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A Móricz Zsigmond körtér, origójában
a Gombával, sokak számára valószínűleg csak egy általános közlekedési csomópont. Ez azonban nincs
teljesen így. A II. világháború közepén
elkészült épületnek múltja, jelene és jövője
is van, mégpedig egyaránt sokszínű. A Gomba
volt már trafóház és fegyverraktár is, mára pedig multifunkcionális térré vált, amely egyszerre emlékhely, kulturális
tér, találkozási pont és építészeti remek, hiszen a műemlék
épület megújítása után, 2015-ben, építészeti Nívódíjat is kapott.
S ha már az elismeréseknél tartunk: február elején adták át
a Highlights of Hungary díjat, amelynek jelöltjei és helyezettjei között – a Hadik Irodalmi Szalon után – idén is szép
számmal jelentek meg újbudai vagy a kerülethez kötődő
projektek.
Az ötvenöt jelöltből – a kurátori csapat és a közönség
szavazatai alapján – abszolút első lett az olvasás népszerűsítését zászlajára tűző Poket Zsebkönyv projekt, amelyet
Újbuda Önkormányzata is támogatott, sőt, épp a Móricz
Zsigmond körtéren is üzemel egy Poket-könyvautomata.
Hetedik helyezett lett a kerületben működő KockaCsoki
manufaktúra, amely autizmus spektrumzavarral élő fiatalok
számára nyújt hiánypótló pályaorientációs tréninget, miközben finomabbnál finomabb édességeket gyártanak. Bekerült
a legjobb tízbe a Ligeti Bolt is, amely a környezettudatosság
jegyében Újbudán nyitotta meg második olyan üzletét, ahol
a vásárlók a saját edényeikbe kimérve vehetnek egészséges
termékeket, elkerülve így a csomagolással járó hulladékot.
A Highlights of Hungary azon túl, hogy mindig az adott év
példaértékű teljesítményeiből válogat, komoly üzenetet is
hordoz: bárkiből lehet „highlight”. Mindenki hatással lehet
másokra, mindenki teremthet értéket, mindenkiből lehet
példakép. A magunk részéről a Pont magazint éppen azért
hoztuk létre három esztendővel ezelőtt, hogy mindezt megmutassuk Önöknek, hiszen van mire és van kikre büszkének
lennünk!
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Müpa HD-vetítés

2019. március 14. 15 óra
Kelen Civil Közösségek Háza
1119 Budapest, Petzvál József utca 42.
Második alkalommal vetítik a Művészetek Palotája koncertfelvételeit a Kelen Civil Közösségek Házában. Ezen a délutánon két filmet
mutatnak be. Az első a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Kalotaszeg
című műsora, amely Martin György néprajzkutató, illetve azok előtt
tiszteleg, akik lehetővé tették a magyarországi, valamint erdélyi
néptánc- és népzenei hagyományok összegyűjtését. A második
film a Budapesti Fesztiválzenekar koncertje, ezen Takács-Nagy
Gábor vezényletével játsszák Rossini Hamupipőke-nyitányát, valamint Kodály Zoltántól a Galántai táncokat és a Háry János-szvitet.

Tavaszébresztő családi nap

2019. március 30. 9.30 óra
Kelenvölgyi Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy utca 2.

A tavalyi környezettudatos ismeretterjesztő séta után ismét
sétálós kalandra hívják a családokat és az ez alkalomra
összeálló csapatokat Kelenvölgyben. A közösségi ház
a helyi egyházakkal és vállalkozásokkal karöltve szervezi
meg a Kelenvölgyi Kalandtúrát. A csapatok a kapott útlevél
és térkép segítségével járják be Kelenvölgy utcáit, és teljesítik
az állomáshelyeken rájuk váró játékos feladatokat. A program zárásaként az Egy falat Kelenvölgy program részeként
közös falatozás lesz a közösségi ház kertjében 12 órától.

Verses Virtus

Ezen a különleges estén a flamenco és a dzsessz hagyománya találkozik többek között Nagy László, Szécsi Margit
és Federico García Lorca költészetével. A közreműködő
művészek egyedi hangzást hoznak létre a muzsika, az ének,
a tánc és a versek sajátos ötvözetével. A Verses Virtus
a flamenco, az etno és a dzsessz közti szabad, improvizatív
átjárás dalokba, táncba, versbe és ritmusjátékba foglalva.
A három előadó: Bajnay Beáta (tánc), Kézdy Luca (hegedű)
és Liszi Melinda (vers, ének).

2019. március 23. 10 óra
Albertfalvi Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.

Az idén kétszáz éves Albertfalva, illetve területe múltjával ismerkedhetnek meg az érdeklődők az egynapos előadás-sorozaton. Rövid
történeti áttekintés után a résztvevők megismerhetik az albertfalvai
római tábor és település feltárásának eredményeit, a városrész névadója, Albert Kázmér herceg magánéleti, közéleti és katonai szerepét.
Szó lesz a település európai hírű asztalosiparáról, különös tekintettel
Mahunka Imre császári és királyi udvari bútorgyáros munkásságára,
valamint az Osztrák–Magyar Monarchia legnagyobb repülőgépgyára,
a Magyar Repülőgépgyár Rt. történetéről is.

Mesék a Tejúton túlról
2019. március 30. 10 óra
Albertfalvi Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.

Ahogy az gyakran lenni szokott, egy kisfiú és egy kislány összevész
a játszótéren. Addig ráncigálják mindketten a kisfiú biciklijét, míg
az elragadja őket a Tejúton túli ismeretlen világba. Ahhoz, hogy
hazajussanak, Bojtinak és Tücsöknek együtt kell végigmenniük
a Bátrak útján, Homokországon, Növényországon, Árnyékországon,
Vasországon és más különleges vidékeken keresztül. Veszélyek,
kalandok, ellenségek és barátok színesítik útjukat. Az Aranyszamár
Bábszínház báb- és filmanimációra készült előadását Berg Judit
meséjéből Strausz Tünde írta színpadra, rendezte Schneider Jankó.

RetrO Disco

2019. március 22. 21 óra
Gazdagréti Közösségi Ház
1118 Budapest, Törökugrató utca 9.

Idén havonta egyszer Retro Discóba vár minden bulizni
vágyót a Gazdagréti Közösségi Ház. Március második felében
a ’70-es, ’80-as és ’90-es évek legnagyobb hazai és külföldi
slágereiről D. Szabó Miklós gondoskodik. Miki több mint
húsz éve vett először kezébe mikrofont, és kezdte forgatni
a lemezeket. Ismertetőjegye, hogy kiemelt figyelmet fordít
a diszkóba járó közönség felhőtlen szórakoztatására, hangját
ismerhetik az egykori Neo FM vagy Class FM hallgatói is.
A buli 21 órától éjjel 1-ig tart majd.
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2019. március 9. 19 óra
Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos utca 8.

Fejezetek Albertfalva történetéből

Amikor Tompos Kátyát
először láttam a Valami
Amerika 2. című filmben,
azt gondoltam, hogy ő tipikusan az a lány, aki járja
a saját útját, amolyan
„megzabolázhatatlan”
típus. Aztán a Coming
Out Lindája után arra
jutottam, hogy egy kemény, ellentmondást nem
tűrő nő. Egyre kíváncsibb
lettem arra, hogy valójában milyen is lehet Tompos
Kátya… A Jászai Mari-díjas
színésznővel Járomi Zsuzsanna beszélgetett.

Sokszor érzem azt,
hogy kilógok
valamiféle egységből

Áprilisban önálló koncerted
lesz a B32-ben, új dalokkal
készülsz?
Ez a koncertanyag a már
megjelent két lemezemről kiválasztott számokból áll. Évek
óta járjuk vele Budapestet
és az országot. Igyekeztünk
színesen összeválogatni
a dalokat, hogy a közönség
kapjon valamennyit a saját
szerzeményeinkből és a sajátos feldolgozásainkból is.

Úgy tűnik, hogy tökéletesen
megtaláltad… Egyszer azt
nyilatkoztad, azért kezdtél
dalszövegeket írni, mert sok
orosz népdalt hallgattál,
megfogott azok költőisége,
nem mellékesen anyanyelvi
szinten beszélsz oroszul. Ez
alapvetően annak köszönhető,
hogy édesanyád – aki orosz –
így beszélt veled?
Igen, gyakorlatilag „átmentette” belém ezt a nyelvet. Orosz
népdalokon keresztül kezdtem
megismerni gyermekkoromban a zenét. Anyukám
rengeteget énekelt és mesélt
nekem oroszul. Dalszövegeket
nagyjából két évvel ezelőtt
kezdtem írni – magyarul –,

amikor Hrutka Róbertnek
az az ötlete támadt, hogy
a második lemezünkön már
ne legyenek feldolgozások,
hanem legyünk mi ketten
a szerzői.
Sokat jártál Oroszországba?
Hogy tetszik a kultúrájuk,
a mentalitásuk? Mennyiben
más, mint a magyar?
Szerintem az orosz embert
úgy lehet a legjobban megismerni, ha az ember elolvas
egy-egy regényt Bulgakovtól,
Dosztojevszkijtől, Tolsztojtól,
Turgenyevtől, és néhány
színdarabot vagy elbeszélést
Csehovtól. Akkor talán
könnyebb átlátni az összetettségüket, a történelmüket,
az emberségüket és az embertelenségüket. Ha nagyon
általánosítani akarnék, azt
mondanám, az orosz ember
valami többletenergiát hordoz,
ami az élete összes területén
megmutatkozik. A kommunikációban, a kulturális életben,
a szerelemben, a szeretetben,
a vitatkozásban. Nem jellemző
rájuk a „takarékláng”.
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Tompos Kátya
Mikor döntöttél úgy,
hogy színész leszel?
Gyerekkorodban is voltak
ilyen ambícióid?
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Kezdetben nagyon sokat
jelentett a zene és a rajz.
Általános iskolában már részt
vettem különböző szakkörökön, rajzoltam, festettem,
énekkarba jártam, szavaltam
és táncoltam. De ezek mellett
érdekeltek az idegen nyelvek
és az irodalom is. Ilyenkor
igazi alkotási vágyat éreztem,
kiéltem a kreativitásomat.
Szerettem volna valami olyan
foglalkozást választani, ami
mindezt a leginkább magába
foglalja.

Gondolkodtál valaha azon,
hogy Oroszországba költözz?
Igen, nagyon sokszor.

El tudod képzelni, hogy valaha
abbahagyod a színészetet és
zenéléssel foglalkozol, vagy
esetleg fordítva?
Inkább azt, hogy valamelyiket éppen erőteljesebben
képviselem egy bizonyos
időszakban, mint a másikat.
Aztán ez meg tud fordulni.
Nekem a film, a színház,
a zene valamiért egybefügg.
Mind az előadó-művészet
kategóriába tartozik. Amikor
a Színház- és Filmművészeti
Egyetem zenés színész szakát
választottam, akkor is így
gondoltam, és most is.

Mi a legfontosabb számodra
az életben?
Az, hogy olyan emberek közelében legyek, akik megértenek,
őszinték velem, elfogadnak,
és nem csak akkor fordulnak
hozzám, ha segíteni kell. Én
is ezt adom cserébe. Egyre
kevésbé viselem jól a felszínes
kapcsolatokat.
Beszéltél már arról, hogy
szerencsés testalkat vagy,
nem vagy hízékony.
De emellett mi az, amit
megteszel az egészségedért?
Most éppen semmit sem
teszek, inkább sokat kirándulok. Az ételekből hiányzó
tápenergiát próbálom vitaminokkal pótolni. Ezek mellett
szoktam úszni és szaunázni.
Van szerepálmod?
Van néhány, igen.
Elárulod, hogy melyek ezek?
Nem, ez titok!
A nézők leginkább filmekben
és színpadon láthatnak,
tudatos választás,
hogy sorozatokban
nem szerepelsz?
Mostanában jó irányba
változott a magyar sorozatok
minősége. Ez sok mindennek
köszönhető, a forgatókönyvek,
jelenetek talán jobban ki

vannak dolgozva. A kereskedelmi, nézettségi szempontok
mellett az is fontos, hogy jó
rendezőket hívjanak, és a szerepeket tehetséges színészek
játsszák el. Nem azt mondom,
hogy ez már a tökély, de
minden szempontból jobbak,
mint a napi szappanoperák.
Nekem nagyon fontosak
a jó partnerek, nem igazán
tudom játékban függetleníteni magamat. Ha egy ilyen
szembejönne, nem mondanék
nemet, de kell, hogy legyen
benne valami, amivel azonosulni tudok. Csak a pénz miatt
nem vállalnék sorozatot.
Csinálnál bármit másképp,
ha visszagondolsz az elmúlt
évekre?
Igen, lehet, de ha visszapörgetnénk az időt, úgyis azt
tenném, amit akkor, mert
akkor még nem voltam az
az ember, aki most vagyok.
Akkor úgy döntöttem, ahogy
az az ember döntött, aki kevesebb tapasztalattal rendelkezett, mint ez a mostani.
Számodra milyen
egy tökéletes nap?
Őszintén szólva, nem tudom,
milyen egy tökéletes nap.
Talán, ha már reggel van
valami olyan élményem, ami
egész napra töltést és örömet
okoz, egészen lefekvésig. Vagy
ha mindenhová oda tudok érni
időben...
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Végül mi tartott
Magyarországon?
A barátaim, a szeretteim,
az itteni életem.

Hihetetlenül energikus,
kitartó és határozott nőnek
tűnsz, jól látom?
Nem, néha enervált vagyok,
döntésképtelen és önbizalom-hiányos. De ezt ne mondd
el senkinek! (nevet)

Fotó: Búza Virág, Dévényi Veronika, smink: Somogyvári Dóra, haj: Sári Kata,
ruha: Mojito, Daubner Anna. Köszönjük a helyszínt a Danubius Hotel Gellértnek!

Mit adott neked az, hogy
testközelből ismered mindkét
kultúrát?
Sok pozitívumot és meghasonlást is. Az én szakmámban
félvérnek lenni egyfajta
egzotikumot jelent, és ez jó.
De nagyon sokszor érzem
azt, hogy kilógok valamiféle
egységből, amelyik elvárja azt,
hogy fogjam vissza magamat,
és vágjak le valamennyit
az ágaimból. Nehezemre esik
megtalálni a saját közegemet,
amelytől igazán tanulni tudok,
és amelyet én is építeni tudok
a saját képességeimmel.

Próbáltam megtalálni,
ki vagyok valójában

Honnan meríted az ihletet?
A mindennapokból. A Gyerekzár
novellái személyes témák,
amelyeket fiktív környezetbe
helyeztem. Arra próbáltam
megtalálni a válaszokat, hogy
ki vagyok én valójában, hogy
milyen a viszonyom a környezetemmel, a barátokkal,
az iskolával, a szüleimmel,
testvéreimmel, vagy akár
a férfiakkal. Ezekből a felnövéstörténetekből születtek
a novellák, és így állt össze végül
a kötet is.
Nagycsaládban nőttél fel,
mennyiben segítette ez az írói
utadat?

Sokféle igazságot ismertem meg
azáltal, hogy ennyien éltünk
együtt. Mi nyolcan vagyunk
testvérek, ebből az öt legkisebb
édesapám és édesanyám
közös gyermeke. Én a nyolcas
sorban az ötödik, az ötösben
pedig a második vagyok. Nagy
voltam a kisebbek között
és kicsi a nagyok között. Ez
egyfajta toleráns, megfigyelő
szerepet adott nekem. Nálunk
mindig nagy volt a zsivaj
és a szeretet, csakúgy, mint egy
dél-olasz családban. Nyolcan
együtt 30 évet ölelünk fel, így
sokféle szemszögből láthattam
és ismerhettem meg egy-egy
helyzetet, szituációt, ami nagyon
sokat segített, és segít a mai
napig az írásban is.

mindent meg tudok beszélni,
és nem jön zavarba akkor sem,
amikor a novellákban a férfiakhoz fűződő viszonyokról van szó.

Nekik mutatod meg elsőként
az írásaidat is?
Elsőként édesanyámnak
szoktam megmutatni. Ő
színházi dramaturg, és elég
kritikus ahhoz, hogy megmondja, ha valamin változtatni kell.
Tárgyilagosan nézi az írásaimat,
van, hogy egy kifejezés árnyalatnyi változtatását veti fel, van,
hogy strukturális felvetéseket
is mond, de alapvetően nem
„szól bele”, csak javasol. Vele sok

Mikor derült ki számodra,
hogy az írás, az irodalom lesz
a te utad?
Mindig is szerettem a kreatív
dolgokat, és így visszagondolva
voltak előjelek, de például matekból hamarabb kitűntem, mint
irodalomból; csak a gimnázium
végén szerettem meg igazán
olvasni. Korábban a kötelező
olvasmányok eléggé untattak,
és feszített egy kicsit az is,
hogy a családban elég sok híres

Miért, volt, aki zavarba jött?
Igen, a fiútestvéreim. (nevet) Ők
készen olvasták a történeteket,
és hiába a fiktív környezet, nem
tudtak elvonatkoztatni attól,
hogy én írtam azokat.
Hogyhogy nem színész lettél,
ha édesanyád révén közel
kerültél a színházhoz már
egészen kisgyermekként?
Sokat jártam be vele a színházba, és imádtam azt a világot, de
én más típus vagyok. Túl szemérmes ehhez, habár az írásban
nem vagyok visszafogott, de ott
erősebb a védőréteg.

a Száll a kakukk fészkére vagy
a Godot-ra várva, amelyek
azonnal beszippantottak.
Ki jut eszedbe elsőként, ha
gimnáziumi kedvenc magyar
íróról van szó?
Ottlik Géza Iskola a határon című
könyve vagy Kosztolányi Dezső
novellái.
A kortársakat is figyelemmel
kíséred?
Manapság főként kortárs
magyar és külföldi íróktól
olvasok, nemcsak könyveket,

de interjúkat is, foglalkoztat,
hogy ők miként alkotnak. És
egyre többet járok bemutatókra,
találkozókra, felolvasásokra.
Mi a következő terved?
Most indul egy tárcasorozatom
Kapcsolati hiba címmel, amelyben havonta egy novellával
jelentkezem. Arról fogok néha
kissé abszurd történeteket írni,
hogy a technológia miként hat
az emberi kapcsolatainkra.
Neked mindig van valamilyen
ötlet, téma a fejedben?
Ez azért hullámzó. Van, hogy
özönlenek az ötletek, de van
az is, hogy semmi. Sokszor
írás közben, a szöveg folyása
által ugrik be valami, és segít
megfogalmazni azt, amit éppen
érzek, amit ábrázolni szeretnék,
de addig valahogy nem tudtam
megfelelően kifejezni.
Terápiás jelleggel?
Azért van különbség aközött,
hogy valaki terápiás jelleggel ír,
vagy szépprózát alkot. Persze
mindenképpen segít, ha valaki
kiírja magából, ha valami
nyomasztja, csak nem feltétlenül kell annak nyomtatásban
megjelennie. (nevet)
Matematika–magyar
szakon végeztél, ami elég
meglepő párosítás, humán és
reál együtt?
Igen, de azt gondolom, tökéletesen kiegészítik egymást. Az analitikus vonalra az irodalomban
is szükség van, nem is beszélve
arról, hogy a matematika is
művészet.

járomi Zsuzsanna
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Egyfajta felnőttkori énkeresésnek indult, Margó-díj lett
belőle. Mécs Anna első, Gyerekzár című prózakötetében 24
olyan történetet olvashatunk,
amelyben személyes tapasztalatokat fiktív környezetbe
helyezve próbálja megtalálni
a válaszokat arra, hogy ki
is ő valójában, hol vannak
a határai, milyen a viszonya
a szüleihez, a férfiakhoz, az
élethez, hogyan lehet kinyitni
azt a bizonyos gyerekzárat.
Ahogyan ő fogalmaz, ezek
felnövéstörténetek.

felmenő volt, például apai ágon
Mécs László, a maga korában
nagyon népszerű pap-költő,
vagy édesanyám nagyapja,
az Ínyesmesterként híressé vált
Magyar Elek újságíró. Ráadásul
kis lakásunk fala tele volt könyvekkel, amelyekről úgy éreztem,
ismernem, tudnom kellene
minden információt. Végül
a gimnázium két fakultációja,
a szociálpszichológia és a dráma
segített. Ott olyan 20. századi
könyveket adtak a kezünkbe,
mint az Egerek és emberek,

Csontó Lajos ötvösnek tanult, majd a Magyar
Képzőművészeti Egyetemen grafikus diplomát
szerzett. Az installációkkal és videomunkákkal is foglalkozó Munkácsy-díjas művész
Felülírás című kiállítására az archívumában
felhalmozódott dokumentumokat, fotóalapú
emlékeket dolgozta fel.

…a képek
folyama hasonló
a folyókhoz…

Új munkáiban saját
fotóarchívumából emel ki
elveszettnek hitt
darabokat, hogy átalakítsa,
a jelenre adaptálhassa őket.
Ezt nevezi a múlt felülírásának?
Igen, ez egy lehetséges olvasat.
Tágabban értelmezve a lényeg,
hogy egy valaha „késznek”
gondolt kép eredeti mondandóját egy formai vagy tartalmi
gesztussal újraalakítom. Azért,
hogy visszakérdezzek az eredetiségére, az egyediségére, a mai
érvényességére. Nem feltétlenül
az a cél, hogy a mának jobban
olvasható legyen a munka, ez
inkább belső késztetésből, kíváncsiságból van. Mondhatnám
úgyis, hogy a maguk idejében
ezek a képek nem futották ki
megjelenési lehetőségüket.
Ma csak nosztalgikus gesztus

vagyunk ezekkel, legfeljebb nem
tudunk róla. Na, hát most csak
ezt tudjuk. A válogatás című
sorozatban egy nagy fotógyűjteményből kerestem hasonló
szituáció-, forma-, kompozícióKorábban is dolgozott saját
variációkat, és ezekből képpárofotókkal, ez a mostani tárlat
kat készítettem. Egymás mellé
az előzők (Kettőzött képek,
raktam a különböző időben
Válogatás) továbbgondolása?
és térben készült felvételeket,
Az alapprobléma most is
így el tud indulni a két kép egy
az: mennyire maradhat hiteles
képként való működése, mint
vagy érvényes egy dokumena filmmontázsnál, amikor két
tum x idő elmúltával, amikor
különböző jelenet egy fiktív
az egyszer különlegesnek
harmadikat szül. A Kettőzött
és egyedinek gondolt esemény
képek sorozatnál egy egyszerű
vagy annak képe megsokszoformai eszköznek, a tükrözésrozva, számtalan variációban
nek adtam metaforikus
ömlik felénk. Lásd
jelentést. Manapság
a net és a közösségi
s című
á
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beköszönt, de talán senki se
hitte, hogy fenekestül felforgat
majd mindent. A személyességnek és az egyediségnek nagyobb
jelentőséget tulajdonítottunk,
mint amilyen valójában volt.
Azt mindig sejtettem, hogy nem
vagyok egyedül unikálisnak hitt
életem nagy drámáival és örömeivel, mindannyian hasonlóan

Miért kezdett saját fotókkal
dolgozni?
Mert van egy jó nagy adag
valami, mondjuk úgy, az életünk
képi/virtuális lenyomata, ami
egyre nő, egyre kaotikusabb,
amiben előbb-utóbb rendet
kéne tenni. Erről a vágyról vagy
le kell mondani – elfogadva,

hogy a képek folyama hasonló
a folyókhoz, az egész hat ránk,
nem az egyes elemek –, vagy el
kell dönteni az egyes darabok
sorsát. Tudom, hogy erre nagy
esély már nincs, de próbálok
a folyamból pár számomra
fontos jelenséget felmutatni,
ami újra megélve talán mást
is megmutat magából, mint
az eredeti szándék. És az idő is
dolgozik helyettünk a képeken,
az ő munkájára is választ kell
adnunk néha.

A feldolgozott fényképek
sokszor zavarba ejtő, talányos
szöveges elemekkel együtt
láthatók. A látvány és a szöveg
hogyan egészítik ki vagy
ellenpontozzák egymást?
Régebbi munkáimon jellegzetes
volt a szövegek társítása
a fotókkal, ezek jellemzően
a kép középpontjában voltak
elhelyezve, általában egy vagy
két szó. A „zavarba ejtő” elég

pontos megfogalmazás, hiszen
ezek a „félig kijelentések”
a szintén kevéssé meghatározó,
de mégis ismerős, archetipikus
érzéseket kiváltó képekkel adtak
egy furcsa lebegtetett hatást.
Most is használok szövegeket,
szavakat egyik-másik munkánál,
de nem kizárólagosan.
Melyik van meg előbb, a kép
vagy a szöveg?
Ha használom, akkor szándékosan használom a képekhez
társított szöveget, a jelentése
és tartalma elengedhetetlen
része lesz a képnek, együtt
fejtik ki a hatást. A verbális
és a képi gondolkodásmód
együttes jelenléte számomra
megtermékenyítő és gazdag
képzettársításokat eredményez. Talán fura egy képzőművésztől, de általában a szöveg
van meg előbb, igaz, ezek
a képek sosem tényszerűek,
inkább költőiek.

Egy korábbi interjúban
mondta, hogy a dizájn
és a képzőművészet között
nem igazán tud éles határt
húzni. Ez ma is így van?
Van különbség, mert elvileg
a dizájnnak célja van, míg
az autonóm képzőművészetnek
inkább oka. Más kérdés, hogy
a két műfaj nagyon átjárható
lett, ma a képzőművészet sok
szempontból a dizájnból inspirálódik, mind formai értelemben,
mind előállítási módszerben.
Szóval első pillantásra egyre
kevesebb a különbség.

kovács gabriella
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volna őket érintetlenül kiállítani, azt remélem, hogy így
újra aktivitásba kerülhetnek,
megszólalhatnak.

Egerben a Vizuális Művészeti
Intézet média és dizájn
tanszékének tanára. Központi
témája a dizájn sokrétű
megközelítése. Hogyan látja
a műfaj helyzetét ma, amikor
mindenki kicsit dizájner
a maga netes valóságában?
A dizájn „húzó” vizuális műfaj
lett, mindig végtelenül látványos
és vonzó, de nekem úgy tűnik,
mintha csak a pillanatnyi „aha”
élményt akarná a közönségtől.
Rácsodálkozunk egy briliáns
formai ötletre, tartalmi gagre,
és már mehetünk is tovább, jön
a hasonló megoldások végtelen
sora ugyanazokon az online
felületeken, ahol az életünk
jelentős részét töltjük. Ha
a tervezettséget és az előregondolkodást nézzük, akkor
kétségtelenül sokat tanulhatunk
az eszközeikből, hogy hatékonyabbak és racionálisabbak
legyünk. Kérdés, mi marad
a véletlennek és a megérzésnek.

Csárdás járja be
a világot

A 20. század magyar művelődéstörténetének egyik mérföldköve
volt a táncházmozgalom elindulása. Tízezrek járják hétről hétre
saját örömükre a széki magyart,
szatmári verbunkot, kalotaszegi
csárdást, énekelnek szerelemről
és bánatról közösségbe az anyanyelvükön. Egyre több olyan
külföldi is érdeklődik a magyar
kultúra iránt, akinek nincs
személyes kötődése hazánkhoz.
A tánc helyszíne ma már
áttehető a színpadról a városi
környezetbe, otthonokba, baráti
összejövetelekre, bárhol a világon. Csak internet kell hozzá.
Ezért indította a Magyarország
Barátai Alapítvány az I Dance
Hungary programot, amely
a magyarul nem beszélő
közösségeknek nyújt online
lehetőséget a néptánctanulásra.

– A kultúra az egyik legfontosabb híd a diaszpóra
magyarsága és az anyaország
között – mondta Karlócai
Orsolya, az alapítvány ügyvezetője, a program koordinátora.
– A Magyarország Barátai
Alapítványnak csaknem 40
országból 400 tagja van, aki
észrevételével akár a magyar
nyelv ismerete nélkül is hozzá
tud járulni Magyarország kultúrájának szélesebb körbe való
eljuttatásához – tette hozzá
az ügyvezető. (Az alapítvány
elnöke Vizi E. Szilveszter,
a Magyar Tudományos
Akadémia korábbi elnöke.)
Az idancehungary.hu honlapon
online kurzuson lehet elsajátítani a magyar néptánc szabályait,
legyen szó botoló, legényes,
karikázó lépésekről vagy páros
és körtáncról. Karlócai Orsolya
szerint a salsához, a tangóhoz, a flamencóhoz hasonló
népszerűségnek örvendenek
a magyar táncok. A honlapon
az első leckék között vannak
a somogyi és a széki lépések,
a „táncórákat” minden esetben
egy, az adott országrészről szóló
ismeretterjesztő előadás kíséri.

A tanárok Szabó Szilárd (Sziszi)
és Szabó Rubinka. A honlap
látogatóinak érdeklődését
a magyar kultúra más részeire
is kiterjesztik a Hungary Today
online lap cikkein keresztül.
A program ötletgazdája
Rosonczy-Kovács Mihály Junior
Prima díjas népzenész hegedűs
volt. A Hungarian Folkembassy
vezetőjének nevéhez számos
sikeres innovatív nemzetközi kulturális rendezvény
és kezdeményezés fűződik,
részben a Magyarország Barátai
Alapítvánnyal közös megvalósításban. – Mindeddig méltatlanul
kevés figyelmet szenteltünk
a világszerte a magyar néptáncért rajongó, de magyarul nem
beszélő közönségnek. A tánc
és a zene iránti érdeklődésüket
kiterjeszthetjük egész kultúránkra, a táncházmozgalmon
keresztül világszerte erősíthetjük az országimázst. Más ilyen
népszerű, egyedi, markánsan
a magyarsághoz köthető
kulturális termékünk nincs,
mint a táncház – hangsúlyozta
Rosonczy-Kovács Mihály.
Tóth Kata

A Budapest FotóFesztivál 2019-es programjába
Tájak címmel vártak pályázatokat
a kortárs hazai alkotóktól. Krulik Ábel délkelet-ázsiai utazásának fotóanyagát küldte el
a zsűrinek, ebből látható szubjektív válogatás
március 21-étől a B32 Trezor Galériájában.
A 2017 óta évente megrendezett Budapest
FotóFesztivál a fotóművészek különböző
generációinak kiállításain keresztül elsősorban
a magyar és a nemzetközi fotográfia klasszikus
értékeit, a tradíciókat és a legújabb trendeket
mutatja be. A B32 Galéria idén két esemén�nyel kapcsolódik a fesztiválhoz: Csontó Lajos
Felülírás című és Krulik Ábel Távoli tengerek közt
című tárlatával.
A fiatal Krulik Ábel sokrétű vizuális érdeklődése
mellett régóta a fényképezés megszállottja.
Egyetemi tanulmányai előtt a változó Budapest
belvárosáról készült fekete-fehér infrafényképével nyert díjat a sajtófotó pályázaton.
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem fotográfia
szakán végzett, számos csoportos, illetve egyéni
kiállításon mutatta meg kivételes érzékenységét

Távoli
tengerek közt
szociális témáiban, tájképeiben, a táj és az ember
egyre problematikusabb viszonyának megjelenítésében. A diploma után először Lipcsébe
költözött, majd 2015-től az Európán túli világok,
tájak, emberek látványa kezdte el vonzani: bő
három éve szabadúszó fotográfusként utazik
Délkelet-Ázsia országaiban, ahol több mint 77
ezer kilométert tett már meg motorkerékpárral.
Útját a vándorlás és az elmúló pillanatok szemlélésének igénye alakította, képei az elfeledett
pillanatok újraélésében is segítenek a művésznek
és a befogadónak egyaránt.
Az elmúlt években a fotográfiát egyfajta
személyes naplóként használta, olyan eszközként, amellyel egyszerre lehet jelen az adott
pillanatban, illetve léphet ki belőle. A B32 Galéria
Trezor temében hat ázsiai országban (Indonézia,
Malajzia, Kambodzsa, Thaiföld, Kelet-Timor,
Fülöp-szigetek) készített fotóiból láthatnak
válogatást a nézők.
– A kamera mindig nálam van, készenlétben,
folyamatosan dokumentálok, hangulatokat
és jeleneteket örökítek meg. Elsősorban
a helyiek életét fényképezem, az érdekel,
ahogyan élnek, és az, hogy ez mennyiben
különbözik attól a közegtől, amelyben én
felnőttem, szocializálódtam. A tárlaton azonban
most nem az emberek életét bemutató anyag
szerepel, hanem táj- és természeti képeim.
A színes fotóimon az ember által alkotott
világ és a természet kapcsolódási pontjait
igyekeztem megörökíteni, azt ahogyan
az emberiség az uralma alá hajtja
a földet, ahogyan saját arculatára
változtatja a világot – mondta el
lapunknak Krulik Ábel.
kovács gabriella
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A kubai salsa, az argentin
tangó, a spanyol flamenco
népszerűségével vetekszik
a magyar néptánc szerte
a világon, egyre többen
kíváncsiak rá, akár vannak
magyar gyökereik, akár
nincsenek. Egy új online
tánckurzuson bárki megtanulhatja az alaplépéseket.
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„…galéria, ahol
a padlót is
berendezik”

Tavaly december óta újra működik Újbuda
egyik legelső képzőművészeti kiállítótere,
a Tér Galéria. A sokáig Scheffer Galériaként
ismert apró, ám jelentős kulturális helyszínt
Keszy-Harmath Krisztina viszi tovább, folytatva az alapító Scheffer Lívia misszióját.
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Az évről évre továbbnyúló
újbudai kulturális passzázs
folyamatosan bővül a Gellért
tértől a Móricz Zsigmond
körtéren át a Kosztolányi Dezső
térig, és a közeljövőben új
tájépítészeti arculatot is kap.
E fejlődő városrész fontos
eleme a Tér Galéria, amely a jövőben változatos kiállításokkal,
fiatal művészek felkarolásával,
valamint közösségi programokkal igyekszik új lendülettel
visszatérni a kerület pezsgő
művészeti életébe. A galéria
közelében csakhamar megépül
az Ottlik-kert, emléket állítva

a gyerekkorában a kerületben
élő nagy írónak.
A napfényes helyiség sok
neves művész kedvence volt.
A néhány éve elhunyt grafikus,
Gross Arnold szavai szerint „ez
az a galéria, ahol a padlót is
berendezik”. Az alapító Scheffer
Lívia korábban úgy fogalmazott:
„Galériám pici volt és zsúfolt,
de mindig volt hely a virágnak,
esténként pedig égett a gyertya.
Záráskor a padlót is elborítottam képekkel és szobrokkal,
hogy a kirakat előtt állók
minden este új látványban
gyönyörködhessenek.”

programokkal igyekszem
egy összművészeti műhelyt
kialakítani. Fiatal, nagyon
tehetséges képzőművészeknek
adnék helyet, de az általam
tisztelt, nagyra becsült idősebbekkel is folytatnám a közös
munkát. Az elmúlt húsz év alatt
sokat dolgoztam együtt Scheffer
Líviával, és rengeteget tanultam
tőle. Ezt most egy friss kiállítássorozattal vinném tovább,
csatlakozva az Eleven Fesztivál
programjaihoz – mesélt
elképzeléseiről.
kovács gabriella
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Az egykori Scheffer Galéria
Újbuda első kiállítótereként nyitotta meg kapuját
a Kosztolányi Dezső téren több
mint huszonhat éve – akkor
még Tér Galéria néven –,
és ezzel progresszív folyamatot
indított el a kerületben. Ma
már a Bartók Boulevard néven
emlegetett térség egyaránt
ismert galériáiról és közösségi
tereiről. Olyannyira, hogy
a pesti közönség is a Bartók
Béla útra jár át szórakozni,
kultúrát magába szívni az egyre
gyakoribb fesztiválok, tematikus programok alkalmával.

A 2016-ban Pro Cultura Újbuda
díjjal elismert Scheffer Lívia
legfontosabb célja az volt,
hogy teret adjon a tehetséges
művészeknek, és lehetőséget
teremtsen arra, hogy a neki oly
kedves műtárgyak találkozhassanak a nézőkkel. A 2018-ban
elhunyt alapító munkáját menye,
Keszy-Harmath Krisztina
vette át, aki családjával együtt
folytatja tovább a kortárs
Péter, Kondor Attila vagy
képzőművészekre
Zsemlye Ildikó.
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Gyakran állított
ségi találkozások
itt ki Konok Tamás,
színhelyévé alakítani
Deim Pál, Fehér László,
a Tér Galériát – mondta
jelenleg olyan ismert alkotókkal
el lapunknak Keszy-Harmath
dolgoznak együtt, mint Agnes
Krisztina. – Tematikus gyevon Uray, Csurka Eszter, Gálhidy
reknapi tárlatokkal, nőnapi

Túlélő

A Harcosok klubja szerzőjének színpadra
eddig még sosem adaptált horrorszatírája
látható március 27-én a B32 Galéria és Kultúrtérben. A monodráma főhőse egy zuhanó
repülőgép pilótafülkéjében meséli el történetét a fekete doboznak. Az előadás főszereplője
és rendezője Varga Ádám.

z
á
h
n
í
z
s
A Viharsarok című mozifilm egyik
főszereplőjeként váltál ismertté. Játszol az
Átriumban, a Rózsavölgyi Szalonban, a Gózon
Gyula Kamaraszínházban, a Szkéné Színházban.
A Spirit Színházban jelenleg az Equusban
láthatnak a nézők, a Tanár című, most futó
tévésorozatban is szerepet kaptál. Ez a háttér
előny vagy hátrány egy ilyen vizsgaelőadásnál?

Legutóbb a B32 nézői a Madárka című darabban
láthattak. Al figuráját játszottad, aki egy igazi
túlélő. Ez a szerep vonz téged?
Igen, valahogy ezek a deviánsabb, kívülállóbb
karakterek szoktak megtalálni. Kicsit én is túlélőnek tartom magam, sokszor voltam szélsőséges
szituációban. Megmásztam a Kilimandzsárót,
magashegyi betegséget kaptam, de megcsináltam. Többször végigjártam az El Caminót is,
szóval gyakran keresem a komfortzónámon túli
helyzeteket. Színpadi szerepekben az Equus
és a Madárka című darabokon keresztül, a civil
életemben a fizikai határok feszegetésével
igyekszem elérni új szellemi síkokat. Vágyom
azokra az élethelyzetekre, amikor ki tudok lépni
a hétköznapi Varga Ádámból, és kicsit mélyebbre
tudok ásni önmagamban.

kovács gabriella
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Milyen az a karakter, akit alakítasz?
A főhős egy szerencsétlen nyomorult figura, aki
egy öngyilkos vallási szekta utolsó élő tagjaként
válik sztárolt vallási guruvá. Megelégeli ezt
a hazug életformát, és váratlanul eltérít egy repülőgépet. Mindenféle esemény után magára marad
a száguldó repülőn, és a pilótafülkében a fekete
doboznak gyónja meg addigi életének bűneit.

Ebbe nem gondoltam bele, de úgy érzem,
a szakmai háttérnek nincs, nem lehet köze a vizsgaelőadáshoz, csak az adott produktum számít.
A tapasztalat persze fontos, és a nézőknek
lehetnek elvárásaik a korábbi munkáim alapján.
Így van egy plusz felelősségem, legalább olyan
jónak, ha nem jobbnak kell lennem, mint az előző
darabokban. De fontosabbnak érzem a nem
mindennapi mondanivalóra helyezni a hangsúlyt.
Még soha nem rendeztem korábban, és inkább
színészként szeretek működni. Most viszont
teljesen egyedül vagyok egy térben hosszú ideig,
nincs kapaszkodó, ezzel kell megbarátkoznom.
Valamilyen módon a nézők lesznek a partnereim.

Fotó: Ács István

Chuck Palahniuk Túlélő című regényét dolgoztad
fel a drámainstruktor-színjátékos szakirányú
diplomamunkádban. Miért ezt választottad?
Végzősként a vizsgaelőadásunk abból állt, hogy
mindenkinek teljesen egyedül kellett színre vinni
egy monodrámát. A cél az volt, hogy egy színházi
produkció elkészítésének minden szegmensébe
belekóstoljunk külső rendező nélkül, és hogy
a darab később is működjön mint profi színházi
előadás. Mivel én nagy Harcosok klubja-rajongó
vagyok, először azt szerettem volna színre vinni,
ám végül véletlenül rátaláltam az író Túlélő című
regényére, és azonnal beleszerettem. Monodráma
szempontjából hálás a szituáció, hiszen a főhős
egyedül van egy pilótafülkében, így mondja el
élete történetét. Ráadásul számomra fontos
témákat érint a mű: a fogyasztótársadalom
kritikája, a konzumvilág, a tömegkultúra, a vallási
biznisz összes ellentmondása, agyréme.

színház

cd

kiállítás

A lélek legszebb Párosan
Titokzatos báj
Lemezbemutató koncerttel
Hegedűs 2 László a képzőműéjszakája
és táncházzal várja a Fonó Budai
vészet, a film, a fotó világában

kimondóan nyers, brutális módon
mutat be egy legtöbbünknek
csak hírből ismert háborús
közeget és idegen kultúrát.
A történetek központi figurája
egy álmatlanságban szenvedő
fiatal fotóriporter, aki éjszakáról
éjszakára szürreális és életveszélyes helyzetekbe keveredik
Kairó, illetve más egyiptomi
városok szűk utcáit, sikátorait
járva. Az Örkény Stúdióban
Polgár Csaba rendezésében
látható előadás különlegessége,
hogy a saját démonaival is küzdő
újságírót két színész, Nagy
Zsolt és Ficza István játssza el.
A dráma nemcsak monológokon
és párbeszédeken keresztül
villantja fel a haditudósító napi
küzdelmeit, de Jászberényi
Sándor videofelvételeit, képeit is
használja, így teszi még hitelesebbé az elhangzottakat.

Zeneházban március 22-én
a Bajkó zenekar a népzene
kedvelőit. Az együttes 2013
tavaszán alakult Budapesten
négy lelkes, muzsikát kedvelő
vidéki fiatalból. A magyar archaikus népzene a banda minden
tagjának meghatározóan
fontos: egyszerre jelenti a közös
zenélés élményét és a tradíciók
megőrzését. A fiatal csapat
rendszeresen játszik táncházakban a fővárosban és környékén,
továbbá Szegeden, de megfordulnak a világ számos más
pontján is. A Bajkó elsősorban
autentikus dallamokat szólaltat meg a Kárpát-medence
számos szegletéből, sokszínű
zenei világából. Koncertjükre
különleges erdélyi válogatással

készülnek, vendégművészként
a marosvásárhelyi Demeter
Panni mellett Sőregi Annát
hívták meg, őt a Fölszállott
a Páva népzenei vetélkedőben
ismerhette meg a nagyközönség. A Párosan című új albumot
a zenekar délvidéki turnéja
után először hallhatja élőben
a budapesti közönség.

egyaránt teljes intenzitással
van jelen. Magát vizualistának,
képképzőművésznek nevezi.
Művészi pályáját a Pécsi
Művészeti Gimnáziumban
kezdte, a ’70-es évektől vesz
részt a hazai és nemzetközi
kiállításokon. A Karinthy

Szalonban látható, A szocialista
szürrealizmus titokzatos bája
című tárlatának képei a Kelet
és a Nyugat két jellegzetes
művészeti izmusának ötvözetéből jöttek létre. A művész a kor
vizuális lenyomatait szürreális
kép- és szövegmontázzsá,
a szocializmus hivatalos és hamis
művészetét a művészet
valóságává transzformálja.
A képanyag mellett megtekinthető az 1997-ben készült,
A Nagy Fehérvári Árvíz című fiktív
dokumentumfilm is, amely egy
soha nem létezett árvíz folyamatában, szürreálisan mutatja be
a rendszerváltás előtti képeket,
a realizmus irrealizmusban
való feloldódásában. A filmhez
a szöveget Esterházy Péter írta,
és az ő narrációjával hangzik el.

könyv

Family Tugedör Erlen Loe –
Különleges turnéra indult tavas�Doppler
szal a Quimby zenekar – Family
Tugedör címmel. A dzsemmelős

koncerteken a hattagú együttes
mellett az egyes tagok személyes formációi is színpadra
állnak. A rendhagyó kétórás
műsorban fellép Gerdesits Ferenc
dobos rockzenekara, a Marlboro
Man – amely csaknem egy idős
a Quimbyvel –, a billentyűs
Balanyi Szilárd saját neve alatt
futó produkciója (Galambos
Dorina, Kiss Flóra és Schoblocher
Barbara énekesnőkkel kiegészülve), a trombitás Kárpáti Dódi
Priváti Projectje, míg A Kutya
Vacsorájában az ütőhangszeres-énekes Varga Livius
és Gerdesits muzsikál együtt.
Hallható lesz a legfrissebb
projekt, az Aranyakkord – Kiss
Tibi (gitár, ének) és Vastag Gábor
zenei mixe –, de Mikuli Ferenc
basszusgitáros is egyedi meglepetéssel készül. A csapat februárban kelt útra, és Magyarország
nagyvárosait végigjárva március
29-én és 30-án Budapesten,
a Barba Negrában ér célba, hogy
egy óriási turnézáró örömzenéléssel tegyen pontot a családi
ügy végére.

A norvég írókat, főleg a híres
krimiszerzőt, Jo Nesbøt rajongva
szeretik a magyar olvasók.
Van köztük olyan is, aki nem
kegyetlen sorozatgyilkosok
után kutat, mégis egyre népszerűbb nemcsak hazájában, de
Magyarországon is. Erlend Loe
Doppler című könyve Lőrincz
Balázs Bendegúz fordításában,
a Scolar Kiadó gondozásában
jelent meg, és egy csapásra
a kortárs civilizációkritika regénye
lett. Az abszurd humorú komoly
történet egy sikeres középkorú férfiről szól, aki modern
Robinsonként egyszer csak
kifarol saját életéből, és a közeli
erdőben talál menekvést a fogyasztói társadalom elől. Sorsa
azonban mégsem a rengetegben
fejeződik be: a szerző háromré-

szes történetet kanyarított, így
csak a Doppler-trilógia befejező
részében árulja el, meddig
is tartható fenn egy ember
függetlensége a 21. században.

FILM

Most van most
Mindenki ismeri az Oltári nő című
romantikus komédiát, amelyben
a címszereplő (Julia Roberts)
megátalkodott módon minden
esküvőjéről lelép: egyszerűen
képtelen az elköteleződésre.
Szajki Péter márciusban mozikba
kerülő harmadik nagyjátékfilm-

je kicsit továbbszálazza
és dramaturgiailag izgalmasabbá
teszi a menyegzői szökés
toposzát. Egy teljes napot
szán – a személyiség teljes
kibontásával – az esküvőjéről
lelépő menyasszonynak (Tompos
Kátya). A történet szerint a hősnő
váratlanul eltűnik valahol
az oltár felé vezető úton, hogy
aztán hirtelen felindulásból egy
szabadnapos taxis autójában
kössön ki. A fiatal, laza sofőr
(Mohai Tamás) erre pont vevő,
és így közös útjukon immár zökkenőmentesen suhannak tovább
Budapest utcáin, terein, a város
környékén, sőt, a Balatonfelvidékre is eljutnak. A road
movie nemcsak a mai harmincas
fiatalok párkeresési problémáit,
„kapunyitási pánikját” ábrázolja
szellemesen és szemléletesen,
de egyben Budapest guide-ként
is jól működik.
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Jászberényi Sándor A lélek
legszebb éjszakája című novelláskötete 2017-ben nemcsak
az Aegon Művészeti Díj jelöltjei
közé került be, de elnyerte a Libri
irodalmi díját is. A közel-keleti
haditudósítóként ismertté vált
újságíró szépirodalmi műve szó-

koncert

Fény a magasból

Helyszín: Hadik Kávéház
Cím: 1111 Budapest, Bartók Béla út 36.
Tel.: 279-0920, www.hadik.eu
Borbély Szilárd
Nincstelenek című
2013-as regénye
megjelenésekor szinte
minden irodalmi toplistán
az élen végzett; a szakma
és a közönség szerint
sem született jobb
könyv abban az évben
Magyarországon.
A debreceni egyetem
régi magyar irodalom
tanszékén oktató József Attila-díjas író-költőnek
közel húsz kötete jelent meg 1988-tól 2014-ig,
amikor 50 évesen véget vetett életének. Március
20-án róla emlékezik meg a Hadik Irodalmi Szalon
a Fény a magasból című esten.

B OTO S É VA

B OZÓ A N D R E A

SZ ÁVA I V I K TÓ R I A

Káosz

Helyszín: Karinthy Színház
Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 130.
Tel.: 203-8994, www.karinthyszinhaz.hu
Sofia, a tanár, Emmi, az újságíró és Júlia, a terapeuta időről időre kávéházban találkoznak, hogy
megbeszéljék életük legfontosabb eseményeit.
Amikor a gondok túlzottan rájuk nehezednek,
megpróbálnak rájönni, mi az oka és következménye krízisüknek. A finn Mika Myllyaho drámájának
harmincas szereplőit nemcsak kávézókban látjuk,
hanem utcán, iskolában, hajókiránduláson, orvosi
váróban is, sőt, rendőrségi fogdában is, ahová egy
átmulatott éjszaka után zárják be őket. A darab
minden figuráját a három főszereplő alakítja.
Rendező: Horgas Ádám
Szereplők: Botos Éva, Bozó Andrea, Szávai Viktória

Újdonságok az FMH-ban
A tavasz érkezését is változatos programokkal
ünnepli az FMH. Március 1-jén country táncház egészíti ki a megszokott táncházak (ír, francia, moldvai)
palettáját. Március 3-án először lesz Újbudán
GamesDay, ebben a hónapban is működnek az élő
zenés klubok, 23-án lesz ismét Illés Klub – kivételes
produkcióval. Március 9-én és 23-án a szokásos
vasútmodellbörzére látogathatnak, a legifjabb
táncolni vágyókat pedig a Muzsikás együttes
táncháza várja keddenként 17 órától egy kis kézműveskedéssel egybekötve. Márciusban indul útjára
az otthonteremtéssel foglalkozó előadás-sorozat
szakértő környezettervező, dizájner vezetésével –
a részleteket keressék a szórólapokon és honlapon!

KARINTHY SZÍNHÁZ.
CSALÁDBAN MARAD.

Újbudai Babszem
Táncegyüttes
babszeminfo@gmail.com
www.facebook/ujbudaibabszem

Az Újbudai Babszem
Táncegyüttes március
14-én ünnepi műsort
ad a március 15-i
nemzeti ünnepünk
alkalmából a MOM
Kulturális Központban
Huszáros címmel.
A történelmi Magyarország táncaira kiterjedő
műsorban a férfiak a toborzás régi szokásait is
előadják. A legkisebbek, az óvodás Harmatocska
csoportosok tavaszt köszöntő játékokat, táncokat
mutatnak be.
Bővebb információ a 06/20/823-2843-as
telefonszámon.

Kitavaszodik
az A38-on
Helyszín: A38 Hajó
Cím: Petőfi híd budai hídfő
Tel.: 464-3940, www.a38.hu
Márciusban fedélzetre
lép a svéd indie zene legnagyobbika, a Peter Bjorn
and John trió, emellett
vonósokkal kiegészülve
láthatjuk a metálban utazó izlandi Sólstafirt, és itt
adja első magyarországi fellépését a kanadai
MC-rosszfiú, Madchild. A hazai vonalat többek
között A Dal műsorban nagyot menetelő Konyha,
a Budapest Bár és a Tudósok erősíti. E hónapban
is két hétfőn köthetjük össze a gasztronómiai
élményeket a zenével: Pátkai Rozina és Henri
Gonzo fellépéseivel folytatódik az A38 Étterem új
sorozata, a Beats & Bites.

BMK
Helyszín: Budapesti Művelődési Központ
Cím: 1110 Budapest, Etele út 55.
Tel.: 371-2760, www.bmknet.hu
Március 7–28. – Barangolás Magyarországon
az EZÜSTNET Egyesülettel – fotókiállítás. Március
9. 10.00 – BAAS képzőművészeti alkotókör. Március
12. 18.00 – Otranto és Gallipoli között – ProShow
előadás. Március 14. 18.00 – Kéknyúl deluxe – MÜPA
HD filmvetítés. Március 20.
18.00 – Umberto Boccioni
művészete – előadás.
Március 22. 18.00 – Tiszta
forrás 2. – A Víz Világnapja témanap. Március 26.
18.00 – Kalandozások Indiában – előadás. Március
29. 18.00 – Volt egyszer egy téka – Életrevalók
Filmklub. Március 30. 10.00 – Az elrabolt hercegnő
– mesefilmklub vetítés. Április 2. 18.00 – BMK
Galéria: Roskó Mária kortárs ékszertervező kiállítása.
Figyelem, AMIK rövidfilmpályázat – részletek
a bmknet.hu honlapon.

www.szinesfenymasolok.hu

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés
Újbudai cégek részére 10% kedvezményt
biztosítunk!
iroda@manualhungary.hu
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Helyszín: TEMI Fővárosi Művelődési Háza
Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 47.
Tel.: 203-3868, www.fmhnet.hu

mix

2019. április 14.

Személyes történelem
dokumentumfilmen
szövege életszagú, minden információ első kézből
való, és egyedi szemszögből mutatja be az adott kor
egy-egy szeletét. A dokumentumfilmes gondolkodásmód kialakulását már Tamás kisgyermekkorában
elindította egy képsorozat a Nézz, láss, kérdezz
sorozat egyik könyvében. Ezen egy egykori rét
történetét, a város ráépülését mutatták be rajzokkal,
amit egyenesen megrázónak talált. Talán ezért is
készítette el egy közeli benzinkút építése miatt
lebontott ház méretarányos makettjét, hogy annak
szépsége, formája legalább így megmaradjon.
Első filmje már az egyetemi évek alatt, 1997-ben
megszületett egy hazatért disszidens izgalmas
életéről, az alkotást az MTV is bemutatta. Maga
a rendező a Triptichon – Három filmballada című
produkciót tartja az egyik legfontosabb művének, ezt
Amerikában, Franciaországban és hazai mozikban is
nagy sikerrel vetítették, és hamarosan látható lesz
a Kelenvölgyi Közösségi Házban február 23-ától
induló filmklubban is. Itt minden hónapban kortárs
dokumentumfilmesek érdekes, ritkán látható
munkáival találkozhatunk, Kinyó Ferenczy Tamás
pedig a program házigazdájaként beszélget majd
az alkotókkal a műfaj és művek hátteréről. Emellett
játékfilmtervei is vannak, és az írás is egyre többet
foglalkoztatja, hiszen egy nemesi család egyik
utolsó sarjaként kötelességének érzi a fontos dolgok
megörökítését és a mélyen átérzett hazaszeretet
megjelenítését.
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Illusztráció: Nastia Sleptsova: Gréta (Csirimojó Kiadó)

Az Őrmezőn élő Kinyó Ferenczy Tamás rendező,
producer személyes hangvételű dokumentumfilmjeivel vívta ki a szakma és a közönség elismerését,
a közelmúltban a Látlelet egy kórházról – Tétényi
1956 című alkotása újbudai vetítésével terelődött
rá a figyelem. Dolgozott az MTV-ben és a Duna
TV-ben, tagja a Magyar Filmakadémiának, valamint
a Magyar Filmművészek Szövetségének. Az Amikor
az óra 11-et mutat, induljatok...! és a Kegyelem című
filmjével fődíjat kapott a 2006-os lakiteleki tévés
filmszemlén, a 13 nap remény című ’56-os filmszemlén pedig különdíjat nyert az előbbi.
Kinyó Ferenczy Tamás Újbudán kezdte filmes
karrierjét, már a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
folytatott magyar–német szakos tanulmányai során.
A rendszerváltás után 1992-ben, a Ménesi úton
újraindult intézmény első évfolyama különleges szellemi közeg volt, akik oda jártak, a mai napig tartják
a kapcsolatot, segítik egymást. A rendezői, operatőri
képzés mellett fotóriporteri és újságírói tanulmányokat is folytató fiatalembert édesapja amatőr filmes
tevékenysége és sikerei mellett újságíró, történész,
zene- és filmkritikus édesanyja munkája is inspirálta. Ferenczy Erika Alice egyedülálló gyűjteményt
hozott létre személyes történetek felkutatásával
és lejegyzésével (életútinterjúkat is készített a rendszerváltás után a Történelmi Igazságtétel Bizottság
mellett működő Oral History Archivum számára).
A gyűjtemény kezelésébe Tamás is bekapcsolódott,
szemléletét, személyes felelősségérzetét ez nagyban
befolyásolta. A tízezer oldalnyi életútinterjú-sorozat
ma is az őrmezői lakásban várja sorsát; minden
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B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR
1111 Budapest, Bartók Béla út 32.
Telefon: +36 1 787 00 39
E-mail: b32@ujbuda.hu
b32.jegy.hu • www.b32kulturter.hu
www.facebook.com/B32kulturter

1. péntek 10.00
a hÓnap alKotÓJa: ligeti zSuzSa
Grafika. A tárlat március 28-ig látható.
2. szombat 18.00
„De JÓ hazamenni oDa, ahol vÁrnaK…”
Az AKH Opera- és Dalstúdió ünnepi koncertje Albertfalva
alapításának 200. évfordulója és a nemzetközi nőnap tiszteletére
Részvételi díj: 600 Ft/fő, előzetes regisztráció alapján.
7. csütörtök 18.00
lelKem ÉtKe
Kásai Anna verseskötetének bemutatója. A részvétel ingyenes.
12. kedd 18.00
„SzÍnhÁz az egÉSz vilÁg…”
Szalai Sándor fotókiállításának megnyitója
A tárlat április 5-ig látható, hétköznapokon 10–19 óráig.
18. hétfő 18.00
CukRÁsZda – Albertfalvi gasztroklub Zsolti bácsival
zsoltibacsikonyhaja.blog.hu
Kossuth-kifli & Petőfi Sándor. Részvételi díj: 300 Ft/fő
19. kedd 18.30
nŐI saROk
Önismereti mesecsoport – Hol van a te aranytulipánod?
Vendég: Sólyom Ágnes pedagógus. A részvétel ingyenes.
23. szombat 10.00
FejeZetek alBeRtFalVa tÖRténetéBŐl
Előadás-sorozat
Az idén kétszáz éves Albertfalva és a terület múltjával
ismerkedhetnek az érdeklődők az egynapos előadás-sorozat
keretében: történeti áttekintés, római kori település, Albert Kázmér
herceg élete, asztalosipar és Mahunka Imre munkássága, a Magyar
Repülőgépgyár Rt. története, Albertfalva hitélete.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
30. szombat 10.00
meSÉK a teJÚton tÚlrÓl
Az Aranyszamár Bábszínház előadása
Berg Judit meséjében egy kisfiú és egy kislány összevesznek a
játszótéren. Addig ráncigálják mindketten a kisfiú biciklijét, míg az
elragadja őket a Tejúton túli mesés, ismeretlen világba. Ahhoz, hogy
hazajussanak, át kell haladniuk a Bátrak útján, amelyen izgalmas
kalandok várják őket. Részvételi díj: 900 Ft/fő

...
+ 1 tanfolyami ajánlat
kényeZtetŐ jÓGa
A klasszikus jóga gyakorlatokat gyógytornász segítségével
alakítottuk át, hogy minél jobb megoldást nyújtson a hétköznapok
során megterhelt izmok és ízületek kilazítására és erősítésére. Az
órákon mindenki személyre szabott segítséget kap, éppen ezért
minden korosztályt és minden edzettségi állapotú érdeklődőt
szeretettel várunk.
Foglalkozások: csütörtökönként 17.15–18.45 óra között.
Naprakész programajánlat:
facebook.com/Albertfalva200

KÖZÖSSÉGI HÁZ

1118 Budapest, törökugrató u. 9.
Tel: (06-1) 246-5253
e-mail: gkh@ujbuda.hu
ponTmagazin.hu/gazdagreT

KELENVÖLGYI
KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

KÖZÖSSÉGI HÁZ • 1116 BudapeSt, KardHeGy utca 2.
1/424-5363 • KKH@ujBuda.Hu
pontmaGaZIn.Hu/KelenvolGy
KÖnyvtÁr • 1116 BudapeSt, BaZSalIKom utca 24.
1/228-7340 • nyItva: H, cS: 13.00-19.00,
K, p: 9.00-16.00 (SZerdÁnKÉnt ZÁrva)

2. szombat 10.00
13. gazdagréTi Sakk kupa
Sakkbajnokság amatőr és Élő-pontos játékosoknak.
Nevezés személyesen, telefonon vagy e-mailben 2019. február
28-ig. A verseny szakmai vezetője, főbírója: Jakobetz László
FIDE-mester, országos versenybíró. Nevezési díj: felnőtt: 1500 Ft.
nyugdíjas, diák: 1000 Ft. Újbuda 60+ kártyával: 500 Ft

2. szombat 9.00–14.00
GarÁZSvÁSÁr
Asztalfoglalás és információ: kkh@ujbuda.hu, 424-5363

10. vasárnap 10.00
Vuk
Az örök klasszikus, amit sosem lehet megunni.
A Vuk című mesejáték Fekete István regényének feldolgozása. Vuk,
a kis róka sok-sok kalandot él át, míg felnő és a rókák népének
védelmezője lesz. Belépő egységesen: GKH Klubkártyával 900 Ft,
Klubkártya nélkül 1200 Ft

30. szombat 9.30
tavaSZÉBreSZtő cSalÁdI nap
– Kelenvölgyi Kalandtúra
A nevezési feltételekről a Kelenvölgyi Közösségi Ház és Könyvtár
Facebook oldalán valamint
a kkh@ujbuda.hu e-mail címen érdeklődhetnek.

22. péntek 22.00
reTro diSco
A 70-es, 80-as és 90-es évek legnagyobb hazai
és külföldi slágerei! DJ: D. Szabó Miki
Kapunyitás: 21.00-kor
Belépő: GKH Klubkártyával 1000 Ft, klubkártya nélkül 1500 Ft
30. szombat 18.00 – opereTT éS zenéS Színház
egy éleT muzSikája – kálmán imre gála
Az operett egyik legnagyobb mestere volt Kálmán Imre. A Jaj
cica..., a Te rongyos élet, a Shymmy szerzőjéről keveset tudunk,
magánéletéről pedig szinte semmit. Előadásunk a jól ismert
Kálmán-operetteken keresztül mutatja be az operett halhatatlan
óriását. Jegyár: GKH Klubkártyával 1000 Ft/fő GKH Klubkártya nélkül
1500 Ft/fő
31. vasárnap 10.00–13.00
digi klub - "nem cSak a húSz éveSeké a világ"
Minden hónap utolsó vasárnapján alapszintű számítógép és
táblagép közösségi óra indul. A részvétel regisztrációhoz kötött
a gkh@ujbuda.hu e-mail címen, vagy a +061-246-52-53-as
telefonszámon. Az órára laptop vagy táblagép szükséges, ezt NEM
biztosítjuk. A férőhelyek korlátozottak. A részvétel ingyenes.
Keddenként 10.00-től
babamaSSzázS – 3–24 hónapos gyermekek részére
A masszázs segít a babának, hogy könnyebben feldolgozza
születése emlékeit, enyhíti a hasfájást, kedvezően befolyásolja
a szülő-gyermek kapcsolatot, fejleszti a kapcsolatteremtő
képességet, erősíti az immunrendszert.
Előzetes bejelentkezés szükséges: Bogner Kitti
foglalkozásvezetőnél a 30/628-9755-ös telefonszámon.
Részvételi díj: 1500 Ft/alkalom
Páros héten szerdánként 10.00-től
ÖrÖmfeSTéSzeT
Nincs szükség előképzettségre vagy különleges tehetségre.
Az alkalmak során olyan technikai fogásokat tanít meg Brassai
Gabriella festőművész, amelyek ismeretével gyönyörű pasztell, akril
vagy akvarell képeket alkothatsz. Érdeklődni a 20/217-9055-ös
telefonszámon lehet. Részvételi díj: 6500 Ft/alkalom,
vagy 25000 Ft/5 alkalom

22. péntek 18.00
KelenvÖlGyI FIlmKluB
Szilánkok (Balog Gábor–Domokos János–Pápai Gergely filmje)

30. szombat 12.00–14.00
eGy Falat KelenvÖlGy
Közös sütögetés a közösségi ház kertjében.
A szalonnasütés hozzávalóit a közösségi ház a készlet erejéig
biztosítja, ezért ha gondolod, hozd magaddal
a sütnivalódat!
április 6. szombat, 9.00–14.00
GarÁZSvÁSÁr
Asztalfoglalás és információ: kkh@ujbuda.hu, 424-5363
Új tanfolyamok
Érlelő tornÁval a SIKereS tanulÁSÉrt
Alapozó terápiás mozgásfejlesztő óra az agy természetes érési
folyamatainak elősegítésére, meggyorsítására 5–10 éves korig.
Kedd, csütörtök: 16.30–17.30
Foglalkozásvezető: Nyikáné Kökény Dóra
Jelentkezés és információ: 20/4773912,
erlelo.torna@gmail.com
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: 70/7711302, imreszilvia3@gmail.com
...
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

2019. márciusi
programok

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

Közösségi Ház

2019. máRcIusI
pRoGRAmok

2019. márciusi
progrAmok

AlbertfAlvi

Őrmezei

Közösségi Ház

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

1. péntek 16 óra Nagyterem
ÚjBudai Botladozók tánCház
Tánctanítás a Cavinton Néptánccsoport, a Vadrózsák
Néptáncegyüttes szenior csoportja közreműködésével.
Táncos előképzettség nélkül is bárki becsatlakozhat!
Belépő: 300 Ft
1. péntek 18 óra Társalgó galéria&kávézó
A HónAp Művésze
dr. Mann Judit, a BMK 34. Vizuális Művészeti Hónap fotópályázat I.
helyezettje fotókiállításának megnyitója
Moderátor: Keserű András szakreferens, a galéria házigazdája.
Megtekinthető: április 2-ig. A belépés díjtalan.
2. szombat 13–18 óra Nagyterem
TAvAszCsAlogATó A CAvinTon népTánCegyüTTessel
Színes, szélesvásznú családi délután a tavaszvárás jegyében. Ízelítő
a programból: kézműves foglalkozások a farsang hagyományaival,
néptánc-gyorstalpal/ával/ó, fánk-faloda, móka, kacagás...
Csalogasd velünk a Tavaszt! Egyéni belépő: 600 Ft, családi: 1500 Ft
9. szombat 19 óra Nagyterem
verses virTus – művészetek találkozása
a Hölgyek Ünnepén. Költészet, muzsika, tánc.
Ezen a különleges estén a flamenco és a jazz hagyománya
találkozik többek között Nagy László, Szécsi Margit és Lorca
költészetével. Az est három előadója: Bajnay Beáta (tánc), Kézdy
Luca (hegedű) és Liszi Melinda (vers, ének). Belépő: 1500 Ft
21. csütörtök 10 óra Nagyterem
egyszer volT… A kiskondás
– az Ákom-Bákom bábtársulat előadása /Óvodás Bérlet/. Egyedi
belépésre csak előzetes egyeztetés alapján van lehetőség.
23. szombat 10 óra Nagyterem
CsAládi HéTvégi MATiné
Pulcinella éneke – Nizsai Dániel bábelőadása
Zenés vásári bábjáték a commedia dell’arte Vitéz Lászlójának
főszereplésével, aki imádja az életet, imád énekelni, és ettől még
olyan orvul támadó galád ellenségek sem tudják eltántorítani, mint
az oroszlán, a halál vagy az ördög…
Jegyár: 800 Ft, családi: 2100 Ft/3 fő, 2900 Ft/4 fő
23. szombat 19 óra Nagyterem
virágzó vAdrózsák
10 éves az Alapítvány a Magyar Népi Kultúráért, a Vadrózsák
Néptáncegyüttes fenntartója. Művészeti vezető: Onodi Attila
(Népművészet Ifjú Mestere, Magyar Bronz Érdemkereszt)
Női asszisztens: Onodiné Csécsi Katalin (Népművészet Ifjú Mestere).
Kísér a Dűvő Zenekar. A férőhelyek száma korlátozott. Belépés
kizárólag előzetes regisztrációval. Belépődíj: egyéni adomány,
mellyel az Alapítvány támogatható.
30. szombat 19 óra Nagyterem
noszTAlgiA TánCesT BAkACsi BélávAl
Asztalfoglalás, jegyvásárlás személyesen hétfőtől-péntekig, 10–18
óráig. Érdeklődni: 309-0007, e-mail: okh@ujbuda.hu. Belépő: 1500 Ft
induló tanfolyamunk
BaBamasszázs
A foglalkozás 3–24 hónapos gyermekek számára
ajánlott. Időpont: hétfőnként 10 órától.
A foglalkozás időtartama: 40–45 perc
Díja: 1500 Ft/alkalom

Selyemút
Costa Ricától
Újbudáig

Látványos, magával
ragadó és nagyon
koncentrált. Így jellemezhető a légtorna, vagy
ahogy Zetelaki Réka nevezi,
a légtánc. Bár különösebb
táncos vagy sportolói múlttal
nem rendelkezett, valósággal megbabonázta a selyem anyagok lebbenése.
A kezdeti hobbi lassan hivatássá vált,
Costa Rica után itt, Újbudán.

a selyembe költöző bogarakkal, a fákat uraló
bőgőmajmokkal is.
A sikertelen próbálkozások után egy véletlen
révén került Réka egy helyi stúdióba, ahol fél évig
tanított, és többször fel is lépett. Innen egészen
a világ legdélebbi pontjáig, a Patagóniában
található Ushuaiáig utaztak, útközben tanítással
és fellépésekkel, és a silk – ami nem kis darab –
végül egy ecuadori családhoz került. – Miután hazajöttünk, egy hónapon belül felvettek egy óbudai
stúdióba, tavaly szeptembertől pedig az Inspirál
Cirkuszközpontban is adok órákat gyerekeknek
és felnőtteknek egyaránt – mondta el Réka.
Ahogy tíz évvel ezelőtt a hiphop, úgy terjed ma
a légakrobatika is. Ez annak is köszönhető, hogy
sok stúdióban együtt oktatják a rúdtánccal és más
„csajos” sportokkal, de a cirkuszos, akrobata vonal
is nagyon erős, mint például az Inspirálban. Nagyon
sokan űzik kiegészítő sportként, balett vagy
ritmikus gimnasztika mellett, hiszen túl azon, hogy
erősíti a törzsizmokat, növeli a hajlékonyságot
is. Bár amint Réka példája mutatja, különösebb
előképzettséget nem követel magának ez a sport,
alapvető állóképesség mégis szükségeltetik,
felnőtteknél pedig kiemelt hangsúlyt kap az órák
előtti bemelegítés és a nyújtás is.
A fizikális hatásokon túl a légtánc mentálisan
is jótékony. Egyrészt óriási koncentrációt igényel,
így nagyon jól ki lehet kapcsolni, el lehet engedni
a mindennapi problémákat. Másrészt nagyon jót
tesz az önbizalomnak is. – Amikor levetem magam
a mélybe, és sikerül a gyakorlat, óriási „wow
élményem” van, hogy „ez az, megcsináltam”, és ez
fantasztikus – számolt be Réka, hozzátéve, van
olyan tanítványa is, aki a tériszonyától szabadult
meg a légtánc révén. Az órák célja elsősorban
az, hogy mindenki jól érezze magát. Ezt bizonyára
sikerül is elérni, a szülők ugyanis néha már azzal
fegyelmezik a gyerekeket, hogy ha nem viselkednek jól, akkor nem mehetnek légtornára. Egy kicsit
olyan ez, mint egy játszótér, ahol mindannyian
a legmenőbb trükköket, ugrásokat tanuljuk meg,
saját határainkat túlszárnyalva.
Tapody-németh katalin
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– Először a karikákat láttam meg egy stúdióban,
aztán jöttek a selyemszálak. Nagyon vonzott
a légtánc, de nem gondoltam, hogy képes lennék
rá – meséli az eredetileg újságíró Zetelaki Réka.
A kezdeti szimpátia az első próba után megszállottságba csapott át, utána már nem volt megállás.
Bár elmondása szerint korábban is sportolt, egyik
mozgásforma sem jelentett igazi motivációt
számára. Nem úgy, mint a légtánc. Az edzések
mellett elkezdett amatőr versenyeken is indulni,
hónapról hónapra fejlődött, az igazi lökést azonban
egy egész éves hátizsákos túra adta meg számára.
– Amikor a barátommal, Balázzsal eldöntöttük,
hogy nyakunkba vesszük Dél-Amerikát, éreztem,
itt az idő, most megvalósítom az álmom, és ebből
fogok élni. Indulás előtt elvégeztem egy sportoktatói tanfolyamot, és becsomagoltam a silket is,
ami mellett túl sok mindennek már nem is maradt
hely – mesélte. Első állomásukon, Costa Ricán
mondhatni, nem fogadták tárt karokkal, főként,
hogy a helyiek előtt ismeretlen ez a mozgásforma.
A gyakorlás során új kihívásokkal kellett megküzdenie: a trópusi forróság és a páratartalom mellett
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A történelem megismerése nehéz feladat,
általában töredékes információkból kell
kirakni a puzzle-t. De van amikor szerencséjük
van a kutatóknak, és beszédes tárgyakkal
találkoznak.
Viselettörténeti sorozatunk most a Magyar
Nemzeti Múzeumba visz minket, ahol a történelmi
Magyarország jeles személyeihez és eseményeihez kapcsolódó tárgyakat, emlékeket is gyűjtik.
Ez egyaránt vonatkozik a mára és a régmúltra,
tehát ha előkerül egy tárgy, például aukción, akkor
a múzeum igyekszik megvásárolni. Az is sokszor
megesik, hogy kései örökösök hoznak be akár száz
évnél idősebb emlékeket, ma is kerülnek elő kincsek, mint például a nemrég nagy figyelmet keltett
filmhíradó-felvételek Ady Endre temetéséről.
Azt a koronázási díszöltözetet, amelyet Kollár
Csilla, a textilgyűjtemény muzeológusa mutatott
be nekünk, az 1960-as évek elején vette meg
a múzeum az örökösöktől. A gyűjtemény modern,
biztonságos raktárában egészen régi, 15. századi
emlékeket is őriznek, mert nemcsak a gyűjtés
és a bemutatás, de a megőrzés is feladatuk, tehát
a ruha jó helyen van. Az nem múlik el nyomtalanul,
hogy számos kiállításon volt már látható, több
ponton kellett javítani, konzerválni. Különösen
szerencsés azonban, hogy erről az öltözetről két
régi fotográfia is van a múzeumban, így Tompos
Lilla kutatásai nyomán ma már sok részletében
ismerjük a történetét, értjük jelentését.

Egyszeri alkalom
Ezt az öltözetet Mailáth György országbíró felesége, Prandau-Hilleprand Stefánia viselte először,

méghozzá egy egészen különleges eseményen:
1867-ben, Ferenc József császár magyar királlyá
koronázásán Stefánia palotahölgyként Erzsébet
királyné kíséretéhez tartozott. A nemesi család
új ruhát varratott erre az alkalomra, valószínűleg
egy pesti szabóságban, az elérhető legszebb,
legdrágább és legjobb anyagokból. Ez nem túlzás:
hiába telt el 152 év azóta, az uszályos szoknyát
még nem kellett javítani.
A koronázáson már fotográfus örökítette meg
a királyi párt és kíséretet, és a képek megvannak
– ha valaki elmerülne bennük, üsse fel Tomsics
Emőke Kacagány és camera című könyvét. Stefánia
is a varázsdoboz elé állt, a képen fehér ruhaderekat
viselt a szoknyához, nem a ma ismert bordót.
Az örökösöktől azonban egy olyan fotót is kapott
a múzeum, amelyen már a ma látható bársony
derekat viseli Stefánia egyik rokona a millenniumi
ünnepségek alkalmával. A kép tanúsága szerint
az öltözetet több ponton átalakították, ekkor
készülhetett hozzá a fémszálas csipkével díszített
bordó bársonymente is.

Mesélő varrások
Egy ilyen öltözetre pillantva a szakértő már
a részletek vizsgálata nélkül is tehet bizonyos
megállapításokat. Például, hogy a ruhaderék elöl
fűzött, ami jellegzetes vonása a magyar nemesi
öltözetnek, ebben az időben a párizsi divat szerint

Fotó: Magyar Nemzeti Múzeum

Ládafia

készült alkalmi ruhák gombokkal kapcsolódtak,
általában hátul. Ekkoriban már nem feltétlen volt
tartó funkciója a magyar fűzésnek, Erzsébet koronázási ruháján is csak gyöngysorokkal imitálták.
Ezen a ruhaderékon azonban még van szerepe e
megoldásnak, a bevarrt halcsontokkal együtt szép
karcsú sziluettet kölcsönöz viselőjének.
Szintén a magyar nemesi öltözet hagyományos eleme a díszkötény, amely jelen esetben
fémszállal hímzett. Ez a szegényebb rétegektől
érkező elem jó kétszáz évvel korábban terjedt el
a nemesi ruhákon, amikor a háborúzó urak helyett
az asszonyok vezették a gazdaságot, és a dolgos
élet jelzésére kötényt kötöttek. Egyéb tekintetben
a díszruha megfelelt a kor divatos sziluettjének,
széles, abroncsos alsószoknyával viselték, és a ma
láthatónál minden bizonnyal visszafogottabb volt
a tüll ruhaujj.

Fotó: Magyar Nemzeti Múzeum
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Ám mivel az ilyen különleges, ünnepi öltözeteket
nemzedékeken át őrizte és használta a család,
később átalakították. Az 1896-os millenniumi ünnepségekre buggyosabb ujjakat és egy kis bővítést
kapott a ruhaderék – eleve részekből szabták,
így az átalakítás kicsit sem volt feltűnő. Sőt,
az 1896-os fényképen zárt nyakrésszel szerepel,
tehát nappali öltözetnek felelt meg, míg a korábbi
koronázáson, estélyi ruhaként, szabadon hagyta
a dekoltázst. A szoknyába a 19. század végén már
nem tettek abroncsot, bizonyára ekkortájt kerültek
bele szalagok, hogy a kor divatjának megfelelő
harangalakúra lehessen összehúzni. A megőrzött
ruha tehát mindig változott egy picit, éppen csak
annyit, hogy divatos maradhasson.

Ősiség
Egy ilyen öltözetnél azonban nem elég, ha megfelel
az aktuális divatnak, azt is be kellett mutatnia,
hogy nem felkapaszkodott, hanem régi család sarja
viseli. Ezért gyakran tettek át régebbi ruhákról
egyes elemeket az újakra. Mailáth Györgyné
díszruhájánál ilyenek a hattyúnyakat formázó
aranyozott ezüstkapcsok – melyek legalább száz
évvel korábbiak – vagy az ezüstszálas, vert csipke
díszítések a mente és a szoknya szélén. Ami viszont
új volt akkor, és biztos, hogy még a nemesi családok
közül sem mindegyik engedhette meg magának,
az a szoknya aranyozott hímzése. Az anyagra rajzolt
mintát leírhatatlan változatosságban megnyomott,
fonott vagy csak rendezett lemezkék követik le, így
az amúgy is különleges, ripsz selyemből készült
szoknya egyre szédítőbb, ahogy közelebb hajolunk
hozzá.
Bár e ruhák évtizedekig a családban maradtak,
a két világháború között oly nagyot változott a női
öltözködés, hogy akkor már inkább csak a férfiak
nyúltak vissza őseik díszes holmijához. Aztán 1945
után megsemmisültek, padlásra vagy külföldre
kerültek az örökölt darabok. Nagy szerencse,
hogy egy ilyen jellegzetes, a kor számos szokását,
megoldását és vetületét tökéletesen példázó ruha
múzeumba került, így jobban megismerhetjük,
hogyan is öltöztek eleink. És nem csak mi: ez a kincs
a világot járja, ma már minden égtájon tudható,
milyen is volt a magyaros viselet a 19. században.
Bolla György

Fotó: ujbuda.hu, Fortepan
Amikor a köztiszteletben álló író, Móricz Zsigmond
1942. szeptember 5-én befejezte földi pályafutását, a ma róla elnevezett téren javában folyt
az építkezés. De már évtizedekkel korábban fontos
csomópont volt, mert az akkor még névtelen
közterületen 1912-ben alakították ki a villamosés HÉV-közlekedés bonyolítására alkalmas
hurokvágányt. A sínhurok közepén kis parkot is létesítettek – ide került 1930-ban Szent Imre szobra
–, a házak pedig homorú homlokzatokkal övezték
az öt út összefutásánál kialakuló teret, amely
e koncentrikus elrendezésről kaphatta a körtér
elnevezést. A folyamatosan fejlődő Dél-Buda egyre
több és több villamosviszonylatot követelt, ezek
nagy része érintette a körteret. Egy 1940-es fotó
tanúsága szerint az itt átszálló, megpihenni vágyó
utazóközönséget már jegenyefás, dísztavas park
várta. Éppen a mai Gomba helyén.

A célszerűség jegyében
Ha ma tüntetnének el egy ilyen zöld felületet, hogy
a helyére macskakő, vasbeton és acélsínek kerüljenek, nagy volna a felzúdulás. 1942-ben azonban
a fejlődő város tervezői még másként gondolkodtak. A közlekedési csomópont épületére kiírt

tervpályázat 2. helyezett elképzelését Schall József
tervei szerint valósították meg, gyorsan: még
abban az évben átadták az új HÉV-végállomást.
A kör alakú épületet három visszafordító vágány
kerülte meg, hiszen Budafok-Nagytétény,
illetve Budafok–Budaörs–Törökbálint irányból
is ide futottak be a nagy befogadóképességű
szerelvények. A létesítmény három helyiségén
a várótermes pénztár, a dolgozóknak fenntartott
pihenő- és szolgálati helyiség, illetve egy eszpres�szó osztozott, utóbbi trafikkal, sőt, IBUSZ-irodával
kiegészülve. A befelé lejtő tető külső oldalán világító doboz vonult végig, rajta fémbetűs feliratokkal,
de nemcsak ez próbálta pótolni az eltüntetett park
szépségét, hanem a kör közepén elhelyezett kút is,
Szomor László kő domborműveivel.
A számtalan villamos- és HÉV-viszonylat kusza
vágánydzsungelt eredményezett. Mind az öt ide
befutó úton villamos járt, és az építők célja akkor
az volt, hogy a körtéren bármelyikről bármelyikre
át lehessen váltani, ha forgalmi zavar támadna.
A háború után ez nem változott, csak a közterület
neve: 1945-ben Móricz Zsigmond nevét kapta meg
a korábban Horthy Miklósról elnevezett körtér.

Legendák tere
A számtalan közlekedési csomóponti épület
közül semmivel sem emelkedett ki a Gomba,
ám az 1956-os események egyik fontos
színtereként a Móricz bevonult Budapest
legendáriumába. Az ok prózai: a körtér stratégiai
ponton feküdt, erre akartak áthaladni a Balaton
irányából érkező szovjet hadoszlopok is. Több
fegyveres csoport tevékenykedett a téren,
barikádokkal, Molotov-koktélokkal, géppuskafészekkel. Egy lövészszakaszt éppen a Gombában
helyeztek el, november 4-én pedig egy T–34-es
harckocsi és egy légvédelmi ágyú is került
mellé – derül ki Eörsi László történész A „budai
srácok” című, a budai harcokat részletesen
feltáró könyvéből. A november 5-én véget ért,
sok civil áldozattal járó Móricz Zsigmond körtéri
csatában több szovjet harckocsi és teherautó
megsemmisült, számos épület szenvedett
hatalmas károkat.
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Gomba
a városban

Újbuda talán legismertebb épülete
annyira közhely, hogy legtöbben bizonyára
pillantásra sem méltatjuk dolgunk
után loholva. A Gomba időtlen tömbje
mégis mintha a városrész origója lenne.

mesélő falak

– Highlights of Hungary

grafika: facebook.com/highlightsofhungary

1. helyezett – Poket
Zsebkönyvek
2. helyezett – BP Underground
Hip Hop film
3. helyezett – Sztalker Csoport
4. helyezett – Mindenki
Fogadjon Örökbe Egy
Kiskutyát
5. helyezett – Mathias Corvinus
Collegium
6. helyezett – Köbli Norbert,
forgatókönyvíró
7. helyezett – KockaCsoki
8. helyezett – Arany-Michelsz
Tímea, református lelkész
9. Helyezett – Ligeti Bolt
10. helyezett – Add Tovább
Kicsi-szív és Kicsi-kard szerelme gyümölcseként megszületik Pillangó, a gyönyörű lány. Felcseperedve, szülőfaluját elhagyva Pillangó gésának szegődik a gonosz Goróhoz, majd
beleszeret a Nyugatról érkezett katonába, Pinkertonba. De
a fess fiatalember nem az, akinek mutatja magát, és a romantikus mese hamar drámai fordulatot vesz.

A Pillangókisasszony szomorú, mégis felemelő története
a varázslatos Japán kulisszái közé vezeti olvasóját. Giacomo
Puccini operáját Acsai Roland ihletett tolla dolgozta át a gyerekek számára, a finom illusztrációk Szimonidesz Hajnalka
keze munkáját dicsérik. A CD-mellékleten a zenemű részletei
csendülnek fel.

A Super Channel különdíját idén
egy, a vakok és látássérültek
számára kifejlesztett olvasókesztyű, a Gloveye érdemelte
ki, ami egyből duplázott,
ugyanis a KPMG különdíját
is elhozta. Arany-Michelsz
Tímea református lelkész,
a Marie Claire, a Mathias
Corvinus Collegium a Brain Bar,
az Egyszülős Központ pedig
a Miniszterelnökség különdíját kapta, míg a Coca-Cola
„Fenntartható közösségek”
különdíját a Nagy Lépés
Futárszolgálat nyerte el.

Acsai Roland:
Pillangókisasszony
A Pillangókisasszony felemelő
története a varázslatos Japán
kulisszái közé vezeti olvasóját.
Giacomo Puccini operáját Acsai
Roland ihletett tolla dolgozta

e ll é k

www.holnapkiado.hu
2900 Ft

9 789633 492444

Pillangokisasszony_borito.indd 1
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át a gyerekek számára, a finom
illusztrációk Szimonidesz
Hajnalka keze munkáját dicsérik.
A CD-mellékleten a zenemű
részletei csendülnek fel.
A könyv ára:
30% kedvezménnyel 2030 Ft
Holnap Kiadó könyvesboltja,
1111 Budapest, Zenta utca 5.
www.holnapkiado.hu
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(kiemelten az újbudai
kötődésűek)

lettel

A Gombán most is várótermes pénztár és kávézó
osztozik, de szolgálati szoba helyett étterem foglalja
el a harmadik körcikket. Ezzel, a körülötte felállított
padokkal és a kellemesen átjárható, szellős
térkialakítással emberléptékű hellyé vált, évtizedek
után először. Bár építészetileg nehéz különlegesnek
beállítani, a Gomba megújítása mégis szakmai
nívódíjat hozott, mert egyszerű, karcsú alakja kiállja
az idő próbáját, méltó Budapest egyik legfontosabb
tömegközlekedési csomópontjához. Megéri néha
megállni, és megfigyelni, ahogy a napfény cikázik
az oszlopok között, vagy ahogy az esőben élesen
kirajzolódik az épület köré „rajzolt” ’56-os emlékmű
szövege, és ahogy egy pillanatra megpihennek
néhányan a rohanó tér közepén.
Bolla György

A Highlights of Hungary 2013 óta
szigorúan szakmai alapon gyűjti
és kategóriák nélkül egy platformon mutatja be a hazai kreatív
sikereket. Amint az oldalukon
olvasható, a HoH „egy közösség,
egy független, minden körülmények között érték alapú gyűjtés”.
A mindenkori kurátori csapat tíz
felkért szakemberből áll – idén
többek között Bagi László
újságíró, Bonta Gáspár belsőépítész, Böszörményi-Nagy Gergely,
a Brain Bar alapítója, Martinkó
József építészet- és dizájnkritikus
volt köztük –, akik a kreatív ipar
különböző területeit képviselik.
Ők minden év decemberében
jelölik ki azt az 55 aktuális
projektet, amelyeket érdemesnek
tartanak a hazai kreatív szektor
legizgalmasabb, legkiemelkedőbb
tartalmainak címére. A jelöltek
hivatalos felkérése után a közönség januárban, a Highlights of
Hungary weboldalán ismerhette
meg a projekteket, és szavazhatott a legjobbra.

A legjobb tíz projekt

CD m

Kölcsey Ferencet idézi
a legutóbb idén február
elején kiosztott Highlights of
Hungary (HoH) díj jelmondata.
A Super Channel ügynökség által szervezett, az év
legjobb kreatív projektjeit
kereső elismerést ezúttal is
tízen kapták meg a közönségszavazatok alapján, köztük
három részben vagy egészben
újbudai vállalkozás.

Romlás virágai
A körtéri közlekedés története változások
litániája, hiszen nemcsak viszonylatok, hanem
villamostípusok is cserélődtek az évtizedek során,
és például a Tátráknak tágabb ívű fordulóra van
szükségük, mint amilyet itt eredetileg létesítettek.
Ezért a metróépítés előtt is többször iktattak ki
vágányokat a forgalomból – hogy aztán később
visszakerüljenek oda –, szűntek meg kapcsolatok,
épültek ki újabbak. A toldozás-foldozás a Gombát
nem érintette, az elmaradt felújítások, az elnagyolt
átalakítások azonban nem tettek jót az amúgy sem
különösebben dekoratív épületnek. Az 1980-as
évek színes fotóin már elég lehangoló a látványa,
arra pedig mind emlékszünk, milyen állapotban
volt a körtér és maga a Gomba az ezredfordulón.
Ám a 4-es metró építésekor a körtér és azon belül
a Gomba megújítására is lehetőség adódott, így
ismét tervpályázatot hirdettek. A nyertes mű nem
eltüntetni szándékozta Schall József időközben
műemlékké nyilvánított épületét, éppen ellenkezőleg: ha már forgalmi funkciója megszűnt, vissza
akarta adni a városlakóknak.
A Gombán eredetileg egy elegáns könnyűfém
rácsszerkezet tartott négyzet alakú üvegtáblákat,
a mai technológiával ezeket hatalmas, hajlított
üvegtáblákra lehetett cserélni. Mivel a vasbetonszerkezetet addig is karcsú oszlopok támasztották,
ezzel az üvegezéssel, valamint a homlokzat,
a környezet megtisztításával végre ismét kinyílt

Havonta megjelenő
könyvajánlónkban sorra
vesszük az irodalmi élet
újdonságait, legyen szó
klasszikus, kortárs,
gyermek-, tudományos
vagy ismeretterjesztő
olvasmányokról egyaránt.

Puccini Acsai Roland Pillangókisasszony

A Gomba ezután visszatért a hétköznapokba,
a közlekedést azonban rendszeresen átszervezték
körülötte. A legnagyobb módosítás 1963-ban érte,
amikor a HÉV helyét átvette a 41-es és a 43-as
villamos. Ezek azonban jóval kisebb kapacitással
üzemeltek, mint a korábbi szerelvények, így
a peronon lógás vagy a „tujázás”, azaz az ütközőn
utazás állandó szokássá vált, sok balesetet okozva.

könyvajánló

a Gomba, mintha csak virág lenne, és újra befogadta
az utazókat. A tér is teljesen megújult körülötte,
és ezúttal rendesen, nem csak tessék-lássék
felülaszfaltozva a síneket. A metrónak és az új
villamos-összeköttetési rendszernek köszönhetően
ma ismét Budapest egyik legfontosabb csomópontja a Móricz, ám a tér, hála az átfogó rendezésnek,
most valahogy kilépett az időből. Az egyszerű,
kör alakú épület jelenlegi formájában kortalan,
ugyanúgy lehetne friss építés, mint ahogy 77 éves,
a környezete azonban egyértelműen modern.

vészetben meg kell szabadulni
az I. világháború előtti csicsás
stílustól, meg kell teremteni
a forma és a funkció egységét.
Az alapító atya, a berlini
születésű Gropius – aki ötven éve
hunyt el Bostonban – 1919-ben
a város felkérésére vont össze
Weimarban két művészeti iskolát,
amelyek még a háború előtti
elsüllyedt világban gyökereztek.
Jóllehet Gropius építész volt,
a Bauhaus név a hajdani építőmesterek céhére utal, az alapító
okiratnak tekinthető pamflet
pedig az Ismeretlen építészek
kiállítására készült, az iskola
eleinte nem az építészetre
fókuszált, nem is volt ilyen
részlege. Gropius kiáltványában
nem szerepelnek olyan, később
a radikális megújítóként
emlegetett Bauhaushoz kötődő
fogalmak, mint az ipar vagy az új
technológiák. A meghirdetett
program szerint eredetileg
az volt a cél, hogy létrehozzák
„a mesteremberek egyfajta
új cégét, mentesen azoktól

az osztálykülönbségektől, amelyek gőgös kerítéseket emeltek
a mesterember és a művész
között”. Gropius és alapító társai
– köztük Johannes Itten svájci
festő vagy Gerhard Marcks német
szobrász – olyan iskolát képzeltek
el, ahol a művészpalánták komoly
szakképzést kapnak: tanítottak
fémfeldolgozást, asztalosságot,
textilkészítést, kerámiaművességet, tipográfiát, díszlettervezést
és még hosszan lehetne sorolni.
Hamarosan olyan művészek csatlakoztak a Bauhaushoz az egyes
mesterségek műhelyeinek
vezetőiként, mint a svájci festő,
Paul Klee, orosz kollégája, Vaszilij
Kandinszkij, vagy a magyarok közül
a festő-fotóművész-formatervező,
Moholy-Nagy László és az építész-formatervező, Breuer Marcell
(előbbi a fémműhely, utóbbi
az asztalosműhely élén állt).
A németországi weimari köztársaság zűrzavaros éveiben persze
a Bauhaus sem lehetett a béke
szigete, már csak azért sem,
mert a szociáldemokrata veze-

tésű városban sokan visszasírták
a hagyományos művészeteket,
a polgárokat zavarták a Bauhaus
népe által olykor megrendezett
látványos avantgárd demonstrációk. A konzervatív politikai nyomás
hatására végül a Bauhaus 1925ben áttelepült Dessau városába,
bár egy kisebb csoport Weimarban
maradt, és a háború előtti iskola
örököseként működött tovább.
A viharok a költözéssel sem
ültek el, de azért Dessauban még
meg tudott épülni a Bauhaus
Gropius által tervezett iskolaépület, elkészültek a mesterházak,
ahol az ott tanító művészek laktak,
gyakran családostul. (Mindezek
1996 óta az UNESCO világörökségi
listáján szerepelnek a weimari
és berlini Bauhaus-épületekkel
együtt.) Maga Gropius azonban
a sok konfliktus nyomán 1928ban lemondott az intézmény
vezetéséről, utóda a svájci építész,
Hans Emil (Hannes) Meyer lett.
A szociális kérdésekkel is foglalko-

zó Meyer túl baloldali volt az akkor
már náci nyomás alatt álló városvezetésnek, így 1930-ban mennie
kellett – hiába születtek az ő
idejében is nagyszerű épületek
– sok hozzá közel álló mesterrel
és tanítvánnyal együtt. Őt követte
az a Ludwig Mies van der Rohe, aki
minden addiginál erőteljesebben
az építészképzés felé fordította
a Bauhaust, megszüntetve
a nyereséges iparművészeti
tevékenységet. Mies van der Rohe
mindent megpróbált, hogy távol
tartsa a politikát, ám ez lehetetlennek bizonyult. Dessau önkormányzata 1932 őszén megszüntette
a minimum baloldali fészekként
kezelt Bauhaus támogatását,
így ismét menniük kellett. Mies
van der Rohe a saját pénzéből
próbálta meg Berlinben újraéleszteni az iskolát, ám nem sokáig
bírta. A Gestapo 1933 tavaszán
bezáratta a kommunistagyanús
intézményt, és ugyan később
még visszakapták a működési
engedélyt, a Bauhaus
vezetői akkor már
maguk döntöttek úgy,
hogy nincs tovább.
Az iskola legismertebb alakjai
többnyire még időben
emigráltak a náci
Németországból,
sokan NagyBritanniában,
az USA-ban,

A Wassily-széket, illetve különféle utánzatait ma is gyártják, de
bizonyára egy korabeli példány
kerül a centenáriumra megnyíló
Bauhaus Museum Dessauba, ahol
minden eddiginél több Bauhaustárgyat és -dokumentumot tudnak
majd kiállítani. A spanyol addenda
architects építésziroda által
tervezett 3500 négyzetméteres
acél-üveg épületet a tervek szerint
idén szeptemberben adják át, de
egyes területeit már tavasztól
birtokba veheti a nagyközönség,
a Bauhaus nyitottsága jegyében.
Szabó Márta
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Bauhaus = Walter Gropius.
Bauhaus = Hannes Meyer.
Bauhaus = Ludwig Mies van
der Rohe. Mindhárom állítás
igaz, hiszen mindhárom építész
vezette egy ideig az éppen száz
éve alapított Staatliches Bauhaus
nevű német művészeti iskolát.
Azt nem lehet állítani, hogy mindegyikük ugyanúgy működött vagy
gondolkodott volna, ám egyikük
sem adta fel azt az alapeszmét,
hogy az építészetben, az iparmű-

Fotó: Wikipedia
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Alig tizennégy
évet élt, mégis
meghatározó szerepet
tudott játszani művészeti és iparművészeti ágak
sokaságában, egész városrészek
arculatának megteremtésében szerte
a világon. Ez a száz esztendeje létrejött
Bauhaus iskola, amelynek története egybefonódott a 20. század történelmi viharaival.

a palesztinai brit mandátumterületen (a mai Izraelben) folytatták
munkájukat meghatározó
építészekként, dizájnerekként.
Utóbbira példa a magyar Breuer
Marcell, aki építészként is nagyon
befutott az USA-ban és Európában
egyaránt, ő tervezte például
a párizsi UNESCO-székházat.
A nagyközönség előtt legismertebb műve azonban talán az 1925ben tervezett acélcsőváz-textil
kombinációjú ülőalkalmatosság,
a Model B3. A Breuer kerékpárja
által ihletett bútordarab Wassilyszék néven vált ismertté, a legenda
szerint azért, mert Breuer külön
csinált belőle egyet Vaszilij
Kandinszkijnak.

Idén életre kel a vízió
A Kopaszi-gát
szerelmesei

A páratlan természeti
környezetben, mégis
a belváros közelségében
megvalósuló
ingatlanfejlesztés eddig
„csupán” egy olyan vonzó
vízió volt, amelynek
központjában az ember áll. Ez
a látomás azonban a 2017-es
alapkőletételt követően nem
egészen két évvel valósággá
válik: körülbelül ezer fő
veheti birtokba otthonát vagy
költözhet be irodájába. Melyek
az elsőkként átadásra kerülő
épületek?
Első ütemként a BudaPart
OTTHONOK első négy lakóépületére, valamint az átadás előtt
egy évvel 40 százalékos bérbeadottságot elérő, a beruházás

kapujában található impozánst
GATE irodaházra gondolunk.
Mindegyik épület még idén
átadásra kerül.
Ezzel együtt elindulnak az első
helyi szolgáltatások is, kávézók
és éttermek nyitnak a Kopaszigát jól ismert minőségében
és stílusában. Tíz éven belül
pedig egy olyan teljes értékű
városnegyed alakulhat ki, ahol
minden szükséges szolgáltatást
egy helyben megtalálhatnak
az itt élők és dolgozók. Legyen
szó vízparti nyugalomról,
szabadidős vagy sporttevékenységekről, baráti találkozóról,
kisgyermekes programokról,
egy finom reggeli kávéról és süteményről, ebédről, vacsoráról,
szépítkezésről, bevásárlásról,
netán hivatali ügyintézésről,
ezeket mind, akár sétatávolságon belül elérhetik majd a budapartiak. Ingatlanfejlesztőkként
fontosnak tartjuk azt is, hogy
jól érezzék magukat mindazok,
akik bizalmat szavaznak ennek
az egyedülálló beruházásnak:
ezért a közösség építését
is felvállaltuk. Többek közt
zártkörű rendezvényekkel, zárt
Facebook-csoporttal és egy
készülő mobiltelefonos applikáció létesítésével szeretnénk
kihangsúlyozni a városnegyed

élhető, emberi arcát, és összekovácsolni az itt lakókat.
A fejlesztési terület
adottságait és közösségi
jellegét partnereink is hamar
felismerték; a GATE irodaházban
egy egész szintet kötöttek
le egyedi kialakítású, akár
egy órára is bérelhető irodák
és tárgyalók számára. Ez a home
office alternatíváját kínálja
ebben a kivételes lokációban,
például a kreatív szakemberek
vagy a tanácsadók, partnerek
számára, akik az egyes irodabérlőkhöz érkeznek egy üzleti
megbeszélésre.
Hogyan alakul az
infrastruktúra fejlesztése?
Ami a legfontosabb, hogy az ide
költözőket teljes mértékben
kiépített utcák, gyalogos
és autós infrastruktúra várja
majd. Akik gyakran járnak
a Dombóvári úton, az építkezés
területéhez közel, láthatják,
hogy megépült a zajvédő fal,
ami nagyságrenddel csökkenti
a BudaPartra ható zajterhelés
mértékét. Nemrégiben befeje-

töltőket, de lehetőséget kínálunk
például a parkolóhelyek előzetes
foglalására is az applikáció
segítségével.
A hírek napról napra
az ingatlanpiac páratlan
aktivitásáról és a gyorsan
fogyó új építésű lakásokról
szólnak. Önök mit várnak
2019-től?
A vevői oldal jelenleg valóban
nagyon aktív, ezt nap nap után
tapasztaljuk. Az új lakóépület
iránt már most nagy a kereslet,
ezt a népszerű, XI. kerületi
lokáció és a pozitív fogadtatásra
talált közösségi koncepció
mellett a magas építészeti
minőségnek és a stabilitásnak
együttesen tudhatjuk be. Mind
közül a kisebb méretű, akár

hosszú távú kiadásra is alkalmas, valamint a panorámás,
öbölre néző lakások bizonyultak
eddig a legkelendőbbeknek.
2019-ben is ezeken a területeken számítunk dömpingre.
Mire fókuszál ezen felül idén
a BudaPart szakértőgárdája?
A terveink szerint az első ütem
átadása mellett hamarosan
megkezdjük a második ütem
első épületeinek, a szintén
a Dombóvári úton helyet kapó
BudaPart CITY irodaháznak,
továbbá a leendő bevásárlóutca
és a központi hatalmas park
közé tervezett „E” jelű lakóháznak a kivitelezését.
Bővebb információ:
www.budapart.hu
(X)
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A 2019-es év mérföldkő
a Property Market és a BudaPart-projekt életében, hiszen
idén beköltözhetnek az első
lakók, és a beruházás kapujaként szolgáló GATE irodaház
bérlői is birtokba vehetik
a főváros legújabb, 54 hektáron épülő, minden igényt
kielégítő városnegyedének
első ingatlanjait a Kopaszi-gát szomszédságában.
Kiss Ákos, a Property Market
lakóingatlan értékesítési
és kommunikációs igazgatója
válaszolt a PONT magazin
kérdéseire.

ződött a fonódó villamoshálózat
meghosszabbításának engedélyeztetése. Ha a finanszírozásról
szóló döntés is megszületik,
a belváros kötött pályán elérhető
lesz. A Rákóczi híd felhajtójának
bővítése pedig a dél-budai
gépjárműforgalom számára ad
megoldást.
Ugyanekkor arra is figyelmet
fordítunk, hogy az új városnegyedet ne terheljük felesleges
járműforgalommal, ezért
a közlekedés kialakításánál is
célunk az innovatív technikák
meghonosítása és a fenntarthatóság. Az elektromos
autók számának dinamikus
növekedése miatt természetesen kiépítjük a különböző
típusú, tömegével használatos

A startup rovat megjelenését
a Property Market támogatta

A hűtőnyitogatás
is lehet egészséges
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A tévé előtti nasi és üdítő
örök csapda a diétázóknak. A rossz szokásoktól
nehéz megszabadulni, egy
kis olvasgatás a neten nem
mindig elég, és a motiváció is
hamar elvész. A hűtő átrendezése szakértő segítségével – egybekötve egy kis
főzőcskézéssel –, a személyre
szabott tanácsadás és étrend
mindenkinek megkönnyítheti
az egészséges étkezést.
Bárki mondhatja magáról, hogy
életmód-tanácsadó vagy étkezési szokásokra specializálódott
szakember. Hiteles dietetikusból
azonban nagyon kevés van,
különösen olyan lelkes, friss
diplomás nőkből, akik még
az egyetemen eldöntötték:
segítenek az embereknek, hogy
egészségesebben és boldogabban éljenek. A Dietrend
vállalkozás tagjai (Ecsedi Noémi,
Borsodi Beáta, Szakszon Flóra,
Karmos Anna, Srajber Orsolya)
innovatív szolgáltatásaikkal
bárkit a helyes és egészséges
útra terelnek, legyen szó

ételallergiáról, diabéteszről,
sporttáplálkozásról vagy
szimplán fogyásról.
Az interneten ezrével akadnak
olyan reklámok, amelyek azonnali eredménnyel kecsegtetnek.
A közösségi médiából folyamatosan áramlanak a táplálkozási
információk, szakértelem híján
nagyon nehéz kiszűrni
a hiteleseket, figyelmen kívül
hagyni a tévhiteket. A sikerhez
valódi szakértelemre, kölcsönös
bizalomra, együttműködésre
és időre van szükség. A tiltások,
illetve a drasztikus divatdiéták
nemcsak egészségügyi veszélyt,
de pszichés megterhelést is
jelenthetnek. Ám lehet ezt
másképp is!
– Fontos, hogy mi nem
életmód-tanácsadást adunk,
hanem komplett, főiskolai diplomával és megfelelő szakmai
tudással alátámasztott egyéni
szolgáltatáscsomagot alakítunk
ki leendő ügyfeleinknek – mondták a lányok. A komplexitást
az együttműködés, a személyes
találkozó, a közös főzés

és beszélgetés, a spájz- és hűtőrendezés és mindenekelőtt
a felsőoktatásban elsajátított
tudás adja.
Példaként felvázolnak egy
esetet. – Vegyük például
Andreát, akinek a kislányánál
gluténérzékenységet diagnosztizáltak. Ő maga nem tud sokat
a betegségről, az interneten
rátalál a Dietrend Instagramoldalára (dietrend_hu), majd
a weboldalunkat is felkeresi.
Mivel szeretne alapos ismereteket szerezni a betegséggel,
illetve a diéta szabályaival
kapcsolatban, először egy személyre szabott mintaétrendet
igényel, majd spájzrendezést kér.
Nem ismeri a piacon a kislányának való termékeket, ezért
egy gluténmentes termékekből
álló „közepes” csomagot is
igényel a kiselejtezettek helyére.
A sikeres spájzrendezés után
Andrea lánya nagyon megszereti
a kapott csomag termékeit.
– Minden érdeklődő más
és más igényekkel jelentkezik,
így mindenkivel külön-külön,

személyre szabottan dolgozunk együtt – hangoztatták
a Dietrend tagjai. Egy evészavar
vagy egy diabétesz esetében kötelezően bevonunk olyan orvos
szakembert is, aki az evészavarnál például a pszichológiai,
a cukorbetegségnél a diabetológiai háttér kezelésében nyújt
a hozzánk fordulóknak hathatós
segítséget. Tehát mi nem csak
a tanácsadással szeretnénk
bizalmas, kooperáción alapuló
kapcsolatot kiépíteni, fontosnak
tartjuk, hogy mindenki a saját
szakterületén maradva nyújtson
segítséget azoknak, akik ezt
kérik tőlünk.

xitásának köszönhetően az öt
tag mindegyikének jut egy-egy
specifikáció. A lányokat azonban
nem csupán a vállalkozás köti
össze: a szakma szeretete külön
garancia a hitelességre. Az egyetemen többek közt anatómiát,
élettant és gyógyszertant is
tanultak, kórházakban és más
egészségügyi intézményekben
töltötték a gyakorlataikat, így
jártasak a komoly betegségek
táplálkozással való kezelésében.
Az oldalon megjelenő ingyenes
tartalmak hiteles hazai és külföldi kutatások alapján készülnek,
és a témák is a közönség
igényei szerint kerülnek sorra.

A Dietrend megszületésének
ötlete az újbudai NGS Projekthez
és az Up Academyhez köthető.
A csapat tagjai részt vettek
egy képzésen, amelynek célja
egy projekt létrehozása volt.
Elkezdték a közös munkát,
és idővel körvonalazódott
a feladatmegosztás. Épp
a szolgáltatáscsomag komple-

Mottójuk kifejezi céljukat: Rend
a táplálkozásban!
Terveik szerint hamarosan egy
komplex szolgáltatás- és termékportfólióval lépnek piacra,
amelynek első része az egyéni
étrendtervezés. Ezt a továbblépést az Újbudai Hallgatói Startup
pályázaton elnyert egymillió
forint teszi lehetővé.
Tóth Kata

MINDEN EGY HELYEN,
KARNYÚJTÁSNYIRA EGYMÁSTÓL
– ROLLERREL MÉG TÖBB
IDŐT NYERHETSZ

AZ OTTHONOD.
AZ IRODÁD.
A TALÁLKOZÓHELYED.
BUDAPEST LEGMENŐBB ÚJ
VÁROSNEGYEDE, KÖZVETLENÜL
A DUNA MELLETT

WWW.BUDAPART.HU

#utazz
Szicília,
a szerethető káosz

a megdermedt láva kőzetéből
készült.
Nincs messze az Etnától
Taormina sem, amely ha máshonnan nem, Csontváry Kosztka
Tivadar képéről mindenkinek
ismerős lehet. A festmény címe
(A taorminai görög színház
romjai) kissé megtévesztő,
mert a „teatro greco” eredetileg
ugyan tényleg a görög időkben
készült, de a ma látható romok
már a római korban átépített
színház maradványai. (Ha autót
béreltünk, ajánlatos Taormina
szélén hagyni, beljebb ugyanis
szinte kizárólag a helyiek
parkolhatnak.)
Messzebb, a sziget déli oldalán van Agrigento a Templomok
völgyével (Valle dei Templi); az itt
látható tíz, Kr. e. 5–6. században épült dór templom az ókori
görög kultúra legnagyobb
emlékei közé tartozik.
Agrigento
közelé-

ben húzódik a Scala dei Turchi
(Törökök lépcsője) partszakasz,
ahol a fantasztikus fehér sziklaformációk tövében strandolni
is lehet.
Ami a hétköznapi tudnivalókat
illeti, Szicíliában érdemes felkeresni a piacokat, a fő portéka
mindenütt a hal és a tenger
gyümölcsei, de a gyümölcsés zöldségkínálat is elképesztő.
A sziget ikonikus itala az édes
likőrbor, a marsala, amelyet
négy, hat vagy akár tíz évig is
hordóban érlelnek palackozás
előtt.
Nagyon komolyan veszik
a délutáni sziesztát, 1-től 4-ig
bezár minden. A vacsorához
7–fél 8-nál előbb nem nyitnak
ki az éttermek, fél 9–9 körül
viszont már minden hely
megtelik.
Szicília bejárásához érdemes
autót bérelni, ám tudni kell:
itt nem számít semmi. Sem
a kötelező elsőbbségadás,
sem a behajtani tilos tábla,
sem a piros lámpa – mindezek
helyett a dudára bízzák magukat
a helyi sofőrök.

Dánia és a „hygge”
Dánia régóta kibérelte magának az első helyet
a legboldogabb országok listáján, a „hygge” szellemében telnek a mindennapok. Ezt a kifejezést
pontosan nem lehet lefordítani, inkább életérzés,
hangulat, mintsem konkrét dolog. Ha mégis megpróbáljuk körülírni, akkor az élet apró örömeinek
élvezete, a nyugtató környezet értékelése, jólét,
boldogság fogalmak adhatnak fogódzót. Északi
ország lévén ne számítsunk melegre nyáron sem,
mert a hőmérséklet akkor is csak 20 fok környékén
mozog.
Koppenhága kihagyhatatlan, ha Dániába
megyünk. Aki felülről szeretné kémlelni a várost,
annak ajánlatos útba ejteni a Rundetaarnt.
A torony a 17. században épült, elsősorban csillagvizsgálat céljára, de ma már nyitva áll a látogatók
előtt. Az adrenalinhajhászoknak ajánlott az 1843
óta működő Tivoli vidámpark, ahová nemcsak
a játékok miatt érdemes elmenni, hanem azért is,
mert remek pihenő- vagy piknikező helyeket kínál.
Ha kíváncsiak vagyunk a dán gasztronómiára,
ne hagyjuk ki a Torvehallerne piacot. Számoljunk
azzal, hogy nem ússzuk meg olcsón, cserébe

magas minőséget, ínycsiklandó ízeket kapunk, bár
nem a magyar gyomornak megszokott ételekkel.
Érdemes meglátogatni valamelyik sörgyárat,
és mivel Dánia híres a kávékultúrájáról, a helyi
kávézókat se felejtsük ki.
A dánok, a szicíliaiakkal ellentétben, nagyon is
betartják a közlekedési szabályokat. Az autósok
extra figyelmet szentelnek a kerékpárosoknak,
hiszen mindegy, hogy tél van vagy nyár, esik az eső
vagy fúj a szél, a többség két keréken közlekedik.
Mivel Koppenhágában gyalogos távolságra van
egymástól szinte minden, célszerű gyalog vagy
biciklivel felfedezni a látnivalókat.
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Ha Szicília az úti célunk, az első
város, amivel találkozunk, nagy
valószínűséggel Catania lesz.
Cataniában az első szó, ami
eszünkbe jut, az a káosz, de
éppen ez adja a varázsát is.
Ráadásul az év nagy részében
süt a nap, a hőmérséklet
januárban sem nagyon megy
10–15 fok alá napközben.
A város felett magasodó
Etna Európa legnagyobb
működő vulkánja, 3329 méter
magas, és szinte folyamatosan ontja magából a füstöt.
Földrengésekkel, lávakitöréseivel többször elpusztította
már a rajta lévő vagy környező
településeket, de létrejöttükhöz
is hozzájárult – Catania utcaköveinek és házainak egy része

A fapados légitársaságok korában nem számít rongyrázásnak
elutazni akár egy hosszú hétvégére távolabbi országokba,
már nem csak a túlzsúfolt turistahelyeket könnyű megközelíteni. Néhány különlegesebb célpontból szemezgettünk.

Miért változik
a nap-éj egyenlőség
időpontja?
kétéltű járművel hajózhatunk óriási jéghegyek között.
A víz és a jéghegyek nagyon tiszták, olvadás közben
Nyüzsgő várost vagy pezsgő éjszakai életet ne
különleges formákat hoznak létre.
keressen, aki Izlandra látogat, de a természet alkotta
Izlandon a vulkanikus tevékenység miatt a tengerlegszebb helyeket kétségtelenül itt találjuk. Aki
partot fekete homok és kavics borítja, ez rendkíodautazik, hosszú busz- vagy autóutakra készüljön,
vüli látványt nyújt a tiszta, sötétkék tengervízzel
mert úgy érdemes bejárni a látványosságokat.
és az évszázadok alatt fura alakúra mosott sziklákkal.
Izlandon egy nagyobb autóút van, amely nagyjából
Továbbhaladva nyugat felé találjuk a hatalmas glec�körbemegy a szigeten. A körút kisvárosokon
cserből táplálkozó Skógafoss vízesést, amely több
és falukon, tanyamúzeumokon halad keresztül, igaz,
mint 60 méter magasból zuhan alá, és leírhatatlan
Izlandon nincs sok település, és azok is nagyjából
élményt nyújt energiájával, hangjával és szépségével.
a part menti részeken találhatók, mivel a sziget belső
A különleges templomok közül kihagyhatatlan
része ma is vulkanikusan aktív. Reykjavikból észak
a Skálholt, amelynek környező területe is fontos szefelé indulva eljutunk a Goðafosshoz, amit az Istenek
repet játszott Izland politikai és vallási történetében.
vízesésének is neveznek; a legenda szerint a vikingek
Ettől nem messze van a Gullfoss, az arany vízesés,
itt szabadultak meg jelképesen a pogányság isteneamely talán az egyik legszebb a világon: a széles
itől több mint ezer éve. A sziget északi részén járva
Hvítá folyó két lépcsőben esik 11, majd,21 métert.
érdemes befizetni bálnalesre, bár ezt a tengeribetegA körút végén Reykjavikban is érdemes pár napot
ségre hajlamosaknak nem javasoljuk – aki azonban
eltölteni, a látványosságok mellett gasztronómiailag
bírja, annak extra élményben lehet része.
is nagy élményt nyújt. A régi városháza épülete
Izlandon a geotermikus tevékenység néhol szinte
mellett ne hagyjuk ki a Hallgrímskirkja nagytemplomarsbéli tájakat alakított ki, ilyen például a Mývatnmot, amely építészetileg is nagyon érdekes.
tó partján található Námafjall terület, ahol a sárA wellness szerelmeseit várja elutazás előtt Izland
gásszürke dombok és buckák között forró és kénes
egyik legnagyobb turistacsalogatója, a Kék lagúna,
pöfögőket találunk. Délkeleten, a sziget legnagyobb
a kiterjedt lávamező közepén levő türkizkék vizű
gleccsere alatt van a Jokulsarlon gleccserlagúna, ahol
termálvízfürdő. Ez a '80-as évek elején alakult ki,
amikor az itt működő geotermikus erőmű kiömlő
vize összegyűlt a lávagödrökben,
és a helyiek észrevették, hogy
di póni
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Mivel a Föld forgástengelye nem merőleges arra a síkra, amelyen
bolygónk a Nap körül kering, a Nap sugarai fél évig az északi, fél évig
a déli félgömb trópusi szélességi köreit érik merőlegesen. Nap-éj
egyenlőségről akkor beszélünk, amikor a kettő közötti átmenet
alkalmával épp az Egyenlítőre esnek merőlegesen a napsugarak.
Ez évente kétszer fordul elő, márciusban, illetve szeptemberben.
Az iskolában megtanultuk, hogy az északi félgömbön a csillagászati tavasz beköszönte, vagyis a nap-éj egyenlőség dátuma
általában március 21. Legalábbis így volt ez 2011-ig, a 21.
században ugyanis ez volt az utolsó olyan év, amikor március
21-én állt be ez a jelenség (közép-európai idő szerint), innentől
számolva a század végéig mindig korábban lesz.
Az ok a szökőévekben keresendő. Miután 2012 szökőév volt,
akkor 20-án reggel következett be a nap-éj egyenlőség. Ezt követően
– mivel 365 napos évek jöttek –, a nap-éj egyenlőség időpontja ismét
egyre későbbre kezdett tolódni. 2015-ben is március 20-án, nem
sokkal éjfél előtt köszöntött be a csillagászati tavasz, ám mire újra
elérte volna a 21-ét, ismét szökőév jött, ezért 2016-ban a nap-éj
egyenlőség visszakerült március 20-a reggelre. A négyévenkénti
45 perces csúszás azt eredményezi, hogy 2012-től 2047-ig
közép-európai idő szerint minden esztendőben március 20-ára,
2048-tól pedig már 19-ére esik a tavasz kezdete, legalábbis
csillagászatilag.
A nap-éj egyenlőség a Földön mindenhol ugyanabban a pillanatban áll be, csak időzónánként változik az időpontja; ez azt
is jelenti, hogy 2050-ben a legkeletebbre található időzónában,
helyi idő szerint március 21-én, 0 óra 20 perckor következik
be, tehát ott még addig kell várni a század utolsó 21-ére eső
tavaszi nap-éj egyenlőségére.
Mivel 2100-ban kimarad az egyébként négyévenként esedékes
szökőnap, ezzel egy napot elmozdul a folyamat, és 2102-ben már
ismét 21-ére esik a természet újjászületésének e fontos szimbóluma. Az újabb tankönyvekben talán már március 20-a fog szerepelni
a csillagászati tavasz kezdeteként, ám a mondóka valószínűleg nem
változik, így a zsákban továbbra is Benedek hozza majd a meleget.
járomi Zsuzsanna
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Izland – zord és meseszép

Idén március 31-én lép életbe a nyári
időszámítás: hajnali kettő órakor egy
órával előbbre, vagyis három órára
kell átállítani az órákat. A csillagászati tavasz azonban már március 20-án, a
nap-éj egyenlőség beálltával megkezdődik. De miért tolódott el ez egy napot a
korábbi március 21-éről?

Fotó: Búza Virág, Dévényi Veronika
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DOKU 2019

KELENVÖLGYI

KÖzÖsséGI Ház

KELENVÖLGYI FILMKLUB

Dokumentumfilmek a magyar közelmúltból,
a Kelenvölgyi Közösségi Ház és a Kelenvölgyi Polgárok Köre
közös rendezvénysorozata.

2019. február 23. szombat
17.00 óra

Sortuz utan
Erdélyi János:

filmvetítés és beszélgetés a rendezővel
a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából
A sorozat házigazdája: Kinyó Ferenczy Tamás

dokumentumfilm-rendező, producer
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

1116 Budapest,
Kardhegy utca 2.
Telefon: 1/424-5363
E-mail: kkh@ujbuda.hu
www.pontmagazin.hu/kelenvolgy/
Megközelíthető az 58-as, 150-es, 153-as,
250-es, 251-es és 251/A autóbuszokkal

A programot támogatja a

TAVASZI IRODALMI
DIVATHETEK
MÁRCIUS 14. – ÁPRILIS 14.
Vásárolj, regisztrálj, és nyerj egy
felejthetetlen utazást Milánóba!

Tová b b i i n f o r m á c i ó:

www.allee.hu

