lamentáció
C. J. Sansom történelmi regény-
lánca, a Matthew Shardlake-
sorozat hatodik kötetéhez 
érkeztünk, amely 1546 nyarán 
játszódik és az előző könyvekhez 
hasonlóan az angol királyi 
udvarba röpíti az olvasót. VIII. 
Henrik király haldoklik, legfeljebb 
hónapjai lehetnek hátra, az 
udvaroncok frakciói pedig már 
a trón várományosa, a fiatal 
Edvárd herceg feletti befolyásért 
küzdenek – és a nemtelen 
eszközöktől sem riadnak 
vissza. Miközben London utcáin 
hajtóvadászat folyik az eretne-

kek után, és a vallási radikálisok 
máglyahalált halnak hitükért, 
a katolikus udvaroncok meg-
próbálják megbuktatni Henrik 
hatodik feleségét, Parr Katalint. 
Ő pedig régi pártfogoltjához, 
Shardlake-hez fordul, amikor 
a hálókamrájából eltűnik egy 
veszélyes kézirat. Ennek címe: 
Egy bűnös siralmai, egyben a 
magyar kiadás címét is adja. C. 
J. Sansom nyolcadik történelmi 
regényében az eddigi legna-
gyobb és legrészletgazdagabb 
képet tárja az olvasó elé az angol 
királyságról, a tőle megszokott, 
letehetetlen stílusban.

a belga:  
bűntény  
a színházban
Bűntény történt a Bűvész 
Színházban. Vajon kiderül, ki 
a tettes? Damien White író 
az interaktív bűvészműsorba 
igyekezett a közönséget is 
bevonni, hogy együtt derítsék ki, 
vajon ki lehet a szörnyű bűntény 
elkövetője. Válj te is igazi 
nyomozóvá, figyelj, jegyzetelj és 
nyomozd ki az áldozat kilétét, 
a tettes korát, foglalkozását, 
búvóhelyét és így tovább!  

A Bűvész Színház nyolcéves 
kortól ajánlott, de felnőtteknek 
is élvezhető előadásában 
minden nyomot egy fantasztikus 
bűvésztrükkben rejtettek el, 
így nemcsak szórakoztató ez 
a nyomozás, de látványos is. 
Ráadásul a főnyomozó időnként 
a nézők segítségét is kéri  
a színpadon…

A másfél órás előadást május 
21-én lehet megtekinteni a 
2014 óta a Bartók Béla úton 
működő Bűvész Színházban, 
melyet Fanny és Damien White 
azért alapított, hogy a szélesebb 
közönséggel is megismertessék 
a bűvészet ősi, varázslatos 
mesterségét.

fran palermo-
lemezbemutató

A Fran Palermo zenéje, akár 
egy kaleidoszkóp: folyamatosan 
formálódik, változik, mégis 
minden elemében izgalmas és 
látványos kerek egésszé válik. 
Vagabond Rock and Rollként 
címkézett stílusukat egyszer 
indie sivatagi rock, máskor folk, 
vagy éppen mediterrán han-
gulatok inspirálják, melyekben 
leginkább a gitár, a dobok, a 
fúvós hangszerek és a billentyű 
dominálnak. Fellépéseik igazi 
táncolós, önfeledt események, 
hiszen a népes banda megőrizte 
azt a közvetlenséget, ami még  
a kezdeti utcazenélésből maradt 
meg, amikor a Párizsi Udvarban 
tartott próbáik gyakran ad-hoc 
koncertbe torkolltak. Az A38-on 
ezúttal ráadásul lemezbemutató 
lesz, éppen egy évvel az előző, 
cím nélkül kiadott LP után.  
A május 13-i, pénteki koncerten 
az előzenekar az Erdélyből indult 
The Nobody Elses lesz, amely 
leginkább pszichedelikus surf 
punknak nevezhető stílusban 
fűti majd fel a hangulatot.

a lélek  
fényűzése
Török Péter tájépítészt  
a szakma legnagyobbjai között 
tarthatjuk számon – Ybl Miklós-, 
illetve Prima Primissima díjat 
is nyert az elmúlt években. Az 
Albertfalvi Keresztény Társaskör 
szervezésében létrejövő tárlat 
május 7-én, a társaskör éves 
közgyűlése alkalmából nyílik az 
Albertfalvi Közösségi Házban, és 
egészen június 6-áig megtekint-
hető. A szakember 1982-ben,  
a Villányi úti Budai 

Arborétumban működő 
Kertészeti Egyetemen szerezte 
diplomáját, karrierjét mára olyan 
munkák fémjelzik, mint a 2012-
ben megújult bajai belváros,  
a hajósi barokk érseki kastély 
új parkja, vagy éppen a szegedi 
Kárász utca és Klauzál tér 
rekonstrukciója, mely utóbbiért 
Europa Nostra díjban részesült  
a város és a tervező, Török Péter. 
Az albertfalvi kiállítás témája 
is az életmű, melyet rajzokon, 
fotókon és tablókon, illetve az 
ezekhez fűzött kommentárokon 
keresztül mutat be a mester.

összeállította: bolla györgy
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Menyhárt JenőTi azon kevés nagymúltú 
együttesek közé tartoztok, 
amelyek nem nosztalgia-
zenekarként, hanem új 
albumokkal tértek vissza, 
esetetekben több mint 20 év 
kihagyás után. Mi az, amiben 
más az Európa Kiadó ahhoz 
képest, amikor ezt az egészet 
elkezdtétek csinálni?

Ami engem illet, nyilván az 
életem más korszakában 
vagyok. Amikor kezdtük, akkor 
a korai 20-as éveimben voltam. 
Ez egy másik helyzet. Emellett 
a rock ’n’ roll meg a világ is egy 
más szakaszát éli, mint akkor. 
A zenével kapcsolatos dolgok is 
másképp történnek.

Rosszabb, jobb, 
vagy tényleg csak más?

Más. Egyfelől egy megváltozott 
világban nyilván másképp 
működik az ember, másfelől 
az meg ugyanaz marad, hogy 
zenél és megpróbálja elénekelni, 
eljátszani, lemezre venni a 
számokat, amelyeket megírt.

De azt jól látom, hogy 
a társadalomkritikusság mint 
attitűd, ami meghatározta az 
Európa Kiadót, kicsit háttérbe 
szorult az új anyagokban? 
Meg mintha a zene sem akarna 
nagyon harsány lenni. Egyfajta 
nyugodtságot, kevésbé pulzáló 
zaklatottságot érzékelek... 

Nyilván ezt lehet így is érzékelni. 
Abban nem volnék biztos, 
hogy az új számok kevesebbet 
mondanának a mostani jelenről, 
vagy hogy kevésbé kritikus 
módon közelítik meg a világot. 
Úgy gondolom, inkább az elbe-
szélés módja változott idővel. 
Ez nem csupán az Európa Kiadó 
szövegeire igaz, általában véve 
is sokkal inkább a személyes 
narratívák jellemzőek. 

És a lázadás most 
szükséges vagy nem?

Hát ehhez először is meg kéne 
beszélnünk, mit értesz azon, 
hogy lázadó. Vannak dolgok, 
amelyekkel élesen szembe 

A világ egy állampolgára  
és az európa Kiadó

helyezkedtem régen, és vannak 
olyan dolgok, amikkel most is. 
Ugyanígy voltak ügyek, ame-
lyeknek háttal álltam, és most 
is vannak ilyenek. De általában 
nem vagyok az, aki kényszere-
sen abban találja meg a világát, 
hogy mindenre nemet mond. 
Nemeket és igeneket mondok 
az életemben, ez régen sem volt 
másképp.

Időnként még jársz ki New 
Yorkba családi kötődések és 
más folyamatban lévő ügyek 
kapcsán. Ez az identitásodhoz 
hozzátartozik, hogy egyszer 
ott vagy, máskor itt?

Ezt sehogy sem lehet jól csinálni. 
Nehéz két teljesen különböző 
földrajzi helyen, két különböző 
kultúrában élni. Mert az ember 

így akárhol van, csak a fele 
életét éli. Nekem ezt hozta a 
sors, hogy ez így van, és most 
már marad is.

Hoztál kintről olyan mintákat 
magaddal, amelyeket be tudsz 
építeni az itteni életedbe?

Felnőtt létem egy jelentős 
részét Amerikában töltöttem. Ez 
természetesen nagy hatással 
volt rám. Biztos vagyok abban, 
hogy az Európa Kiadó új 
számaira is nagy befolyással 
voltak, amiket én ott megéltem. 
Ezek a tapasztalatok ott vannak 
bennem, a személyiségemben.

És máshova utaznál?
Szívesen. Az utóbbi tíz évben 
elég keveset mozogtam, azt 

is leginkább New York és 
Budapest között. Dolgoztam 
közben Új-Zélandon,  
a Greenpeace megbízásából. 
Az is igaz, hogy csak úgy az 
utazásért nem akarok annyit 
menni, mint régen. 

Vágysz-e arra, hogy az 
USA-ban vagy Magyarországon 
maradj véglegesen? És ha igen, 
akkor melyik lenne?

Ez nem merül fel bennem,  
a dolgaim mentén élem az éle-
temet. Ezek mind a két helyhez 
kötnek. Ezért ez számomra nem 
egy verseny, amit el kell dönteni. 
Mind a két helyen megpróbálom 
úgy tenni a dolgomat, hogy 
minden a lehető legjobban 
működjön.

New YorK és BudapesT, zeNe és 
szöveg, aKKor és MosT.  
MeNYHárT JeNŐ a ’80-as éveK 
Hazai uNdergrouNd zeNei 
szCéNáJáNaK MegHaTározó 
alaKJa, a Ma is aKTív európa 
Kiadó FroNTeMBere. elHivaToTT 
KörNYezeTvédŐ, író, a világ KéT 
Távoli NagYvárosáBaN él  
egYszerre. de vaJoN HogYaN 
Tud valaKi eNNYi szíNTéreN 
HiTeleseN JeleN leNNi? TöBBeK 
KözöTT errŐl is BeszélgeTTüNK.
németh Péter interJúJa
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Mix
boross martin: 
Harminchatok  
– egy álmessiás története
Helyszín: Mu színház színházterem
Cím: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 17.
Tel.: 209-4015, www.mu.hu
időpont: 2016. május 11. 19.00
Egy legenda szerint harminchat 
igaz ember hordozza vállán 
a világ egész súlyát. Külsőleg 
semmiben sem különböznek, 
sokszor maguk sem tudják, hogy 
kiválasztottak. Ha csak egy is 
hiányozna közülük, az emberiség egy óriási kiál-
tással megfulladna. Kiszámíthatatlan, hogy balsors 
vagy szerencse lépdel egy igaz férfiú nyomában…
Messiás-váró idők közepette egy fiatal idegen 
érkezik, aki a Harminchatok körüli hiedelmet 
kihasználva, ártatlannak induló játékaival hisztériát 
kelt, és felforgatja az őt befogadó közösség életét.

sikerdarabok  
a Karinthy színházban
Helyszín: Karinthy színház
Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 130.
Tel.: 783-5030, www.karinthyszinhaz.hu
Közeledve a nyárhoz, a Karinthy Színház tárt ajtók-
kal várja nézőit májusban is. A Nóti Károly–Fényes 
Szabolcs–Szenes Iván trió nevéhez fűződő Nyitott 
ablak már címében is idényhez illő kikapcsolódást 
nyújt, kacagtató fordulatokkal. S ha tavasz, akkor 
szerelem, csalódások és örömök olyan sikerdara-
bokban, mint A bolond lány, A nadrág, a Második 
nekifutás és a Gőzben, hogy csak az idei évad 
premierjeit soroljuk. Tárt ajtók, nyitott ablakok, 
jöjjenek hát…

füst milán:  
Boldogtalanok
Helyszín: szkéné színház
Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.  
K épület, ii. emelet | Tel.: 06/20/384-6049 
www.szkene.hu | időpont: 2016. május 20. 19.00
Egy férfi, aki képtelen megállapodni. Egy nő, aki 
bármit megtenne, hogy megtartsa szerelmét. És 
egy leány, aki még nem tudja, mi mindent kell majd 
feláldoznia érte. Füst Milán drámájában  
a karakterek szövevényes, vad történetük során 

lelkük legmélyére 
szállnak alá. Züllés, 
sötét szenvedélyek, 
elszalasztott életek, 

vágy a halál után, miközben egyre ég a kioltha-
tatlan remény: hogy valaha boldogok lehetnek. 
Füst Milán Boldogtalanok című művét a Miskolci 
Nemzeti Színház vendégjátékaként láthatja a 
közönség.
 

 
Európa Kiadó-  

KoncErt

május 20., péntek 19 óra

B32 GALÉRIA  

ÉS KULTÚRTÉR

A világ talán legnagyobb 
környezetvédő szervezeténél, 
a Greenpeace-nél voltál 
aktivista az USA-ban. Ez az 
egyértelműen teljesen más 
típusú életvitel nem hiányzik?

Nem aktivista voltam  
a Greenpeace-nél, hanem 
dolgoztam a szervezetnél, ami 
nem teljesen ugyanaz. Úgy 
tekintettem magamra, mint a 
világ egy olyan állampolgárára, 
aki szeretne ekként is aktívan 
részt venni a környezetvéde-
lemben. Az ökológiai kérdéseket 
nagyon lényegesnek tartottam, 
és tartom most is. Lehetőségem 
nyílt a Greenpeace-nek dolgozni, 

aminek nagyon örültem, 
mert tudtam valami 

olyat csinálni, aminek a 
fontosságában hittem. 
Szerettem is ott lenni, 

barátokra tettem szert. 
Ez egy nagyon jó idősza-

ka volt az életemnek. Jelenleg 
kevésbé vagyok aktív, de nem 
szakadt meg a kapcsolatom 
ezzel a tevékenységgel.

Mint a „világ egy 
állampolgárában”, benned 
a feladatok tehát nem 
választódnak szét, hanem 
harmóniában vannak?

Nincs mindig harmóniában. 
Az életet egyrészt csináljuk, 
másrészt történik velünk.  
A világ egy komplex rendszer, 
nem tudok ilyen sarkosan 
gondolkodni ezekről a kérdések-
ről. Kölcsönhatások vannak. Az 
Európa Kiadó kapcsán is voltak 
erőfeszítések, de adódtak lehe-
tőségek is, ezek aztán így együtt 
határozták meg a történéseket. 

Szóval erre sem tudok igenekkel 
vagy nemekkel válaszolni.

Mi nálatok, az Európa 
Kiadóban a munkamenet? 
Hogyan születik meg egy dal 
végleges formája?

Régen, a ‘80-as években ez 
kollektívebb folyamat volt,  
a ‘90-es években már konkrétan 
a Péterrel (Ogi Péter) csináltam 
meg a számokat. Jelenleg én 
írom a dalokat, a zenekar pedig 
a hangszerelésben vesz részt.  
De az sincs kőbe vésve, hogy ez 
már mindig így marad.

Általában a szövegek 
vagy a zene áll előbb össze 
a fejedben?

Egy ideje már nem írok külön 
szöveget vagy zenét, hanem 
számot írok. Zene- és szövegöt-
leteim vannak, és ezeket együtt 
fejlesztem.

A hosszú időn át, míg 
New Yorkban éltél is folyton 
születtek a dalok a fejedben?

Szakaszos volt. Rengeteg olyan 
esztendő volt, amikor nem 
írtam számokat, amikor viszont 
igen, akkor általában egyszerre 
többet. Periodikus ez. Az ember 
maga sem érti, mert ha értené, 
akkor befolyásolni is tudná. 
Gyakorlatilag azt érzem, erre 
nem sok a ráhatásom. Van, 
hogy nem zenei témák jönnek, 
és valószínűleg másra vannak 
állva az antennáim. És akad-
nak időszakok, amikor 
ezek dalformában 
születnek meg. A lényeg, 
hogy az ember mindig 
készen álljon az ötleteire.

bővebben: 

pontmagazin.hu 
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az üvegművészet egyszerre szobrászat, dizájn 
és iparművészet. a szakma művelŐi sokfélekép-
pen, eltérŐ teChnikákkal dolgoznak, mindenki 
egyéni, gyakran küzdelmes úton találja meg  
a hozzá közel álló művészi kifejezést.  
míg borkoviCs péter a folyamatosságban,  
az állandó kísérletezésben hisz, addig  
sipos balázs kész kompozíCiókban gondolko-
dik, a test és a tárgy viszonyát  
kutatja üvegmunkáiban. 

Nem ez az első közös kiállításotok, jól 
kiegészítitek vagy ellenpontozzátok egymást?

Sipos Balázs: Péter 
szereti megismerni 
az anyagot, állandóan 
kísérletezik. Én mással 
foglalkozom, számomra 
az a jó, ha az történik, 
amit én akarok. Vagyis 
ragaszkodom a 
terveimhez, és így 
kevés mozgásteret 
hagyok az anyagnak. 
Különböző módon állunk 
tehát mindketten az 
üvegművészethez, és 
ebben az értelemben 
inkább ellenpontozzuk 
egymást.

Borkovics Péter: Balázs elképesztő technikai tu-
dással rendelkezik. Nagyon elmélyült abban, amit 
csinál. Már akkor is tetszettek a dolgai, amikor 
pályája elején a fújt hutaüvegekkel dolgozott.  
Ő olvasztott, és minden apró részletet maga 
dolgozott ki. Erről a technológiáról tudni kell, 
hogy iszonyú bonyolult, és általában 20–30 éves 
tapasztalattal, kiforrottan szokták csak jól 
művelni. Balázs egy–két év alatt már 
fantasztikusan használta ezt a technikát, 
mindenki a csodájára járt.

FolyaMatosan KüzdünK 
az idővel

hogy ezzel különböző természeti erőket tudjak 
megmutatni. A folyó üveg olyan, mint egy film. 
Állandóan képlékeny, de ebből a mozgásból mi, 
emberek csak egy foltot látunk, én ezt igyekszem 
megragadni. Sorozatokban, halmazokkal foglal-
kozom. Használom a Mandelbrot- és a Júlia-
halmazt, mindkettő iszonyú kaotikus alakzat, 
a lényeg az, hogy ezekkel a nagyon egyszerű 
képletekkel és szabályokkal tudok igazi bonyolult 
formákat létrehozni. Persze a halmazoknak csak 
nagyon kicsi részét tudom bemutatni, az üvegmű-
vészek egyfolytában küzdenek az idővel, hiszen 
egy-egy munka előállítása nagyon időigényes és 
drága műfaj.

Balázs tíz évig a Prima Primissima díj 
üvegló készítője, tervezője volt Ajkán, hogyan 
gondolkodnak az üvegszobrokról az emberek?

S. B.: Igen, az üveg nagyon sok helyen jelen van 
az életünkben az építészettől kezdve szinte 
minden iparágban. Ha nem lenne üveg, akkor a mi 
századunk eléggé más lenne. Maga az építészet, 

 

Borkovics Péter 

és Sipos Balázs  közös 

kiállítása május 20-áig 

tekinthető meg  

a Trezor Galériában

Balázs, az üvegszobraid sokszor képzeletbeli 
lények, állatok, figurák, gyakran viccesek és 
sokféleképpen értelmezhetők. Hogyan találtad 
meg ezt a mesebeli világot?

S. B.: Ezek héjas öntések, ami azt jelenti, hogy  
a tárgy külső és belső formája kapcsolatban van 
egymással. Így születtek ezek a kicsit furcsa 
szobraim, mint például Nyami, amelyben egy kutya 
épp lenyel egy embert, vagy Szuzi a hengertestű 
tömzsi ember, de a Szieszta-sorozatomat is így 
készítettem, ebben a munkámban például egy 
kutya fekszik bele egy kanapéba és a lábai kifelé 
lógnak. Minden egyes alkotásomban van egy 
ilyen hozzáképzelt világ. Általában nem szeretek 
magyarázó címeket adni, úgy képzelem, hogy a be-
fogadó hozzáadja a saját történetét, így egyszerre 
van benne a műveimben az én gondolatiságom és 
a néző egyedi látásmódja.

Péter, te készítettél dizájnlámpákat, 3–4. 
századi római üvegmásolatokat, másfelől sok 
munkádban geometrikus formák jelennek meg. 
A te történeteid miről szólnak?

B. P.: Az üveg hihetetlenül bonyolult és összetett 
anyag, amelyet modellező anyagként használok, 

napi menü 895 Ft

hirdetes-141-20-5.indd   1 2016. 04. 19.   9:42

Kovács gabriella

a tárgyak, egy pohár annyira beépültek a minden-
napjainkba, hogy szinte észrevétlenül teljesedik ki 
velük az életünk. Az emberek fejében különböző 

kategóriákban élnek a művészeti 
ágak, mint szobrászat, keramikusság, 
üvegművészet. Az üveg pont sem-
mihez sem tartozik, konkrétan kicsit 
lebeg. Az üvegművész az anyagról és 
magáról is beszél, miközben folyama-
tosan kapcsolata van az üveggel, de 
ehhez elmélyült és alázatos munka 
szükséges.  
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az fMH  
illés Klubja
Helyszín: Fővárosi Művelődési Ház
Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 47. | Tel.: 203-3868
időpont: 2016. május 21. 19.00 óra, belépő: 1500 Ft/fő
A májusi Illés-klubot egy emléktábla-avatás teszi 
különlegessé a Cseh Tamás Program részeként. 
A műsor első felében fellép az A.B.S.Z. együttes 
Barna Zoltán Csibivel kiegészülve, a tőlük megszo-
kott módon játsszák az Illés-, Fonográf-, Tolcsvay-, 
Koncz Zsuzsa- és Bojtorján-dalokat. A második 
meghívott vendég a Hundows együttes lesz, amely 
az instrumentális gitárzenét népszerűsíti, a nagy 
példakép, a Shadows nyomdokain járva.
Az est folyamán fellép a beszédes nevű BluesSteel 
formáció is. Az est meglepetése a tízéves Fehér 
Ádám bluesgitáros vendégszereplése lesz. Az 
eseményre ezúttal is ellátogat Szörényi Levente.

 
budapest  
Folk Fest
Folk delicatess a városban
Helyszín: Fonó, Kobuci Kert, várkert Bazár
Cím: 1116 Budapest, sztregova utca 3.
Tel.: 206-5300, www.fono.hu
időpont: 2016. május 18–22.
A Fonó 2010 óta minden 
tavasszal megrendezi  
a folk fővárosi ünnepét. 
Idén is több helyszínen,  
a Fonóban, a Kobuci Kertben és a Várkert 
Bazár szabadtéri színpadán mutatkoznak be 
a népzene és a világzene ez évi legizgalmasabb vá-
logatott produkciói az ötnapos programsorozaton. 
A szervezők vallják: a folk az egyik legéletképe-
sebb, állandó fejlődésben, változásban lévő műfaj, 
amelyből megannyi más stílus is táplálkozik,  
folyamatosan gazdagítva egymást.

a szatyor és a Hadik  
májusi programja
Cím: 1111 Budapest, Bartók Béla út 36.
www.hadikkavehaz.com
Mind a Szatyor, mind a Hadik Kávéház felkészült 
a tavaszra, így megnyílt a Gárdonyi térre néző 
gyönyörű terasz. A Szatyorban május 14-én 
Kocsis Bence játszik 
zenekarával a Szatyor 
Akusztikban, és lesz 
ismét Hadik Irodalmi 
Szalon, ahol most 
is az irodalomé lesz 
a főszerep. A Vadászszezon slam poetry torna 
további fordulóját is megrendezik, ahova újra 
várják a szerepelni vágyó jelentkezőket. 30-án 
különleges eseménynek ad helyszínt a kávéház: 
a Vízy Dorka Alapítvány idén először osztja ki a 
Vízy Dorka-díjat, amelyet ezentúl évente ítélnek 
oda egy-egy kiemelkedő újságírói teljesítmény 
elismeréseként.
 

újbudai  
BABsZEM
babszeminfo@gmail.com
www.facebook.com/ujbudaibabszem
Az Újbudai Babszem Táncegyüttes néptánc  
és kézműves napközis tábort szervez két turnus-
ban a Fonó Budai Zeneházban, alsó tagozatos 
gyerekeknek
I. turnus: 2016. június 20–24-éig 8–16 óráig.
II. turnus: 2016. június 27.–július 1-jéig 8–16 
óráig.
A táborban a magyar néptánc, népi játékok mellett 
a népi mesterségekkel is megismerkednek  
a gyerekek, agyaggal, nemezzel, bőrrel, porcelán-

nal és textillel dolgoznak.
Érdeklődni és jelentkezni  
a babszeminfo@gmail.com 
vagy a 06/20/823-2843-as 
számon lehet.

a budapesti  
művelŐdési központ  
május havi programja
Helyszín: Budapesti Művelődési Központ
Cím: 1119 Budapest, etele út 55. | Tel.: 371-2760
10–24. A 31. VMH festészet 
és grafika díjazottjai kiállí-
tása. 10. 10.00 Madarak és 
Fák Napja. 10. 18.00 Budai 
Fotóklub: Salzburg és kör-
nyéke. 12. 18.00 Névadási 
szokások régen és ma. 12. 17.00 Dr. Hahner Péter 
az amerikai Vadnyugatról: Cowboyok. 13. 18.30 
Életrevalók Filmklub. 14. 10.00 Budapesti Amatőr 
Alkotók Stúdiója 1.: Absztrakt VI. 18. 18.00 A bolog-
nai festészet mesterei. 19. 18.00 Kastélyritkaságok 
Magyarországon. 26. 17.00 A Vadnyugatról: Indiánok. 
27. 18.30 Életrevalók Filmklub. 27–06. 20. Budai 
Fotóklub kiállítása. 28. 10.00 Budapesti Amatőr 
Alkotók Stúdiója 2.: Tájkép III. 
 

indul az eleven tavasz  
a Bartók Béla Boulevard-on!
https://www.facebook.com/BartokBelaBoulevard
időpont: 2016. május 6., 7., 8.
Május 6–8. között Budapest Kulturális Főutcáján 
újra beköszönt az ELEVEN Tavasz. Rendelj novellát 
az asztalodhoz!, buszmegállómese, csempereha-
bilitáció, dizájnaukció, Fogadj örökbe egy kiskertet!, 
1 művész 1 porta – ez csak néhány programelem 
a Bartók Béla Boulevard összművészeti fesz-
tiváljából, ahová idén a szervezők Portugáliát 
hívták meg vendégségbe. A dizájnvásár mellett 
filmvetítésekkel, könyvbemutatókkal, koncertekkel 
és gasztronómiai ínyencségekkel várják majd a 
látogatókat.

Tánya babaműhelye – 
meny tatyjana iparművész 
tanítványainak kiállítása
Helyszín: Kiss áron Magyar Játék Társaság 
Cím: 1114 Budapest, orlay utca 2/B
Tel.: 06/20/493-5412 | www.kamjt.hu
időpont: 2016. május 14.–június 
11. között kedden, csütörtökön, 
szombaton 11–17 óráig, más  
időpontban: tel.: 06/30/658-8886
Meny Tatyjana Magyarországra 
települve magával hozta tudását a hagyományos 
orosz népi babakészítésről és a magas szintű 
iparművészeti babakultúráról. Tavaly nyáron 
„Orosz baba magyar földön” címmel orosz 
tanítványai munkáit mutatta be, idén a tavaly ősz 
óta tartott tanfolyama résztvevőinek munkáiban 
gyönyörködhetünk.

konCertek  
a Montázsban
Helyszín: Montázs art Café
Cím: 1119 Budapest, vahot utca 14/B
Tel.: 06/30/783-8125, www.montazsartcafe.hu
időpont: 2015. május 13., 21., 27. 20.00
A The Call Band széles közönséget szólít meg, 
fiatalokat és idősebbeket egyaránt. A ‘70-es 
évek hangzását idéző és napjaink blues-rock 
zenéjét játszó 
magyar együttes 
május 13-án lép 
fel a Montázsban. 
Őket követi 21-én 
Abbe Lewis kon-
certje. A fiatal énekes Nashville-ből, Tennessee 
államból érkezett hazánkba, fellépésein maga 
énekel, zongorázik, gitározik. A Selfish több mint 
16 országban koncertezett már, évente közel 
100 előadást tudhat magáénak világszerte.  
A május 27-én fellépő banda kelta–ír hangzású 
saját dalokat és feldolgozásokat játszik.

Mix
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Olyan színházi előadásra invitáljuk a közönséget, 
ahol egy ital mellett merülhetnek el az asztalok 
között kibontakozó groteszk eseményekben, 
miközben nemcsak azt tanulhatják meg, hogyan kell 
P. Howard-regényt írni, hanem azt is, hogy az élet 
és a ponyvairodalom között kevesebb a különbség, 
mint gondolnánk. Rejtő Jenő szövegei alapján 
született Kárpáti Péter Az Öldöklő Tejcsarnok című 
színdarabja, amelyet független társulatok fiatal 
színészei novemberben mutattak be nagy sikerrel 
a Hátsó Kapu nevű kultúrkocsmában. Az előadást 
az író születésének 111. évfordulója alkalmából 
Újbudán is láthatja a közönség.

KisrEGÉNYBŐL ZENÉs KOCsMAsZíNhÁZ 
Az Öldöklő Tejcsarnok A detektív, a cowboy és 
a légió című kisregényből készült, és leginkább 
ahhoz a legendához köthető, hogy Rejtő ül egy 
kávéházban, leír egy oldalt, odaadja a főpincérnek, 
hogy azzal fizesse a kávét. Ebben a darabban is 
hasonlók szerepelnek. Adott egy kávéházi miliő a 
világháború előtt mulatságos, nagyszerű figurákkal, 
és természetesen van benne egy zseniális Rejtő-
alapsztori. Hogy miért Rejtőt, és miért éppen ezt a 

kevésbé ismert kisregényt választotta Kárpáti Péter 
előadása alapjául, arról így nyilatkozott: „Nagyon 
szeretem az olyan szerzőket, akik úgy dolgoznak, 
hogy nincs kijelentve, én most nagy író vagyok, 
álljatok vigyázzban. Elég, ha észreveszed, hogy ez 
fantasztikus, nagy irodalom. Rejtőnek nagyon sok 
műve, nagyon sok rétege van. Van, ami egészen 
magasrendű, ami persze nem azt jelenti, hogy nem 
kellőképpen szórakoztató. Mikor meghallottam 
a felkérést, hogy valamit Rejtő alapján kellene 
írnom, azt gondoltam, nem a Piszkos Fred típusú 
slágerkönyvekhez nyúlnék, azokat inkább olvassák 
el. Végül rátaláltam erre a kisregényre, ami sokkal 
inkább az Esti Kornél vagy Karinthy világához 
hasonlít. Csináltunk belőle egy kocsmaszínházat 
egy kocsmához, és most a B32-ben fog kiderülni, 
hogyan működik más helyszínen. Tulajdonképpen a 
májusi alkalom egy második premier is lesz”.

sZíNhÁZ KÖZÖssÉGi FiNANsZírOZÁsBAN 
Kárpáti rendezéseiben sajátos módon, 

színházon kívüli műfajokban 
gondolkodik, azt használja, amit 

az adott helyszín vagy tér kínál, 
és törekszik arra, hogy az 
előadás közösségi élmény 
(is) legyen. „Szeretem, ha 
közel vagyunk a nézőkhöz és 

szálljatok be Ti is 
az öldöKlésbe!

rejtŐ jenŐ univerzuma mára sikeres branddé 
vált, jól ismert figurái több hangjátékot, színhá-
zi elŐadást, filmet, képregényt, sŐt, még társas-
játékot is megihlettek. kárpáti péter az öldöklŐ 
tejCsarnok Című rejtŐ-ihlette színdarabja zenés 
koCsmaszínházként indult, most pedig új premi-
erre készül a b32 galéria és kultúrtérben. 

közvetlen viszonyban vagyunk. A néző ugyanolyan 
aktív az előadáson, mint a színész. Ha a néző unot-
tan ásítozik, és alig figyel oda, megöli az előadást, 
nem születik meg az élmény. Tehát abszolút együtt 
dolgozunk, együtt szeretnénk azt, hogy az este 
megszülessen.”

A produkció másik különlegessége, hogy  
a próbafolyamat alatt az alkotók útjára indítottak 
egy közösségi finanszírozási kampányt „Szálljatok 
be Ti is az öldöklésbe!” szlogennel. Arra buzdították 
a leendő nézőket, hogy ki-ki saját keretein belül 
támogassa az előadás létrejöttét. Mikor belevágtak 
ebbe, Kárpáti attól tartott, sok energiát vesz majd 
el a színészektől: „Nem csupán attól féltem, hogy 
nem fog sikerülni, hanem attól is, hogy elviszi a 
figyelmet, és behoz egy olyan üzleti szempontot, 
amire nincs szükség. Ezt úgy oldottam meg, hogy 
a próbán nem lehetett kimondani se azt a szót, 
hogy pénz, se azt hogy finanszírozás. Az, hogy mit 
jelent a szegénység, mit jelent az álmodozás arról, 
hogy de jó lenne, ha nem is gazdagon, de egy kicsit 
gondtalanabbul élni, nagyon szépen beleépült az 
előadásba. A közösségi finanszírozás – azon kívül, 
hogy jó reklámként vitte a készülő produkció hírét 
– múzsaként működött az előadás mögött. Annyi 
szép indulatot és lendületet adott bele, hogy végül 
azt vettem észre, az egész darab tulajdonképpen 
erről a gyönyörű szegénységről szól”.

farKas róbert

 

Rejtő Jenő–Kárpáti 

Péter: Az Öldöklő Tejcsarnok 

– zenés kocsmaszínházi merénylet 

május 26-án 20 órakor a B32-ben!  

Szereplők: Egger Géza, Fekete Ádám, 

Horváth Szabolcs, Kárpáti Pál, 

Keresztény Tamás, Rainer-Micsinyei 

Nóra és Stork Natasa.
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Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes u. 45–47.

akh@ujBuda.hu tel: 2046788
pontmagazin.hu/albertfalva

2. hétfő 10.00 a hÓnap alKotÓJa: geSzteS ÁgneS
tollrajzok. A tárlat május 31-ig látható.

7. szombat 17.30  
a Semmi ÁgÁn…
Török Péter Ybl-díjas tájépítész kiállításának megnyitója
A tárlat  június 6-ig látható.

9. hétfő 17.00  
KÓrhÁzvonattal a Don-KanYarban
Reményi József fotókiállításának megnyitója
A tárlat május 31-ig látható.

10. kedd 18.00  
zSolti bÁCSi KonYhÁJa
zsoltibacsikonyhaja.blog.hu
A klub keretében ételeket kóstolunk  
és konyhai praktikákat osztunk meg egymással.
Mai témánk a tortilla.
Részvételi díj: 300 Ft/fő

16. hétfő 18.00  
pÜnKÖSDi egYhÁzzenei hangverSenY
Fellépők: Gesualdo Kamarakórus  
és az Albinoni Kamarazenekar

18. szerda 18.30 nŐI saROk
Nőket érintő témák, nemcsak nőknek.
A nyugdíj után is van élet!
Vendégek: Dr. Áment Erzsébet,  
Szabó Alpárné, István Ági 60+ önkéntesek

21. szombat 10.00 
amiKor apu ÉS anYu gYereK volt
Ugorjunk vissza apu és anyu gyermekkorába! Először megnézzük  
a Piroska és a farkas mesejátékot a Domi Bábszínháza 
előadásában, majd kézműveskedünk,  
diafilmeket vetítünk és társasozunk.
Belépő: 600 Ft/fő

31. kedd 18.00
ÚJbuDa zÖlDterÜleteineK mÚltJa

Helytörténeti Műhely
Újbuda, melynek egy részét csak 1950-ben kapcsolták 
Budapesthez, a város egyik legzöldebb kerülete.  
Van itt erdő, hegy, bányató, öböl és gát, illetve még  
számos park is várja a pihenni vágyókat. A Műhely összejövetelén  
a XI. kerület védett területeit, ligeteit dolgozzuk fel előadás  
és beszélgetés keretében. 
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KÖZÖSSÉGI HÁZ
1118 Budapest, törökugrató u. 9. 

Tel: (06-1) 246-5253 • e-mail: gkh@ujbuda.hu
ponTmagazin.hu/gazdagreT

4. szerda 19.30–20.30 kubai SalSa a VidÁmSÁg, 
jÓkedV ÉS a kÖlCSÖnÖS FigYelem TÁnCa.
A „Salsa” jelentése “szósz” mivel a mambo, a chachacha,  
a rumba, és számos egyéb latin tánc elemeiből alakult ki.  
Kubát tekintjük a salsa bölcsőjének, bár gyökerei egészen  
a 17. századi Afrikába nyúlnak vissza.
A foglalkozásokat a fantasztikus mozgású  
Alexis Molina Altunaga tartja
Ára: 6.000 Ft/fő/hónap

14. szombat 10.00
kezeS-lÁbaS TÁrSulaT: kezeSlÁbaS elŐadÁS
Élőzenés, mondókás, bábozós kavalkád kutyussal,  
cicussal és más állatokkal. Minden a szemed előtt készül, 
mindennel szabad a játék. Házépítés, egerészés  
és macskazene, a végén közös játékkal. Egészen kicsiknek  
és kicsit nagyobbaknak. (Korosztály: 0-6 év.)

Szülővel, nagyival, papival és tesókkal! 
Belépő: 600 Ft/fő

20. péntek 21.00
YelloW rebel 20. jubileumi konCerT
A banda ízig-vérig talpalávaló ír kocsmazenét játszik.  
Ezen a bulin senki nem fog a székben csücsülni. 
A zenekar az elmúlt húsz év folyamán több változáson esett át.  
Ezen az estén azonban mindenki a színpadra áll,  
aki valaha tagja volt az együttesnek. 

Belépő: 1200 Ft/fő

28. szombat 15.00
CSinÁljuk a CirkuSzT – gYereknapi rendezVÉnY
Lesz minden, mint a cirkuszban: hatalmas csinnadrattával vonul 
végig a Kaptató sétányon a cirkuszi sereg így invitálva Gazdagrét 
gyerekeit és felnőtt közönségét a nem mindennapi programra. 
Lesz bohóc, zsonglőr, bűvész, trambulin, buborék-show, vattacukor, 
rajzverseny és lufihajtogatás. 
A gyerekek lehetőséget kapnak, hogy minden eszközt 
kipróbáljanak, és ők maguk is a cirkuszi világ részeseivé váljanak. 

A hagyományokhoz híven idén 5. alkalommal avatjuk fel a 
Tappancsfalat Gazdagrét újszülötteivel és szüleikkel, Király Nóra  
fővédnöksége alatt. 

30. hétfő 17.30 VilÁgjÁrÓk klubja
Téma: Madeira, az örök tavasz szigete. 

A vetítéssel egybekötött előadást  
Dr. Pál Tamás klubvezető tartja. 
A program ingyenes! 

ÁllandÓ programok: 
pontmagazin.hu/gazdagret
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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)

10. kedd 16 óra KelenvÖlGyI olvaSóKluB
Helyszín: Kelenvölgyi Könyvtár. A Kelenvölgyi Könyvtár és Közösségi 
Ház új kezdeményezése lehetőséget kíván biztosítani azoknak 
az irodalombarátoknak, akik olvasmányélményeiket szívesen 
megosztanák másokkal, az olvasást ezzel közösségi élménnyé 
emelve. A belépés ingyenes

13. péntek 18 óra Kelen HeGye, a GellÉrt-HeGy  
– IdőSZaKI KIÁllítÁS meGnyItó
A tárlat bemutatja az itt megtelepedő és kultikus központot létrehozó 
keltákat, a Szent Gellért legendát és a hegy török korban játszott 
szerepét. Ismerteti az újkori boszorkánypereket, melyeknek gyakran 
visszatérő eleme volt a Gellért-hegy. Kitér a szőlőművelésre, a Citadella 
felépítésére, majd a hegy huszadik századi eleji parkosítására és a 
Gellért Szálló létrejöttére. A képet a Sziklatemplom és a Sziklaközpont 
(bunker) kialakítása, a hegy II. világháborús története és a Szabadság 
szobor felállítása teszi teljessé. A kiállítás a programok függvényében 
június 1-ig tekinthető meg. A megtekintés ingyenes

21. szombat 10 óra BÁBvIlÁG
Egy délelőtt a bábokkal. Lesz bábelőadás és a gyerekek betekinthetnek 
a kulisszák mögé is, majd részt vehetnek egy interaktív bábjátékban, 
végül pedig kézműves foglalkozás keretében a saját bábjukat 
is elkészíthetik! A foglalkozást vezeti: Hajduné Lovas Zsuzsa 
bábpedagógus. A programon való részvétel ingyenes

28. szombat 10 óra GyereKnap a KÉKtó tÉren
A nap, amit minden kelenvölgyi gyerek annyira vár, mert évente csak 
egyszer van... A legkisebbeket Kerekítő foglalkozással várjuk, de lesz 
bohócműsor, ügyességi bringásverseny, autómodell bemutató, ugráló 
vár, kézműves foglalkozás és rajzsarok. A felnőttek örömére pedig 
ismét lesz halászlé kóstolás, amiből persze a gyerekek is kaphatnak,  
de a szálkára vigyázni kell! A programon való részvétel ingyenes

NYÁrI TÁBorok  
KIcSI a BorS, de! 
Önismereti tábor általános iskolásoknak Gévai Csillával. Június 27.–
július 1. Önbizalom fejlesztő tábor 8–13 éveseknek rengeteg játékkal, 
drámapedagógiai eszközökkel, rajzolással, együtt zenéléssel, igazi 
beszélgetésekkel és gyakorlati tanácsokkal. Jelentkezés és további 
információ: 1/424-5363, 70/492-5496, kkh@ujbuda.hu

IcIrI pIcIrI 
Báb- és dráma tábor augusztus 1–5. 
Művészeti napközis tábor 8–14 éveseknek, drámajátékkal és bábokkal 
Csukás István művei alapján. Táborvezető: Hajduné Lovas Zsuzsa 
bábpedagógus. Jelentkezés és további információ  
1/424-5363, 20/471-5938, kkh@ujbuda.hu

TaNFoLYaMok
KóruSpróBa Vezeti: Stiblo Anna, hétfőnként 16.00-18.00
GerIncjóGa Vezeti: Schermann Márta, hétfőnként 18.15-19.45
aIKIdo Vezeti: Bobvos János, kedden és csütörtökön 18.00-20.00
KereKítő Vezeti: Vajai Flóra, szerdán 9.30-11.00
GyóGytorna Vezeti: Nádai Krisztina, szerdán 12.30-13.30
KlaSSZIKuS Balett  
Vezeti: Holub Sándorné, szerdán 17.00-18.00
HorGoló KÖr  
Vezeti: Víg Anna, szerdán 17.00-19.00

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

A M
ŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
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20. péntek 18 óra az alkotó muzsikusok 
társaságának juBileumi tárlata 
Kő-Tár-Lat Galéria. A jubileumi kiállításon az Alkotó Muzsikusok 
Társaságának tagjai képzőművészeti alkotásaikkal mutatkoznak be, köztük 
olyan nemzetközi hírű művészek, mint Réti Zoltán és Hermann János. A 
kiállítást megnyitja: Hűvösvölgyi Ildikó, Kossuth-díjas színművésznő. A 
kiállítás megtekinthető június 14-ig, hétköz napokon 10-18 óra között, 
hétvégeken a rendezvények időtartama alatt.  
A belépés díjtalan!

20. péntek 19 óra az alkotó muzsikusok 
társaságának ünnepi hangversenye
Nagyterem. Az Alkotó Muzsikusok Társasága 25 évvel ezelőtt alakult 
olyan muzsikusokból, akik különböző alkotóművészetekkel is 
foglalkoznak. Az ünnepi évfordulót program-sorozattal ünneplik, amely 
rendezvények sorában Őrmező a második állomás.  
A hangverseny műsorát vezeti és a Társaság irodalmi szekciója tagjainak 
műveit előadja: Hűvösvölgyi Ildikó, Kossuth-díjas színművésznő. A 
belépés díjtalan!

21. szombat 10–18 óra Őrmezei Piknik
Őrmező, Cirmos Park. Őrmező 40 éves évfordulója jegyében 
piknikkorzóvá alakítjuk a közelmúltban megnyílt őrmezei Cirmos Parkot, 
ahol szabadtéri kiállítással, beavató színházzal, játékos versenyekkel, 
kézműves foglalkozással, valamint a már ismert Open Stage-dzsel várjuk 
a kicsiket és nagyokat. A Közösségi Házban bábszínház, gyermekkoncert 
és néptánctanítás várja majd a családokat. Programunkhoz csatlakozik 
az Őrmezői Református Gyülekezet, amely foglalkozásokkal, kiállítással 
és bográcsos vendéglátással várja a piknikezőket. Ingyenes!

28. szombat 19 óra  
nosztalgia tánCest BakaCsi Bélával
Az 50-es, 60-as, 70-es évek legnagyobb magyar és világslágerei… Jegyek 
korlátozott számban, elővételben is kaphatók! Asztalfoglalás, jegyvásárlás 
hétfőtől péntekig, 10-18 óráig! Érdeklődni: 1/309-0007, 1/310-0644, E-mail: 
ormezei.k@gmail-com Belépődíj: 1 000 Ft. 

gYermek És FeLNŐTT TaNFoLYamok
Bélavári Balettiskola
Vezeti: Bélavári Panni balettmesternő (mobil: 20/411 1041) Foglalkozások: 
hétfő 16–17 óráig, szerdán 15.30–16.30 óráig kezdő hétfő 17–18 óráig, 
szerdán 16.30–17.30 óráig haladó. Tandíj: 1 000 Ft/alkalom, illetve 8 000 Ft/
hó. Jelentkezni folyamatosan a helyszínen is lehet! 

Szenior megelŐzŐ rekreációS (tartáSjavító) torna
Vezeti: Nádai Krisztina gyógytornász. Foglalkozások: hétfő, péntek: 
8.30–9.30, szerda: 9–10 óráig.  
Tandíj: 1 300 Ft/alk., bérlet: 11 000 Ft/hó 

kondiCionáló torna:
Vezeti: Nádai Krisztina gyógytornász.  
Foglalkozások: hétfő 18–19 óráig, szerda 18–19 óráig.  
Tandíj: 1 400 Ft/alk. 

ringató
Vezeti: Venczel Mónika E-mail: venczelmonika@freemail.hu  
Tel: 06 70/382-0026, www.ringato.hu Foglalkozások: hétfőnként 
15.00–15.30. Részvételi díj: 800 Ft/alkalom

CallanetiCs
Vezeti: Tauzin Csilla (06-20-546-1286)
Foglalkozások: kedd, csütörtök 9–10 óráig, kedd 19–20 
óráig, pénteken 16–18 óráig. Tandíj: 1 200 Ft/alk. 

hastánC
Vezeti: Petróczki Hédi
Órák: szerda 13.30–14.30 óráig, 
Érdeklődni a 30/661-7659-as telefonszámon lehet.
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Csinálják  
a cirkuszt!  
A Gazdagréti Közösségi Házban május 
28-án 15 órakor kezdődik a műsor, 
a „Csináljuk a Cirkuszt”. A szervezők 
csinnadrattával, bohócjelmezben, 
egykerekű biciklin trombitálják össze 
az apróságokat a Gazdagréti Közösségi 
Háznál (a Törökugrató utcában).  
A legújabb tappancsfaltablóra ismét 
az elmúlt évben született babák 
lábacskáinak mintáját öntik ki.  A nagy 
nevettető, Misi bohóc garantáltan 
mosolyt csal a kicsik arcára, a zsong-
lőrbemutató után a kellékeket – buzo-
gányok, tányérok – is kipróbálhatják. 
Bognár Krisztián bűvész kalapjából akár 
nyuszik is előbújhatnak. Lesz bubo-
rékshow, trambulinon ugrálhatnak az 
„ünnepeltek”, a rajzverseny után pedig 
vattacukrot és limonádét szolgálnak fel.

A Kelenvölgyi Közösségi Ház is 
szombaton várja a gyerekeket.  
A programok 10–13 óra között lesznek. 
A Kerekítő foglalkozáson hangszerekkel 
kísért ölbeli játékokkal, cirógatókkal, 
dögönyözőkkel Vajai Flóra várja  
a közönséget. Ha pedig valaki nem csak 
bámészkodni akar, hozza el a biciklijét, 
hiszen ügyességi bringaversenyen 
próbálhatja ki magát. A kevésbé moz-
gékonyak megtudhatják, mi mindent 
lehet csinálni néhány haszontalannak 
tűnő holmiból. A rajzsarok mottója 
pedig: ha lerajzoltad, hazaviheted. Az 
elmaradhatatlan ugrálóvárban a soha 
nem fáradók tombolhatják ki magukat. 
Kicsik és nagyok is megcsodálhatják 
a Kelenvölgyi Autómodell-gyűjtők 
Klubjának modellgyűjteményét. A Kéktó 
téri tavat a HITEKA Horgász Klub nyitja 
meg. Ha a sok program kimerítette 
energiánkat, finom halászlével tölthetjük 
fel magunkat.

tóth Katagy
er

ek
na

pSportprogramok, zenés-mondókás foglalkozások, 
kreatív, kézműves- és készségfejlesztő játékok, 
lufihajtogatás és arcfestés… A gyereknap nemcsak 
a mutatványosok ügyességéről szól:  
a Bikásban a gyerekek akár szüleikkel együtt  
is kipróbálhatják magukat a különböző ügyességi 
versenyeken. A játékos próbatételeket teljesítőket 
pedig a nap végén díjazzák!  

Izgalmas és színvonalas programot kínálnak  
a B32 Galéria és Kultúrtér, valamint az újbudai 
közösségi házak. Sátraik minden bizonnyal 
lufit szorongató és pillangó vagy oroszlán arcú 
gyerekektől lesznek hangosak. Ringatós, kreatív 
kézműves-, papírszínházas sátrakkal települ ki 
a B32 Galéria és Kultúrtér, valamint a Karinthy 
Szalon. Lesznek itt papírszínházas produkciók, já-
tékos kézművesfeladatok, amelyeken a versenyzők 
limonádét nyerhetnek. A Grundszínház impro-
vizatív Mesemorzsák című előadásán jóformán 
a gyerekek írják a cselekményt, és azt a társulat 
színészei afféle improvizációként játsszák el. A 
történetek alapja a mindenki által ismert mesékhez 
kötődik, de ezúttal Csipkerózsika beleszeret Gruba, 
a kis hableány megismerkedik  
a Pókemberrel, Piroska és a farkas kibékül.

A legkisebbek egyik kedvence lett az Őrmezőn 
már ismertté vált, mindig új mesére kész és 
vicces, egyedi Bábautomata. Egyebek közt ez 
szórakoztatja majd a közösségi házak sátra felé 
járókat, ahol a kicsiket reggel zötyögős-rötyögős, 
mondókás-éneklős Kerekítő foglalkozás várja, 
majd a nagyobbakat bűvölik el a zenészek egy 
kis interaktív minikoncerttel. Lehet itt majd bábot 
készíteni – amivel eljátszhatja mindenki a saját 
meséjé,–, lehet igazi szerencsekereket forgatni,  
no meg persze sok-sok színes lufit hajtogatni,  
és kifigyelni egy igazi bűvész trükkjeit! 

Amikor a kis hableány 
megismerkedik
a póKeMberrel

ÚJBuda legNagYoBB  
szaBásÚ gYereKNapi  

reNdezvéNYéN MiNdeN  
gYerMeK TalálHaT  

Kedvére való szóraKozásT.  
MeseelŐadás és BáBJáTéK, 

szTárFellépŐK, és TerMésze-
TeseN az elMaradHaTaTlaN 
ugrálóváraK NépesíTiK Be  

a BiKás doMBoT  
MáJus 29-éN.

bővebben: 

pontmagazin.hu 
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Nyári Napközis Tábor 
a kamaraerdei ifjúsági 
parkban
· A tábor indulása: 2016. június 20. (hétfő)
· Típusa: önkormányzati tábor
· Életkor: újbudai, állami fenntartású, önkormány-
zati működtetésű általános iskolák tanulói
· Jelentkezés: Az első turnusra mindenki a saját 
általános iskolájában, további jelentkezés  
a napközis táborban
· Költségek: Az iskolában fizetett térítési díj, 
szorozva az igénybe vett napok számával
Újbuda Önkormányzata idén is megrendezi nagysi-
kerű nyári napközis táborát a Kamaraerdei Ifjúsági 
Parkban. A gyerekeket labdajátékok, informatikai 
kurzusok, felzárkóztató foglalkozások mellett 
tánc, úszás, vízilabda, felfújható gumivár, valamint 
kirándulás várja, utóbbin a főváros nevezetessége-
ivel ismerkedhetnek meg. Az állandó programokon 
túl szakrajok is indulnak Kamaraerdőn, ahol többek 
között vers, drámajáték, kézműves foglalkozások 
és természetjáró kurzusokon tölthetik el szünide-
jüket a gyerekek. 
 

 

 

nyári táborbörze Önismereti tábor 
kelenvölgyben
· A tábor indulása: 2016. június 27.  
és  július 1. között 9–16 óráig
· Típusa: Önismereti tábor
· Életkor: 8–13 év
· Jelentkezés: Kelenvölgyi Közösségi Ház, 
06/1/424-5363, kkh@ujbuda.hu,  
jelentkezési határidő: 2016. június 22.
· Költségek: 2016. május 31-éig: 22 000 Ft, 
testvérkedvezmény 19 000 Ft. 2016. június 
1-jétől: 24 000 Ft, testvérkedvezmény 21 000 Ft. 
Az ár kétfogásos ebédet is tartalmaz
Gévai Csilla gyermekkönyvíró, illusztrátor tizedik 
éve foglalkozik nyári kreatív fejlesztő táborokkal 
(Noha Stúdió, Bartók Pagony). Táboraiban nagy 
hangsúlyt fektet a gyermekek önbizalmának nö-
velésére, komplexusaik feloldására, kreativitásuk 
előcsalogatására, amit rengeteg játékkal, drá-
mapedagógiai eszközökkel, igazi beszélgetésekkel 
és gyakorlati tanácsokkal ér el. Meggyőződéssel 
hisz a jó beszélgetések gyógyító erejében  
és a művészetterápiában.

Kreatív kézműves 
alkotótábor  
és varázslatos gyapjú
· A tábor indulása: 2016. június 27. és július 8. 
kezdéssel, hétfőtől péntekig 9–16 óráig
· Típusa: Kézművestábor
· Életkor: 7–12 év
· Jelentkezés: Karinthy Szalon, 06/70/492-5498, 
karinthy.szalon@gmail.com, jelentkezési határidő 
május 31.
· Költségek: 30 000 Ft/fő, ez magában foglalja az 
ebédet is a Szatyor Bár és Galéria éttermében
A Karinthy Szalon és a B32 Galéria és Kultúrtér 
idén első alkalommal rendezi meg közös kézmű-
vestáborait a Karinthy Szalonban. Szeredi Ambrus 
Noémi és Janzsó Krisztina rajztanár segítségével  
a gyerekek megismerkedhetnek a különböző rajz-, 
festő- és papírtechnikákkal, de az ékszerkészítés 
rejtelmeibe is beavatják őket. A július 8-án kezdődő 
„Varázslatos gyapjú” tábor résztvevői bepillantást 
nyerhetnek a gyapjúfonalak világába, illetve a 
nemezelés technikájával is megismerkedhetnek.

Báb- és drámape da gó giai 
tábor kelenvölgyben
· A tábor indulása: 2016. augusztus 1.  
és augusztus 5. között 9–16 óráig
· Típusa: báb- és drámapedagógiai tábor
· Életkor: 8–14 év
· Jelentkezés: Kelenvölgyi Közösségi Ház, 
06/1/424-5363, kkh@ujbuda.hu,
· Költségek: 20 000 Ft, testvérkedvezmény  
18 000 Ft. Az ár kétfogásos ebédet is tartalmaz
A már hagyományosan megrendezésre kerülő 
drámatáborban idén Csukás István írásaihoz kerül-
hetnek közelebb a Kelenvölgybe látogató gyerme-
kek, akik a foglalkozásokon a báb- és drámajáték 
eszközeivel mesét, verset játszhatnak. Az idén 80 
éves Csukás István munkásságával többek között 
a mindenki számára ismert Pom-pom, Mirr-Murr 
és Süsü, a sárkány című műveken keresztül lehet 
megismerkedni. A foglalkozásokat Hajduné Lovas 
Zsuzsanna báb- és drámapedagógus vezeti.

Felszabadító festés  
a karinthyban
· A tábor indulása: 2016. július 11. és július 29. 
között, három turnusban, hétfőtől péntekig 9–16 
óráig, a turnusok hétfőnként kezdődnek
· Típusa: Képzőművészeti tábor
· Életkor: 7–12 év
· Jelentkezés: Karinthy Szalon, 06/70/492-5498, 
karinthy.szalon@gmail.com, jelentkezési határidő: 
május 31.
· Költségek: 30 000 Ft/fő, ez magában foglalja az 
ebédet is a Szatyor Bár és Galéria éttermében
2014-ben indult útjára a Karinthy Szalonban az 
első képzőművészeti tábor, melyet Imre Mariann 
és Torma Éva képzőművész dolgozott ki és 
vezetett. Koncepciójuk szerint minden gyerek 
képes rajzolni és festeni. Erre nem tanítani kell 
őket, hanem elő lehet hívni belőlük, a folyamatos 
biztatás és az alkotás öröme pár alkalom után 
meghozza a gyümölcsét, hogy minden gyerek 
örömmel áll hozzá a munkához. A foglalkozások 
tematikusak, hétről hétre hasonlóan épülnek 
fel: mesefestés, szénrajz, agyagozás, akvarell és 
portré, gyerekeknek szóló témákban. Az elkészült 
művekből a hét végén kiállítás nyílik, alkotóik 
természetesen a tábor végén haza is vihetik őket.
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tóth Kata

Egy kiadós séta, futkározás 
a parkban, fitneszeszközök 
kipróbálása vagy egy játékos 
edzés mind-mind a felesleges 
kalóriák elégetésében segít, 
ráadásul a mozgás a gyermek 
életének részévé válik.

A gyermekorvos úgy látja, a 
súlyfelesleggel küzdő szülők és 
gyermekeik között ki nem mon-
dott egyetértés van kinézetükkel 
kapcsolatban; tagadják, hogy túl 
sokat vagy egészségtelenül ét-
keznek. Ki merné bevallani, hogy 
gyermeke, vagy akár ő maga 
kövér. A szülők gyakran csak a 
gyermekorvos figyelmeztetése 
nyomán szembesülnek  
a család egészségtelen táplálko-
zási szokásaival. Feltűnő, hogy 
az édesanyák és édesapák csak 
ritkán fordulnak a gyermekor-
voshoz táplálkozási tanácsért, 
főleg a túlsúlyos gyerekek 
esetében ódzkodnak ettől.  
A sovány gyerekek táplálkozását 
illetően a szülők inkább hajla-
mosak segítséget, javaslatot 
kérni. A doktornő számításai 
szerint a hozzá látogató 2 és 15 
év közötti gyerekek 25 százaléka 
küzd felesleges kilókkal, legyen 
szó lányokról vagy fiúkról.

Ha gyermekünk a felesleges 
kilóktól fáradékonyabb, 
könnyebben izzad és néhány 
lépcsőfok megmászása után 
liheg, érdemes diétára fognunk, 
de kizárólag a fokozatosság 
elve alapján. A gyereket nem 
szabad éhesen ágyba küldeni, 
az esti csokit azonban váltsa fel 
egy-egy répa vagy alma fahéjjal 
megszórva. 

Dr. Esküdt Ágnes gyermekor-
vos szerint az anya leleményes-
ségén múlik, hogy mit szerettet 
meg gyermekével, ugyanakkor 
rendkívül fontos, hogy az étel ne 
legyen jutalom vagy büntetés. 
Játékossággal, kreativitással 
a sárgarépa és a brokkoli is 
megszerettethető, a fagyasztott 
halrudacskák és félkész rántott 
húsok sült krumplival viszont 
kerülendők. A burgonyát el lehet 
készíteni olaj nélkül is, a fehér rizs 
helyett a barna szintén ízletes, 
és a hal és a hús roston ugyan-
csak finom. A paradicsom- és 
gyümölcsszószokat barna vagy 
nádcukorral érdemes készíteni. 
Ha a gyermek mégis a kalóri-
adúsabb ételeket kedveli, akkor 
ezt mozgással kell kompenzálni. 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az elhízott 
gyermekek száma az 1980-as évek óta világszerte megduplá-
zódott. 2014-ben 1,9 millió 18 évesnél idősebb kövér embert 
számolt össze a WHO, közülük 600 millió kritikus túlsúllyal élt. 
Egy évvel korábbi adatok szerint 42 millió ötévesnél fiatalabb 
gyerek küzdött a felesleges kilókkal. A gyermekorvosok, die-
tetikusok, étkezési tanácsadók ezért egyöntetűen a prevenció 
fontosságát hangsúlyozzák.

a broKKoli  
finom?

a gYereK Másol: legYeN szó evésrŐl vagY  
BárMilYeN Más szoKásról. Csoda, HogY a TÚl-
sÚlYos szülŐKNeK CseMeTéiK is TesTeseBBeK?  
és a sováNYsággal, a válogaTós KiCsivel MiT 
leHeT KezdeNi? gYerMeKorvosT KérdezTüNK, 
HogYaN NevelJüK egészségre gYeMeKeiNKeT.

A kilencéves Lujzi és két évvel 
idősebb nővére, Lilla heti négy 
alkalommal jár korcsolyázni. 
A rendszeres edzés mindkét 
kislány hobbijává vált, testfel-
építésük izmos. Mozgásigényük 
megfelelő arányban van az 
üléssel járó tanulással, naponta 
ötször étkeznek. Édesanyjuk –  
a gyermekorvossal egyetértés-
ben – a „sokszor keveset” elvét 
vallja. A lányok kicsattannak 

az egészségtől, víg kedélyűek, 
tanulmányi eredményeik kifo-
gástalan. – Az evési szokásokat 
ugyan kissé nehézkes volt 
bevezetni, de végül az edzések 
után éhesen hazatérő gyere-
keknek nem okozott gondot 
megenni a brokkolival töltött 
csirkemellet – mesélik a szülők 
egy edzésen a palánknál.

De sajnos nem minden gyerek 
szereti a brokkolit… Sőt, a felmé-

rések szerint minden 
negyedik magyar 
gyermek túlsúlyos. 
Dundi szülőknek szinte 
minden esetben dundi 
a gyerekük: a rossz 
étkezési mintát nehéz 
elhagyni, így a túlsúlyos, 
elhízott gyerekekből túl-
súlyos, elhízott és beteg 

felnőttek lehetnek. A szülőkön és 
a közétkeztetésen is múlik, hogy 
a gyerek mit és milyen körülmé-
nyek között eszik. Az egészen 
picikkel még bármit megkóstol-
tathatunk, közösen próbálhatjuk 
ki az új ízeket. A gyerek másol: 
legyen szó életmódról, evésről. 
Később persze lesznek kedvenc 
ételei, ez akár egy időbe eshet 
a dackorszak „válogatós” 
periódusával. Ilyenkor a spenót, 
a répa, a gyümölcs ördögtől való, 
miközben a tésztás körettel kísért 
szaftos hús, a pizza, a csoki, 
az édesség a legfinomabb 
vacsora. Majd a kamaszkor 
újabb áttörést hozhat, amikor 
a tinédzser elkezdi fogyasztani 
a korábban utált zöldségeket, 
gyümölcsöket, teljes kiőrlésű 
pékárukat.
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Amikor Nagy Csaba ceremókamestertől – nem 
elírás, ez a megszólítása vőfély helyett – azt 
kérdeztem, mi lesz idén az esküvői trend, hirtelen 
rávágta: a válás. Ez persze kiváló humorát 
példázza, de sajnos van benne némi igazság is. Az 
előre leszervezett idei menyegzőkből már hármat 
lemondtak, mert szétment a pár. Így – bár közhely-
nek tűnik – mégis az egyik legfontosabb dolog, 
hogy az esküvő szervezésekor az alap a kölcsönös 
szeretet és akarat legyen. Ami ezután következik, 
már csak hab a tortán… De ne szaladjunk ennyire 
előre, hiszen a torta felvágásáig még nagyon sok 
mindent el kell intézni. Mire is számíthat az, aki 
trendi lagzit szeretne szervezni? 

– Manapság sokkal kisebbek az esküvők, mint 
korábban. Úgy is mondhatnám, nem a mennyiség, 
hanem a minőség a fontos. A teljes rokonság ma 
már csak a vidéki lagzikra hivatalos, Budapesten 
a családnak és a barátoknak, maximum 80–100 
főig szerveznek bulit – kezdte a változásokkal 
Csaba, akinek most indul igazán a szezon. Májustól 
októberig minden pénteken és szombaton lekötött 
rendezvényei vannak. – Egyre népszerűbb az 
amerikai típusú menyegző, vagyis egy bulis, 
különleges lagzi, ahol a hagyományokból nagyjából 
csupán a menyasszonytánc marad meg. Aki igazán 
trendi esküvőre vágyik, az a ceremóniát szabad-
téri helyszínre szervezi, mondjuk rétre, tó mellé, 
domboldalra, vízpartra. A XI. kerület ebből  
a szempontból nagyon szerencsés adottságú, 
hiszen itt van a Feneketlen-tó egy étteremmel,  
a Gellért-hegy, a Kopaszi-gát – hogy csak a 
nagyobbakat említsük. 

Egyre elterjedtebb napjainkban a nyitótánc is. 
Magyarországon régen a násznép a szertartás 
után már szinte táncolva ment be az étterembe. 
Ez ma már nem így van – legfeljebb vidéken –, 

Menyasszonytánc:  
indul az esküvői 

szezon 

milyen manapság egy esküvŐ?  
hol és hogyan érdemes helyszínt  
választani? mi a különbség a vŐfély  
és a Ceremóniamester között?  
mindennek utánajártunk és feltérké-
peztük a kerület kedvenC helyszíneit. 

a víz közelsége, a móló, a sziklás-köves partsza-
kasz, a szomorúfűzek vagy a homokos tengerpart-
ra hasonlító partszakaszok sokszínűsége, de  
a biztonságos parkolási lehetőség, a könnyű meg-
közelíthetőség is segíti a párokat. A Kopaszi-gát 
ellentéte, a kerület egyik titkos aduja, a kevesek 
által ismert Sas-hegyi tanösvény és látogatóköz-
pont. Ha a menyasszony ruhája rövid és a cipője 
sarka nem nagyon magas, kilátogathatnak ide – 
fotósuk ajándéknak fogja tekinteni a lehetőséget. 
Gyönyörű ösvény, sziklákkal övezett fakorlátos 
járdák vezetnek a védett növények közt.  

Noha csak a „fele” található a kerületben,  
a Szabadság híd késő délutáni, esti, vagy akár 
éjszakai fotózásra is alkalmas. Igazán látványos 
képeket készíthetünk ott háttérben a budai várral, 
a műegyetemmel, a Bálnával vagy a gyönyörű 
sziluettet adó Erzsébet híddal. 

járomi zsuzsanna

most a vacsora után az ifjú pár táncol, és utána 
indul a buli. Összességében sokkal bulisabbak, 
viccesebbek és jobbak ma már az lagzik – mondta 
a ceremókamester, akinek már a megszólítása is  
a változást sugallja. A tradicionális vőfély őrzi  
a hagyományokat, rigmusokban beszél, és mikor 
összeüti a lábát, koppan a csizmája sarka. A modern 
ceremóniamester szmokingban feszít és forgató-
könyv alapján irányít. De milyen a ceremókamester? 
Csaba elmondása szerint ő egyszerűen csak jó fej, 
aki magát adja, és közben ügyel a részletekre. 

Ami viszont soha nem megy ki a divatból, az az 
esküvői fotó, amely szintén óriási átalakuláson 
ment keresztül az elmúlt esztendőkben. – Mi, 
fotósok a fénnyel dolgozunk, a fény pedig a nap 
folyamán állandóan változik. Ezért fontos, hogy a 
helyszínfoglalások és a napirend összeállítása előtt 
a pár a fotóssal is egyeztessen – mondta el Láng 
Péter, a kerületet jól ismerő fotós. – A szertartás 
és a buli helyszíne meghatározza az egész nap 
hangulatát. Nem kell feltétlenül vidékre utazni ahhoz, 
hogy nyugodtan teljen az esküvő, elég, ha ügyesen 
választunk budapesti helyszínt, és jól osztjuk be az 
esküvő napját. Újbuda több szempontból is ideális: az 
anyakönyvvezetői hivataltól öt perc sétára fekszik a 
Feneketlen-tó, a tó Szent Imre-templom felőli oldalán 
pedig lépcsős teraszok találhatók – remek helyszín 
lehet egy nagyobb csoportkép elkészítésére is. 

– A Szent Imre-templomban nem csupán a nagy 
tér, a padok, de a jó fények is segítik a fotóst. A XI. 
kerületben muszáj megemlíteni a Kopaszi-gátat is, 
ahol a főváros egyik legnépszerűbb esküvői fotós 
helyszínét találjuk. Nemcsak a szép gyep,  
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sugárzó és 
egyenletes arcbőr 
nyáron is

MTI–HőnyI Gyula

a nyári nap szárító, agresszív hatásai 
ellen felkészülhetünk, óvhatjuk  
bŐrünket. a megoldás: oxigenizálás,  
hidratálás, táplálás.

valamint egy C-vitaminos ampullát, masszázst 
és a habmaszk használatát. A kezelés időtartama 
körülbelül 60 perc.

A Hydrovect Oxigen létfontosságú kúra, ha 
szép és ragyogó arcbőrt szeretnénk nyáron is. 
A fénytelen és vízhiányos bőrön az azonnali 
mélyreható és intenzív kezelés segít. Hatékony 
méregtelenítő hatásával felveszi a küzdelmet 
az agresszív külső hatásokkal szemben. Arcunk 
üde lesz, a sejtjeink energiaszintje feltöltődik, 
bőrünk élettelivé válik. Az eljárások nem képesek 
csodára, csupán a természetesség varázsát 
idézik elő, de igézőek leszünk a hidratálás és az 
oxigenizálás együttes hatására, amely revitali-
zálja a bőrünket. (X)

A foltos, kiszáradt, könnyen hámló arcbőr nem 
szép látvány. Nem szívesen nézünk bele  
a tükörbe, ha tudjuk, erre számíthatunk.  
A megoldás: oxigenizálás, hidratálás, táplálás!

A C-vitaminos kezelés természetes antioxidán-
sokat tartalmaz, amelyek javítják és ragyogóvá 
teszik a bőrt, egyben küzdenek az öregedés 
hatásai ellen; helyrehozzák a nap és egyéb káros 
külső hatások okozta ártalmakat. A C-vitamin 
mélyen beszívódik a bőrbe, és kiegészíti  
a hialuronsav hidratáló és revitalizáló hatását. 
Ragyogóvá, rugalmassá és feszessé teszi a bőrt, 
sugárzóvá teszi az arcszínt, megerősíti és fokozza 
ragyogását, feszességét és rugalmasságát.  
A kezelés tartalmaz egy C-vitaminos mikroder-
mabráziót, amely a tág pórusokat is összehúzza, 
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Mutassa be ezt a hirdetést, és próbálja most ki 20% kedvezménnyel
a professzionális kezeléseket. (Az akció májusban érvényes!)

C-vitaminos kezelés habmaszkkal:   
Hydrovect Oxigen hidratáló kezelés:  

C-vitaminos kezelés
   Hydrovect Oxigen hidratálás

1114 BUDAPEST, Bartók Béla út 29.   Bejelentkezés: (06 1) 999-6711  info@maystar.hu

oKosteleFonnal 
madárlesre! elsŐ hallásra minimum mókásnak tűnŐ, ám hasz-

nálat közben jó szórakozást kínáló ingyenesen 
letölthetŐ madárhatározó alkalmazást készítte-
tett okostelefonra a magyar madártani és termé-
szetvédelmi egyesület (mme) és a farkaskölykök 
ifjúsági egyesület.
Magyarországon több olyan terület van, ahol komoly 
madármegfigyeléseket lehet végezni (például Tatabánya, 
tatai tó környéke, Hortobágy), és a látvány a kezdőknek 
vagy laikusoknak is felemelő. A Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület kifejezetten az amatőrök-
nek készíttetett Android és iOS rendszereken futó 
applikációt a hazánkban előforduló 157 leggyakoribb 
madárfaj „terepi” azonosításához, épp azért, hogy  
a madarakat nem ismerőknek is bepillantást engedjen  
e színes világba. 

A program 269 színes illusztrációval, 203 madárhang-
gal és részletes fajleírásokkal működik. Három ponton 
kell azonosítani a madarat, és a program meghatározza, 
képpel ábrázolja, mit is látunk pontosan, illetve némi 
hátteret ad mindarról, amit figyelünk. Az akár egyetlen 
szűrési feltétellel is működő alkalmazás a madarak 
alakjának, színének vagy élőhelyének megadását 
követően választja ki a lehetséges fajokat.

Az egyes fajok adatlapján rövid fajleírás, a madár latin 
és angol neve, rendszertani besorolása és természetvé-
delmi értéke is szerepel, az azonosítást emellett Kókay 
Szabolcs madárfestő színes grafikái és a madárhangja is 
segíti. Az adatlapról internetes kapcsolattal tovább lehet 
lépni az MME honlapjára, ahol a fajról bővebb fajle-
írást, gyűrűzési és állományadatokat is kaphatnak az 
érdeklődők, valamint videókat, fotókat nézegethetnek. 
Az applikáció egyetlen feltétele az internetes kapcsolat, 
ami a városban nem okoz problémát, ám nyílt terepen 
térerő hiányában már gond lehet, tehát az okostelefon 
mellett nem árt toll és papír sem, hiszen érdemes felírni 
(net hiányában), hogy később mire is kell keresni.

Ám de addig is: a határozó mellett az okostelefonos 
alkalmazás része a memóriában szereplő összes 
madarat bemutató madárlexikon és egy fajfelismerő 
játék. A felhasználók a jelenleg is zajló fejlesztésnek 
köszönhetően április végétől adataik feltöltésével 
csatlakozhatnak a magyar madárállomány felmérését 
szolgáló Madáratlasz Programhoz (MAP) – olvasható az 
applikációról kiadott közleményben.
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felhagyott a külkereskedelemmel, és beállt a pult 
mögé, Iván pedig főzni kezdett, amúgy spanyolosan, 
ahogyan szakács édesanyjától tanulta. A fő kedvenc a 
salmoréjo, a hideg paradicsom-krémleves extraszűz 
olívaolajjal, kis fokhagymával, balzsamecettel.

– Az eredeti recept andalúziai, de min-
denhol másképpen csinálják, olyan ez, mint 
Magyarországon a halászlé – mondja Iván, és ad 
egy kis kóstolót a tányéromba. A narancsszínű, 
sűrű leves pikáns és hűsítő, jól csúszik hozzá a 
félbarna ropogós kenyér, igazi laktató déli menü. 
Iván Castilla y Leónból származik (Spanyolország 
észak-nyugati része), jól beszél magyarul és szíve-
sen mesél a családjáról. Minden főzési tudományát 
otthonról hozta, és igyekszik is a spanyol gasztro-
nómiai tradíciót a La Nubéban meghonosítani.

 
TrADiCiONÁLis íZEK, úJhuLLÁMOs KÁvÉK
A konyhában juh- és kecskesajtok, szalámik, kol-
bászkák, mindenféle spanyol ételek a polcokon. A fő 

álModozásoK  
kora

 

LA NuBE
– Spanyolul felhőt jelent, persze mindenki máskép-
pen, sokszor kicsit franciásan vagy angolosan ejti a 
nevet, de kell az „e” a végén – neveti el magát Timi, 
a kávézó külkereskedő tulajdonosa. Spanyol férjével, 
Ivánnal közösen találták ki a hely nevét, fontos 
volt számukra az egyszerűség, a pontos és találó 
megfogalmazás – természetesen ebben a kávézóban 
kicsit benne van mindkettőjük álmodozó lelke is.

 
KÖNYvEK És FŐZÉs
A kávézó előterében könyvekből felépített pult 
fogadja a betérőket. Az enteriőr nem véletlen,  
a könyvek újszerű használata finoman utal Iván 
könyvtárosi múltjára. Iván Spanyolországban 
könyvtár szakon végzett, később Budapesten,  
a Spanyol Intézetben még öt évig a saját szakmájá-
ban dolgozott, de aztán minden megváltozott azzal, 
hogy megtalálták a kávézó tökéletes helyszínét. Timi 

jellegzetes mediterrán hangulat keveredik  
a romkoCsmák ismert világával. serrano sonkát, kü-
lönleges tapasokat, tonhalsalátát baraCkban kínál 
nagy timi és ivan aller ares rendhagyó magyar–spa-
nyol kávézója, a la nube. színes kavalkád és frissen 
pörkölt kávé illata fogadja a vendégeket.  
ráadásul itt mindenki kiCsit a felhŐk felett jár.

Kovács gabriella

fogás a tapas, amely lehet például juhsajttal töltött 
pikijo paprika vagy barackba töltött majonézes 
tonhal is, ahogyan például Iván anyukája szereti. De 
az ínyencek ehetnek miniangolnát vagy kagylót is.

– A legfontosabb a spanyol ételeknél az 
extraszűz olívaolaj, azzal nem lehet spórolni, 
minden saláta, tapas attól kel életre – állítja Iván. 
Elmondása szerint a spanyol olajak a legjobbak, 
ezért rendelik az alapanyagokat Spanyolországból. 
A kávét azonban Etiópiából hozatják, de van brazil 
és ruandai keverékű könnyebb aromájú kávéjuk 
is. A friss kávék mind felelősen termesztett és 
etikusan értékesített, kézzel szedett kávébabokból 
készülnek.

sPANYOL KAPCsOLAT
Találkozásuk szerelem volt első látásra, illetve első 
evésre. Több mint tíz évvel ezelőtt Timi ösztöndíjjal 
Spanyolországban járt, itt akadtak egymásba Ivánnal. 
Az első randin spanyol szokás szerint Iván azonnal 
főzött neki egy hagyományos helyi ételt, egy krumplis 
omlettet (tortilla de patatas). A salátát Timire bízta, 
aki két kézzel esett neki a friss zöldnek, és ahogyan 
mondja: –…talán ez hozott minket össze, ez az 

ösztönös mozdulat, hogy nem villával, hanem a 
kezemmel kevertem meg jól a salátát. Ezt egyből 
bírta bennem – mesélte.

KuLTúrÁK TALÁLKOZÁsA
Bár Timi nem a kerületben nőtt fel, tanulóévei 
mégis ide kötik, hiszen a Szent Margit Gimnáziumba 
járt. Szabadidejében mindig a környéken lófrált, 
akkoriban sokkal kevesebb helyre lehetett beülni, 
mint manapság, kedvenc bisztrójuk a Ponyvaregény 
volt, ma már csak a film juthat erről eszünkbe.  
A Bartók Béla út nyüzsgő utcájából kiszakadva a La 
Nube kis szigetként várja a vendégeket, és ide bárki 
jöhet. Van sarok az anyukáknak, játszóhely a rajzolni 
vágyó gyerekeknek, sőt, kutyával is beülhetnek az 
állatbarátok, semmi sem tilos. Minden második 
héten zenés estek, kulturális események, filmmel 
összekötött beszélgetések lepik meg a kávézó 
vendégeit. Felléptek már spanyol gitárosok, volt 
francia sanzonest is, mi több, egyszer egy argentin 
fiú amerikai barátjával régi magyar hangszereken 
brazil zenét játszott. A La Nube igazi közösségi tér, 
ahol a nemzeti kultúrák bármikor találkozhatnak.
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szezámos jércesaláta epercsatnival
AZ úJBuDAi TrÓFEA GriLL ÉTTErEM sÉFJÉNEK AJÁNLÁsÁvAL

Itt a tavasz, közeleg a nyár. Van olyan trend 
a gasztronómiában, ami évszakokhoz kötődik?

Persze. A tél ugye a disznóvágás időszaka, jó nehéz 
ételekkel, de ahogy jön a kellemes időjárás, egyre 
inkább a könnyebb, frissebb ételek népszerűbbek. 
Ahogy melegszik az idő, egyre többen keresik, és 
egyre többen kínálják is a halételeket. Gondoljunk 
csak a hekkre például. Ugyancsak jellemző erre 
az időszakra a saláták, könnyű, friss, zöld ételek 
fogyasztása. Nyilvánvalóan azért, mert ilyenkor 
már friss, hazai alapanyagokból is elő lehet állítani 
ezeket, és persze azért is, mert amikor egyre 
kevesebb rajtunk a ruha, egyre fontosabb lesz, 
hogy milyen az alakunk.

Mi a helyzet zöldsaláta fronton? 
Évről évre bővül a piac, egyre több növény terjed el 
alapanyagként, egyre színesebben lehet összeállí-
tani a salátákat. Tizenöt évvel ezelőtt kizárólag  
a fejes salátát ismertük, esetleg a jégsalátát. Ma 
már annyi félét hoznak be, és termesztenek is 
itthon, hogy szinte fel sem lehet sorolni, a lollótól  
a rómain keresztül a rukkoláig, a madársalátáig. 

Vegyünk egy alapvető alapanyagot, 
mondjuk a paradicsomot. Hogyan tudom 
eldönteni a piacon, finom lesz, vagy sem?

A jó paradicsomnak mély, sötét tónusú színe van, 
egészségesen zöld a szára, jó az illata. Amikor 
hozzáérünk, nem érezzük merevnek, keménynek 

ELKÉsZíTÉs (5 FŐ rÉsZÉrE):
A jércét szeleteljük, vékonyra klopfoljuk, sózzuk, 
borsozzuk, majd félretesszük. A tojásokat feltörjük, 
sózzuk, borsozzuk, a keményítő egy részével és  
a lenmagliszttel palacsinta állagú tésztát csinálunk 
belőle.

Elkészítjük az epercsatnit: kis edényben mézet 
karamellizálunk, hozzátesszük az epret, chilit 

(elhagyható), egy csillagánizst, 
sózzuk, hozzáadunk egy kiska-

nál mustárt, az olívaolajat és 

lassan főzzük. Ezt követően leturmixoljuk, szűrőn 
átpasszírozzuk, belefacsarjuk a lime levét és bele-
reszeljük a lime héját. Kihűtjük, majd hozzátesszük 
a balzsamecetet.

A húsokat keményítőbe, aztán az előre elő-
készített masszába forgatjuk, és az összekevert 
szezámmagba mártjuk. Bő olajban kisütjük.  
A friss salátát bekeverjük a csatni egy részével, 
tálra halmozzuk és ráhelyezzük a jércemelleket. 
Eperrel díszítjük, mellé tesszük a csatni maradékát. 
A szezámos jércesaláta epercsatnival glutén- és 
laktózmentes. Jó étvágyat kívánunk!

Hozzávalók:
• 40 dkg jércemell
•  3 dkg szezámmag
• 2 dkg fekete szezámmag
• 3 tojás
• 9 dkg arany lenmagliszt

• 3 dkg keményítő
• csipet só
• csipet cayenne-i bors
• 50 dkg friss eper
• 75 dkg salátamix
• 2,5 evőkanál méz

• 1 kiskanál mustár  
• 2,5 evőkanál olívaolaj
• 2 dkg chili
• 1 lime
• 1 evőkanál balzsamecet
• 1 csillagánizs

Kátai artúr

Többnyári sláger: 
a salátáK

tavasszal és nyáron egészségesebben  
étkezünk, vagy legalábbis sokan megpróbál-
ják. papp róberttel, az újbudai trófea grill 
séfjével a saláták közé merülünk el,  
és hasznos tanáCsokat is kapunk.

a héját, de mégis feszes. Ki kell tapasztalni, melyik 
forrás tud állandóan jó minőséget szállítani.  
A kis piacokon az őstermelőket érdemes keresni. 
Persze ők sem jelentenek garanciát a minőségre, 
de legalább nem több ezer kilométerről idehozott, 
kifejezetten a hosszú szállításra nemesített,  
vastag héjú, kemény paradicsomot árulnak.  
A nagy importőrökhöz érkező termések sokszor 
éretlenül kerülnek a raktárakba, ahol érlelőgázok-
kal kezelik őket. Szépek lesznek, az biztos, de az 
ízük lutri.

Mi a kedvenc salátád, amit otthon 
is szívesen elkészítesz?

Szívesen készítek salátákat friss gyümölcsökkel  
és ízletes rukkolával, zöldségekkel. 
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Ha startupról beszélünk, az emberek 
99 százaléka valami IT-fejlesztésre gondol 
azonnal. Nálad erről szó sincs. Hogyan kötöttél 
ki az Újbudai Hallgatói Startup Pályázatnál?

Először a termék ötlete 
volt meg, majdnem ezzel 
egyidőben olvastam  
a pályázati kiírást. Sokat 
elmélkedtem már az elmúlt 
években saját termék 
fejlesztéséről, és  
a legutóbbi munkahelye-
men volt időm arra, hogy  
a legfrissebb elképzelése-
met kidolgozzam.

Hogyan pattant ki az ötlet a fejedből?
Gyakorlatilag magam voltam a kezdőpont, hiszen 
én is laktózérzékeny vagyok. Nyugodtan mondhat-
juk, hogy a „minden mentes”, teljesen természetes, 
zöldség alapú szendvicskrémek piaca nem létezett 
itthon. Ráadásul a témakör nagyon népszerű 
manapság, és láttam, van benne növekedési 
lehetőség.

Egy ilyen termék fejlesztése kézműves 
módszerekkel történik. Ez nagyon divatos 
mostanában, tömegigény esetén viszont 
tarthatatlan. Nálatok mi a helyzet 
a kézműves filozófiával?

Ez kézműves termék, és egyelőre az is marad. A 
pályázaton nyert összeget egy kézműves üzem 

létrehozásába fektettük, amely megfelel  
a 21. századi követelményeknek, mind az élel-
miszer-biztonság, mind a gyártástechnológiai 
követelmények tekintetében. Ez viszont elég nagy 
zsákutca volt. A termékek értékesítésével,  
a viszonteladókkal való kapcsolatépítéssel még 
nem tartunk ott, hogy a bevételünk ki tudja termel-
ni egy ilyen üzem működési költségeit. Most éppen 
bérgyártót keresünk, jelenleg ez a fő feladat – ha  
a gyártást nem mi csináljuk, akkor tudunk foglal-
kozni a menedzsmenttel.

Bérgyártásnál hogyan lehet a minőséget 
hosszú távon biztosítani?

Ez nagyon fontos szempont. Mi több, a legfonto-
sabb. Egy ilyen kapcsolat kizárólag akkor működhet 
a gyártó és a cégünk között, ha a minőség folya-
matosan azon a szinten marad, amit a vásárlóink 
megszoktak. De nem látom problémásnak ezt az 
ügyet, ugyanis annyira nehéz a gyártás gépesítése 
ezeknél a krémeknél, hogy továbbra is kézműves 
termék marad, csak nem mi, hanem egy évtizedes 
múlttal rendelkező cég fogja készíteni, nagy 
tapasztalatú szakemberekkel.

Mit láttok, kezd népszerű lenni a terméketek?
Határozottan. Több helyen kapható már, akár 
boltokban, akár a weben, és folyamatos az 

BRANDBANK:  MEGBÍZHATÓ MÁRKÁKAT 
ADUNK A KERESKEDELEMNEK

Digitális tartalomelőállítás, -kezelés és -elosztás

A beszállítók fizikai termékmintákat biztosítanak a Brandbank számá-
ra. Ezután a Brandbank digitális formába önti a termék csomagolásán 
található információkat, a termékekről nagy felbontású marketing 
képet készít, majd az így előállított adatokat automatikus adatkapcso-
latokon keresztül eljuttatja a kereskedő partnereknek, akik többféle 
célra felhasználhatják ezeket, pl. az e-kereskedelemi tevékenységük 
támogatására.

Törvényi megfeleltetés az élelmiszerek jelölésében

A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy a kereskedőknek szolgáltatott 
adatok megfeleljenek a 1169/2011-es EU rendeletnek, a kereske-
dőknek pedig pontosan kell megjeleníteniük az információkat online. 
Mindezen folyamat kapcsán a Brandbank felhasználja közel tizenöt-
éves adatrögzítési és -elosztási tapasztalatát mindkét fél támogatása 
érdekében.

Merchandising Exchange (MeX) – Polcképtervezés

A Merchandising Exchange megoldásunk lehetővé teszi, hogy a fel-
használók termékképeket és termékdimenziókat töltsenek le pla-
nogramok tervezéséhez. A termékkönyvtáron keresztül könnyedén 
hozzáférhetnek az adott kategória más piaci szereplőinek nyilvánosan 
elérhető polcképadataihoz is.

Enrich platform – Digitális tárhely

Az Enrich digitális platform lehetővé teszi, hogy a vállalatok egy-
szerűen, biztonságosan rendszerezzék, keressék és megosszák 
dokumentumaikat, mindezt egy online tárhelyen összesítve. A 
Brandbank termékkönyvtárban elérhető termékadatok köny-
nyen összekapcsolhatók az így feltöltött marketing tartalmakkal.

Kreatív fotós szolgáltatások

A Brandbank minden marketing igénynek eleget tesz, legyen szó 
akár egyszerű termékfotóról, vagy komplexebb „lifestyle” és csoport 
képek, valamint polckép fotók elkészítéséről. Felbontásuknál fogva a 
fotók egyaránt felhasználhatók offline és online anyagokon.

Brandbank on Demand (BBoD)

A BBoD szolgáltatás lehetővé teszi a Termékkönyvtárban rögzítésre 
kerülő törzsadatok és termékfotók, továbbá az Enrich tárhelyen 
elérhető további, gazdag multimédiás tartalmak (videók, egyedi ter-
mékfotók, bemutatók, promóciós üzenetek stb.) átvételét és egyedi 
megjelenítését. Mindez semmilyen további informatikai ráfordítást, 
fejlesztést nem igényel a partnerek részéről, ezzel szemben teljesen 
egyedi megjelenést biztosít az e-kereskedelmi piacon.

Brandbank eCommerce Insight (eCI)

Online riportrendszerünk részletes információkat ad a weboldala-
kon megjelenő termékekkel kapcsolatban, és részletes elemzésre 
ad módot az ott megtalálható árak, termékadatok és design-ok 
tekintetében.

WWW.BRANDBANK.HUAZ ONLINE SALES SZAKÉRTŐJE
a  N ie l sen  Company

az újbudai hallgatói startup pályázat 2015-ös 
nyertesei között egy nem szokványos pályamunka 
is elnyerte a zsűri tetszését. az élelmiszermérnök 
végzettségű kalinák Csilla és Csapata egy tartó-

sítószertŐl, allergénektŐl és adalékoktól mentes 
zöldségkrémCsaládot álmodott meg, amivel 

egymillió forintot nyert. errŐl beszélgettem vele. 
Kátai artúr interJúJa

érdeklődés. Már egy szállodának is szállítunk, ahol 
a svédasztalos reggelihez kínálják termékeinket. 
Nyilván egy új készítménynél az a jó megoldás, ha 
meg tudod kóstoltatni a vásárlókkal, és utána lesz 

egy FinoM 
startup

lehetőségük megvenni. A szállodás érté-
kesítés azért is érdekes, mert ha reggelihez 
fogyasztja a vendég, és aztán a szálloda shopjában 
megveheti, akkor duplán sikeresek vagyunk. De a 
kóstoltatás működik egyéb módokon is, boltokban, 
vásárokon. Arról nem is szólva, hogy az étkezésre 
igényesebb közönséget jóval nagyobb koncent-
rációban lehet megtalálni a szállodákban vagy a 
kézművesvásárokon. Egyik ügyfelünk a borászata 
mellé nyitott éttermében szolgál fel lakomás 
falatokat, és ott még egy kis kézművesboltjuk is 
van, ahol szintén kaphatóak zöldségkrémjeink.

Mi a jövő?
Szeretném, ha odáig eljutnánk, hogy tudnánk 
finanszírozni a saját üzemet, szeretném, ha 
bioalapanyagokkal tudnánk dolgozni, és szeret-
ném, ha a Lakoma amellett, hogy sikeres lenne 
Magyarországon, eljutna minél több helyen 
külföldre is. Már egy magyar finomságokat áruló 
boltban ott vagyunk Hamburgban, de ez még csak 
a kezdet.

bővebben: 

pontmagazin.hu 
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Amikor az építészek 
közösséget építenek

bővebben: 

pontmagazin.hu 

a kortárs építészeti központ 
(kék) idén lesz tízéves, tavaly 
Ősz óta a bartók béla úton 
van a fŐhadiszállásuk. kifeje-
zetten ide szerettek volna köl-
tözni, mert látták a fantáziát 
a „kulturális fŐutCában”. az 
elmúlt tíz esztendŐrŐl kádár 
bálinttal, a kék egyik szakmai 
kurátorával beszélgettem. 
Kátai artúr interJúJa 

 

Idén tízéves a KÉK. 
Hogyan indultatok?

2005-ben néhány lelkes fiatal 
építész kezdett el azon gon-
dolkodni, hogyan lehetne még 
jobban a vizuális kultúra részévé 
tenni az építészetet. Akkoriban 
viszonylag kevés volt a nemzet-
közi kapcsolata  
a magyar építésztársadalomnak, 
nem igazán tudták a fiatalok, 
milyen trendeket kell követni. 
Az látható volt, hogy külföldön 
nagyon színes a kortárs 
építészet, de itthon valahogyan 
megragadtunk. Páran, akik már 
önálló irodákkal rendelkeztünk, 
elhatároztuk, közösen változta-
tunk ezen.

 

Mi az elmúlt tíz év 
tapasztalata?

Először is, ezen időszakban volt 
egy jelentős válság, amit az 

építészet is erősen megérzett. 
Ám ennek ellenére is sokat 
fejlődött a magyar építészet, és 
remélem, hogy ebben nekünk 
is szerepünk volt. Sokkal több 
külföldi kapcsolatunk van ma, 
mint tíz évvel ezelőtt, és sokkal 
több olyan iroda van, amelyik 
startupként működik, ami régeb-
ben nem volt jellemző. Ami még 
nagyon fontos eredmény, hogy 
tudtunk a közösség felé nyitni, 
és lefejteni az elitista páncélt az 
építészetről.

 

A Budapest100 az egyik 
sikersztoritok. 
Az mivel kezdődött?

Ez  jó példa arra, mit értünk 
a KÉK-ben nyitottság alatt, 
hogyan tudunk jó ötleteket 

befogadni és mentorálni.  
A kezdeményezés ugyanis nem 
a miénk. Az OSA Archívum (a 
jelenkor világtörténelmének 
egyik legjelentősebb sajtó-
archívuma és audiovizuális 
gyűjteménye) vetette fel 
2011-ben, hogy az épület, ahol 
dolgoznak, éppen 100 éves, és 
erre ki kellene találni valami-
lyen aktivitást, meg kellene 
ezt ünnepelni. Sőt, mivel náluk 
azért sok kutató dolgozik, azt 
is jelezték, van még jó pár 
épület, amely szintén abban 
az évben lett 100 éves. Erre 
azonnal ráharaptunk, láttuk, 
ezzel érdemes foglalkozni, 
mert sokakat érdekelhet. Elég 
csak azokra gondolni, akiknek 
valamilyen közük van egy-egy 
100 éves ingatlanhoz. Így 

a közösségi kerteket. 
New Yorkban, Manhattanben 
például elképesztően 
értékes telkeken 
is látunk ilyeneket. 
Ez hogyan működik?

Ez is egy nagyon érdekes 
és a szívünkhöz közel álló 
program, jó példa arra, miként 
lesz egy apró földdarab 
közösségkovácsoló tényező. 
Amikor elkezdünk egy ilyen 
kertet felépíteni és gondozni 
a környéken lakókkal, akkor 
ezzel a környék, így az adott 
telek értékét is növeljük.  
Ezt jól tudja a tulajdonos is,  
így amikor elkezdődik a beépí-
tés, akkor a közelben igyekszik 
egy újabb, vélhetően szintén 
pár évig még parlagon heverő 
területet adni nekünk,  
hogy ott folytathassuk  
a munkát.
 

Hogyan készültök 
a születésnapotok 
ünneplésére?

Az biztos, hogy nagy buli  
lesz, és itt, Újbudán is,  
illetve a városban több helyen 

is találkozhattok majd 
velünk. Természetesen 

a Pont Magazinból 
majd értesülhet min-
denki a részletekről,  

ha eljött az ideje.Fo
tó
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De nektek ez miért jó?
Nekünk azért, mert ez a 
szenvedélyünk. Itt mindenkinek 
megvan a saját munkája,  
a saját építészirodája, ami 
mellett részt vesz a KÉK 
projektjeiben. Ez számunkra 
nem termel közvetlenül bevételt, 
egyszerűen ez az életünk, ebben 
hiszünk. Persze ez szakmailag 
előrébb visz bennünket, ebben 
tudunk kiteljesedni. Az ilyen 
projekteknek is köszönhetően 
lett releváns szakember a tízéves 
KÉK minden alapító tagjából, és 
minden önkéntesünk is érzi azt, 
ezzel a munkával rengeteget 
lehet tanulni, fejlődni, amit majd 
később nyilván pénzre is lehet 
váltani.
 

Néhány éve megho-
no sítottatok egy 
külföldön már szintén 
jól ismert műfajt, 

nemcsak a házat ünnepeljük, 
hanem a közösséget is, vagy 
éppen közösséget teremtünk.
 

Egy másik projektetek, 
a Lakatlan, olyan 
kezdeményezés, ami 
gyakorlatilag halott tereket 
éleszt újra.

Elkezdtük feltérképezni azt, hogy 
hol vannak olyan lakatlan üzletek, 
kihasználatlan terek, amelyek 
egyrészt jól hasznosíthatók, más-
részt viszont lakatlanságuk miatt 
lehúzzák a városképet. Ahogy 
meglátunk egy ilyen helyet, 
azonnal beindul a képzeletünk, 
még akkor is, ha igazi romról van 
szó. Az építész már csak ilyen. 
Nyilván itt a tulajdonosoknak 
is fel kell fedezniük a fantáziát, 
és nem csupán arra várni, hogy 
majd a piaci ár valamikor feljebb 
megy, és akkor több pénzért lehet 
kiadni vagy eladni. A mi dolgunk 
az, hogy erről meggyőzzük a 
tulajdonost, valamint a leendő 
bérlőt vagy vásárlót is, és meg-
mutassuk nekik, hogy az éppen 
akkor lehetséges, hogy nagyon 
elhanyagolt ingatlanból mit lehet 
kihozni. Nyilván olyat, ami nekik 
is, és a városnak is jó.
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sztárok Gellértje
Bár nem itt szálltak meg, mégis a Gellért Szálló 
és Gyógyfürdő szerepel a 2012-es Liz and Dick 
tévéfilmben mint Elizabeth Taylor és Richard Burton 
szerelmének egyik állomása. A Lindsay Lohan és Grant 
Bowler főszereplésével készült film az egykori sztárpár 
mozgalmas szerelmi életét dolgozza fel, így szerepel 
benne az 1972-es magyarországi tartózkodásuk is. 
És noha a filmet Los Angelesben forgatták, a footage 
– előre elkészített, az alkotók által megvásárolt – 
néhány másodperces jelenetben a Gellért Szállót és 
Gyógyfürdőt mutatják, pedig Burton és Taylor a Duna 
Intercontinental Hotelben szállt meg annak idején. 
Persze nem csodáljuk, hogy kicsit „csaltak” az alkotók, 
hiszen a világhírű szecessziós épülettömb több 
hollywoodi produkcióban is felbukkant már. Aki pedig 
egyszer megszállt itt, az biztos visszatérő vendég lesz, 
mint Eddie Murphy vagy Jamie Lee Curtis, aki minden 
évben inkognitóban itt tölt egy hetet.   

Angelina  
az elevenparKban
Angelina Jolie gyermekeivel járt az újbudai 
Elevenparkban, amikor férje, Brad Pitt ha-
zánkban forgatta Z világháború című filmjét. 
A világhírű színésznő ikreivel, Vivienne-nel 
és Knox Léonnal, valamint  Pitt nagyszüleivel 
járt a játszóházban, ahol kedves és közvet-
len volt mindenkivel, a szerencsésebbek 
még közös fotót is készíthettek vele. 

Angelina Jolie és Brad Pitt hat gyermeket 
nevel együtt. A legidősebb a 15 éves 
Maddox, akit Kambodzsából fogadott 
örökbe a színésznő még előző házassága 
idején. Őt követte a 11 éves Zahara 
Etiópiából, majd rá egy évre megszületett 
első közös gyermekük, Shilou. 2007-ben 
költözött a családba az akkor már 3 és fél 
éves Pax Thien Vietnámból, rá egy évre 
pedig megszülettek Nizzában az ikrek, 
Vivienne Marcheline és Knox Léon. 

Tudták, hogy a mai Szent Imre 
Kórház területén valamikor egy 
híres fürdő, az Erzsébet fürdő 
állt? Egy véletlennek köszön-
hetően derült ki, hogy a Tétényi 
út 14. szám alatt glaubersóban 
gazdag forrás van, amely az 
akkor leghíresebb gyógyvizekkel 
vetekedett. 1855-re elkészült az 
Albrecht Frigyes kormányzó és 
katonai főparancsnok feleségéről, 
Hildegardra keresztelt forrás 
fölé emelt fürdőház, közepén 
az ivócsarnokkal. A Hildegard-
forrástól alig 50 méternyire 
találtak egy új kutat is, amelyet 
Erzsébet-forrásnak neveztek el, 
az osztrák császárné és magyar 
királyné, Sissi után. Rövidesen 
a fürdőház nevét is Erzsébet 
fürdőházra változtatták. A 10 
kádból álló és két forrás által 
táplált fürdőház mellé vendéglőt 
és palackozóüzemet is létesítet-
tek. A nemzetközi hírnevet elért 

vizek eredményesen gyógyí-
tották a szorulási és emésztési 
problémákat, a gyomor- és 
vastagbélhurutot, a máj- és 
epebetegségeket, az aranyeret, a 
hipochondriát, a pajzsmirigy- és 
bőrbetegségeket, a női bajokat, 
a vérbőséget, a köszvényt, a 
túlsúlyt és a gyulladásokat.

1881-ben a gyógyfürdőt az 
olasz Mattoni Henrik nagyvál-
lalkozó vásárolta meg, és Ybl 
Miklós tervei alapján új emeletes 
fürdőházat is építtetett: 44 kád-
fürdő, négy márványból kifaragott 
ülőmedence, hideg-meleg vizes 
zuhanyzók és elegáns bútorok 
fogadták a látogatókat.  

A mai kórház területén három 
forrás működött – Ilona, Hunyadi 
Mátyás, Erzsébet –, a mai Bikás 
park területén pedig négy kút, 
a Széchenyi, a Heinrich, a Szent 
István és a Deák Ferenc kutak. 
A víz egy részét palackozták és 

nagy mennyiségben exportálták, 
nemcsak a Monarchia területére, 
de Nyugat-Európa több országá-
ba is. Az 1850-es években évi  
100 ezer, a fürdő fénykorában 
viszont már évi 7 millió palackot 
hoztak forgalomba. 

Az Erzsébet sósfürdő annyira 
népszerű rekreációs helynek 
számított Budapesten – forgalma 
sokszor megelőzte a Lukács és 
a Király fürdőét  –, hogy 1900 
áprilisától már menetrend szerinti 
villamosjáratot indítottak a terület-
re. A II. világháború nem okozott 
komoly sérüléseket a komple-
xumban, és a fürdő 1946-ban újra 
megnyitotta kapuit. 1950-ben 
a területen átadták a 365 ágyas 
Nőgyógyászati Fürdőkórházat.  
A fürdőt azonban a párt és a 
főváros vezetése máig ismeretlen 
okok miatt nem akarta eredeti ál-
lapotába visszaállítani, és felújítás 
helyett 1954-ben lebontották.

az erzsébet fürdő  
tündöklése és bukása

összeállította: járomi zsuzsanna
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könnyed, jókedvű sráCok, de ha az olimpiára terelŐdik  
a szó, szemmel láthatólag valamiféle szenvedélyes 

izgalom s egyben végtelen komolyság  
lesz úrrá rajtuk. ami nem Csoda:  

egész életükben erre készülnek. 
aZ a-híd osC úJbuda víZilabdaCsaPat  

három válogatott tagJával  
taPody-németh Katalin besZélget. rió     Kapujában

Igazi bajnok család a tiétek. Öcséddel, 
Attilával mindketten világbajnokok 
vagytok, feleséged pedig magyar bajnok 
fitneszversenyző. Mi a közös bennetek?
Szüleim mindketten sportolók voltak, apukám 
teniszezett, anyukám úszott, így természetes 
volt, hogy mi is sportos életet űzünk. Idővel 
pedig a sport szeretete átváltott profi 

sportkarrierbe. Feleségem is kiskorától fogva sportol, 
így nem nehéz megtalálni a közös nevezőt.

Úgy hírlik, hogy Attilával tűz és víz vagytok. 
Ki vitt kit a medencébe? 

Ez már a Balatonban elkezdődött köztünk,  
hogy ki veszi el a másiktól a pöttyös labdát. Az 
uszodába anyukám vitt le, Attila pedig követett.

Aktív versenyző vagy, de az utánpótlás-
nevelésből is kiveszed a részed: Kiss 
Gergővel és Nagy Viktorral közös egyesületet 
gründoltatok. Miért éreztétek szükségét ennek?

Úgy gondoltuk, mivel egész életünket ennek a 
sportnak szenteltük, az aktív pályafutás után sem 
szabad veszni hagyni a megszerzett tapasztalatun-
kat. De egyfajta büszkeség is hajt minket, hogy a 
korábbi hiányosságokból tanulva csináljunk valami 
hasznosat a sport számára, amire büszkék lehetünk 
évek múltán, esetleg pár olyan kiemelkedő sportoló-
ra, akiket mi adtunk a magyar vízilabdának.

Tavaly óta te is az apuka vízilabdázók 
válogatottját erősíted. Amikor nem a családfői 
teendőidet látod el, mivel foglalod el 
magad? Mikor jut időd például a DJ-skedésre?

Egy éve nem nyúltam a keverőpulthoz… egyrészt jön 
az olimpia, másrészt jött Lili. Jelenleg ők a legfontosab-
bak, nekik szentelem minden szabadidőmet. Bár azért 
halkan, fű alatt vettem egy régi kabriót, és elkezdtem 
csinosítgatni, mert ugye a hobbi, azért hobbi.

 
Az OSC fiatal csapat mégis szinte minden 
mérkőzésetek telt házzal zajlik? Miért van ez?

Egyrészt kevés élcsapat van a fővárosban, amelynek 
a mérkőzései felkelthetik a sportszeretők figyelmét. 
Mi vagyunk az egyetlen Bajnokok Ligájában szereplő 
budapesti vízilabdacsapat. Másrészt Újbuda elég 
sportos kerület, nap mint nap látom, hogy mellet-
tünk futnak, edzenek a Bikás parkban, az uszoda is 
szinte tele van délutánonként. Szerintem, aki  
a hétköznapokban sportszerető, az a hétvégén is 
marad a mozgás mellett. És még valami: az OSC 
szurkolótábora is kell ehhez, mert sokszor maga a 
hangulat is lehet élmény. Persze volna még fejlődési 
lehetőségünk, néhány dologban tudunk javulni és 
további telt házas meccseket játszani.

Nagyon fegyelmezett 
játékosnak tartanak, 
amolyan „belül sírós 
fajtaként” jellemeznek. 
A sportban tényleg 
minden fejben dől el?
A vízilabdában minden-
képp, de azt hiszem, ez 
más sportágak esetében is 
így van. Nagyon fontosak 

az egyéni, tudatos döntések, 
ezekhez azonban erősnek is 
kell lenni. Nem tartom magam 
„belül sírós fajtának”, ha valami 
bánt vagy sikertelenség ér, 
kiadom magamból a feszült-
séget. A vereségek azért 
vannak, hogy okuljunk belőlük, 
és azután továbblépjünk. Nem 
szabad eltemetnünk őket, ez 
alapvető!

Korábban azt nyilatkoztad, 
hogy számodra „a vízilabda 
a közösség, mindig a csapat, 

illetve a magyar 
vízilabda-kultúra, amihez 
tartozol”. Gyorsan ráleltél erre 
a közösségre Újbudán is?

A nagy magyar vízilabda-kultú-
rának évek óta részese vagyok, 
teljesen mindegy, hogy épp hol 
játszom. Újbudán nagyon jó 
csapat állt össze, ami azt hiszem, 
a kerületnek is hasznos. Stabil 

háttér áll a gárda 
mögött, ennek is 
köszönhető, hogy ilyen 
korán az országos 
vízilabda részesei 
lehettünk. A stabil 
viszonyok, a tiszta 
háttér, a nyugodt 
közvélemény, az új 
uszoda, mind-mind 
hozzátesz ehhez.  
És a leglényegesebb: 

az a szemlélet, amely alapján 
összeválogatták a csapatot. Itt 
mindenki inspirál mindenkit.

Négy éve volt egy komoly 
sérülésed, így lecsúsztál 
az olimpiáról. Most 
milyen lelki állapotban 
készülsz Rióra?

Gyerekkorom óta az 
olimpia lebeg a szemem 
előtt, ezért nagy alázattal 
készülök, nemcsak a  
medencében, de edzése-
ken kívül is, hogy minden 

ideális legyen: egészségesen 
étkezem, pihenek, semmi 
fölösleges teher, ami ronthatná 
a teljesítményemet. A családom 
is sok áldozatot hoz ezért, 
amiért nagyon hálás is vagyok 
nekik.

A feleségeddel közös 
vendégház kicsit könnyedebb 
téma. Hogyan indult 
a Noszvaj 981?

Épp sétálgattunk a feleségem-
mel, amikor megláttuk ezt  
a romos házat, és eljátszottunk 
a gondolattal, mi lenne, ha meg-
vennénk. Nem elmélkedtünk 
sokat, másnap már a miénk volt. 
Igaz, nem vendégháznak indult, 
de így alakult. Klári, a nejem 
tartotta kézben a munkálatokat, 
a felújítás az ő ízlését dicséri. 
Hogy lesz-e folytatás, még nem 
tudjuk, mindenesetre nyitva 
tartjuk a szemünket, minden 
elképzelhető.
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Fiatal korod ellenére már világbajnok vagy, 
60 körüli válogatottságnál jársz 70 góllal, ami 
valljuk be, nem mindennapi. Hiányzik azért 
néha az átlag huszonévesek élete?
Nem tudom, mi az átlagos, én is járok 
iskolába, élem az életem. Nekem a vízilabda 
nemcsak a munkám, hanem a hobbim is. 
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy 

azzal foglalkozhatom nap mint nap, amit szeretek. 
A sport természetesen sok lemondással jár, de 
egyben kárpótol is mindenért.

Nyolc, tizenkettő és tizenhat éves voltál, 
amikor zsinórban három olimpiai aranyat nyert 
a pólóválogatott, biztosan nézted a meccseket. 
Hogyan emlékszel vissza ezekre az időkre?

Már a 2000-es játékok alatt is a TV előtt ültem, 
igaz, még kicsi voltam, de már akkor is nagyon 
izgultam a csapatért. A következő alkalommal 
már mint kezdő játékos néztem az adásokat. Ezek 
a győzelmek szerintem minden fiatal srácnak 
nagyon inspirálóak voltak. Én is gyorsúszásssal 
kezdtem, aztán 12 évesen úgy gondoltam, 
pólósként folytatom.

Édesapád is pólózott. Közrejátszott ez abban, 
hogy végül te is vízilabdázó lettél?

Sportos családba születtem, ráadásul a szüleimnek 
szoros kötődése van a vízhez: anya búvárúszó, 

apa pedig vízilabdázott, majd edző is lett. Nem is 
emlékszem, mióta tudok úszni, az biztos, hogy 
nagyon kicsi voltam, amikor megtanultam. Először 
versenyszerűen úsztam, aztán egy idő után 
unalmas volt a faltól falig tempó, és vízilabdára 
váltottam.

Amikor a kilencvenes korosztály egyik 
legtehetségesebb ifjú titánjaként belekerültél 
a válogatottba, nem volt nehéz elfogadtatnod 
magad a nagy öregekkel?

Nem. Ez egy olyan csapat, ahol mindenki 
maximálisan tiszteli a másikat, teljesen mind-
egy mikor és hány évesen kerül be a keretbe. 
Mindenki módfelett humoros, és egyébként is 
két–három hónapot töltünk együtt, így nem 
nehéz összeszokni. És persze ott vannak az 
OSC-s csapattársaim is, akikkel a fennmaradó 
időben is együtt játszom. Így azért nem volt 
teljesen idegen a közeg.

Rióban ott leszel?
Az majd kiderül, én mindenesetre mindent megte-
szek érte. Ezért csinálok pluszmunkát, szervezem 
a mindennapjaimat, sőt, még az alvásidőmet is.  
Az biztos, hogy a családom, a csapat 
és a fősuli, az EDUTUS részéről 
is minden segítséget megkapok 
ehhez.

rió Kapujában
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