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A színház és A film 
lehetőség a világ 
letapogatására 
Hajdu Szabolcs
a gellért-hegy előtt hajózik  
– Boban Markovic
jótékonyság, zene, ünnep
a szakember  
nem csak dísznek van
szentek otthona

2018. november 13., kedd 18.00
1111 Budapest,  

Karinthy Frigyes út 22. SZEGEDI  
CSABA  
képzőművész 

  
című kiállítása

A kiállítást megnyitja: SZEIFERT JUDIT művészettörténész 
Látogatható: 2018. december 7-ig

Létezésünk részvétel csodálatos világunk áramló eseményeiben.  
Létidőnk párhuzamos valóságok szimultán történéseinek  
egymást fedő síkjai közt rétegződik.  
Emlékek és álmok közt lebegő jelen-létünk rákapcsolódás  
a jelenségek folyamára, feloldódás a pillanatban,  
a szépség megragadása, az elemelkedés esélye.
Az áramlatban életünk eseményrétegei a felismerésért tülekednek.  
A szelekció a mi dolgunk.

„A költészet válogatás”  
(R. M. Rilke)

A kép metszet e folyamból.  
Az örökké váló transzcendens pillanat.  
(Szegedi Csaba)

flowflow



2018. november 28. 19.00

Jótékonysági
koncert 

Malek Andrea  
és a Budapest Jazz Orchestra

Belépő: 2000 HUF
Diák/nyugdíjas: 1500 HUF

Támogatói jegy:  
10 000 HUF

A koncert teljes bevételével  
a Pető Intézet – Konduktív Iskoláért  
Közhasznú Alapítványát támogatjuk

B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR
1111 Budapest, Bartók Béla út 32.  
Telefon: +36 1 787 00 39  
E-mail: b32@ujbuda.hu 
b32.jegy.hu 
www.b32kulturter.hu 
www.facebook.com/B32kulturter

MUvészeti NAPOK´́
XIII. Kelenvölgyi

Napok

Kelenvölgyi Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy utca 2.

Telefon: 1/424-5363 E-mail: kkh@ujbuda.hu
Megközelíthető az 58-as, 150-es, 250-es, 

251-es és 251/A autóbuszokkal

November 9. 
péntek 
18.30 óra

Fábry János 
grafikusművész 

kiállításának megnyitója
A tárlat megtekinthető december 5-ig 

a programok függvényében

November 16. 
péntek 
18.00 óra

Jazz est 
Klasszikus jazz zene 

a Bathó Lajos és barátai trió 
közreműködésével

Belépő: 600 Ft

November17. 
szombat 
15.00 óra

Brumi és 
a téli álom 

a Fabula Bábszínház 
előadásában
Belépő: 600 Ft 

Családi jegy: 2000 Ft

November 17. 
szombat 
18.00 óra

Paganini-etűdök 
Oravecz György 

zongoraművész koncertje
Belépő: 600 Ft

November 10. 
szombat 
18.00 óra

Ethno Sanzon 
koncert

Belépő: 600 Ft
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Mb. főszerkesztő:  
Tapody-Németh Katalin 

Szerkesztőség:  
1113 Budapest,  

Zsombolyai utca 5.
Telefon: 381-1307  

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

Kulturális, Pedagógiai  
és Média Kft. 

Ügyvezető igazgató:  
Antal Nikolett

Megjelenik  
10 000 példányban 

Újságírók:   
Bársony-Németh Péter,  

Bolla György, Járomi Zsuzsanna, 
Kovács Gabriella,  Szabó Márta, 
Szebeni Dóra, Tapody-Németh 

Katalin, Tóth Kata
Olvasószerkesztő: Szabó Márta

Korrektor: Paola Fernández
Tervezőszerkesztő:     

Címlapfotó:  
Búza Virág

Képszerkesztő:  
M. Horváth Orsolya

Marketingvezető:   
Kelemen Angelika 

Hirdetés:  
Szobonya Tímea, 

Vonsik Vivien  
pontmarketing@ujbuda.hu

Szerkesztőségi titkár:  
Somosi Tamara

Nyomtatás:  
Pátria Nyomda Zrt.  

Felelős vezető:  
 Simon László   
vezérigazgató

 
Az újságban megjelent 

hirdetmények és hirdetések 
tartalmáért a szerkesztőség  

nem vállal felelősséget.

Beköszönő
Magazinunk történetére az elmúlt 
hónapban pont került, legalábbis egy 
nagyon fontos fejezet erejéig. Távozott 
a főszerkesztő, Hőnyi Gyula, aki a kezdetek 
óta irányította, formálta a Pont magazint, 
és vele együtt a szerkesztőséget is. Így lett mára 
az újbudai kiadványból egy, az elvárásokat messze 
fölülmúló kulturális magazin, olyan csapattal a háttérben, 
amelynek tagjai nemcsak a munkát és a születő produktumot 
tartják szem előtt, hanem egymást is. Amikor szükség van rá, 
segítenek, de kritizálni vagy vitatkozni sem szégyellnek, néha 
talán hevesebben is a kelleténél. Ám ettől van élet a lapban, 
és ezért van az, hogy az említett pont – ahogy Kassák Lajos 
egy helyen írja – inkább önmagát folytató vonal lesz, amit mi 
bátran húzunk is tovább.

Ami novemberi számunk tartalmát illeti: nemrég 
a Zeneakadémia egyik koncertje után elgondolkodtam, vajon 
mi az, ami a művészetben megérint – legyen szó zenéről, 
színházról, irodalomról vagy képzőművészetről –, ami miatt 
napok múltán is eszembe jut valami. Újra meghallgatom, kézbe 
veszem, megnézem. Nyilván kell ehhez a mű harmóniája, 
a kellemes környezet, a jó hangulat. De még fontosabb, hogy 
érezzem mögötte az embert, aki nem csupán közölni akar 
valamit, de megmutatja saját magát is. Szerencsére egyre több 
olyan művész, kiállítás, színdarab mutatkozik be a közönségnek 
Újbudán – és a Pont hasábjain –, aki, illetve ami nemcsak egy 
pillanat tört részéig, de vélhetően hosszabb távon is szeretne 
velünk maradni. Ilyen például Hajdu Szabolcs, aki a még mindig 
töretlen sikerrel játszott Kálmán-nap után új darabbal debütál 
a B32 Galéria és Kultúrtér színpadán. A színész-rendezőt 
ismerve ez sem lesz kevésbé kifejező, kevésbé drámai, 
és amellett szórakoztató, mint ahogy azt tőle megszoktuk. 

Szoktuk mondani, hogy a művész maradandót alkotott, 
amikor valamit adni tudott nekünk. A maradandóságnak, ha 
úgy tetszik, Újbudán épp november a hónapja, ugyanis ilyenkor 
adják át a kerületi díszpolgári címeket. A lap megjelenésekor 
még nem tudjuk, kik kapják idén az elismerést, de a korábbiak 
– köztük Törőcsik Mari, Vásáry Tamás, Ránki Dezső, Mészáros 
Márta vagy éppen Cseh Tamás – után minden bizonnyal ezúttal 
is olyan szereplőkkel bővül a lista, akik sokaknak szereztek 
maradandó, akár egész életre szóló élményt. Gyakran több 
alkalommal is – nem pontot, hanem önmagát folytató vonalat 
rajzolva a közönség elé. Tapody-némeTh kaTalin
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B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR | 1111 BUDAPEST, BARTÓK BÉLA ÚT 32. 
B32KULTURTER.HU | WWW.FACEBOOK.COM/B32KULTURTER

KARINTHY SZALON | 1111 BUDAPEST, KARINTHY FRIGYES ÚT 22.

Jegyek kaphatók az InterTicket országos jegyirodai hálózatában,  
a B32 Galéria és Kultúrtér jegypénztárában,  

valamint interneten a b32.jegy.hu oldalon.  
Jegyrendelés és információ: 06 1 787 0039, b32@ujbuda.hu.  

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

november
Pont Rád hangolva!

 színház •  zene •  képző- és iparművészet  

 gyerek, családi •  szabadtér •  irodalom 

1111 BUDAPEST, KARINTHY FRIGYES ÚT 22.
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5. 19.30 7 nap (r.: Scherer Péter)

8. 18.00 PARS PRO TOTO  
 • XXI. Esztergomi Fotográfiai   
 Biennále (kiállításmegnyitó)

9. 19.00 Kálmán-nap (r. Hajdú Szabolcs)

10. 20.00 Köpönyegforgatók koncert

11. 19.00 Kálmán-nap (r. Hajdú Szabolcs)

18. 19.00 Testvérest (r.: Scherer Péter)

22. 19.00 Lemezjátszó • Muddy Waters  
 • Fathers and Sons  
 (Albumszakértő: Ferenczi György)

25. 15.00 A rút kiskacsa (r. Fabacsovics Lili)

28. 19.00 Jótékonysági koncert • Malek Andrea  
 és a Budapest Jazz Orchestra

 13. 18.00 Szegedi Csaba • Flow     
 (kiállításmegnyitó)

tartalom
metszéspont

6 �����������Közösségi házaK ajánlója
8 ��������A színház és a film lehetőség 

a világ letapogatására 
– hajdu szabolcs

13 �����BoBan Marković  
a Gellért-hegy előtt hajózik

14 �����EgyEtlEn fElEslEgEs  
mondat sincs benne

16 �����Pars pro toto
18 �����Egy generáció képei
forráspont

20 �������irÁnYTŰ
22 �����godot: a védjegy a sokoldalúság
23 �������mix
26 �����a KöPönyEgforgatóK  

újra Újbudán
28 �����jótéKonyság, zene, ünnep
nézőpont

32 �����Klaus Härö, Szabó István  
és Petőfi egy helyen  
– a finn nagyKövEt szívébEn

34 �����zichErman zinajda színháza
36 �����a szaKEmbEr  

nem csak dísznek van
csúcspont

38 �����szEntEK otthona
42 �����harsogó színEK és vitaminoK  

a hideg napokra
powerpoint

44 �����hinni KEll benne
46 �����vásárolj és gazdálKodj okosan!
fénypont

48 �����bruEgEl, ahogy még nem láttuk
49 �����KolosszusoK földjén



Hármas egység 
2018. november 9. 18 óra
Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos u. 8.
A fenti című sorozat azzal a céllal indult útjára tavaly ősszel, 
hogy a közismert festőiskola munkásságát apránként 
bemutatva felvonultassa annak teljes tagságát, és feltárja 
az évekig Őrmezőn működő műhely varázslatos, Barlai 
László festőművész-tanár alkotói profilja által fémjelzett 
egyedi világát. Erre utal a Hármas egység: háromhavonta 
három fő. Az idén 20. születésnapját ünneplő Kelenvölgyi 
Festőiskola háromállomású, Albertfalván indult újbudai 
turnéja decemberben Kelenvölgyben fejeződik majd be.

ETHNO SANZON 
2018. november 10. 18 óra
Kelenvölgyi Közösségi Ház 

1116 Budapest, Kardhegy u. 2.
Az együttes kiindulási alapja a folkzene, ám végső megszólalása 

messze van ettől. Egyfajta akusztikus könnyűzenét játszanak, 
komoly mondanivalóval és szövegezéssel. A repertoárban 

találunk venezuelai keringőt, tangót, francia gyermekdalátiratot, 
de swinges beütésű jiddis zenét, amerikai fekete muzsikával 

fűszerezett zydecót, átritmizált olasz népdalt is. A hangszerelés 
sem mindennapos: elektromos harmonika, cajon, különleges 

öthúros hegedű és az elmúlt években fejlesztett elektroakuszti-
kus basszus adja az Ethno Sanzon rendhagyó zenei világát.

Kis HablEáNy mesemusical
2018. november 11. 10 óra
Gazdagréti Közösségi Ház
1118 Budapest, Törökugrató u. 9.
A Varázsszőnyeg Mesevasárnap gyermekszínházi sorozat no-
vemberben a Fogi Színház előadásával folytatódik. A 2002-ben 
alakult társulat a kulturális és egyéb célok mellett a kör-
nyezettudatos értékrend közvetítését is fontos feladatának 
tartja. A Fogi minden évben közel 250 gyermekelőadást és jó 
pár felnőtt darabot visz színre. Az alapító, Fogarassy András 
színművész nem titkolt célja, hogy a színház gazdag kulturális 
programkínálatot nyújtson a gyerekeknek. A mesejáték sok ze-
nével és a jól ismert, kedves figurákkal bűvöli el a közönséget.

Albertfalvi NapOK 
2018. november 11–18.

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

A színes művészeti fesztivál idén ősszel is szeretettel várja 
az érdeklődőket. Minden korosztály megtalálhatja a neki 
kedves programot. A Holdfű Színház A kiskakas gyémánt 

félkrajcárját meséli el, a Budapesti Orosz Stúdiószínház Csehov 
elmés karcolataiból válogat. Lesz zsidó dalest kántormuzsikával 

és közös körtáncokkal, sőt, komoly témájú színházi és musi-
cal-előadás is található a választékban. Kiállítások nyílnak a ház 

minden pontján, és hogy a vigasság se maradjon el, a hagyo-
mányos Albert Bál várja 17-én este a táncos lábúakat.

Családi hétvégi matiné  
– babszEm JaNKó 
2018. november 17. 10 óra
Őrmezei Közösségi Ház | 1112 Budapest, Cirmos u. 8.
A Majorka Színház két tagja, Táncsits Maja és Tapolcsányi András 
huszonhat mesét (Hüvelyk Matyi, Babszem Jankó, Pöttöm Palkó stb.) 
tanulmányozott át, mire megalkották sajátos verziójukat. Az előadás 
jelentése szerintük az, hogy mindenki a helyzetét elfogadva felismerje 
és tegye a dolgát, találja meg a helyét a világban, mert „...dolga  
és helye a gyerekeknek is van, ami számukra leginkább a játék, 
a világ megismerése”. A mese játszva, nevetve, nyolcféle bábtechnika 
alkalmazásával varázsolja el a nézőket egyik pillanatról a másikra.

Adventi  
készülődés
2018. november 25. 9 óra

Gazdagréti Közösségi Ház | 1118 Budapest, Törökugrató u. 9.
Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan most is boldog várakozással 

tekint a GKH csapata a karácsonyi időszak elé. Már-már hagyomány, 
hogy ilyenkor a családok közösen készítenek valamit, ami emeli 

az otthonok és az adventi időszak fényét. Ez évben is várnak minden-
kit szeretettel az Öko Kreatív Műhelyben, hogy adventi koszorúkat 

és muffin- vagy cicaformájú karácsonyfadíszeket csináljanak. A közös 
munkát ezúttal is Kovács Kármen virágkötő segíti, hogy szakértelmé-

vel és ötleteivel színesítse az alkotásokat.
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Hajdu Szabolcs

HAjdu SzABolCS vAlAHoGy mindiG A neHezeBB  
uTAT válASzTjA, éS mindiG A leGjoBBAT HozzA Ki  
BelŐle. PályájáT úGy KezdTe, HoGy oTTHAGyTA  
A fŐiSKoláT A Szerelem miATT, TöröK-illyéS orSolyA 
SzínéSznŐvel éPP A nAPoKBAn ünnePelTéK 21. évfor-
dulójuKAT, éS nem CSuPán A mAGánéleTBen, de  
A munKáBAn iS PArTnereK. jó dönTéS volT, AHoGyAn 
Az iS, HoGy uTolSó KéT filmjéT „füGGeTlenKénT” 
forGATTA, HiSzen TöreTlenül SiKereS. éS SzABAd. 
idén SzePTemBerBen SzéP ernŐ-díjAT KAPoTT, AmelyeT 
éPPen eGy Külföldi munKA miATT nem TudoTT Szemé-
lyeSen áTvenni. Ő uGyAniS mindiG CSinál vAlAmiT...  
A rendezővel Járomi zsuzsAnnA beszélgetett.

Hány dologgal foglalkozol 
mostanában?

Van sok minden. A B32 Galéria 
és Kultúrtérben lesz majd 
az új előadásunk, Egy százalék 
indián címmel, amelynek 
már folynak a próbái. 
Folyamatosan játsszuk a ré-
gebbi darabjainkat, a Kálmán-
napot és az Ernelláék 
Farkaséknált is különböző 
budapesti, illetve vidéki 
helyszíneken. Novemberben 
színészként veszek részt 
Pass Andrea új előadásában, 
és készülök a Glória című 
színdarab bemutatójára, ami 
márciusban lesz a Radnóti 
Színházban. A nyáron forgatott 
Treasure City utómunkálatai is 
folyamatban vannak.

Ez az a film, amelyet 
az Ernelláék Farkaséknál után 
szintén a diákjaiddal forgattál?

Nem egészen a diákjaimmal. Ez 
közös oktatási projekt az erdélyi 

Filmtett Egyesület közremű-
ködésével. A Filmtett minden 
évben szervez egy filmes tábort, 
ahol én is többször tanítottam. 
Idén nyáron kiléptünk a tábor 
keretei közül, és leforgattunk 
úgy egy játékfilmet, hogy 
a stábot az előző táborokban 
részt vevő, film iránt érdeklődő 
fiatalokból verbuváltuk. Ez jó 
alkalom volt számukra, hogy 
élesben teszteljék magukat, 
megismerhették a teljes 
munkafolyamatot, és nem mel-
lékesen új munkakapcsolatok 
is születtek. A végén pedig, ha 
minden jól megy, lesz egy kézzel 
fogható referenciájuk, egy egész 
estés játékfilm.

Mikor láthatjuk a produkciót? 
Úgy tervezzük, hogy 
technikailag kész lesz még 
idén, és jövőre közönség elé 
kerülhet.

Ebben is lesz valamilyen 
csavar, mint az Ernelláékban, 
amelyet a saját lakásotokban 
mutattatok be? 

Forgalmazási ötlet? Még 
nem tudom, attól függ, mit 
igényel a film karaktere. 
Az  Ernelláékhoz nagyon 
passzolt a lakásvetítés ötlete, 
hiszen magát a filmet is 
a saját lakásunkban forgat-
tuk. Bár moziban is közel 40 
ezer ember látta, legalább 
ennyire fontos, hogy több 
mint száz helyen tartottunk 
lakásvetítést, és ez óriási 
reveláció volt mindany-
nyiunknak. Folyamatosan 
elemezzük, mit lehetne 
ebből az ötletből megtartani, 
továbbvinni.

Mit szűrtetek le eddig? 
Nagyon fontos egy ilyenfajta 
személyesebb kapcsolattartás 
a közönséggel, de nem 
biztos, hogy ez a forma egy 

A színház és  
a film 

lehetőség 
a világ 

letapogatására
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következő filmnél is működni 
fog. Új elképzelésekre mindig 
szükség van.

Ennyi elfoglaltság mellett 
nem csoda, hogy nem tudtad 
személyesen átvenni a Szép 
Ernő-díjat, amelyet drámaíró 
munkásságodért és a Látókép 
Ensemble előadásainak 
létrehozásáért kaptál...

Nagyon sajnálom, hogy nem 
tudtam személyesen ott lenni, 
de egy igazán érdekes munkán 
voltunk Grazban, a Steirischer 
Herbst kortárs képzőművészeti 
fesztiválon, ahol közremű-
ködtünk a Buharov testvérek 
(Szilágyi Kornél és Hevesi 
Nándor – a szerk.) összművé-
szeti performanszában. Egy 
hetet töltöttünk kint, fantaszti-
kus élmény volt.  

Hogy néz ki nálatok egy 
este? Megbeszélitek, kivel mi 
történt, és ha megihlet valami,
 akkor azon elkezdtek
közösen agyalni? 

Mint ahogy mindenki más, mi 
is mindig megbeszéljük, mi 
zajlik a környezetünkben, kivel 
mi történt, de nem feltétlenül 
azért, hogy abból rögtön 
színházi előadást vagy filmet 
csináljunk. Természetes dolog, 
hogy az ember a családjával 
megosztja a történteket. Aztán 
hogy a filmek és a színdarabok 
honnan és miből jönnek, 
és miért épp azok lesznek, 
amik, arról fogalmam sincs. 
Az biztos, hogy nehéz fogást 
találni a hétköznapokon. Nem 

mindegy, hogyan sűrítjük, 
hogyan csatornázzuk be. 
Az alkotás folyamata beszél-
getésekkel kezdődik, gyűjtés, 
fókuszálás, sűrítés, szűkítés, 
aztán következik egy magányos 
időszak, amikor kialakul az én 
viszonyom is az anyaggal. 

Van olyan, amikor ketten 
vagytok, vagy mindig 
csak a munka? 

Persze van ilyen, de 
kevés, és egyre kevesebb. 
Folyamatosan arról beszélünk, 
hogy el kéne menni egy kicsit 
hosszabb időre. Ki kéne lépni 
egy picit, szusszanni egyet. 
Csak az a baj az ilyen pihené-
sekkel, hogy nagyon nehéz 
utána felvenni a fonalat. Sokáig 
tart újra ráhangolódni a mun-
kára. Olyan ez, mint a spor-
tolóknál a szünet, az izomzat 
elveszíti a tónusát. A túl sok 
munka sem jó, mert egy idő 
után kidől az ember, és vége. 
Meg kellene találni valahogy 
az egyensúlyt, de nyilván nem 
pusztán a mi szakmánkban 
van ez így, sokan vannak még 
ugyanebben a helyzetben, azt 
gondolom, szinte mindenki.

Jó néhány évet töltöttél már 
a filmes szakmában, 
jó pár filmet készítettél, 
és sokban szerepeltél is. 
Hogy látod, könnyebb 
manapság filmet csinálni? 

Én az utolsó két filmemet 
úgynevezett függetlenként 
készítettem. Ez tudatos döntés 
volt. Ebbe nem szeretnék hosz-

szan belemenni, aki kíváncsi 
az okokra, megtalálja azokban 
az interjúkban, amelyek akkor 
készültek, amikor eldöntöttem, 
hogy nem veszek igénybe 
állami forrásokat. Most ez van, 
tartottam magam az ígéretem-
hez, de nem zárom ki, hogy 
idővel nagy költségvetésből 
dolgozom majd újra, ez is terv-
ben van. Maradjunk annyiban, 
hogy kisebb költségvetésből is 
lehet jó filmet készíteni. Ez nem 
feltétlenül pénz kérdése. 

Mi a véleményed a mostani 
közönségfilmekről? 

Nem igazán jó ez az elnevezés, 
mert minden film közönségnek 
készül. Vannak kiváló, közepes 
és csapnivaló filmek, amelyek 
különböző csoportokhoz 
szólnak. Na meg olyanok is, 
amelyeket nem is tudunk 
megítélni, mert nincs rálá-
tásunk a saját korunkra. Egy 
nemzet kulturális fejlődése 
organikus, amit  kívülről nem 
igazán lehet befolyásolni. 
Akármikor megpróbáltak 
belenyúlni ebbe az organikus 
folyamatba a történelem során, 
az sose volt sikeres, és sose lett 
jó vége. Több tehetséget nem 
lehet kisajtolni, mint amennyi 
megadatik. Én az látom, hogy 
készülnek jó és rossz filmek, de 
nagyjából ugyanannyi készül, 
és ugyanolyan felosztásban, 
mint korábban. Megy minden 
a maga útján, de a legnagyobb 
veszély, ha megpróbálkoz-
nak beleavatkozni ebbe 
a folyamatba.   Fo
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Boban Marković  
a Gellért-heGy előtt 
hajózik

 
A legendás szerB tromBitás, BoBAn mArković  
novemBeri BudApesti gigAkoncertje előtt forgAttA  
új számához Azt A videoklipet, AmelyBen egy dunAi 
hAjón Bulizik háttérBen A pArlAmenttel  
és a GEllérT-HEGGyEl.
Boban Markovićot számos barát, élmény és az utánoz-
hatatlan éjszakai élet köti a magyar fővároshoz. Második 
otthonaként is el tudja képzelni, ezért is választotta új 
videoklipje helyszínéül Budapestet. A Mrak (Sötétség) című 
dalhoz forgatott felvételen Boban egy Dunán úszó hajón 
bulizik zenésztársaival, barátaival, és balkáni fúvós muzsi-
kával szórakoztatják a várost. A klipben sokszor felbukkan 
a Parlament és a Gellért-hegy, ezek számára ikonikus helyek, 
amelyek egyúttal Budapest egészét is szimbolizálják. Boban 
Marković a Pont magazinnak azt mondta, Isten akarata 
vezérelte a Dunára. A görögkeleti egyház híveként hozzátette, 
egyebek közt az ő adományainak köszönhetően épült fel 
otthonával szemben a Szent Lázárnak szentelt templom, 
amelyet a család védőszentjének ünnepén, karácsonykor 
és húsvétkor is meglátogat. (A szerb vallási hagyományok 
szerint minden családnak van egy saját szentje, ez apai ágon 
„öröklődik”. – a szerk.) Szabad ideje nagy részét a családjával, 
illetve a háza kertjében épített próbateremben tölti. Nem 
szereti, ha a barátok munka közben bekukkantanak, az aktív 
társasági életet azonban kedveli.

A Mrak is rajta van Boban Marković új lemezén, amelynek 
néhány más dalát is bemutatja november 28-án a BOK 
Csarnokban „100 lábú” cigányzenekarával, vagyis több mint 
50 zenésszel együtt. Ez lesz minden idők legnagyobb szabású 
Boban Marković-koncertje. A próbák már javában zajlanak, 
a munka nehezét a kollégák összeszervezése jelentette. 
A Kusturica-filmek egyik zenei hőse olyan repertoárt ígér, 
amelyben minden rajongó megtalálhatja a kedvére valót. 
A közönség ilyen „kiszolgálásának” is köszönhető, hogy 
a szerb trombitavirtuóz és zenekara, a Boban Marković 
Orkestar több százezer eladott lemezzel büszkélkedhet, 
tízezrek követik örömzenélésüket, bárhol játszanak is 
Európában. Az új lemez várhatóan még az ünnepek előtt 
piacra kerül.

Már nemcsak készíted 
és szerepelsz a filmekben, 
hanem oktatod is, egyebek 
mellett az ELTE-n és számos 
egyéb kurzuson. Visszatérnek
 tanácsért a diákjaid? 

Igen.

Melyik korban élnél 
legszívesebben? 

Ebben, de nem feltétlenül 
azért, mert szeretem, vagy 
mert mindig annyira jól érzem 
magam benne. Érdekesnek 
és izgalmasnak tartom ezt 
a kort, örülök, hogy szem-
tanúja lehetek, borzongva 
figyelem, próbálom feldolgoz-
ni, szublimálni. Munícióként, 
adományként fogom fel.

Idén már 21 esztendeje 
vagytok együtt a feleségeddel, 
számos dolgon mentetek át 
együtt. Hogyan élted meg, 
amikor Orsi börtönben volt? 

Az tulajdonképpen egy 
tanulmányút volt. Egy parkolási 
bírság apropóján úgy döntött, 
hogy bemegy, én pedig nem 
akadályoztam meg. Sok tapasz-
talatot gyűjtött, ami nagyon 
jól jött akkor a Bibiliothèque 
Pascal forgatókönyvéhez.

A gyermekeitek már 
szerepeltek is az Ernelláék 
Farkaséknál című 
produkcióban, hogy látjátok, 
ezen a vonalon mennek 
tovább? 

Lujza 14 éves, ő egyértelműen 
ebbe az irányba halad. Más 
filmekben és színházi előadás-
ban is játszott már. Mi pedig 
nem tiltjuk. A színház és a film 
az egyik legjobb lehetőség 
a világ letapogatására, és sze-
retnénk, ha azzal foglalkozna, 
amit szeret. Zsigmond most, 
nyolcévesen játékkészítő 
szeretne lenni, és természete-
sen filmrendező. Nála ez még 
úgyis alakul, néhány év múlva 
meglátjuk, milyen irányba 
indul el. 

Azt mondták a pályád elején, 
hogy nagyon öntörvényű vagy. 
Te hogy érzed, változtál 
az elmúlt esztendőkben? 

Nem változtam. TóTh kaTa

 
Boban Marković 

a szerbiai Vladicin Hanban 

született 1964. május 6-án, 

a cigányok legendás ünnepén, Djurdjevdán 

napján (vagyis a Gergely-naptár szerinti Szent 

György-napon). Apja is neves trombitaművész 

volt, ő maga már ötéves korában megismerkedett 

a hangszerrel. A kilencvenes évek első felében 

rendre Boban Marković zenekara nyerte a híres 

gucai trombitásfesztivált. A Kusturica-filmek 

nyomán világszerte ismert Goran Bregović ezt 

követően kérte fel az Underground zenéjében 

való közreműködésre, ami később egy 

másik Kusturica-film, az Arizonai 

álmodozók követett.
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Közel 200 elŐAdáS uTán HArmAdiK éve TöreT-
len SiKer A Pál uTCAi fiúK A víGSzínHázBAn.  
A molnár ferenC reGényéBŐl KéSzülT muSi-
CAlT mArTon láSzló rendezŐ viTTe SzínPAdrA 
GreCSó KriSzTián SzöveGKönyve AlAPján. vele 
éS Az elŐAdáS nemeCSeK ernŐjével, veCSei 
H. miKlóSSAl BeSzélGeTeTT A SzezonnyiTó 
HAdiK BrunCHon oTT AnnA, A HAdiK KávéHáz 
művéSzeTi vezeTŐje A dArABról éS A TörTéneT 
mindiG AKTuáliS mondAnivAlójáról.  
Járomi zsuzsAnnA összeállításA.

Nektek mi a grundélmény? Hol találtátok 
meg magatokban azt a célt, 
amiért bármeddig el tudtok menni? 

Grecsó Krisztián: A grundélmény számomra állan-
dóan változik, mindig más. Az, hogy egy kamasz 
fiú az életét áldozza egy ügyért, olyan regény-
beli túlzás, ami ahhoz kell, hogy száz év múlva is 
felkavarja bennünk azokat a dolgokat, amelyekben 
tényleg hinni szeretnénk. Számomra a grund-
élmény barátságokhoz kötődik. Én rengeteget 
köszönhetek barátoknak, pedagógusoknak, akik 
abban a nagyon egyszerű környezetben, ahonnan 
én indultam, egy-egy jó szóval továbblöktek. Az ő 
alázatuk és szeretetük kellett ahhoz, hogy nekem 
legyen grundom. 

Vecsei H. Miklós: A grundról nekem mindig az jut 
eszembe, hogy egyek vagyunk, és merem hinni, 
hogy ez az érzés nem elveszíthető. Ez valahogy 
ösztönösen ott van a magyar emberekben. 

Vissza tudtok emlékezni arra az érzésre, 
amikor először olvastátok Molnár Ferenc 
regényét, akár kötelező olvasmányként? 

G. K.: Én hisztérikusan fogadtam. Azt éreztem, 
engem Molnár rászedett, ez nem ér, ez szabályta-
lan. Amikor a könyv vége felé már éreztem, hogy 
baj van, hisztériázni kezdtem a barátaimnak, hogy 
„de ugye nem öli meg?”. Annyira kikészültem 
ettől, hogy földhöz vágtam a könyvet. Mi ugyanis 
úgy nőttünk fel, hogy a filmek azt sugallták, 
a főhős halhatatlan, a főhőssel nem történhet 
baj. Ilyesfajta érzelmi kirohanást azóta sem 
okozott szöveg. Élénken él bennem a kép, amikor 
valahová fellépni mentünk, és Dés László  

Hasi (Vecsei H. Miklós beceneve – a szerk.), 
amikor megkaptad a szerepet, mennyire segített 
Krisztián vagy a két zeneszerző, Dés László 
és Geszti Péter abban, hogy ezt te is 
a legjobban megismerd? 

V. H. M.: Vicces volt az elején. Marton tanár úr 
(Marton László rendező – a szerk.) már mondta, 
hogy lesz ez a Pál utcai fiúk darab, tudtuk, hogy 
vagy harmincan leszünk benne fiúk, csak azt nem 
tudtuk, ki milyen szerepet kap majd. Egy kérdés 
vetődött fel mindannyiunkban: ki lesz Nemecsek 
anyja? (nevet) Ám őt végül Krisztiánék kihúzták 
a darabból. Én nem vagyok egy Nemecsek-alkat, 
de Marton tanár úr zsenialitásának köszönhetően 
próbáról próbára mentem össze, vékonyodott el 
a hangom, és született meg a lelkemben Nemecsek, 
aki egyébként bennem van. Érdekes volt, mert Dés 
fúrt, Geszti pedig aggódott, hogy nem fog össze-
jönni. Minden próba után odajött hozzám, és azt 
mondta: nem elég beteg. A próbafolyamat végére 
az utolsó ágyjelenetig – (mosolyog) így hívom, persze 
egy kicsit más, mint a szokásos –, azt gondoltam, 
megvan a szerep. De nem volt meg, egyedül próbálni 
a Vígszínház színpadán, nem egy egyszerű helyzet. 
És akkor Marton tanár úr kiküldött mindenkit, csak 
a Józsi (Wunderlich József, azaz Boka – a szerk.) 
és én maradtunk bent. Két dolgot mondott, az egyik,  
hogy a Nemecsek nem azért hal meg, mert beteg. 
Hanem azért, mert leírták csupa kisbetűvel a nevét 
a barátai, akikért amúgy ő meghalna. Ez egy olyan 
dolog volt, ami már közelebb billentett. A másikat 
pedig nem árulom el (nevet). Tulajdonképpen 
a barátságról szól a másik.

Krisztián, te mit szóltál, amikor kiderült, 
hogy Hasi lesz Nemecsek? 

G. K.: Tudod, a színházban van egy erős hierarchia, 
ez nagyon fontos dolog. A színház nem demokrati-
kus intézmény, ez a működés alapja. Az én munkám 
és az én szavam akkor ért véget, amikor elkészült 
a példány, vagyis kész lett a szövegkönyv. Még 
a premieren is be kellett mutatkozzak a portásnak, 
hogy én lennék az egyik szerző. Ezzel csak azt 
szeretném érzékeltetni, hogy nekem semmilyen 
beleszólásom nem volt abba, hogy Hasinak jó-e  
ez a szerep.  

(a musical egyik zeneszerzője – a szerk.) mondta, 
hogy lenne egy meló, elvállalom-e, szeretem-e 
ezt a regényt. Egyből eszembe jutott az a kis hülye 
gyerek, aki anno csapkodta a könyvet, amelyik 
egyébként azóta is megvan, és természetesen 
tele van firkálva. Azt gondolom, A Pál utcai fiúk 
azon kevés kötelező olvasmányok egyike, amelyet 
értenek a gyerekek, és működik is. 

V. H. M.: Én nem emlékszem rá, mikor olvastam, 
de az biztos, hogy fantasztikus kamaszkorom volt, 
az egész egy nagy grundélmény. Viszont ha most 
olvasom, minden visszajön azokból az évekből. 

Molnár Ferenc ezt nem színpadra írta. 
Mi volt az első, amit tudtál, hogy ha 
te hozzányúlsz, az biztos változik? 

G. K.: Bevallom őszintén, nagyon megijedtem, 
és nagyon kevés ötletem, koncepcióm volt az elején. 
Ennek az az oka, hogy újra elolvastam a regényt, 
és megállapítottam: tökéletesen alkalmatlan 
színpadra. Nincs szerelem, csak fiúk a színpadon. 
Azt gondoltam, ez reménytelen. Itt térnék vissza 
arra, hogy mitől működik ez a regény. A dramaturgia. 
Nincs benne felesleges mondat, arra koncentrál, ami 
a lényeg. És ehhez kell alkalmazkodni.

Egyetlen  
felesleges mondat 
sincs benne
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Pars  
pro toto

A XXi. esztergomi fotográfiAi BiennálérA idén elBeszélés–nArrAtívA 
témáBAn küldtek pályázAtokAt A hAtáron innenről és túlról.  
A zsűri minden munkát szívesen fogAdott, egyetlen kikötés volt:  
A Benyújtott műnek legyen köze A fotográfiához. A novemBer 9-én  
A B32 gAlériáBAn nyíló kiállítás kApcsán kovács melindát, A Bienná-
lé művészeti vezetőjét kérdezte kovács gABriellA.

képzőművészet
Harminc évvel ezelőtt indult az esztergomi 
fotóbiennálék sora. A magyar fotográfusok 
külföldön komoly nemzetközi sikereket 
értek el, itthon azonban valahogy sokszor 
érdektelenségbe kellett ütközniük. 
A biennálék kísérletező légköre, 
megújító szándéka, 
gondolom, ösztönzőleg 
hatott a fotósokra.

Balla Andrástól, 
a biennálé egyik ala-
pító tagjától idézek: 
„1978. július 21. 
délutánján az esz-
tergomi várban 
az ország minden 
tájáról gyülekeztek 
az úgynevezett 
modern művészet 
iránt érdeklődők. 
Fotográfusok, képzőmű-
vészek, kritikusok, szakírók 
és valami »friss« művészeti 

élményre váró nagyközönség várta izgatottan 
a megnyitót. A felfokozott hangulatért sokat tett 
az 1976 és 78 között Esztergomban bemutatott 
három tárlat, mely az experimentális és kreatív 
fotográfiát, a képzőművészeti fotóhasználatot, 
valamint a neoavantgard tendenciákat mutatta 
be a Fiatal Művészek Klubja és a Fiatalok 
Fotóművészeti Stúdiója, az STB.-csoport (Sipeki-
Tamási-Balla), valamint az Esztergomi Városi 
Fotóklub munkáiból. A dilettáns helyi kritikusok 
újságcikkei, az általuk kirobbantott botrányok 
eredményeképpen a Rondella Galéria zsúfolásig 
megtelt. Megnyílt az I. Esztergomi Fotóbiennálé. 
Ez több mint harminc éve történt.” A mostani a 21. 
biennálé volt.

Minden fotó, kép történetekről mesél. 
Élmény, megfigyelés, képzelt dolog mind-mind 

része lehet egy fényképnek. Mit jelent 
a fotó szempontjából a hívószó: 

pars pro toto?
Valójában ez egy „alcím”, 
a „főcím” az Elbeszélés–

Narratíva volt. Mivel 
elbeszélésről van 

szó, a pars pro 
toto felmerülése 
nyilvánvaló. „Rész 
az egész helyett” 
– tulajdonképpen 
azt értjük ezen, 

amikor egy foga-
lomra vagy dologra 

úgy mutatunk rá, 
hogy annak egy kisebb 

egységét, alkotórészét, 
részét hívjuk elő. Elsősorban 

olyan kérdéseket szeretek feltenni, amelyek nem 
technikai és nem műfaji megoldásokról szólnak. 
A fotográfia komplex képalkotási lehetőség. 
Alapvetően ez a pályázati kiírás az elbeszélés, 
elmondás, leírás vonalra épült fel.

Fikciós és valós világokat, épített környezetet 
és képzeletbeli tereket láthatunk 
az alkotásokon. Hányan jelentkeztek, 
és mennyire volt erős a hívószó? 

A pályázatra körülbelül 700 fénykép érkezett, 
ebből válogatott a zsűri. A kiállítás 70 alkotó 
munkáit mutatja be. Jó volt látni a változatos 
anyagot, miként nem voltak tipikusak a témák 
sem. Szerepelnek köztük felépített környezetek, 
emberi ábrázolások, sorozatban elmesélt történe-
tek egyaránt.

Fotótechnikából kiinduló vagy fotóalapú 
képmódosító eljárással készített művek, 
sőt, analóg képek is láthatók a biennálén. 
Mennyire voltak sokszínűek a pályamunkák? 

Az Esztergomi Fotográfiai Biennálé sajátossága 
mindig is az volt, hogy tág teret nyújtson bárkinek, 
aki képalkotási lehetőségekben gondolkodik – 
használjon bármilyen eljárást –, csak legyen köze 
a fotográfiához. Hagyományos analóg és digitális 
technikával készült képeket is beküldtek a pá-
lyázatra. Érdekesek és élményszerűek a vegyes 

technikákkal előállított fényképek. Azok a módok, 
amelyektől egy kép természetesen egyedivé, 
sajátossá válik.

Sokféle díjat osztottak, gondolom, minden egyes 
elismerésnek határozott szempontjai voltak. 
Milyen elvárások szerint értékeltek?

Természetesen egy kép leginkább esztétikájával, 
harmóniájával, illetve különösségével tud hatni. 
A zsűri azt elemezte, hogy a pályázat témáját, 
vagyis az elbeszélést hogyan, milyen formában 

fogalmazta meg az alkotó. Az idei zsűritagok 
az elbeszélés szinte minden ágát képviselték: 
köztük volt Dárday István filmrendező, Jász Attila 
költő, Haris László fotóművész és Csontó Lajos 
képzőművész is. A díjak odaítélése idén sem 
volt egyszerű, hiszen nagy számú, elképesztően 
sokféle remek alkotás érkezett.

Olvasom a biennálé kiadványának 
bevezetőjében: „...Luzsicza Fanni földöntúli 
munkái, a poétikus Gál András élet-sorozata, 
Törcsi András erdő képei…”. Mitől érdekesek 
egy fotós szemszögéből ezek a munkák? 

Ezek a sorozatok világosan mesélnek el olyan 
jelenségeket, amelyeket csak képekkel lehet 
illusztrálni. De Márián Gábor is ugyanezt tette 
egyetlenegy művével. Azt gondolom, az idei 
biennálé fotográfiáinak van mesélnivalójuk, de 
természetesen erre majd mindenki magának ad 
választ.
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A teXtilművész horváth ildikó egyedi munkái 
egyszerre dolgoznAk fel szAkrális témákAt, 
vAlAmint generációs proBlémákAt. A divAtter-
vezőként végző Alkotó teXtilképeit érzi  
A legszemélyeseBBeknek. tünet című tárlAtA 
novemBer 19-én nyílik Az újBudA gAlériáBAn.

Egy generáció  
kéPei

kovács gabriella

textil
Horváth Ildikó textilképei 
sokféleképpen készülnek. 
A középiskolában, a „kisképző-
ben” gobelinszövést tanult, így 
nem véletlen, hogy munkáinak 
egy részét ezzel a nem éppen 
gyors technikával alkotja meg, 
de szeret szalagokkal szőni, vagy 
éppen különleges alkalmakra 
ruhákat is tervezni. A Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem 
öltözéktervező szakán tanult, 
ami nem más, mint a divat-
tervezés. Kikerülve az egyetemről 
több magyar ruházati cégnél 
sorozatgyártásban kamatoztatta 
tovább azt a komplex tudást, 
amit az iskolában elsajátított. 
Az egyetemi képzés ugyanis 
átfogó tudást ad a tervezőnek, 
a kreatív munkától kezdve 
a gyártásig. Ildikót azonban 
gyerekkora óta az anyagokkal 
való játék, a kollázsok, a montá-
zsok készítése, a vágás, a szabás, 
sőt, a makettezés vonzotta 
igazán. A valódi önkifejezést 
így nem is a ruhákban, hanem 
leginkább textilképeiben találta 
meg. Témái gyakran az emberi 
kapcsolatokat, az úgynevezett 
Z generáció pszichés zavarait, 
a borderline szindrómákat, 
a depressziót járják körbe, mi 
több, a saját balesetéből fakadó 
lelki traumákat is. 

„Most épp a pszicholó-
giai tanszéken rajzvizsgáló 
szakértőnek tanulok, de 

párkapcsolati és válási mediátor 
is vagyok, továbbá foglalkozom 
karrier-tanácsadással, illetve 
tehetséggondozással. Általában 
vonzanak az emberi kapcsolatok, 
és az ezekből fakadó, sokszor 
feldolgozásra váró pszichológiai 
esetek. Analizáló alkat vagyok, 
érdekelnek a másokban és a saját 
személyiségemben rejlő határok, 
elfojtások és működésbeli 
attitűdök. Számos barátom 
küzd lelki gondokkal, és ők 
valahogy mindig megtalálnak. 
Ruhatervezést tanítok fiatalok-
nak a Jelky András Iparművészeti 
Szakgimnáziumban, és ott 
szintén gyakran találkozom 
sérült, szorongó gyerekekkel, akik 
rajzolás közben nekem mesélik 
el gondjaikat. Ezek mind-mind 
együttesen befolyásolják és ins-
pirálják a textilképeim témáit.”

Legújabb, Tünet című kiállítása 
is az emberi viszonyok sok-
színűségét mutatja – hímzett, 
makettszerűen meghajlított 
gyógyszeres sorozat, szőttesben 
ábrázolt családi baleset, vagy 
éppen divatfotókon szereplő 
felhőmintás ruhák segítségével. 
Horváth Ildikó képei, szőtt 
és hímzett alkotásai gyakran 
installációk vagy objektek, így 
az általa érzékelt generációs 
problémák egészen kézzelfog-
ható formában is megtalálhatók 
a tárlaton.
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iránytű
koncertcd kiállítás filmkönyvszínház

A panda  
ölelése
Mindig izgalmas több szempont-
ból olvasni történeteket, főleg 
akkor, ha íróik igazi szépírók, 
akik közös élményeiket osztják 

meg olvasóikkal, más-más 
hangvételben. A népszerű 
író házaspár, Péterfy-Novák 
Éva és Péterfy Gergely kínai 
utazásának könyve, A panda 
ölelése (Kalligram Kiadó) pont 
ilyen. Azt mutatja be, miképpen 
látták maguk körül az őrült 
módon nyüzsgő nagyvárosokat, 
és azok másik arcát: a nyugodt 
és mélyen transzcendens Kínát. 
A házaspár mindenhol renge-
teget evett és ivott, hála a Kínai 
Írószövetség vendégszereteté-
nek. A gasztroleírások bőségesen 
beszámolnak sült galagonyákról, 
gőzgombócokról és mindenféle 
csípős mártásokról. A rendhagyó 
útikönyv elfogyasztása után talán 
nem véletlen, hogy az olvasónak 
kedve támad kínainak lenni, 
az eltanulhatatlan életszeretet 
titkának megfejtésével együtt.

ruBen BrAndt,  
a gyűjtő
A szlovén születésű, 1989 óta 
Magyarországon élő Milorad 
Kristić festő, grafikus, szobrász, 
filmes, multimédia-művész 
egy szürreális krimi fősze-
replőivé tette meg kedvenc 
festményeit. Elképzelhető, 
hogy saját rémálma, de az is 
lehet, hogy mások titkolt vágya 
jelenik meg az egész estés 
animációs filmben – híres képek 
birtoklása sokak bakancslistáján 
szerepel. A személyes szálon 
túl a történet valóban groteszk 
és hipnotikus, a látványvilág 
pedig film noirba oltott képregé-
nyek atmoszféráját idézi, bizarr 
fejformákkal és még bizarabb 
testekkel. Botticelli, Gauguin, 
Van Gogh, Hopper, Magritte, 
Velazquez vagy Warhol alkotásai 
elevenednek meg, akár egy 
képzőművészeti gyorstalpaló 
– de ez mégsem csak egy 

mozgóképes Wikipédia. Azért 
nem árt némi képzettség, bár 
a felpörgetett lázas nyomozás-
ban lényegtelen a kurátori tudás. 
A film világpremierje nyáron 
volt a locarnói filmfesztiválon, 
a magyar nézők pedig november 
15-étől láthatják a mozikban. 

Egy őrült 
NaplóJa
Oly régóta népszerű a Keresztes 
Tamás alakította Popriscsin 
figurája, és oly régóta szinte 
elérhetetlen az előadás, 
hogy itt az ideje tudatos 
színházjegy vásárlóvá válva 
megnézni a Jurányi Házban 
ezt a zseniális, saját zenével, 
folyamatos önreflexióval 
és belső tűzzel megalkotott 
monodrámát. A Gogol művéből 
Czímer József fordítása alapján 
készült darabot Bodó Viktor 
vitte színre, és a realitásérzékét 
fokról fokra elveszítő, paranoid 
skizofrén alakot játszó Keresztes 
Tamásnak köszönhetően vált 

ez a változat a mai színházi 
élet többszörösen ünnepelt 
produkciójává. A színész által 
tervezett díszlet, a folyamatosan 
ismétlődő, loopolt (végtele-
nítve játszott) zene egyedivé 
és igazán személyessé teszi 
a mű interpretációját. A Jurányi 
Házban látható Egy őrült naplója 
egyre inkább Keresztes naplója, 
amelyben a briliáns monológok-
kal összefűzött koncertelőadás 
azt a kérdést teszi fel újra 
és újra, hogy vajon mi vagyunk 
az őrültek, vagy a világ őrült meg 
körülöttünk végleg.

felső tízezer 
– Majd lesz 
valahogy
A Felső tízezer nem egy amerikai 
film, még csak nem is egy török 
sorozat, hanem egy 2015-ben 
alakult magyar banda, amely 
a huszonévesek útkereső 
problémáira fókuszálva szinte 
egy csapásra lett ismert a hazai 

porondon. Új anyaguk kissé 
szomorkás gitárzenéje a csapat 
egy nehezebb időszakáról 
szól: tagcserékről, magánéleti 
válságokról. Megidézik a ’80-as 
évek hangzását is, amely a maga 
eklektikus ízléstelenségével 
valóban szomorkássá teheti 
a hallgatót. Sallai László dal-
szerző, aki több más zenekarban 
is játszik (The Somersault Boy, 
Szabó Benedek és a Galaxisok, 
Zombie Girlfriend) az új lemezen 
igyekezett nem elaprózni magát, 
és a markánsabb számok közé 
egy-egy slágergyanús dalt is 
belecsempészett. Önirónia, 
humor, fülbemászó gitárpop 
jellemzi a kifejezetten rétegze-
nét játszó együttes új albumát. 
Aki szerette korábbi lemezeiket 
(A normális élet, Új városok), ezt 
sem fogja eldobni, főleg akkor 
nem, ha így ősszel melankoliku-
sabb hangvételre vágyik.

smOKiE- 
koncert
Chris Norman, a Smokie front-
embere azonnal igent mondott 
a Budapest Sportarénában 
megrendezendő jubileumi 
koncertre, hiszen számára is 
nagyon vonzó, hogy szerzemé-
nyeit szimfonikus verzióban is 
játszhatja. Az életműkoncert 
különlegessége ugyanis az, hogy 
a világhírű slágereket – mint 
például a fiatalok körében 
is ismert Living Next Door 
to Alice című klasszikust – 
az Óbudai Danubia Zenekar 
kíséretében adja elő a Smokie. 
Kiemelt hangsúlyt fektetnek 
a vizuális hatásokra, széles-

vásznú kivetítőkkel és a legjobb 
szakemberekkel igyekeznek 
multikulturális összművészeti 
produkciót varázsolni a nézők 
elé. Így a zene mellett november 
28-án mozizni is lehet, hiszen 
a háttérben kuriózumnak 
számító fotó- és videobejátszá-
sok lesznek láthatók a banda 
pályafutásának ötven évéből. 
Chris Norman a Smokie után 
szólóban is sikeres volt, dalai 
a mai napig hallhatók, elég csak 
a Midnight Ladyre gondolni.  

Bacon, Freud  
és A londoni 
isKOla 
Még be sem zárt a Frida Kahlo-
tárlat, amikor újabb világszín-
vonalú kiállítás nyílt a Magyar 
Nemzeti Galériában október 
9-én. A január 13-áig látogatha-
tó nagyszabású seregszemlén 
a 20. század második felének 
figurális brit művészetét, többek 
között Lucian Freud, Francis 
Bacon, Frank Auerbach, David 
Hockney alkotásait ismerhetik 
meg végre Budapesten is 
testközelből a Londoni Iskola 
rajongói. A ’70-es évek közepe 
óta ezt a nevet viselő irányzat 
követői a látványelvű festészet 
hagyományait folytatva több-

nyire embereket ábrázolnak, 
egészen hétköznapi szituációk-
ban, de túláradó érzékiséggel, 
nagy gesztusokkal. A Londoni 
Iskola alkotóinak műveiből első 
ízben láthat a magyar közönség 
rendkívül gazdag, csaknem 90 
képből álló válogatást, amely 
valójában vendégtárlat: idén 
nyáron a londoni Tate Britain 
mutatta be a kortárs brit 
festészet történetét, ennek 
a kiállításnak a nagy része jutott 
most el a Magyar Nemzeti 
Galériába.
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mix
Majd’ húsz esztendővel ezelőtt Kaucsek Bálint 
közgazdászként lépett ki a multinacionális cégek 
világából, Sáfár Zoltán pedig a színházi szcéna felől 
indult a képzőművészet felé. Lehet azt mondani, 
hogy aztán ők ketten – úgy is, mint a Godot Galéria 
tulajdonosai – egyéves galériás múlttal a hátuk 
mögött, csak arra vártak, hogy feltűnjön a többéves 
művészeti tapasztalattal (Illárium, Várfok 
Galéria) bíró Kozák Gábor, és biztos kézzel 
átvegye a hely művészeti irányítását. 
Lehet mondani, és ez így is történt. 
A várakozás megérte: Godot helyett 
„Kozi” jött el. A kezdeti időszak után 
fokozatosan kicsiszolódott a kiállítótér 
valódi profilja: egy országosan is ismert, 
sokoldalú művészeket összefogó és tá-
mogató kortárs galéria arculata. A Godot-ban 

nem pályakezdők, hanem 
közismert, a társművé-

szetekben is járatos 
alkotók találták meg 
a helyüket. 
– Akkoriban 10–12 

művésszel dolgoztunk; 
idősebbek, fiatalabbak, nonfiguratív festők, szóval 
sokan megfordultak nálunk. 2005 körül kezdett 
nyilvánvalóvá válni, hogy kik azok a alkotók, 
akik fontosak a számunkra – mondta el Kozák 
Gábor. – Elsősorban olyanokkal szeretünk 
együttműködni, akik több területen is kiemelkedőt 
alkotnak. Fotóznak, installációkat készítenek, 
szobrászkodnak, zenélnek, performanszokat 
szerveznek; szerteágazó, sokszor beha-
tárolhatatlan az, amit csinálnak. Így 
rajzolódott ki, hogy manapság hat 
stabil művészünk van, köztük Bukta 
Imre, akinek a debreceni MODEM-
ben és a Műcsarnokban is volt 
az elmúlt években kiállítása, vagy 
például Gaál József, akinek most 

szeptemberben rendeztek 
nagy tárlatot szintén a Műcsarnokban. 
Rajtuk kívül feLugossy Laca, Nagy Kriszta, Ujházi 
Péter, drMáriás munkái láthatóak rendszeresen 

a Godot kiállításain – tette hozzá 
a galériás.

A Godot Galéria 2011-ben 
költözött át a Bartók Béla 
útra, megpályázva egy régi 
bútorboltot. A kerület nem 

volt ismeretlen, hiszen Kozák 
Gábor sokat lakott itt korábban, 
és most is itt él, Kaucsek 
Bálintnak pedig a nagyszülei 

őshonosak Újbudán. A Bartók-
negyed folyamatosan frissülő 

kulturális közege sokkal progresz-
szívebben hat a galéria működésére, 

mint a korábbi helyszín, a Madách tér turistás, ma 
már inkább gasztronómiai szempontból sokszínű 
bulivilága. – Abban a nagy zajban teljesen elfogytak 
a galériák. Mindenki elmenekült, csak mi marad-
tunk, de rövid időn belül a Godot is elköltözött. Most 
már jó ideje szeretünk itt lenni a Bartókon, a Faur 
Zsófi Galéria mellett az egyik legrégebbi kiállítótérrel 
rendelkező hely vagyunk a környéken. Úgy látjuk, 
meghatározó művészeti koncepciónkat Újbuda 
képzőművészeti szcénájában is elfogadják. Újbuda 
Önkormányzata és a Bartók Béla út kulturális 
életének felélesztésére életre hívott  Kult11 
Egyesület aktív szerepvállalása nagyban hozzájárul 
a környék kulturális emelkedésének erősítésében – 

hangsúlyozta  Kaucsek Bálint.
 

A Godot novemberi 

programjában egy különleges 

művészt mutat be: Várhelyi Tímeát, 

akinek könnyű, légies pasztellképein 

– hasonlóan Vojnich Erzsébet, Bikácsi 

Daniela vagy Szüts Miklós emberi 

alakot nélküli munkáihoz – első-

sorban enteriőrök, békés utcák 

láthatók. 

kovács gabriella

A mAdách tér Bulis környékét jó ideje újBu-
dárA cserélő godot gAlériA szerint A kerület 
művésznegyede mindinkáBB hAsonlít A fAlk 
miksA utcA gAlériákkAl megtűzdelt közegéhez. 
A BArtók BélA úton 2011 ótA működő kiállí-
tótér elsősorBAn olyAn kortárs képzőmű-
vészekkel dolgozik, Akik más 
TErülETEKEN is OTTHONO-
saN mOzOGNaK.

zene és tánc  
az FMH-ban
Helyszín: Temi fővárosi művelődési Háza
Cím: 1119 Budapest, fehérvári út 47.
Tel.: 203-3868, www.fmhnet.hu
Az idén húsz éve együtt muzsikáló, moldvai csángó 
népzenét játszó Sültü Zenekar november 24-én tartja 
Sültü20 című koncertjét az FMH-ban, amelyet rövid 
táncház követ. A jubileumi alkalommal színpadra 
lépnek a bandára nagy hatással lévő moldvai csángó 
adatközlők, Legedi László István és Hodorog András 
is. Lesz a hónapban ír és francia táncház, keddenként 
pedig Muzsikás gyermektáncház. November 11-én 
Stargate rajongói nap, 25-én Terra-Akva börze, emel-
lett a szokásos heti Nosztalgiaklub teszi izgalmassá 
a vasárnapokat. Az élő zene szerelmeseit várják 
a Hundows, a Classic Beat Band, a Calypso, valamint 
a Liversing Emlékzenekar koncertjei. 

BMK
Helyszín: Budapesti művelődési Központ
Cím: 1110 Budapest, etele út 55.
Tel.: 371-2760, www.bmknet.hu
Október 25.–november 18.  
2018. évi VMH fotókiállás
November 20.–december 20.  
2018. évi VMH fotókiállás
November 10. 10.00–20.00  
Összművészeti Fesztivál 
November 20. 17.00  
Adventi kézművesség alkotóműhely
November 21. 18.00 A képzőművészet  
nagy mesterei: Emil Nolde – előadás
November 23. 18.00 Filmklub – My Blueberry Nights
November 24. 11.00 Mancsocska kézművesség: 
adventi készülődés
November 24. 10.00 Mesefilmklub – Ősember – 
Kicsi az ős, de hős!
Figyelem, ismét Vizuális Művészeti Hónap pályá-
zatsorozat! Részletek a bmknet.hu honlapon.

Godot: a védjegy 
a sokoldalúság
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> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

www.szinesfenymasolok.hu

Újbudai cégek részére 10% kedvezményt 
biztosítunk! 

iroda@manualhungary.hu

színes ősz  
a Bartók Boulevard-on
Helyszín: Bartók Béla Boulevard
Az ősz a Bartók 
Boulevard terasza-
iról beköltöztette 
az életet tágas 
kávézóinkba, 
bisztróinkba, étter-
meinkbe. Kóstold 
meg színes-ízes 
őszi menüinket, 
ételkompozícióinkat. Galériáink friss kortárs 
alkotásokkal lepnek meg érett művészektől vagy 
szárnyaikat bontogató fiataloktól, az ősz sok-
színűségét tükrözve. Workshopjainkon tarka-bar-
ka műveket hozhatsz létre gyermekeddel vagy 
magadban is. Üzleteinkben figyelmes kiszolgálás 
mellett minőségi termékek széles palettáját 
találod. Infók a www.bartokbelaboulevard.hu-n.

csodAország  
a Karinthyban
Helyszín: Karinthy Színház
Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 130.
Tel.: 203-8994, www.karinthyszinhaz.hu
Alíz tízéves lett. A család összegyűlik a születés-
napra, ám az ünnepség nem úgy alakul, ahogy Alíz 
édesanyja megálmodta. Különös események viszik 
a kislányt egy olyan birodalomba, ahol mások 
a szabályok és másképp telik az idő. Csodaország 
lakói végigkísérik Alízt egy viszontagságokkal teli 
úton, hogy aztán megküzdjön ellenségével. Alíz 
lassan rádöbben: Csodaország van, volt és lesz. 
Csak merd kitalálni. Lewis Carroll klasszikusát 
Bodor Panna adaptálta színpadra. 

gAzdAg étlAp  
a Hadikban
Helyszín: Hadik Kávéház
Cím: 1111 Budapest, Bartók Béla út 36.
Tel.: 279-0920, www.hadikkavehaz.hu
Novemberi étlapunkon a Márton-
napi libáé lesz a főszerep, de 
a művészetre éhezőknek sem 
kopik fel az álluk. November 
15-én a legendás exgraffitisnek, 
NikonOne-nak nyílik önálló 
kiállítása a Hadik galériáján, 27-én 
pedig Csalár Bence újra a divat 
világába kalauzolja az érdeklődőket. A Hadik 
Irodalmi Szalon novemberi estjén, 21-én Bob 
Dylanről és munkásságáról beszél Prieger Zsolt 
és Barna Imre. November 24-én délelőtt pedig  
Simon Márton költő lesz a Hadik Brunch vendége, 
akivel új kötetéről, a Rókák esküvőjéről fogunk 
beszélgetni.

Az Újbudai Babszem 
Táncegyüttes csoportjAi
babszeminfo@gmail.com
www.facebook/ujbudaibabszem
Az Újbudai Babszem 
Táncegyüttes csoportjai 
folyamatosan várják 
az érdeklődőket:
Harmatocska csoport: 3 
éves kortól kedden és csü-
törtökön 16–17 óráig.
Kéknefelejcs csoport: 7 éves kortól kedden 
és csütörtökön 17–18 óráig.
Berkenye csoport: 10 éves kortól kedden és szer-
dán 18–19 óráig.
Kisgarabonciás csoport: 11 éves kortól hétfőn 
és szerdán 16.30–18 óráig.
Garabonciás csoport: 14 éves kortól hétfőn 
és szerdán 18–20 óráig.
A próbákat a Fonó Budai Zeneházban és a Szent 
Imre Gimnáziumban tartják.

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

TIT Stúdió Egyesület 
prOGramJai
Cím: 1113 Budapest, zsombolyai utca 6.
Tel.: 344-5000, www.tit.hu
Minden kedden 9 órától Aranykor jóga, minden 
csütörtökön 18 órától Rátkai Márton Klub.  Minden 
hónap első és harmadik szerdáján 17.30–19 
óráig körtánc a világ különböző tájainak gyönyörű 
zenéivel és táncaival. Gombászszakkör hétfőnként 
18 órától, ásványbarát-szakcsoport szerdánként 
17 órától. Csapody Vera-növénybarátkör novem-
ber 8-án és 22-én 17 órától. November 26-án 17 
órától Dunatáj Mozi. December 2-án 9–17 óráig 
lesz a 40. ásványkiállítás és -börze, a program fő 
témája a gipsz. A kiállításra a belépőjegy 300 Ft. 

Lewis  Car ro l l  –  Bodor  Panna

Re n d e z t e :  Kov á c s  H e n r i e t t a
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Két év nem hosszú idő egy feltörekvő együttes 
életében, arra viszont jó, hogy zenéjük megtalálja 
értő közönségét. A Köpönyegforgatók esetében 
a muzsika valami olyan egyveleget alkot, 
amire bátran mondhatjuk, hogy egyedi színfolt 
a palettán. Húzós gitárgroove-ok, feszes tempó, 
sallangmentes hangszerelés és parádés szöve-
gek. Mindez semmit nem változott az elmúlt két 
esztendőben.

Kíváncsiak voltunk, hogy a sikerek mellett miben 
alakította át a zenekar stílusát az új gitáros, Kiss 
Péter megjelenése a fronton. – A hangulat, ami 
a korábbi dalokon érezhető, az érződik az újakon 
is – mondta Peres Gergő. – Főleg én írom most 
a számokat, legalábbis a vázukat, aztán próbán 
összeérik. Kicsit koncepciózusabb az egész, 
egyértelműbb, ugyanakkor valahol 
elvontabb is – tette hozzá.

A dalírás mellett egy rocktrió 
igazán az élő fellépések során 
mérettetik meg, ebből jutott bőven 
az utóbbi időben, például játszottak 
a Kobuci Kertben a Hiperkarma 
előzenekaraként. Akadtak szokatlan 

kihívások is. – Volt nemrég egy tiszaújvárosi 
bulink, ahol a főtéren játszottunk, és a közön-
ségünk magja 2–10 éves gyerekekből állt, de 
rengetegből. Na, az nagyon kemény, amikor látod 
ezt a generációt őszintén tombolni a zenédre.

A hangzás mellett a dalszövegek szintén 
sokat nyomnak a latban, ha el akarjuk kapni 
a Köpönyegforgatók életérzését. Ez a szövegvilág 
is folyamatosan formálódik. – Továbbra is 
fontosnak tartom a nyelvi eszközök kihasználá-
sát, és nekem a szavakkal való kísérletezésekre 
van ráállva az agyam. Az új daloknál azonban 
sokkal inkább törekszem a közérthetőségre. 
Az első lemezen sokszor lehet érezni a felesleges 
ködösítést és félrebeszélést, amitől „hú, de 

alteros” érzése lehet a közönségnek.  
És meg van magyarázva, hogy ezek 

csak érzések. De valójában az jár 
a fejekben, hogy „miről beszél 

a csávó?”. Most már nem 
akarok magyarázkodni, sze-
retném, ha mindenki felfogná, 
amit mondok, legalább nagyjá-

ból – hangsúlyozta Gergő.

a köPönyegforgatók  
újra Újbudán

Az elSŐ nAGylemez, SzámoS KonCerT-  
éS elŐzeneKAri leHeTŐSéG – ezeKKel  
GAzdAGodoTT A KöPönyeGforGATóK  
Az elmúlT KéT eSzTendŐBen. A Sound-
CHeCK TeHeTSéGKuTATó 2016-oS nyerTeS 
BAndájA moST viSSzATér A B32 GAlériA éS 
KulTúrTérBe eGy SzüleTéSnAPi KonCerT 
erejéiG. errŐl éS A möGöTTüK lévŐ idŐ-
SzAKról BeSzélGeTeTT BárSony-némeTH 
PéTer A fronTemBerrel, PereS GerGŐvel.

 

Aki pedig nemcsak 

olvasni akar a zenekarról, 

hanem élőben is meghallgat-

ná őket, az feltétlenül láto-

gasson el a B32-be november 

10-én egy igazi, táncolható, 

rockzenei csemegére.

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

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

Belépő: 2200 Ft 
diák/nyugdíjas: 1700 Ft

TESTVÉREST
2018. november 18.,  
csütörtök 19.00

a Nézőművészeti Kft. előadása
játsszák: Katona László • •  Scherer Péter • •  Simkó Katalin

dramaturg: Gyulay Eszter • • asszisztens: Hodászi Ádám • •  jelmez: Pirityi Emese 
• •  zene: Katona László és Molnár Gusztáv • •   dalszöveg: Molnár Gusztáv • •  rendező: Scherer Péter
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A B32 Galéria és Kultúrtér munkatársai fontosnak 
tartják, hogy olyan ügyek mellé állhassanak 
évről évre, amelyek támogatásával – Újbuda 
Önkormányzatával együttműködve – ténylegesen 
segítenek rászoruló gyerekeken. Tavaly például 
egy súlyos fogyatékossággal élő kerületi kisfiú 
és családja franciaországi utaztatására sikerült ösz-
szegyűjteni a forrást, hogy a gyerek ott kaphasson 
speciális kezelést. Igazán családbarát esemény tette 
ezt lehetővé, hiszen a Kaláka együttes egy minden 
generáció számára átélhető koncertet adott.

Jó Cél éRdEKéBEN
Idén a Pető Intézet általános iskolájához kötődő 
Konduktív Iskoláért Közhasznú Alapítvány (KIKA) 
lesz a kedvezményezett, hogy a karácsony 
közeledtével sok gyermek életét tehessék kicsit 
könnyebbé. Az alapítványt tizenkét esztendeje 
hozták létre a Pető Intézet Villányi úti általános 
iskolájába járó, mozgássérült és hátrányos 
helyzetű gyerekek érdekében. A KIKA célja, hogy 

mindennapjaikat szebbé tegyék programok, 
játékok házhoz szállításával vagy iskolán kívüli 
programok szervezésével. Karácsonykor minden 
tanuló egy, a saját kívánságai szerint megtöltött 
„cipősdobozt” kap, és az osztályok karácsonyfája 
alá is kerül valami különleges ajándék. Az alapít-
vány a jótékonysági esemény bevételéből az idei 
ünnepet szeretné különösen emlékezetessé, 
élményekben gazdaggá varázsolni.

ZEnE, AMI ErőT Ad
Az idei koncerten a Budapest Jazz Orchestra 
(BJO) lép fel, és sztárvendéget is hoznak 
magukkal – Malek Andrea nem először szerepel 
együtt a BJO-val, és feltehetőleg nem is utol-
jára. A színész-énekesnő legendás főszerepe 
volt a Rock Színházban az Evita, de játszott 
egyebek közt a Nyomorultakban, a Chicagóban, 
a Macskákban is. Műfaji sokszínűségét minden 
bizonnyal megmutatja a B32-ben is, ahol  
dzsessz- és könnyűzenei klasszikusokat ad 

idén negyedik AlkAlommAl rendezik meg Az éves 
jótékonysági koncertet A B32-Ben, ezúttAl  

A szokásos decemBer helyett már novemBer 
28-án. A BudApest jAzz orchestrA és sztárven-
dége, mAlek AndreA fellépésére érkező közön-

ség A jegyek árávAl jó ügyet támogAthAt.

bársony-némeTh péTer

majd elő. A zenekari fronton már a Budapest Jazz 
Orchestra története is garancia a biztos minőség-
re. Kevesen tudják, hogy az 1998-ban megalakult 
zenekar volt Magyarország első big bandje, 
amely a ’20-as évek Amerikájának 
jellegzetes muzsikáit játszotta 
indulásakor. Az elmúlt 
két évtizedben a BJO 
a kortárs zene 
világszinten 
is elismert 
képviselője 

lett. A hagyományos 17 tagú felállásban játszó 
együttesben mindenki végzett dzsesszzenész, 
bármilyen stílusban tudnak játszani. Ars 

poeticájuk szerint 
a kortárs dzsessz, 

illetve big band 
zene művelése 
mellett ápolni 

kell a kapcsolatot 
a műfaj gyökereivel, 

közkinccsé tenni annak 
értékeit, de feladatuknak 

tartják az improvizatív, kortárs 
műfajok interpretálását is. 
Ennek talán legkézzelfoghatóbb 
bizonyítéka, hogy a Junior 
Prima díjas fiatal zeneszerző, 

Oláh Dezső legújabb 
darabja és lemeze, 

az #Intermezzo# is a BJO-
val közösen került 

először színre 2018 
októberében, szintén 
a B32 Galéria 
és Kultúrtérben.

ÜNNEP  
AZ ÜNNEPEK 
ElőTT
Bár karácsonyig 
még van idő, 
a B32 fontosnak 
tartja, hogy 
az üzenet hamar 

célba érjen, ahogy 
az adományok is. 

A decemberi hajrá 
előtt a közönség 

kiemelt támogató 
jegyvásárlással is 

hozzájárulhat a Pető Intézet 
Általános Iskola diákjainak 

méltó ünnepéhez.

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

akh@ujBuda.hu tel: 2046788
pontmagazin.hu/albertfalva
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5. hétfő 10.00
a hÓnap alKotÓJa: JuhÁSz ibolYa
Festmény. A tárlat november 30-ig látható.

AlbertfAlvi nApok
2018. november 11–18.

11. vasárnap 18.00
naplÓ-SzilÁnKoK
Koltai Róbert Móricz-estje. A belépés díjtalan, előzetes regisztráció 
alapján.

13. kedd 18.00
vaSÁrnapoK peremÉn
Haszon Ákos festménykiállításának megnyitója.
A tárlat december 9-ig látható, hétköznapokon 10–19 óráig.

14. szerda 18.00
ÉletKÉpeK
Csehov „vidám” arca. Az Orosz Stúdiószínház előadása eredeti 
nyelven, magyar felirattal. A belépés ingyenes.

15. csütörtök 15.00
ÚJragombolva
Az Albertfalvi Kézimunkakör csoportos kiállításának megnyitója
A tárlat december 17-ig látható, hétköznapokon 10–19 óráig.

16. péntek 18.00
KapCSolJ rÁ!
A Petőfi Musical Stúdió gálaműsora. A belépés ingyenes.

17. szombat 10.00
a KiSKaKaS gYÉmÁnt fÉlKraJCÁrJa
A Holdfű Színház előadása. Belépő: 900 Ft/fő

17. szombat 20.00-01.00
albert bÁl
Zene: Bulletproof Band. Belépőjegy elővételben: 2000 Ft

18. vasárnap 18.00
zSiDÓ zene & tÁnC
A kántormuzsikától a tánczenéig. A belépés ingyenes.

19. hétfő 18.00 CuKrÁSzDa
Vietnámi kókuszos tejberizs & a kelet bölcsessége 
Részvételi díj: 300 Ft/fő

21. szerda 19.00 nŐI saROk
„Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad!”. Vendég: B. Török 
Fruzsina író, dramaturg, rendező. A részvétel ingyenes.

24. szombat 10.00
ii. albertfalvi KÓruStalÁlKozÓ
Házigazda: Gesualdo Kamarakórus

27. kedd 18.00
etele helYtÖrtÉneti KÖr
Az albertfalvi Szent Mihály templom története  
1941-től 2016-ig
Madaras Gábor előadása

GAZDAGRÉTI  
KÖZÖSSÉGI HÁZ

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

e-mail: gkh@ujbuda.hu
ponTmagazin.hu/gazdagreT
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4. vasárnap 10.00
junior ki miT Tud - Válogató
Ének és hangszeres zene kategóriák válogatója. 
A válogató a közönség számára nyilvános.
Gyertek és szurkoljatok a kerület legifjabb tehetségeinek!

11. vasárnap 10.00
Varázsszőnyeg meseVasárnap kis hableány – 
gyerek musiCal
Andersen gyönyörű történetét biztosan sokan ismerik, 
de a víz alatti világot, valamint Ariel történetét talán most 
láthatják először zenés színpadon. Jegyár egységesen, GKH 
Klubkártyával: 900 Ft/fő, kártya nélkül: 1200 Ft/fő. 
Kétéves kor alatt az előadás ingyenes. 

16. péntek 18.00
junior ki miT Tud – Kiállítás-megnyitó
Alkotóművészeti kategóriák eredményhirdetése és díjátadó 
ünnepsége
Mindenkit szeretettel várunk!

18. vasárnap 16.00
junior ki miT Tud – GÁLA
Előadóművészeti kategóriák eredményhirdetése és díjátadó 
ünnepsége
Mindenkit szeretettel várunk!

24. szombat 18.00
az opereTT Fejedelem
Gálaműsor Lehár Ferenc halálának 70. évfordulója tiszteletére
Jegyár: GKH Klubkártyával 1000 Ft, kártya nélkül: 1500 Ft

25. vasárnap 9.00
grinCsFa, muFFin dÍsz, adVenTi koszorÚ  
És CsÉszÉnyi karáCsony kÉszÍTÉs
Készüljünk közösen az adventi időszakra Kovács Kármen 
virágkötővel.  Részvétel csak előzetes jelentkezés alapján 
lehetséges. Grincsfa: 2300 Ft/db, adventi koszorú: 2000 Ft/db, 
csészényi karácsony: 1000 Ft/db,  
muffin karácsonyi dísz: 500 Ft/db

25. vasárnap 11.00
TánCház
Szeretettel várunk Gazdagrét táncházába, 
melyet Szente János, a Bartók Táncegyüttes egykori ifjúsági 
vezetője, a Pannonica Táncműhely vezetője tart, természetesen 
élő muzsikával.
Jegyár egységesen, GKH Klubkártyával: 400 Ft/fő, 
kártya nélkül: 600 Ft/fő
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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: 9.00-16.00 (SZerdÁnKÉnt ZÁrva)
9. péntek, 18.00 KoSZorúZÁS
A közösségi ház falán lévő világháborús emléktábla koszorúzása

9. péntek, 18.30
FÁBry jÁnoS GraFIKuSművÉSZ KIÁllítÁSÁnaK 
meGnyItója
A tárlat megtekinthető december 5-ig a programok függvényében.

10. szombat, 18.00 etHno SanZon Koncert
Belépő: 600 Ft

16. péntek, 18.00 jaZZ eSt
Klasszikus jazz zene a Bathó Lajos és barátai trió 
közreműködésével. Belépő: 600 Ft

17. szombat, 15.00 BrumI ÉS a tÉlI Álom
A Fabula Bábszínház előadása
Belépő: 600 Ft, családi jegy: 2000 Ft

17. szombat, 18.00 paGanInI-etűdÖK
Oravecz György zongoraművész koncertje
Belépő: 600 Ft

•••

Új tanfolyam!
enGlISH drama, communIcatIon and 
creatIve WrItInG WorKSHop – anGol drÁma, 
KommunIKÁcIó ÉS Kreatív írÁS műHely
Élményalapú angol nyelvű drámapedagógiai  
és kreatív írás foglalkozások  
10–14 évesek számára szerda: 15.00–15.45
14 éves kortól szerda: 16.00–17.00

Foglalkozásvezető: Imre Szilvia
Jelentkezés és információ: +36707711302, imreszilvia3@gmail.com

•••

GerIncjóGa  
– Csoportos mozgásterápia a teljes test átmozgatására
Hétfő: 18.00–19.30
Oktató: Schermann Márta

aIKIdo – Általános Iskolás kortól ajánlott
Kedd, Csütörtök: 18.00–20.00
Oktató: Bobvos János

KereKítő
Mondókás Móka (0-3 éves korig). Szerda: 9.30
Bábos Torna (1-3 éveseknek). Szerda: 10.15
Foglalkozásvezető: Divényi Piroska

KlaSSZIKuS Balett – 4 ÉveS Kortól ajÁnlott 
Szerda: 17.30
Foglalkozásvezető: Holubné Kogler Katalin balettmester, tánctanár

ZumBa
Szerda: 18.30. Oktató: Teréki Karolina

callanetIcS  
– mÉlyIZomtorna HÖlGyeKneK
Péntek: 11.00
Oktató: Nagyné Tauzin Csilla

Ő r m e z e i 
Közösségi Ház

1112 Budapest, Cirmos u. 8. 
tel.: +36-1/309-0007, e-mail: okh@ujBuda.hu 

pontmagazin.hu/ormezo
gps: lat 47.4635226 lng 19.0164273
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9. péntek 16 óra 
Nagyterem
ÚjBudai Botladozók tánCház
Tánctanítás a Cavinton Néptánccsoport,  
a Vadrózsák Néptáncegyüttes szenior  
csoportja közreműködésével.
Belépő: 300 Ft

9. péntek 18 óra 
kréher péter terem
hármas egység 
– Az idén húszéves Kelenvölgyi Festőiskola csoportos kiállítása
Megtekinthető december 4-ig.
A belépés díjtalan.

10. szombat 16 óra 
Nagyterem
Fülel a Família 
Oravecz György komolyzenei beavató zongorakoncertje  
az egész családnak 
Vendégségben Paganini és Chopin világában.
A belépés Újbuda Kerület Napja alkalmából ingyenes.

16. péntek 18 óra 
Társalgó galéria&kávézó
Vernisszázs
A hónap művésze: Bolba Henrik festő-, szobrász-, ötvösművész
Megtekinthető december 12-ig

17. szombat 10 óra 
Nagyterem
Családi hétVégi matiné
Babszem Jankó – a Majorka Színház bábelőadása
Jegyár: 700 Ft, családi: 1900 Ft/három fő, 2600 Ft/négy fő

22. csütörtök 10 óra 
Nagyterem
Holdfű SzínHáz: A kiSkAkAS gyémánt 
FélkrajCárja 
– Bábelőadás /Óvodás Bérlet/
Egyedi belépésre csak előzetes egyeztetés alapján van 
lehetőség.

24. szombat 19 óra 
Nagyterem
nosztalgia tánCest
Asztalfoglalás, jegyvásárlás hétfőtől-péntekig, 10-18 óráig.
Érdeklődni: 1/309-0007, e-mail: okh@ujbuda.hu,  
ormezei.k@gmail.com
Belépő: 1200 Ft



Klaus Härö, Szabó István  
és Petőfi egy helyen  
– a finn nagykövet szívében

TóTh kaTa

új finn nAgykövet, új kulturális élmények – 
egyeBek között ezekről Beszélgettünk  
A szeptemBer első nApjAiBAn érkezett  
diplomAtávAl Az újBudAi rezidencián.  
A pont mAgAzin Az elsők között kérdezhette 
mArkku virrit friss BenyomásAiról.
Szeptember elején érkezett Magyarországra,
miután elődje, Petri Tuomi-Nikula két év után
leköszönt posztjáról. Milyenek az eddigi
tapasztalatai?

Első alkalommal tizennégy éves koromban, 
1974-ben jártam Magyarországon. Legélénkebb 
gyerekkori emlékeim a fővárosi fürdőkhöz 
és a Balatonhoz fűződnek. Később többször 
is visszatértem, így megismerhettem a város 
nevezetességeit. Amikor először jártam fent 
a Szabadság-szobornál, nem sejtettem, hogy egy-
szer ilyen közel fogok lakni hozzá. Természetesen 
a Finn Nagykövetség mostani épülete akkor 
még nem állt. Idén szeptember első napjaiban 
érkeztem ismét Budapestre, majd átadtam 
megbízólevelemet Áder János köztársasági 
elnöknek a Sándor-palotában. Bemutattam neki 
a feleségemet, Terttu Virrit, Mari Mäkinen képvi-
seletvezető-helyettest és Vuokko Ritari konzult 
is. A városról és a kerületről szerzett legfrissebb 
benyomásaim nagyon kellemesek. A rezidencia 
kívül-belül gyönyörű, nem beszélve arról, milyen 
szép helyen van itt, a Citadella lábánál. Az emberek 
kedvesek és barátságosak.

A két lánya nem kísérte el?
Eddig mindig velünk tartottak, ahogy az előző 
állomáshelyre, Brazíliába is. Mostanra azonban 
felnőttek. A kisebbik egyetemre jár, a nagyobbik 
pedig Helsinkiben dolgozik. Viszont magunkkal 
hoztuk a cicáinkat Brazíliából.

Mondhatjuk, hogy a finnek szeretik a cicákat?
Hiszen elődje, Petri Tuomi-Nikula is mesélte,
hogy összebarátkozott a szomszédból átjáró
macskákkal, és azok még most is szeretnek 
a rezidencia kertjében napozni.

Úgy tűnik, a Finn Nagykövetség vonzza a cicabarát 
munkatársakat, bár nagy átlagban biztosan 
elmondható, hogy ugyanannyi finn szereti a macs-
kákat, mint a kutyákat. Nekünk három cicánk 
van, egyik diplomatánknak kettő, de a szomszéd 
macskák is számíthatnak a barátságos fogadta-
tásra (és némi elemózsiára is a konyhán dolgozó 
kollégáimtól).

 

Nehéznek tartja a magyar nyelvet? Van kedvenc
magyar írója, művésze, alkotása?

Igen, nehéz a magyar nyelv. Ha a magyar művészet 
kerül szóba, akkor a szívemhez inkább a film-, 
illetve a zeneművészet áll közel. Az 1970-es évek 
végén filmszakkörbe jártam, ezért is szeretem 
a mozit. Szabó István Mephistója a mai napig 
lenyűgöz. A zenében pedig Liszt Ferencet, Lehár 
Ferencet, Kodály Zoltánt említeném meg, mint 
a magyar zenekultúra nagyjait.

A FinnAgora Finnország önálló budapesti
intézete. Fő célja, hogy előmozdítsa a finn
művészek, tudósok, gazdasági-társadalmi
szereplők közép-európai jelenlétét. Van esetleg
olyan magyar alkotó, akit szívesen
megismertetne Finnországgal?

Rendkívül szerencsések vagyunk, hogy 
a FinnAgora révén a magyarok megismerhetik 
a finn alkotókat, műveket. Sőt, ezt nemcsak 
szerencsésnek, hanem hasznosnak is tartom, 
és általánosságban is nagyon szorgalmazom. 

Azt azonban hangsúlyozni kell, hogy a FinnAgora 
Finnország önálló intézete. Tehát nem az én 
ízlésemen vagy a nagykövetségén áll vagy 
bukik, hogy kit és mit mutatnak be Budapesten. 
Az intézet szakértőinek tudása kurrens, tisztában 
vannak a finn kortárs művészet irányzataival. 
A mindenkori nagykövetség szoros kapcsolatot 
ápol velük, mert a cél közös.

Akkor beszéljen a személyes kedvenceiről…
Nagyra tartom a finn filmművészetben Klaus 
Härö munkáit, akinek több alkotását magyarul is 
bemutatták (Levelek Jákob tiszteletesnek, A vívó, 
Az Anyukám). A dizájn terén Alvar Aalto épí-
tész-formatervező-várostervező nevét szeretném 
megemlíteni, az ő munkássága nagyon sokrétű, 
sok mindent megálmodott: bútort, épületet, 
dísztárgyat, szobrot. A finn irodalmat szintén sokra 
becsülöm. Egyik legfontosabb feladatomként 
kezelem, hogy felderítsem, milyen a finn irodalom 
magyarországi jelenléte.

Újbuda Önkormányzata minden évben szervez
sportrendezvényeket, amelyekhez tavaly 
a nagykövetség is csatlakozott, a finn
függetlenség 100. évfordulójára felfűzve.
Hogyan vélekedik az egészséges életmódról?

Az egészséges életmód, táplálkozás és a rend-
szeres sportolás nagyon fontos. (Bár ez rajtam 
nem látszik, édesszájú vagyok.) Korábban én is 
sokat sportoltam, a kedvencem a sífutás. Azt 
mindenképp lényegesnek tartom, hogy csat-
lakozhassunk a sportrendezvényekhez. A Finn 
Nagykövetség korábban például floorballütőket 
ajándékozott az egyik újbudai iskolának. A finn 
függetlenség 100. évfordulója tiszteletére pedig 
a Magyar Szabadidősport Szövetség és Finnország 
Nagykövetsége rendhagyó sporteseményt 
szervezett: a résztvevőknek tavasztól őszig 100 
kilométert kellett sétálva vagy futva „összegyűjte-
niük”. Ezek mindenképpen követendő példák.

A Nemzeti Liga szeptemberi mérkőzésén 
a finnek győztek a magyarokkal szemben. 
Jók a finnek?

A finnek nem feltétlenül jó labdarúgók. A finn 
foci történetét hullámhegyek és hullámvölgyek 
jellemzik. Utoljára az ezredfordulón voltunk jó 
formában, amikor egy meccsnyire voltunk a világ-
bajnokságtól. Ez azóta sem sikerült. A válogatott 
most vérfrissítésen esik át, két-három éve kezdett 
megjelenni az új generáció, ami lendületet adhat. 
Majd meglátjuk, mire lesz ez elég például novem-
ber 18-én, amikor Finnország és Magyarország 
újra egymás ellen lép pályára. 

 

Mivel foglalkozik a szabadidejében?
Olvasok. Sokat. Történelmet. A dokumentarista, 
kutatásokon alapuló műveket legalább annyira 
szeretem, mint a szépirodalmat. Ha történelemről 
van szó, akkor jöhet bármi. Már gyerekkoromban is 
érdekelt, honnan hova tart az emberiség. Az egyik 
kitűzött célom, hogy behatóbban tanulmányozzam 
a magyar történelmet. Tudok már róla egyet 
és mást, de többet szeretnék.
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Zicherman Zinajda 
színháza

szebeni dóra

Szamara városa Közép-
Oroszországban, a Volga partján 
fekszik, Moszkvától úgy 1000 
kilométerre délkeletre. Zinajda 
itt született és élt 17 esztendős 
koráig, amikor az orosz fővá-
rosba került a GITISZ Színházi 
Akadémiára, hogy színész diplo-
mát szerezzen. Öt évvel később 
már a Szamarai Állami Akadémiai 
Színházban játszott, majd 
mesterképzésre ismét Moszkvába 
ment, és megszerezte a színházi 
pedagógus és rendező képesítést. 
Hazaköltözése után találkozott 
élete párjával, a kárpátaljai magyar 
származású Zicherman Sándor 
festőművésszel, aki a szülő-
városához közeli Togliattiban 
dolgozott, és akivel 1982 óta 
közös a sorsa. Együtt alapítottak 
nyolcosztályos művészeti iskolát, 
pedagógusoknak szerveztek 
művészeti képzéseket, majd 
férje révén került Zinajda 
először Magyarországra, nem is 
akármikor: 1989. október 23-án. 
Figyelmeztették, hogy lehetőleg 
ne beszéljen oroszul az utcán, 
magyarul viszont egy kukkot 
sem tudott, így csupán figyelte 
az eseményeket. Sándor első nagy 
kiállítására jöttek 167 képpel, 
meghívásra. 

A dolog vége az lett, hogy 1990. 
szeptember 5-én Budapestre 
költöztek. Amerikába is volt 
meghívásuk, volt ott lehetőségük, 
rokonságuk, de Sándor szíve ide 
húzott, hát itt maradtak. Négyéves 

fiuk jól beszélt magyarul, de 
Zinajda küzdött a nyelvvel. Tanult 
könyvből, a játszótéren, később 
a szeretett Kincskereső Általános 
Iskola vezetője segítségével, no 
és persze az Andrássy úti Orosz 
Kulturális Központban, ahol a helyi 
orosz közösséggel is találkozha-
tott. Egy Olaszországból érkezett 
amatőr orosz nyelvű diákszínpadi 
előadás után született meg benne 
a terv: megalakította Európa első 
Orosz Stúdiószínházát (a volt 
szovjet területeket nem számítva), 
amelynek a központ adott helyet. 
A jelentkezést helyben meg is 
hirdették, amire jöttek Budapesten 
élő oroszok és oroszul tanuló 
magyarok is, szinte minden 
korosztályból. A siker ott volt 
az alapító-rendező kezében, 
fejében és szívében, fél évre rá 
már bemutatták az első, Csehov-
elbeszélésekből létrehozott 
darabot. Orosz nyelven játszanak 
azóta is természetesen, de hét 

éve már magyar feliratozással. 
Bár a kerületünkben vannak 
bejegyezve, bemutatkozni csak 
idén május 12-én sikerült a helyi 
közönségnek egy orosz kultúrát 
bemutató rendezvény részeként. 

Az idén 21 esztendős, tehát 
már nagykorú Budapesti Orosz 
Stúdiószínház teljes mértékben 
önfenntartó, rengeteg nemzet-
közi fesztiválon megfordult már, 
játszott Csehországban, Dániában, 
Szlovéniában, Bulgáriában, 
Olaszországban, Írországban, 
Ukrajnában nem is egyszer. Sőt, 
2009 óta maguk is szerveznek 
Magyarországon nemzetközi 
színházi találkozót orosz nyelven 
játszó profi és stúdiószínházak 
részére. Jelenleg 15 fős a társulat, 
de a hosszú évek során összesen 
körülbelül 140 színjátszó fordult 
meg köreikben. Legközelebb 
az Albertfalvi Közösségi Házban 
lépnek fel november 14-én, 
szerdán 18 órakor.

Az újBudán, egész pontosAn AlBertfAlván élő 
zichermAn zinAjdA érdekes és izgAlmAs életutAt 
járt Be, mire eljutott Az AlBertfAlvi közösségi 
ház színpAdárA A BudApesti orosz stúdió-
színház művészeivel, egy csehov-dArABokBól 
összeállított orosz nyelvű előAdássAl.

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.

Telefon: 204-6788 • e-mail: akh@ujbuda.hu

NApLó-szilánkok

KoLTAI RóBERT 
Móricz-estje
Szerkesztette:  B. Török Fruzsina
Mûvészeti tanácsadó: Lukáts Andor
Hangfelvételrôl közremûködik:  Molnár piroska, Kertész péter, 
 Szirtes Balázs, Úri István
Színpadra alkalmazta és elôadja:  Koltai Róbert
A belépés ingyenes! 

Elôzetes regisztráció a 204 6788-as számon, 
illetve az akh@ujbuda.hu címen.

2018. november 11. vasárnap 18 óra
Az 1924-25-ben írt naplóból lenyû-
gözô, eddig ismeretlen Móricz-kép 
tárul elénk.

Szívdobogtatóan felzaklató, izgalmas 
mû, melybôl az ördögi humor és 
irónia sem hiányzik.
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bútorokkal kialakított otthonokra? 
Csupán pénz kérdése az egész?

Az igény egyre jelentősebb, főleg mivel már rég 
nem igaz, hogy az „ikeás” otthon a legolcsóbb. 
Sokszor egy tökéletesen a helyhez passzoló, 
egyedi tervezésű konyha anyagilag is jobban 
megéri, mint a kompromisszumokkal össze-
állított. Azt kell megérteniük a vevőknek, hogy 
a szakember tényleg segítséget nyújt, nem 
dísznek van ott a tervezés során. A jelenlegi 
építőipari helyzetben különösen könnyen kerülhet 
egy laikus olyan helyzetbe, amikor át lesz verve, 
vagy minimum kiürül a pénztárcája. Hozzáteszem, 
ez nagyon szomorú. Szerencsére egyre nyitottabb 
a megrendelői réteg, mind a szakma felé, mind 
pedig az újításokra.

 

A 235 Productions irodáját ti terveztétek, 
a hely megkapta Az év design irodája 2017 díjat. 
Mennyire nőtt a szívetekhez ez a projekt?

A 235 iroda az egyik kedvencünk, de mivel nagyon 
sok magánlakáson dolgozunk, mindig vannak 
aktuális kedvencek, vagy inkább részletek, ötletek, 
amelyeket öröm látni, mikor megvalósulnak. 
Hétvégenként, vagy ha épp arra visz az utam, jó 
érzés meginni egy kávét a Cinnamon kávézóban, 
aminek a tervezése szintén a mi nevünkhöz 
fűződik. Az irodát 2013-ban alapítottuk Csorvási 
Dórival, aki egy ideje már nem része a Chez 
Elles-nek. A csapat most alakul át, a „csak lányok" 
felállás már régen nem igaz, a név viszont hozzám 
nőtt, és túl régen született meg ahhoz, hogy csak 
úgy lecseréljük. Ráadásul általában nem tudják 
a jelentését. (nevet) 

A már említett S/ALON Budapest ikonikus 
darabja lett a standotokon belógatott karika, 
talán már az utángyártás is folyamatban van. 
Milyen inspirációból jöttek létre ezek 
a szuper ötletek?

Sokszor említem az utazásokat és a különböző 
kultúrákat, amelyeket évről évre fedezünk fel 
a férjemmel. Emellett a magazinok, a főleg külföldi 
oldalak, a „szakmázós” beszélgetések, a Pinterest, 
az Instagram... bármiből születhet egy ilyen 
„ikonikus" darab, mint az aranykarika. Egyébként 
feketében és rose goldban is tervezzük gyártani, 
szóval bátran jöhetnek a megrendelések!

 

Az új projektetek a mood & stuff. 
Még viszonylag keveset tudunk róla. Mi ez?

Elsőre bonyolultnak tűnik, pedig nem az. Flatlayeket 
készítünk (a fotózni kívánt kellékeket esztétikusan 
elrendezik, majd megörökítik – a szerk.), olyan tarta-
lommal és olyan magas minőségben, ami a gyártói 
és a vásárlói oldalról is érdekes, eddig nem látott 
megközelítés. Mindent megcímkézünk a képeken, 
így nincs többé órákon át tartó keresgélés, mi is 
lehetett az a falszín például. Az Instagramon már 
megtaláltok minket.

 

A Budafoki út 17. alatt van a stúdiótok, 
van valamilyen kerületi kötődésed?

Lassan három esztendeje már, hogy itt lakunk. Mikor 
megtudtam, hogy babát várok, egyértelmű volt, 
az irodámnak is sétatávolságra kell lennie, hogy 
Milóval, a kisfiammal és a kutyánkkal, Csilivel, amikor 
csak akarunk lemehessünk dolgozni, vagy csupán 
egy kávéra a Keletbe. Tapody-némeTh kaTalin

A szakember nem 
csak dísznek van

 
hAdnAgy timi néhány éve roBBAnt Be A köztudAt-
BA, és A Bájos Arc mögött már Akkor is sokkAl 
töBB volt. chez elles nevű Belsőépítész irodájA 
töBB komoly és kedvelt BudApesti helyet is terve-
zett, legutóBB pedig A s/Alon BudApest lAkás-
trend kiállításon hívták fel mAgukrA A figyelmet. 
most új projekten dolgozik, miközBen néhány 
hónApos kisfiát is neveli, így nem meglepő, hogy 
jól jönne neki pár plusz órA minden nAp végén.

 

Jó ideje ismert már az arcod és a neved is, 
de ha megkérdeznék, ki is az a Hadnagy Timi, 
röviden mit válaszolnál?

Egy állandóan pörgésben lévő tervező, akinek 
a munka és a gyereknevelés teljesen kitölti azt a bi-
zonyos 0–24-et. Imádom a családomat, és minden 
napom úgy telik el, hogy kibírnám, ha mondjuk 
nyolc órával tovább tartana, vagy a dugóban ülést 
kitörölhetném a szótáramból…

 

Dunát lehet már rekeszteni a lakberendezéssel 
foglalkozó oldalakkal, applikációkkal, sokszor 
önjelölt tervezők is felbukkannak a színen. 
Milyennek látod ma a magyar piacot?

Úgy gondolom, a rengeteg borzalom mellett, amivel 
nap mint nap találkozik az ember, nagyon sok pozitív 
változás is felfedezhető a hazai dizájn életben. 
Tökéletes példája ennek a S/ALON Budapest, ahon-
nan mind a három nap után elégedetten mentek 
haza a kiállítók és a látogatók is. Azok az önjelölt 
tervezők, akiknek nincs a piacon a helyük, egyszer 
biztosan „megbotlanak" – általában saját hibájukból 
–, és kikerülnek a körforgásból. Tehetségből, szorgal-
mas fiatalból egyre több van, ennek pozitív hatása 
pedig abszolút érezhető, elég szétnézni a városban.

 

Egyre több a tehetséges tervező, de ha 
az IKEA-ból szinte fillérekből be lehet 
rendezni egy lakást, akkor mekkora az igény 
a komolyabb, átgondoltan, esetleg „mívesebb" 

36
 | p

on
t | 

újb
ud

ai 
ku

ltu
rá

lis
 m

ag
az

in pont | újbudai kulturális magazin | 37



Szentek otthona
A lágymányosi cAmpus területére A rendszer-
váltás idején világkiállítást terveztek. eBBől 
ugyAn nem lett semmi, ám nyomA mégis vAn – 
például A mAgyAr szentek templomA.

 
Aki Rómába látogat, nem hagyhatja ki a Pantheont. 
Az eredetileg Krisztus születése előtt 27-ben 
emelt, jelenlegi formáját Kr.u. 126-ban elnyert 
épület az ókori építészet elvei szerint tökéletes-
ségre törekszik: a kupola magassága és a terem 
átmérője egyforma, a belsejét tehát szabályosan 
kitöltené egy 43,3 méter átmérőjű gömb. 609-ben 
szentelték keresztény templommá, bár a katolikus 
építészetben ritka a rotunda (körtemplom), 
helyette inkább a szintén római eredetű bazilika 
terjedt el. Nem a tökéletesség nyugalmára, hanem 
dinamikára, a szemlélő tekintetének, mozgásának 
irányítására törekedtek a nagy nyugati templom-
építők. Török Ferenc és Balázs Mihály az 1996-ra 
előirányzott budapesti világkiállítás vatikáni 
pavilonjának tervezésekor, úgy tűnik, egyszerre 
mindkét elvet figyelembe vette.

 
KUdARCBól éRtéK
A páros egy olyan épületegyüttesre kapott 
megbízást, amely a látogatót vezető, körbejár-
ható pavilonként funkcionál majd, de azután kis 
átalakítással templom és közösségi épület lehet 
belőle. Tehát már eleve maradandóra tervezték, így 
az esemény 1994-es lemondását követően sem 
engedték el a projektet az egyházi megbízók; ha 
már megvolt a terület, úgy döntöttek, megépítik 
a templomot. Az 1995-ös alapkőletételt gyors 
munka követte, alig másfél évvel később, 1996. 
augusztus 17-én szentelték fel a Magyar Szentek 
Templomát. Így történt, hogy a kudarc két érdekes 
épülettel gazdagította Budapestet – a másik 
a sorozatunkban 2017 márciusában bemutatott 
Tüskecsarnok.

Écsy Gábor, a templom plébánosa már 
az alapkőletételnél ott volt, most is ő vezetett 
körbe minket. Elmondása szerint azért volt a nagy 
sietség, mert 1996 őszén II. János Pál pápa 
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hazánkba látogatott, és szerették volna, ha meg-
tekintheti a kész épületet. Az egyházfő programja 
végül mást diktált, ám a lágymányosi templom 
falán így is egy olyan tábla őrzi a magyarországi 
látogatás emlékét, amelyet a pápa megáldott győri 
szentmiséjén. Fölötte a tizenkét szentelő kő egyike 
látható, ez más templomokon nem ennyire feltűnő, 
itt azonban könnyen összeszámolhatjuk őket. 
Az elmúlt 22 esztendőben sok jelentős változás 
nem történt, egyet kivéve: idekerült a budavári 
Mátyás-templom régi orgonája, miután az az öt 
éve befejeződött renováláskor újat kapott. 

 
MOdERN SZéPSég
Ki gépen száll a lágymányosi campus fölé, annak 
talán egyből szemet szúr, hogy valami kapocs van 
a Tüskecsarnok és a templom között. Mindkét 
esetben fémborítású kupola a központi elem, 
sőt, bevilágító „tüskék” is kerültek mindkettőre, 
igaz, a templomon sokkal kevésbé hangsúlyosak. 
Egyiket sem a tervezett helyszínrajz szerint 
fejezték be, és ez a templomnál azonnal észreve-
hető, ahogy belépünk a kertkapun. A kelet–nyugati 
tájolás azon kevés szempontok egyike, amelyre 
minden templomépítésznek figyelemmel kell 
lennie, ám a Magyar Tudósok körútját nem eszerint 
helyezték el. Így a zárt oldala felől közelítjük 
a templomot, és alaposan körül kell néznünk, 
merre érdemes indulni.

A kertben barangolva egy kis türelemmel ki-
bontható az eredeti pavilonkoncepció maradványa. 
Már az meglepő, hogy a kerítés kapuja a két épület 
közé vezet minket, miközben felettünk csinos fahíd 
köti össze az első emeleteket. Ezt ma már nem 
sokat használják – eredetileg a világegyházról 
szóló kiállítás körbejárhatóságát szolgálta volna 
–, de mégis hozzátesz a tömbhöz, összekapcsolja 
a mozgalmas formákból álló templomot az egy-
szerű téglatest közösségi épülettel. (A kertnek van 
másik bejárata is, talán eredetileg ezt szánták fő-
bejáratnak, most egy különleges Jézus-szoborhoz 
és egy játszótérhez jutunk át rajta.) A főépületbe 
régi templomokra emlékeztető, hatalmas kapun 
léphetünk be, amely meglepően könnyedén nyílik. 
A kinti formák, anyagok tetszetősen változatosak, 
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odabent ennek ellenére meglepetés ér minket. 
Sok modern egyházi épület belseje egyszerűsítő, 
szinte már lecsupaszított, itt viszont különleges, 
részletekkel teli térbe jutunk.

 
Egy KUPOlA MINd FElEtt
Bár kívül is van nyoma, itt látszik igazán a ter-
vezőpáros munkája. A katolikus építészetnek 
vannak ugyan szabályai, ám nem véletlen, hogy 
éppen a templomokon követhető leginkább 
nyomon az építészet története Európában számos 
területen szabad az építő és az építtető keze. Itt 
pedig arra használták ezt a szabadságot, hogy 
egyszerre utaljanak a tökéletességre törekvő ókori 
gyökerekre és a nyugati civilizáció dinamikájára. 
A több osztatú tér kifejezetten mozgalmas, és arra 
biztatja az embert, hogy aszimmetriáját felfedezze, 
minden sarkát külön megnézze. Mindezt azonban 
hatalmas kupola zárja le, amely egyszerre ura 
és bennfoglalója, békítője az alatta zajló „rendet-
lenségnek”. Ráadásul hiába kapott parafa burkola-
tot, olyan leírhatatlan akusztikát ad az épületnek, 
ami már önmagában döbbenetes élmény.

A legtöbb funkció a földszinti fő térben kapott 
helyet. Nemcsak a szentély és a sekrestye van itt, 
de a kántor munkahelye, az orgona manuálja is, 
mert az elektromos vezérlésű hangszer szélládái 
és sípjai alaposan kitöltik a nekik szánt galériát. 
Baloldalt oldalhajóra emlékeztető oszlopsor zárja 
a főhajót, míg a jobb oldalon kórus magasodik 
fölé, amely ezúttal teljesen megfelel a nevének, 
hiszen itt alakították ki az énekesek helyét. És ha 
felcsendül a dicsőítés, a kupolának köszönhetően 
egészen különleges, koncerttermektől teljesen 
eltérő, szinte nem e világi hangzást kapunk.

A Magyar Szentek Temploma manapság nagyon 
népszerű, ha lehet így mondani. Egyetemisták 
és Lágymányos lakói egyaránt sokan látogatják 
istentiszteleteit, családi eseményeit. A legköze-
lebbi ilyen a november 13-i búcsú lesz – érdemes 
kinézni oda, ha másért nem, megismerni ezeket 
a fiatal, mégis különleges falakat és tereket. Mert 
úgy tűnik, különleges templomépületet nem 
csupán sok száz éve élt eleink hagytak ránk.
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cékla
A cékla színe a piros pigmenteknek köszönhető, 
amelyek betacianin néven ismertek. Egyes 
kutatások szerint a betacianin védelmet nyújt 
bizonyos rákfajták, például a máj-, a vastagbél- 
vagy a bőrrák ellen.

A cékla jelentős májtisztító hatással bír, a máj 
pedig a méregtelenítés egyik legfontosabb 
szerve. Erősíti a bélrendszert is, a benne lévő 
betain segíti a zsírok lebontását – különösen 
sárgarépával és uborkával együtt fogyasztva –, 
ezért zsírégető hatása is van. 

A cékla nitrátban gazdag. Az emberi szervezet-
ben a nitrát nitrogén-oxiddá alakul, amely segít 
kitágítani az ereket. 2–2,5 deci céklalé fogyasztá-
sa órákra rendbe teheti a vérnyomást.

Ha valakinek alacsony a hemoglobinszintje, 
akkor ajánlatos céklát fogyasztania, hiszen 
magas a vas- és a folsavtartalma, ami jótékony 
hatással van a vérképzésre. Ráadásul a szervezet 
könnyebben veszi fel a céklából a vasat, mint 
más növényből.

Harsogó színek 
és vitaminok  

a hideg naPokra

AZ, HOgy MáR NOvEMBERNél tARt A NAPtáR 
éS AZ Idő IS hűvöSEBB, MéG nEM jElEnTI AZT, 
hoGy SZáMűZnünk kEll A frISS ZöldSéGEkET 
A KONyHáBól, CSUPáN MáSFElé KEll KERESg-
élnünk, Például A SüTőTöknél vAGy  
A CéKláNál. FINOMAK, EgéSZSégESEK, RáAdá-
SUl OlCSó vItAMIN-, táPANyAg- éS áSváNyI-
AnyAG-forráSok, SüTvE, főZvE, PárolvA, 
vAgy AKáR dESSZERt FORMáJáBAN IS. ÍME, Egy 
vAlódI íZElíTő, hoGyAn doBjuk fEl A SZürkE 
éS NyIRKOS NAPOKAt.

sütőtök
Fehérje-, rost- és zsírtartalma elenyésző, 
ám annál gazdagabb A-, B1-, B2-, B3-, B6-, C-, 
E-vitaminban, folsavban és pantoténsavban, 
de bőven van benne karotin is. Ásványi anya-
gok kiváló forrása, például magas kálium-, 
foszfor-, vas-, réz- és mangántartalma miatt. 
Káliumtartalmának hála vértisztító, vérnyomás-
csökkentő és vízhajtó hatású. 

Fogyasztása szebbé teszi bőrünket, jótékony 
hatással van az emésztésre, serkenti a máj 
működését, segít a szív- és koszorúér-problémák 
megelőzésében, csökkenthető vele a proszta-
tabajok és a szürkületi vakság kialakulásának 
kockázata is.

Ha a sütőtök kipréselt levét megfázáskor el-
kortyolgatjuk, gyógyítja a gyulladt nyálkahártyát, 
de mérsékelheti az asztmás rohamok gyako-
riságát, az allergikus tüsszögést és köhögést 
is. Pakolásként használva A-vitamin-tartalma 
gyógyír a pattanásos bőrre. A leghatékonyabb 
ásványianyag- és vitaminforrás a hidegen sajtolt 
tökmagolaj. Ebből akár naponta fogyaszthatunk 
egy-két kiskanálnyit.

almás 
sütőtökleves
Hozzávalók 4 személyre:
• 40 dkg sütőtök (tisztított mennyiség) 
• 1 nagy alma
• 1 fej vöröshagyma 
• 1 kis gerezd fokhagyma 
• 2 dl kókusztej
• 1 ek. mascarpone (tejszínnel helyettesíthető) 
• 3 dkg vaj
• 1 tk. curry fűszerkeverék (enyhe) 
• tengeri só, frissen őrölt bors 
• friss snidling
• pirított mogyoró és/vagy szezámolaj a tálaláshoz

Elkészítés:
Kockázzuk apróra a hagymát, kevés vajon 
dinszteljük meg, a végén adjuk hozzá a curryt 
és a zúzott fokhagymát. Tegyük hozzá a felkoc-
kázott tököt, a hámozott, felkockázott almát. 
Öntsük fel fél liter vízzel, sózzuk, főzzük puhára 
a tököt 10–15 perc alatt. Utána  turmixoljuk le 
a levest, keverjük hozzá a mascarponét és a kó-
kusztejet. Frissen vágott snidlinggel, pirított 
mogyoróval vagy szezámolajjal tálaljuk.

céklasaláta
• 25 dkg cékla
• 2 alma
• 1 répa
• 1 citrom
• 1 ek. méz
• 1 csipet só

Elkészítés:
A nyers céklát és a répát mossuk meg alapo-
san, hámozzuk meg, majd az almával együtt 
nagyobb lyukú reszelőn reszeljük le. Keverjük 
össze a citrom frissen facsart levével, a mézzel 
és a csipet sóval. Forgassuk össze, majd 
pihentessük egy-két óráig, hogy az ízek jól 
összeérjenek. Tálaláskor megszórhatjuk napra-
forgómaggal vagy durvára vágott dióval, aprított 
petrezselyemmel. Hűtőben, zárható üvegben 
vagy dobozban pár napig eláll.
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komolyzene
Hinni kell benne
BAlázs jános fiAtAl korA ellenére sok 
mindent letett már Az AsztAlrA, A nApi 
gyAkorlástól mégsem tágít, még Akkor sem, 
hA erre este tíz és hAjnAli kettő között vAn 
ideje. zongorájA mellett Beszélgettünk vele 
Az indulásról, célokról, felAdAtokról,  
és kicsit A nAgy példAképről,  
cziffrA györgyről is.

Épp a 30. születésnapod alkalmából 
szervezett turné kellős közepén vagy, 
de kezdjük az alapoknál. Az interneten 
kering egy interjú a hétéves Balázs Jánosról, 
aki meglehetős komolysággal beszél 
a zenéről. Mikor fedezted fel 
magadban a tehetséget?

Édesapám dzsesszzongorista, sok a zenész 
a családban, a muzsika körül nőttem fel, így nem 
meglepő módon mentem oda a zongorához. 
Tetszett a hangzása, a nagy teste, felmásztam 
rá minden nap. Otthon Cziffra György lemezei 
szóltak – semmi más –, én azokat a dallamokat 
próbáltam megkeresni, és sokszor sikerült is. 
Olyan vágyaim voltak, hogy nőjön meg a lábam, 
érjem el a pedált. Amikor a zengető pedállal 
egyszerre szóltak a hangok, az fantasztikus 
érzés volt. Tudom, ez nem feltétlenül egy 
öt-hat éves gyerek vágya, de nekem más nem 
volt. Hatéves korom után mondták azt, hogy 
érdemes lenne komolyabban foglalkozni ezzel, 
ha csupán hallás után is ilyen jól megy.  

Az első igazi koncertélményedre emlékszel?
Igen, az általános iskolában kérték, hogy 
a Mikulás-ünnepségre mindenki csináljon 
valamit: vers-, táncelőadás. Nekem nagyon 
megtetszett Mozart Hull a pelyhes variá-
ciósorozata, a zongoratanárnőmmel meg 
is tanultam. Aztán a Nyíregyházi Országos 
Zongoraverseny után gyorsan beindult 
a karrierem, mert kaptam egy ausztriai 

Tapody-némeTh kaTalin

fellépési lehetőséget. A következő mérföldkő 
a Zeneakadémia nagyterme volt, 14 évesen. 

Liszt-díj, Érdemes Művész, Prima Primissima 
és még sorolhatnám. A sikeren túl, 
nem teher ez egy kicsit?

Gyerekként egyáltalán nem volt az, most sem, de 
érzem, hogy óriási az elvárás. Fiatalon nagyon sok 
mindent kaptam – díjak, lehetőségek, fellépések 
–, így bárhol megjelenek, az az érzésem, hogy 
úgy kell játszani, mint Liszt Ferenc. (nevet) Ez 
nehéz, ám olyan belső morált ad, ami életforma is 
egyben, napi négy-öt óra gyakorlással. Persze ha 
kimarad egy nap, akkor sem dől össze a világ, mert 
22 évig gyakoroltam, de a lelkiismerettel nehéz 
elszámolni. Abban a pillanatban ugyanis, amikor 
az ember kimegy a színpadra, csak ezzel tudja 
nyugtatni magát: megtett mindent azért, hogy 
ne okozzon csalódást, sem a közönségnek, sem 
a zeneszerzőnek.

Egy korábbi, Lajkó Félixszel közös interjúd 
szerint egyikőtök sem engedheti meg 
magának, hogy ne történjen valami csoda 
a színpadon. Mi ez a csoda?

Hangot mindenki tud játszani, vannak zenei 
hagyományok, alapok, amelyekből meríthetünk, 
ez a dolog materiális része. Ott van a hangszín, 
a ritmus, az extázis, a katarzis, ezeket inkább 
érezni lehet. A zene ilyen szempontból egyszerűen 
közli a dolgokat, és nem is kell túlságosan megnyi-
latkoznunk. Ha a muzsikus is át tudja adni magát 
annak az áramlásnak, amit a zeneszerző megírt, 
akkor olyan őszinte tud lenni, hogy azt a közönség 
is megérzi. Ha van két-három ilyen pillanat, már 
megérte. Ehhez is kell a jó lelkiismeret, mert ha 
azon izgulok, hogy egyáltalán el tudjam játszani 
a darabot, akkor elveszítem annak a lehetőségét, 
hogy intuícióm is legyen. 

Kevés olyan fiatal művész van, aki a saját 
karrierje építése és a sikerek megélése mellett 
még tehetséggondozással is foglalkozik, 
ezt inkább meghagyják az idősebbeknek. 

Te mégis másként gondolod…
Én is éreztem, milyen nehéz elindulni. A sikerhez kell 
egy jó családi háttér, szorgalom, tehetség, kitartás, 
jó lehetőségek, tanárok, élmények, csalódások – 
és nagy adag szerencse is. A fiataloknak abban kell 
segíteni, hogy teljesebb életet élhessenek emberileg 
és zeneileg egyaránt. Ebben próbálnék részt venni 
magánemberként és a Cziffra Fesztivál vezetőjeként 
is, ugyanis ez Cziffra Györgynek is küldetése volt. 
Mindenkinek kell egy kis lökés, lehet hogy éppen 
az, ami a sikerhez kell.

Hogyan találjátok meg a tehetségeket?
Ehhez nyitott szemmel és nyitott szívvel kell 
hozzáállni, de a fiataloknak is keresniük kell 
a lehetőségeket. A Snétberger Zenei Tehetség 
Központban az ország különböző részein tartunk 
meghallgatásokat. A Cziffra Fesztivál keretei között 
pedig két program is várja a fiatalokat. Február 
elején mesterkurzust tartunk zongoristáknak, külön 
öröm számunkra, hogy cigányprímás mesterkurzu-
sunk is lesz. Szeretnénk, ha ezt a hungarikumnak 
számító műfajt újra felfedeznék maguknak 
a fiatalok. Tehetség-díj elnevezéssel a fesztivál díjat 
is alapított, erre 30 éves korig bármilyen hangszeres 
zenész pályázhat. A bíráló zsűri tagjai Magyarország 
legkiemelkedőbb művészei, a díj egymillió forint.

Cziffra György neve többször is felmerült. 
Néhány esztendeje alapítottad a róla elnevezett
fesztivált, ami mára nemzetközivé vált. Minden 
arannyá válik a kezed alatt?

Tizenöt éve foglalkozom Cziffra emlékének 
ápolásával, mindenki tudja, hogy ez nekem egy 
ügy. Korábban szerveztem Cziffra-koncertet, ahol 
negyven ember volt, de nem adtam fel, mert azt 
gondoltam, méltatlanul emlékezünk meg róla. 
Tehetségéről, életéről és a munkásságáról, még 
a halála után is. Egyetlen művészeti koncepció 
van, a minőség és a nyitottság egymás felé. 
A közönség szeretete ebből adódik össze. Lehet 
hinni annak, aki szervezi, és lehet hinni abban, 
hogy lesznek olyan koncertek, amelyek elhozzák 
a csodát.
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A Smartkosar.hu jelenleg 
öt online szupermarket 
kínálatát tartalmazza; a honlap 
a felhasználó által összeállított 
bevásárlókosár tartalmát, 
az egyes termékek árait 
és hamarosan a szállítási tarifát 
is figyelembe véve megmutatja, 
honnan érdemes az árucikkeket 
házhoz szállíttatni. A weblapot 
működtető vállalat tavaly Újbuda 
Önkormányzatának évente 
meghirdetett startup pályá-
zatának TOP 10 kategóriájába 
került. Kövesdi Áron ügyvezető 
hangsúlyozta: az a cél, hogy 
a nagybevásárlásoktól irtózó 
fogyasztók számára pozitív 
élménnyé váljon a mindennapi 

fogyasztási cikkek (FMCG) 
beszerzése. Módszerükkel kike-
rülhető az utált sorban állás, nem 
kell attól tartani, hogy a pénz-
táraknál átverik az embert, nem 
kell órákon keresztül keresgélni 
a rendszeresen átköltöztetett 
gondolák között.

A tavaly még ötletként 
megfogalmazott startup szűk 
egy esztendő alatt komoly 
fejlődésen ment át. A fej-
lesztők feltérképezték a piaci 
lehetőségeket, utánanéztek, 
hogyan alakulnak a nagyobb 
szupermarketek szállítási 
költségei, miként változik időről 
időre az FMCG-szektor árvilága. 
Mindezt úgy tették, hogy 

a korábbi piaci fókusz helyett 
a fogyasztókra koncentráltak, 
elsősorban azokra, akik már 
gyakran rendelnek házhoz, 
jártasak az online vásárlásban. 
Azt is felmérték, milyen 
tényezők jelentik a vevőknek 
a legnagyobb problémát. 
A legfontosabb természetesen 
a pénz és az idő. A KSH adatai, 
illetve a cég saját felmérése 
szerint a kiskereskedelmi 
és a gyártói szektort együtt 
számolva 5000 milliárd 
forintos FMCG-piacon egy 
átlagos fogyasztó évente 430 
ezer forintot költ élelmiszerre 
és a háztartásra. Élete során 
nagyjából másfél évet tölt élel-
miszerek vásárlásával, ahelyett, 
hogy kihasználva az online 
lehetőségét jelentős időt 
takarítana meg. A szolgáltatói 
és bevásárlóközpontok több-
sége ugyanakkor már maga is 
igyekszik bevezetni a házhoz 
szállítást; Kövesdi Áronék 
az ilyenek szolgáltatásainak 
és árainak összehasonlításával 
könnyítik meg a vevők életét.

Az egy hónapos tesztüzem 
után tízezer felhasználóval 
rendelkező oldalon össze lehet 
állítani egy kosarat, és a benne 
lévő termékek árait egyenként 
is össze lehet hasonlítani. A leg-
lényegesebb azonban az, hogy 

vásárolj  
és gazdálkodj  

okosan!

végy egy vekni kenyeret, egy kArton tejet, 
nyolc tekercs Wc-pApírt, mosóport, 
öBlítőt és mindent, Ami a rendszeres hAvi 
nAgyBevásárláskor a kosárBA kerül. töltsd 
fel a smArtkosAr.hu cég áltAl kifejlesztett 
honlAprA, és máris Kész a csomAg árkAlkulá-
ciójA. utolsó lépésként várd meg a kiszállítót, 
mAjd vedd át a lehető legolcsóBB pAkkot. 

melyik üzlettől érdemes a teljes 
kosarat megrendelni. Nem for-
dulhat elő, hogy a kiflit és a tejet 
más-más boltból szerezzük 
be, a végén egy boltból vásá-
rolunk. Minél több termék van 
a csomagban, annál többet lehet 
spórolni. Például egy liter tej 
vásárlásakor már több mint 100 
forint, a kilós kenyér kiválasz-
tása után csaknem 150 forint, 
a nyolctekercses toalettpapírnál 
200 forint különbség is lehet 
a boltok árai között. A kosár 
egészénél pedig átlagosan 30 
százalék az árkülönbség, egy 
nagybevásárlás során akár 7500 
forintot is meg lehet takarítani. 
Egy év alatt egy kétgyermekes 
család több mint 540 ezer fo-
rinttal is csökkentheti kiadásait 
az oldalnak köszönhetően. 

A kiválasztott termékeknél 
látszik, hogy melyeket lehet 
helyettesíteni egy-egy akcióssal, 
de olyan szűrési lehetőségek 
is vannak, hogy például laktóz-
mentes tejet válasszon a vevő. 
Mindezt figyelembe véve egy 
bonyolult algoritmus segítsé-
gével derül ki, hogy az adott 
kosarat melyik boltból érdemes 
megrendelni. A Smartkosar.
hu hamarosan a szállítási 
költségeket is figyelembe veszi 
a kalkuláció során, hiszen ebben 
is jelentős eltérések vannak. 
– A webshop tehát a termé-
keket és a szolgáltatásokat is 
versenyezteti, ezáltal a fel-
használók jelentős összegeket 
takaríthatnak meg – mondta 
Kövesdi Áron. Az oldalhoz 
csatlakozással nem csupán 

a szupermarketek járhatnak jól, 
hosszú távon őstermelőknek 
és hagyományos üzleteknek is 
érdemes belépniük.

A webshop fejlesztőinek rövid 
távú tervei között szerepel 
még több bolt kínálatának 
megjelenítése, illetve a vásárlás 
automatizálását lehetővé tévő 
funkció bevezetése. Az ELTE jogi 
karán most végzős, a Budapest 
Corvinus Egyetemen nem-
zetközi gazdálkodást „hob-
biból” hallgató Kövesdi Áron 
és a Smartkosar.hu csapata 
januárra szeretné tökéletesíteni 
az oldalt. Jelenleg egy inku-
bátorházban van lehetőségük 
elvégezni az irodai munkákat, 
illetve mentori segítséget 
igénybe venni.
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kiállítás
„Egyszer az életben” – így vezette fel az október 
elején megnyílt kiállítását a Kunsthistorisches 
Museum, és a szlogen kitalálói nem túloztak. 
Írhatták volna azt is, hogy egyszer a világtörténe-
lemben, hiszen példátlan eseményt hozott össze 
a bécsi múzeum gárdája. A Bruegel című, 2019. 
január 13-áig látható tárlaton a németalföldi 
festődinasztiát megalapító idősebb Pieter Bruegel 
fennmaradt műveinek mintegy felét nézheti meg 
a közönség. Ehhez az kellett, hogy a világ számos 
múzeumából kölcsönadják a féltve őrzött kincseket 
a Kunsthistorischesnek, köztük olyanokat is, 
amelyeket évszázadok óta nem vittek sehová.

Már 1969-ben, id. Pieter Bruegel halálának 400. 
évfordulójára megpróbáltak összehozni egy hasonló 
nagyszabású eseményt Bécsben, sőt, Brüsszelben 
is, akkor azonban a művek tulajdonosainak 
többsége elzárkózott az elől, hogy elvigyék tőlük 
a törékeny fatáblákat, sérülékeny rajzokat. A 450. 
évforduló előtt Bécsben már hat évvel korábban 
megkezdték a szervezést, azzal is kiegészítve, hogy 
a reprezentatív kiállítás nemcsak a nagy 16. századi 
művészért különben is rajongó közönségnek szól, 
hanem a Bruegel-kutatásnak is új lendületet adhat.

Jelenleg mintegy 40 festményt, 60 grafikát és 80 
nyomatot tulajdonítanak id. Pieter Bruegelnek 
a szakértők, ezekből most 28 festményt, 26 rajzot 

és 33 nyomatot vonultatnak fel. A  festmények 
közül először látható egy fedél alatt a két Bábel 
tornya – az egyik a bécsi múzeumé, a másik 
Rotterdamból érkezett mellé. A nézők összeha-
sonlíthatják a két elborzasztó horror-Bruegelt is, 
vagyis a madridi Pradóból kikért A halál diadalát 
és az antwerpeni Mayer van der Bergh múzeum 
kincsét, a Dulle Griet című látomást Természetesen 
ott vannak a falakon – új megvilágításba helyezve 
– a Kunsthistorisches olyan ismert képei is, mint 
a Parasztlakodalom vagy a Vadászok a hóban, mel-
lettük meg lehet csodálni többek között a különben 
Berlinben látható rejtélyes Két majmot, vagy éppen 
a New York-i Frick-gyűjteményből ide engedett 
Három katonát. Nem érdemes tovább sorolni: 
annyi csodás Bruegelt lehet most egy helyen látni, 
amennyit valószínűleg soha többé. 

Az osztrák főváros az év végi időszakban amúgy 
is dugig szokott lenni, ez a kiállítás nyilván tovább 
növeli majd a turistaforgalmat. Igaz, a kizárólag 
a Bruegelre szóló belépő nem olcsó: ha valaki 
csak úgy odamegy, 30 euróért juthat be. Aki előre 
megveszi online, adott időpontra, annak csupán 
20 eurót kell fizetnie. Az sem kevés, de figyelembe 
véve, hány helyre kellene elutaznia valakinek ahhoz, 
hogy mindezeket az alkotásokat lássa, voltaképpen 
ez tényleg igazi „egyszer az életben” lehetőség.

Összeállította: Szabó M
árta |

Bruegel, 
ahogy még nem láttuk

kolosszusok földjén
Indiába kell mennie annak, aki a világ legmaga-
sabb szobrát akarja látni: a kontinensnyi ország 
legnyugatabbi tagállamában, Gudzsarátban 
született meg a rekorder. A talapzattal együtt 
182 méteres, acél-beton vázra felrakott bronz-
lapokból összeálló „Az egység szobra” konkrét 
személyt ábrázol: Szardar Vallabhbhai Patel volt 
Dzsaváharlál Nehru kormányfő helyettese India 
1947-es függetlenné válása után, és hatalmas 
szerepet játszott a számtalan kis fejedelemség 
egy állammá kovácsolásában. „Patel alakját 
az indiai politikát évtizedekig meghatározó 
Nehru-család, illetve a mögötte álló Indiai 
Nemzeti Kongresszus párt szorította háttérbe” 
– állítja a most kormányon lévő nacionalista 
Bharatija Dzsanata párt, élén a miniszterelnök 
Narendra Modival.

Hatalomra kerülésekor, 2013-ban Modi egyből 
elkezdte építtetni a Patel-szobrot, és szerinte 
a csaknem 30 milliárd rúpiába (430 millió dollár) 
kerülő mű – amelynek hivatalos avatója lapzártánk 
után zajlik – ugyanúgy turisták tömegeit vonzza 
majd, mint a kevesebb mint fele akkora New York-i 
Szabadság-szobor. Apró idegenforgalmi nehézség, 

hogy az indiai óriás nem egy 8,5 milliós metropo-
lisz előtt áll majd, hanem a legközelebbi nagyvá-
rostól, Ahmádabádtól mintegy 250 kilométerre. 
Annyiban kétségkívül hasonlít amerikai riválisára, 
hogy ebbe is terveztek látogatói galériát, mégpedig 
153 méter magasságban. Véletlen vagy sem, de 
pont ugyanilyen magas az eddigi világrekorder, 
a kínai Honan tartományban lévő Forrás-templomi 
Buddha.

A kolosszusmánia egyébként ázsiai jellegze-
tesség: a világ húsz legmagasabb szobra közül 
csupán egy van más kontinensen, ez a sztálingrádi 
csata hőseinek emlékműve a mai Volgográdban. 
Az 1967-ben állított, 85 méteres nőalak volt eddig 
a legnagyobb nem vallási jellegű szobor az egész 
világon. (Összehasonlításként: a gellérthegyi 
Szabadság-szobor talapzattal együtt mintegy 40 
méterre nyúlik fel, ebből a bronzfigura 14 méter.) 
A versenynek azonban még ezzel sem lesz vége: 
az AFP beszámolója szerint már készül az a 212 
méteresre tervezett lovas szobor, amely az indiai 
történelem nagy alakjának, a 17. században éló 
Sivádzsi királynak állít majd emléket Mumbai 
tengerpartján.
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werkwerk
Tudtuk, hogy kevés időnk lesz, nagyon kevés, 
hiszen Hajdu Szabolcs egy debreceni próbáról 
érkezik, aztán pedig „postafordultával” siet 
is vissza. Éppen ezért az egész stáb roppant 
izgatottan várta az érkezését a BÉLA galériáján 
le s fel járkálva, hogy vajon hol van már. Aztán 
betoppant Szabolcs, kért egy feketét, majd 
rendkívüli természetességgel a kamera elé állt, 
és már pörögtek is a kockák…
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2018. november 28. 19.00

Jótékonysági
koncert 

Malek Andrea  
és a Budapest Jazz Orchestra

Belépő: 2000 HUF
Diák/nyugdíjas: 1500 HUF

Támogatói jegy:  
10 000 HUF

A koncert teljes bevételével  
a Pető Intézet – Konduktív Iskoláért  
Közhasznú Alapítványát támogatjuk

B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR
1111 Budapest, Bartók Béla út 32.  
Telefon: +36 1 787 00 39  
E-mail: b32@ujbuda.hu 
b32.jegy.hu 
www.b32kulturter.hu 
www.facebook.com/B32kulturter

MUvészeti NAPOK´́
XIII. Kelenvölgyi

Napok

Kelenvölgyi Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy utca 2.

Telefon: 1/424-5363 E-mail: kkh@ujbuda.hu
Megközelíthető az 58-as, 150-es, 250-es, 

251-es és 251/A autóbuszokkal

November 9. 
péntek 
18.30 óra

Fábry János 
grafikusművész 

kiállításának megnyitója
A tárlat megtekinthető december 5-ig 

a programok függvényében

November 16. 
péntek 
18.00 óra

Jazz est 
Klasszikus jazz zene 

a Bathó Lajos és barátai trió 
közreműködésével

Belépő: 600 Ft

November17. 
szombat 
15.00 óra

Brumi és 
a téli álom 

a Fabula Bábszínház 
előadásában
Belépő: 600 Ft 

Családi jegy: 2000 Ft

November 17. 
szombat 
18.00 óra

Paganini-etűdök 
Oravecz György 

zongoraművész koncertje
Belépő: 600 Ft

November 10. 
szombat 
18.00 óra

Ethno Sanzon 
koncert

Belépő: 600 Ft



III. évf. 9. szám | 2018. november

A színház és A film 
lehetőség a világ 
letapogatására 
Hajdu Szabolcs
a gellért-hegy előtt hajózik  
– Boban Markovic
jótékonyság, zene, ünnep
a szakember  
nem csak dísznek van
szentek otthona

2018. november 13., kedd 18.00
1111 Budapest,  

Karinthy Frigyes út 22. SZEGEDI  
CSABA  
képzőművész 

  
című kiállítása

A kiállítást megnyitja: SZEIFERT JUDIT művészettörténész 
Látogatható: 2018. december 7-ig

Létezésünk részvétel csodálatos világunk áramló eseményeiben.  
Létidőnk párhuzamos valóságok szimultán történéseinek  
egymást fedő síkjai közt rétegződik.  
Emlékek és álmok közt lebegő jelen-létünk rákapcsolódás  
a jelenségek folyamára, feloldódás a pillanatban,  
a szépség megragadása, az elemelkedés esélye.
Az áramlatban életünk eseményrétegei a felismerésért tülekednek.  
A szelekció a mi dolgunk.

„A költészet válogatás”  
(R. M. Rilke)

A kép metszet e folyamból.  
Az örökké váló transzcendens pillanat.  
(Szegedi Csaba)

flowflow


