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Újbuda országgyűlési képviselője

Dr. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere

További részletek: www.ujbuda.hu
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Nyitottnak kell maradni és formabontónak lenni. Ezt az üzenetet
hoztuk áprilisra a címlapon
mosolygó virágos zakós férfitől.
Balanyi Szilárd, a Quimby
billentyűse arra válaszolt, hogyan
lehet 28 év után is megújulni, a zenekari tagoknak egymást inspirálni. Mi
megszerettük az üzenetét, és a magunk
módján továbbgondoltuk. Olyan programokat,
applikációkat, olvasnivalót gyűjtöttünk, amelyek nem
mindennapi formában foglalkoznak
fontos témákkal.
A B32 Galéria és Kultúrtér a könyvtervezés és az illusztráció területén csatlakozik az idei Budapest100 sorozathoz,
és ered vele együtt a Bauhaus nyomába. Nagyon Zöld
Nap nevű rendezvényük pedig a gyerekekre épít: nemcsak
résztvevőkként, de felelős kis polgárokként is számítanak
rájuk. Az Újbuda Környezettudatos Óvodája, illetve Újbuda
Környezettudatos Bölcsődéje projektekben részt vevő
intézményekben a kicsik már ma is kipróbálhatják a fűszerkerti növénytermesztést, locsolhatnak összegyűjtött
esővízzel, madarakat figyelhetnek meg és megtanulhatják
a szelektív hulladékgyűjtés csínját-bínját. A B32 egész napos
eseménye az egymás és a környezetünk tiszteletén alapuló
fenntarthatóságra fókuszál.
Az időnk rövid története című varázslatos bábelőadás
inkább a felnőtteket szólítja meg: a belül fiatal lélek
és az öregedő test paradoxonáról mesél szerethető humorral, négy aprólékosan kidolgozott, fiatal bábszínészekkel
megelevenített idős figura sorsán keresztül.
Rotschild Klára úgy hozta el a francia divatot Budapestre,
hogy nem igazán volt kiemelkedő a varró- vagy a rajztudása,
tehetsége abban rejlett, hogy kivételes pontossággal tudta
leírni azt, amit a párizsi divatbemutatókon látott. De áprilisban nem csak Párizsban „járunk”: külföldi kitekintőnkben
megnéztük, hol mit esznek húsvétkor. Azokra is gondoltunk,
akik már a nyarat tervezgetik, és nyaralás közben is
hódolnának komolyzenei szenvedélyüknek. Aki különleges
akusztikájú helyszínen vágyik operát hallgatni, már most
tervezze meg veronai útját!
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Pont Rád hangolva!
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„T” – Utolsó előadás (r.: Scherer Péter)
Rebeka (r.: Balogh Attila)
Lemezjátszó – Massive Attack w. Krsa
Túlélő (r.: Varga Ádám)
Tompos Kátya trió – Holdjárat koncert
Az időnk rövid története (r.: Hoffer Károly)
Kálmán-nap (r.: Hajdu Szabolcs)
Nagyon Zöld Nap
– összművészeti újrahasznosulás gyerekeknek
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7 nap (r.: Scherer Péter)
Erdélyi Gábor festőművész • kiállításmegnyitó
Gévai Csilla: Űrfürdő • kiállításmegnyitó
Egy százalék indián (munkacím)
(r.: Hajdu Szabolcs) PREMIER
Egy százalék indián (munkacím)

28. 20.00
30. 19.00

Túlélő (r.: Varga Ádám)
Rebeka (r.: Balogh Attila)

(r.: Hajdu Szabolcs)

23. 18.00 Székely Annamária kiállítása
1111 BUDAPEST, KARINTHY FRIGYES ÚT 22.

színház •

zene •

gyerek, családi •

képző- és iparművészet
szabadtér •

irodalom

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

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

Költészet Napja

2019. április 12. 18 óra | Kelenvölgyi Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy utca 2.
Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján,
április 11-én ünneplik a Magyar Költészet Napját,
amikor előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal tisztelegnek az irodalom képviselői és kedvelői
a magyar líra előtt. Kelenvölgyben rendhagyó Költészet
napi megemlékezést hallgathatnak meg az érdeklődők
a Terdik–Gévai kelenvölgyi művészcsalád közreműködésével. A családtagok József Attila verseit szavalják,
emellett az érdeklődők Gévai Csilla illusztrátor, meseíró
alkotásaiból láthatnak egy válogatott kiállítást.

Doku 2019
– Kelenvölgyi Filmklub

2019. április 26. 18 óra | Kelenvölgyi Közösségi Ház
1116 Budapest, Kardhegy utca 2.
A közösségi ház és a Kelenvölgyi Polgárok Köre közös rendezvénysorozatán a magyar közelmúltról szóló dokumentumfilmekből válogat
Kinyó Ferenczy Tamás rendező, a program házigazdája. Ezúttal Mohi
Sándor rendező Két kereszt között című munkáját vetítik, amely
Olasz Ferenc fotográfus-filmrendezőt mutatja be. A 2017-ben
készült egész estés dokumentumfilm operatőre Nagy Ernő. A filmvetítés után egy pohár ital és némi harapnivaló mellett beszélgetnek
a rendezővel. A programot a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

Faktum
– Guzs Viktória kiállítása
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2019. április 9. 18 óra | Albertfalvi Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.

Guzs Viktória festményei a mindennapok eseményeire
és részleteire reflektálnak, a képeken keresztül dolgozza fel
a környezetét, az őt ért hatásokat és benyomásokat. A művész
figyelmét többnyire a hétköznapi, olykor banális történetek,
valamint a vidék és a város viszonya keltik fel. A képeken megjelenik az emberi passzivitás és a pazarlás témája, visszatérő
motívum a környezetszennyezés problémája is. A tárlat május
10-éig látogatható, minden hétköznap 10–19 óráig.

Helytörténet könnyedén
2019. április 30. 18 óra | Albertfalvi Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.

Az Etele Helytörténeti Kör összejövetelén régi albertfalvai anekdotákat, pletykákat és sztorikat hallhatunk, amelyeken keresztül
megelevenednek az elmúlt idők hétköznapjai. Megtudhatjuk, miről
beszéltek eleink a borbélynál, a sarki fűszeresnél, vagy éppen
a Csercsics vendéglő kertjében. Történeteket hallhatunk országos
szintű panamáról, titkos éjszakai exhumálásról, szépasszonyokról
és megesett cselédlányokról, pincékben bujkáló menekültekről,
„mesterlövész” kislányról, békepapokról és eltiltott papokról is.
Mesélő: Sümegh László író, Albertfalva krónikása. (Fotó: 1927 –
Fortepan, Buzás Tamás)

Családi hétvégi matiné
– Hattyúk tava
2019. április 13. 10 óra | Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos utca 8.

A Habakuk Bábszínház 1993 óta működik, és mára országos ismertségre tett szert. A két bábjátékos, Fekete Zoltán és Regényi Eszter
évről évre új mesékkel lepi meg a gyerekeket. Csajkovszkij híres
balettjéből, a népmesei alapokon nyugvó Hattyúk tavából készült
előadásuk színesen és játékosan mutatja be a jól ismert történetet,
a nősülni kénytelen herceg és a hattyúvá varázsolt lány szerelmének
viszontagságait. Műsorukban interaktív módon szólítják meg a gyerekeket, kicsik és nagyok egyaránt részesei lesznek a cselekménynek.

Zenés-táncos mulatság
/F/utó Bolondok
Napi Hercehurca
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2019. április 5. 20 óra | Őrmezei Közösségi Ház
1112 Budapest, Cirmos utca 8.
A bombasztikus zenei merénylet elkövetője a rajongók által
méltán üldözött CselesCsávók rockabilly- és swingformáció.
Bár április 1. után már volt idő lehiggadni, akiből még nem
múlt el nyomtalanul a bolondok napjának hangulata, és szeretné kitáncolni magából az idei ugratásokat, azt szeretettel
várja a közösségi ház egyedülálló sportos-jelmezes afterpartija. Jogging és susogós melegítő viselése erősen javallott.

Éppen zajlik a Family
Tugedör turné a Quimbyvel.
Az volt az alapötlet, hogy
a tagok saját, külön
zenekarai is becsatlakoznak
az együtteshez, és egy
grandiózus koncert keretében
közösen zenél a „család”.
Egy két és fél órás koncertfolyam zajlik ilyenkor a színpadon.
Az előbb tettem le a telefont
Tibivel (Kiss Tibor, a Quimby
frontembere – a szerk.), arról
beszélgettünk, hogy átemelnénk egy-két momentumát
ennek a felállásnak a nyári fesztiválokba is. Ha már így kezdtük
az évet, maradjunk is benne.
Nyilván egy fesztiválra nem
tudjuk elvinni ugyanazt a bulit,
hiszen az emberek Quimbykoncertet várnak, de ezek az új
energiák a tapasztalatok szerint
nagyon jó hatással vannak ránk.
Én már rég éreztem ennyire
felspannolva magam. (nevet)
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Igen, látom, hogy kirobbansz
a lelkesedéstől…
Már a próbák alatt is érződött,
hogy ebből valami nagyon jó fog
kisülni. Annyira igaz ez, hogy
jelenleg úgy érzem, bármikor
nekilátnék most megírni egy
Quimby-lemezt a többiekkel.
Amíg néha abból volt a gond,
hogy nincs ihlet, most erre
igazán nincs panasz.
És a közönség visszacsatolása
is ezt igazolja?

Abszolút. Az első koncert
Rácalmáson egy kicsit még
nekünk is figyelős volt, a közönségen is ugyanez látszott,
de tetszett nekik. A végén
meg is hálálták jó nagy tapssal
az előadást. A következő estén,
Békéscsabán, már a második
számnál házibuli hangulat
uralkodott.
Köztudott, hogy a Quimby
tagjainak régóta voltak önálló
zenei projektjei, egymással
párhuzamosan. Miért pont
most jött az ötlet erre a típusú
együttműködésre?
A tavalyi év vége felé ez pattant
ki a fejünkből, nincs különösebb
aktualitása. Valahogy jókor
jött, mert mindig szoktunk
gondolkodni egy-két évre előre
a terveinken, és most amúgy
sem volt más ötletünk erre
az időszakra. Rengeteg olyat ad
ez most a Quimby hatosfogatának, amiből tudunk dolgozni. Ez
kifelé, a közönség felé és a saját
„szerelemzenekarainknak” is jó.
Ebből mindenki profitál.
Ha már szóba kerültek
a saját zenék. Nem lehet nem
észrevenni, hogy az új Szilárdszámokat a régiekkel
ellentétben most sok esetben
nem te énekled. Három ismert
énekesnő, Flo, Galambos
Dorina és Schoblocher Barbara
is szólistaként működik közre.

Az egót kicsit most háttérbe
szorítottam a dalok javára, így
több a lehetőség, és szabad
teret adhatok a zenének, a tehetségnek és a sokszínűségnek.
Az is újdonság, hogy most
több angol nyelvű szerzemény
született.
Igen, és ez sem szándékos.
Abból fakad, hogy vannak dalok,
amelyeknél azt érzem, hogy
angol szöveget kellene írni,
azt viszont én nem tudok.
Ezeket a szövegeket Varga Livius
vagy Kabarcz Rebeka jegyzik.
Ezzel egyébként nincsenek
nagyra törő terveim. Tudom, ha
én megírok egy angol nyelvű
számot, az még nem lesz
semmilyen nemzetközi sikernek
az előszobája. Vagy ha igen,
annak nagyon fogok örülni,
de alapvetően nem ez a cél.
Mint szólóelőadó és mint
a Quimby billentyűse egyaránt
inkább lírai, de mindenképp
poposabb vonalat képviselsz,
ami a hangszerválasztásból
is adódik. Lehet tudni, hogy
ennek kapcsán készültél
komolyzenei pályára is. Miért
pont a zongora?
Először hegedültem, ami önmagában vitt a komolyzene irányába.
Játszottam vonósnégyesben
és nagyzenekarban is. A hangzás
és ez a világ meg tudja az embert
fertőzni, és én fogékony is voltam
a klasszikus zenére.

Merni kell
formabontónak
lenni
Zenész, dalszerző, oszlopos tagja Magyarország egyik
legnépszerűbb együttesének, a Quimbynek. Egyénisége
külön színfolt a zenekarban, saját dalait Szilárd
néven már több mint 15 éve jegyzi. Eleganciája, mosolya mellett jól felismerhető
billentyűs játéka, és az a harmónia,
amelyet nemcsak a színpadon,
hanem egy hétköznapi találkozás
során is áraszt magából. Balanyi
Szilárddal Bársony-Németh
Péter beszélgetett.
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Mikor elkezdtem kamaszodni,
ez háttérbe szorult, édesapám
pedig valamilyen indíttatásból
megvette azt a pianínót otthonra,
amelyet előtte anyagi okok
miatt nem tudott. Én pedig végül
elkezdtem zongorázni tanulni.
Zenei életem nagyon fontos állomása, illetve ihletője volt Elton
John. Korai pályájának Saturday
Night’s Alright For Fighting című
dala különösen betalált nálam.
Volt benne valami olyan stenk,
ami elragadott. Aztán később
egyszer csak megtalált a Quimby,
és elsodort az ár. Annak ellenére,
hogy én egész másféle zenei
háttérkészlettel érkeztem, mint
a zenekarból a legtöbben.
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2002-ben jelent meg az első
lemezed. Ez éppen arra
az időszakra esett, amikor
a Quimby feloszlott egy időre.
Mozgatott az a gondolat,
hogy talán sosem fog újra
alakulni a zenekar, és
a szólóprojektednek kell
lennie az első helyen?
A lemezt nem emiatt csináltam.
Amikor láttuk, hogy egy időre
a Quimbynek vége, mindenki
elkezdett más dolgokkal foglalkozni. Én írtam reklámzenéket,
voltak felkéréseim televízióktól
is. De előre megtervezve ez sem
volt, egyszerűen így alakult, mint
oly sok minden a mi életünkben.
Idén 28 éves a Quimby.
Ennyi idő után nehezebb
megújulni és új lemezt írni?
Az alkotó munka addig nehéz,
amíg nem jönnek az ötletek.
Viszont ha jönnek, akkor csőstül

jönnek. Millióféle módon írtunk
már dalt, az a titok, hogy nyitottnak kell maradni, és merni
kell formabontónak lenni.
Neked mi a legnagyobb
inspirációforrásod?
Én nem tudom az „ihletett”
állapotot előidézni, alapvetően
a gyakorlás során születnek
saját ötletek. Odaülök a zongorához. és vagy megszületik
valami, vagy nem.
Zenész, dalszerző
és kisgyermekes apuka
is vagy. A gyerekeid milyen
zenét szeretnek?
Mindig mást. Marci első nagy
kedvencei Taylor Swift egyes
dalai voltak, de most például
teljes Thriller-lázban ég.
Minden nap meg kell hallgatni,
ha utazunk a kocsiban az ovi
felé, de nagyon szereti a Várni
rád című dalomat is.
A zenészlétből is adódik,
hogy sokszor te vigyázol
a gyerekekre napközben.
A második fiam születése után
a feleségem visszament dolgozni,
a bölcsődébe való beszoktatást
már én végeztem. A szükség
hozta, és azóta rutinná is vált.
De nem bánom, nagyon jó velük
lenni. A gyerekekhez rengeteg
türelem kell, nem mindig van
elég, de törekszem arra, hogy
legyen. (nevet)
2011 óta laktok Újbudán.
Hogy érzitek itt magatokat
a családdal?

Nekem nagyon kellemes
csalódás. Mikor felköltöztem
Budapestre, a Quimby akkori
szaxofonosa lakott itt a környéken, és sokszor eljártunk hozzá.
Akkor ez a rész nagyon távolinak
és mindentől messzinek tűnt.
Ahhoz képest most szerintem
a főváros legjobb helye. Nyilván
mindenki elfogult a lakhelyével
kapcsolatban, én akkor is így
érzem. Kimegyek a házból,
és a zöldséges Marika nénitől
kezdve minden és mindenki
ismerős már. Egy ideig egyébként
mindig a Hadikban reggeliztem
és vacsoráztam, mert itt vártam
a munkásokat a lakás felújítása
alatt, azt is nagyon szerettem.
Láttam a honlapodon, hogy
2019 elején ígéretet tettél,
végre lesznek Szilárd-koncertek
is. Végül is ez a Family
Tugedör turnéba torkollott?
Nem, az ígéretet tartom, tavaly
ugyanis újra élesztettem a saját
zenekart. Kicsit tetszhalott
állapotban volt évek óta: jelentek
meg új dalok, de csak hosszú
időközönként, és nem voltak élő
fellépések. Most végre találtam
valakit, aki szervezi ezeket.
Az énekes lányokkal Piano
Projekt néven megyünk úgy is
fellépni, hogy csak mi négyen
vagyunk a színpadon, ilyenkor
van lehetőség az improvizációra
is bőséggel, mert nincs más,
akihez alkalmazkodni kéne.
A teljes felállású zenekaros fellépéseket is nagyon várom, mert
a ’Family Tugedör’ turné alatt
meg tudtuk tapasztalni, hogy
abszolút van létjogosultságuk.
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Fotó: Búza Virág • Smink: Oláh Zsófia

cd

színház

A fajok eredete Anima
Nyolc éve mutatta be
& Animus
a Nézőművészeti Kft. első,
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improvizációkra épülő előadását,
A fajok eredetét az egykori
Sirályban. Tasnádi István író újragondolt evolúciós elméletének
megjelenítését idén januárban
150. alkalommal nézhették meg
a mindenféle színházi őrületre
töretlenül nyitott érdeklődők
a Szkénében. A folyamatos
telt ház azt mutatja, hogy
a közönség továbbra sem unt
rá Mucsi Zoltán, Scherer Péter

és Thuróczy Szabolcs összeszokott csapatára. Sokan nem
tudják, de számos csirkekeltetőben az állatok közti agressziót
csak úgynevezett érzékenyítő
filmekkel lehet megszüntetni,
és kutatások szerint a csirkék
az absztrakt, elvont látványokra
épülő műveket szeretik.
Tasnádi „cirkuszi játékában”
ez a vezérmotívum: a művészfilmes főhősnek (Mucsi Zoltán)
egy ilyen csirkeólba kell valamit
gyártania nagyon sok pénzért.
A szereplők végig csetlenek-botlanak a színpadon, a néző
pedig hálásan nevet az abszurd
helyzeteken, és persze saját
magán is.

Dupla válogatáslemezzel lepte
meg a rajongóit az idén 25
éves Anima Sound System,
ismert és feltörekvő zenészek,
köztük például Presser Gábor,
Müller Péter, a Csík Zenekar
és a Carbonfools gondolták
újra a szombathelyi együttes
legnépszerűbb dalait. A 25
számból álló dupla album január
óta már elérhető digitálisan,
de CD-formában is megjelent.
Prieger Zsolt, az Anima
Sound System frontembere
szerint a feldolgozások nagyon
sokfélék: dub, rock, népzene
és elektronika is akad köztük.

Az album címe Carl Gustav Jung
pszichológus elméletére utal.
Eszerint az „anima” a férfiben
élő nő, az „animus” a nőben élő
férfi; a lemezoldalakat is
e tematika szerint különböztették meg, külön jelölve a férfi
és a női karaktereket.

kiállítás

Kis
történetek
2017 óta rendezik meg
Magyarországon a Budapest
Fotófesztivált, amely két
hónapon keresztül mutatja
be több helyszínen a magyar

és a nemzetközi fotográfia értékeit, tradícióit, valamint a kortárs
fotóművészet kiemelkedő
tendenciáit. Idén a sztárvendég
David Lynch filmrendező, akinek
2014-ben, a párizsi fotóhónapra
készített Small Stories című
sorozatát tekinthetik meg
az érdeklődők a Műcsarnokban,
egészen június 2-áig. A képeken
nem a jól ismert Twin Peaks-i
világ elegáns, szép arcú figurái
tűnnek fel, sokkal inkább egy
szorongástól és erőszaktól sem
mentes univerzum pillanatai.
A szürreális művek, a fotómontázsszerű portrék és reprodukciók pszichedelikus utazás
állomásai, vibráló érzelmekkel,
nyugtalan utcai élethelyzetekkel,
fekete humorral és játékossággal. David Lynch képein, ahogy
filmjeiben is, hangsúlyos szerepet kap az álom: a tudattalan
és a valóság elválaszthatatlan
egymástól.

koncert

Mitsoura
/BTF 2019

Akik már nem
leszünk sosem

A Mitsoura zenekar tagjai
a magyarországi electronica,
a dzsessz és a világzene utóbbi
időszakának meghatározó művészei. Juhász Miczura Mónika
jellegzetes énekhangja az Ando
Dromban tűnt fel először
2003-ban, azóta az énekesnő
és bandája bejárta a világot
a Kárpát-medence cigány zenei
hagyományait feldolgozó, elektronikus alapokkal fűszerezett
dalaival. A Mitsoura koncertjein
nagy szerepet játszanak a roma
Krusovszky Dénes regénye
egyszerre játszódik a ’80-as
évek Amerikájában, 1956 őszén,
egy isten háta mögötti magyar
kisvárosban, valamint a mai
Budapest ismert színterein.
A József Attila-díjas szerző
tavaly, a Magvető Kiadónál
megjelent könyve felkerült
az Aegon Művészeti Díj idei esélyeseinek tízes listájára (a díjat
lapunk megjelenése után, április
8-án adják át). A személyes
és a társadalmi emlékezetről,
a továbbélésről is szóló történet
kötődik az utóbbi évek két nagy
dokumentarista művéhez:
Závada Pálnak az 1946-os
kunmadarasi pogromról szóló
regényéhez, az Egy piaci naphoz,
illetve Zoltán Gábor Orgia című,
a városmajori nyilas tömeggyilkosságokat feltáró könyvéhez.
Az alapos kutatásokra támaszkodó Akik már nem leszünk
sosem is múltunk dicstelen
eseményeit tárja fel.

Kedvencek
temetője
A Stephen King Állattemető
című 1983-as regénye alapján,
Mary Lambert rendezésében készült filmet 1989-ben mutatták
be, a forgatókönyvet maga King
írta. A történet szerint a Creed
família egy Maine állambeli kis
településre költözik, miután
az orvos családfő a közeli
egyetemen kapott állást.
Hamarosan rá kell jönniük, hogy
a városka – mint sok amerikai
sztoriban – fenyegető titkokat
rejt. A feszültséget szépen
adagoló thrillerben kiderül, hogy
a család házától nem messze

egy földöntúli erőkkel bíró indián
temető rejtőzik – innentől
elszabadul a pokol. Az áprilisban
a mozikba kerülő 2019-es
remake a Kevin Kölsch–Dennis
Widmeyer rendezőpáros műve,
az új forgatókönyvíró, Jeff Buhler
remélhetően hűen követte
az eredetit – vagy ha nem,
akkor képes volt valami nagyobb
dobásra.
összeállította: Kovács GAbriella
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hangszerek – mint például
a kanna vagy a cimbalom –,
sőt, az ír, az egyiptomi, a török,
a bolgár, az afrikai és az indiai
népzene eszközei is. Az egyik
alkotó tag a Neóból ismert
Moldvai Márk, akinek köszönhetően a Mitsourában egyre
erőteljesebben érvényesül
a progresszív zenei világ, így
ma már ez az egyik legkarakteresebb magyar world music/
etno electronic zenekar. Hét
év szünet után először április
13-án az A38 koncerttermében,
a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében hallgathatja a Mitsourát
a nagyközönség.

FILM

könyv

Új kép
ígérete
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Erdélyi Gábor képzőművész
monokróm jellegű, elegáns,
sokszor évszámok és címek
nélküli munkái a festmény
és a plasztika határán
mozognak. A B32 Galériában
április 17-én nyíló kiállításán
ciklikusan egymásba érő régi
és új alkotásai láthatók.
Több mint két évtizede
foglalkozik a monokróm
festészet kérdéseivel,
munkáiban ez mégsem
vegytisztán jelenik meg.
(A monokróm a festészetben
egyetlen színnel vagy annak
árnyalataival készült képet
jelent – a szerk.) Minimalista
kompozícióit sokszor ezért
is nevezik megfontoltan
monokróm jellegűeknek.
Hogyan találta meg ezt
a stílust?
Azt hiszem, ösztönösen
jött. 1989-ben kisképzős
érettségi után vettek fel
a Képzőművészeti Főiskolára,
1990. évi kezdéssel. Egy év
határtalan szabadságom lett
abban a tudatban, hogy már
nem kell a felvételire készülnöm.
A középiskolai figurális tanulmányok után örömfestésként
éltem meg egy-egy felület
bemázolását otthon, a pincében
kialakított miniműteremben.

Akkor ezek az egyszerű képek
inkább tettvággyal, különösebb
tudatosság nélkül, de annál
nagyobb kísérletező kedvvel
készültek.

Bár hűvös elegancia
jellemzi a festményeit,
mégsem távolságtartóak
vagy elidegenítőek. Sőt,
a vakrámából kikunkorodó
anyagok, szálak és begyűrt
textilek kifejezetten játékossá
Úgy tűnik, önnek nem
és szabaddá teszik a látványt.
a lendületesen felkent
Tudjuk, minden más mellett
festékréteg látványa
ma egy festmény fotója is
az izgalmas, hanem az,
könnyen megosztható, a világ
ahogyan a rétegek és anyagok
minden pontján egyszerre
egymáshoz illeszkedve
landolhat könnyű élményként.
kialakítják a maguk viszonyát
Reményeim szerint részben
egymáshoz és a kerethez.
olyan műveket hozok létre,
Az úgynevezett kutatófestői
amelyek szinte kínzóan igénylik
gyakorlatom témája a nem pikk
a személyes találkozást.
pakk megmutatkozó viszonyA képeket körbe
rendszer. Kapcsolódási
kell „udvarolni",
pontok, összefonódáoda-vissza lépsok alakulnak ki, még
Gábor
Erdélyi ész
kedni, oldalához
a párhuzamos törtéűv
képzőm A
hajolni, elidőzni,
s
á
nések tekintetében
kiállít
ik
íl
y
felfedezni,
n
n
é
is. A képen látható
április 17 en
részleteken
b
festői események
a B32
töprengeni. Ebből
óhatatlanul, mondhatni
az
is
következik, hogy
misztikus módon átkonellene
dolgozom
a reproduvertálódnak létünk akár még fel
kálhatóságnak.
A
klasszikusnak
nem fedezett tulajdonságaiba.
vélt szituáció, azaz a mű
aurájában tartózkodás nekem
A munkák előtt érdemes
elengedhetetlen.
sokáig időzni. A festmények
„valódi” látványosságát
Kritikusai szerint a szürke
sokszor a vakrámából előbújó
monokróm felületek,
vásznak, textilek vagy a képek
a sima feszítővászonban
peremén végigfutó festett
rejlő apró színváltozások,
bordűrök adják. Maurer Dóra
a felület és a szegély körüli
Kossuth-díjas grafikus, festő
„kalandok” többfajta
szerint e szegélyek nem
csatornán kommunikálnak
lezárják az alkotó munkát,
a befogadóval. Az biztos,
hanem valójában egy új mű
mindenképp idő kell ahhoz,
ígéretét hordozzák magukban.
hogy egy-egy munkáját
Igen, az új kép ígérete nekem
megértsük.
tetsző megfogalmazás,
Talán
nem is érteni kell, hanem
ugyanakkor a mondat eleve egyegyütt
kalandozni velük.
becseng eredeti szándékaimmal.

Egy interjúban azt mondta,
a kép semmi többről nem szól,
minthogy alapul veszi a teret.
A tér egy csomag, amelyben
benne vannak motívumok,
a történetek.
Az, hogy alapul veszem a teret,
nem kevesebbről szól, mint
a mindenség terét megcélozni.
Nyilvánvalóan lehetetlen ez
az önjelölt küldetés, ráadásul
önmagában a tér és a mindenség nem feltétlenül egybeeső
fogalmak.

Kovács Gabriella
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Ha jól tudom, akkor a művei
egyfajta egymásra épülő,
egymást folytató dramaturgia
szerint készülnek.
Mit és hogyan látunk
meg ebből most?
Mindig szeretem a kiállításaimon összekeverni az újabb
munkákat a régebbiekkel, a B32
Galériában is így lesz. Az utóbbi
időben többnyire olyan művek
készültek, amelyek a festett
vászon kitettségét és annak
védelmét hangsúlyozó szimbiózisban lettek képpé. Ez az igény
amúgy eddigi dolgaimnál sem
állt tőlem távol. Változatlanul
foglalkoztatnak az élek, a sarkok,
illetve a hagyományos festménytér, a klasszikus technikák
és a gyökeresen eltérő anyagok
kölcsönhatása. Képkísérleteim
tűnődések és metaforák,
amelyek szándékaim szerint
segíthetnek megfoghatóbbá
tenni az életünkre vonatkozó
bizonyos összefüggéseket.

Minden
mindennel
összefügg

Gévai Csilla író, illusztrátor a Holdfényszüret
és az Amíg utazunk szerzőjeként vált ismertté.
A művész elkötelezett környezetvédő,
a Nagy Zöld Könyv és a Greenbird szótár
író-rajzolójaként is számos elismerést szerzett.
Április 18-án nyíló Űrfürdő című kiállításán
a Naprendszer távlatából is ránéz bolygónkra.
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Gévai Csilla magyar irodalmat tanult az ELTE-n, de
csakhamar rájött, hogy a precízen mért nyelvtan,
az irodalmi szövegek, életrajzok bemagolása nem
az ő terepe. Az egyetemen a kreatív írás oktatását
hiányolta, a bölcsészettudomány mellett a kulturális antropológia szakot is elvégezte. Tanulmányai
során Finnországban, az Északi-sark közelében

lévő Rovaniemi városában töltött fél évet, szakdolgozatát az alaszkai inuit eszkimók szokásairól írta.
Környezettudatossága, ökoszemlélete folyamatosan alakult ki, és később számos mesekönyvében,
történetében is megjelent. Szövegeiben a túlnépesedéstől az üvegházhatáson és a klímaváltozáson, a fosszilis és a zöld energiákon keresztül

Kovács Gabriella

1111 Budapest,
Karinthy Frigyes út 22.

Szeretettel várunk minden 7 és 12 éves kor
közötti gyermeket

a

Karinthy Szalon

táboraiba

időpontok:

2019. június 24–28-ig:
Kores Eszter és tóth timi tábora:
képzőművészeti tábor

2019. július 1–5-ig:
Janzsó Krisztina
és Szeredi ambrus Noémi tábora:
iparművészeti tábor
a táborok hétfőtől péntekig 9-16 óráig tartanak.
az alapanyagokat a galéria biztosítja.
Ebédet a tranzit art Cafe éttermében kapnak a gyerekek.
Létszám: maximum 12 fő
a tábor ára: 30.000 Ft/gyermek/turnus

Elérhetőség/helyszín: Karinthy Szalon
1111 budapest, Karinthy Frigyes út 22.
+36 30 5090129 • karinthy.szalon@gmail.com

Horváth Ágnes és Ambrus Izabella grafikája a Fundi-sorozatból

a szelektív hulladékgyűjtésig mindenről játékosan
ír, az illusztrációk pedig gyerekeknek is befogadhatóvá teszik az olvasottakat. – Minden mindennel
összefügg – tanítja az író-illusztrátor újra meg újra,
míg össze nem áll bennünk a kép.
Legújabb írása a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (Nébih) oktatási programjához
kapcsolódik. A harmadik és negyedik osztályosoknak szóló, Mese habbal, szülinappal című
mesekönyv legfontosabb üzenete, hogy bánjunk
helyesen élelmiszereinkkel, hiszen azok egyszerre
jelentenek létfontosságú tápanyagot és megannyi
örömforrást az életünkben.
Sok könyvében egyedi módon egyszerre van
jelen a tanító szándék és a szerethető illusztráció.
A saját mesék, vagy éppen a személyes történetek azonban a legtöbb esetben erőteljesebben
hatnak a grafikákra. – Talán a saját meséimhez
kicsit mélyebben
„már akkor látom
tudok kapcsolódni
a rajzokat
rajzolás közben,
és a karaktereket,
hiszen már akkor
amikor még
látom a rajzokat
csak írom a szöveget”
és a karaktereket,
amikor még csak írom a szöveget. De olyan történetre is szívesen és hamar rá tudok hangolódni,
amelynek nem én vagyok a szerzője. Az a lényeg,
hogy nagyon szeretem azt, amit csinálok, jelen
esetben a rajzolást, és a lehető legjobb képet
szeretném az adott meséhez elkészíteni. Ez néha
nagyon időigényes, mert én nem használok ehhez
számítógépet – mesélte lapunknak Gévai Csilla.
– Évek óta olyan feladatok, munkák találnak meg,
amelyek bolygókkal, csillagképekkel és csillagközi
ornamentikákkal foglalkoznak. Ezeket a felkéréseket nem tartom véletlennek. Nagy élmény volt
ezt a kiállítást összerakni, miközben újranéztem
a régebbi munkáimat, hiszen ha két vagy több
képem egymás mellé kerül, az megint új linkeket
fog előidézni bennem és a tárlatot megtekintő
emberekben is – emelte ki a művész. – Én ezeket
a bolygókat, csillagképeket, vonalakat nagyon nagy
szeretettel és jelenléttel rajzoltam, és hiszek benne,
hogy ha valami így készül, az nemcsak a szerzőn
csapódik le, hanem a kép nézőjén is.

Újbudai Babszem
Táncegyüttes
babszeminfo@gmail.com
www.facebook/ujbudaibabszem
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Az Újbudai Babszem
Táncegyüttes szeretettel
várja a gyerekeket a Fonó
Budai Zeneházban és a Szent
Imre Gimnáziumban tartott
néptáncfoglalkozásokra.
Harmatocska csoport:
3 éves kortól kedden és csütörtökön 16–17 óráig.
Kéknefelejcs csoport: 7 éves kortól kedden és csütörtökön 17–18 óráig. Berkenye csoport:
10 éves kortól kedden és szerdán 18–19 óráig.
Kisgarabonciás csoport: 11 éves kortól hétfőn
és szerdán 16.30–18 óráig. Garabonciás csoport: 14
éves kortól hétfőn és szerdán 18–20 óráig. A szülőknek havonta családi táncházat tartanak. Bővebb
információ a 06/20/823-2843-as telefonszámon.

Női szezon

Helyszín: Karinthy Színház
Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 130.
Tel.: 203-8994, www.karinthyszinhaz.hu
A Karinthy Színház 37. évadja a hölgyek körül
forgott. A szezon utolsó bemutatóján az egyik
legsikeresebb kortárs finn szerző, Mika Myllyaho
Káosz című darabja került színre Horgas Ádám
rendezésében, három remek színésznő, Botos
Éva, Bozó Andrea és Szávai Viktória előadásában.
A darab minden figuráját a három főszereplő
alakítja. A premier pont nőnapra esett, így Karinthy
Márton, a teátrum igazgatója egy-egy szál virággal
köszöntötte a közönség hölgytagjait és természetesen az előadás szereplőit is.

Tavaszi fesztivál
az A38-on

Csemegék
a Hadikban

Helyszín: A38 Hajó
Cím: Petőfi híd budai hídfő
Tel.: 464-3940, www.a38.hu

Helyszín: Hadik Kávéház
Cím: 1111 Budapest, Bartók Béla út 36.
Tel.: 279-0920, www.hadik.eu

Sokszínű nemzetközi
és hazai programkínálattal erősít az A38 Hajó
áprilisban. A Budapesti
Tavaszi Fesztivál keretében fellép a francia L.E.J.,
az osztrák Soap & Skin, a hazai vonalat pedig
Mitsoura és a Mörk erősítik. A Várkonyi csibészek
jótékonysági koncertjén ózdi gyerekek zenélését
támogathatjuk, de a nemzetközi fellépők sora sem
ér véget: koncertezik a legmenőbb ukrán elektrofolk formáció, az Onuka, valamint a pszichedelikus
bluest játszó német Samsara Blues Experiment
is. Április 30-án, az A38 Hajó 16. születésnapján
a brit hálószobapop következő nagy várományosával, Chelou koncertjével ünnepel a legénység.

Beköszöntött a tavasz
a Hadik Kávéházba. Áprilisban
igazi csemegékkel várják
a művészetkedvelőket a legendás kulturális helyszínen:
17-én a csodálatos Szalóki
Ági lesz a Hadik Irodalmi
Szalon vendége. A Hadik
Brunch extra izgalmakat
ígér április 27-ére: az ide látogatók aznap együtt
reggelizhetnek az Aegon Művészeti Díj idei nyertes
szerzőjével, valamint a tíz főre szűkített jelölti lista
további két kiválóságával. A kávéház áprilisban
megnyitja teraszát is, megint szabad ég alatt lehet
élvezni a hely ínyencségeit.

mix

Tavasz az FMH-ban

B OTO S É VA

B OZÓ A N D R E A

S Z ÁVA I V I K TÓ R I A

Helyszín: TEMI Fővárosi Művelődési Háza
Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 47.
Tel.: 203-3868, www.fmhnet.hu

Sokszínű a tavasz az FMH-ban, fáradhatatlanul
lehet ropni a táncot a Muzsikás, a Sültü, a Green
fields, a francia és country táncházakban, továbbdübörögnek az IRREÁL-ReStart és Mr. Basary
(április 5.), az Echo (április 6.), a Hundows (április 18.)
és a Liversing Emlékzenekar (április 13.) klubkoncertjei. Közkívánatra lesz Kacskaringó Fonalfesztivál
(április 6.) és Nosztalgia Húsvéti Bál (április 28.).
A nagy sikerű Mazsola és Tádé bábjáték április 27-én
10 órakor tér vissza az FMH-ba. Érdemes készülni:
május 10–12-én nagy vasútmodell-kiállítás lesz
a házban, amelyen a modern technológiákra építve
a tapintható élményeké lesz a főszerep. Továbbra is
figyeljék honlapunkat és Facebook-oldalunkat!
KARINTHY SZÍNHÁZ.
CSALÁDBAN MARAD.

BMK
www.szinesfenymasolok.hu

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés
Újbudai cégek részére 10% kedvezményt
biztosítunk!
iroda@manualhungary.hu
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Helyszín: Budapesti Művelődési Központ
Cím: 1110 Budapest, Etele út 55.
Tel.: 371-2760, www.bmknet.hu
Április 9–30. BMK Galéria:
2018. évi VMH fotókiállítás. Április 9. 18.00 Budai
fotóklub. Vonuló madarak
hazai tájakon. Április 11. 15.00 Kortárs verselő –
7–10; 11–14; 15–18 korosztálynak. Április 23.
18.00 A Mi Kultúránk (AMiK) rövidfilmfesztivál
megnyitója; Mindenki, Solar Walk vetítés. Április
24. 18.00 AMiK: Az animáció készítés – előadás.
Április 25. 16.00 AMiK: Az életre kelt polygon,
18.00 – Az operatőri lét: workshop. Április 26.
18.00 AMiK: Az animáció reflektálása – előadás.
Május 3. 18.00 Genesis – Életrevalók Filmklub.
Május 4. 10.00 Anyák napi ajándékkészítés és mesefilmklub. Május 7. 18.00 Kalandozások az ősi
és modern Indiában – előadás. Jelentkezz kortárs
verselőnkre (részletek a bmknet.hu honlapon)!

Ahogy azt minden kisgyerek
és felnőtt tudja, az igazán jó születésnapi vagy könyves bulikhoz
kell egy lelkes, kreatív házigazda.
Az IBBY (Gyermekkönyvek
Nemzetközi Tanácsa) minden
alkalommal más tagországot
kér fel, hogy virtuálisan lássa
vendégül a gyermekkönyvnapi
ünnepséget: találja ki az adott
év témáját, és kérjen fel egy
hazai gyermekkönyvszerzőt,
hogy írjon egy ehhez kapcsolódó
üzenetet.
Magyarország 2001-ben
látta el a házigazdai teendőket. „A könyvekben minden
benne van” mottót kibontó
üzenetében Janikovszky Éva
mesélt a nagyszülei szegedi
könyvkereskedésében eltöltött
gyerekkoráról, a vágyról, hogy
rájöjjön, hol járnak átszellemülten olvasó családtagjainak
gondolatai. Aztán maga is
felfedezte azt, amit az olvasók
mind tudnak: bárhol lehetnek,
mert a könyvekben minden
benne van. Minden ország,
táj, vidék, sőt, minden király,
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Üzenetek
2012-ben a mexikói
Francisco Hinojosa
az ünnep alkalmából
a könyvek közösségteremtő erejét emelte
ki. 2015-ben Marwa
Obaid Rashid Al Aqroubi
arab írónő az emberiség
közös, kultúrákon átívelő
és azokat összekötő
történeteire hívta
fel a figyelmet.

anyóka, próbatétel, kaland,
gond, segítség, öröm, bánat, jó
és rossz, és még mi magunk is.
Ha olvasunk, mindez hozzáférhetővé és megismerhetővé
válik.
Idén az IBBY litván szekciója
kérte fel Kęstutis Kasparavičius
író-illusztrátort, hogy meséljen
a gyerekeknek arról, miként
tudnak segíteni a könyvek
a lelassulásban. A számos díjjal
kitüntetett Kasparavičius hiteles nagykövete a lassulásnak.
Vízfestékkel készített, részletgazdag képei szemlélődésre
késztetnek, bölcs humorú,
játékos történetei a hétköznapi
környezete tanulmányozásából
születnek, hogy aztán sötétet
szóró zseblámpákkal és tojást
rakó macskákkal állítsák fejre
a valóságot.
Az efféle fantázia olyan
izom, amit folyamatosan
karban kell tartani, erre
az egyik legjobb edzés
a mesehallgatás és -olvasás.
A történetet a gyerekek
képzelete jeleníti meg, így
sajátítják el a belső képalkotás
képességét. Minél több mesét
hallgatnak, annál színesebb,
gazdagabb saját képi világot
tudnak létrehozni, így később
önálló olvasóként is jobban
élvezik a könyveket. A belső
képalkotás hatékony eszközt
ad a gyerekek (és a felnőttek)
kezébe a tudattalan feszültségek feldolgozásához, jobban
megértik a saját érzelmeiket,
eredményesebben tudják
magukat mások helyébe
képzelni. A közös meseolvasás

hasznos időtöltés is, ami
azonban a munka és a család
között egyensúlyozó szülők
részéről tudatos döntéseket
igényel a szükséges idő
megteremtéséhez, a lelassuláshoz. A gyerekek önálló
olvasóként is döntési helyzetekkel szembesülnek: a sosem
tolakodó könyveket aktívan
kell választaniuk a gondosan
megtervezett felhasználói
élményt nyújtó okosképernyők
helyett.
A gyermekkönyvek ünnepe
nem lelkiismeret-furdalást
akar kelteni, nem elvárásokat
akar támasztani, egyszerűen
arra biztat, hogy bízzuk
magunkat a könyvekre, amelyek
pontosan tudják, mennyi időre
van szükség egy jó történet
elmeséléséhez, nekünk csak
haladnunk kell velük betűről
betűre, sorról sorra, lapról
lapra. Aki szeret olvasni, sosem
fog unatkozni, akár lesz könyv
a keze ügyében, akár nem.
A képzelete sosem hagyja
magára. Kasparavičiusnál
a tárgyak gyakran kelnek életre,
gyermekkönyvnapi üzenetében
a könyveknek is van saját belső
világuk. Ahogy nekünk is van
véleményünk róluk, nekik is van
rólunk, olvasókról. Szerencsére
tetszünk nekik: kedvelik
a könyvmolyokat, érdekesebbnek találják őket azoknál, akik
állandóan versenyt futnak
az idővel, és alig vesznek észre
valamit az őket körülvevő
világból.
Lőrincz Adrienn

A könyvek
ideje
1967 óta rendezik Hans Christian Andersen (és Csukás István) születésnapján,
április 2-án a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napját. Idén egy neves litván szerző
fogalmazta meg az ünnep üzenetét.
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Értékőrzés
a Holnapnál
A Holnap Kiadó 1989 óta van
jelen a magyar könyvpiacon.
Kezdetben a kortárs szépirodalom kiadójaként tartották
számon, ám az elmúlt húsz
évben folyamatosan bővült
a kínálat, amit ma már
építészeti, illetve nyelvkönyvsorozatok, operamesék is
gazdagítanak.

rejtenek. A falakat
Kaján Tibor és Sajdik
Ferenc rajzai díszítik, ezek olyan neves
magyar írókról
készültek, akik a kiadóhoz tartoztak,
illetve tartoznak.
Megtalálható köztük
Szántó Piroska,
Vas István, Mándy
Iván, Bereményi
Géza vagy Kányádi
Sándor portréja is,
a sort Tersánszky
Józsi Jenő zárja,
akinek a hagyatékát
kezdettől fogva
a Holnap Kiadó
gondozza.
A rendszerváltás
évében megalakult
vállalkozás eredeti
célja fiatal írók, költők,
publicisták műveinek
megjelentetése volt.
A könyvkereskedelem
privatizációjával
azonban a kiadók
és a boltok jó részt
összeomlottak vagy

felvásárolták őket. A Holnap
Kiadó is a túlélésért küzdött,
ám Milkovich Eszter igazgató
észszerű gazdálkodással
és új, prosperáló ötletekkel
megmentette.
– A kiadó indulásakor elsősorban a fiatalok pályakezdését
szorgalmazta. Ez az elképzelés
hamar megbukott, a könyvkereskedők ugyanis szívesebben
foglalkoztak szakácskönyvekkel
vagy népszerűbb témákkal,
mint kezdő kortárs irodalommal. 1993-ban a Frankfurti
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Neobarokk a Villányi Úton
Pontosan 25 éve találta meg
törzshelyét Újbudán, a Bartók
Béla útról nyíló Zenta utcában
a Holnap Kiadó, amely szellemi
műhelyként ápolja sorozataiban
és kiadványaiban a magyar
irodalom, az építészet és a zeneszerzés nagy mestereinek
munkáit. A frissen felújított
belső terek kis könyvesboltot
és tágas szerkesztői szobákat

A tervek szerint az építészeti sorozatban idén egy újabb, a kerületben alkotó, kissé elfeledett tervezőt mutat be a Holnap
Kiadó önkormányzati támogatással. Wälder Gyula az első
világháború kezdetéig Ausztriában tanulmányozta a barokk
stílus emlékeit. Ennek hatására tervezte meg a ’20–30-as
években a Villányi úton levő Ciszterci Gimnázium, illetve
Ciszterci Szent Imre-templom neobarokk épületeit. Izgalmas
kontrasztot jelent munkásságában, hogy később ettől teljesen
eltérő stílusú vöröstéglás bérházakat tervezett a Madách térre.
Ezek mára műemléki védettséget nyertek, bár sokak számára
még mindig megosztóak.

könyvajánló
Könyvvásáron megláttam egy
angol kiadó izgalmas, színes
nyelvkönyvét, amelyből később
nálunk Kezdők nyelvkönyve
címen egy elképesztő sorozat
lett. Első körben ezt adtuk
ki – változtatva a kiadó eredeti
profilján –, majd 35 nyelvre
fejlesztettük tovább. A ’90-es
években a nyelvtanulási kedv
növekedésével ez már igazi
kurrens árunak bizonyult. Így
maradtunk életben – mesélte
Milkovich Eszter.
Az elmúlt években a kiadó
megerősödött, védjegyévé vált

Kovács Gabriella

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

Vibók Ildi
Az Operaház
meséi

A mesés keretbe ágyazott
ismeretterjesztő könyvből kiderül,
hogy milyen szerepet játszott
az Operaház építtetésében
Fridmaniczky Poci, mire való
a vasfüggöny, mi a különbség
a mezzoszoprán és a tenor között,
és miért egy ajtó alatt csúsztatva
adagolta zenészeinek Mozart
a Don Giovanni nyitányát. Vibók Ildi
finom humorral megfestett írása
Szimonidesz Hajnalka gyönyörű
illusztrációin elevenedik meg.
A harmincéves Holnap Kiadó
ajándéka olvasóinak: április
1-jétől egész évben
50% kedvezmény minden
kiadványukra.
Holnap Kiadó könyvesboltja,
1111 Budapest, Zenta utca 5.
www.holnapkiado.hu
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a kiadványok esztétikus megjelenése, az ismeretterjesztő köteteket, a klasszikus és kortárs
költők, írók munkáit, valamint
a gyermek- és ifjúsági könyveket
élvonalbeli képzőművészek
illusztrálják. – Az Építészet
Mesterei sorozatunk ma már
Szép Magyar Könyv díjas.
A gazdagon dokumentált, nagy
formátumú könyvek eddig
tizenhat magyar építész munkásságát mutatták be. A sorozat
tagja a Medgyaszay István
teljes életművét feltáró nagy
monográfia is, ő a XI. kerületben
dolgozott, és sok munkájával kötődött hozzá (Szüret
utcai társasház, Ménesi úti
örökvillák, Fadrusz utcai
Nap-udvar – a szerk.).
Medgyaszay nevéhez
fűződik a Gellért-hegyre
tervezett Magyar Nemzeti
Panteon elképzelése, amely
a Citadella helyén állt volna.
– „Szerelem” kiadványainkhoz tartozik a Mesék
az operából című, zenei
nevelést segítő sorozat
is – folytatta a Holnap
Kiadó igazgatója. – Nagyon
kedveli a közönség
a látványos és igényes
illusztrációkkal díszített
munkákat. A zeneművek
mesekönyvre adaptálására
a gyermekirodalom kortárs
nagyságait kértük fel,
köztük van Szabó T. Anna,
Acsai Roland és Lackfi
János is, aki éppen Haydn
Teremtés oratóriumát írja át
gyerekeknek.
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A lélek
még szárnyalna

A színpadon négy kopott bőrönd tele kincsekkel, egy rendhagyó időutazás főszereplőinek
személyes kellékeivel. A bábalakok egy magas
asztalkán mesélik el sorsukat, az agyonhasznált
táskák hol lakásokká, hol a figurák személyes
környezetévé alakulnak. Gimesi Dóra dramaturg
meséje rövid, csattanóra épített jelenetekben,
groteszk párbeszédekkel, monológokkal tarkított
minitörténetekkel bontja ki az egymáshoz eleinte
lazán kapcsolódó, később egyre inkább összegabalyodó figurák életútját. A négy aggastyán
történetét négy fiatal bábszínész kelti életre.
Az aprólékosan kidolgozott bábukkal megjelenített öregemberek különös találkozását
a fiatalok együttjátszása és összhangja teszi
átélhetővé és varázslatossá.

Egy küldetés, négy karakteres idős
figura és négy fiatal színész egy hosszú
időutazásban. Így foglalható össze
Az időnk rövid története című
szerethető humorú bábjáték.

szülőt, és az ő személyes történetük, illetve a hiányuk
annyira erős motiváció volt, hogy megírtuk ezt
a bábjátékot. Leginkább arról a helyzetről igyekeztünk
beszélni, amely a belül fiatal lélek és az öregedő test
paradoxonából fakad. A lélek még szárnyalna, az agy,
a képzelet, a szellem úgy működik, mint régen, de
a tehetetlenné váló test folyamatosan emlékezteti az embert az élet végére. Hosszan gyűjtöttük
a különféle idősekről szóló élettörténeteket, míg
végül összeállt az előadás, amely valójában négy
öregember nagy utazása – tette hozzá.

– 2016-ban volt a bemutató, de Dórival már
az előző két évben elkezdtük összeszedni
az anyagot – mondta el Hoffer
Károly rendező. – Szomorú
k rövid
Az időn
események adták az aktualitást:
te című
történe ilis 7-én
Dóri és én közel azonos időben
k ápr
ia
veszítettünk el egy-egy nagybábjáté
2 Galér

a B3
látható úrtérben
u
K
és lt

Fotó: Éder Vera
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Az öregedés paradoxona

KELENVÖLGYI

KÖzÖsséGI Ház

Halál után Velencében
A figurák mindenféle kalandok során, ad hoc
szövetségekkel és állandó vitákkal teljesítik
egy idős barátjuk végakaratát, vagyis halála
után Velencében a tengerbe szórják a hamvait.
Az út folyamán nagyon sok minden derül ki róluk,
megismerjük mindegyik szereplő személyes
sorsát, elmagányosodásának okát is. Az előadás
élethű miniatűr világba kalauzolja a nézőket. A jól
látható apró kellékek a valóság kicsinyített másai,
ráadásul a színpadon a bábok által átélt tér is
változik, attól függően, hogy a figurák miként élik
meg személyes életterüket: a lét keretei zsugorodnak, csökkennek, ahogyan ez az öregkorban lenni
szokott. Az életlehetőségek folyamatos kopnak,
a fontossági sorrendek megváltoznak.

Revolver
és szamurájkard

kiállítás / börze / bemutató

Amikor a vadnyugat
és a távol-kelet találkozik…
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Tér és idő

– A tér kialakításánál elsődleges szempont
volt, hogy a magány négy különböző formáját
karakteresen ábrázolni tudjuk. Gurulós asztalokra
terveztük az előadást, rajtuk bőröndök, személyre
szabott teljes életterekkel. Mint négy sziget áll
egymás mellett az öregek egymástól eltérő világa,
de a befejezésben ezek a szigetasztalkák egymásba csúsznak; végül így érnek el úti céljukhoz,
Velencébe. Nagyon fontos volt az is, hogy idős
figurákat fiatal bábszínészek mozgatják (Pallai
Mara, Spiegl Anna, Szolár Tibor és Teszárek Csaba),
tehát a történet valójában két idősíkon játszódik,
a bábuk és mozgatóik között jól láthatóan erős
a kölcsönhatás. A végén a négy alak valahogy
egymásra talál, és a maga módján ki-ki rádöbben,
nem érdemes a magányban elsüllyedni, 70 és 80
év felett is várhatnak még kalandok mindenkire –
hangsúlyozta Hoffer Károly.
A filozofikus bábelőadás valóban az idő könyörtelen múlására figyelmezteti a nézőt, de impulzivitásával és frissességével, a kalandok közös
átélésével az élet valódi élvezetére, az életörömre,
az „itt és most” átélésének képességére is felhívja
a figyelmet.

Kovács Gabriella

2019. április 13. szombat

Résztvevők:

10.00 – 17.00

Kapszli Pont fegyverüzlet
az Uberti és a Pedersoli fegyvergyárak képviselője
Combat zone fegyverüzlet
a Pietta fegyvergyár képviselője
Orsai Henrik
kardkészítő mester, szamurájkard másolatok kiállítása
szilágyi zsuzsanna
origami mester, előadással egybekötött
élő origami foglalkozás
Katona Ervin
az Egyetemi Bonsai Klub elnöke,
bonsai kiállítás és előadás
Horváth János
Tanaka Koshiro nagymester tanítványa, Hiko-ryu
Taijutsu és Kodachi bemutató
Fekete zoltán
énekes-gitáros, country és más amerikai dalokat játszik
Törvényenkívüliek csapata
western előadás
Szakmai rövidfilmek vetítése egész nap
a kardkészítés, a bonsai, az origami,
valamint az elöltöltős lövészet világáról.
Csere-bere, adok-veszek
Várunk minden olyan elöltöltő fegyver tulajdonost, aki
meg akar válni régi fegyverétől, vagy azok tartozékaitól.
Asztalfoglalás és információ:
1/4245363, kkh@ujbuda.hu
A börzén kizárólag
engedélymentes
fegyverekkel lehet
részt venni.

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

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)

6. szombat 9.00–14.00
GarÁZSvÁSÁr
Asztalfoglalás és információ: kkh@ujbuda.hu, 424-53-63
12. péntek 18.00
KÖltÉSZet napja
Rendhagyó Költészet napi megemlékezés a Terdik–Gévai családdal.
A műsor gerincét József Attila versei adják, de lesz zene és kiállítás
is Gévai Csilla illusztrátor, meseíró alkotásaiból.
13. szombat 10.00–17.00
revolver ÉS SZamurÁjKard
Elöltöltősfegyver-börze és -kiállítás
A nap folyamán szakmai rövidfilmek és előadások, harcművészeti
és western bemutatók, bonsai- és szamurájkard-kiállítás, origami
foglalkozás és country dalok is színesítik a programot.
Asztalfoglalás és információ: kkh@ujbuda.hu, 424-53-63
26. péntek 18.00–20.00
KelenvÖlGyI FIlmKluB
Mohi Sándor Két kereszt között című portréfilmjének vetítése,
amely Olasz Ferenc fotográfus, filmrendező életébe enged
bepillantást. A filmvetítést követően beszélgetés a film
rendezőjével. Az est házigazdája: Kinyó Ferenczy Tamás,
dokumentumfilm-rendező, producer

...
Új foglalkozás!
alaKFormÁló torna
– 16 éves kortól
Hétfő: 17.30–18.30
Foglalkozásvezető: Teréki Karolina (20/534-2679)
Előzetes bejelentkezés szükséges!
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
Foglalkozásvezető: Teréki Karolina
callanetIcS – Mélyizomtorna hölgyeknek
Péntek: 11.00
Foglalkozásvezető: Nagyné Tauzin Csilla

2019. áprilisi
programok

2019. áprILIsI
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KELENVÖLGYI

Őrmezei

Közösségi Ház

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

5. péntek 16 óra Nagyterem
ÚjBudai Botladozók tánCház
Tánctanítás a Cavinton Néptánccsoport, a Vadrózsák
Néptáncegyüttes szenior csoportja közreműködésével.
Táncos előképzettség nélkül is bárki csatlakozhat. Belépő: 300 Ft
5. péntek 18 óra kréher péter Terem
meseszÉp hÉtkÖznapok
Moni Morelly grafikusművész kiállításának megnyitója
Moni Morelly festőművész édesapja, Molnár József (1922–2014)
Gellért-hegyre és Feneketlen-tóra néző budai műtermében nőtt
föl. Rajzain a szereplők egyenrangúak: a hangya, a csiga, a hattyú,
vagy akár saját házi kedvencei, kutyái, macskái. Valamennyi
felé ugyanazzal az odaadó szeretettel, az újra és újra átélt
rácsodálkozás örömével fordul. A tárlatot megnyitja: Farkas Júlia.
Moderátor: Keserű András szakreferens, a kiállítótér házigazdája.
Megtekinthető: május 7-ig. A belépés díjtalan.
5. péntek 20 óra Nagyterem
/F/utó Bolondok napi herCehurCa
A bombasztikus zenei merénylet elkövetője a rajongók által méltán
üldözött CselesCsávók /rockabilly, swing/ formáció. Bár április 1.
már a közelmúlté és volt némi idő lehiggadni, de akiből mégsem
múlt el nyomtalanul a bolondozást világszerte megünneplő nap
hangulata és szeretné kitáncolni magából az idén esedékes
ugratást, azt szeretettel várja a közösségi ház egyedülálló sportosjelmezes afterpartija! Jogging és susogós melegítő viselése erősen
javallott. Jegyár: 1500 Ft
12. péntek 11–18 óra költők parkja
ÚjBudai Versmaraton
– a Magyar Költészet Napja alKalMából
11 óra: Koszorúzási ünnepség
11.30–18.00: Nyílt Szín – szavalatok napestig
A részvétel kötetlen, de a fellépés sorrendje miatt előzetes
regisztrációt igényel. Jelentkezés: 1/309-0007, e-mail: okh@ujbuda.hu
13. szombat 9–13 óra Nagyterem
„hÚsVÉtolós” Családi hÉtVÉgi matinÉ
…hagyományőrző kézműves foglalkozással, tojásfestéssel,
írókázással és bábszínházzal. 10.00 Hattyúk tava – a Habakuk
Bábszínház előadása. A nősülni kénytelen herceg és a hattyúvá
varázsolt lány szerelmének viszontagsága az egyik legszebb orosz
romantikus mese. A délelőtt folyamán közreműködik a Cavinton
Néptánccsoport. Jegyár: 1000 Ft/fő, családi: 2500 Ft/3 fő, 3500 Ft/4 fő
25. csütörtök 10 óra Nagyterem
batyu szíNház: az elvarázsolt fazéK - bábelőadás
/Óvodás Bérlet/ Egyedi belépésre csak előzetes egyeztetés alapján
van lehetőség.
26. péntek 18 óra Nagyterem
„nem Csak swing…”
az Erzsébet Királyné Színház produkciója
Egy sikkesen nagyvonalú, pimaszul laza, és fesztelenül menő „nem
csak” swing-est Buzogány Márta közreműködésével. Woody Allen:
Csík Csaba. Zongorista: Fazekas László. Jegyár: 1500 Ft
27. 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

Közösségi Ház

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

1. hétfő 19.00
aZ elFelejtett keRInGŐ
Oravecz György zongoraművész koncertje. Részvételi díj: 600 Ft/fő
6. szombat 16.00
„minDen titKoK verSei”
Az APS Fotóstúdió csoportos kiállításának megnyitója, Ady
Endre költészete előtt tisztelegve. A tárlat május 24-ig látható,
hétköznapokon a programok függvényében.
9. kedd 18.00
faKtum
Guzs Viktória festménykiállításának megnyitója
A tárlat május 10-ig látható, hétköznapokon 10–19 óráig.
11. csütörtök 18.00
verSeK KÖzt bÓKlÁSzva
A Magyar Költészet Napján szeretettel várjuk irodalomkedvelő
barátainkat, hogy felolvassuk egymásnak legkedvesebb verseinket.
S megosszuk a titkot, hogy miként érintette meg egy költemény
a szívünket, a lelkünket vagy az értelmünket. Mert minden
költészet! A részvétel ingyenes.
13. szombat 18.00
feltÁmaDÁS
Az AKH Opera- és Dalstúdió koncertje a húsvétvárás és a Költészet
napi megemlékezés jegyében.
Részvételi díj: 600 Ft/fő, előzetes regisztráció alapján
15. hétfő 18.00
CuKrÁSzDa
Albertfalvi gasztroklub Zsolti bácsival
zsoltibacsikonyhaja.blog.hu
Lipcsei aranyérmes & József Attila. Részvételi díj: 300 Ft/fő
16. kedd 18.30
nŐI saROk - a GOndOlatOk GyóGyító eReje
Vendég: Szabó Marianna meditáció oktató. A részvétel ingyenes.
30. kedd 18.00
etele Helytörténeti kör
albertfalva bulvÁr
Sümegh László író tolmácsolásában régi albertfalvi anekdotákat,
pletykákat és sztorikat hallhatunk, amelyeken keresztül
megelevenednek az elmúlt idők hétköznapjai. Megtudhatjuk, hogy
miről beszéltek eleink a borbélyüzletben, a sarki fűszeresnél vagy
éppen a Csercsics vendéglő kertjében. A részvétel ingyenes.
...
+ 1 tanfolyami ajánlat
meSevÁroS
Drámapedagógiai foglalkozás kisgyermekeknek.
A foglalkozások mesével, bábbal, drámajátékokkal, zenével,
közös alkotással segítik a gyermekeket abban, hogy megismerjék
az érzelmeiket, könnyebben kifejezzék magukat, bátrabbak
legyenek és merjék használni a kreativitásukat, amely minden
gyermek sajátja. Foglalkozások: szerdánként 16.15–17.00 (ovisok),
17.15–18:00 (elsősök)
Naprakész programajánlat:
facebook.com/Albertfalva200
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AlbertfAlvi

GAZDAGRÉTI

KÖZÖSSÉGI HÁZ

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

12. péntek 21.00
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,
anélkül 1500 Ft
14. vasárnap 10.00
Varázsszőnyeg meseVasárnap
Pinokkió – zenés mesejáték
Gepettó, az öreg fafaragó mester, különös bábun dolgozik. Lesz
neki keze, lába, szeme, és úgy mozog majd, mint egy Igazi kisfiú.
Bárcsak igaz volna! Bárcsak valóban Pinokkió lehetne Gepettó igazi
kisfia....természetesen ilyenek csak
a mesékben vannak. De ott aztán igazán!
Belépő egységesen: GKH Klubkártyával 900 Ft, anélkül 1200 Ft
18. csütörtök 16.00–18.00
nagy húsVéTi TojásVadászaT
Játssz velünk! Járd végig Gazdagrétet
a meglepetésekért, a részleteket megtalálod Facebook
oldalunkon. A játék regisztrációhoz kötött, melyet a gkh@ujbuda.
hu email címre várunk, a gyermekek számának megjelölésével.
26. péntek 18.00
l-kulcsár erzsébeT kiállíTás megnyiTó
L-Kulcsár Erzsébet gyönyörű festményeiből nyílik tárlat, mely május
18-ig tekinthető meg a Rét Galériában.
27. szombat 18.30
opereTT és zenés színház
Huszka Jenő Gála
A Kacsóh Pongrác Színház április előadása Huszka Jenő zenéiből
ad egész estés szórakoztató műsort, ki ne ismerné a Délibábos
Hortobágyon dalt.
Jegyár: GKH Klubkártyával 1000 Ft/fő, anélkül 1500 Ft/fő
Május 1. szerda 15.00-től
mézes majális
A méhek világnapja alkalmából a méhek fontosságára felhívó
majálissal egybe kötött szabadtéri családi nap.
A részvétel mindenki számára ingyenes.
gerinc Torna
Hétfőnként 14.00–14.45 és 14.50–15:35
ízüleTi- izomerősíTő Torna
Szerdánként 14.00–14.45
Nagy Katalin, az Országos Sportegészségügyi Intézet
szakképzett gyógytornásza tart ízületi- és gerinc tornát minden
hétfőn és szerdán.
A tanfolyam ára: GKH Klubkártyával: 4000 Ft / 4 alkalom,
7000 Ft / 8 alkalom. GKH Klubkártya nélkül: 4400 Ft / 4 alkalom,
7400 Ft / 8 alkalom.
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Operett
– ahogy
mi szeretjük

Gencsev Gábor és Pethő-Tóth Brigitta
az operett világában érzi magát a legjobban.
Bár korosztályuk inkább a pop- vagy
a rockzene, a musical felé hajlik, ők azt
vallják, hogy az operett műfaja örök, és nem
szabad annak hagyományait megváltoztatni.

végző Brigit beajánlották Gábornak a Marica grófnő
cigány asszony szerepére, három nappal az előadás
előtt. És Brigi, aki addig sosem játszott operettben,
sikeresen vette az akadályt. A műfaj belopta magát
a szívébe, mint ahogyan a közös munka közben
Gábor is.
Brigi a József Attila Színházban is dolgozik,
emellett egy rendezvényhajón énekel rendszeresen.
Gábor másik elhivatott tevékenysége a tanítás, 1999
óta drámapedagógusként foglalkozik hátrányos
helyzetű roma gyerekekkel a Ferencvárosban.
h
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g
Közössé
latot.
Erős,
tiszta hangja ellenére sokáig
Házban
a tánc volt a meghatározó számára, országos
versenyeken is szép helyezéseket ért el. Játszott
A Kacsóh Pongrác Színház 2018 eleje óta
a Pinceszínházban, majd 2007-ben Csepelen
létezik, de Gencsev Gábor már 2007 óta működtet
színpadra állította az Én és a kisöcsémet Magasházy
valamilyen önálló társulatot. A jelenlegi, nyolcfős
Istvánnal, aki meglátta benne a bonvivánt. Így került
felállás egy sikeres újbudai együttműködéshez is
be a zenés műfaj társulatának prózai előadásai
kötődik: a Gazdagréti Közösségi Házban (GKH) tavaly
és a mesejátékok mellé.
kezdődött az Operett és Zenés Színházi sorozat,
A Kacsóh Pongrác Színház törekvése az, hogy
amely idén már bérletes formában fut. A program
egyedi dolgokat hozzon létre, elővegyen elfelea Miénk a Színpad Egyesület titkára, Szilvássy János
dett darabokat. Ilyen volt a Babavásár, amelyet
révén jött létre, és a GKH profi szervezői, a színGazdagréten is láthatott a közönség. A következő
társulat lelkesedése, no meg a helyiek szeretete
bérletben pedig ilyen lesz Vincze Zsigmond és Kulinyi
megalapozta a sikert. Ma már jó előre megveszik
Ernő Anna-bálja, felfrissítve, új librettóval. Gábor
az érdeklődők a jegyeket, hogy a sok bérletes mellé
nemcsak játszik benne, de ő a rendező, a díszletbiztosan helyet kapjanak.
tervező és -kivitelező, a zenei alapok összeállítója,
Gábor másfél éves kora óta a színház világában
a beszerző, a mindenes, Brigi pedig a jobbkeze.
él, a popzene sosem vonzotta, csak az operett
Aki még nem hallotta őket, ne szalassza el őket
és a klasszikusok érintették meg. Pethő-Tóth Brigitta
a Gazdagréti Közösségi Házban. Őszinte átéléssel,
is operalátogató volt, a gimnázium alatt énekelni
játékos bájjal ragyogják be a színpadot.
tanult, drámaórákra járt, és az Aranytíz Musical
Stúdió növendéke lett. A nagy találkozás 2011-ben
esett meg, amikor a Gór-Nagy Mária Színitanodát el-

Szebeni Dóra

Fotó: Gáti György

A Budapest100 idén már kilencedszer
irányítja a figyelmet az épületek és lakóik
történeteiből kirajzolódó városi emlékezetre. A fesztiválhoz közös programmal
csatlakozik május 3–4-én a Fiatal Írók
Szövetsége (FISZ), valamint a B32 Galéria és
Kultúrtér, feltérképezve a valós és
a fiktív Budapest kulturális lenyomatait.
Minden ház érdekes – tartja
a Budapest100 mottója,
és valóban: a körfolyosós
bérház és a panel, a műemlék
jellegű villa és az új társasház
mind regényeket tud mesélni
az építtetők, illetve a lakók
életéről. Gáti György fotóművész
munkásságából a Budapest100
alapgondolatára hasonlító filozófia olvasható ki. A lakóhelyét,
Újbudát évek óta fotózó alkotó
olyan hétköznapi részletekben
talál rá a formákban, színekben,
felületekben megragadható
látványra, amelyek mellett
az átlagember gyanútlanul
elsétál. „Van, akinek egzotikus
tájakra kell mennie vagy
az életét kockáztatni egy frontvonalban, hogy érdekes témát
találjon. Gáti lemegy a boltba,
és útközben megleli” – írta Csala
Bertalan a fotós Eleven (11)
színek című tárlata kapcsán.
Kép és szöveg sajátos
viszonya jellemzi Térey János
Átkelés Budapesten című
kötetét is. Az eredetileg az Élet
és Irodalom tárcarovatában
megjelent írások pillanatfelvételek a közelmúlt és a közeljövő
Budapestjének ismert és rejtett

Tér-képek
Budapestről

részeiről, ezekhez társítottak
fotókat a Fortepan archív
gyűjteményéből. A könyvhöz
kapcsolódóan Tóth-Czifra Júlia
kérdezi Térey Jánost és Poós
Zoltánt, a Nyelvterület irodalmi
supergroup egykori tagjait
a ’90-es évek underground
irodalmi és klubéletéről.
A program időutazásra is hív.
Előadást, felolvasást és beszélgetést is hallhatunk a kortárs
irodalom Budapest-képéről
Hermann Veronika és Smid
Róbert moderálásában, Szilágyi
Zsófia pedig a ’30-as–’40-es
évek irodalmának Budapestreprezentációját mutatja be.
A két világháború közti
időszak kulturális megosztottsága nem csupán irodalmi
irányzatokban nyilvánult meg,
hanem az építészetben is,
egymással párhuzamosan
épültek historizáló, art déco,
vagy éppen Bauhaus-stílusú
házak. Utóbbiakat állítja
fókuszába most a Budapest100,
megvizsgálva, miként hatott
a centenáriumát ünneplő
németországi építészeti
és dizájniskola a magyar főváros
arculatára.

A FISZ és a B32 rendezvénye
a könyvtervezés és az illusztráció területén ered a Bauhaus
nyomába. Bortnyik Sándor
1922–1925 között Weimarban
szívta magába annak szellemi-

szöveges képek
Gáti György újbudai városképeit
a FISZ tagjai „fordították le”
novellákra és versekre, ezeket
a Nézőművészeti Kft. színészei,
Scherer Péter, Katona László
és Simkó Katalin olvassák fel az ez
alkalomra születő produkcióban.

Lőrincz Adrienn
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ségét, az emigrációból hazatérve
saját grafikusi és könyvtervezői
munkásságában is a funkcionalizmus elveit követte.
Az 1927-ben az általa tervezett
borítóval megjelenő Uj francia
költők című kötet verseihez most
a MOME tervezőgrafika szakos
hallgatói készítettek „bauhausos”
illusztrációkat. Az antológia
egykor olyan szerzőket kívánt
bemutatni, akik „költészetükkel
benne gyökereznek a legmaibb
mában”. Bortnyik ehhez talált vizuális nyelvet, a hallgatói kiállítás
pedig ezzel keresi a kapcsolatot
egy aktuális „legmaibb mából”.

Nagyon
Zöld Nap
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Egyre több olyan cikkbe futhatunk bele az interneten, amelyek
a hulladékmentességhez adnak
gyakorlati tippeket. Az angol
nyelv könnyen megjegyezhető,
alliteráló rigmussá formálta
az alapelveket: reduce, reuse,
recycle, vagyis csökkentsd
a fogyasztásod (így az általad
termelt hulladék mennyisége
is csökken), használd újra
és új módokon a dolgokat,
az életciklusuk végén pedig
hasznosítsd újra a szelektíven
gyűjtött hulladékot. Ahogy egyre
összetettebben látjuk a fogyasztási szokásainkat befolyásoló
gazdasági és kulturális tényezők
összefüggéseit, ez a klasszikus
három R folyamatosan
újakkal egészül
ki. Ilyen például a repair
vagy
a refuse,
vagyis

Április 14., Tibor napja: a néphagyomány
azt tartja, hogy az ekkorra kizöldült
rét jó szénatermést ígér. A kizöldült
B32 Galéria és Kultúrtér a tudatos
fogyasztás és a fenntartható életmód
kérdéseivel foglalkozó egész napos mókát
kínál kicsiknek és nagyoknak.

a kidobás helyett javítás,
illetve a haszontalan tárgyak
elutasítása, legyen az zacskó,
szórólap vagy a huszadik
logózott reklámnapszemüveg.
A Nagyon Zöld Nap egy
újabb R-t venne fel a listára,
a remókát. A szó, bár magyar,
és ha szigorúan vesszük, nem is
létezik, szellemiségében jól illik
a sormintába: a játékos, változatos művészeti eszközökkel való
szemléletformálás jelentőségét
hangsúlyozza a fenntartható
jövő ökológiailag tudatosabb
polgárainak, a jelen ovisainak
és kisiskolásainak nevelésében.
A legkisebb újbudaiak már
tájékozott természetbúvárként
érkeznek a B32-be, köszönhetően a kerület
óvodáiban
megvalósuló
környezettudatos nevelési
programoknak.

A Sas-hegyi Természetvédelmi
Területen, a kamaraerdei
tanösvényen tett kirándulások
különösen jó lehetőséget
biztosítanak
reduce,
a gyerekeknek
reuse,
a természet
recycle
megismerésére
– remóka és megszeretésére. Az Újbuda Környezettudatos
Óvodája, illetve Újbuda
Környezettudatos Bölcsődéje
projektekben részt vevő
intézményekben a kicsik
kipróbálhatják a fűszerkerti
növénytermesztést, locsolhatnak összegyűjtött esővízzel,
madarakat figyelhetnek meg
és megtanulhatják a szelektív
hulladékgyűjtés csínját-bínját.
A B32-ben ezen az áprilisi
vasárnapon különböző művészeti ágak felől közelítenek
a fenntarthatóság kérdéséhez:
a gyerekeket mese, színház,
zene, alkotófoglalkozás

a mi kezünkben van

és illusztrációkiállítás várja –
és mindegyik nagyon zöld lesz.
Az esemény a Csirimojó Kiadó
egyedi hangulatú, káprázatosan
illusztrált mesekönyvének főhősével kezdődik: Gréta, a tenger
legszebb hangú énekese egyik
napról a másikra elveszíti hangját. A doktor néninél szembesül
azzal, hogy sok társa szenved
különböző bajoktól, lenyelt
zacskótól, kicsorbult cápafogaktól, és minden betegség a vízbe
kerülő műanyag szemétre
vezethető vissza. A mese a közösség megtartó és sorsformáló
erejére irányítja a figyelmet:
a tenger lakói összefognak,
és közösen tisztítják meg
otthonukat, a szemetet visszahordják a szárazföldre a valódi
felelősökhöz, az emberekhez.
A könyv nemcsak egy problémát
vázol fel, hanem cselekvésre
hív, és az utolsó lapokon
megoldási javaslatokat is nyújt.
Ökológiai fókusza jól illeszkedik
a Csirimojó Kiadó által képviselt
értékekhez, az egymás és a környezetünk tiszteletén alapuló
fenntarthatósághoz. (A Trezor
Galériában az esemény ideje
alatt látogatható pop-up kiállításon az Egérke enciklopédiája

Greta Thunberg, a 16 éves svéd klímaaktivista 2018 augusz
tusában kezdett sztrájkba, hogy emlékeztessen minket:
az ő jövője a mi kezünkben van. Tevékenységéért
Nobel-békedíjra jelölték. Ha azt szeretnénk, hogy 2078-ban,
az akkor 76 éves Greta egy békés és hűvös bolygón, jó szívvel
emlékezzen meg unokái körében azokról, akik 2019-ben
mindennapi döntéseikkel és értékválasztásaikkal formálták
a jövőt, akkor nekünk is érdemes tanulnunk a gyerekekkel
és a gyerekektől, és vállalnunk a felelősséget.
című kiadványuk főhősének
felfedezéseibe is beleshetnek
a résztvevők.) Gréta történetét
Simkó Katalin olvassa fel, az azt
követő foglalkozáson a Cellux
Play segít műanyag hulladékból
újraalkotni a mese tengeri
világát.
A foglalkozás végén vendégek
érkeznek a gyerekekhez: két
kukás, Laci bácsi és Bence,
vagyis az InSite Drama
és a Kerekasztal Társulás
Színházi Nevelési Központ
Az óriás ölelése című komplex
színházi nevelési előadásának
hősei. A gyerekek cselekményformáló részvételére
építő darab egy csepp didaxis
nélkül épít be a közös játékba
olyan összetett témákat,
mint az újrahasznosítás
és a természeti erőforrásokkal
való gazdálkodás, miközben
Laci bácsi nyugdíjazástól való
félelme kapcsán a generációk

együttélésének kérdése is
előkerül.
A Nagyon Zöld Napot egy
közismerten nagyon zöld
zenekar, a tudatos fogyasztás
gyerekhimnuszát, a Rózsi
néni, sok a szatyor! című dalt
jegyző, nemsokára új albummal
jelentkező Hahó Együttes zárja.
A programok már az egészen
kicsi óvodások számára is
befogadhatók és élvezhetők.
Felső korhatár hangsúlyosan
nincs. Nemcsak azért, mert egy
magával ragadó mese, a kreatív
alkotás felnőtteknek is örömet
tud szerezni, hanem azért is,
mert nem lehetünk biztosak
abban, hogy sok hasznos
környezetvédelmi szemléletformáló tevékenység hatására
a most felnövő generáció majd
okosabb lesz, mint mi, majd
ők megoldják a klímaváltozás
kellemetlen problémáját.
Lőrincz Adrienn
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Húsvét
a világ
körül

Birka, barka, berkenye,
Eljött húsvét reggele
A bárány – Jézus áldozatára utalva – számos
országban fontos részét képezi a húsvéti menünek.
A görögök főételként bárányt sütnek mentaszós�szal, előtte pedig magiritsa levest készítenek
a nagypénteki bárányvágáson kibontott belsősé-

A húsvéti menünek világszerte szimbolikus jelentősége van, mégis nemcsak
országonként, hanem akár tájegységenként is eltérhet, hogy mi kerül az
ünnepi asztalra.
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A tojás, a bárány, a sonka, a kalács
számos nemzet konyhájában megjelenik húsvétkor, de a helyi ízek
és alapanyagok egészen
új oldalát mutatják meg
az ünnepnek. Nehéz volna
megmondani, melyik
hagyományos étel honnan
ered; mostanra világszerte
elterjedt például a kalács
szokása, amit elvben az angolok
mondanak magukénak, de mindenki
másképp készíti.

gekből, valamint a húsvéti ebéden fel nem szolgált
húsrészekből. Olaszországban articsókával tálalják
a sütőben sült borsos bárányt, ami előtte csak
tejet kaphat. A franciák
a bárányt legtöbbször
fokhagymával, fűszerekkel
ékszertojások
sütik vagy pástétomnak
Ha húsvét és tojás, akkor szót kell ejteni a Fabergé-tojásról is, amelyet
készítik el, de népszerű
először III. Sándor orosz cár megrendelésére tervezett Peter Carl
a levendulával és mézzel
Fabergé. A cári család kedvenc húsvéti ajándéktárgyának
pácolt comb is. A zsidó
számító kincsek első darabját 1885-ben alkotta meg
tavaszi ünnep, a pészach
az Oroszországban született, francia származású
is elképzelhetetlen
ékszerész: az aranytojást fehér zománcréteggel
a bárány szimbóluma
borította be, belsejében miniatűr aranytyúkot
nélkül. Széder este –
helyezett el, abban pedig a cári korona gyémántaz Egyiptomból való
ból készült mását. Ezt követően minden esztenszabadulás emlékét őrző
dőben rendelt a cári család húsvéti ékszertojásokat,
étkezésen – az asztalokra
egészen 1917-ig. Összesen 65 eredeti, a Fabergészédertál kerül, amelyben
műhelyben készült tojásról tudunk, de csak 57 vészelte át
a tojás, a keserű füvek,
a történelem viharait. A legtöbb közülük ma a Kremlben,
a zöldfélék, a bor, a sós víz
illetve a szentpétervári Fabergé-múzeumban látható.
és a macesz mellett helyet

kap a templom fennállásakor feláldozott
bárányt idéző sült csirkehús is (ezt nem
fogyasztják el).

Kezdődik a locsolás
– Nekem is jut egy tojás
A világ egyik legfurcsábbnak tekintett
húsvéti szokása a locsolkodás, amelyért
a jól megérdemelt jutalom a festett
tojás. A tojás mint az új élet jelképe
szinte mindenhol része a húsvétnak.
Klasszikus német fogás a főtt tojás zöld
mártásban, amelyet friss fűszernövényekből, petrezselyemből, snidlingből,
zsázsából és sóskából készítenek.
Az olaszok sonka helyett corallina szalámit
kínálnak a főtt tojás mellé. A portugálok húsvéti
péksüteménybe, a fonott kalácsra hasonlító
folarba rejtik a tojásokat, míg a görögök inkább
csak dekorációs céllal használják azokat. (ÉszakPortugáliában a sósan vagy citrommal, ánizzsal,
esetleg egy csipetnyi fahéjjal ízesített folart
kedvelik, míg délen édesen, szegfűszeggel, fahéjjal
és sok karamellel készül.) A balkáni országokban
a húsvéti tálon található 12 tojástartó bemélyedés

a 12 apostolt szimbolizálja, a közepére kerülő só
pedig Krisztusnak mint az élet sójának a jelképe.

Adjanak egy kalácsot,
Hogy harapjak nagyot!

Tapody-németh katalin
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A britek legkedveltebb húsvéti fogása a hot cross
bun, az édes, gyümölccsel és fűszerekkel ízesített
zsemle, amelyet cukorkereszttel díszítenek.
A kalácstésztából készülő sütemény tetején lévő
kereszt eredetileg a négy égtájat jelképezte, de
ma inkább Jézus keresztre feszítésének szimbólumaként emlegetik. A görögök ünnepi
finomsága a koulourakia, amelynek
tésztájába narancshéj kerül, a mézzel
és dióval töltött baklava rétegei pedig
Jézus életéveit szimbolizálják. Az olaszoknál tájegységenként eltérően
bárány, korona vagy galamb formájú,
tojás alakú színes cukorkával díszített
kalácsok készülnek a karácsonyi
panettonéhoz hasonló tésztából, de
csirke vagy nyúl alakú kenyereket is
sütnek ilyenkor. Hollandiában a legjellegzetesebb húsvéti étel az édes,
mazsolával töltött Paasbrood kenyér,
Finnországban pedig a mammi, egy
cukrozott rozsmalátából készült
puding, amelyet általában tejszínhabbal és cukorral kínálnak.

Fogyjunk
applikációval
Tizenöt perc nem sok egy
napból, ugye? Különösen, ha
ez hozzájárul a fogyáshoz.
A Vermont Egyetem és a South
Carolina Egyetem kutatóinak
tanulmányából kiderült,
hogy legalább tíz százalékkal
csökkentették testsúlyukat
azok, akik naponta rászántak
negyedórát arra, hogy egy
kalóriaszámláló app segítségével feljegyezzék, mit és mennyit
ettek.

Mindenki szeretne sikeresebb lenni
a fogyókúrában. A legújabb tanulmányok
szerint hatékonyabb a diéta azoknál,
akik egy alkalmazás segítségével rendre
feljegyzik, mit ettek aznap.

A kutatásban résztvevők
hat hónapon át töltötték fel
az adatokat, és bár sok máshoz
hasonlóan ez sem ment azonnal
flottul mindenkinek, nem kell
megijedni: míg eleinte ez 23,2
percet vett el az idejükből,
a program végén már 14,6 perc
alatt feljegyezték, hogy miből
mennyit ettek, és azt hogyan
készítették el.
A tudósok megállapították,
hogy a kulcs az elszántság

Kalóriakövetők

A magyar fejlesztésű Kalóriabázis elnevezésű applikációnál mi adhatjuk meg, hogy mennyi idő alatt hány kilótól
szeretnénk megszabadulni, a program kiszámolja nekünk
az ehhez szükséges kalóriamennyiséget.
A Lose it! elektronikus étkezés- és edzésnapló a bevitt
kalóriamennyiségen túl az elfogyasztott tápanyagokat is
figyelemmel kíséri.
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A YAZIO-n a kalóriaszámlálás mellett egészséges recepteket
is találunk, és személyre szabott tanácsadással segítenek
a fogyásban.
A MyFitnessPal a legnépszerűbb kalóriaszámláló, amely
segít követni a bevitt makrotápanyagokat is. Adatbázisa több
mint hatmillió élelmiszert tartalmaz, plusz vonalkód-leolvasóval rendelkezik Sok magyar felhasználója van, így számos
hazai étel is megtalálható benne. Lehetőséget nyújt a saját
receptek/élelmiszerek hozzáadására, az edzéstevékenység
és a vízfogyasztás rögzítésére.
Ez csupán néhány a sok applikáció közül, érdemes kicsit
böngészni a neten, hogy a mi céljainknak melyik felel meg
leginkább, és melyik a legszimpatikusabb, hiszen a lényeg,
hogy támogassa és ne gátolja a fogyókúránkat.

és a következetesség, ami
persze nem csupán itt fontos.
Megfigyelték, hogy minél
gyakrabban jelentkeztek
be az alanyok
az online naplóba,
annál nagyobb
sikerrel fogytak. Ez
pedig azzal magyarázható, hogy a rögzítésnek
pszichés hatása is van: ha
látjuk az értékeket,
az visszatart minket
attól, hogy feladjuk
az egészséges
étrendet.
Persze a „fogyinapló” nem újkeletű dolog.

Régóta javasolják a szakemberek, hogy tervezzük meg előre
étkezéseinket, ne ad hoc módon
azt együk, amit éppen aznap
meglátunk. Inkább számoljuk
ki előre, mennyi kalóriára
és szénhidrátra van szükségünk,
és ehhez mérten alakítsuk az étrendünket. Érdemes magunknak

főzni, hiszen akkor
biztosak lehetünk
abban, hogy jó minőségű és megfelelő
ételeket fogyasztunk.
Az appok előnye a régi
„fogyinaplóval” szemben
az, hogy az ételek beírásakor
a program azonnal kiszámolja,

járomi Zsuzsanna
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mennyi kalóriát, fehérjét és szénhidrátot ettünk aznap,
így leegyszerűsíti
a dolgunkat. Abban
is segít, hogy miből
mennyire van szükségünk
egy adott nap, mit sportoljunk mellette, mennyi vizet
fogyasszunk, de némelyik még
abban is, hogy mennyi alvást
igényel aznap a szervezetünk,
Okostelefonunkat beállíthatjuk,
hogy jelezze nekünk, ha elfelejtenénk a „naplózást” – nehogy
kimaradjon egy nap.
Nagyon fontos, hogy reálisak
legyünk. Bármelyik ilyen jellegű
appot használhatjuk, de ne
feledjük, hogy teljesíthető célt
kell kitűznünk magunk elé.
Vagyis ne akarjunk egy hónap
alatt 15 kilót leadni úgy, hogy
napi 30 gramm szénhidrátot
eszünk mindössze, mert az teljesíthetetlen, ráadásul elveszi
a kedvünket a folytatástól.
Együnk naponta többször,
kisebb adagokat, megfelelő
mennyiségű szénhidráttal
(az általánosan ajánlott
mennyiség napi 160
gramm, öt részre elosztva).
A fehér lisztet és cukrot
felejtsük el, helyette
fogyasszunk teljes
kiőrlésű termékeket,
és ne feledjük el a napi
folyadékbevitelt sem,
amely amellett, hogy
jótékony hatással van
a szervezetünkre, segíti
a fogyást is.

Menj, csináld,
lépj tovább!
Hogy érzed magad az újbudai szombatokon?
Ilyenkor én hazaérkezem a „harmadik” családomhoz. Az elsőhöz tartozik a szűk család, a másodikhoz az évek óta a XIII. kerületi Rozsnyai utcában
tartott Alakreform edzéssorozat, a harmadikhoz
pedig ez a szombati „családi kör”. Egész évben
járom az országot, mindenhol edzéseket tartok,
néhol akár egyszerre több száz embernek is.
Az újbudai találkozókon érzem, hogy mély szeretet
vesz körül. Az első, január 19-i Újbuda Veled
mozdul programon kétszázharmincan vettek
részt, március elején már több mint háromszázan
voltunk. Mindez a XI. kerület érdeme: itt a mozgásnak valódi létjogosultsága van. Úgy látom, az itt
élőknek fontos, hogy egészségesen éljenek.
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Kik járnak az újbudai edzésekre?
Nők, férfiak, idősek, fiatalok?
Mindenki, vegyesen. Vannak többedmagukkal érkező házaspárok, szülők, nagyszülők, gyerekekkel, unokákkal.
Hogyan tudod
fenntartani
az érdeklődést?
Minden edzésre
egy-egy meglepetéssel
érkezem. Hoztam már
az órákra sztepp-padot,
gumikötelet, súlyzókat.
De nem mindig csak
eszközökkel lepem meg
a közönséget. Nőnap
alkalmából például
tulipánt ajándékoztam a lányoknak.

Szombatról szombatra több száz újbudai
aerobikozik Rubint Réka alakformáló edzésein
a Sport11 Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpontban. Az állandó XI. kerületi lakcímmel
rendelkezők minden hétvégén ingyen tornázhatnak a sportikonnal az Újbuda Veled
mozdul programsorozat keretében.

Karácsonykor rendszeresen egyenpólót adok
a tornázóknak.
Korábban azt nyilatkoztad, hogy szívügyednek
tekinted az országos mozgalommá váló,
roadshow jellegű tömegedzéseket,
az Alakreformot. Ezt nyolc évvel
ezelőtt indítottad útjára. Várható,
hogy az Újbuda Veled mozdul
programsorozat is belopja magát
a szívedbe?
Újbuda már az első alkalommal
belopta magát a szívembe. Gyorsan
felmértem, ez egy nagyon jó kis
csapat. Az újbudaiak nyitottak
és befogadóak, az edzések hangulata családias. Itt egymásnak
drukkolunk, biztatjuk a másikat.
A sport és a mozgás öröme
mindig összehozza az embereket. A közösségi oldalakon
folyamatosan figyelemmel
követem, hogy
az Alakreformnak
köszönhetően

házasságok, barátságok szövődnek. Az is
előfordult már, hogy az edzésen született ismeretségből keresztszülői vagy esküvői tanúi kapcsolat
született.
A közösségi oldalakon látható fényképek,
videók, kisfilmek alapján mindenki jól érzi
magát az edzéseken. Mi a titkod?
Gyakran előfordul, hogy edzés után odajönnek
hozzám, pusztán egy ölelésért. Ez nekem is
nagyon jó érzés, kölcsönösen fel tudunk töltődni
egymásból az edzés okozta eufória és az öleléssel
áradó szeretet révén.

Az interjúra készülve szinte nem találtam
olyan cikket rólad, ahol ne „energiabombaként”
említettek volna. Igaz rád ez a megállapítás?
Szerintem most is hallod, látod rajtam. (nevet)
Miből meríted ezt az energiát?
Nagyon szerencsés ember vagyok,
mert azt csinálom, amit szeretek. Én
soha nem dolgozom, mert a munkám
a hobbim. Sokat kellett dolgoznom
magamon is. Korábban minden alaptalan vádat, kritikát keserűen éltem
meg. Amikor hozzámentem Schobert
Norbihoz, sokan azzal támadtak, hogy
csak a pénzéért lettem a felesége,
és a kapcsolatunk alapja a marketing.
Holott akkoriban rengeteget dolgoztam: hat különböző helyen tartottam
edzéseket, napi hét–nyolc órát is.
Nem volt könnyű időszak, de akkor
találkoztam a légzésterapeutámmal. Katának
és a terápiának köszönhetően már csak nevetek
a rosszindulatú megjegyzéseken. Mostanra
megtaláltam magamban azt a Rubint Rékát,
akinek az értékeivel tisztában vagyok. Őrzöm
a lelki békémet. Vallom, ha valaki belülről szilárd,
akár hegyeket is képes megmozgatni.
Mindig ilyen derűs vagy?
A nehézségekben is meglátom a hasznosat. Képes
vagyok felfedezni, hogy minden probléma valamilyen kihívást rejt magában, ami új lehetőséget kínál
a megújulásra, változásra, bölcsebbé válásra. Arra
biztatok mindenkit, hogy ne omoljon össze még
a legnehezebb pillanatban sem. Ez a fő üzenetem:
menj, csináld, lépj tovább!
Tóth Kata
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Minden alkalommal más feladatsort találsz ki
az újbudaiaknak? Mi alapján állítod össze?
Ügyelek arra, hogy az óráim változatosak
legyenek. Huszonhat éve vagyok tréner, én sem
szeretném unni az edzéseket. Első lépésként
mindig megnézem, mit bír egy csapat. Fontos,
hogy mindenki élvezze a tornát. Az is, aki még
életében nem lépett sztepp-padra, és az is, aki
már rutinos.
Ez nem mindig könnyű, sőt! A siker azonban
mindent megér. Több alkalommal fordult elő,
hogy a közönség az edzés végén egy emberként
kántálta: „még egy kört!”. Ha a mozgásban
megtaláljuk az örömöt, akkor az óriási löketet ad,
napokra is feltölt energiával. Nem kell ötszáz-

szor leguggolni, elég csak ötször, de az legyen
tökéletes. A minőségi időtöltésben hiszek: inkább
legyen valaki a családjával csak napi öt–hat órát,
de szeretettel, odafigyeléssel, játékkal, mint 24
órában állandó kiabálással és veszekedéssel.
Minden edzés után facsarni lehet a pólóból
az izzadságot. Egy óra alatt akár 1200–1300
kalóriát is el lehet égetni.

Közösségépítés
digitális ZSetonnal
A kisiskolások és a tinédzserek
által is kedvelt Minecraft
videojátékban a résztvevőknek
egyénileg vagy összefogva kell
megépíteniük egy várat, hajót,
kastélyt, falut. Ha csapatot
alkotnak, akkor mindenki segít
mindenkinek: míg az egyik
építkezik, a másik élelmet
gyűjt, utat, várárkot, kikötőt
hoz létre. A játékosok a virtuális
világban közösséggé válnak.
A Nyíregyházán már több
alkalommal megszervezett
Craftábor nevű napközis
táborban 6–12 éves gyerekek
töltenek átlag napi két–három
órát a közös számítógépes
játékkal, majd közösségi társasozások és sportos feladatok
következnek, a való életben. Így
a virtuális és a valós térben egyaránt megtanulhatják, mit jelent
az egymásra utaltság, az egyéni
érdek háttérbe szorítása.
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Bankolás
a Minecraftban
Az Újbudai Startup pályázat
egyik nyertes csapata, Balogh
Bence és informatikus kollégái
ezt a játékos tanulást látva
alkották meg a Minecrafthoz
fűződő virtuális bankot,
amelybe a gyerekek betehetik
virtuális értékeiket, és különböző tranzakciókkal vásárolhatnak
az építkezéshez szükséges

A legtöbb szülő és tanár rosszallja,
ha a tinédzserek órákat töltenek a gép előtt,
és videojátékokkal szórakoznak. A napközis
Craftáborban kidolgozott, startup vállalkozók által továbbfejlesztett innováció
azonban hasznos célokat is szolgál.

alapanyagot, vagy akár ruhát,
élelmiszert. A játékosok a való
életben végzett közös játékok,
sportfeladatok során szerezhetik meg az ehhez használatos
zsetonokat, amelyeket a POSterminálok
működésén
alapuló applikációval visznek
be a Minecraft
világába.
Balogh
Bencéék
vívmánya –
a „bankkártya”,
a Minecraftjátékkal összekötött virtuális
pénzfiók – olyan kompetenciákkal gazdagíthatja a gyerekeket,
amelyeket a hagyományos oktatási keretek között nehezebb
elsajátítani (empátia, pénzügyi
tudatosság, hatékony kommunikáció, csapatmunka, szociális
érzékenység, önállóság).
– A játékosítás nem pusztán
a játékok alkalmazását jelenti,
hanem játékmechanizmusok
beépítését a mindennapokba
– fejtette ki a Pont magazinnak
Balogh Bence. A cégalapítás
előtt álló csapat vezetője hangsúlyozta: a játékosítás célja,
hogy a valódi élet folyamatait
érdekesebbé és eredményesebbé tegye. Számos lehetőség
nyílik arra, hogy a gyermek

személyisége pozitív irányba
fejlődjön a digitális eszközök
segítségével.
A Craftáborban használt
zsetonrendszer virtuális megvalósításának ötlete magától

értetődően jött, hiszen az informatikus végzettségű Balogh
Bence és társai, az egyetemi
hallgató Nagy Dávid és Kozma
Viktor már kamaszként is
gyakran játszottak különböző
sportvideojátékokkal. A számítógépes szakemberek később
az állami Új Nemzedék Központ
Nonprofit Kft. által támogatott
programban léptek kapcsolatba
a Craftábor ötletgazdájával.

Konfliktuskezelés
játszva
Csatári Emese pedagógus
az általa szervezett napközis
táborokban a hagyományos
oktatási intézményekben
kevésébe tanulható kompeten-

A startup rovat megjelenését
a Property Market támogatta

ciák elsajátítására koncentrálva
foglalkozik a gyerekekkel.
A házirendet a gyerekek alkotják meg közösen – az ő mentori
jelenléte mellett –, minden heti
turnusé más és más, tükrözi a résztvevők szokásait
és félelmeit. – Minden reggel
közösen értékelik az előző
napot, megbeszélik az előző
napi eseményeket, élményeket,
és azt is, mi lesz aznap –
vázolta fel a mindennapok
életét a pedagógiai program
ötletgazdája. A gyerekek
általában szívesen beszélnek
élményeikről, legyen az negatív
vagy pozitív. – Szeretnek
a Minecraft-játékban lezajlott
eseményekről, sikereikről,
kudarcaikról is beszámolni, ami
segíti az élmény feldolgozását
– tette hozzá Csatári Emese.
A kézműves foglalkozásokon
a Minecrafttal kapcsolatos eszközöket, tárgyakat készítenek,
az alkotás örömének megélése
magabiztossá, motiválttá
teszi őket. Ezek mind alkalmas
technikák a konfliktusok feloldására, miközben a gyerekek
játszva tanulnak.

A kulcs
az együttműködés
A stressz és a frusztráció
kezelésére is alkalmas terep

a Craftábor és a zsetonrendszer.
Ha a táborozók problémával
szembesülnek – például
a játékban eltűnik egy kellék,
azt esetleg ismét meg kell

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

„vásárolni” –, akkor a csapat
kénytelen ezt közösen megoldani. A Minecraftban sincsenek
egyedül: felnőttek, önkéntesek
is játszanak, figyelik a játékban
zajló folyamatokat, konfliktusokat. A gyerekek közötti
együttműködés arra is jó, hogy
az ügyesebbek segítik, támogatják a kevésbé gyakorlott
játékosokat.
Az egész tábor életét komoly
pedagógiai, tréneri módszertan
alapján szervezik, a gyerekek
folyamatos, szeretetteljes
figyelmet kapnak, miközben
az életben is hasznosítható
tudást szívnak magukba
(például a pénzköltésről).
Miután Csatári Emese felismerte a videojátékban rejlő
közösségépítő erőket, a digitális
zsetonrendszer működtetésének ötletét is nyitottan fogadta,
az informatikai háttér kidolgozását Bencéék végül magukra
vállalták. A virtuális bankolással
kiegészített innovatív Craftábor
augusztusban indul élesben.
Tóth Kata

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

WWW.BUDAPART.HU
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Turistalátványosság
a tarkón

Carlo Crisan 18 éves kora
óta alakítja absztrakt módon, speciális vágással
a saját szakállát, haját.
Az erdélyi származású
fodrász Magyarországon
trendteremtő módon hozta
divatba a hajtetoválást.

Body art – mondanák erre művészettörténeti
kurzuson a szakemberek, és igazuk volna, hiszen
minden egyes forma az önkifejezés módjaként
kerül a kliensek fejére a megrendelő és Carlo
ötlete alapján, egy kecses, önvédelmi eszközhöz
hasonlító borotvával.
Az Amerikából indult új divatőrület még a barber
shopok világát, az igényes pofaszakáll kultúráját is
felülírta, visszafogott családanyák, lázadó harmincasok és kispapák kortól, nemtől függetlenül
hódolnak neki. Van, aki a hosszú copfja alá kért
ornamentikus rókamangusztával alakítja ki vagány
karakterét, mások steampunk figurákat kérnek
tarkójukra, hogy némileg csillapítsák életközepi
válságukat.
Rihanna, David Beckham, Cassie Ventura, Kanye
West, Chris Brown is imádja ily módon, fájdalommentesen megmutatni önmagát, vagyis azt
a valakit, akit szeret magában. A hajtetoválás – bár
nem tart örökké – egyedi karaktert és avantgarde
személyiséget ad
A fodrászművész
hordozójának, tehát
szereti az őrült
nem mindegy, hogy
ötleteket, mint
a bátor kliens Boris
mondja: „Csak legyen
Vallejo fantasy világának
elég haj, és én bármit
nagymellű hősnőit,
elkészítek belőle”.
vagy éppen Seth Gecko
(George Clooney, Alkonyattól pirkadatig) tetkóját
készítteti el a halántékára.
Az Év fodrásza díjat többször is elnyerő Carlo
Újbudán, közel a villamosremízhez található Carlo
előfutár volt ebben a szcénában, hiszen húsz éve
hajtetováló, női és férfi versenyfodrász egyedülálló
még csak a posztpunkok hordtak itt-ott bizarra
szalonja, ahol extrém frizurák és ombré hajak
vágott hajakat. A nonfiguratív ábrák, különleges
mellett személyre szabott „hajtetkókat” is készít;
minták és alakzatok, a hiperrealista képek nem
hol szolidabban, hol egészen punkosan, hol pedig
nagyon voltak jelen a tarkókon, a kopaszodó
művészi igényeséggel.
családapák is inkább hajnövesztőszerekről

Ő R M E Z E I

KöZösségI HáZ

NagytEREM

ábrándoztak. A fiatal és ambiciózus Carlo viszont
már kamaszkorában precízre vágott, kanyargós
arcszőrzetet viselt. Bőrdzseki és naponta frissen
nyírt szakáll
jellemezte az ifjú
mestert, aki pályáját divatfotózással
kezdte, majd
a Magyar Fodrász
Kozmetikus
Egyesület
fotográfusa
lett, és kitanulta
a fodrászszakmát.
Idehaza hamar
igazi különcként
tekintettek rá.
A Nemzetközi
Fodrász Egyesület
viszont, látva
az egyedi
hajtetoválásokat, azóta külön versenyszámot is
indított Hairtattoo – alternatív stílus kategóriában.
Carlo legutóbb Szentpétervárott, egy nagyszabású
megmérettetésen lett második a csapatával Mad
Max stílusú frizurákkal.
Magyarországon az utóbbi években egyre
nyitottabbak az emberek az extrém dolgokra,
Carlóhoz is sokféle elképzeléssel, gyakran szó
szerint hajmeresztő ötletekkel jönnek. Arra is volt
már példa. hogy a Budai Várat, a Parlamentet
és a Bazilikát egymásba montázsolva tetoválta fel
egy igényes vendég hajas fejbőrére, hogy teljes
legyen a hétvégi outfit.
Kovács Gabriella

„Nem csak
swing…”
az Erzsébet Királyné Színház
produkciója

2019. április 26.
péntek 18 óra

Buzogány Márta
közreműködésével,
akinek partnerei

Woody Allen: Csík Csaba

Zongorista: Fazekas László
Jegyár: 1500 Ft

Egy sikkesen nagyvonalú…
pimaszul laza...
és fesztelenül menő
„nem csak” swing-est

1112 Budapest,
Cirmos utca 8.
Telefon: 1/309-0007
E-mail:
okh@ujbuda.hu
www.pontmagazin.hu/ormezo/

Vakáció
zenekarra
és szólistákra
Április ugyan a legtavaszibb hónap, de sokan
ilyenkor már a nyarat tervezik, különösen azok,
akik valami extrával is meg akarják fejelni
a külföldi utazást. Nem csak a rockfesztiválokra
vagy a gasztrotúrákra kell gondolni: az is összekapcsolhatja a nyaralást másfajta élvezetekkel,
akit a komolyzene, az opera érdekel. A városi
turizmusba éppúgy beleilleszthető egy jó előadás,
mint egy tengerparti üdülésbe, csak kicsit előre kell
gondolkodni.
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Domingo az arénában
Az egyik legjobb választás lehet a veronai
operafesztivál. Az észak-olasz város önmagában
ugyan nem tartozik a magyar utazók leggyakoribb
célpontjai közé – noha nagyon szép –, de a Velence
környéki népszerű nyaralóhelyektől (Jesolo, Bibione
stb.) csupán egy-másfél órányi autózásra van.
Az 1. század elején épült veronai amfiteátrum,
vagyis az aréna pedig nemcsak szépsége miatt
kínálja magát nagy produkciókra, de a mészkő-

Egy jó opera-előadás egy
kétezer éves arénában,
kamarazene a Trónok harca
színhelyén, világsztárok Mozart szülővárosában – egy
gondosan tervezett nyaralásba ezek is beleférhetnek.
ellipszis elképesztő akusztikával is szolgál, nem
véletlenül játszanak itt több mint száz éve operát
is. A nagy veronai klasszikus Verdi Aidája, ezt idén
több mint egy tucatszor előadják június végétől
szeptember elejéig (hagyományosan ezzel zárul
a nyári fesztivál). A nyitóelőadás Verdi Traviatája
lesz június 21-én Franco Zeffirelli díszletei
között – aki nagy élményre vágyik, az augusztus
1-jére próbáljon jegyet szerezni, amikor Plácido
Domingo énekli az idősebb Germont szerepét.
A 78 éves tenorból lett bariton hazajár Veronába,
olyannyira, hogy augusztus 4-én külön
koncerten ünnepli ottani jelenlétének 50.
évfordulóját. De lesz idén az arénában
Carmen és A trubadúr (utóbbiban
háromszor az Anna Netrebko–Yusiv
Eyvazov sztárházaspár játssza a tragikus
sorsú szerelmeseket), és valószínűleg
a Carmina Burana is jól szól majd
augusztus 11-én. Erre lehet egyébként
a legolcsóbban jegyet venni, 16,50 euróért (30 év alatt és 65 év fölött 14 euróért)
ülhetünk valahol a kőlépcsőkön, ahol
helyet találunk. A legdrágább belépők
230 euróba kerülnek, ezek a premierek,
valamint a Domingo-est legjobb helyeire
szólnak. A kedvezményes jegyvásárlás
lehetősége már januárban lezárult, a rendes online
értékesítés június 8-án kezdődik.

Szent Balázstól Királyvárig
Azoknak sem kell lemondaniuk a komolyzene
örömeiről, akiknek nem nyár a nyár a horvát
tengerpart nélkül. A dubrovniki nyári fesztivál július
11-i nyitóestjén a rendezvény 70. születésnapját is
megünneplik a korabarokk Szent Balázs-templom
előtti téren. Augusztus 25-éig egymást érik majd

Dress code: elegáns

z
z
a
t
u
a koncertek, főleg a kamarazene jegyében, a város
legszebb pontjain, beleértve a gótikus-reneszánsz
rektori palotát. Az Adria partján a fellépők
többsége horvát művész lesz, kevesebb a „nagy”
nemzetközi név (bár azért a szentpétervári
Mariinszkij Színház balettegyüttese a világon mindenhol kiemelkedne a sorból). Ennek megfelelően
a jegyek is megfizethetőbbek, 75–600 kuna között
mozognak (3200–25 500 forint), az online vásárlás
már javában tart. A nem kellően zenerajongó
családtagokat azzal lehet rávenni egy dubrovniki
kirándulásra, hogy a fesztivál ideje alatt is lesznek
majd Trónok harca-túrák – még ha a világsikerű
sorozat utolsó évadja addigra már befejeződik
is –, hiszen a tengerparti városban forgatták
a Királyvárban játszódó jeleneteket. A vezetett
séták díja egy drágább koncertjegy árával vetekszik, egy négytagú család átlag kétezer kunáért
érezheti magát a Hét királyság fővárosában.

Akik a hegyeket-tavakat választják
a kultúrprogram mellé – vagy fordítva
–, azoknak az ausztriai Salzkammergut
vidéke és Salzburg lehet az első számú
célpont. A salzburgi ünnepi játékok
az egész világ egyik legrangosabb
fesztiválja, a komolyzene mellett jelentős
színházi eseményekkel is. A július 20-ától
augusztus végéig tartó programsorozat fő attrakciói rendre az operák, széles választékban – idén
Mozart Idomeneójától Richard Strauss Saloméjéig
tart a sor –, világsztárokkal. Az olyan nagyságok
fellépéseire, mint Cecilia Bartoli vagy René Pape
többnyire már márciusban elfogytak a jegyek,
pedig elég mélyen kell a zsebbe nyúlni. Akad
persze jegy 15 euróért is, mondjuk egy délelőtti
kamarazenére, ám jellemzőbbek a 100 euró fölötti
árak, egészen 750 euróig. Kellő harci kedvvel
állójegyeket is lehet szerezni egy órával az adott
előadás előtt, de a fő koncertterembe (Grosses
Festspielhaus) nem adnak ilyet. Azzal pedig
a vékonyabb pénztárcájúaknak is számolniuk kell,
hogy Mozart szülővárosában elvárják az elegáns
megjelenést, még a szabadtéri előadásokról
is kinézik a nyaraláshoz öltözött (vetkőzött)
turistanépséget.
Szabó Márta
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Kilencven év
béke
Albertfalva szíve lehetne akár a Tisztviselőtelep. A hangulatos házsorok nehéz születés
után szerencsésen békés évtizedeket tudnak
maguk mögött.

Újbuda számos egyedi hangulatú városrészből áll, ám
ezek többsége egyidős magával a kerülettel. Az egyik
kivétel Albertfalva: idén 200 éves már e település,
amelyet csak 1950-ben csatoltak Budapest XI.
kerületéhez. 1819-ben, Promontor északi végén,
a Fehérvárra tartó országút két oldalán jelölt ki a ráckevei uradalom prefektusa ötven házhelyet zsellérek
számára. Már 1822-től Albertfalva néven hivatkoznak rá, az uradalom korábbi birtokosa, Albert Kázmér
herceg tiszteletére, 1823-tól megindult az önálló
anyakönyvezés is. A Duna áradásai ellen védtelen
vidék a Fővárosi Közmunkák Tanácsának 19. század
végi folyamszabályozása nyomán lett szárazabb,
és a századforduló után már a HÉV, a villanyvilágítás
és a vezetékes víz is eljutott ide. Így amikor az 1920as években az Országos Társadalombiztosító Intézet
(OTI) ingatlanbefektetéshez keresett olcsó telket, erre
a feltöltött területre esett a választás.
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A jövő terve
Van olyan történet is, amely szerint az OTI fociszerető
igazgatója eredetileg stadiont szeretett volna építeni,
ám a mendemondáknál lényegesebb, hogy okos, előrelátó elképzelés volt az albertfalvai ingatlanberuházás. A tervek szerint a filléres telkekre épített házakat
ugyan bérbe adták, de a díjban törlesztőrészlet is lett
volna, így a lakók idővel tulajdonosok lehettek volna,
miközben a biztosító haszonhoz jut. Ráadásul az OTI
központja a Keleti pályaudvar tőszomszédságában,
a Fiumei út elején állt, ahova a telepről akár vonattal
is el lehet jutni. A legfontosabb azonban, hogy
a tervek kifejezetten modern, itthon fájdalmasan
ritkán alkalmazott elképzelés szerint készültek.
Nyugat-Európában ekkor már komoly hagyománya volt a telepszerűen, egyenterv alapján felhúzott,
helyben rendelkezésre álló szolgáltatásokkal (óvoda,
bolt, orvos) élhető körülményeket kínáló munkás
és kispolgár sorházaknak. Ezek mintájára készült
például 1908-ban Kispesten a Wekerletelep, az OTI
által megbízott dr. Barát Béla és Novák Ede tervező
tehát már bizonyított minta alapján választotta ki
az albertfalvai építkezés vezérelvét. A mai Abádi tér
mint központ köré hálós szerkezetben osztották
el az épületeket, melyekből a legkisebb földszintes
sorházak is 64 négyzetméter alapterületen adtak

mesélő falak
két szobát, konyhát és vizes helyiséget, az apró
előkertet pedig helyes hátsó kert egészítette
ki – tehát a kor szintjén kifejezetten komfortosnak
számítottak.

Egy biciklifék története
Tersánszky Józsi Jenő, aki elsők között lett az
OTI-telep lakója, 1955-ben a fenti címen megjelent
könyvében arról számolt be, hogy a megvalósítás
igen sok kívánnivalót hagyott maga után. Szatirikus
leírása bizonyára túlzó, azt azonban a történetírás
is feljegyezte, hogy többek között éppen az ottani
építkezés minőségét rontotta a Vas–Dréhr panama
néven feltárt csalássorozat (a „reverendás miniszter”,
Vas József kicsapongó életmódját állítólag állami
intézmények költéseinek eltérítéséből fedezte).
Azt pedig mai lakók is megerősítik, hogy a Duna
ugyan nem árasztja el ezt a területet, a talajvizet
azonban magasan tartja. Az első házak még pincével
készültek, ám ezek szinte azonnal ázni kezdtek,
így a többihez már nem épült – a falak vizesedése,
szigetelése ma is gondot okoz.
Nekem az is hiányzik a Tisztviselőtelepen sétálva,
hogy itt nem készültek középületek, közintézmények,
szemben a Wekerleteleppel, ahol azokat húzták fel
először. De ne legyünk igazságtalanok, ez sokkal
kisebb terület, emellett a mai Don Bosco iskola alig
pár utcára lévő épülete már 1930-ban megnyílt,
és várta a pillanatok alatt benépesülő OTI-telep
gyerekeit. A lakók maguk is pótolták a hiányosságokat: kaszinókat, társasköröket alapítottak, élelmes
kereskedők házhoz szállítást vállaltak, és orvos is
rendelt itt elejétől fogva.
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Az épületek esetleges minőségi problémái mára
szinte felfedezhetetlenek, legalábbis kívülről, hiszen
a legtöbbet legalább egyszer felújították. A földszintes, kétszobás házacskák mellett épültek emeletes,
107 négyzetméteres, háromszobás ingatlanok,
a sarkokon pedig négyszobás házak állnak, ezeknek
általában a kertje is nagyobb. Az egyik háromszobásban az évtizedek óta ott lakó Sordélyi-Stark
István vezetett körbe minket; a nagyrészt felújított
ház alaprajza szinte változatlan, az emeletre vezető

Fotó: Bolla György

Békés sziget
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mesélő falak

kedves falépcső és a belső ajtók eredetiek, a hangulat tehát megérezhető. A keskenynek tűnő ház
földszintjén a közös helyiségek vannak, emeletén
pedig a hálószobák és a fürdő, és ebbe a háztípusba
már cselédszoba is jutott. Kifejezetten hangulatosnak és kényelmesnek érzem, nem véletlenül lakja
évtizedek óta ugyanaz a család.
Vezetőm elmondása szerint a beköltözést
követően nem érte különösebb megrázkódtatás
ezt a környéket. Ugyan a háború után sok házban
kicserélődtek a lakók, mert az eredetiek a közeli ipari
létesítmények bombázása miatt elmenekültek, de
ma is van olyan, név szerint Apai Béláné, aki 1929
óta itt él. Az épületek nem sok kárt szenvedtek,
sem a háborúban, sem 1956-ban nem érte katonai
agresszió a telepet. Bár az építés évében, 1929-ben
kitört gazdasági világválság miatt dugába dőlt
az eredeti elképzelés a tulajdonba adásról, a ’80-as
évektől kezdve végül mégis elkezdtek a lakók
kezébe kerülni a Tisztviselőtelep házai és ennek
hatását napjainkban is láthatjuk.
Állítólag az akkori orvos, Győrffy doktor volt az első
a háború után, aki a mindegyik épületre jellemző bejárati loggiát beüvegezte, ily módon fűthető előtérré
alakította át. Mára ez szinte kivétel nélkül mindegyik
portán így van, bár olyan is akad, ahol előtetővel kis
autóbeállónak használják a boltíves loggiát, az amúgy
egyszerű házak legfőbb díszét. A Fegyvernek utca
másik oldalára felhúzott paneltömb ront egy kicsit
a látványon, de alapvetően most is békés, csendes lakónegyed a Tisztviselőtelep. A jó közlekedésű, bolttal,
iskolával és szolgáltatásokkal megfelelően ellátott,
mégis jó levegőjű terület kedvelt lakóhely, számtalan
épületén látszik a felújítás, sőt, a tetőtér beépítésével
a bővítés nyoma.
Bár az ilyen sorházakról ránézésre angol bányásztelepek jutnak az ember eszébe, fontos felismerés,
hogy a központi tervezés alapján felépített lakónegyed kényelmesebb életet tesz lehetővé, mint
a szűk utcában ötletszerűen, egyénileg felhúzott
házak. Így ma is modernnek, kívánatosnak tűnnek
sok városépítésznek. De még ha az ő véleményükre
nem adunk is, ahogy a több mint százéves Wekerle,
úgy a Tisztviselőtelep is kedvelt beköltözési
célpont a mai napig, hiába lesz idén már utóbbi is
kilencvenéves.
bolla györgy

A viselettörténet kutatása
egyben a történelem kutatása,
ami akkor látszik igazán, amikor
megpróbálunk egy szereplőt
ilyen környezetbe helyezni.
Rotschild Klára 1903–1976
között élt, tehát Ferenc József
alattvalójaként született. Horthy
Miklós kormányzósága idején
nyitotta meg első divatszalonját,
Rákosi Mátyás országlása
alatt küzdötte vissza magát,
Kádár János „legvidámabb
barakkjában” lett a külföldi
vendégek és a hazai kiválóságok
öltöztetője, az ikon, aki hozzáférhetővé tette a párizsi divatot
Budapesten.

Eleve elrendelés

Jól öltözni életforma

Édesapja, Rothschild Ábrahám
szalonja egyike volt a pesti
divat fontos helyeinek. A szülők
válása után Rotschild Klára
édesanyja saját műhelyt nyitott,
ő maga itt kezdett dolgozni,
a férje pedig Glücksthal Pál
kereskedő lett (1897–1944).
Így semmi meglepő nincs
abban, hogy Klára 1934-ben

A különlegességi szalon
kiszolgálta a magyarországi
elitet, ám ennél is fontosabb
volt, hogy az ide látogató vagy
itt állomásozó külföldi diplomaták és politikusok feleségeinek programjába bekerült
a „Rotschild” meglátogatása.
Friss párizsi divat, legfeljebb pár
hét késéssel, jó minőségben,
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Rotschild Klára élete politikai és államrendi korszakokat ívelt át, nem csak trendeket. Aki Budapesten divatosan
akart kinézni, évtizedeken át
hozzá járt.

negyedáron – persze, hogy
rendszeres vendég volt például
Tito felesége vagy számos
vezető magyar színésznő, táncdalénekesnő. Járt itt a perzsa
sahné, Gromiko szovjet külügyminiszter neje, és Kádár Jánosné
is el-elkísérte az érkezőket.
Mindez nem működött volna
a varrásban nem kiemelkedő,
rajzolni alig tudó, sőt, nyelveket
sem beszélő művészeti vezető
tehetsége nélkül.
Rotschild Klára párizsi
munkaútjain általában befizetett
a szalon nevében a meglátogatott divatháznak egy összeget,
amiért cserébe megkapott
két–három ruhamodellt felhasználásra. De ha megtetszett
neki valami a többiből, azt is
lerajzoltatta, vagy úgy, hogy
Fotó: Kardos Judit, Magyar Nemzeti Múzeum

Aki elhozta
Párizst
Budapestre

megnyitotta a maga szalonját,
ahol a fiatal, legújabb párizsi
divatot kereső vevőket szolgálta
ki. Simonovics Ildikó, a Magyar
Nemzeti Múzeum művészettörténésze, Rotschild Klára
kutatója szerint a sikert az egyik
első kuncsaft, Edelsheim-Gyulai
Lipótné határozta meg, aki
a magas társasági körök kulcsfigurájaként korabeli stílusikon
volt. Amikor ő elkezdett az új
üzletben vásárolni, az egyből
az élre tört.
A vészkorszakot Rotschild
Klára apja és férje nem élték
túl (édesanyja korábban
meghalt), a szalonja is odalett,
de már 1945-ben újranyitotta.
Az államosítás ugyan az ő
boltját is utolérte, ám ekkora
szellemet nem lehet palackba
zárni. Valahogy ismét megtalálta, kin keresztül érheti el
a felsőbb köröket, és az ’50-es
évek derekán megnyílt a Váci
utcában a Különlegességi Női
Ruhaszalon néven jegyzett
állami divatközpont. Rotschild
Klára ettől kezdve ennek művészeti vezetőjeként járt évente
kétszer Párizsba, és hozta haza
a legújabb modelleket.

Fotó: MTVA Archívum/Szlukovényi Tamás

sikerült, és éppen
annyit változott
egy modell,
például az alapanyagcserével,
hogy sajátként
adhatta el a Clara
Rothschild márka.

Egy igazi dáma

bolla györgy
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vitt egy ügyes rajzolót, vagy ha
egyedül utazott, akkor tollba
mondta a látottakat. Különleges
képessége volt az öltözetek
leírására, hol a zseb, miként
varrták, milyen a derék, milyen
az esése… Ebből állítólag
mellékesre is szert tett, hiszen
kéz alatt például amerikai
konfekciócégeknek is átadhatott
terveket. A lényeg, hogy ily
módon hazahozta az aktuális
párizsi trendeket, és ebből
két–három hét alatt összeraktak
a budapesti varrónőkkel egy friss
kollekciót, amelyet a legjobb
hazai manökenek mutattak be.
Nemcsak a terv meg a varrás
minősége felelt meg a legmagasabb elvárásoknak, de az anyagoké is. A textilüzemek a francia
divatházaknak külön készítettek
úgynevezett újdonság kelméket
(nouveauté), amelyeket a legújabb trendhez használtak fel.
Ezeket az anyagokat a következő szezontól már megfizethető
áron lehetett kapni, Rotschild
Klára így sokszor felcsípett egyegy véget. A minőség azonban
akkor is tartható volt – a korábbi
szériákra alapozva –, ha ez nem

A munkamódszert
kiválóan illusztrálja a Nemzeti
Múzeum gyűjteményében
megtalálható 1969-es „láncos
ruha”. Ennek motívumáról
megvan az eredeti tollrajz
a párizsi divatbemutatóról,
azon azonban egy nagyobb ív
van a modell hátán, nem kettő
kisebb – ennyi átdolgozással
máris saját a terv. A minta aztán
tovább élt: hagyatéki fotó van
egy bemutatóról, ahol már
kabáton tűnik fel a megoldás.
Szintén a múzeum gyűjteményét gazdagítja egy
„Chanel-kabát” – idézőjelben,
mert természetesen ez is Clara
Rothschild címkével készült.
A párizsi Chanel divatház, időtlen
stílusával, amolyan szocialista
ideál lett. A budapesti kabátot
akár ott is készíthették volna,
jellegzetessége a zsebek
kialakítása, valamint a gombok,
melyek mintha egy bolhapiacról
származnának. Egy reptéri
fotó tanúsága szerint Csató
Mari, akkori manökencsillag
viselte, amikor a Hungarotex
piacszerző küldöttségével
utazott Görögországba. Csató
Marit tetőtől talpig felöltöztette
Rotschild Klára, így bár az állami

külkereskedelmi vállalat utaztatta, mégis az ő nagykövete lett.
Hiszen személyes kapcsolatok
mentén épült a nemzetközi
üzlet.
Rotschild Klára azt az életet
élte, amit Párizsban látott.
Minden nap megállt a fodrásznál fésülésre, miközben a Váci
utcai szalonba tartott Dunaparti hetedik emeleti lakásából
(amelynek teraszán számos
divatfotó készült). A szomszédos üzletek vezetőivel
gyakran már ebéd előtt pezsgőt
bontottak, mert az az életforma
része. Talán éppen életmódja
vezetett öngyilkosságához:
1974-ben fogbeültetést
kíséreltek meg rajta, amely
akkoriban kezdetleges eljárás
volt, és nem sikerült. Az ezzel
járó fájdalom, a tökéletesség
elvesztése miatt ugorhatott ki
lakása konyhaablakán.
A szalon azonban ment
tovább a privatizációig, Clara
márkanév alatt, a Magyar
Divat Intézetből átigazolt Rusai
Magda irányításával. Sajnos
kevés eredeti forrást őriztek
meg róla, a Nemzeti Múzeum
is folyamatosan keresi és várja
a vonatkozó történeteket,
dokumentumokat és ruhákat.
Ahhoz azonban már elég anyag
gyűlt össze, hogy idén ősszel
a nagyközönség is megismerhesse kiállításon ezt a sajátos
világot. Melyben alig néhány
ember élő kapcsolatot tartott
a nemzetközi divat és a vasfüggöny mögé zárt Magyarország
között.

Fotó: Búza Virág, Polcz Péter, Sinco

k
r
e
w
Szilárd kifejezetten szeret öltözködni, örömmel
hozta saját ruháit és kalapjait a fotózásra.
Két beállítás között azt is elárulta: tavaly karácsonyra a Zenekar Divatdiktátora szobrocskát
kapta ajándékba a Quimby többi tagjától.
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A zenész mellett – balról jobbra – az énekeslányok,
Galambos Dorina, Schoblocher Barbara és Kiss
Flóra láthatók.
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