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Az újságban megjelent 
hirdetmények és hirdetések 

tartalmáért a szerkesztőség  
nem vállal felelősséget.

„A kelő vagy a lemenő nap órájában 
a Fehérvári úton a négy- és ötemeletes 
házak falán is úgy kúszik le vagy föl 
az árnyék, hogy a legfelső ablaksorok 
fölött egy világos sáv marad alkonyat-
kor, vagy támad hajnalban: vegyük úgy, 
hogy – a maga módján – varázslatosan 
felragyog.” – írja Buda című regényében 
Ottlik Géza, aki kisgyermekkorából 
vitte magával ezt a csodálatos képet a mai 
Bartók Béla útról. Ez a varázslatos ragyogás járja 
át a várost a nyári hónapokban, ami a reggeli kávé, 
a délutáni limonádé vagy a kora esti fröccs mellett 
egészen különös hangulatot teremt.

Újbudán, főként a Bartók Béla út mentén, számos 
étterem, kávézó, bár tulajdonosa döntött úgy, hogy 
a valódi jó idő beköszöntével nemcsak az ablakokat tárja 
szélesre, hanem teraszaival kitelepül egyből az utcára. 
Olyan helyek is vannak, amelyeket eleve csak a meleg 
évszak csal elő minden évben a téli álomból, mint pél-
dául a lassan „nyugdíjas korba” lépő Budai Parkszínpad 
a Feneketlen-tó szomszédságában. Az egykori operett- 
vagy musical-előadások, esztrádműsorok, filmvetí-
tések helyét mára a vidám koktélozás és a grillételek 
vették át, miközben megmaradt az egykor közösségi 
összefogással létrehozott épület minden fontos 
jellegzetessége.

Hogy miért fontos ez? Azért, mert ezek a helyek 
ötven, száz esztendővel ezelőtt is olyan találkozási 
pontok voltak, ahol nagy gondolatok születtek, ba-
rátságok és szerelmek szövődtek vagy bomlottak föl. 
Ahol diákok százai koccintottak a sikeres, rosszabb 
esetben sikertelen vizsgák után. Ahol írók és költők sora 
vetette papírra örök érvényű gondolatait, ahol egy fiatal 
rendező írta az Oscar-díjig futó film forgatókönyvét. 
Ezek a helyek ma is a kulturális és társadalmi élet 
színterei. Hagyjuk, hogy rájuk, és ezzel ránk is jusson 
a ragyogásból!

hoffmann Tamás 
polgármesTer
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tartalom június
Pont Rád hangolva!

 színház •  zene •   képző- és iparművészet 

 gyerek, családi •  szabadtér •  irodalom •  beszélgetés

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

KARINTHY SZALON | 1111 BUDAPEST, KARINTHY FRIGYES ÚT 22.

Jegyek kaphatók az InterTicket országos jegyirodai hálózatában,  
a B32 Galéria és Kultúrtér jegypénztárában, valamint interneten a b32.jegy.

hu oldalon. Jegyrendelés és információ: 06 1 787 0039, b32@ujbuda.hu.  
Jegypénztár nyitva tartás: hétköznap 10 és 18 óra között, valamint  

a műsorkezdés előtti egy órában. A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

1. 11.00 Párizs, Paris! Válogatás  
 a Szöllősi–Nagy–Nemes gyűjteményből  
 (tárlatvezetés) A kiállítás megtekinthető: július 5-ig.

5. 20.00  Túlélő (r.: Varga Ádám)  

6.  III. GárdonyI PIknIk  
 #nekemanyár • avagy zenei-összművészeti   
 fesztivál a Gárdonyi téren 

16.00  Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint duó 
17.00  Lemezjátszó Horváth Gergellyel 
19.00  Nagy Ricsi

12. 18.00 Soltész Melinda üvegművész: Személyes reflexiók  
 (kiállításmegnyitó)

13.  III. GárdonyI PIknIk   
 #nekemanyár • avagy zenei-összművészeti   
 fesztivál a Gárdonyi téren

16.00 Créme de la pop 
17.00 Lemezjátszó Horváth Gergellyel 
19.00 Los Orangutanes

18. 18.00 11ek vagyunk • Urbán terefere  
 – Gasztró & Bartók 
 Újbuda városi-kulturális beszélgetéssorozata 
 Moderátor: Antal Nikolett és Juhász Anna

29. 17.00 Mesék éjszakája (Metamorphoses Meseterápiás Egyesület)  
 Legyen június utolsó szombatja a meséké!  
 Legyen varázs, utazás, együtt hallgatás, legyen közös   
 mese-élmény, együtt mozdulás. A program ingyenes.

24–28. Kores Eszter és Tóth Timi 
képzőművészeti tábora
július 1–5. Janzsó Krisztina és Szeredi Ambrus 
Noémi iparművészeti tábora

metszéspont

6 �����������Közösségi házaK ajánlója
8 �����������Nagyon nyíltan mutatom  

meg magam  
– Molnár Ferenc caraMel

12��������IRÁNYTŰ
14 �������Úti napló  

– Soltész Melinda üvegművész
16��������Mix
18��������Nyáron is színház
20 �������A siker ott jön, ahol tesznek érte 

– interjÚ horváth gergellyel
22 �������Mesét mindenkinek
24 �������egy FranKoMán Újbudán  

– Szederkényi Olga

forráspont

28 �������Takács Zsuzsa: szüKségünK  
van lelKünK szabadságára

30 �������Sérülten is teljeseK

csúcspont

34 �������csÚcspéKség a város szélén
36 �������beKöszöntött a nyár  

az újbudai éttermekben 
és cukrászdákban!

nézőpont

38 �������Új budai parKszínpad  
– A közösségi összefogás jelképe

42 ������� Idén is  
piKniK a hídon

44 �������süt a nap, dől a pénz
46 �������IRÁNYTŰk  

a városi dzsungelben
48 �������a szent MárK téren túl



Pünkösdi koncert a Gesualdo Kamarakórussal 
2019. júnIUS 10. 19 óRa 
Albertfalvi Közösségi Ház | 1116 Budapest, Gyékényes utca 45–47.

A tavaly ősszel tragikusan elhunyt alapító karnagy, Stimecz 
András elvesztése után a kórus új reményekkel néz a jövőbe 
Uzsaly Bence vendégkarnagy vezetésével. Pünkösd, 
a Szentlélek eljövetele a kiindulópont műsorukban, majd 
az ünnephez már kevésbé kapcsolódó egyházi művek 
vezetnek át a világi dalokhoz, amelyek egyszerre éneklik 
meg a lezáruló tavaszt és a közelgő nyarat, a természetet 
és a szabadságot. A műsoron reneszánsz és romantikus 
művek mellett olyan ritkaság is szerepel, mint Mendelssohn 
kórusra komponált, német költők verseire fűzött dalciklusa.

Acoustic GuitAr cAffe  
– Amfiteátrumi esték sorozat

2019. júnIUS 20. 19 óRa
Gazdagréti Közösségi Ház | 1118 Budapest, Törökugrató utca 9.

Az Acoustic Guitar Caffe tagjai, Bakos István és Libis Attila mögött har-
mincéves zenész múlt áll. Magyar és nemzetközi színpadokon, rengeteg 

formációban űzték az akusztikus muzsika számtalan válfaját. Tagok voltak 
olyan, Európában sokat játszó zenekarokban, mint a Rodeo, a Blue Timers, 
a BlueBirds, a Yellow Rebel vagy a Varnyú Country. Közel négyórányi reper-

toárjukban country, bluegrass, ír folk, örökzöld, dzsessz és kortárs szórakoz-
tató zene mellett saját szerzemények is szerepelnek. Céljuk az akusztikus 

gitár mint szólóhangszer népszerűsítése, kultúrájának emelése. 

Cukrászda – sütemény & irodAlom
2019. júnIUS 17. 18 óRa 

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

Az albertfalvi gasztroklub évadzáró összejövetelén whiskys-kávés 
pohárkrémet kóstolhatnak az érdeklődők, amelyben a finom ízek 
mögött meghúzódó alkohol, koffein és cukor egyvelege mintegy 
összesűríti a nyár, a szabadság és az élet kalandjának mámorító 

érzését. Egy ilyen összetett desszerthez tökéletesen illenek Ernest 
Hemingway mély gondolatai. – Hiszen jéghegyek vagyunk önmagunk 
óceánjában, ahol egytized rész látszik belőlünk, kilenctized pedig lenn 

van a mélyben – mondta Zsolti bácsi, Hemingway után szabadon.

Doku 2019 – kelenvölGyi filmklub
2019. júnIUS 7. 18 óRa
Kelenvölgyi Közösségi Ház | 1116 Budapest, Kardhegy utca 2.
A közösségi ház és a Kelenvölgyi Polgárok Köre közös sorozatán 
ezúttal Szalkai Zoltán Gyaloglás Gulágföldön című filmjét vetítik le. 
A Szovjetunió felbomlásával ugyan felszámolták a politikai elítéltek 
kényszermunkatáborait, megszűnt a Gulág, de megmaradt annak 
öröksége. Szalkai Zoltán a norilszki lágerkörzetben kereste Marczin 
Borbála és Hársfalvi Ferenc rabságának helyszínét. Akik útközben 
találkoztak a rendezővel, elmondták neki történeteiket – felsejlik 
a továbbélő szovjet múlt, érthetőbbé válik napjaink Oroszországa. 
A programot a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

kelenvölGy  
Nagy-Budapesten

2019. júnIUS 14. 18 óRa
Kelenvölgyi Közösségi Ház

1116 Budapest, Kardhegy utca 2.
Kelenvölgy és Újbuda elkötelezett helytörténésze, Sturdik 

Miklós előadásai évek óta szerepelnek a közösségi ház program-
jában. A hosszú ideig vasúti sínekkel, sorompókkal elkülönített 

városrész évtizedekig Budafokhoz tartozott, majd 1950. január 
1-jén a XI. kerülethez csatolták, és Nagy-Budapest része lett. 

Erről az időszakról szól Sturdik Miklós régi képekkel színesített, 
Kelenvölgy Nagy-Budapesten című helytörténeti előadása.

Hármas egység /3E/ – A kelenvölGyi 
Festőiskola évadzáró tárlata
2019. júnIUS 28. 18 óRa
Őrmezei Közösségi Ház | Kréher Péter Terem
1112 Budapest, Cirmos utca 8.
A közösségi ház kiállítás-sorozata azzal a céllal indult útjára, hogy a közismert 
festőiskola munkásságát apránként bemutatva felvonultassa a teljes tagságot, 
és feltárja az évekig Őrmezőn működő kelenvölgyi műhely varázslatos, Barlai 
László festőművész-tanár alkotói profiljával fémjelzett világát. Erre utal 
a Hármas egység /3E/ cím (háromhavonta három kiállító), amely az egyes 
tárlatokon szereplő művészek száma mellett az iskola által képviselt tárgyi 
piktúra egységes természetelvű szemléletére és művészeti harmóniájára is utal. 
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Caramel

Te voltál az első a Megasztár alatt, 
aki dalszerző-énekesként indult neki 
a versenynek, és később is ebben 
a minőségében tudott érvényesülni. 
Mi volt akkoriban a legnehezebb a hirtelen 
jött népszerűségben? A bulvár nyomása, 
a nagyvárosi élet, vagy a sok kötelező koncert, 
amit el kellett vállalnod a tehetségkutató 
műsorhoz kötődve?

Rengeteg munka volt abban, hogy a háttérküzdel-
mekről a közönség ne tudjon. Mert nem tartom 
profinak.

Mit tudtál akkor arról, hogy mi a profi?
Jogos a kérdés. Talán még a mai napig nem 
tudom, mi a profi. Józan paraszti ésszel volt 
egy elképzelésem erről a szakmáról. Nagyjából 
egyébként az fogadott, amire számítottam, bár 
értek kisebb-nagyobb meglepetések. Talán, ami 
a legnehezebb volt, az a bulvárral való harc azáltal, 
hogy volt egy olyan szerződésem, am hat évig 
kötelezett többek között arra is, hogy meg kell 
mutatnom a magánéletem. Viszont a jogaimmal is 
tisztában lettem közben, és elkezdtem megvívni 
a saját csatáimat.

Mennyi időbe telt, hogy a saját dalaidat mint 
fő zenei termékedet át tudd verni a rendszeren?

Körülbelül hat év. Nagyobb volt a nyomás 
a kiadóktól, mert akkoriban több pénz volt 
a zeneiparban. Nem volt mindegy, ki, mennyiért, 
mit csinál, nagyobb volt a tétje az egésznek. 
Ezért nem szerették az önállóságot sem annyira 
az előadók részéről. Sok idő kellett ahhoz, hogy 
a média tudomására jusson, mi a vízióm magam-
mal kapcsolatban. És abban a vízióban a bulvárban 
való jelenlétnek kis szerepet szántam. Ebben 
az időszakban kaptam is több fenyegető hívást 
főszerkesztőktől. Nem volt egyszerű, mert a zenei 
pályát képzeltem el magamnak, de nyilván 23-24 
évesen egy cigánytelepről Budapestre költözve, 
ebben az élethelyzetben azért nincs olyan nagy 
mellénye az embernek.

Ami viszont kevésbé bulvártéma, és te sokszor 
nagyon nyíltan nyilatkoztál róla, hogy túl vagy 
a megtéréstörténeteden. Ez rögtön eszembe 
jutott, amikor legújabb dalodat, az Átutazókat 
hallgattam. Mennyire lett ez inspirációja 
a daloknak úgy általában? 

Ez már a Szállok a dallal idején is mozgatott, 
folyamatosan jelen van. Ott van a dalaim 90 száza-
lékában. Ez fontos, de a popzenei kultúrában ezzel 
csínján kell bánni, nem a legtrendibb téma. Én 
most is azt a szisztémát alkalmazom – egyébként 
ösztönösen –, hogy a hitemet utalásszerűen írom 
bele a dalokba. Minden üzenetet csomagolok. 

Ezt kicsit úgy hangzik, mint a két nagy 
tábor köztes álláspontja, ha mainstream 
és underground zenei szcénáról beszélünk. 
Az underground dalszerzők kiállnak azért, 
hogy nem üzennek, a fősodorbelieknek pedig 
fontos, hogy legyen direkt üzenet, főleg ha 
az amerikai előadókra gondolunk. Neked pedig 
ezek szerint kell, hogy legyen üzenet, 
de rejtve, hogy lehessen mit felfedezni.

Nagyon izgalmas kérdés, nem szoktam ezt így 
átgondolni. De talán a válaszom az, hogy nem 
üzenek. Hanem inkább megmutatom magam 
nagyon nyíltan. A szerelmet, a hitem, a fájdalmat, 
a bukást. Én próbálom ezt a helyén kezelni. Mégis 
csak popzenéről beszélünk, és elsősorban a ze-
neiségen keresztül szeretném kifejezni magam. 
Az változó, hogy az egyik sorban jobban kitárulko-
zom, a következőben meg éppen nem, és kicsit tit-
kolózom. De nincs olyan cél, hogy nagyon komoly 
tartalmat szeretnék átadni. Végtére is az egyik 
legfontosabb, hogy én közben jól érezzem magam. 
Közben a felelősség ott van, mert hál’ Istennek 
nagyon sokan hallgatnak, nagyon nagy energiát 
kapok azáltal, hogy ennyi ember életének lehetek 
a része, akár csak egy dal erejéig. Az biztos, hogy 
én nem szeretném tanítani őket. Tudod, miért? 
Mert csak az Isten taníthat. Szóval én nem vagyok 
senki. Csak írok dalokat, és éneklek, hogy boldog 
legyek. Biztos vagyok benne, hogy az Istentől nem 
azért kaptam a tehetségemet, hogy megváltsam 
a világot, hanem hogy megváltsam magam. 

Nagyon nyíltan 
mutatom meg 
magam
az egész ország ismeri és elismeri 
tehetségét. a tévés zenei tehetség-
kutatók egyik tényleg hosszú távú 
nyertese. kerüli a bulvárt, talán 
azért is, mert mindent megtudhatunk 
róla a dalain keresztül. Persze, 
csak ha odaFigyelünk arra, mi van 
a szövegsorok között megírva, 
elénekelve. Molnár Ferenc caraMelt 
Bársony-néMeth Péter kérdezte 
ízlésről, zenéről és kicsit a hitéről 
is. hogy honnan jött és merre tart.
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Mindig furcsák nekem azok a popelőadók, akik 
túlmisztifikálják ezt az egészet, olyan jelentőséget 
tulajdonítanak maguknak és a munkásságuknak, 
mintha ők fejtenék meg az emberiség célját.

Rajtad kívül egy embertől hallottam ezt, 
őt úgy hívják, Lovasi András. És hát valljuk be, 
más stílust és zeneiséget képviseltek.

Tényleg? De jó! (nevet) Tudod, miért van ez? Mert 
nagyon igaza van. Az a baj, hogy ez olyan játék, 
amelyikben nagyon nehéz józannak lenni. És ő 
képben tudott maradni magával és a szakmával. 

Ha már a különböző zenei világoknál tartunk, 
mostanában mit hallgatsz? 
Úgy tudom, mindenevő típus vagy...

Tegnapelőtt klasszikus zenét, egy kis Mozartot 
meg egy kis Brahmsot. Ha arra vágyom, hogy 
szórakoztató legyen a muzsika, akkor a ’80-as 
és ’90-es évek vannak a fókuszban. Amikor arra 
vágyunk, hogy elvarázsoljon a zene, akkor sokunk-
nál bejön a képbe a nosztalgia. Meglehet, nem is 
egy dal, hanem maga az az érzés kerít hatalmába, 
amit fel tudunk idézni, például a gyerekkorunkból. 
Én is főként érzelmi alapon kötődöm zenékhez, 
mint mindenki. Rólam azt mondják, hogy ilyen 
„hajlítgatós” zenét csinálok. (nevet) Ettől függetle-
nül, nagyon sok mindent hallgatok, szinte mindent. 
Érik és változik az ember.

Ez a „hajlítgatás” közben a védjegyed is.
Igen, tudod a technikai tudás megmutatása 
nálunk, tehetségkutatósoknál belső kényszer volt 
a verseny alatt, és megmaradt később is. De le 
lehet tisztulni, meg lehet tanulni és érezni, hogy 
az egyszerűség miért is olyan nagyszerű sokszor. 
Ez nálam körülbelül tíz évbe telt. Az első öt 
lemezen végighajlítgatok mindent, meg fejhangon 
énekelek sokszor. Mellettünk nem volt olyan 
mentor vagy példakép, aki segített volna ezt a fajta 
ízlést megtanítani. Meg azt, hogy nem kell egyetlen 
dalban megmutatni mindent, amire képes vagy.

Azon kevés előadó közé tartozol, aki mindent 
maga csinál. A dalszöveget, a hangszerelést 
és a zenei produceri munkát is. Melyik áll 
a legközelebb hozzád?

A producerelést és hangszerelést mindig vala-
kivel együtt csinálom, ahol azért én általában 
másodhegedűs vagyok, kivéve, ha nem. (nevet) 
Mindenesetre szeretem közös munkának meg-
élni. Ennek két oka van: a producing egy másik 
szakma, én viszont ilyen önző módon szeretnék 
tanulni ezektől az emberektől. A legtöbbet Szakos 
Krisztiánnal és Somogyvári Danival dolgoztam. 
Előbbi az egyik mentorom, fontos alapszabályokat 
tanultam meg tőle a popzenéről és a popzene 
pszichológiai oldaláról. A kérdésre válaszolva: 
nagyon szeretek énekelni, felállni a színpadra. Erről 
nehezen mondanék le. Közben persze dalokat, 
szövegeket írni is szeretek. Másoknak is. Van egy 
olyan rossz tulajdonságom, hogy hajlamos vagyok 
magamat háttérbe szorítani mint előadó. Ha lehe-
tünk egymás között őszinték, a dalszerzés sokkal 
izgalmasabb. Énekelni viszont szinte földöntúli 
élmény. Nem szeretem, amikor spirituálisnak 
bélyegeznek, én nem tartom magam annak, de 
az érezhető, hogy az éneklés külön entitás. Szinte 
mintha egy másik személy lenne jelen a színpadon.

Van olyan terved, ami neked személyesen 
fontos, és újdonság a jövőre nézve?

A másokkal való közös munka folytatódik, 
többek között Pápai Jocival és Nagy Bogival. 
Megjelennek új dalok is, a Budapest Parkban június 
végén, az Arénában az év második felében lesz 
nagykoncert. Érdekes, hogy most a felnőttebb 
korosztálynak játszó zenészeknek nincs olyan 
felületük, ahol a saját közönségükkel tudnának 
találkozni, visszajelzéseket kapni. Nagy kihívás, 
hogy találjak valami olyan platformot, ahol össze 
lehet fogni a közönséget, és valódi interakciót 
tudunk kialakítani, mert a közösségi média erre 
már nem túl hatékony.
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ProGrAmcd kiállítás filmkönyvkönyv

iránytű
Žagar – Woods, 
Spirits & 
Sorcery  
Zságer Balázst és csapatát 
2004-ben, Török Ferenc Szezon 
című filmjének betétdalával 
ismerte meg a közönség. 

A Podmaniczky Szilárd forgató-
könyvéből készült mozi számai, 
köztük az Eastern Sugar, azóta 
is az elektronikus műfajt kedvelő 
generáció egyik meghatározó 
élményét jelentik. A hat év után 
új stúdióalbummal jelentkező al-
ternatív-pszichedelikus formáció 
most hipnotikus hangzásvilággal 
és számos vendégzenésszel lepi 
meg rajongóit. Megszólal a spa-
nyol vokalista, Carmen Estevez, 
a perzsa fúvós, Fatima Gozlán 
és Barabás Lőrinc trombitás, 
a felvételeken olyan különleges 
ütőhangszerek is hallhatók, mint 
az arab darbuka és djembe vagy 
az afrikai balafon. A számos 
tagcserén és változáson átesett 
csapat friss munkája témavá-
lasztásában minden eddiginél 
szürreálisabb: indián diablerók-
ról, trópusi rituálékról, révülő 
tigrisekről énekelnek a fiúk. 
Mindehhez afrikai és dél-ame-
rikai tribal ritmusvilág, valamint 
a keleti zenék meditatív 
szellemisége társul. 

Nagyszerű nők 
– a Feminizmus 
rövid története
Marta Breen író és Jenny 
Jordahl illusztrátor képregénye 
a feminizmus hőseit mutatja 
be, a nők választójogáért küzdő 
„Wonder Womaneket”, akiket 
nemcsak a fiatalok, de a felnőttek 
sem ismernek túl jól. A norvég 
szerzőpáros munkája a Cser 
Kiadó gondozásában, Molnár 
Kata fordításában olvasható; 
12 éves kortól ajánlják, de mivel 
a feminizmus története néhol 
kegyetlen, inkább a nagyobb 
kamaszok kezébe érdemes adni 
a kötetet – javasolják a szerkesz-
tők. (Oroszországban például 

18+-os, és lefóliázva árulják.) 
A világ huszonkét országában 
lefordított könyv a nőmozgalmak 
minden nagy témáját igyekszik 
feldolgozni a képregények 
könnyed stílusában: ilyen a test 
feletti önrendelkezés, a szabad 
szerelem, a nők oktatása, illetve  
elnyomása is.

út a királyi 
operába 
A kubai utcagyerekből generáci-
ója kiemelkedő művészévé váló 
Carlos Acostát választották meg 
idén a Birmingham Royal Ballet 

új művészeti igazgatójának. 
A 45 éves táncos egy havannai 
nyomortelepen született, 
teherautó-sofőr édesapja íratta 
be balettiskolába, hogy megóvja 
az utcai bandák harcaitól. Igazi 
szerelme a break volt, sokáig 
szenvedett a szigorú rendszer-
től, a napi rutintól. A különc diák 
azonban elképesztő tehet-
ségnek bizonyult, és amikor 
tizenhat évesen megnyerte 
a lausanne-i balettversenyt, 
versengeni kezdtek érte. 
Júniusban a Cirko Gejzírben 
látható spanyol–kubai–angol–
német filmben (eredeti címe Yuli) 
követhetjük végig a küzdelmet, 
ahogyan az afroamerikai srácból 
a londoni Royal Ballet első 
színesbőrű sztárja lesz. 

Minden múlt  
a múltam
Augusztus 25-éig látható 
a Magyar Nemzeti Galériában 
a legnagyobb magyar online fotó-
archívum, a Fortepan gyűjtemé-
nyéből válogatott kiállítás, amely 
350 fotón keresztül mutatja be 
az átlagember szemszögéből 
a 20. századi Magyarországot. 
Tamási Miklós és Szepessy Ákos 
2010-ben alapított, ma már több 
mint százezer fényképből álló 
gyűjteményének első papírképei 
még a ‘80-as évekbeli lomtala-
nításokból, ócskapiaci leletekből 
kerültek ki, ezeket digitalizálták 
és tették fel az internetre, innen 
nőtte ki magát a Fortepan nevű 
szabad, mindenki számára elérhe-
tő, önkéntesek által fenntartott 
archívum. A tárlat tematikusan, 
gyerekkortól időskorig követi 
végig az emberi élet szakaszait. 

A Fortepanra feltöltött jellegzetes 
családi fotók mellett tizenhat 
önálló történetet is összeállí-
tottak a rendezők – tárgyakkal 
kiegészítve –, például Urbán 
Tamásnak az 1970–1980-as 
évek underground kultúráját 
rögzítő fotóiból, a lebombázott 
Budapest drámai képeiből vagy 
a magyar holokausztot ábrázoló 
huszonnégy fényképből.

sétaműhely  
– városi séták 
A város séták manapság egyre 
divatosabbak, a szellemes írók,  
gasztrobloggerek, urbanisztikai 
szakértők vezetésével kínált 
közösségi élményekre egyre 
többen kíváncsiak. Ma már nem 
csak turisták menetelnek nyitott 
esernyők után, szájmikrofonnal 
vezérelt kis csapatként, a legen-
dákra éhes magyar közönség ér-

deklődését okos, jól megtervezett 
túrákkal keltik fel erre szakosodott 
társaságok. A Sétaműhely is 
ilyen: „Budapesten belül nyújtjuk 
öt kontinens felfedezésének 
élményét.” – olvasható bemutat-
kozásukban. Nyáron remélhetőleg 
nem lesz szubtrópusi meleg, így 
az is nyakába veheti a várost, 
akinek túlélőtúra minden 
bevásárlás. A műhely által kínált 
kiruccanásokon megismerhető 
lesz a Vásárcsarnok környéke, 
a békebeli kávéházak nyom-
vonalán a presszóforradalom 
hatása, de a Gellért-hegyre is 
felmászhatnak azok, akik a hely 
természetfölöttinek mondott 
adottságaira, szakrális szerepére 
kíváncsiak. Aktív jelenlét, közössé-
gi mesemondás, érzékenység 
a mindennapokban – ezek 
a jelszavak. 

Sapiens –  
az emberiség 
rövid története
Akár bevalljuk, akár nem: egy jó 
kis pletykáért mindenki szívesen 
megy a szomszédba. Így volt ez 
már hetvenezer évvel ezelőtt is, 
amikor a homo sapiens gondol-
kodásában, kommunikációjában 
gyökeres változások mentek 
végbe: kialakultak azok a kognitív 
képességek, amelyek alkalmassá 
tették a túlélésre. A pletyka 
ilyen túlélési skill volt, ezzel 
a közösségformáló tulajdonsággal 
győzték le például a neander-
völgyieket. Yuval Noah Harari 
szerint a „pletyka”, a történetme-

sélés és a mítoszteremtés, azaz 
a fikcióról beszélés az emberi 
faj sikerének kulcsa. Az izraeli 
történész, a világ első számú 
„bestseller tudósa” nem unalmas 
értekezést ír az emberiség 
fejlődéséről; szórakoztató, a tár-
sadalomtudományok, a genetika, 
a kvantumfizika, a robotika 
legfrissebb felfedezéseit összegző 
monumentális munkájában arra 
keresi a választ, hogyan váltak 
a látszólag jelentéktelen ősmaj-
mok a világ uraivá.

összeállíToTTa: kovács gabriella
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Személyes reflexiók című 
kiállításod megnyitójára 
jelenik meg a könyved, amely 
személyes útinaplódnak is 
tekinthető. Ez katalógus, 
vagy annál több?

A kiállításom a műtárgyakat mint 
egy Úti Napló lapjait mutatja be. 
Az időnként egymást keresztező 
két fő ösvényemen, az Üveg 
Úton és a Csend Úton haladva 
materializálódott gondolataimat, 
eddigi életművem legfontosabb 
darabjait hoztam el a Trezor 
Galériába. A „free blowing”, azaz 
szabadon fúvott üvegplasztikák 
a 2014 és 2019 közti időszakból 
valók, a land art (tájművészeti) 
alkotások 2008-tól folyamatosan 
készülnek. A könyvben ezeken 
a munkákon kívül sok mindent 
felfedek a belső világomból, ezért 

nagyon személyesnek tartom. 
A keleti filozófia szerint min-
denkinek írnia kell egy könyvet 
életében. Nekem ez a számvetés 
most érkezett el. 

Iparművész vagy,
de a kiállításon
„szerelemmunkáid”
láthatók, amelyek elsősorban
képzőművészeti alkotások.

Szerintem alapvetően 
a „művész” és a „szabad 
művészetek” fogalma létezik. 
Vannak például zenészek vagy 
színészek, akik festenek, ipar-
művészek, akik kortárs táncot 
adnak elő, vagy éppen autonóm 
üvegplasztikákat alkotnak, mint 
én. Magyarországon nagyjából 
a ’80-as években erősödött fel 

a „stúdióüveg-mozgalom”, ahol 
az alkotók már nem használati 
tárgyakat terveztek üvegből, 
hanem műtárgyakat. Azt 
hiszem, a mai világban elmo-
sódnak a határok, és szabadabb 
az átjárhatóság a művészeti 
területek között. 

Az üvegfúvás alapos, precíz
munkát igényel, és közben
gyors döntéseket kell hozni
Mesélnél erről?

Először rajzokat és agyagmo-
delleket készítek, és kitalálom 
a pontos hutatechnológiát, 
az üveg viselkedésére építve. 
Üvegplasztikáim szinte valósze-
rűtlen formájú, torzított reflexiós 
játékkal bíró, interaktív alkotá-
sok. A nézőt arra késztetik, hogy 

szelfit készítve 
megörökítse 
a pillanatot, ahogy 
az üvegplasz-
tika hullámzóan 
reflexiós felületének 
tükrében önmaga tor-
zított képét látja viszont. Ez 
az élmény a befogadót mélyebb 
gondolatokra, önvizsgálatra is 
késztetheti, elgondolkoztathatja 
térben és időben elfoglalt helyé-
ről, vagy arról, mi a „valóság”.

A land art, másképpen
tájművészet meditatívabb
tevékenység. Évtizedek óta
népszerű ez a természeti
környezetet monumentális
szabadtéri installációkká
alakító műfaj.

Land art munkáim születésében 
közrejátszott, hogy nagyobb 
léptékű dolgokra vágytam: 
nem elégített ki tökéletesen, 
hogy üveggel foglalkozom, 
hiszen annak fajsúlya igen nagy, 
technológiája pedig behatárolja 
a tárgyak méretét. Én mindig 
„nagyot, nagyobbat” akartam, 
nem fértem a bőrömbe, így 
megtaláltam azt a formát, ahol 

– földi keretek 
között – határ-
talanul kiter-
jedhet egy-egy 

munkám. Ezek 
a térről, az időről, 

a bennük elfoglalt 
helyekről, a genius lociról, 

azaz a hely szelleméről szólnak, 
és meditatív folyamatok, 
kristálytisztára 
csiszolt gon-
dolatok, ideák 
határozzák 
meg őket. Első 
tájművészeti 
munkáimat 
a balatonbog-
lári művésztelep mellett egy 
észtországi kurzus indította el: 
Sandra de Clerck belga művész 
workshopja a „Mit jelent neked: 
lakni valahol?” címmel indult, 
erre válaszolva született meg 
land art programom filozófiája. 

A tájművészetedre, akárcsak
üvegmunkáidra jellemző
a reflexió/visszatükrözés.
Hogyan épülnek fel ezek 
a különleges alkotások?

Az elemek jellemző tulajdonsá-
gait használom: a fodrozódást, 
a hullámzást, a dagály-apály 
jelenséget, a tükrözést, a változó 
halmazállapotokat. A tájban 
talált anyagokból, a természeti 
erők működésének kitéve 
építem fel kontrasztokra – 
például tűz-víz, pozitív-negatív 
terek – épülő installációimat. 

A munkák így 
állandóan változ-
nak az anyagok 
és a tájak 
relációjában, 
és csak időle-
gesen léteznek 
(elmossa őket 

egy hullám vagy erodálódnak, 
tehát ebben is van egyfajta 
ciklikusság, ahogy létrejönnek, 
majd megszűnnek). 

A tárlat ideje alatt egy
Facebook-hirdetésben
interaktív játékra is hívod 
a látogatókat. Mi a célod ezzel?

Szeretném fókuszba helyezni 
azt a nem mindennapi élményt, 
amelyet az üvegplasztikák tük-
röző és torzító felületének játéka 
és a látogató arcának, sziluett-
jének folyamatos változása 
eredményez. A szelfit azonnal 
megoszthatják egy Facebook-
oldalon, ahol mások reflexiós 
tükörképét szintén láthatják. 
Mindez szorosan kapcsolódik 
a kiállítás témájához: a térben 
és időben kijelölt helyünkhöz, 
a pillanathoz, az idő múlásához, 
a változáshoz, valamint ahhoz, 
hogy folyamatosan reflektálunk 
a külvilágból érkező ingerekre, 
információkra. kovács gabriella

Úti Napló
SolTéSz MelindáT leGinKáBB 
üvegművészKénT ismeri 
A KözönSéG, AKi 2008 óTA 
land arT műveKeT is KészíT. 
személyes reflexióK Című 
KiállíTásán legKedveseBB 
AlKoTáSAi láTHATóK.

A Személyes 

reflexiók című kiállítás 

június 12-étől szeptember 

13-áig látható a B32 Galéria  

és Kultúrtérhez tartozó 

Trezor Galériában.

a SZElfIt aZonnal 
MEgoSZthatják 
Egy FACEBook-
olDAloN, AHol 
MáSok REflExIóS 
tüköRkéPét SZIntén 
láthatják.

Tá
rg

yf
ot

ó:
 V

in
na

y 
Pé

te
r

képzőművészet

14
 | p

on
t | 

új
bu

da
i k

ul
tu

rá
lis

 m
ag

az
in

pont | újbudai kulturális m
agazin | 15



mix

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

www.szinesfenymasolok.hu

Újbudai cégek részére 10% kedvezményt 
biztosítunk! 

iroda@manualhungary.hu

Júniusban is irány  
az A38!
Helyszín: A38 Hajó
Cím: Petőfi híd budai hídfő
Tel.: 06/1/464-3940, www.a38.hu
Az A38 Hajó programjait 
júniusban sem csak a hajó 
fedélzetén lehet keresni: 
a legénység az Instantba 
szervezi az angolszász 
országokban jól ismert in-
die-folk előadó, Luke Sital-Singh koncertjét június 
5-én, és ugyanott örvendezteti meg a metálosok új 
generációját is a Code Orange fellépésével 12-én. 
Természetesen a hajó sem marad program nélkül; 
a Tetőteraszon keddenként rendezik meg a Petőfi 
Irodalmi Múzeum és az A38 közös zenei-irodalmi 
eseményeit, az Orrteraszon pedig minden délután 
DJ-k és koktélok várják a közönséget. A továbbiak-
ért érdemes böngészni az A38 teljes havi kínálatát.

vár  
a Hadik-terasz
Helyszín: Hadik Kávéház
Cím: 1111 Budapest, Bartók Béla út 36.
Tel.: 279-0920, www.hadik.eu
Egész júniusban várja 
a Hadik Kávéház 
Gárdonyi téri terasza 
a vendégeket izgalmas 
szezonális fogásokkal 
és utánozhatatlanul 
kreatív koktélokkal. 
A nyár pedig a zene-
kedvelőknek kedvez 
majd, hiszen amíg 
az irodalmi programok 
szünetet tartanak, 
számos hangulatos koncert lesz a Hadiknál. 
A részletekért érdemes figyelni a kávéház 
Facebook-oldalát.

különleGes évad
Helyszín: Karinthy Színház 
Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 130.
Tel.: 203-8994, www.karinthyszinhaz.hu
Karinthy Márton, a Karinthy Színház igazgatója 
idén szeptemberben lesz 70 éves, ezért külön-
leges évaddal készülnek. Tervben van Lengyel 
Menyhért A waterlooi csata című vígjátéka, 
tárgyalnak két ifjúsági darabról (az egyik Lakner 
Artúr Édes mostohája). Laurent Baffie darabjának 
magyar címe Lököttek; a helyszín egy pszicho-
lógus várószobája, kissé habókos, de szerethető 
figurákkal. A Karinthy Színház már nagy sikerrel 
játszott néhány hasonló darabot: ilyen volt 
például Marcel Achard két komédiája, a Dominó 
és A bolond lány.

bmk
Helyszín: Budapesti művelődési Központ 
Cím: 1110 Budapest, etele út 55.
Tel.: 371-2760, www.bmknet.hu
Június 8. 16.00 Fiók 
László-emlékkiállítás 
június 28-áig. Június 8. 
Kertészkedők Klubja – 
vezetett séta a Vácrátóti 
Botanikus Kertbe. Találkozó 8.30-kor a BMK előtt. 
Június 12. 17.00 BMK Táncház. Június 12. 18.00 
Budai fotóklub – Bihar és Torockó őszi színekben 
előadás. Június 22. 17.00–21.00 Múzeumok 
éjszakája a BMK-ban. Csontváry 100 – Ludmann 
Mihály előadása –, csipkeékszer-készítés 
és -kiállítás (karszalag kapható). Június 28. 18.00 
Életrevalók Filmklub – Paraziták a Paradicsomban.  
Június 29. 10.00 Mesefilmklub – Ralph lezúzza 
a netet. Részletek a bmknet.hu és a facebook.com/
bmknet, instagram.com/budapestimuvelodesikoz-
pont oldalakon.

Nyárkezdő fmH
Helyszín: Temi fővárosi művelődési Háza 
Cím: 1119 Budapest, fehérvári út 47.
Tel.: 203-3868, www.fmnet.hu
Júniusban főként a sanzonok, a beat- és a folkzene 
kedvelői örülhetnek Újbudán. A Classic Beat Band 
Clubjában az OldFox Music is fellép június 1-jén, 
élő zene szól a Liversing Emlékzenekar klubjában 
(június 15.), valamint a Hundows klubban (június 
21.), a Sakál Vokál klubban a Calypso Dancing Party 
Extra gondoskodik a jó hangulatról (június 28.). Június 
7-én a Csillag Musical Stúdió Ha én egyszer kinyitom 
a számat... című kabaréja invitálja a közönséget 
időutazásra, június 14-én pedig a country rajongóit 
várja a Linedance évadzárója a Redneck Roadkill 
koncertje mellett. Az FMH Táncművészeti Műhely 
óvodásainak gáláját (Életvirágok) június 2-án rendezik 
meg. Kövessék honlapjukat és Facebook-oldalukat!

Az Újbudai Babszem 
táncegyüttes táborai
Helyszín: fonó Budai zeneház
Cím: 1116 Budapest, sztregova utca 3.
www.facebook/ujbudaibabszem
Hagyományőrző napközis tábor iskoláskorúaknak 
8–16 óráig a Fonóban. I. turnus: június 17–21.; II. 
turnus: június 24–28. A gyerekek megismerkednek 
a Dunántúl táncaival, 
és minden nap kipróbálnak 
egy-egy népi mesterséget. 
Bőrrel, fonallal, gyönggyel, 
agyaggal, kosárfonással 
és fatányérdíszítéssel 
foglalkoznak. Július 1–5.: 
Mátyás király meséi – képzőművészeti alkotótábor 
különböző vizuális technikákkal, akvarellfestéssel. 
A táborok díja 35 ezer forint, testvérkedvezmény 
van. Az összeg tartalmazza az ebédet és az uzson-
nát, az anyagköltséget és a tanárok tiszteletdíját. 

B OTO S  É VA     B OZÓ  A N D R E A     S Z ÁVA I  V I K TÓ R I A

K A R I N T H Y  S Z Í N H Á Z . 
CSALÁDBAN MARAD.
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színház
Dél-DuNáNtÚl,  
aZ öSSzMűvéSzEti
Július 30. és augusztus 3. között 
Ördögkatlan. A fesztivál törté-
nete 2001-ben, a Művészetek 
Völgyében kezdődött, ahol 
hat nyáron át várta a színház- 
és zenerajongókat az akkor 
Bárka Kikötőnek nevezett 
összművészeti fesztivál. 2008 
júniusában, amikor a már le-
szervezett tíz nap a Művészetek 
Völgyében pénz hiányában 
elmaradt, a szervezők úgy 
döntöttek, másfél hónap múlva 
megtartják a fesztivált egy 
másik helyszínen, Pécstől délre, 
a Szársomlyói Szoborparkban 
és környékén. A fesztivál 
védnöke Cseh Tamás és Törőcsik 
Mari lett, akiknek neve kötelez: 
művészi és emberi minősé-
gükhöz méltón kell minden 
évben megszervezni a szín-
házi és zenei programokat. 
A névválasztás – Ördögkatlan – 
félrevezető lehet, az ember akár 
a heavy metalra is asszociálhat, 
ismerik el a szervezők, ezért 
röviden a története: az egyik 

központi színhely, a szo-
borpark tulajdonképpen 

egy kőfejtő, melyet 

a helybéliek „Ördögszántotta-
hegynek” neveznek. A legenda 
szerint az ördög meg szerette 
volna kapni Nagyharsány 
legszebb lányát, Harkát, ám 
ehhez az első kakasszóig fel 
kellett volna szántania a hegyet.  

Ez nem sikerült, az ördög 
elkotródott, maradt viszont 
a gyönyörű hely, ahol hazai 
és külföldi szobrászok alkotnak 
nyaranta, műveiket pedig 
otthagyják. 

Amit az Ördögkatlan idei 
színházi kínálatáról már tudni 
lehet: a Szkénében és a B32-
ben bemutatott előadásokat is 
láthat az, aki lemaradt róluk. 
Vendégszerepel a 7 nap című 
tantermi érzékenyítő előadás 
Scherer Péter rendezésében, 
Háy János A lány, aki hozott 
lélekből dolgozott című 
drámája Mucsi Zoltánnal 
a főszerepben, valamint 
a Jóéjt, szomszéd!, amelyet 
tavaly decemberben vittek 
színpadra a B32-ben.

 
SzEgED,  
Az AltErNAtív
Akit érdekel a kísérlete-
ző, formabontó színház, 
annak irány Szeged! 
Idén augusztus 2. 
és 10. között már 
29. alkalommal 
rendezi meg 
a szegedi MASZK 
Egyesület 
a THEALTER 
nemzetközi 
színházi fesz-
tivált. Az ország 
első és egyetlen olyan 

fesztiváljáról van szó, ahol 
a legfontosabb hazai független 
társulatok, fiatal alkotócsa-
patok mellett a határon túli 
színházi élet is képviselteti 
magát. Az aktuális színházi 

trendeket megmutató 
THEALTER az elkötele-
zett rajongók mellett 
mindenkinek ajánlha-
tó, aki nyitott a friss 
szemléletre. Hab 
a tortán, hogy ennek 

egy olyan város ad otthont, 
amit lehetetlen nem szeretni.

Nyáron is 
színház

a kőszínházak nyári zárvatartása alatt sem 
kell színházi élmény nélkül maradnunk, hiszen 
ma már nem csak zenei Fronton erős a Feszti-
válszezon. Farkas róbert válogatása ízelítő 
az országos kínálatból.

Aki lEMArADt A SzkéNéBEN 
éS A B32-BEN BEMutAtott 
ElőADáSokról,  
Az örDögkAtlANBAN  
MEgtEkiNtHEti őkEt.

| A
 lá

ny
, a

ki
 h

oz
ot

t l
él

ek
bő

l d
ol

go
zo

tt
 (S

zk
én

é)
 F

ot
ó:

 M
és

zá
ro

s 
Cs

ab
a

zSáMBék, A rANgiDőS
A Zsámbéki Színházi 
és Művészeti Bázis szorosan 
összekapcsolódik egy fesz-
tivállal. Mátyás Irén és férje, 
Bicskei Gábor – mindketten 
népművelők – 1983-ban 
együtt álmodták meg 
a Zsámbéki Szombatok 
rendezvénysorozatot. Ez ha-
marosan országos jelentőségű 
fesztivállá nőtte ki magát, 

és Zsámbéki 
Nyári Színház 

néven szer-
vező-

dött 

tovább. 2002 óta az esemé-
nyek nagy része a városon 
kívüli egykori katonai raké-
tabázis különleges tereiben 
zajlik. 2005-től a program-
sorozat felvette a Zsámbéki 
Színházi és Művészeti Bázis 
nevet, ami egyrészt a hely-

szín katonai múltjára utal, 
másrészt „A BÁZIS” a  mű-
helymunkáknak kíván terepet 
adni, segítve a szabadon 
kísérletező izgalmas, érlelődő 
és progresszív fiatal rendezők, 
illetve társulatok egy-egy új 
előadásának létrejöttét.

Az egész nyarat felölelő idei 
programban a nyitás és meg-
újulás jegyében a független 
(műhely)bemutatók és a po-
pulárisabb színházi formák 
ötvözésére törekedett a két 
új művészeti vezető, Vecsei 
H. Miklós és ifj. Vidnyánszky 
Attila. Hagyományteremtő 
szándékkal indul útjára 
a #KedvesZsámbék! felol-
vasószínházi sorozat Vecsei 
H. Miklós moderálásával. 
A Vízkereszt, vagy amit 
akartok premierjére a Sztalker 
Csoport várja a nézőket, 
Nagyházi Márton Nem Akárki 
című misztériumjá-
tékát pedig Galgóczy 
Judit rendezésében 
láthatja a közön-
ség. Augusztusban 
a tavalyi nagy sikerű 
bemutatkozás után visszatér 
Zsámbékra az UbikEklektik 
Fesztivál.

 
zAlAEgErSzEg, A kortárS
A júniusi ZAKO Fesztivál 
idén immár hetedik éve 
színesíti a zalaegerszegi 

nyarat friss és szórakoztató 
színházi programokkal. 
A június 28-i nyitónapra 
a Marosvásárhelyen vég-
zett fiatal rendező, Csábi 
Anna alkotott új darabot 
egy dán és egy ausztrál 
szerző műveiből, a fősze-
replő Udvaros Dorottya. 
A központi téma az anyaság 
és a színészi pálya összehan-
golása, a gyermekeinkhez 
és a szüleinkhez fűződő 
viszonyaink kettőssége. 
Másnap a világhírű opera-
énekesnő, Miklósa Erika 
a dzsessz világába kalandozik 
a Modern Art Orchestra big 
band kíséretében. Június 
30-án következik Mészáros 
Piroska monodrámája, a Call 
Girl. Az előadás címe egy 
telefonos kisasszonyra utal, 
aki a Nemzeti Színház színpa-

dáról került ebbe az állásba. 
Mészáros Piroska színésznő 
saját tapasztalatai alapján 
meséli el a színpadon, miként 
próbált egy civil munkahely 
mindennapi nehézségeivel 
megbirkózni.
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A Hangfoglaló Könnyűzene
Támogató Program
elnökségi tagja vagy, 
ez országos szinten segíti 
a hazai előadókat, ami nagy
felelősség. Mi a legnagyobb
kihívás most?

Leginkább örömteli kihívásaink 
vannak. Az elmúlt évek alatt lé-
nyegében kialakult a támogatási 
alapstruktúra, most a keret-
rendszer cizellálása és bizonyos 
részterületek hangsúlyosabb 
fejlesztése zajlik. A Hangfoglaló 
Kollégiumban már egyeztettünk 
a szakma képviselőivel arról, 
hogy az induló előadói pályázat 
elbírálásának folyamata miként 
hozhat a belső és külső piacon 
még érvényesebb végered-
ményt. Idén a dalnak mint mű-
fajnak és a dalszövegnek külön 
is szeretnénk nagyobb figyelmet 
szentelni. Fontos fejlemény, 
hogy most már sokkal nyitottab-
bak a külföldi érvényesülés útjai, 
beleértve a távol-keleti könnyű-
zenei piacokat, ami gigaléptékű 
lehetőséget jelent.

Hogy látod a programban részt
vevő zenekarok pályáját, jól
tudják hasznosítani a kapott
támogatást?

Az induló zenekaroktól a nem-
zetközi piacra lépést próbálgató 
előadókig igaznak látom, hogy 
ahol van vízió és állhatatos am-
bíció, ott a támogatások valós 
előrelépésben tudnak segíteni. 
Ahol viszont a támogatástól 
várnak csodát, az többnyire 
megakad. A könnyűzenei karriert 
is fel kell építeni és szorgal-
masan munkálkodni kell rajta, 
mert egyértelműen látszik, 
hogy a siker ott jön, ahol akarják 
és tesznek érte. 

Az MR2 Petőfi Rádió általad
is fémjelzett időszakában
sokat játszott előadók szinte
mindegyike rendszerint
megtölti a Budapest
Parkot. De mi a helyzet 
az utánpótlással?

Az Öröm a Zene országos 
tehetségkutatókon például 
egyértelműen tapasztalható, 
hogy utánpótlás van, jön és re-
ményteljes. És persze jönnek 
más irányból is. Az már másik 
kérdés, hogy a folyamatosan 
alakuló nyilvánosság különböző 
platformjai kit hogyan tudnak 
segíteni a továbblépésben. 
Van, akit a „streaming” nagyon 

segít külföldön, de itthon nem. 
Olyan is van, akinek a Youtube 
megoldás, és olyan is, akinek 
csak részben, vagy egyáltalán 
nem az. Ha a nyári nagy 
fesztiválszínpadok felhozatalát 
nézzük, ez a folyamat tetten 
érhető. Az előadóknak adap-
tálódniuk kell a nyilvánosság 
mindenkori helyzetéhez, de 
véleményem szerint két típusú 
zenei adó azért e percben 
nagyon hiányzik a rádiós piacról. 
A Music Hungary Szövetség épp 
e kérdésben folytat széles körű 
szakmai egyeztetést. 

A keresztény hited
sokszor bukkan fel élő
beszélgetéseidben.
Partnereid, a kulturális élet
legkülönbözőbb szereplői,
hogyan tudnak ehhez
kapcsolódni, mennyire
nyitottak? 

Engem elsősorban az érdekel, 
hogyan élünk, és ebből mi 
következik. Ezek a beszélgetések 
viszont akkor jók, amikor felfelé 
nyitottak. Vagyis annak, hogy mit 
miért teszünk, már egyfajta szel-
lemi oka vagy vetülete van. Ha 
ide elérünk, mindennek nagyobb 
a tétje is. Még a Lemezjátszó 
esteken is olyan mélységek 
és magasságok jönnek elő, hogy 
elképesztő. De valóban jöhet egy 
pont, ahol kiderül, hogyan látom 
a világot, miben, illetve kiben 
hiszek. Ezek a sorozatok nem 
„keresztény alkalmak”, hanem 
olyan beszélgetések, amelyekben 
a személyes világnézet is 
kiderül. A kapcsolódás két ember 
között kell, hogy megtörténjen, 
nem hitek között. Ugyanakkor 
az is igaz, hogy én Jézus felől 
igyekszem nézni és élni a világot, 
főként a kultúrát, ami ad egy 
alapfeszültséget, legalábbis 
bennem biztosan.

Az elsők közt vagy, aki
interneten rádiózik, azaz
podcaston szolgáltatsz
műsort. Mi a tapasztalat, 
ez a rádiózás jövője hosszú
távon?

A hazai podcastkultúra már 
nem a kezdeteknél tart, jelenleg 
gyors ütemben fejlődik. Ennek 
vagyok részese, és úgy gon-
dolom, a közeljövőben megjön 
az áttörés, a podcast az egyik 
meghatározó médiaformátum 
lesz itthon is. Ezzel kapcsolatban 
komoly terveink vannak. 

Ha rádiót szerkeszthetnél
most, annak mi lenne a
tematikája – zeneileg,
típusában?

Van egy Cross FM nevű kon-
cepcióm a világot megszólító, 
merész és vagány keresztény 
rádióról, ami még nem szól 
sehol. Abban például nagyon 
hiszek.

horváth gergely a magyar 
kulturális élet meghatározó 
alakJa. a kultúrFitnesz Pod-
castJainak műsorvezetőJe,  
a szikra-díJ alaPítóJa, élő be-
szélgetéssorozatok állandó 
házigazdáJa, ezekből kettőnek 
(lemezJátszó, soron kívül) 
az úJbudai b32 galéria és 
kultúrtér ad otthont. szinte 
minden tevékenyséGének te-
matikáJát a könnyűzene adJa. 
erről és Futó projektjeiről 
is kérdezte bársony-németh 
péter.

a siker ott Jön,  
ahol tesznek érte
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lőrincz adrienn

Nagy élmény véletlenül rábukkanni egy, 
az életünkre rezonáló szövegre, ám akkor is 
van megoldás, ha nem akarjuk pusztán a sze-
rencsére bízni magunkat. A történettel, annak 
gyógyító oldalával több módszer is dolgozik, 
mint például a biblioterápia, amely 
válogatott olvasmányokon keresztül 
segíti személyes problémák 
megfogalmazását és feloldását. 
Módszertana ötvözi a pszicho-
lógia és az irodalomtudomány 
eredményeit, kiindulhat versből, 
regényből vagy dalszövegből is, 
sőt, a terápia résztvevői maguk is 
alkothatnak szövegeket.

A szövegek között különleges 
helyet foglal el a mese. Sokáig csak élőszóval 
terjedt, most már főképp nyomtatott formában 
találkozhatunk vele. Különleges, mert nincs 
szerzője, így mindenki a szerzője, az átadott 
történet évszázadok óta csiszolódik, formálódik. 
Ez a szimbólumokkal, képekkel sűrített szöveg 
a meseterápia alapja, amelynek egyik legismer-
tebb hazai képviselője Boldizsár Ildikó, aki több 
mint harminc éve foglalkozik mesékkel. Ő dolgoz-
ta ki a Metamorphoses Meseterápiás Módszert, 
emellett számos mesegyűjtemény szerkesztője, 
szakkönyvek és mesekönyvek szerzője.

MESéS átváltozáSok
Az archaikus kultúrákban a generációk a mesélés 
rítusán keresztül adták át egymásnak az élet 
és világ dolgairól őrzött ismereteiket, a közösség 
szabályait, értékeit. Elmondták, meghallgatták, 
megtanulták, továbbadták; a mese élő szöveg, 
amelyet a közösség tagjai magukra vonatkoz-
tatnak, saját tapasztalataikkal, értékeikkel, 

normáikkal vetnek össze. A meseterápia nem 
a pszichológia felől közelít a népmesékhez, 
hanem irodalomértelmezési módszerek, a mor-
fológia és a hermeneutika segítségével hozza 
felszínre a beléjük kódolt természetes tudást. 

A terápia lényege az aktuális életválsá-
got, élethelyzetet megragadó mese 

megtalálása. Ezt nem lehet receptre 
felírni: nincs meséje az alvászavar-
nak, a szorongásnak, csak annak 
az élethelyzetnek, történetnek 
van, amelyikben ez a válasz,  

ez a megélés. 
A mesékben minden benne van: 

ami épp velünk történik, azon már 
valahol, valamikor más is keresztülment, 

így biztosan keletkezett erről egy történet, 
amelynek az alapmintázata megegyezik a mi 
életünkben megfigyelhetővel. 

éS BolDogAN éltEk...
A Metamorphoses Meseterápiát 2013 óta akk-
reditált képzésen lehet elsajátítani, a résztvevők 
rengeteg mesét ismernek meg. A meseterapeuták 
élőszóban, fejből mesélnek, mert a módszer 
egyik fontos alapja az élőszóban átadott történet. 
A mese szövetébe a saját élményeinkkel belépve 
kirajzolódik, hogy hol látjuk magunkat a törté-
netben, mi a feladatunk, kivel, mivel kell meg-
küzdenünk, kinek a segítségére számíthatunk, 
és milyen úton jutunk el a „boldogan éltek, míg 
meg nem haltak” pontig. Ahogy a mesékben is 
akadályokat legyőzve jutunk el a pozitív végki-
fejletig, úgy az életben is meg kell küzdenünk 
a vágyott létállapotért. A mesében felismerhetjük 
a változáshoz vezető út lépéseit, ám ezeket 
a lépéseket a valóságban is meg kell tennünk.

A végzett meseterapeutákat tömö-
ríti a Metamorphoses Meseterápiás 

Egyesület, amely rendszeresen 
szervez mesés programokat gyere-

keknek, felnőtteknek. Jelen vannak 
a gyermekvédelemben, öregek 
otthonában, viszik a meséket 
iskolákba, óvodákba, a függő 
és nehéz élethelyzetekben lévők 
közé, dolgoznak betegekkel, 
rehabilitáción, anyákkal, apákkal 

családokkal, és olyanokkal, 
akik önismereti útjukon hívják 

segítségül a meséket. 

A MESE A FElNőttEké iS
A Mesék Éjszakáján nem csupán 

gyerekek és családok merülhetnek el a világ 
minden tájáról érkező mesékben, a program 

fél héttől kifejezetten a felnőtteket 
szólítja meg. Bár manapság a gyere-

keket tekintjük a magától értetődő 
közönségnek, a mese a 19. századig 

a felnőttek ügye volt, elsődleges 
célja pedig a társadalom közös 

tudásának, értékrendszerének 
átadása. Mese és közösség sorsa 

többszörösen összefonódik: 
mese csak akkor van, ha a kö-
zösség emlékezete megőrzi, 
a közösség fennmaradásának 
záloga pedig a mesékben 

(is) elbeszélhető kollektív 
emlékezet. A mesék természetes közege 

a közösség, a Metamorphoses Meseterápiás 
Egyesület eseménye ezt az élményt szeretné 
átélhetővé tenni a jelen gyermekei és felnőttei 
számára.

A Mesék Éjszakája 

június 29-én  

17 órakor a B32 Galéria  

és Kultúrtérben kezdődik,  

20.30-tól pedig  

a Gellért-hegyen 

folytatódik.

soKaKKal megeseTT már, Hogy egy Könyv-
Ben felismerTe magáT, a sajáT éleTHelyze-
TéT. egy jóKor olvasoTT TörTéneT segíTHeT 
KívülrŐl láTni a ProBlémáKaT, a CseleK-
vési leHeTŐségeKeT, az olvasó KülönBözŐ 
megoldási uTaKaT járHaT Be, KülönBözŐ 
nézŐPonToKaT ismerHeT meg.

mesét 
mindenkinek

| G
ra

fik
a:

 S
za

bó
 Ja

nk
a

22
 | p

on
t | 

új
bu

da
i k

ul
tu

rá
lis

 m
ag

az
in

pont | újbudai kulturális m
agazin | 23



Igazi frankomán. Kutatja a francia és a magyar 
gasztronómiát, miközben fordít, szerkeszt, forga-
tókönyvet ír. Dolgozni kerületi kávézókban szeret, 
közben ebédel, vacsorázik, vagy csak felhörpint 
egy „pöti káfét”, azaz szimpla feketekávét. Ha 
kell, kritikát ír a legújabb vegetáriánus fogásokról, 
máskor gasztroesszékben összegzi letűnt korok 
sztárséfjeinek, cukrászainak munkásságát.

 
#CHArlottEélEtE – #kiSpárizSBuDáN
Olga követői a fenti hashtagekből tudják, hogy 
kedvenc szerzőjük épp melyik bisztróban ül, hol 
eszi a francia ezerlapos krémest, a mille feuille-t 

vagy a curry gratint. – Itt, Újbudán megtaláltam 
azt a hamisítatlan franciás közeget, amit imádok. 
Sokszor az Instagram-posztjaim is a kerület 
kávézóiról, bisztróiról szólnak, a munkáimon 
kívül. Elképesztő szezonális ízeket lehet kóstolni 
mindenhol, sok helyen lehet kapni minőségi 
kávét, friss croissant-t, házi gyümölcsleveket. 
A Bartók Boulevard-on egy párizsias pékségben 
bármikor megvehetem a kedvenc citromos tor-
tácskámat, egy apró újhullámos kávézóban este 
isteni borokat ihatunk, a favorit munkahelyem 
az óriási könyvtárszobára hasonlító bisztró, ahol 
gyömbérteával inspirálódom. De a helyi bevásár-

lóközpont amerikai kávézójában is egyből készítik 
a doppiót, azaz a dupla presszókávét és a pohár 
csapvizet, ha feltűnök. Ezeken a helyeken íródott 
legújabb munkám, a Naplók a vérzivatarból című 
hangjáték, amelyben Márai Sándor író, illetve 
a nagyszüleim II. világháborús naplóit, feljegyzé-
seit dolgoztam fel. A kislányommal egy édes apró 
cukrászdában töltjük szívesen az időt málnás cso-
koládétortát nassolva. Gyermekem apjával pedig 
az arborétum hangulatú söröző őrült teraszát 
kedveljük. Újbuda igazi emberléptékű világ, ahol 
őszinte művészéletet lehet élni, mert egyelőre 
kevés a turista, aminek nagyon örülök – mondta 
Olga, aki a piacot is dicséri. – Isteni a Fehérvári  
úti piac, talán a legjobb a városban. Nemrég  
a pasim (a hazai gasztronómia elhivatott kutatója,  
Cserna-Szabó András – a szerk.) születésnapjára 
a franciák ikonikus rafinált fogását, a „borjúmeg-
lepetést” készítettem el. Némi utánajárással 
minden összetevőt be tudtam itt szerezni.

A lovACSkA éS A vAj
Nyár van, a zsenge zöldborsófőzelék a nagy 
francia író, Alexandre Dumas szerint salátaszív-
vel és friss csomborral készül, frissen köpült 

vajjal és tejszínnel kell feladni. A három testőr 
szerzője – akinek irodalmi szakácskönyvéből 
Olga azokat a részeket fordította le, amelyek 
Magyarországon is érdekesek lehetnek – igazi 
gourmet-ként élt. Nemcsak az emblema-
tikus francia ételeket imádta, de például 
a magyar bárányt is. Világutazóként rajongott 
a közép-európai és az egzotikus fogásokért, 
az afrikai meg az orosz konyháért. Dumas 
szórakoztató történetekkel fűszerezte leírásait, 
a vajnál például felhívta a figyelmet az elkészí-
tés autentikus módszerére: reggel, induláskor 
a lovacska nyakába kell tenni a tejjel teli kis 
edényt, és a pattogó lépésektől estére ösz-
szeáll a krémes állagú vaj. Olga az egyszerűbb 
megoldás híve: piacra megy, és megveszi a friss 
vajat. Sokszor a munkamegbeszéléseit is ott 
bonyolítja, sorban állás közben is lehet tárgyal-
ni például az És boldogan éltek? – Mesehősnők 
utóélete című antológia folytatásáról, a férfi 
változatról.

 
olyAN, MiNt A SzErElEM 
– A könyv ötlete lecsapott rám, mint a szerelem. 
Mindig izgatott a mesék utóélete, hogy valóban 
végtelen boldogság vár-e a párokra, míg a halál 
el nem választja őket. Egy újbudai kiadó karolta 
fel az általam szerkesztett kortárs irodalmi 
novelláskötetet, amelyben ismert női szerzők, 
Berg Judit, Rakovszky Zsuzsa, Karafiáth Orsolya 
és sokan mások fejezték be vagy írták tovább 
a közkedvelt gyerekmeséket. Ez egy női könyv, 
ami persze férfiaknak is szól. A célunk az volt, 
hogy kicsit árnyaltabban, rózsaszín máz nélkül 
mutassuk be a mai magyar valóságot. Szerintem 
sokan kíváncsiak arra, hogyan folytatódik Piroska 
élete, miután kibújt a farkas gyomrából, hogyan 
él tovább Csipkerózsika a hosszú álom után, 
amnéziában. A tervek szerint idén jön a másik 
nem válasza: gondolom, az olvasókat is érdekli, 
hogy a férfiak boldogan élnek-e, míg meg nem 
halnak – jelentette ki Szederkényi Olga. 

kovács gabriella

Szederkényi Olga Kamera Hungária díjas 
és Sajtó Nívódíjas újságíró, dokumentumfil-
mes, a francia és a magyar gasztronómia 
kutatója. 2012 óta vezeti az Európai Bizottság 
Magyarországi Képviseletén az Egy csésze 
Európa sorozatot, amely alkalmanként 
más-más ország kultúráját és gasztronómiáját 
mutatja be. 
Fontosabb munkái:
• Alexandre Dumas irodalmi szakácskönyve 

első magyar kiadása (Konyhaszótár), 
fordító-szerkesztő (2014)

• Az erdélyi arisztokrácia diszkrét bája  
dokumentumfilm-sorozat, rendező (2017)

• És boldogan éltek?  
antológia, szerkesztő (2018)

• Naplók a vérzivatarból hangjáték,  
író-rendező (2019)

egy Frankomán  
Újbudán

szederkényi olga szerkesztő-rendező  
néhány éve költözött úJbudára családJával, 
azaz cserna-szabó andrás íróval  
és kislányukkal, vilmával. azóta volt ideJe 
arra, hogy FelFedezze a kerületi kávézókat, 
bisztrókat és Persze a Piacot,  
ahol munkamegbeszélést is tart olykor.
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AlbertfAlvi 
Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes u. 45–47.

akh@ujBuda.hu tel: 204-6788
pontmagazin.hu/albertfalva20
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1. szombat 10.00 albertfalvi muStra
Egész napos szabadtéri, családi rendezvény
Vendég: Újbuda Német Önkormányzata. Délelőtt az albertfalvi 
iskolák és a közösségi ház gyermekcsoportjai mutatkoznak be,  
a Portéka Színház és helytörténeti kalandjáték kíséretében.
Délután a Kodály Spicy Jazz, a Gesualdo Kamarakórus, az AKH 
Opera- és Dalstúdió és a Petőfi Musical Stúdió lép fel, majd német 
nemzetiségi műsor következik tradicionális sváb muzsikával, 
amelyet táncbemutatók követnek. Este pedig a Spárga együttes 
zenéjére táncolhatunk az aszfalton.

3. hétfő 10.00 a hÓnap alKotÓJa: KovácS Judit
Fotó. A tárlat augusztus 30-ig látható.

3. hétfő 18.00
kOCsIs kRIsZtIÁn ZOnGORaMŰVésZ sZÓlÓestje
Műsoron Bartók Béla, Beethoven, Brahms, Debussy  
és Liszt Ferenc művei.

7. péntek 19.00 muSical
Az Opera nagykövete program koncertje modern dallamokkal New 
Yorktól Budapestig. Közreműködők: Ardó Mária és Acha Athina 
Sophia,  kísér Hegedűs Valér zongoraművész.

10. hétfő 19.00
pÜnKÖSdi Koncert a geSualdo KamaraKÓruSSal
Pünkösd ünnepe, a Szentlélek eljövetele a kiindulópont a műsorban. 
Majd a pünkösdhöz már kevésbé kapcsolódó egyházi művek 
vezetnek át a világi művekhez, melyek egyszerre éneklik meg  
a lezáruló tavaszt és az elérkező nyarat, a természetet és  
a szabadságot.

17. hétfő 18.00 cuKráSzda
Albertfalvi gasztroklub Zsolti bácsival. Whiskys-kávés pohárkrém & 
Ernest Hemingway. Részvételi díj: 300 Ft/fő

18. kedd 18.30 nŐI saROk
Nőnek lenni jó? Beszélgetés a Női Sarok szervezőivel  
a női létről, kérdésekről és válaszokról.

20. csütörtök 19.00 martin palmeri: tangÓ miSe
Előadja: Chemical Singers – az MTA Természettudományi 
Kutatóközpont kórusa. Zongorán kísér: Szakács Zoltán

24–28.
nÉmet meSetábor 7–12 éves gyerekeknek
Jelentkezés és bővebb információ: Kolosyné Bene Krisztina,  
06-70/529-9034

...

+ 1 tanfolyami ajánlat
zumba ágival
A Zumba Kolumbiából származó könnyen elsajátítható, latin 
ritmusokra épülő tánc, amely fitness program is egyben. Aerobik és 
különböző táncok lépéseiből tevődnek össze a mozdulatok, mint a 
salsa, a merengue, a cumbia, a flamenco, a calypso,  
a reggaetón és a hastánc. Foglalkozások: szerdánként 19–20 óráig.

naprakész programajánlat:  
facebook.com/Albertfalva200

GAZDAGRÉTI  
KÖZÖSSÉGI HÁZ

1118 Budapest, törökugrató u. 9. 
tel: 246-5253  

e-mail: gkh@ujBuda.hu
pontmagazin.hu/gazdagret20
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6. csütörtök 19.00–20.30
amfiteátrumi esték  
– Hajdú LászLó
Hajdú László másodmagával érkezik hozzánk és hozza el  
a legnagyobb magyar és külföldi slágereket.
Várunk minden szórakozni vágyó kicsit és nagyot, kétlábút  
és négylábút is. A program díjmentes.

13. csütörtök 19.00
amfiteátrumi esték  
– Poa Pratensis
A Poa Pratensis tradicionális és modern bluegrass darabokat 
játszik, és más műfajokból is emel át dalokat bluegrassra.  
A program díjmentes.

20. csütörtök 19.00
amfiteátrumi esték  
– acoustic Guitar caffe
Bakos Istvan és Libis Attila alkotta Acoustic Guitar Caffe, a country 
irish és fingerstyle muzsika örömeiről szól, nézőnek és zenésznek 
egyaránt. A program díjmentes.

21. péntek 16.00–22.00
szentivánéj 30
Az idén 30 éves Szentivánéj alkalmával fellépnek: Napvirág zenekar, 
Rolandó illuzionista bűvész, Bagi–Nacsa duó, és élőkoncertet ad 
Charlie. Az esti szalonnasütéshez kenyeret, szalonnát és hagymát 
biztosítunk, de nyársat mindenki hozzon magával. A gyerekeket 
kisvonat, arcfestés, népi játszóház várja. A program díjmentes.

25. kedd 18.30
amfiteátrumi mesék  
– a kis LeoPárd és a kis zsiráf
Lírai bábjáték egy kis zsiráf és Csui (kisleopárd) barátságáról. 
Nem eszi meg a kisleopárd a kiszsiráfot, barátságot köt vele. 
Együtt küzdenek a krokodil ellen, és megmentik a papagájfiókákat 
a kígyótól. Kalandjaik közben megismeri őket a csetlő-botló 
lepkegyűjtő, és a védelmébe veszi a két kis árvát.  
Szabadtéri bábszínházi programunk díjmentes.

27. csütörtök 19.00
amfiteátrumi esték  
– etHno sanzon
Fogásainkat öt gourmand szakács-zenész készíti, akik öt 
különböző zenei világból jöttek, és ezek ízeit keverik, adagolják:  
a népzene az alapanyag, a fő fűszerek pedig az édeskés 
klasszikus zene, a pikáns jazz, a borsos rock, a füstös költészet.  
A program díjmentes.

KELENVÖLGYI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

KÖZÖSSÉGI HÁZ • 1116 BudapeSt, KardHeGy utca 2.  
424-5363 • KKH@ujBuda.Hu 

pontmaGaZIn.Hu/KelenvolGy
KÖnyvtÁr • 1116 BudapeSt, BaZSalIKom utca 24. 

228-7340 • nyItva: H, cS: 13.00-19.00,  
K, p: 9.00–16.00 (SZerdÁnKÉnt ZÁrva)
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7. péntek 18.00–20.00 KelenvÖlGyI FIlmKluB
Szalkai Zoltán Gyaloglás gulágföldön című filmjének vetítése. 
Az est házigazdája: Kinyó Ferenczy Tamás. A program az NKA 
támogatásával valósult meg. A belépés ingyenes.

14. péntek 18.00–20.00 KelenvÖlGy tÖrtÉnete
Sturdik Miklós helytörténész előadásának témája Kelenvölgy Nagy-
Budapesten. A belépés ingyenes.

Nyári táborok a Kelenvölgyi Közösségi Házban
2019. június 17–21.
KIcSI a BorS... de! – ÖnISmeretI tÁBor  
8–13 éves korig. Táborvezető: Gévai Csilla gyermekkönyvíró, 
illusztrátor. Részvételi díj: 24 000 Ft, testvérkedvezmény: 20 000 Ft. 
Jelentkezési határidő: június 12.

2019. június 24–28.
japÁn cSodÁI – KÉZműveS tÁBor
10–14 éves korig. Táborvezető: Orsai Henrik japánkardkészítő 
mester. Részvételi díj: 23 000 Ft, testvérkedvezmény: 20 000 Ft. 
Jelentkezési határidő: június 19.

2019. augusztus 5–9.
IcIrI pIcIrI – BÁB- ÉS drÁmatÁBor
8-14 éves korig. Táborvezető: Hajduné Lovas Zsuzsa báb- és 
drámapedagógus. Részvételi díj: 22 000 Ft,  
testvérkedvezmény: 18 000 Ft. Jelentkezési határidő: július 31.

A befizetett összegek a kétfogásos meleg ebédet is tartalmazzák. 
Időtartam: A táborok hétfőtől péntekig 9.00–16.00-ig tartanak 
(igény esetén ügyeletet biztosítunk 17.00-ig). Jelentkezés és 

információ: Kelenvölgyi Közösségi Ház, 1116 Budapest,  
Kardhegy utca 2., 1/424-53-63, kkh@ujbuda.hu

Tanfolyamok, foglakozások
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

Érlelő tornÁval a SIKereS tanulÁSÉrt
Alapozó terápiás mozgásfejlesztő óra az agy természetes érési 
folyamatainak elősegítésére, meggyorsítására 5–10 éves korig. 
Kedd, csütörtök: 16.30–17.30 Péntek: 8.00–8.45
Foglalkozásvezető: Nyikáné Kökény Dóra

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

Ő r m e z e i 
Közösségi Ház

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

pontmagazin.hu/ormezo
gps: lat 47.4635226 lng 19.016427320
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7. péntek 16.00 Nagyterem
ÚjBudai Botladozók tánCház
Tánctanítás a Cavinton Néptánccsoport, a Vadrózsák 
Néptáncegyüttes szenior csoportja közreműködésével. Táncos 
előképzettség nélkül is bárki csatlakozhat.
Belépő: 300 Ft

17. hétfő 18.00 Társalgó galéria&kávézó
A GAlériA első évAdánAk fináléjA  
A HónAp Művészeivel
A Bartók Béla Boulevard őrmezei végállomásán – „az ország 
legkisebb galériájában, amely a kerületben világhírű” – végéhez ért 
a nyitó kiállítási évad, amely rendhagyó módon közös tárlattal és 
beszélgetéssel zárul. Vendégeink az évadban kiállító alkotók: Barlai 
László, Bolba Henrik, Áment Erzsébet, Mann Judit, Szécsi Ilona. 
Moderátor: Keserű András szakreferens,  
a galéria házigazdája. A tárlat anyaga egész nyáron megtekinthető 
nyitvatartási időben. A belépés díjtalan.

21. péntek 19.00 Nagyterem
flAMenco ünnep – Az AldebArAn koMpániA 
évzáró estje
A Flamenco évzáró esten bemutatkoznak Bajnay Beáta táncosai, 
akik ízelítőt adnak az egész éves munkájukból, és megpróbálnak 
átadni valamit abból a sajátságos ötvözetből – a mozdulatok 
nyelvén –, amit magukban gyúrtak össze az évek és útjaik során 
megismert tradíciókból és tapasztalataikból. Elmondhatjuk, hogy 
mostanra a flamenco a mindennapi életük részévé vált. Boldogság, 
öröm, szeretet, harag, melankólia, szenvedély: ezekről szól a 
flamenco. Jegyár: 1500 Ft, diák/nyugdíjas: 1200 Ft

28. péntek 18.00 kréher péter terem
HárMAs eGyséG /3e/ – A kelenvölGyi festőiskolA 
évAdzáró közös tárlAtA
A közösségi ház kiállítási sorozata azzal a céllal indult útjára, 
hogy a közismert festőiskola munkásságát apránként bemutatva, 
felvonultassa a teljes tagságot, és feltárja az évekig Őrmezőn 
működő kelenvölgyi műhely varázslatos, Barlai László festőművész-
tanár alkotói profilja által fémjelzett egyedi világát. Erre utal  
a Hármas egység /3E/ címadás /3 fő 3 havonta/, amely az egyes 
tárlatokon szereplő kiállító művészek konkrét száma mellett 
az iskola által képviselt jellegzetes tárgyi piktúra egységes – 
természetelvű – szemléletére és művészeti harmóniájára is utal. 
Moderátor: Keserű András szakreferens, a közösségi ház vezetője. 
Megnyitja: Gyimesi László író-költő. Megtekinthető: nyitvatartási 
időben. A belépés díjtalan.

...

pályázati felhívás!
GUArd field AvAGy őrMezei életérzés
Az Őrmezei Közösségi Ház karikatúrapályázatot hirdet 
az Őrmezőhöz kötődés jegyében. A pályázatra mindazok 
jelentkezhetnek, akik Őrmezőn élnek, laknak, tanulnak, dolgoznak, 
vendégeskednek, közlekednek és mondandójuk van itteni 
életérzésükről, élményeikről, hangulatukról - ráadásul hajlandóak 
azt a kétdimenziós művészeti ágak egyikében meg is fogalmazni.  
A beérkezett anyagokból válogatáskiállítást 
rendezünk. A művek beadhatók személyesen 
augusztus 12. és szeptember 8. között  
a közösségi házban.  
Részletek a kiírásban: www.facebook.com/ormezei



1970-ben jelent meg 
az első kötete, a Némajáték,
tavaly pedig a Magvető
kiadta összegyűjtött verseit,
A Vak Remény címmel. Mi
változott a kettő között eltelt
évtizedekben? 

Minden és semmi. A világ 
körülöttünk, az irodalom, az ol-
vasás, az irodalom értelmezése, 
a nyitottság és zártság. De azt 
is mondhatnám, hogy semmi 
sem változott, ha az ember 
kiszolgáltatottságára gondolunk. 
Védtelenek vagyunk, mint ötven 
évvel ezelőtt, éppúgy szükségünk 
van lelkünk szabadságára. Arra, 
hogy átérezzük, életünk folyta-
tódik a halálunk után. Verseim 
grammatikája is változott, 
ugyanaz a versalany beszél, de 
más személyben. Kezdetben  
a Te, aztán az Én, az utolsó kötet-
ben már a Mi (a szűkebb-tágabb 
közösség hangján, helyett).  
Azaz inkább vállamra veszem 
a világ gondját. Van néhány 
nagyon, talán túlzottan is 
emlékezetes családi fotóm. 
Egyszerűen nem tudok szabadulni 
a hatásuktól. Én tudom ugyanis, 
amiről a képen szereplőknek 
sejtelmük sincs, hogy mit hoz szá-
mukra a közeljövő. Olyan vagyok 
ebben, mint Calderón, aki A nagy 
világszínház című drámájában 
a szerző, ha úgy tetszik, a Teremtő 
nevében dönt szereplői sorsáról. 

Mégpedig úgy, hogy önmaga 
esendő lényét is a kiszolgáltatott 
emberi lények közé állítja.

Hogyan látja, szívesen
olvasnak a mai fiatalok? 

Biztosan vannak statisztikák, 
amelyekből kiderül, hogy 
jóval kevesebbet olvasnak 
az emberek, különösen 
a fiatalok, kevesebb klasszikus 
zenét hallgatnak, a festészet 
régebbi nagyjait unják. Az én 
ismerőseim, családtagjaim 
azonban olvasnak. Az engem 
felkereső fiatal írók, az általam 
olvasott kiváló pályakezdők 
úgyszintén. Ám ez nem mond-
ható általánosnak. A barbárság 
új korát éljük, ami egy okkal több 
arra, hogy mi magunk olvassunk. 
Amíg az ember ki nem pusztul 
a Földről, övé minden felhal-
mozott tudás, és főképp övé 

a lehetőség, hogy a képessé-
geit kihasználja, számon tartsa 
mérhetetlen gazdagságát.  

Milyennek látja a felnövekvő
költők, írók generációját?
Szoktak tanácsot kérni öntől? 

Vannak fiatal íróbarátaim. Talán 
tanulnak tőlem, talán nem, én 
azonban gyakran lelkesedem 
értük. Tanácsot viszont szinte 
sohasem adok. Inkább technikai, 
a szerkesztéssel, versformával 
kapcsolatos javaslatokat teszek. 
Evidenciákat fogalmazok 
meg, például azt, hogy a rövid 
és hosszú szótag nem rímel-
tethető. Tavaly, amikor A Vak 
Remény életműkötetet össze-
állítottuk két szerkesztőmmel, 
kihagytam egy-egy szakaszt, 
egy-két verset, aztán megbán-
tam. Hogyan mondhatnék akkor 
ítéletet mások versei felett? 
Persze nem a dilettáns versekre, 
prózákra gondolok, nem is 
azokra, amelyek a piaci elvárá-
soknak megfelelően születnek.

Általánosságban milyen
tanácsot adna egy kezdőnek? 

Hogy sokat olvasson. Ne csak 
mai irodalmat, hanem a klasz-
szikus nagyokat is. Továbbá, 
hogy ne akarjon másokra hason-
lítani. Sokkal kockázatosabb 
és nagyobb vállalkozás vállalni 
önmagunkat, vásárra vinni 
a bőrünket.

„a barbárság úJ korát élJük” – véli takács 
zsuzsa kossuth-díJas író, költő, műFordító, 
aki nemrég megkaPta az aegon művészeti díJat 
is. az állandóan változó, mégis változatlan 
világról, az irodalom, az olvasás jelentősé-
géről járomi zsuzsannával beszélgetett.

Szükségünk van 
lelkünk  

szabadságára

CSORDÁS ZOLTÁN  
képzőművész kiállítása

2019.  
május 21.–június.19.

relatív  
horizontok

1111 Budapest,  
Karinthy Frigyes út 22.

B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR
1111 Budapest, Bartók Béla út 32. • Telefon: +36 1 787 00 39  

E-mail: b32@ujbuda.hu • b32.jegy.hu 
www.b32kulturter.hu • www.facebook.com/B32kulturter

H AN TAI  S im onMAJ OR Ka m i l l

H AJ DU  Et ien ne MOLN AR Vera

VÁLOGATÁS  
A SZÖLLŐSI-NAGY–NEMES  
GYŰJTEMÉNYBŐL
Megtekinthető: 2019. július 5-ig 
minden hétköznap 10–18 óráig  
a rendezvények függvényében. 
A belépés díjtalan!
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

PÁRIZS, 
PARIS!
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a zene, a művészet nyelvén az is meg tud szólalni, aki nem be-
szél, nem szeret szerePelni, sérült vagy Fogyatékossággal él. 
Példa erre a Fogyatékossággal élőket segítő gyöngyszemek 
alaPítvány vagy az autistákat ellátó otthonokat támogató 
autistic art alaPítvány tevékenysége, vagy éPPen a húszéves 
Jubileumát nagy koncerttel ünnePlő nemadomFel együttes is. 

Sérülten is 
teljesek

VolT, AKi TAVAly MéG  
egy verseT sem merT elmondani 
a TöBBieK elŐTT, ma Pedig 
színPadon szerePel.

Nemadomfel
Az önzetlenség fontossá-
gára hívja fel a figyelmet 
a kispesti fogyatékossággal 
élőket és családjaikat segítő 
Gyöngyszemek Alapítvány azzal 
a színházi sorozattal, amelyben 
gondozottaik lépnek színpadra. 
A Néma énekes és a Mese 
a jószívű madárról című 
produkciók – amelyekkel járják 
az országot, idén 31 előadásuk 
van – azt hivatottak bemutatni, 

hogy az ember legyen akár 
egészséges, akár beteg vagy 
fogyatékossággal élő, ugyan-
olyan értékeket tud teremteni. 
Szabó-Geletta Katalin, az alapít-
vány egyik vezetője gyerekeknek 
hívja a gondozottakat, holott 
vannak köztük negyven–ötven 
évesek is. 

– A színházi élményen túl 
nagy eredményeket értünk el 
a gyerekek emocionális fejlő-

désében. Meg merik mutatni 
magukat, miközben a velük szü-
letett problémák miatt sokan 20, 
30, 40 éve éltek eldugva az em-
berek elől a családjukkal. Volt, 
aki tavaly még egy verset sem 
mert elmondani a többiek előtt, 
ma pedig színpadon szerepel. 
Az Asperger-szindrómásokat – 
akiknek az érintéssel is nehéz-
ségük volt –, nagyon szépen 
oldotta, aki korábban nem 

tudott, megtanult késsel-villával 
enni. Segített a színjátszás a be-
szédzavarosoknak is, és az sem 
jelentett akadályt, hogy volt, 
aki nem tudott írni és olvasni, 
így is megtanulta a szöveget. 
A mesélőnk például 80 százalék-
ban vak – mondta el lapunknak 
Szabó-Geletta Katalin. 

éRtékEt tEREMtEnEk
A próbafolyamat és a színházi 
előadások megerősítették őket 
abban, hogy a fogyatékossággal 
élők jól fejleszthetők, a művé-
szetnek köszönhetően sokkal 
kiegyensúlyozottabbak lettek, 
és megtanultak időbeosztással 
élni. Az alapítvány vezetőinek 
egyetlen szívfájdalma maradt: 
sokszor a nézők úgy mennek ki 
az előadásról, hogy a „fogya-
tékossággal élőktől ez egész 

jó”, és nem úgy, hogy 
„mennyire jól éreztük 
magunkat”. – Nem 
győzzük hangsúlyozni, 
hogy egészségesek, 
betegek vagy fogyatékosok 
ugyanolyan értékeket tudnak 
teremteni. A mi színházunkban 
hétköznapi helyzetekre figye-
lünk, és ezekkel kapcsolatos 
kérdéseket szeretnénk felvetni 
nézőinkben is. A Jószívű madár 
esetében például a segítség-
nyújtás fontosságára hívjuk fel 
a figyelmet: meg kell védeni egy 
gyereket a csúfolástól, segítő 
kezet nyújtani annak, aki elesett 
– tette hozzá Szabó-Geletta 
Katalin.  

BESzéDES rAjzok
Terápiaként alkalmazzák 
a művészetet az Autistic Art 

Alapítvány által támogatott 
otthonokban: a bentlakók rajzai 
különféle boltban megvásá-
rolható termékekre kerülnek 
rá. – Művészetterápiánknak két 
előnye is van. Egyrészt az ott-
honban lakó csaknem kétszáz, 
az autizmusban mélyen érintett 
lakónk kiteljesedhet, ezen ke-
resztül kinyílik számukra a világ, 
hiszen sokan közülük nem 
beszélnek, viszont a rajzaikkal 
kommunikálnak. Ha megnézzük 
például Réti Kristóf vagy Varga 
Máté rajzait, megtaláljuk 
a személyes ismétlődő elemeket 
– avatott be mindennapjaikba 
Kovács Henrietta, az Autistic 
Art Alapítvány ügyvezetője. 
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ALBERTFALVI 
KözösségI Ház

Tangó
Mise

Martin Palmeri

Chemical singers
az MTA Természettudományi 
Kutatóközpont 
kórusának koncertje
Zongorán kísér: 
szakács zoltán

A belépés ingyenes!

2019. június 20.  
csütörtök 19 óra

1116 Budapest, 
Gyékényes utca 45–47. 
Telefon: 1/204-6788  
E-mail: akh@ujbuda.hu
 www.facebook.com/Albertfalva200

járomi zsuzsanna

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

Flamenco
 ünnep

az Aldebaran Kompánia évzáró estje

A Flamenco Évzáró esten 
bemutatkoznak Bajnay Beáta 
táncosai, akik ízelítőt adnak 
egész éves munkájukból.
Jegyár: 1500 Ft, Diák/nyugdíjas: 1200 Ft
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2019. június 21.  
péntek 19 óra

Ő R M E Z E I 
KöZösségI HáZ

A termékek előállításában 
ugyan a fiatalok nem vesznek 
részt, de az ő rajzaik kerülnek 
rá a noteszekre, sálakra, 
díszzsebkendőkre, csokoládéra 
vagy borcímkére. – Másrészt 
alapítványunk ezáltal meg tudja 
mutatni az elfogadás fontossá-
gát a többségi társadalomnak, 
és ennek köszönhetően támo-
gathatjuk fiataljaink minden-
napjait is. Igyekszünk minőségi 
termékeket árusítani, hiszünk 
abban, hogy az autizmussal élők 
is hasznos tagjai a társadalom-
nak, ők is teremthetnek értéket. 
Szeretnénk, hogy aki a boltban 
leemeli a polcról valamelyik 
érintett árucikket, az elsősorban 
azért tegye, mert megtetszik 
neki; a vele járó támogatás plusz 
ajándék nekünk.

„nEMadoMfEl” éRZéS 
MIndEnkInEk
Az idén 20 éves jubileumát 
ünneplő Nemadomfel együttes 
olyan integrált zenekar, amelyben 
a szólisták kivétel nélkül sérült 
előadók: mozgáskorlátozottak, 
értelmileg akadályozottak, 
látássérültek. A csapat rutinos 
zenészekkel, professzionális 
hang- és fénytechnikával 
dolgozik, ami lehetővé teszi, 

hogy bármilyen színpadon, 
profik mellett is megállják 
a helyüket. Repertoárjukban 
saját szerzemények és ismert 
klasszikus slágerek is megtalál-
hatók. Színvonalas zenéjükkel, 

elgondolkodtató dalszövege-
ikkel, őszinte lelkesedésükkel 
és a „nemadomfel” életérzéssel 
mindenhol emlékezetes élményt 
nyújtanak. 

– Attól még, hogy valaki vak, 
lehet olyan profi, mint bárki más. 
A zenekar tagjainak ez a főállása, 
ha az évi 200 fellépést 365 
napra elosztjuk, jól látható, hogy 
milyen sok elfoglaltságot jelent 

– mondta el lapunknak Kiss 
Barna, az együttes művészeti 
vezetője. – Klasszikus pop-rock 
zenét játszik a Nemadomfel, 
gyakran sztárokkal közösen: 
Presser Gábor tíz éve rendszere-
sen koncertezik velünk, de Oláh 
Ibolya és Pataki Attila is állandó 
vendégünk – fűzte hozzá. A szín-
padon teljes mértékben érvénye-
sül a zeneileg valóban tehetséges 
tagok egyénisége. Negyedik 
lemezük jelent meg nemrég, 
felléptek már többek között 
Kínában, Németországban, 
Svájcban és Erdélyben.

Az értelmileg akadályozott em-
bereknek van mondanivalójuk, 
speciális helyzetükből adódóan 
sajátosan látják a világ dolgait, 
és gyakran épp ez ébresztheti 
rá az átlagembert arra, hogy 
melyek az igazán értékes dolgok. 
A nehézségek idején mindenki 
meríthet a „nem adom fel!” 
hozzáállásból. 
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gasztroAz apró pékműhely és -üzlet 
az őrmezői lakótelep szélén, 
a Kérő utcában található, vagyis 
a karakán vállalkozás már 
a helyszínnel felülírja a berögzült 
előítéleteket. Nem számítunk 
arra, hogy egy lakótelepen aka-
dunk kiváló minőségű kovászos 
kenyeret és remek péksütemé-
nyeket áruló boltra, nem pedig 
a belváros egy letisztult kirakata 
mögött, és vice versa: a panelhá-
zak között megbújó pékségektől 
alapjáraton nem csúcsminőségű 
termékeket várunk. 

MiNDEN ízéBEN 
különlEgES
A Bake My Day arra emlékeztet 
minket, hogy időnként érdemes 
felülvizsgálni sémáinkat, 
és esélyt adni a világnak, hogy 
meglepjen minket. Például 
egy zseniális kuglóffal. A bátor 
helyszínválasztáshoz megalapo-
zott önbizalomra volt szükség, 

és hitre, hogy a kiemelkedő 
minőség megtalálja a vásárló-
közönségét a helyi közösségen 
belül és azon túl is. Három 
évvel a nyitás után a pékségnek 
kialakult törzsvásárlói köre 
van, sokan szerzik be itt 
a napi kenyér- és péksüte-
ményadagjukat. Van, aki hetente 
felkerekedik Zuglóból az itteni 
ízek kedvéért, és arra is volt már 
példa, hogy Siófokról utaztak fel 
egy kóstolóra. Ám sok őrmezői 
a mai napig nem tudja, milyen, 
minden ízében különleges 
és példaértékű vállalkozás 
működik a szomszédjában.

a MagUk kEnyERén
A Bake My Day kakaós csigáit, 
mézes kenyereit, spenótos 
rúdjait ugyanis megváltozott 
munkaképességű emberek 
gyúrják, dagasztják, sütik, még-
hozzá olyan minőségben, hogy 
arra méltán lehetnek büszkék. 

Nem valamihez, a többségi 
társadalomhoz képest, hanem 
saját jogukon. Szabó Péter, 
a pékséget üzemeltető Rehab 
Force Nonprofit Kft. tulajdonosa, 
valamint Takács Zoltán üzletve-
zető és pékmester abban hisz, 
hogy a termékeknek magukat 
kell eladniuk a piacon, és ha 
elég jól dolgoznak, ez sikerül is. 
Végső soron mindenki így jár jól. 
A dolgozók megélhetik a valódi 
teljesítményt értékelő pozitív 
és hiteles visszacsatolást, 
a vásárlóknak pedig nem kell 
kompromisszumot kötniük 
az elfogadóbb, inkluzívabb 
társadalmat elősegítő fogyasztói 
magatartás és a szenzációs 
sütik között. Ez klasszikus 
win-win szituáció: ha a Bake My 
Dayben vásárolunk, valójában 
leginkább magunknak teszünk 
szívességet. 

A különbség tehát a „ha-
gyományos” és a szociálisan 

érzékeny pékségek között 
nem a végtermékben, hanem 
a folyamatban van. A dolgozók 
között egyaránt vannak érzék-
szervi, mozgásszervi és értelmi 
fogyatékkal élők; a közös munka 
mindenki részéről türelmet, 
empátiát, figyelmet, érzékeny 
egymáshoz fordulást igényel. 
A cégnél különös figyelmet 
fordítanak arra, hogy mindenki 
a képességeinek megfelelő, 
azokat folyamatosan fejlesztő, 
minél változatosabb feladatok-
ban vehessen részt. Ez nemcsak 
hatékonnyá és jól szervezetté, 
hanem szerethetővé is tesz egy 
munkahelyet. Akik itt dolgoznak, 
élvezik a munkájukat, büszkék 
az eredményeikre; ez olyan 
derűs légkört teremt az üzlet-
ben, amit az is megérez, aki csak 
egy kávéra és egy croissant-ra 
ugrik be munkába menet.

A kováSz titkoS élEtE
A pékség nemcsak a társadalmi 
szemléletformálásra és az ér-
zékenyítésre helyez hangsúlyt, 
hanem a tudatos fogyasztás 
ösztönzésére is. A műhelyben 
adalékanyagok és élesztő nélkül, 
kovásszal dolgoznak. A kovász 
olasz illetőségű, Péter és Zoltán 
egy tanulmányúton találkoztak 
vele, és hozták magukkal a nap-
fényes, tengerillatú Liguriából. 
Az Őrmezőn való letelepedés 
jelentősen átalakította a „sze-
mélyiségét”: a kovász lényegét 
a benne dolgozó baktériumok 
adják, 

és a környezet, a munkatársak 
saját baktériumflórája mind 
rajta hagyja a lenyomatát. A vele 
végzett munka a türelmes 

emberek sportja: míg az élesz-
tővel készülő kenyérrel két 
óra alatt meg is vagyunk, 
a kovászosra legalább 18 
órát kell szánnunk. Cserébe 
ezt az időt a baktériu-

mok hasznosan töltik: 
„előemésztik” a glutént, így 

a kovászos terméket fogyasztók 
körében lényegesen ritkább 
a gluténérzékenység. Ráadásul 
a tovább készülő kenyér tovább 
is marad kenyér. Kovászos 
kenyeret biztosan nem dobunk 
ki másnap kőkeményen, akár 
napokig megőrzi a frissességét, 
így összességében kevesebb 
veszteséget termelünk. 
A kovásszal való munka szép 
metaforája a megváltozott 
munkaképességű dolgozókkal 
való együttműködésnek: nagy 
felkészültséget, türelmet, 
elkötelezettséget igénylő, 
de többszörösen megtérülő 
befektetés.

Lőrincz Adrienn

CsúCspékség  
a város 
szélén
a street Food, az úJhullámos 
kávék, a Fánkok és a hambur-
Gerek forrAdAlmA mellett 
zaJlik egy csendesebb gaszt-
rorendszerváltás is buda-
Pesten: eGyre jobb kenyereket 
lehet enni. az egyik legFino-
mabbat 2016 óta őrmezőn,  
A bAke my dAy PékséGben.  

A Bake My Day 

már terjeszkedik is: 

a tervek szerint lapzártánk 

után nyílik meg új üzletük 

a Böszörményi úton, ahol 

a vásárlók üvegfalakon 

keresztül figyelhetik, 

hogyan dolgoznak 

a pékek.
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HeminGwAy étterem
1113 Budapest, Kosztolányi dezső tér 2.

asztalfoglalás: 381-0522; +36/30/4886-000
tóPaRtI RoMantIka

A XI. kerület legpatinásabb étterme a modern irányzatok 
és a tradíciók ötvözetét nyújtja a magyar és a nemzetközi 

konyha specialitásaival. Akár világsztárokkal is találkozhatunk 
itt, de családdal, barátokkal vagy üzletfelekkel is eltölthetünk 

egy kellemes ebédet, vacsorát. Személyre szabott ajánla-
tokkal várják a vendégeket. Ünnepeljen a Hemingwayben: 

vasárnapi svédasztal korlátlan italfogyasztással 6900 forint. 
Kapcsolódjon ki Ön is egy pohár jó magyar bor vagy kávé-süti 

mellett a tóparti teraszon, ahol szeretettel várják!

beköszöntött  
a nyár,  

engedjünk  
a finom falatok 

csábításának!

Friss saláták, üde koktélok, hűsítő Fagylaltok 
és Persze a hagyományos magyar ízek – erről 
is szól a nyár. ki ne szeretne egy kellemes 
ebédet elkölteni akár egy tóParti teraszon 
üldögélve vagy a dunai Panorámában gyö-
nyörködve. válogasson kedvére az úJbudai 
éttermek és cukrászdák gazdag kínálatából, 
PihenJe ki magát, és töltődJön Fel egy Finom  
Fagylaltkehely vagy egy ínycsiklandozó grill-
tál társaságában! nem kell sokáig keresgélnie, 
hiszen a Xi. kerületi éttermek széles kínálattal 
várJák a vendégeket.

tróFea Cukrászda
1117 Budapest, Hauszmann alajos utca 6/B. Tel.: 481-3004

online rendelés: trofeaonline.com
kIhagyhatatlan nyáRI fagyIZóhEly

A fagyi mindannyiunk kedvence háromtól legalább 93 
éves korig. Kár ellenállni a kísértésnek, mert a megújult 
Trófea Cukiban a korábbi kedvelt ízek mellett izgalmas 

újdonságok fogadják a hűsölni vágyókat. Nemcsak fagyi, 
parfétorta, de hideg és forró kávéspecialitások, széles 

limonádékínálat, tradicionális és új stílusú sütemé-
nyek és szendvicsek is várják az Újbudai Trófea Grill 

Étteremnél lévő cukrászdában a vendégeket az árnyékos 
teraszon vagy a légkondicionált belső helyiségben.

vakvarJú étterem Buda
1116 Budapest, érem utca 2. | asztalfoglalás: 208-4027; 
buda@vakvarju.com | www.buda.vakvarju.com  
instagram:@vakvarju_etterem
akáRcSak otthon
Miért válassza a VakVarjút? Mert éttermeikbe betérve 
azonnal otthon érezheti magát minden vendég. A hagyomá-
nyos magyar konyha remekeit megkóstolva eszébe jut majd 
a nagymama főztje, emellett a VakVarjú kenyérlángos-va-
riációkat és a rafináltabb ételeket is megtalálja az étlapon. 
Tavasszal és nyáron hangulatos kertjükben hűsölve is 
elfogyaszthatja ínycsiklandozó fogásaikat, a nagy kedven-
cek mellett szezonális séfajánlatokkal is kedveskednek.

vakvarJú Beach Bistro
1117 Budapest, Kopaszi gát 2. 

asztalfoglalás: +36/70/3396-333
www.beach.vakvarju.com | instagram:@vakvarju_etterem

Egy tErASz, AHol végtElEN A Nyár
Nem kell hosszú kilométereket utaznia ahhoz, hogy hamisítatlan 

beach hangulatra leljen. A Budapest népszerű pihenő- és találkozó-
helyén, a Kopaszi-gáton található VakVarjú Beach Bistro minden év 

áprilisától szeptemberéig igazi holiday élménnyel várja. Kapcsoljon ki 
a VakVarjú Beach Bistro hangulatos teraszán, és élvezze a látvány-

konyhájukban készített VakVarjú kenyérlángosok és grillételek ízeit! 
Nyújtózzon el kényelmesen egy hideg csapolt sörrel vagy jégkristá-

lyos házi limonádéval a kezében! Ezt kárrr lenne kihagyni, igaz?

tróFea grill Újbuda
1117 Budapest, Hauszmann alajos utca 6/B. asztalfoglalás: 
481-3000; +36/20/4233-679; ujbuda@trofeagrill.com
BAllAgáS éS BANkEtt A tróFEáBAN
Elérkezett a június, az év legszebb időszaka. Mindenki 
vágyik egy kis lazításra ezeken a gyönyörű nyár eleji 
napokon. A Trófea most is friss nyári ízekkel, könnyű salá-
tákkal, spárgával, grillételekkel, eperrel, málnával készült 
fogásokkal várja vendégeit. Az Újbudai Trófea Grill étterem 
kiváló helyszíne a ballagási banketteknek. Ünnepeljenek 
a Trófea Grill éttermeiben, és egy a létszámhoz igazodó 
ajándék csokoládétortával lepik meg Önöket. Az ünneplés 
korlátlan élménye a Trófeában nyáron is!
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A Budai Parkszínpad főépületén tábla hirdeti, 
hogy a kerület teljességének összefogásából épült 
1958-ban. Az időpont miatt akár gyanakodhat-
nánk, hogy ebben lehetett valami kötelező, vagy 
a nagy nekibuzdulás esetleg hangzatos szavakban, 
felajánlásokban merült ki. De nem, ez az épület 
valóban a kerületi lakosok és dolgozók közös 
munkájának gyümölcse, ők építették társadalmi, 
vagy ahogy ma mondanánk, önkéntes munkában, 
mint ahogy az ezzel egy időben megkezdett 
Feneketlen-tavi park egy részét is.

 
vASBEtoN térSzoBráSzAt
Akkoriban nem volt még színház Újbudán, mozikkal 
sem állt fényesen, de kultúrház is csak egy akadt, 
a Fővárosi Művelődési Ház (FMH). A rohamosan 
gyarapodó városrészben azonban lett volna igény 
a szórakozásra, ezért többcélú kerthelyiség épült 
a Feneketlen-tó közelében, a kerület szívében. 
Nemcsak öltöző és színpad, de zenekari árok is 
készült opera- és operett-előadások befogadá-
sához. Egy csörlős rendszerrel mozivásznat is ki 
lehetett feszíteni a színpadra, de még mekkorát! 
Korabeli légi fotók tanúsága szerint a 2200 fős 
nézőtérhez méltó volt a ránézésre legalább 200 
négyzetméteres vászon, így a fizető vendégeken 
kívül az Edömér utcai házak felső emeleti lakói is 
élvezhették az esti filmet.

Pálfy Ferenc, Studer Antal és Vitkovits István 
okleveles építészmérnökök kör alakú elren-
dezést hoztak létre. A közelben lévő Gombát 
nemcsak az alaprajz idézi meg, hanem az is, 
ahogy a főépület vékonynak tűnő oszlopokra 
helyezett előtetőt kapott. A vasbeton szerkezet 
lehetőségeivel élve más pontokon is egyszerre 
igyekeztek nyitni és zárni a teret, az üléssorokat  
ugyanis sugarasan elhelyezett pengefalak 
határolják. Ma már nehezen észrevehető 
az időközben megnőtt növényektől, de a régi 
fotókon világosan kirajzolódik az ötletes meg-
oldás célja. Mindegyik lap a színpad felé fordul, 
így annak hangját tompítja, miközben oldalról 
megakadályozza az előadás megtekintését, 
azaz nincs potyázás. A nézők viszont nem egy 
rossz hangulatú betonkerítést láttak, ha oldalra 

úJ budai  
parkszínpad
szerencsés megmenekülésnek mondható, ami-
kor egy szinte már elPusztult éPület úJJáéled. 
különösen, ha a közösségi összeFogás olyan 
JelkéPéről van szó, mint a ParkszínPad.

mesélő falak
vándorolt a tekintetük, hanem a pengék vékony 
éle közt a külvilágot.

néPSZóRakoZtatáS
A társadalmi munkában, illetve részben 
a Magasépítő Vállalat bevonásával készült 
Parkszínpad csak rövid ideig állt önállóan, 
Mőcsényi Mihály tervei alapján ugyanis vele 
egy időben kezdődött meg a Feneketlen-tó 
környezetének rendezése, ekkor épült a Park 
(ma Hemingway) étterem is. A Kossuth-díj 
és a Széchenyi-díj mellett a nagy brit tájépítészről 
elnevezett Sir Geoffrey Jellicoe Awarddal is 
elismert kertészmérnök a tájépítészet hazai 
alapító atyja, fontos személyiség Újbudán, hiszen 
neki köszönhetjük az önálló Tájépítészeti Kart 
a Kertészeti Egyetemen. A részben szintén társa-
dalmi munkában kialakított park 1960-ra lett kész, 
és a korabeli fotók alapján egyből olyan népszerű 

pihenőhely lett, mint amilyennek ma ismerjük. 
Ebben a környezetben tökéletes otthonra lelt 
a Parkszínpad, ahol tavasztól őszig szórakozhatott 
a nagyérdemű. Többek között az Operettszínház 
előadásain, amelyek teljes díszlettel és zenekarral 
érkeztek. A színpadot hátulról kocsival is meg 
lehetett közelíteni, hogy beállhassanak a kelléke-
ket, koncerttechnikát szállító teherautók, ám tető 
még ideiglenesen sem került a nézőtér fölé, tehát 
a program mindig ki volt téve az elemeknek. Kifelé 
pedig a hang áramlott, amiből természetesen 
többször is származott konfliktusa az aktuális 
üzemeltetőnek. Ezt egy időben azzal orvosolták, 
hogy a leginkább érintett Edömér utcai házak lakói 
ingyen látogathatták a Parkszínpad programjait. 
Ezzel minden bizonnyal sokan éltek is, hiszen 
olyan népszerű előadók léptek fel, mint a Bergendy 
együttes, a Neoton Família, a Bikini, a Pa Dö Dö 
vagy az R-Go.
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mesélő falak

bolla györgy
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SZünEt Után új fEjEZEt
Eleinte a XI. kerület, később a főváros és a kerület 
váltva kezelte az épületet, de a ’90-es évek végétől 
már folyamatosan romlott az állapota. 2002 
májusában az Európa-nap alkalmából Fábry Show, 
valamint Kispál és a Borz-koncert volt a színpa-
don, ám 2005 után zárva maradt az intézmény, 
és ahogy sok más budapesti helyen, itt is haj-
léktalanok telepedtek meg. Rongálások, lopások 
gyorsították fel a pusztulást, mígnem tíz évvel 
később kiírt a főváros egy pályázatot az üzemel-
tetési jogra, amelyet ezúttal egy vendéglátással 
foglalkozó magántársaság nyert el.

Gulyás Attila ügyvezető elmondása szerint 
a csapatuk újbudai érdekeltségű, jártak korábban 
a Parkszínpadra, nem csak azért vigyáztak az érté-
kekre, mert az épület védelem alatt áll. Így fel sem 
merült az átrendezés, de ahhoz hogy pultot-kony-
hát üzemeltessenek, alaposan újjá kellett alakítani 
a főépület belsejét, vizesblokkokkal, szellőzőkkel. 
Az elpusztult nézőteret visszabontották, három-
soronként alakult ki egy-egy teraszkaréj, amely 
már elég széles asztalok, napernyők elhelyezésére. 

A védettség miatt megőrizték a zenekari árkot 
és a színpadot is, arról azonban a környékbeli 
lakosság nyomására letettek, hogy élő zene 
legyen. Ehelyett inkább a Feneketlen-tó közelébe 
illő kiülős helyet hoztak létre; az ötlet úgy látszik, 
találkozott az igényekkel, mert a tágas terasz 
szezonban gyakran megtelik.

2015 júliusában nyitott újra, immár találko-
zóhelyként a Parkszínpad, 2016-ban elnyerte 
a fővárostól az Év terasza díjat, amivel egyszerre 
ismerték el az értékmegőrzést és az új funkció 
kialakítását. A húsz évre szóló üzemeltetési jog 
és a hely sikere biztosítani látszik, hogy az Új Budai 
Parkszínpad szerves része marad a Feneketlen-tó 
egyébként is folyamatosan fejlődő parkjának. Ha 
koncertet nem is, más közösségi eseményeket 
igyekeznek idecsábítani, mint például vásárokat, 
baba-mama expót és ehhez hasonlókat. De 
a hangsúly egyértelműen a kikapcsolódáson, 
a megpihenésen, a baráti beszélgetéseken van.  
És azon, hogy ha egyszer már összefogott a kerü-
let valami közös érték megteremtésére, akkor azt 
ne engedjük elpusztulni.
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somosi Tamara

Amfiteátrumi 
estéK 2019

szabadtéri 
akusztikus koncertek 

a Gazdagréti Közösségi Háznál

Június 6. 

Hajdú László
Június 13. 

Poa Pratensis
Június 20. 

Acoustic Guitar Caffe
Június 27. 

Ethno Sanzon
Július 4.  

Pomázi Zoltán

A koncertek csütörtökön esténként 
19 órakor kezdődnek. Eső esetén 

a GKH ad otthont a rendezvénynek.

Várunk mindenkit szeretettel!

A koncertek ingyenesek!

G A Z D A G R É T I 
KöZössÉGI HáZ

1118 Budapest, 
Törökugrató utca 9. 
Telefon: 1/246-5253  
E-mail: gkh@ujbuda.hu
www.facebook.com/gazdagretikozossegihaz/

KELENVÖLGYI 
KÖzÖsséGI Ház

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

Nyári táborok
a kelenvölgyi közösségi Házban

2019. június 17–21.

kicsi a bors… DE! 

önismereti tábor 8-13 éves korig
Táborvezető: 

Gévai Csilla gyermekkönyvíró, illusztrátor
Részvételi díj: 24.000 Ft, testvérkedvezmény: 20.000 Ft

Jelentkezési határidő: június 12.

2019. június 24–28.

Japán csodái 

kézmú́ves tábor 10-14 éves korig
Táborvezető: 

Orsai Henrik  japánkard-készítő mester

Részvételi díj: 23.000 Ft, testvérkedvezmény: 20.000 Ft

Jelentkezési határidő: június 19.

2019. augusztus 5–9.

iciri Piciri 
báb és dráma tábor 8-14 éves korig

Táborvezető: 

Hajduné Lovas Zsuzsa 
báb- és drámapedagógus

Részvételi díj: 22.000 Ft, testvérkedvezmény: 18.000 Ft

Jelentkezési határidő:  július 31.

A befizetett összegek a kétfogásos meleg ebédet is tartalmazzák!

Időtartam: a táborok hétfőtől péntekig 9-től 16 óráig tartanak 
                                                                                               (Igény esetén ügyeletet   
                                                                                                   biztosítunk 17 óráig) 

2017. június 19 - 23.

kicsi a bors… DE! 

önismereti tábor

Táborvezető: Gévai Csilla gyermekkönyvíró, illusztrátor

Részvételi díj: 23.000 Ft, testvérkedvezmény: 20.000 Ft

Jelentkezési határidő: június 13.

2017. június 26 - 30.

Japán csodái
kézmú́ves tábor

Táborvezető: Orsai Henrik  japánkard-készítő mester, 

Részvételi díj: 23.000 Ft, testvérkedvezmény: 20.000 Ft

Jelentkezési határidő: június 20.

2017. július 31 - augusztus 4.

iciri-Piciri
báb és dráma tábor

Táborvezető:  Hajduné Lovas Zsuzsa  
báb- és drámapedagógus

Részvételi díj: 20.000 Ft, testvérkedvezmény: 18.000 Ft

Jelentkezési határidő: július 26.

A befizetett összegek a kétfogásos 
meleg ebédet is tartalmazzák!

A Szabadság híd meghódítása 
2016-ban spontán alakult 
ki: miután a Bartók Béla úti 
villamospályák felújítása 
miatt nyárra lezárták a hidat 
a járműforgalom elől, birtokba 
vették a gyalogosok, és hamar 
egy nagy találkozóhellyé vált 
az egész. Egy évre rá már 
a VALYO – Város és Folyó –, 
valamint Budapest Főváros 
Önkormányzata vette kezébe 
a dolgot, azóta nyaranta megis-
métlődhet a hidi piknikezés. Idén 
négy júliusi hétvégén lesz erre 
alkalom  (6–7., 13–14., 20–21. 
és 27–28.).

A VALYO a budapesti Duna-
partok felértékelésén dolgozik, 
ennek része többek között 
a Szabihíd projekt, amikor 
az úttest is gyalogos területté 
válik. Nem mindennapi élmény 
egy a pillérek közé kifeszített 
függőágyban vagy a villamos-
sínekre leterített plédről nézni 

a naplementét egy pohár borral 
a kezünkben. De ez csupán egy 
lehetőség a sok közül: kötélhúzó 
bajnokság, zsonglőrjátszóház, 
zenekarok, koncertek, DJ-k, ut-
cazenélés – ezeknek mind helye 
lehet ilyenkor. Bárki csinálhat 
programot, csak be kell jelölni 
helyszínnek a Szabihidat, és ezt 
jelezni kell a szervezőknek, akik 
segíteni tudnak, hogy legyen 
hely a kiválasztott időpontban.

Mivel ez köztér, a szervezők 
nem szeretnék árusítással 
elvenni a jellegét, a nyereség 
nem szempont, nincs fo-
gyasztási kényszer. A híd nincs 
és nem is lesz elkerítve, nem kell 
drága italokat, ételeket venni,  
éppen ezért szinte az összes 
társadalmi réteg megfordul itt. 
Ezáltal nemcsak a folyót hozza 
közelebb az emberekhez – ami 
a VALYO fő célkitűzése –, hanem 
őket is egymáshoz.

jó eséllyel idén is a szaBadság Híd lesz  
a nyár egyiK néPszerű TalálKozóHelye, 

miuTán négy HéTvégére lezárjáK  
a forgalom elŐl.  néHány Tudnivaló  

a HídfoglalásHoz.

idén is piknik  
a hídon

jó tUdnI
• A híd szombat 0.00-tól 

vasárnap 24.00-ig foglalható.
• Árusítás nincs, ételről és italról 

magadnak kell gondoskodni.
• Mellékhelyiséget a budai 

hídfőnél találsz.
• Ne szemetelj! Kukák a híd 

mindkét végében találhatók.
• A híd középső ívén szabad 

a tartózkodás, a kijelölt résznél 
azonban ne mássz feljebb!

• Gyalogosan a teljes hidat 
használhatod, kivéve a déli 
járdát, ami a bringásoké.

• A 47-48-49-es villamosok 
helyett pótlóbuszok szállítják 
az utasokat.

• A hídon hídmesterek dolgoznak. 
Fordulj hozzájuk bizalommal! 

• Szervezz saját programot! 
Részletek a www.facebook.
com/szabihid oldalon.

Fo
tó

: v
al

yo
42

 | p
on

t | 
új

bu
da

i k
ul

tu
rá

lis
 m

ag
az

in



start up
HavonTa megjelenŐ 

KönyvajánlónKBan sorra 
vesszüK az irodalmi éleT 
újdonságaiT, legyen szó 

KlassziKus, KorTárs, 
gyermeK-, Tudományos 
vagy ismereTTerjeszTŐ 

olvasmányoKról egyaránT. 

építészet
történeti írások
guzsik tamás  
emlékére
Guzsik Tamás (1947–2002) 
építészettörténész a Budapesti 
Műszaki Egyetem legendás 
tanára volt, akinek szellemiségén 
több építésznemzedék nevelő-
dött. Guzsik a középkor, ezen 
belül az örmény és a pálos szer-
zetesrendi építészet elkötelezett 
kutatója volt, de hagyatékához 
tartozik a kortárs liturgikus 
építészet kutatása és oktatása 
is. Ezt a könyvet egykori kollégái, 
tanítványai és szellemiségének 
örökösei írták.

A harmincéves Holnap Kiadó 
ajándéka olvasóinak: április 

1-jétől egész évben  
50 százalékos kedvezmény 

minden kiadványukra.
A Holnap Kiadó könyvesboltja: 

1111 Budapest, Zenta utca 5.; 
www.holnapkiado.hu

könyvajánló

mosolyoG A nAPelemPArk- 
tulaJdonos, ha süt a naP.  
és még Jobban mosolyog,  
ha előre tudJa, mennyi energi-
át Fog termelni. a titok  
A becslésben rejlik.

Nincs könnyebb egy ruhanemű, 
egy kozmetikai cikk vagy egy 
étel internetes megrendelésé-
nél. Mi van azonban akkor, ha 
az ember napelemet szeretne 
a házára, esetleg napelem-
park-beruházásba kezdene? 
A világhálón böngészve ugyan 
elcsíphető néhány információ 
a termékekről, összehasonlító 
oldalak azonban nincsenek. 
A tavalyi Újbuda Hallgatói 
Startup pályázat egyik nyertese, 

az Ewiser ezt a piaci űrt kívánja 
betölteni, nem véletlenül értek 
el négy másik startuppal együtt 
első helyezést.

ElSő lépéSEk
– Legyen szó családi ház 
tetejére szánt napelemről 
vagy napelemparkról, win-win 
helyzet állhat elő – mondta 
lapunknak az Ewiser Kft. egyik 
alapítója, Zóka Dániel. A leendő 
mérnök-informatikus 2015-
ben hozta létre kollégáival, 
Galambosi Mátéval és Olaszi 
Bálinttal a mai cég elődjét, 
később csatlakozott hozzájuk 
Bori Dániel és Fábik Levente. 
Az informatikai, programozói, 
energetikai és mérnöki szaktu-

dással rendelkező csapat először 
egy honlapot készített. Ezen 
a megvásárolandó napelemek 
helyszíne, a tető típusa, dő-
lésszöge, a fogyasztás és a telje-
sítményigény ismeretében ki 
lehetett számítani az ajánlott 
eszköz teljesítményét, illetve 
a megtérülést. Az első lépést 
azonban akkor nem követték 
továbbiak, befektető híján.

PontoSSág  
EgyENlő NyErESég
Később azonban az Ewiser 
profilja kiforrt, és a várt tőke is 
megérkezett. A csapat meg-
tudta, hogy sok naperőmű fog 
létesülni Magyarországon, ezek 
teljesítményét a tulajdonosnak 
meg kell becsülnie, negyedórás 
pontossággal. – Ez sokkal jobb 
piaci modell, hiszen törvényileg 
kötelező igényt elégítünk 
ki – emelte ki Zóka Dániel. – 
Nemcsak a menetrendezést 
végezzük el a megrendelőknek, 
hanem velük együttműködve 
törődünk erőműveikkel – tette 
hozzá. A vállalat a saját algorit-
musának köszönhetően adott 
intervallumra lebontva tudja 
megbecsülni a teljesítményt.  
– Képesek vagyunk prognosz-
tizálni, hogy adott ház például 
reggel 11 és 11.15 óra között 3 
kW-t  fog termelni. Ez rendkívül 
fontos, hiszen a villamos energiát 
nem lehet tárolni. A pontosság 
anyagi és szellemi nyere-
ség – magyarázta az Ewiser 
szakembere. 

A csapat nem csupán azzal 
hoz hasznot partnerének, hogy 
a veszteséget segít minima-

lizálni. A villamosenergia-piac 
működéséért felelős Magyar 
Villamosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító Zrt. (MAVIR) 
ugyanis – leegyszerűsítve – 
kilowattóránként 65 fillért fizet 
a felhasznált, azaz precízen 
megbecsült teljesítményért. A jó 
prognózis az Ewiser partnerének 
akár évi félmillió forint pluszt is 
jelenthet. Egy, a magyarországi 
viszonyok között tipikus, ezer 
napelempanelből álló, nagyjából 
focipálya méretű park 23 millió fo-
rintot kaphat az éves termelésért.

Minden napelempark-tu-
lajdonosnak jelentési kötele-
zettsége van a MAVIR felé, ezt 
ugyancsak elvégzi az Ewiser. 
A cég szakemberei az időjárás 
és a pillanatnyi termelés függ-
vényében megbecsült frissülő 
menetrend mellett éves termelői 
prognózist és intraday (napon 
belüli) menetrend-módosítást 
is adnak a partnereiknek. Ezen 
kívül egy olyan mobilapplikációt 
is rendelkezésre bocsátanak, 
amellyel nyomon követhető 
a park pillanatnyi, illetve visz-
szamenőleges termelése, a ter-
melés és a fogyasztás viszonya. 
A csapat vállalja az ügyintézést 
is a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási 
Hivatalnál.

piACi pozíCió,  
piACi tErvEk
A cég jelenleg négyszáz 
partnerrel rendelkezik, amivel 
az ezerötszáz szereplőt számláló 
hazai szegmensben piacvezető 
szolgáltató. A fejlődés dinamikus, 
csak márciusban 96 napelempark 
lépett színre. – Ezzel együtt 
az ágazat gyerekcipőben jár 
Magyarországon, az itteni parkok 
világviszonylatban „minierőmű-
veknek” számítanak, bár akad 
egy-egy nagyobb is – tette hozzá 
Dániel. 

Az alapítók közül az energeti-
kusi szakdiplomával rendelkező 
Bálint a doktoriját írja, és emellett 
dolgozik a cégnél, Máté és Levi 
teljes állásban, Zóka Dániel 
és Bori Dániel pedig egyetemi 
tanulmányaik mellett végzik 
munkájukat. A csapat célja, hogy 
a kft. a fejlesztések közben is 
nullszaldós maradjon, hosszú 
távon pedig a piacvezető 
pozíció megtartása mellett váljon 
nyereségessé. A tervek között 
szerepel a portfólió bővítése 
és az energiatőzsdére lépés is. 

TóTh kaTa

Süt a nap,  
dől a Pénz
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Ahogy bizonyára a Pesten 
közlekedők jó része, én is 
tudok fejből vagy öt útvonalat 
a munkahelyem és otthonom 
között – beleértve ezek számos 
variánsát –, így hétköznap 
feleslegesnek tűnik külön 
navigálni. Ám a forgalom 
nem mindig ugyanott dugul 
be, az esetleges balesetek, 
ideiglenes lezárások akár 15–30 
perccel is meghosszabbíthatják 
a megszokott menetidőt. Tehát 
hiába menne kívülről a hazaju-

tás, mégis azzal indulok neki, 
hogy megkérdezem kedvenc 
appomat a forgalmi helyzetről. 
Hogy melyiket? Ebben mindenki 
ízlése szerint választhat, de 
azért néhány tanács nem árt.

 
MIndEnt tUdnak RólUnk
Autós címkereséshez nem 
kötelező telefont használni, 
számtalan járműben van 
beépített eszköz, és a kifeje-
zetten erre készült kütyük sem 
haltak még ki. Vannak köztük 
olyanok, amelyek forgalomfi-
gyelést is ígérnek a dugók 
elkerülésével, ám ezek gyakran 
nem működnek olyan jól, mint 
az okostelefonos megoldások, 
ezért legtöbben inkább 
a „digitális svájci bicskát”, 
a mindenre jó telót vesszük 
igénybe. Érdemes azonban 
tisztában lenni a mobilos 
appok használatának árával. 
Azt szokták mondani, ha 
nem fizetsz a termékért, 
akkor nem te vagy az ügyfél. 
A jó működésért, ha pénzzel 
nem is, de adatainkkal igenis 
fizetünk.

Tapasztalatom szerint 
döbbenetesen pontosan 
meg tudja ítélni a me-
netidőt a Google Maps 
útvonaltervezője. Pedig 
az átlagsebesség sofő-

rönként változik – vajon hogy 
csinálják? Talán nem mindenki 
tudja, de a Google folyamatosan 
figyeli telefonunk helyzetét, 
ezért ismeri mindenkinek 
az egyéni tempóját, képes 
személyre szabottan saccolni. 
Hoppá bizony!  Az egésznek 
az alapja az, hogy millió 
és millió androidos készüléket 
használunk. Ugyan le lehet 
tiltani a helyadatok megosztását 
a központtal, de legtöbben nem 
tesszük, hiszen számos kényel-
mi szolgáltatáshoz szükség van 
erre a funkcióra. Ahol pedig sok 
lassan mozgó telefont érzékel 
a Maps, ott rögtön dugót sejt, 
és automatikusan más irányba 
tereli azokat, akik bekapcsolták 
a navigációt.
 
közöSSégi Erő
2013 óta szintén a Google 
tulajdona az Izraelben fejlesztett 
Waze, ám kicsit mégis másként 
működik. Az eredeti ötlet ugyan-
is a közösség erejére alapozott, 
tehát a Waze-használók önként 
adják át mozgási adataikat 
a központnak, és így a többiek-
nek. Sőt, arra is van lehetőség, 
hogy manuálisan jelezzünk egy-
egy forgalmi akadályt, dugót, 
balesetet, illetve a sebességmé-
rő kamerákat, a rendőröket is 
bejelölhetjük az utánunk érkezők 

számára – ezt a Maps nem 
támogatja. Egy olyan települé-
sen, mint Budapest, jól működik 
a rendszer, mert sokan vesznek 
részt benne. De a Waze térképe 
nem olyan pontos, mint a Google 
Mapsé, tehát ha ritkábban lakott 
vidékre indulunk, lehet, hogy 
jobban járunk más megoldással.

HA kEll, Hogy Szép lEgyEN
Az iPhone-használók 2012 óta 
nem a Google, hanem az Apple 
Maps appot kapják alapértelme-
zett megoldásként, és ahogyan 
az Apple-től megszoktuk, 
a termék kinézete, illeszkedése 
más iOS programokhoz remek, 
talán a legjobbat nyújtja a három 
piacvezető közül. Igen ám, de 
forgalomfigyelésben nem olyan 

erősek, ezért a Waze és a Google 
Maps is elérhető iOS-es 
készülékekre. Sok iPhone-tulaj-
donos választja ezeket a gyári 
megoldás helyett, amikor 
szeretne a csúcsforgalom 
ellenére odaérni valahová.

Ha kiismerjük viselkedésüket, 
akkor mindhárom alkalmazás 
jó lehet a forgalmi csapdák 
elkerülésére, ám a hátrányaik 
is ugyanazok. Ha mindig a gépi 
agyra bízzuk a dolgot, akkor 
a saját tájékozódási érzékünk 
eltompul, és amikor mobilnet 
nélkül kell valahová odatalálni, 
bajba kerülünk. Igaz, hogy 
a Google Maps le tud menteni 
előre tervezett útvonalakat, 
és offline is meg tudja őket 
mutatni, de ez nem reagál 
a forgalmi változásokra, és arra 

sem, ha esetleg letévedünk 
a kijelölt útról.

Az appok legfőbb hátul-
ütője azonban az, hogy olyan 
utcákat is forgalmassá tesznek, 
amelyeken korábban csak 
a helyiek jártak. A Gellért-hegy 
lakosai például tudnának erről 
mesélni, márpedig egy olyan 
sűrű szövetű városban, mint 
Budapest, a felebarátainkra sem 
árt figyelemmel lennünk. Hiszen 
legközelebb lehet, mi kerülünk 
olyan helyzetbe, hogy a lakóhe-
lyünk hirtelen kényelmetlenné 
válik. Ha tehát úgy látjuk, hogy 
lakó-pihenő övezeten vezetne 
keresztül minket a dugóelkerülő 
szuperagy, inkább hallgassunk 
a saját jóérzésünkre.

bolla györgy

iránytűk  
a városi  

dzsungelben

egy olyan meTroPoliszBan, minT BudaPesT, 
szerenCséseBB auTó nélKül megoldani  
a KözleKedésT. Ha mégis muszáj KoCsiBa 
ülni, és szemBenézni a dugóval, aKKor 
segíTHeT a TeCHnológia.
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Az idei velencei 

képzőművészeti 

biennálé május 11.  

és november 24. között 

látogatható.

hatalmas kupola fedi, száz évvel 
idősebb harangtornya pedig tiszta 
fehér kőből van, ilyen nincs több 
az egész városban. A 19. század 
elejéig ez volt a velencei székes-
egyház, ma azonban inkább békés 
vidéki templom benyomását 
kelti – eltekintve méreteitől 
–, a környékhez illően. Elszánt 
idegenek persze ide is eljutnak, de 
azért ez a „megszállt" városukban 
végsőkig kitartó velenceiek terepe.

A külső szigetek között is 
akad, ahol nem fenyeget tömeg. 
Érdemes például kihajózni San 
Lazzaro degli Armenire (két 
kilométer a Szent Márk tértől), 
amelyet a 18. század elején ado-
mányozott a velencei köztársaság 
törökök elől menekülő örmény 
szerzeteseknek. A szigetecske 
ma is az övék, naponta egy 

menetrend szerinti hajót 
fogadnak, a látogatókat szerzetes 
kalauzolja a monostor épületeiben 
és kertjében, a fantasztikus 
könyvtárban – ez az örmény kul-
túra egyik legfontosabb központja 
a világon – meg a szobában, 
ahol Lord Byron vendégeskedett. 
Egyes források szerint a szigetnek 

volt egy másik híres lakója is: 
1907-ben egy bizonyos Ioszeb 
Dzsugasvili nevű grúzt fogadtak 
be a szerzetesek, aki teherhajón 
szökött meg Odesszából a cári 
rendőrség elől. Kis ideig ő volt 
ott a harangozó – később Sztálin 
néven egész más poszton vált 
ismertté.

A Szent Márk 
téren túl
a világ legzsúFoltabb  
turistacélPontJai közé  
tartozó velencében is lehet 
találni olyan helyeket, ahol 
nincs tömeg még az éPPen 
aktuális kéPzőművészeti 
biennálé ideJén sem.

Giardini, azaz Kertek – legalább 
eddig a megállóig utazzon 
a velencei vaporettón az, aki 
többet akar a Rialto–Szent 
Márk tér útvonalon tipródásnál. 
Idén persze itt sem lesznek 
kevesen, hiszen május közepétől 
az 58. Velencei Nemzetközi  
Képzőművészeti Biennálé 
látogatóit várja a Giardini di 
Castello nevű park. A kilencven 
ország részvételével megren-
dezett mustra mottója egy kínai 
eredetűnek mondott, átoknak is 
beillő kívánság: Élj érdekes idők-
ben! A főkurátor, Ralph Rugoff 
amerikai művészettörténész 
a megnyitón azzal indokolta 
választását, hogy „érdekes 
időket" élünk a társadalmakat 
aláásó „fake news", a klímavál-
tozás, a terjedő nacionalizmus, 
a növekvő egyenlőtlenségek 
miatt. Fel kell tenni a kérdést – 

hangsúlyozta Rugoff –, miként 
tud hatni a művészet ilyen 
korban?

A biennálé legrégebbi épületei 
közé tartozó szecessziós magyar 
pavilonban Waliczky Tamás 
Képzelt kamerák című kiállítása 
látható. A nemzetközileg elismert 
újmédia-művész 23 olyan 
kamerát és más szerkezetet, 
például vetítőgépet tervezett, 
amelyek – ha elkészülnének – 
nem a megszokotthoz hasonlóan 
láttatnák a világot. A virtuális 
kamerák  3D-s számítógépes 
grafikák segítségével, lightboxok-
ban nézhetők meg, működésüket 
pedig animációk segítségével 
érthetik meg a látogatók.

A Giardiniba akkor is érdemes 
elmenni, ha valakit kevésbé 
érdekel a kortárs képzőművészet, 
mert ez a történelmi Velence 
legnagyobb zöld területe, 

és amikor nincs biennálé, akkor 
általában nincsenek is sokan. 
A kisgyerekeseknek külön öröm, 
hogy játszótéren szakíthatják meg 
a városnézést, de a növények, 
a másutt ritkaságszámba menő 
padok, no meg a hely igazi 
őslakóinak számító macskák 
társasága miatt mindenkinek 
vonzó lehet a park.

Már az a felismerés is megéri 
a fáradságot, hogy a tömeg-
turizmusnak áldozatul esett 
Velencében nem feltétlenül kell 
az embernek húszezredmagával 
lennie, elég ha letér a főcsapásról. 
Jó ötlet például, ha valaki 
a Giardiniból a belső lagúna felé 
indul. Itt nincsenek kitáblázott 
útvonalak, de telefonos segít-
séggel ma már Velencében sem 
lehet eltévedni, és a San Pietro di 
Castello-templom messziről fel-
ismerhető. A 16. századi bazilikát 
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werkCaramelt fotózni olyan, mintha csak  
a szomszéd sráccal lógnánk. Képes  
rácsodálkozni a sminkes eszközeire,  
elbeszélgetni a fotóssal az objektívjéről, 
és bármikor dalra váltja a beszédét, amikor  
exponálni kezd a gép. „Szerencsés alkat 
vagyok. Nem vagyok punk- vagy rock ’n’ 
roll sztár, de tipikus popelőadó sem. Ha úgy 
beszélgetsz velem, hogy nem hallgatod 
a zenémet, minden eszedbe jut rólam,  
csak az nem, hogy popsztár vagyok.”
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1118 Budapest, 
Törökugrató utca 9. 
Telefon: 1/246-5253  
E-mail: gkh@ujbuda.hu
www.facebook.com/gazdagretikozossegihaz/

RÉT GALÉRIA

G A Z D A G R É T I 
KöZössÉGI HáZ

16.00 Napvirág zenekar     16.45 Rolando    mentalista bűvész showműsora
20.30 Tűzgyújtás Közös szalonna sütés

Kiegészítő programok: népi játszóház, csillámtetkó, arcfestés, kisvonat

Gyertek és ünnepeljük 
közösen az év 

legrövidebb éjszakáját!

A szalonnát, kenyeret 
és természetesen a hagymát 

is biztosítjuk, csak nyársat 
hozzon mindenki magával, 

a jó hangulatot közös 
énekelgetéssel fűszerezzük 

Hajdú László gitáros 
közreműködésével.

Szentivánéj
17.30 Bagi-Nacsa duó

Charlie 
élőkoncert

19:00

2019. Június 21.
30

URBÁN TEREFERE

TIZENEGYEK 
VAGYUNK

ÚJBUDA VÁROSI-KULTURÁLIS 
BESZÉLGETÉSSOROZATA, 
Közreműködnek: Antal Nikolett 
és Juhász Anna

GASZTRÓ 
& BARTÓK
Helyszín: 
B32 Galéria és Kultúrtér 
(1111 Bp., Bartók Béla út 32.)

b32kulturter.hu
facebook.com/B32kulturter

19. 6. 18.18h



IV. évf. 5. szám | 2019. június

NagyoN NyíltaN  
mutatom meg magam
Caramel
SérülteN iS teljeSek 
 „Nemadomfel” érzés mindenkinek 
Bake my day 
 Csúcspékség a város szélén  
Új Budai parkSzíNpad
 a közösségi összefogás jelképe 


