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pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar doktori Iskola kiállítása

Megnyitó: 2017. június 28., szerda 18 óra
A kiállítást megnyitja: Beke László művészettörténész
Kurátor: Nyilas Márta festőművész
Megtekinthető: 2017. július 19-ig  
minden hétköznap 10-18 óráig a rendezvények függvényében.
A belépés díjtalan!

CONFIGURATION

Akik már biztosan a zsűriben vannak: 

Novák Péter, Beck Zoli (30y)

Amit már biztosan nyerhetsz:

• klipkészítés

• hangzóanyag készítése  

  profi stúdióban

• tiszteletdíjas fellépési lehetőség  

  a B32 Galéria és Kultúrtérben

Jelentkezz szeptember 12-ig!

Részletek: b32kulturter.hu

„Jöhetsz bárhonnan, 

játszhatsz bármit.”

SOUND
CHECK

ORSZÁGOS ZENEI  

TEHETSÉGKUTATÓ
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Hőnyi Gyula
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1113 Budapest,  
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Telefon: 381-1307  

 e-mail:  
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Kiadja a KözPont Újbudai, 
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és Média Kft. 

Ügyvezető igazgató:  
Hőnyi Gyula

Megjelenik  
10 000 példányban 

Szerkesztő: Kapin Viktória
Újságírók:   

Bolla György,  
Farkas Róbert, Horváth Sára,  

Járomi Zsuzsanna,  
Szabó Márta, Szebeni Dóra,  

Tapody-Németh Katalin, Tóth Kata
Korrektor: Paola Fernández

Tervezőszerkesztő:     
Címlapfotó:  
Láng Péter

Képszerkesztő:  
M. Horváth Orsolya

Marketingvezető:   
Kelemen Angelika 

Hirdetés:  
Szobonya Tímea, 

Vonsik Vivien  
pontmarketing@ujbuda.hu

Szerkesztőségi titkár:  
Somosi Tamara

Nyomtatás:  
Országos Médiakezelő Kft. 

Felelős vezető:  
Szilágyi Anita  

ügyvezető igazgató
 

Az újságban megjelent 
hirdetmények és hirdetések 

tartalmáért a szerkesztőség  
nem vállal felelősséget.

Beköszönő 
Kollégám hétéves kislánya 
büszkén mesélte, hogy pün-
kösdhétfőn Esztergomban 
kirándultak, és a bazilika 
kertjében egy plakáton látta 
az Újbuda Veled épül logót. 
Ő arra volt igazán büszke, 
hogy észrevette, én pedig 
arra, hogy Újbuda a kultúra 
területén valódi és kézzelfogható 
országos márkává vált. (A plakát 
egy tavalyi Festészet napi kiállítás, 
az ’56-os forradalom és szabadságharc, 
illetve Mindszenty bíboros emlékére készült, 
Üdvözlet a szabadsághozóknak című tárlat hirdetése volt, 
amely jelenleg Esztergomban látható.) A Magyar Festészet 
Napja programsorozat innen indult, a Feneketlen-tó mellől, 
lehetőséget nyújtva a képzőművészeknek, hogy együtt, egy 
időben, egy térben mutathassák be alkotásaikat és oszthas-
sák meg gondolataikat a világról.

Újbuda vezetése mindig egyhangúlag támogatja a helyi 
kulturális tevékenység szervezését, az erre szánt források 
elosztását. Ennek köszönhetően a kerület kulturális élete 
szerves részévé vált a budapestinek, irányt mutatva a 
kisebb kerületeknek és városoknak: merre induljanak el, ha 
közérdeklődésre számot tartó közművelődési vagy kulturális 
programokat, rendezvényeket szeretnének szervezni. Hogy 
mire gondolok? Például a gyereknapra a Bikás parkban. Ez 
olyan eseménnyé nőtte ki magát, amelyre egész nap több 
mint tízezren látogatnak el, a fővárosi zenekarok naptárjában 
nemcsak szerepel, de megkeresés is érkezik tőlük, hogy szí-
vesen jönnének. Közösségi házaink pedig számos, nemzetközi 
szinten is jegyzett társulatnak adnak otthont, a B32 Galéria 
és Kultúrtér felkerült a magyar kulturális térképre, több olyan 
darabot mutatnak be, amelyre országos szintű érdeklődés 
mutatkozik. De az is a siker egyik fokmérője, hogy amikor 
a kerületben forgatták Jennifer Lawrence Vörös veréb című 
produkciójának egyes jeleneteit, az amerikai stáb kezébe került 
a Pont magazin, és elismerően szóltak róla. Mindez megerősít 
abban, hogy ez irányú munkám, munkánk értéket teremt, és 
hozzájárul Újbuda fejlődéséhez. 

Hoffmann Tamás, 
Újbuda polgármesTere
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A világ 
másik felén
Bakó Krisztián fotókiállítása Új-Zélandról
Albertfalvi Közösségi Ház | 1116 Bp., Gyékényes u. 45–47. | Augusztus 29. 18 óra
A tárlat fekete-fehéren kísérli meg bemutatni, mennyire szórványosan van 
jelen az ember egy olyan távoli országban, ahol a tenger, a homok, a szél 
és az ég az úr. Új-Zélandon barangolva lépten-nyomon a természet háttere 
előtt elevenedik meg egy visszafogottan nyugodt élet, amit a helyieket 
szemlélve az utazó is észrevétlenül átvesz. A világ másik végén európaiként 
úgy érezhetjük, mintha nemcsak a teret győztük volna le, de az időben is 
visszarepültünk volna egy gyéren lakott és az emberi kéz által alig érintett 
természeti múltba. A kiállítás szeptember 18-áig látható.

Csonka & karinthy
Etele Helytörténesti Gyűjtemény 

Albertfalvi Közösségi Ház | 1116 Bp., Gyékényes u. 45–47.
Minden hétköznap 10–16 óráig

Az állandó kiállításon a magyar autógyártás atyját, Csonka Jánost 
ismerhetjük meg a Haris testvérek magángyűjteményéből kikerülő 

relikviáknak köszönhetően. Csonka János személyes tárgyai, mé-
rőeszközei mellett látható az első hazai gyártású gépjármű és egy 

levélhordó postás tricikli méretarányos mása is. A manzárdszo-
bában a kerület történetéhez ezer szállal kötődő Karinthy család 

bútoraiból berendezett enteriőrrel találkozhatnak a látogatók.  
A helyiség igazi éke Karinthy Frigyes íróasztala és fotelje, amelyet 

a Petőfi Irodalmi Múzeumtól kapott meg letétbe a gyűjtemény.

Balkáni táncház  
a Rece-Fice Együttessel
Őrmezei Közösségi Ház | 1112 Bp., Cirmos u. 8.
Szeptembertől minden hónap első keddjén 20 órától
Egy szilveszteri felkérés apropóján az egykori Rece-Fice Együttes 
tagjai jó pár év után újból összeálltak. Ekkor úgy döntöttek, 
érdemes elindítaniuk egy táncházsorozatot, melynek helyszínéül 
Őrmezőt választották. A főként balkáni (görög, bolgár, macedón), 
illetve délszláv népzenére körtáncokat lehet járni, a lépések 
könnyen elsajátíthatók, előzetes tudást nem igényelnek. Családi 
programnak is ideális, a kisebbek és nagyobbak együtt mozoghat-
nak. A rövid nyári pihenőt követően ősztől újra rophatjuk a táncot!

systema  
– orosz harcművészeti oktatás

Őrmezei Közösségi Ház | 1112 Bp., Cirmos u. 8.
Szeptembertől minden kedden és szerdán 19 órától

A systema egy autentikus orosz harcművészeten alapuló, könnyen 
tanulható hatékony önvédelem. Az iskola alapítója Andrej Romanovics 

Karimov, aki több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik gyermekek 
képzésében. Etnográfusként bejárta egész Oroszországot, tapasztala-

tai alapján rakta össze systema rendszerét. Az edzéseket Csernyecov 
Oleg vezeti, aki saját bevallása szerint nagyon szeret magyar táncház-
ba járni, és a tréningeken is hasznát veszi a néptáncnak. Hogyan kerül 

össze a harcművészet a balalajkával? El kell jönni megnézni!

Portéka színPad:  
A négy vándor
Amfiteátriumi mesék-sorozat
Gazdagréti Közösségi Ház | 1118 Bp., Törökugrató u. 9. 
Július 25. 18.30 órától
A Négy vándor című zenés műsorban az évszakokat jól elkülöníthető báb-
játékokkal jeleníti meg a Portéka színpad, a más-más hangulatot angol 
gyermekdalok zenéi érzékeltetik. Felhőcske és Napocska élő szereplők, 
akik végigkalauzolnak minket a történeten. Találkozhatunk a fázós süni-
vel, a nyughatatlan méhecskével és a mogorva Rébányai Győző bácsival 
is, akit csak a gyerekek tudnak megszelídíteni. A legjobb hangulatú kedd 
esti szabadtéri meseszínház lesz júliusban az egész vidéken!

Portéka színPad: 
– A nagy magrabló

Amfiteátriumi mesék-sorozat
Gazdagréti Közösségi Ház | 1118 Bp., Törökugrató u. 9. 

Augusztus 29. 18.30 órától
A nyár végén még egy szabadtéri kis meseszínházi élmény várja a 
gyerkőcöket. A történetben a Nagy Magrabló ellopja az alma- és a 

körtemagokat. A két főszereplő, Alma és Körte elindulnak a Nagy 
Magrabló nyomába. Sok viszontagságon keresztül csak a gyerekek 
segítségével sikerülhet elfogni a tolvajt, akiről még az is kiderülhet, 

hogy nem is olyan nagy... Az óriásbábos előadásban a Portéka szín-
pad színészei modern muzsikákat használva fokozzák az izgalmakat. 

összeállíToTTa: szebeni dóra
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Németh Kristóf

Még életemben 
retrósztár lettem 
NéMeTH KrisTófoT AZ idéN 30 éves 
SzomSzédoK Című SorozAtBól, JulCSi 
lovAGJAKént iSmerte meG Az orSzáG.  
A művéSz utánA Sem SzAKAdt el  
A filmezéStŐl, ám Az iGAz Szerelme  
A SzínHáz. nem véletlen, HoGy  
Az elmúlt eGy eSztendŐBen  
SAJát teátrumán dolGozott. 
neKünK pediG Azt iS elárultA, 
HoGyAn leHet mAJd neKi elSŐ 
mAGyAr SzínéSzKént oSCArJA.  
Járomi ZsuZsanna interJúJa

Az igazi ismertséget 
a Szomszédok című 
teleregény hozta meg neked, 
ami hosszú időre 
Újbudához, pontosabban 
Gazdagréthez kötött.

Nem csupán a Szomszédok kötött 
ehhez a kerülethez. Tény, hogy 
először azt hiszem, a negyedik 
epizódban, egy ózdi rokonként 
szerepeltem a Szomszédokban, 
ám akkor én már Komlós Juci 
lánya, Földessy Margit stúdió-
jában tanultam. Évekkel később 
visszatértem a szériába mint 
Julcsi udvarlója. Ezt megelő-
zően azonban már a Karinthy 
Színházban játszottam, sőt, ott 
hoztam létre az első magánszín-
házi produkciómat 16 évesen, 
mégpedig úgy, hogy kibéreltem  
a teátrumot Karinthy Mártontól. 
Azt ígértem, hogy financiális 
szempontból az előadást én 
állítom össze, aztán majd a jegy-
bevételekből mindenkit kifizetek, 
én pedig felveszem a „hatalmas 
profitot”. Gondoltam én... 

 

És hogy sikerült? 
Jól sikerült, vettem belőle egy 
használt autót 17 évesen. 
Utáltak is érte sokan, amikor 
bekerültem az egyetemre. Azt 
mondták, kíváncsiak, meddig 
lesz meg. Igazuk volt. Az egye-
tem első két évében ugyanis 
nem dolgozhattunk, ennél fogva 
mindenki felemésztette azt  
a pénzmagot, amit a szüleitől, 
önmagától vagy ösztöndíjakból 
összegyűjtött. Nem is tudom, 
miből éltünk. Akkoriban óriási 
öröm volt nyolc deka francia 
saláta és egy zsemle is, nagyjá-
ból ezt ettük. Jut eszembe, még 
egy kötődést tudok mondani  

a XI. kerülethez: több lánynak is 
udvaroltam itt. Két jelentősebb 
kapcsolatom is ide köthető. 
 

Gondolom, a sorozat 
közben/után nem volt 
annyira nehéz csajozni… 

Hát nem! Én mindig is szerettem 
volna megélni azt a rajongást, ami 
a rocksztárokat övezi. Soha nem 
gondoltam volna, hogy ebben 
az országban ez elérhető. Pedig 
abszolút az volt. Tegyük hozzá, 
hogy a Szomszédok idejében más 
volt, akkoriban még kamaszok 
voltunk, ismertek lettünk. De azt 
gondolom, népszerű akkor lesz az 
ember, ha már valamit letesz az 
asztalra. Szoktam mondani, hogy 
ha egy senki ismertté válik, attól 
még nem lesz valaki, csak  
egy ismert senki. Nekem  
a népszerűséget valójában  
a Vígszínház, majd a Kamara,  
a Csinibaba és a többi film, vala-
mint a Barátok közt hozta meg. Ez 
utóbbi kapcsán átélhettem, hogy 
vörös szőnyegen vonultunk be a 
Nemzeti Filmszínházba, és állva 
tapsolt a közönség. Egyébként 
sokáig szerettem volna, hogy én 
legyek az első Oscar-díjas magyar 
színész. Kezdem gyanítani, 
hogy ez nem így lesz. Maximum 
akkor, ha lesz még egy fiam, akit 
Oszkárnak nevezünk el, akkor lesz 
egy Oszkárom. (nevet)
 

Hány évig is szerepeltél 
a szériában? 

Szerintem olyan négy–öt 
esztendőn keresztül. Nagyon 
érdekes, mert most, hogy az M3 
minden nap ismétli a sorozatot, 
olyan nyolc hét alatt pörgött 
le az a néhány év, ameddig 
én szerepeltem benne. Vicces 

volt látni azt a gyors változást, 
nemcsak magamon, hanem  
a kortársaimon is. 

 

Nemrég ünnepeltétek 
a 30 éves jubileumot, 
és szeptemberben 
Gazdagréten is várhatók 
ünnepségek ennek kapcsán. 
Milyen megint együtt lenni? 

Fantasztikus újra látni minden-
kit. Hozzá kell tennem, hogy 
miután véget ért a sorozat, 
a szűk stáb igyekezett egy 
évben egyszer összejönni egy 
találkozóra. Sajnos időközben 
azért megfogyatkoztunk, jó 
néhány kollégánk már nincsen 
közöttünk. Mi pedig nemcsak 
felnőttünk, hanem családanyák 
és családapák lettünk. Lőrinc 
fiammal – aki idén lesz tízéves – 
belenéztünk egy-egy epizódba, 
és olyan volt, mintha egy családi 
fotóalbumot nyitnánk ki. Nagy 
élmény volt látnia, hogy az  
a presszó például, ahol Alma 
dolgozott az Alkotás úton, ma 
egy étterem, és ő éppen azzal 
szembe jár focizni. Persze 
Gazdagrétre is ki kellett már 
vinnem, és rengeteg kollégámat 
ismeri is. Most látja, milyenek 
voltunk. Ez neki nagy kaland. 
Én pedig még életemben 
retrótévésztár lettem (nevet). 
Vicces visszanézni, hogy milyen 
ruhákban jártunk, milyenek 
voltak a lányokon a hajkoronák, 
a sminkek. Őrület! 

A Csinibabát sem feledjük el… 
Tényleg, az is retró! Szinte egy 
évfolyam voltunk, Benedek 
Miklós, Marton László és 
Zsámbéki Gábor osztályából.
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Azóta pedig számos kollégát 
megmentettél a Játékszín 
privatizációjakor…

2011-ben jött a hír, hogy 
megszűnik a Kamaraszínház  
és a Játékszín állami támogatása 
2012-től. Én akkoriban  
a Kamaraszínház társulatának 
tagja voltam. Tudtam, tenni kell 
valamit. Például azt, hogy a szín-
házból magánkézben is lehet 
egy sikeres teátrumot csinálni, 
amelyik gazdasági szempontból 
is megáll a lábán. Ezt tavalyra 
értük el. De megmondom 
őszintén, az elején rajtam kívül 
senki nem hitte el. Mi akkor nem 
egy színházat vettünk, hanem 
egy becsődölt kft.-t, amelybe 
kapásból bele kellett tolni a 
pénzt, hogy mindent kifizessünk. 
Viszont tovább tudtuk bérelni  
az épületet, így megvalósíthat-
tuk az álmunkat. Nagyon fontos 
a többes szám, hiszen ehhez a 
társulat is kellett, mert mindent 
együtt értünk el, a háttérdolgo-
zókkal együtt. És mint tudjuk: 
háttér nélkül nincs előtér.
 

Akkor szálltál ki belőle 
– mármint ügyvezetőként –, 
amikor már rendbe 
tetted, miért? 

Igen, harmadrészben továbbra 
is tulajdonos vagyok, ám 
megelőzve a tulajdonostársakkal 
kialakuló konfliktusokat, inkább 
átadtam az ügyeket. 
 

Mit szóltak a kollégák?
Nagyon érdekes volt megta-
pasztalni, hogy nekem nem 
változott a kapcsolatom a 
kollégáimmal akkor sem, amikor 
még nem voltam, vagy éppen 
már nem voltam igazgató. 

Valóban igaz az a mondás, 
hogy: „Sose felejts el köszönni 
mindenkinek, amikor mész fel a 
hegyre, mert nagyon jól fog esni, 
amikor rád köszönnek, mikor 
jössz le a hegyről”. 
 

Ha neked a filmezés hozta 
meg az igazi sikert, akkor 
miért a színház, miért nem 
a filmgyártás felé indultál el?

Én sokat filmeztem gyerek-
koromtól, de ez nem így megy 
Magyarországon! Éppen akkor, 
amikor mi a pályára kerültünk, 
megszűnt a televízióban a 
színészi tevékenység, a tévéjá-
tékok eltűntek. Csak a sorozatok 
maradtak. A filmekre ugyanez 
volt igaz. Egyrészt nem sok film 
készült akkoriban, és egy-két 
kivételtől eltekintve az alkotókon 
kívül nem sokan nézték meg. 
Egyébként pedig nem abban  
a haveri és kultúrkörben 
mozogtam, ahol a filmszerepeket 
osztották. Én tévéztem, rádióz-
tam, játszottam színházakban,  
és közben vezető lettem.
 

Jó, de időközben lettek 
lehetőségek, és most 
is színházat alapítottál! 

Persze, mert időközben azért 
kitanultam a mesterséget, és 
azt gondolom, ma már tudom, 
hogyan kell jó és sikeres színhá-
zat csinálni. Nem hiszem, hogy 
nálam van a bölcsek köve, ám 
szakmai és kapcsolati előnyöm 
van – ami csak keveseknek –,  
és ezt igyekszem kihasználni. 
 

Minden megvan 
már a Fórum Teátrum 
indulásához? 

Ez folyamatos munka, nap mint 
nap keressük, illetve építjük a 
saját helyünket, az a terv, hogy 
záros határidőn belül beköltö-
zünk. Addig van néhány helyszín, 
ahol szerepelhetünk, ilyen 
például az Uránia Filmszínház,  
a Stefánia Palota vagy a Fővárosi 
Nagycirkusz. A repertoár és  
a társulat is alakul. 
 

Te színpadra lépsz majd? 
Természetesen, azonban nem 
szeretnék túltengeni a saját 
színházamban, ahogyan azt  
az előzőben sem tettem. Nekem 
nem az a legnagyobb öröm, ha 
magam vagy a rokonaim vannak 
a színpadon.
 

A fiad színész lesz? 
Szerintem nem. Nincs is 
ilyesfajta ambíció benne. Annak 
ellenére, hogy nemrég azt 
mondta: „na, apa, akkor jövő 
hétfőn is megyek a színjátszóra”. 
Mint kiderült, egy osztálytársát 
kísérte el a programra, és 
nagyon megtetszett neki, de 
már nem csinálja, mert fel-
hagyta a színjátszót a plusz egy 
fociedzésért, így négyszer jár 
egy héten futballozni. Jelenleg 
éppen labdarúgónak készül.  
És lássuk be, életpályamodell-
ként ez nagyszerű döntés. Nem 
akarok ironizálni, de a befekte-
tett munka és az azzal elérhető 
eredmény aránya lényegesen 
kellemesebb, mint a színészeké. 
A viccet félretéve, én nagyon 
boldog lennék, ha valami polgári 
foglalkozása lenne. Egy biztos: 
támogatni fogom mindenben, 
bármi legyen az, amire vágyik. 
Valósítsa meg önmagát. Nem 
kell kényszerpálya.
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iránytű
családicd természet filmkönyvszaBadtér

Esti séta  
a Sas-hegyen
A Duna-Ipoly Nemzeti Park 
rendszeresen szervez könnyebb 
túrákat, ahol munkatársaik a 
kellemes séta alatt megismerte-
tik a természetet a látogatókkal. 

Ideális program a családosoknak 
is, hiszen felnőtteknek és 
gyerekeknek egyaránt tudnak 
érdekes, új információkkal szol-
gálni. A Magyar Nemzeti Parkok 
hetének részeként július 8-án 
egy könnyű sétát szerveznek 
Óriások az égen címmel. A 850 
méter hosszú, háromórás túra 
a Sas-hegy Látogatóközponttól 
(Budapest, XI., Tájék u. 26.) 
indul 19.30-kor. A sétát az MCE 
Felsőgallai Amatőrcsillagász 
Klubbal közösen szervezi a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park, előze-
tes bejelentkezés szükséges.  
A Sas-hegy Látogatóközpontban 
egész nyáron lesznek különböző 
programok, a természet megis-
meréséhez, gyönyörű kilátáshoz 
és egy jó kiránduláshoz még a 
kerületet sem kell elhagynunk.

összeállíToTTa: HorváTH sára

ígéretes  
történelmi 
dráma
Egy forró nyári napon érdemes 
a mozikban hűsölni, augusztus 
17-étől pedig egy igazán szívhez 
szóló történetet is végigizgul-
hatunk. A birodalmak elbuknak, 
ám a szerelem mindent túlél… 
– halljuk a spanyol–amerikai 

történelmi dráma előzetesében. 
Az ígéret című film megtörtént 
eseményt dolgoz fel, a cse-
lekmény az 1915–17 közötti 
örmény népirtás alatt játszódik, 
és egy szerelmi háromszög áll  
a középpontjában. A nő kegye-
iért versengő fiatal orvostan-
hallgató és az amerikai újságíró 
végül saját életéért is küzd a 
fokozatosan erősödő fegyveres 
konfliktusban. A szereplőgárda 
alapján a siker nem maradhat 
el: Charlotte Le Bonért a Golden 
Globe-díjas Oscar Isaac és az 
Oscar-díjas Christian Bale ver-
seng majd, a rendezői székben a 
szintén Oscar-díjas Terry George 
ült. A történelmi dráma magyar 
szinkronos előzetese már 
fellelhető az interneten, megéri 
megnézni ráhangolódásképp.

ÚjBuda csÚcsa,  
a Gellérthegy
A Budapesti kultúrtörténeti 
séták harmadik kötetének 
témája Újbuda csúcsa, a 
Gellérthegy. A sorozat célja, 
hogy legyen olyan helytörténeti, 
egyben kulturális kiadvány, 
amely szórakoztató, könnyen 
befogadható, ugyanakkor 
szakmailag pontos. Nemcsak 
turistáknak szóló útikalauz, 
hanem bárki számára élveze-
tes, aki szívesen ismeri meg 
fővárosunk jelenét és múltját, 
valamint kapható a hosszú nyári 
sétákra. A széria első darabja az 
Andrássy útról szólt, a második 
kötet A régi pesti városfal 
mentén címmel jelent meg és a 

Budapesti Városvédő Egyesület 
közreműködésével adták 
ki. A Gellérthegy-Budapesti 
kultúrtörténeti séták III. című 
kötet előszavát Entz Géza, a 
Gellérthegyvédő Egyesület 
elnöke írta, a további tíz szerző 
között egyaránt van természet-
védelmi, kert- és tájépítészeti, 
régészeti szakember. A Fekete 
Sas Kiadó kötetét olvashatjuk 
otthon, a strandon, akár a Gellért 
gyógyfürdőben, vagy éppen  
a Citadella mellett is.

Német metál – 
magyar Borító
Az Accept német metálegyüttes 
úttörőnek számított a ’70-es 
évek elején, 1997-ben hagy-
ták abba a közös zenélést. 
Szerencsére nem végleg: 
2004–2005-ben a fiúk ismét 
összeálltak egy turné erejéig, 
majd 2009-ben új énekessel 
vágtak ismét bele a muzsi-
kálásba. Azóta a The Rise Of 
Chaos már a negyedik lemezük 
lesz, augusztus 4-én kerül a 
boltokba. Az első formáció igazi 

áttörése is komoly társadalmi 
problémákat feszegetett  
a ’80-as években, és ez most 
sincs másképp. „Akármerre 
járunk, mindenfelé vannak 
rejtett, vagy éppen nagyon is 
látható jelei a rombolásnak, és 
ezek valahogy megváltoztatják 
az eddig ismert világot. Ami 
ma még áll, holnapra eltűnhet, 
és ez eléggé irritáló, mert 
annyi szinten megesik. Senki 
sem tudhatja, holnap mi kerül 
sorra” – mondja Wolf Hoffmann 
gitáros. Az Accept új albumának 
borítóját Havancsák Gyula 
grafikus készítette.

Egy kertmozi  
ÚjBudán

A Tranzit Art Caféban minden 
nyáron hagyomány a kerti mozi, 
a felnőtteknek és a gyerekeknek 
egyaránt hetente egyszer.  
A felnőtteknek 42 vezeték nélküli 
fejhallgató áll rendelkezésükre, 
így a közelben lakók nyugalmát 
sem zavarják. Előfordult, hogy 
több mint nyolcvan apróság 
érkezett szüleivel a szabadtéri 
mozizásra, sőt, gyermekottho-
nokból is jöttek csoportok 
a Tranzitba. Idén specialitással  
is készülnek a szervezők:  
a Koreai Kulturális Központ 
közreműködésével lehetőségük 
nyílik koreai filmeket bemutatni. 
Központi téma lesz a szerelem 
is, a könnyed szórakoztató mozik 
mellett komolyabb hangvételű 
alkotásokat is láthatunk majd.  
A részletes műsorért láto-
gassanak el a Tranzit Art Cafe 
Facebook-oldalára vagy  
a tranzitcafe.com-ra. A vetítések 
az eddigi esztendőkhöz hasonló-
an idén is ingyenesek lesznek.

Budapesti 
Bobpálya 
Extrákkal 
A Budapesti Bobpálya 1995 óta 
működik Újbudán, a Keserűvíz 
utca 1. és a Balatoni út sarkán. 
A neve becsapós, ugyanis már 
nem csupán bobpályaként 
üzemel: egy minigolfpálya, 
két műfüves focipálya és egy 

ugrálóvár is várja az odalátoga-
tókat. Ha szülinapi zsúrt vagy 
baráti összejövetelt szeretnénk 
szervezni, a Budapesti Bobpálya 
erre is alkalmas lehet. Előzetes 
egyeztetést követően a nyitva 
tartás rugalmasan alakítható, 
sőt, grillsütőt, gázpalackot, vagy 
éppen bográcsot és tűzifát is 
tudnak adni. A minigolfpálya 
megfelel az európai szabványok-
nak, versenyek lebonyolítására 
is alkalmas. A focipályákban 
talán az a legkülönlegesebb, 
hogy nyári estéken is ki lehet 
bérelni, és kivilágított pályán 
rúghatjuk a bőrt. A téli idő-
szakban sem áll meg az élet, 
hétvégénként nyitva tart a 
Budapesti Bobpálya, de azért 
érdemes kihasználni a jó időt,  
és még a nyáron eltölteni itt  
egy igazán élményekben gazdag 
napot. 
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járomi zsuzsanna

B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR  
1111 BUDAPEST,  

BARTÓK BÉLA ÚT 32. 
B32KULTURTER.HU 

WWW.FACEBOOK.COM/
B32KULTURTER

SZÍNHÁZ
Testvérest – Nézőművészeti Kft.
Hajdu Szabolcs: Kálmán-nap  
– Látókép Ensemble
Csikós Attila: Díszítők  
– Zichy Szín-Műhely
Forgách András: A Pincér  
– Manna Produkció  
– KoMod (Bemutató)
Anton – Terminál Workhouse 
(Bemutató)

ZENE
Lemezjátszó Horváth Gergellyel
Soundcheck  
– könnyűzenei tehetségkutató
Harcsa Veronika
Parno Graszt

KiÁllÍtÁSoK
Szabó Eszter Ágnes 
Szilvásy Nándor  
FISE :: Vojnich Erzsébet  
Tóth Margit és Melcher Mihály  
Pinczehelyi Sándor 
Tomay Tamás 
Kores Eszter – ArtKores  
Tölg – Molnár Zoltán 
Chilf Mária

szeptembertől
Pont Rád
hangolva!

Alapvetően képzőművész, és több műfajban 
is tevékenykedik, amelyből az egyik a hímzés. 
Hogyan jöttek a porcelánok? 

Valóban, már régóta hímzem – többnyire kék 
fonallal –  falvédőimet, abroszaimat, párnáimat, 
de pár esztendeje úgy döntöttem, hogy a terítékek 
világába visszahozom a zsáner műfaját a buda-
pesti utcák történéseivel, társadalomkritikával. 
Férjem, Ilauszky Tamás szobrász-restaurátor és 
nem utolsósorban story board és képregényrajzoló 
is, ami a tányérok megfestésénél komoly szakmai 
hátteret jelent.

 

És hogy került az ön nagymamája 
és David Bowie egy falvédőre?

1997–98-ban már két falvédőt meghímeztem, 
amikor rájöttem, hogy a két, számomra legfon-
tosabb inspirációt jelentő embert egy klasszikus 
falvédőn kellene megjeleníteni. Ekkor készült  
a David Bowie-t és a nagymamámat ábrázoló mű. 
Nem véletlenül került rá David Bowie, bár legin-
kább az szórakoztatott, hogy a nagymamámat 
emelem be a képzőművészeti diskurzusba, de 
tudtam, hogy Bowie alakja megerősítheti azt, amit 
a nagymamámról gondolok.

 

Akkor már azt is értem, miért szól mindig 
zene, vagy miért kapcsolódik valamilyen 

zenei előadás a kiállításához.
A Képzőművészeti Egyetem Doktori 
Iskolájában a popzene és a képzőművészet 

viszonya vált a kutatásom középpontjává, és  
a ’80-as évekre visszatekintve David Bowie alakja 
és attitűdje hangsúlyosan jelen van  
a magyar neoavant gardban, és a vele párhuza-
mos underground zenei életben is. Nagyon sok 
élményem fűződik hozzá, illetve azokhoz a magyar 
zenekarokhoz, amelyek ezen az úton indultak el: 
Spions, URH, Európa Kiadó, Trabant stb. Mára ez 
kultúrtörténet, ami része volt az életemnek, és ezt 
rövid történetekben mesélem el. 

 

Amelyeket aztán a tárlat ideje alatt 
úgynevezett Glam Poetry formában 
a látogatóknak is elmond...

Mindig úgy éreztem, azért lettem képzőművész, 
mert nem voltam elég bátor, hogy popsztár legyek, 
vagy legalábbis szuper jó vokálénekesnő,  
így állandóan foglalkoztatott, hogy énekeljek, 
beszéljek, varrjak vagy főzzek közönség előtt.  
A diplomamunkám része volt egy egy bakelitlemez, 
amelyen recepteket énekeltem. 2000-ben írt már 
nekem dalszöveget Peer Krisztián is, amikor  
a lekvárfőzésről daloltam. Az utóbbi időben  
a tudományos előadás műfaját gyakorlom, ez egy-
fajta happening számomra, kapcsolat köztem és 
a közönség között. A szövegeimet e happeningek 
részeként, pozicionált szövegekként kezelem, még 
dolgozom rajtuk, és folytatom az írást. A Budapest 
Blue 1-re Balázs Kata művészettörténész írt olyan 
szöveget, amelyet a basszusgitáron játszó Ilauszky 
Tamással live act formában adtak elő. Ez most  
is így lesz, új szöveggel. Szeretnék vendégeket  
is hívni, de ez legyen meglepetés.

 

Szabó Eszter 

Ágnes kiállítása  

a B32 Trezor 

Galériában augusztus 

15. és szeptember 7. 

között látható

Budapest 
nyüzsgő élete 
porcElánokon 

 
szokták mondani, hogy minden kínáBan készül, 
a neves márkák koPPintásai is onnan érkeznek. 
de mi az, amiBen mi másoljuk a kínaiakat?  
csak annyit mondunk: delft Blue.  
a magyarázatot Pedig szaBó eszter ágnes 
képzőművész adja meg. 

 

Budapest Blue 2. címmel nyílik tárlata 
a B32 Trezor Galériában.  Honnan jött a cím? 

A Delft Blue porcelánok, a klasszikus kobalt-
kékkel festett holland porcelánok és kőedények 
ihlették, amelyek lehetőséget teremtettek  
a chinoiserie stílus kialakulására, ami a kínai 
minták európai adaptációját jelenti. A kínai 
porcelán olyan népszerűvé vált Európában, hogy 
eleinte csak kínai mintázattal lehetett eladni, 
ezért Delft holland kikötővárosban ilyen kék, 
kínai mintás porcelánhoz hasonló edényeket 
kezdtek gyártani. Ezt nevezik Delft 
Blue-nak: a név utal a helyre 
(Delft) és a kék festésre, 
amivel megjelentek  
a zsánerjelenetek is. 
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ICIRI PICIRI
BÁB- ÉS DRÁMA TÁBOR
Július 31. – Augusztus 4.

Művészeti napközis tábor 
8-14 -éveseknek 

Drámajátékkal és bábokkal 
Arany János művei alapján

Táborvezető: Hajduné Lovas Zsuzsa 
báb- és drámapedagógus

Részvételi díj 20.000 Ft, 
testvérkedvezmény: 18.000 Ft 
(Az ár a kétfogásos meleg ebédet tartalmazza)

Jelentkezési és befizetési határidő: 
2017. július 26. 

Időtartam: 9.00-16.00 
(Igény esetén 17.00 óráig ügyeletet biztosítunk)

Felvilágosítás és jelentkezés: 
Kelenvölgyi Közösségi Ház

1116 Budapest Kardhegy utca 2. 
Telefon: 424-53-63, E-mail: kkh@ujbuda.hu 

Megközelíthető az 58-as, 150-es 250-es, 
251-es és 251/A autóbuszokkal

www.pontmagazin.hu/kelenvolgy

A nyári táborok megvalósítását Újbuda Önkormányzata  
180 ezer forinttal támogatta.

Szenvedély és vadság 
az Újbudai jazz FEsztiválon

 

amint vége a nyárnak, és a kerület ismét  
a dolgos mindennaPok ritmusáBan lüktet,  
egy Párhuzamos szólam igyekszik elnyomni  
a város zaját. az a38 és a mu színház együt
tesen nyomja a taktust a 13. ÚjBudai jazz 
fesztivál alaPjaként.

 
Az elmúlt 12 év gyakorlatával szemben idén 
szeptember végén rendezik meg az Újbudai Jazz 
Fesztivált. Az A38 Hajó, kulturális központ és étte-
rem, valamint a MU Színház együttesen bonyolítja 
le az önkormányzat által támogatott kulturális 
eseménysorozatot, melynek részeként a nem-
zetközi dzsesszélet prominensei látogatnak el az 
A38-ra, hogy lenyomjanak egy-egy fergetegpartit. 

Ezt a fesztivált azonban hiba lenne összekeverni 
a szokásos nyári zenei eseményekkel, az újbudai 
jazzkarneválon nem a mainstream együttesek 
lépnek fel. Az A38 gyomrában és a MU színpadán 
az improvizatív jellegre fókuszáló, avantgard és kí-
sérletező kedvű zenészek mutatják meg – elsősor-
ban a vájt fülű rajongóknak – az elmúlt esztendők 
legújabb dzsessztrendjeit. A szeptember 28.–októ-
ber 1. közötti esemény alkalmával indul el az egész 
évadon átívelő Random Trip-sorozat is, amelyen 
többnyire hazai dzsesszzenészek jammelnek.

A fesztivál többi koncertjén különleges pilla-
natokban oldódhatnak fel azok, akik szeretik 
a megszokottaktól elütő új utakat, különleges 
hangzásokat kereső, schönbergi dodekafónát. Az 
improvizáció határa itt a csillagos ég, a gyakran 
külföldi és hazai zenészek által ihletett momen-
tumok egyszeriek és megismételhetetlenek. Szó 
szerint, hiszen nincs két egyforma rögtönzés, 
különösen, ha örömzenélés folyik a színpadon. 
Még szerencse, hogy a hajón minden koncertet 
felvesznek és archiválnak! 

Ez az egyediség kapcsolja be Budapestet  
a nemzetközi dzsesszélet vérkeringésébe, és ad 
lehetőséget a fiatal magyaroknak, hogy rangos 
közönség előtt, rangos külföldi kollégákkal adjanak 
nagy koncertet, és mutassák meg az itthoniaknak, 
hogy mire képesek.

Az Újbudai Jazz Fesztivál – bár nemzetközi 
színvonalú – megőriz egy kis családias hangulatot. 
A koncertek után a közönségtalálkozókon  
a 30 pluszos, otthonról már ritkábban kimozduló 
zenerajongók kibeszélhetik aktuális élményeiket, 
és az előadók is szívesen eszmét cserélnek 
egymással és a közönséggel is.

(X)
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arany és kodály 
nyomában

 

szabó márTa

duPlán is emlékév az idei  
a magyar kultÚráBan,  
ráadásul az irodalom és  
a zene meghatározó óriásai
ra, arany jánosra és kodály 
zoltánra irányulhat  
nagyoBB figyelem évforduló
juk alkalmáBól.

 

Ők azok, akiket mindenki ismer 
Magyarországon. Aki iskolába 
járt, folytatni tud legalább egy 
Arany János-idézetet – akár 

azt, hogy „Edward király, angol 
király”, akár azt, hogy „Este van, 
este van, kiki nyúgalomba”.  
A „Felszállott a páva” annak is 
mond valamit, akinek esetleg 
csak egy vetélkedősorozat 
címeként rémlik, és nem tudja, 

hogy a népdalt, illetve a belőle 
született Ady-verset Kodály 
Zoltán többször is feldolgozta.

 
NéPZENE, A köZöS SZál
Az emlékek persze törvény-
szerűen halványulnak – fel-
elevenítésükre jó alkalom, ha 
megünnepeljük a születési 
vagy halálozási évfordulókat. 
Idén ezek össze is érnek 
Arany és Kodály esetében: a 
költő 200 éve, 1817. március 
2-án született, a zeneszerző 
pedig majdnem pontosan 150 
esztendővel később, 1967. 
március 6-án halt meg. Nem 
sok hiányzott ahhoz, hogy egy 
időben is éljenek, hiszen Arany 
1882 októberében hunyt el, 
Kodály pedig szűk két hónappal 
később született.

Bár nagyon más korszakban 
éltek, hasonlítottak egymáshoz 
abban, hogy nemcsak meg-
határozó művészek voltak, 
hanem közéleti megnyilvánu-
lásaik is méltóak voltak ehhez. 
Arany János nemzetőr volt 
az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc idején, és 
dolgozott Szemere Bertalan 
belügyminisztériumában, 
Kodály Zoltán pedig nemegyszer 
vetette be tekintélyét a fennálló 
rendszerrel szemben. 1938-ban 
tiltakozott a zsidótörvények 
ellen, az 1956 utáni megtorlások 
időszakában pedig bebörtönzöt-

koNFERENCIA, kIállítáS, 
MEStERkURZUS
E hiányosságot is be lehet 
most pótolni a Petőfi Irodalmi 
Múzeum (PIM) november  
végéig látogatható tárlatán, 
amely Önarckép álarcokban 
címmel mutatja be a költőt.  
A PIM bevetette a ma elvárható 
modern kiállítási eszközöket is: 
képernyőn követhető az életút 
idővonala, ki lehet próbálni  
a Toldi-erőmérőt, művészek, 
irodalmárok beszélnek videofa-
lon Aranyról és így tovább.

Az egykori Károlyi-palotában 
látható tárlat – amelyre iskolai 
kirándulásokat is szerveznek – 
az Arany János-emlékév egyik 
legfontosabb eleme. A 2017. 
február és 2018. június között 
megrendezendő programso-
rozatra a kormány 4 milliárd 
forintot fordít a központi költ-
ségvetésből, közölte az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
(EMMI). Budapesten az 
Országos Széchenyi Könyvtár is 
rendez Arany-kiállítást – emel-
lett országos szavalóversenyt 
is meghirdetett –, de vidéken 
is lesznek ilyenek, egyebek 
közt Debrecenben, ahol a költő 
kollégista volt.

A Kodály Zoltán születésének 
135., halálának 50. évfordulójára 
a kormány által meghirdetett 

Kodály Program első ütemében 
közel másfél milliárd forint áll 
rendelkezésre az események, 
kiadványok támogatására. Ezzel 
párhuzamosan indították el a 
Pianínó Programot, ennek része-
ként először 59 tankerületben 
szerezhetnek be két-két pianínót, 
számolt be az EMMI. Nyáron  
a Bartók Plusz Operafesztiválon 
kiemelt szerepet játszik Kodály 
munkássága, de azon kívül is 
számos koncertet, konferenciát, 
mesterkurzust szentelnek élet-
művének. Külön hangsúlyt kap a 
zenepedagógusként is világhírű 
mester kapcsolata a zeneokta-
tással – nem véletlen, hogy több 
zenei versenyt szerveztek az 
iskolás korosztálynak.

 
MEgEMlékEZéSEk  
dAlbAN éS vERSbEN
Az újbudai iskolák is kiveszik 
részüket a megemlékezésekből. 
A Weiner Leó Zeneiskola és 
Zeneművészeti Szakgimnázium 
például emlékkoncertet 
szentelt tavasszal Kodálynak, 
az ő jegyében rendezték meg 
idén a hangszeres tanulmányi 
versenyt, sőt, már az előképző-
sök fesztiválja is róla szólt: ezen 
a legkisebbek léptek fel Kodály 
által gyűjtött dalokkal. A Prima 
Primissima díjas intézmény 
decemberben Kodály népszerű 

műveiből ad koncertet.  
A Bethlen Gábor Általános 
Iskola és Gimnázium négy 
kórusának és kamarazenekará-
nak repertoárjában is főszerepet 
kapott Kodály, júniusi hang-
versenyükön pedig összkarban 

szólaltatták meg egyes műveit. 
Ekkor hirdették ki az Arany 
Jánoshoz kapcsolódó tanulmányi 
versenyek eredményét is: 
indulni lehetett egyebek közt egy 
Arany-mű mai átiratával, vagy 
a költőhöz kötődő történelmi 
tablóval, illusztrációval, vagy 
éppen a Toldi előhangjának angol 
fordításával. A Szent Margit 
Gimnáziumban versmaratonnal 
tisztelegtek Arany előtt, Kodály 
halálának évfordulóján pedig 
diákmisén szólaltatott meg 
néhányat az intézmény kórusa  
a zeneszerző egyházi művei 
közül. 

tek mellett állt ki, akadt, akit ő 
mentett meg a kivégzéstől.

Kevésbé közismert, hogy a 
népzene is összekötötte őket. 
Arany időskorában autodidakta 
módon zenésszé képezte 
magát, emellett lekottázott 
csaknem másfél száz dalt is. 
Ezeket 1952-ben adták ki, 
Arany János népdalgyűjteménye 
címmel, a jegyzeteket pedig 
Kodály Zoltán írta hozzá (Gyulai 
Ágosttal közösen). A zeneszerző 
így kommentálta a költő zenei 
munkásságát: „Nem ismeri 
Aranyt, aki e gyűjteményt nem 
ismeri“. 
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mix

mix
vidékre látogat  
a karinthy Színház
Helyszín: Karinthy színház
Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 130.
Tel.: 783-5030, www.karinthyszinhaz.hu
A Karinthy Színház 35. évadát lezárva a nyári hó-
napokban az ország távoli szegleteibe is ellátogat, 
hogy többek között a nyíregyházi, a debreceni és 
a kaposvári közönség is megtekinthessen olyan 
sikeres előadásokat, mint A bolond lány, A nadrág, 
vagy éppen a Tortúra. Mindeközben a Bartók Béla 
úti otthonuk nézőterét is felújítják, hogy a 36. évad 
első bemutatóját, a Lengyel Ferenc, Lovas Rozi, 
Györgyi Anna és Murányi Tünde nevével fémjelzett, 
Karinthy Márton rendezte Mi kis városunkat meg-
újult környezetben tekinthessék meg nézőik. 

 

A Montázs  
nyári Programjai  
Helyszín: montázs Art Café
Cím: 1119 Budapest, vahot utca 14/B
tel.: 06/30-783-8125, www.montazsartcafe.hu
Július 7. 19.30 Randy 
Mayfield & the All Star 
Band. Színes repertoár-
jukban egyaránt helyet 
kap a pop, a gospel, a klasszikus és a country.
Július 13. 19.00 Szabó Leslie-klubest. Családias 
hangulatú program beszélgetéssel egybekötve.
Július 17. Mystele Kirkeeng koncertje. Mystele újra 
ellátogat hozzánk az Egyesült Államokból, hogy 
egy jó kis soul és afrikai spirituálé estet adjon.
Július 21. Brian Pantle & Friends. Autentikus blues 
egyenesen Amerikából!
További nyári programokért látogassanak el  
a Montázs Art Café Facebook-oldalára!

nyáresték  
a Hadikban
Helyszín: Hadik Kávéház, szatyor Bár és Galéria
Cím: 1111 Budapest, Bartók Béla út 36.
tel.: 279-0290, www.hadikkavehaz.com
Felemelő érzés egy olyan 
helyre belépni, ahol egykor  
a magyar irodalom nagy 
alakjai minden nap meg-
fordultak, ahol száz évvel 
ezelőtt költőóriások vetették 
papírra gondolataikat. A 
Hadikba és a Szatyor Bárba 
belépve valódi időutazást élhetünk át. A nyári esté-
ken kimondottan üdítő érzést nyújt a terasz, ahol a 
városi nyüzsgés és a nyugodt pillanatok elegyébe 
csöppen az ember. Szeptembertől pedig új meg 
újabb különleges irodalmi és zenei programmal 
várja vendégeit e két sokszínű hely.

 

az őszre készül  
az FMH
Helyszín: temi fővárosi művelődési Háza
Cím: 1119 Budapest, fehérvári út 47.
Tel.: 203-3868
Már most az őszre készül a TEMI Fővárosi 
Művelődési Háza. Szeptember 2-án a Painting 
School Makett Klub (PSMK) szervezi meg az első 
Mesterek Tornája makettkupát, ahol több ver-
senyszámban is megmérkőzhetnek mind a junior, 
mind a hobbi kategóriákban indulók, továbbá itt 
díjazzák majd először a kiállító klubok asztalait is. 
A HungaroCon, Magyarország legrégebbi, legna-
gyobb és legnívósabb sci-fi-találkozóját is ismét 
megrendezik szeptember 16–17-én az FMH-ban, 
a Star Wars 40. születésnapjával összevonva.

A bMk  
évadnyitó ajánlata
Helyszín: Budapesti művelődési Központ
Cím: 1119 Budapest, etele út 55/A
Tel.: 371-2760
A Budapest Főváros Bartók 
Táncegyüttes szeptember első 
két hetében „nyitott próbákra” 
vár minden érdeklődőt 
gyermek-, utánpótlás- és felnőttcsoportjaiba.
Szeptember 5–26. A 32. VMH pályázat fotókiállítá-
sa a Magyar Fotográfia Napja alkalmából
Szeptember 8. 18.00 A Magyar Dal Napja: 
Csinibaba filmvetítés
Szeptember 13. 18.00 Szinyei Merse Pál – kép-
zőművészeti előadás
Szeptember 16–24. Ars Sacra Fesztivál a BMK-ban
Szeptember 23. 18.00 A Hollósy-kör – képzőmű-
vészeti előadás
Szeptember 30. 10.00 Képi szimbólumok: BAAS 
képzőművészeti alkotócsoport

  

Finnek Foglalják el ősszel  
a bartókot
Helyszín: Bartók Béla Boulevard
részletek: bartokbelaboulevard.hu
Óriási sikerrel zárult 
az idei ELEVEN Tavasz, 
szeptemberben  
pedig újra érkezik  
az ELEVEN Ősz! Ezúttal 
Finnországot látja 
vendégül a Bartók Béla 
Boulevard, mivel a 
skandináv ország idén ünnepli függetlenségének 
100. évfordulóját. Ez alkalomból a finn kultúra 
költözik az utcába: lesz rengeteg filmvetítés, 
kortárs építészeti és dizájnkiállítás, valamint finn 
zenei és irodalmi előadások is helyet kapnak a 
fesztiválon. És még egy igazi finn szaunával is 
találkozhatunk majd a Bartók Béla úton.

Az Újbudai Babszem 
táncegyüttes csoPortjai
babszeminfo@gmail.com
www.facebook/ujbudaibabszem
Az Újbudai Babszem 
Táncegyüttes csoportjai 
szeptembertől várják az érdek-
lődőket: Kezes-lábas: 1 éves kortól az anyukákkal 
közös foglalkozás, hétfőnként 9.30-tól.
Harmatocska csoport: 3 éves kortól kedden és 
csütörtökön 16–17óráig.
Kéknefelejcs csoport: 7 éves kortól kedden és 
csütörtökön 17–18 óráig.
Berkenye csoport: 10 éves kortól szerdán 
17–18.30 óráig.
Kisgarabonciás csoport: 11 éves kortól hétfőn és 
szerdán 16.30–18 óráig.
Garabonciás csoport: 14 éves kortól hétfőn és 
szerdán 18–20 óráig.
A próbákat a Fonó Budai Zeneházban és a Szent 
Imre Gimnáziumban tartják.

 

ha nyár,  
akkor A38!
Helyszín: A38 Hajó
Cím: petőfi híd budai hídfő
tel.: 06/1/464-3940, www.a38.hu
Önt is várja Újbuda egyik 
legnagyobb, legváltoza-
tosabb programot nyújtó 
független kulturális köz-
pontja és szórakozóhelye, 
az A38 Hajó. Fantasztikus 
dunai panoráma, kok-
télakciók, délutánonként hangulatos partik a nyári 
napsütésben. Esténként pedig koncertek a Duna 
fölött, többek között a jó időre kiköltöző heti élő 
zenés klubbal, a Random Trippel, nemzetközi és 
magyar előadókkal. Júliusban és augusztusban is 
számtalan koncert és parti az A38 Hajó tető- és 
orrteraszán.
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szebeni dóra 

Beadási határidő: 2017. szeptember 30.
Beadás módja: interneten az akh@ujbuda.hu e-mail címen, 

illetve postán vagy személyesen az Albertfalvi Közösségi Házban 
(1116 Budapest, Gyékényes utca 45-47. Telefon: 204-6788). 

Az összes beérkezett recept és történet a zsoltibacsikonyhaja.blog.hu oldalon 
lesz olvasható és kommentelhető, 

a legjobbakból pedig egy szakácskönyvet is megjelentetünk.
Az ünnepélyes eredményhirdetés és könyvbemutató 

december 9-én 10 órakor lesz az Albertfalvi Közösségi Házban.

Jó étvágyat kívánunk, és sok szeretettel várjuk a pályamunkákat!

Őrmező 
Ünnepe
2017. szeptember 16. szombat

Újbuda, Őrmező, Költők Parkja

„A világ első számú őrmezei szabadtéri fesztiválja”

Ízelítő a programból:
Gyermek/családi

Napvirág Zenekar
„Vitéz László” Bábjáték Automata 

Bartha Tóni Bábszínháza
Paprika Jancsi Csúzlizdája 

Majorka Színház 
Kenderkóc Népi Játszóház 

Kézműves foglalkozások, arcfestés, 
lufihajtogatás, kirakodóvásár 

Bográcsfőző-verseny

Koncertek/bemutatók

Chameleon Jazz Band
Szivárvány Táncszínház

Kerületi zenei-, művészi-, tánc-, 
és mozgáscsoportok fellépése 

Petőfi Musical Stúdió 
Vadrózsák-Cavinton Néptánccsoport 

Darjeeling /az Őrmezei RockBázis felfedezettje/
Meglepetéskoncertek

OPEN STAGE /az automata műsorközlő/
Sportos bemutatók, ügyességi játékok

TeqBall
Ringató
Meridián

Részletek hamarosan!!!
További információk: 

Őrmezei Közösségi Ház
cím: 1112 Budapest, Cirmos u. 8.

tel: 309-0007 
e-mail: okh@ujbuda.hu

> Bérbeadás, eladás, márkaszerviz
> Költségelemzés
> Üzemeltetés

www.szinesfenymasolok.hu

Újbudai cégek részére 10% kedvezményt 
biztosítunk! 

iroda@manualhungary.hu

N YA R A L N I  
M E N T Ü N K !
O K TÓ B E R B E N  TA L Á L KOZ U N K !

Gazdagrét  
kEdvEnc gitárosa

 
egy „ős gazdagrétiBől” is lehet az egyik legjellemzőBB  

amerikai zenei műFaj kiválósága – derült ki tóth andrás élet
útjáBól. a számos együttessel Fellépő zenész kezéBen szinte 

minden pengetős hangszer autentikusan szólal meg. 
 

Tóth András 1987-ben költözött szüleivel Gazdagrétre, mondhatni ős-
lakos a lakótelepen. Már egészen kicsi korában is a gitárt szorongatta 

kisautó helyett: édesapja gitározott, édesanyja pedig kórusban énekelt, 
a zenei indíttatás tehát a családból eredt. Ahhoz, hogy profi zenésszé 

váljék persze kellett egy nagy adag tehetség és egyfajta megszál-
lottság is. Általános iskolásként néha suli helyett otthon gitározott, 
ám a tanárok elnézőek voltak vele, hiszen az iskolára néző ablakból 
hallhatták, ahogy gyakorol. Rengeteget hallgatta apukája lemezeit, 
egész pontosan az amerikai folkhoz tartozó bluegrass muzsikákat. 

Neki ez lett „a” zene. Már hatévesen fellépett édesapjával, és tökéle-
tesen biztos volt benne, hogy zenész lesz. Első zenekara, a Richfield 

boys nem véletlenül kapta nevét: a 13 éves alapítók mind gazdagrétiek 
voltak. Többször felléptek a Gazdagréti Közösségi Házban, amelynek 

munkatársai máshol is összehoztak nekik néhány koncertet. 
András még babakocsiban ülve jutott ki az első Bojtorján-koncertre, 
ahol anyukája azt ígérte a zenekar vezetőjének, hogy az ő fia gitáros 

lesz, és ebben az együttesben fog muzsikálni. Egy elnéző kedves 
mosoly volt a válasz, ám a megjegyzés emlékezetes maradt: András 
ugyanis 19 évesen szólógitárosként került be az Új Bojtorján együt-

tesbe, ahol a mai napig játszik, lassan 20 esztendeje. Karakteres 
játékának köszönhetően az egész szakma jól ismeri, sok neves hazai 
előadó lemezén szerepel (Fenyő Miklós, Alma együttes, Marót Viki). 

Gyakorlatilag bármilyen pengetős hangszeren kiválóan muzsikál, 
legyen az mandolin, bendzsó, rezonátoros gitár (dobro) vagy steel gitár. 

Egy hazai zenekar, az Acousticure 2008-ban hívta őt, hogy szálljon 
be hozzájuk negyediknek – még abban az évben megnyerték 

Hollandiában az Európa legjobb bluegrass együttese díjat. 2009-ben 
meghívást kaptak Nashville-be, a bluegrass hazájába, hogy a műfaj 

világszintű díjátadóján muzsikáljanak. András ma is több zenekar 
tagjaként járja az országot (Új Bojtorján, Chris Mattheisen and the 

Americana Project, Texas Stuff, Acoustic by Heart, STOP, Bolero), de 
továbbra is Gazdagréten van otthon, jó apukaként nevelgetve három 

gyermekét. A Gazdagréti Amfiteátrumi estéken találkozhattunk 
vele tavaly, idén pedig az Acoustic by Heart formációval ők nyitották 
meg júniusban a koncertsorozatot. Augusztus 10-én a STOP trióval 

láthatjuk és hallhatjuk őt.
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képgrafikaMár Most sikeres fiatal grafikus, aki több 
lábon áll, de különösen a képgrafika érdekli. 
Vonzza a mesék Világa és egyedi nézőpont-
ból készít hozzájuk illusztrációkat. Farkas 
róbert beszélgetett bányay annával.  

 
2016-ban diplomáztál a Magyar 
Képzőművészeti Egyetemen képgrafika szakán. 
Mi a különbség az illusztrátor, a grafikus, 
a képgrafikus és a tervezőgrafikus között?

A grafika kifejezés magába foglal egyfajta különleges 
képi és elméleti gondolkodást, amelynek segítsé-
gével az üzenet átvitt/szimbolikus módon juthat el 
a közönséghez. A képgrafika, a tervezőgrafika és 
az illusztráció is képekkel való üzenetközvetítés, 
egy-egy kiválasztott technikára specializálódva.

 
Miért a képgrafika szakirányt választottad?

Lenyűgöz a technikák folyamata, amely elsőre 
bonyolultnak tűnik, és csak a beavatottak 
ismerik. Ilyen a litó esetében a varázs-
latos kémiai reakciók és megjegyez-
hetetlen lépések sokasága, amelyek 
végén megjelenik a mű. Csodálatos 

és izgalmas az a pillanat is, amikor a hosszú művelet 
végén felemelem a papírt a rézlemezről, és minden 
eldől… Szeretem, hogy ami kijön a kezem alól, soha-
sem teljesen tökéletes – az emberek sem azok, de 
attól még szerethetők. A képgrafika a saját üzenetem 
közvetítésére alkalmas technika, de a technika csakis 
eszköz, nem maga a mű.

 
Kik voltak a mestereid? Kiknek 
a munkái voltak rád hatással?

A Képzőn Eszik Alajos, Madácsy István és Szurcsik 
József volt a mesterem. Nagyon sokat tanultunk egy-
mástól a csoportban, illetve a szakon, külön kiemelni 
nem tudok senkit, a legtöbb engem körülvevő ember, 
művész, élmény, élettér és alkotás is befolyásolta 
a munkásságomat. Ha valakit mégis ki kellene 
emelnem, Gallov Péter munkáit nagyon kedvelem.
 
2016 augusztusában a Karinthy Szalonban 
diplomakiállítást szerveztél csoporttársaidnak. 
Ez egy misszió volt, hogy ennyire szíveden 
viseled a pályatársak sorsát?

Nem gondolnám missziónak. Szerintem nagyon jól 
sikerült anyag jött létre a tavalyi képgrafika diplomán, 
és szerettem volna, ha nem csak három napig 
látható egyben. Fel akartam hívni a figyelmet is, 

hogy a képgrafika már kilépett abból a hagyományos 
mederből, amely az elmúlt pár évtized sajátja volt.
 
Az egyetem mennyire készít fel az 
(ön)menedzselésre? Milyen lehetőségei vannak 
egy grafikusművésznek?

Nagy hiányossága a művészképzésnek az önme-
nedzselés oktatása, ezt mindenki maga oldja meg, 
ahogy tudja. Nem könnyű képgrafikus diplomával 
boldogulni, ezért is kell időközben több lábat növesz-
teni. Az egyik ilyen lábam a tervezőgrafika.
 
Te készítetted Fisch Gábor László nagy 
sikerű Rapandi mesekönyvsorozatának 
rajzait, valamint egyik rendezője voltál a B32 
Galéria „Hol nem volt…” könyvillusztrációs 
kiállításának is. Ennyire vonz a mesék világa? 

Szeretem a meséket. Mindig is azokat az illusztrá-
ciókat szerettem, ahol nem az van lerajzolva, amit 
olvasva is magam előtt látok, hanem a kép pluszgon-
dolatot ébreszt, beindítja a fantáziámat. Igyekszem 
én is ezt tenni a rajzaimban. Mindmáig emlékszem a 
kedvenc gyerekkönyveimben szereplő képekre, ezért 
tudom, hogy alapvetően meghatározzák a későbbi 
esztétikai hozzáállásunkat a világhoz.
 
A Karinthy Szalonban nyíló önálló tárlatodnak 
mi lesz a témája? 

Az alkotásaimat elsősorban az engem érő impul-
zusok, illetve közvetlen környezetem inspirálják. Az 
„élettér” – ami ennek a kiálltásnak a témája lesz – 
viszonylag tágan értelmezendő. Úgy gondolom, aki a 
műveimet nézi, nem engem lát majd bennük, sokkal 
inkább saját magát. Nagy valószínűséggel rézkarcok, 
litók, szitanyomatok lesznek kint, de szeretném, ha 
néhány fotóm is szerepelne, sőt, a tervek szerint lesz 
egy hanganyaggal kiegészített installáció is.

 
Bányay Anna 

grafikusművész 

kiállítása a Karinthy 

Szalonban augusztus 

22. és szeptember 15. 

között látható

2017. augusztus 16.,  
szerda 18 óra
A kiállítást megnyitja:  
P. Szabó Ernő művészettörténész

Közreműködnek:
Detvay M. Marcella – hegedű
Pertorini Rezső – cselló

Megtekinthető: 2017. szeptember 7-ig  
minden hétköznap  
a rendezvények függvényében.
A belépés díjtalan!

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

SZILVÁSY NÁNDOR  
(1927-2011) festőművész

MŰTEREMLÁTOGATÁS 
című emlékkiállítása

a tEchnika csakis Eszköz, 
nem maga a mű
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AlbertfAlvi 
Közösségi Ház
1116 Budapest, Gyékényes u. 45–47.

akh@ujBuda.hu tel: 2046788
pontmagazin.hu/albertfalva
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JÚlius HÓNAp AlkotÓJA: barna Judit
grafikák, festmények
A tárlat július 14-ig látható.

július 3. hétfő 10.00 keResZtRejtVényFejtŐk kluBja
A foglalkozáson különböző típusú keresztrejtvények és logikai 
rejtvények megoldásához kapnak hasznos ismereteket és 
útmutatásokat a résztvevők. Lehetőség van egyéni és közös 
gyakorlásra is.

figyelem! az albertfalvi Közösségi ház Július 
15-tŐl auGusZtus 6-iG – kaRBantaRtási munkák 
miatt – ZáRVa taRt.

augusztus 29. kedd 18.00 magYar fotográfia napJa
A világ másik felén (Új-Zéland) Bakó Krisztián fotókiállítása
A tárlat feketén-fehéren kísérli meg bemutatni, mennyire 
szórványosan van jelen az ember egy olyan távoli országban, 
ahol a tenger, a homok, a szél és az ég az úr. A világ másik végén 
európaiként úgy érezhetjük, mintha nem csak a teret győztük volna 
le, de az időben is visszarepültünk volna egy gyéren lakott és az 
emberi kéz által alig érintett természeti múltba.
A kiállítás szeptember 18-ig látható!

pÁlyÁzAti felHÍvÁs: zsolti báCsi KonYháJa
Az Albertfalvi Közösségi Ház gasztropályázatot ír ki, amelyre 
albertfalvi recepteket és gasztrotörténeteket várunk!
Részletes pályázati kiírás: http://albertfalva.uw.hu/palyazat.html

TANFOlYAMAjÁNlÓ ŐsZRE
A nyári szünidő után szeptemberben újra indulnak a közösségi ház 
tanfolyamai, amelyekre szeretettel várjuk az érdeklődőket!

balett-szÍnpadi tánC gYereKeKneK hétfő: 16.30–18.00

hölgYbalett szerda: 11.00–12.30

Jazz balett  
kedd: 16.30–17.15 (törpik), 17.15–18.15 (csicsergők), 18.15–19.15 
(imperial)
péntek 15.30–16.15 (törpik), 16.15–17.15 (csicsergők), 17.15–18.15 
(imperial)

JÓga csütörtök: 15.15–16.45

Kezes-lábas Néptánc és kézműves foglalkozás kicsiknek
hétfő: 09.30–10.30

ringatÓ kedd: 9.30–10.00, 10.15–10.45

salsa kedd: 19.15–21.15

szeniortánC szerda: 15.00–16.00

társastánC csütörtök: 19.00–20.00 (kezdő), 20.00–21.00 (haladó)

ZenGŐ-BOnGÓ
Zenés, játékos foglalkozás kicsiknek
hétfő: 09.30–10.30

zumba szerda: 19.00–20.00

GAZDAGRÉTI  
KÖZÖSSÉGI HÁZ

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

e-mail: gkh@ujbuda.hu
ponTmagazin.hu/gazdagreT
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Július 6. Csütörtök 19.00–20.30 amFiTeÁTrumi eSTÉk  
Blue Leaf

13. csütörtök 19.00–20.30 amFiTeÁTrumi eSTÉk
Önként és Dalolva Társulat

20. csütörtök 19.00–20.30 amFiTeÁTrumi eSTÉk
Moon Yard Co.

25. kedd 18.30–19.30 amFiTeÁTrumi meSÉk
A négy vándor
Felhőcske és Napocska élő szereplők kalauzolnak végig a 
történeten. Találkozhatunk fázós sünivel és a nyughatatlan 
méhecskével is.

27. csütörtök 19.00–20.30 amFiTeÁTrumi eSTÉk
Marton Viki

Az Amfiteátriumi nyári akusztikus koncertek  
és a szabadtéri meseszínház minden látogató 
számára továbbra is ingyenes. Várunk minden 
kicsit és nagyot szeretettel!

Augusztus 3. csütörtök 19.00–20.30 
amFiTeÁTrumi eSTÉk
A csipesz

10. csütörtök 19.00–20.30 amFiTeÁTrumi eSTÉk
STOP

17. csütörtök 19.00–20.30 amFiTeÁTrumi eSTÉk
Zrínyi POP

24. csütörtök 19.00–20.30 amFiTeÁTrumi eSTÉk
Room Service 

29. kedd 18.30–19.30 amFiTeÁTrumi meSÉk
A nagy magrabló
A főszereplő Alma és Körte elindulnak  
a Nagy Magrabló nyomába, aki ellopta az alma-és körtemagokat. 
Izgalmas kalandok után a gyerekek segítségével sikerül elfogni.

31. csütörtök 19.00–20.30 
amFiTeÁTrumi eSTÉk
Two Poles
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KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
KÖZÖSSÉGI HÁZ • 1116 BudapeSt, KardHeGy utca 2.  

1/424-5363 • KKH@ujBuda.Hu 
pontmaGaZIn.Hu/KelenvolGy

KÖnyvtÁr • 1116 BudapeSt, BaZSalIKom utca 24. 
1/228-7340 • nyItva: H, cS: 13.00-19.00,  
K, p: 10.00-16.00 (SZerdÁnKÉnt ZÁrva)

Július 31.–augusztus 4.
IcIrI pIcIrI –  BÁB- ÉS drÁmatÁBor 
Negyedik alkalommal kerül megrendezésre Hajduné Lovas 
Zsuzsanna báb- és drámapedagógus vezetésével az Iciri-Piciri 
művészeti napközis tábor. Az idei évben Arany János műveit 
dolgozzák fel báb- és drámajáték eszközeivel a gyerekek.  
Életkor: 8–14 év. Időtartam: naponta 9.00–16.00. Jelentkezési 
és befizetési határidő: július 26. Költségek: 20 000 Ft, 
testvérkedvezmény 18 000 Ft. Az ár kétfogásos ebédet is tartalmaz.

augusztus 12. szombat 8.00–13.00
GarÁZSvÁSÁr
Asztalfoglalás és információ: kkh@ujbuda.hu, 1/424-5363 

Szeptembertől megSzokott programjainkkal,  
tanfolyamainkkal várjuk ÖnÖket!

tanfolyamok, foglalkozások
aIKIdo
Tradicionális japán alapokra épülő modern, önvédelmi jellegű 
harcművészet oktatás. Általános iskolás kortól ajánlott.  
Kedd, csütörtök: 18.00–20.00

KlaSSZIKuS Balett
(4 éves kortól ajánlott) Beiratkozás: szeptember 6-án 
Szerda: 17.00–18.00

KereKítő 
– Mondókás Móka (0–3 éves korig) Szerda: 9.30–10.05 

KereKítő 
– Bábos Torna (1–3 éveseknek) Szerda: 10.15–11.00

KelenvÖlGyI FeStőISKola 
Barlai László festőművész vezetésével (Információ: 20/477-3186)
Csütörtök, péntek: 16.00–18.00

klubok, körök
KertBarÁt KÖr Minden hónap 2. hétfő 18.15–20.00

KÁrtya KluB Kedd 16.00–19.00

HorGoló KÖr Szerda 17.00–19.00

HorGÁSZ KluB Csütörtök 16.00–18.00

autómodell KluB Minden hónap 1. péntek 18.00–20.00

Egészségmegőrző programok
GerIncjóGa 
– Csoportos mozgásterápia, a teljes test átmozgatására. Hétfő 
18.00–19.30 

callanetIcS 
– Mélyizomtorna hölgyeknek Péntek 11.00–12.00

Ő r m e z e i 
Közösségi Ház

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

pontmagazin.hu/ormezo
gps: lat 47.4635226 lng 19.0164273
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állandó gyermek és felnőtt programjaink ősztől
Bélavári Balettiskola
Foglalkozások: hétfőn, szerdán: 16–17 óráig: kezdő, hétfőn, 
szerdán: 17–18 óráig: haladó
Tandíj: 1 000 Ft/alkalom, illetve 8 000 Ft/hó 
Jelentkezni folyamatosan a helyszínen is lehet!

ringató
Kisgyermekkori (3 éves korig) zenei nevelés Kodály-módszer 
alapján folyamatos csatlakozással. Vezeti: Venczel Mónika 
Foglalkozások: hétfőnként 15.00–15.30
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom

CallanetiCs
Vezeti: Tauzin Csilla oktató. Foglalkozások: kedd, csütörtök 9–10 
óráig, kedd 19–20 óráig, pénteken 16–17 óráig. Tandíj: 1 200 Ft/alk. 

meridián torna 
A 3-1-2 egészségmegőrző Meridián torna, 20-30 perc alatt 
masszírozással, ütögetéssel, csapkodással biztosítjuk az energia 
áramlását a meridiánokban. Vezeti: Baloghné Gabi. Foglalkozások: 
hétfőn, szerdán és pénteken 10.00–10.30-ig. INGYENES!

hip-hop
Vezeti: Csordásné Paizs Kitti oktató. Foglalkozás: kedd, csütörtök 
15–16, és 16–17 óráig. Tandíj: 7 000 Ft/hó

hastánC
Vezeti: Petróczki Hédi oktató
Órák: szerda, péntek 13.30–14.30 óráig
Az első alkalom ingyenes!
 
társastánC tanfolyam
A standard és latin táncok lépéseivel  
ismerkedhetnek meg a résztvevők!  
Nem csak fiataloknak, és nem csak pároknak! 
Vezeti: Csordásné Paizs Kitti oktató
Foglalkozások: kedden és csütörtökön 18–19 óra között.
Tandíj: 8 000 Ft/hó

angol nyelvoktatás, felzárkóztatás
Időpontok: hétfő, csütörtök 18.00–18.30 gyermekek, 18.30–19.15 
felnőttek. 
Érdeklődés /időpont egyeztetés/: +36 70/233 73 16 
Díja: 800 Ft/óra. 

2017. szeptember 16. szombat
ŐrmezŐ Ünnepe – KöltŐK parKja
17. alkalommal kerül megrendezésre a Költők Parkjában Őrmező 
Ünnepe, „A világ első számú őrmezei szabadtéri fesztiválja”. Az 
elmúlt esztendőkhöz hasonlatosan idén is mindenki megtalálhatja 
az érdeklődésének megfelelő programot, legyen az akár relaxációs 
gyakorlat, bábszínház, könnyűzenei koncert, vagy netán gasztro-
élvezet.  
Az élmény garantált! Részletek hamarosan.

nyári zárás: 2017. JÚLiUs 10–aU-
gUszTUs 13.
kellemes nyarat és jó pihenést 
KÍVÁnUnK mInDen KeDVeS VISSzatÉrŐ 
ÉS ÚjDOnSÜlt VenDÉGÜnKneK!



nyárbúcsúztató

gAZdAgRétI  
SZoMSZédok ÜNNEPE  
ÉS HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENY

Helyszín: Gazdagréti nagy domb
időpont: 2017. szeptember 2–3.
Idén májusban volt 30 éve, hogy levetítették  
a Szomszédok című teleregény első próbaadását. 
A kultikus magyar sorozatot az akkor épült 
gazdagréti lakótelepen forgatták, ahol ősszel 
fesztivállal ünneplik az évfordulót, ahol az érdek-
lődők találkozhatnak a színészekkel és a stábbal, 
túrázhatnak a forgatás helyszínein – például a 
Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskolában és  
a Muskátli presszóban –, valamint pódiumbeszél-
getéseket hallgathatnak meg. 

A szokásoktól eltérően a Szomszédok ünnepe 
részeként szombaton főzhetik meg az újbudaiak  
a legjobb bográcsos halászlevet. A csaknem 30 
éves tradíció jegyében a gasztronómiai fesztivál 
mellett idén szeptember 2-án és 3-án is színpadi 
programok, ingyenes szórakozási lehetőségek 
várják a gyerekeket és a felnőtteket. A környék-
beliek nagy eseményére évről évre beneveznek 
családok, baráti társaságok és kezdő konyhamű-
vészek is. 

 válASSZ SPoRtot 
Újbudán!
Helyszín: BudaPart – Kopaszi-gát
időpont: 2017. szeptember 9.  
Idén hetedszerre rendezik meg a kerületi sport-
ágválasztót a Kopaszi-gáton, a Válassz Sportot 
Újbudán! nevű programot. A színpadi bemutatókon 
túl több mint félszáz sportágban próbálhatják ki 
magukat a kicsik, a birkózástól kezdve a víváson 
keresztül egészen a triatlonig. Az esemény legfőbb 
célja, hogy minden gyermek rátaláljon arra  
a sportágra, amelyet szívesen űzne, illetve arra  
az egyesületre, ahová örömmel járna edzeni.

 

ŐSZKÖSZÖNTŐ  
FEsztivál

Helyszín: Kelenföld, Bikás park 
időpont: 2017. szeptember 10. 
Az újbudai családok körében különösen nagy 
népszerűségnek örvend az egész napos szórakoz-
tató karnevál, az Őszköszöntő Fesztivál a Bikás 
parkban. A rendezvény résztvevői közéleti szerep-
lőkkel, sztárvendégekkel találkozhatnak, miután 
kipróbálták magukat a különböző sportprogra-
mokon. A legkisebbek ugrálóvárban játszhatnak, 
a nagyobbakat arcfestők várják,  a felnőttek 
ehetnek-ihatnak és élvezhetik a nagyszínpadon 
egész nap zajló előadásokat. Az Őszköszöntő 
Fesztiválon mindenki jól érezheti magát!

összeállíToTTa: TóTH kaTa

ŐRMEZŐ ÜnnEpE

Helyszín: Őrmező, Költők parkja
időpont: 2017. szeptember 16.
17. alkalommal szervezik meg a Költők parkjában 
Őrmező Ünnepét. Bábszínházi előadás, a Napvirág 
zenekar koncertje, kézműves foglalkozások, 
arcfestés és ugrálóvár várja a látogatókat.  
A nagyszínpadon felvonul Őrmező kulturális élete: 
művészi, mozgás- és tánckurzusok bemutatóival,  
a Petőfi Musical Stúdióval, valamint  
a Vadrózsák-Cavinton Néptáncegyüttessel. Az 
estét a Szivárvány Táncszínház tűztáncbemutatója 
teszi még varázslatosabbá. A mozgásra vágyók 
részt vehetnek meridiánfoglalkozáson, kondíció-
mérő tesztekben és ügyességi gyakorlatokban is.
 

PAJkoS utcabál
Helyszín: Házak háza, 1119 Bp., Andor utca 60. 
időpont: 2017. szeptember 23.
Családi egészségnap és utcabál várja a családokat 
az Omnivagus Egyesület és a Fejlesztő Ház 
termeiben a Pajkos Utcabálon. A rendezvény kora 
délután kezdődik, a szervezők ételről, italról is 
gondoskodnak. A sportbemutatókon a látogatók 
megismerkedhetnek a fitt mami edzési módsze-
rekkel, a fiatalabbaknak rekeszmászás és képes-
ségfejlesztő falmászás áll rendelkezésre, és a Rock 
and Magic táncegyesület is bemutakozik. 

A színpadon az Alma együttes játszik délután, 
este pedig újabb sztárfellépő ad koncertet.

EgéSZSégPARt
Helyszín: feneketlen-tó
időpont: 2017. szeptember 24.
A családok állnak majd az Egészségpart nevű 
esemény fókuszában, különös figyelemmel a 
várandós kismamákra. Kiállítók, szakemberek 
adnak tanácsot a résztvevőknek, a leendő anyukák 
mellett azok is hasznos információkhoz juthatnak, 
akik ételallergiával küzdenek. Megtudhatjuk, 
milyen életmód szükséges a rákos megbetegedé-
sek megelőzéséhez. De az ingyenes rendezvényen 
lesz közösségi meridiántorna, zumbaoktatás, 
nordic walking, gerinctorna és ortopéd szakorvosi 
tanácsadás is.
 

vi. kElEnvölgyi  
EZERJÓ FESZtIvál
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház melletti kert 
időpont: 2017. október 7. 10–20 óra
Az őszi fesztiválok záróakkordjaként rendezik meg 
a VI. Kelenvölgyi Ezerjót. Az esemény a bor, kultúra, 
zene, tánc és gasztronómia ünnepe. A karnevál 
szüreti felvonulással kezdődik, majd az Újbudai 
Babszem táncegyüttes néptáncbemutatója,  
a Budafoki Fúvósegylet koncertje, az Érdi Rozmaring 
Német Nemzetiségi Kórus autentikus műsora 
következik. A kertben népi játszóház, kézműves 
foglalkozás várja a legkisebbeket, a felnőttek pedig  
a Borvásár, a kirakodóvásár, a Bordal és a Boros 
étkek főzőversenye közül válogathatnak.
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júni s júli s a g s t sKultúrák és kontinensek fesztiválja

augusztus 4. és 5. 20:00

zenés western-cirkusz

augusztus 11. és 13. 20:00

Eva Perón: Radnay Csilla | Che: Sándor Péter
Juan Perón: Egyházi Géza

Rendező: Juronics Tamás | Karmester: Koczka Ferenc

KÖZREMŰKÖDIK
rtárs Bale� , a Szegedi Nemzeti Színház énekkara, tánckara

és a Szegedi Szimfonikus Zenekar

nsek fesztiválja
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Ren

Szegedi Ko
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Brain Bar Budapest 
– terítéken a tudás

bolla györgy

A BrAin BAr BudApeSt villámGyorSAn 
lett iSzonyú népSzerű, HiSzen noHA CSAK 
HArmAdSzor rendeztéK meG, mA már Szinte 
KötelezŐ réSzt venni rAJtA, HA A JövŐt építŐ 
vároSi fiAtAlnAK érzi mAGát Az emBer.  
A HelySzínen próBáltuK Kideríteni, mire  
ez A nAGy felHAJtáS.

megÚjuló strandok 
a fővárosban

 
A vakáció arra való, hogy 
kipihenjük az egész éves fáradt-
ságot, és igazán sok energiával 

töltődjünk fel. Ráadásul még 
a várost sem kell elhagynunk 
ahhoz, hogy egy teljes napot 
vízközelben hűsöljünk.  
A budapesti strandok palettája 
igencsak széles: fedett, fedetlen, 
olcsóbb, vagy éppen exkluzívabb 
helyek közül válogathatunk.  
A legtöbb strand már májusban 
megnyitotta kapuit, és szeptem-
ber elejéig nyitva tart – addig 
bátran kipróbálhatjuk az összes 
lehetőséget!

Ha a Paskál fürdőbe tartunk, 
elegendő csak a bikinit bepakol-
nunk, minden mást megkapha-
tunk a strandon. Nemrégiben 
vezették be a készpénzmentes 
fizetést, ami kényelmes és 
biztonságos, a fürdőzés során 
nem kell sem a készpénzzel 
bajlódni, sem azon aggódni, 
hogy pénztárcánk biztonságban 
legyen. A pénztárban feltölt-
hetjük kártyánkat, majd a fürdő 

területén az ételért, frissítőkért, 
strandcikkekért ezzel fizethe-
tünk. Az sem jelent problémát, 

ha marad pénz a 
plasztiklapon, nem 
kell zárás előtt 
gyorsan elkölteni, 
hiszen a kártya 
2018 áprilisáig ér-
vényes. Nem ez az 
egyetlen újdonság, 
amit a Paskál fürdő 
tartogat a látogatók 
számára. Idén 
nyártól szaunával, 

masszázshelyiségekkel, új vizes 
játékokkal és napvitorlával 
várják a látogatókat.

Július elejétől újabb állandó 
fürdővel bővült Budapest.  
A Palatinus strand fejlesztésé-
nek elsődleges célja a főépület 
teljes felújítása és a funkcióbő-
vítés volt. Idén nyártól kiépült 
az alagsorban a wellnessrészleg 
is, így a hűvösebb nyári napokat 
sem kell otthon, a négy fal 
között töltenünk. Az 
épület homlokzata 
az eredeti Janáky-
féle tervek szerint 
újult meg, a tervezők 
maradéktalanul 
betartották a műem-
lékvédelmi hatóság 
előírásait. A lerom-
lott Imi büfé helyét 
pedig új éttermek 
és árusok vették át. 
Itt továbbra is van 

lehetőség gyerek-, diák-, illetve 
nyugdíjas jegy vásárlására, 
de kedvezményekkel segítik 
a családosok pihenését is. 
Jó hír, hogy a tavalyi évhez 
képest a strandbelépők árai 
változatlanok. (Az árak meg-
találhatók a www.budapest-
gyogyfurdoi.hu weboldal Fürdők 
menüpontjában.) 

A Csillaghegyi strand üzemel-
tetőinek évek óta az a törek-
vésük, hogy minél szélesebb 
rétegnek tudjanak színvonalas, 
kulturált strandolási lehetőséget 
biztosítani, amiben a pénz ne 
legyen akadály. Éppen ezért 
továbbra is ezer forintos 
egységárú belépővel várják  
a napsütés és a víz szerelmeseit. 
Nyáron különböző családi, sport- 
és gyerekprogramok teszik 
még színesebbé a strandok 
életét, élvezzük hát gondtalanul 
fővárosunk megújuló strandjait! 

(X)

A Design Terminál kimondott célja, hogy a kreatív 
ipar területein induló startupok inkubációjával 
foglalkozzon. A nyugati világban mindenhol meg-
figyelhető, hogy a klasszikus termelői iparágak tól 
egyre inkább a szolgáltatószektor veszi át  
a gazdaság motorjának szerepét. Márpedig ha  
a kreatív fiatalokat el akarjuk érni, ahhoz izgalmas 
rendezvény kell, ezért hívta életre a BrainBar 
jövőkonferenciát a DT és számos támogatója. 
Az idei felhozatal csupa fiatalos, izgalmas témát 
érintett, és fellépések is tarkították a háromnapos 
agendát. 

Amikor szombaton ebéd után beestem a 
BrainBar állandó helyszínére, az Akváriumba, 
a kisteremben éppen Jónás Vera énekelt, a 
nagyteremben pedig a Soharóza/Deadly Colours 
divatbemutatóba öltött kóruselőadása ment. 
A különleges jelmezekben halottnak öltözött 
énekesek ugyan nem nyújtottak vidám látványt, 
mégis szórakoztató show-t láthattunk tőlük. 

Majd ismét komoly, üzleti tempóra váltottunk: 
a nap egyik nagyágyúja, Shane Tusup következett. 
Az ország Katinkájának férje, edzője, üzlettársa 
arról beszélt, hogy siker és kudarc alapvetően 

nézőponti kérdés. Amikor Hosszú Katinkával 
megismerkedett, az úszónő éppen azon kesergett, 
hogy csak negyedik lett olimpiai számában, 
miközben ő úszóként ki sem jutott a válogató-
versenyre. Shane szerint a sikeres karrier- és 
üzletépítés, vagy röviden, a boldogan megélt élet 
egyik legfontosabb eleme, hogy nagyobb látó-
szögből nézzük eredményeinket. Forgassuk őket 
addig, míg megmutatják, hogyan, merre lehet 
belőlük továbbépítkezni, így lehet egy vereségből 
is a győzelem felé vezető lépcsőfok. 

A BrainBar többi előadója is tekintélyes ember, 
60 olyan koponya jött el a világ minden szegleté-
ből, aki ha nem is a legnagyobb sztár, de valamit 

letett már az asztalra. Nem az volt a cél, hogy 
szakmai előadást tartsanak, inkább a munkájuk, 
vagy éppen a művészetük során megszerzett 
tapasztalatokat adták át, bízva abban, hogy ezzel 
továbbszélesíthetik a hallgatóság látókörét. 
Hiszen ki tudja, miből csírázik ki egy új, kreatív 
ötlet – válaszul olyan, a generációnkat foglal-
koztató kérdésekre, mint a városi élet változása, 
az egyre okosabb gépek hatása a munkánkra 
és a magánéletünkre, vagy épp a túliparosított 
élelmiszergyártás visszatérítése 
élhetőbb, megélhető keretek közé. 
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Hőnyi Gyula

kIS MAgyAR JégkRéMtöRtéNElEM

A leótól  
a häagEn-dazsig

 

liter/év), és erre reagálva több magyar befektető is 
elindította vagy felfuttatta a gyártást. 

 
CSiliNGElŐS AuTó, luxuSjéGKRéM,  
KéZMűvES fAGylAlT 
A 2002-ben indult hazai élelmiszer-fogyasztási 
boom nagyban hozzájárult az impulzív termékek 
kínálatának növekedéséhez. Ezek azok az árucikkek, 
amelyek megvételéről a boltban dönt a vevő, 
pillanatnyi ötlet hatására, ilyennek számít például 
az ízesített víz, az üdítőital, a snack, a csokiszelet 
vagy a jégkrém. Ebben a szegmensben a Nestlé 
és az Unilever is erős, így kettőjük csataterévé 
váltak a hipermarketek és szupermarketek, kevés 
kis- és középvállalkozásnak hagyva lehetőséget 
saját márkáik felfuttatására. A törökbálinti jég-
krémgyárnak a nemzetközi márkák küzdelme miatt 
is egyre kevesebb szerep jutott, és a cég inkább 
a viszonteladói piac felé fordult, 2007-ben már 

termelésének háromnegyedét a német hátterű 
Family Frost megrendelései adták. A „csilingelő 
autós” cég anyavállalata 2008-ban vásárolta meg 
az egykori Budatej-bázist, amely azóta is a köte-
lékében van. Közben a magyar jégkrémpiac ismét 
megújult: megjelentek az olyan luxusmárkák, mint 
a Häagen-Dazs vagy a Baskin-Robbins, és jelentős 
szerephez jutottak a gyorséttermek is (McDonald’s, 

Burger King). A vevőkör ugyanakkor kissé megcsap-
pant, mivel sokan újra felfedezték a hagyományos 
fagylaltot, a kézműves termékek reneszánszukat 
élik. Becslések szerint klasszikus fagyiból évi 2,5–3 
litert fogyasztunk el, természetesen főleg a nyári 
hónapokban. 

a hazai jégkrémfogyasztás a kezdeti évi 
Fejenkénti egy-két literről mára öt literre 
nőtt. a rendszerváltás előtt kezdődő törté
netünkBen a törökBálinti leótól a nemzetközi 
luxusmárkákig jutunk el.

A legotthonosabb hely a városban!
Éttermünk Budapest szívében, a Lágymányosi öbölben, 
egy gyönyörű és ápolt park közepén található.  
Dunára néző napsütötte teraszokkal, házias konyhával, 
vitorlásiskolával, bérelhető piknik kosarakkal, 
játékeszközökkel és sok szeretettel várunk mindenkit, 
aki egy kis nyugalomra, kikapcsolódásra  
vagy romantikára vágyik.

Asztalfoglalás:   +36 20 448 8657 • www.cafeponyvaregeny.hu
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A magyar jégkrémgyártás egyik fellegvára valamikor 
Újbudától nem messze, az M1-M7-es bekötőútja 
mellett, Törökbálinton volt. A Budatej Vállalat készí-
tette például a Leo jégkrémcsaládot, a veszprémi 
Panda Jégkrém üzem mellett itt volt a legnagyobb 
jeges kapacitás. A rendszerváltás utáni privatizációk 
során ez a gyár előbb kelt el, mint a veszprémi.  
A német Schöller GmbH CoKG 1990-ben vásárolta 
be magát az addigra kft.-vé alakult Budatejbe, majd 
a Leo mellett gyártani kezdte saját termékeit és  
a Mövenpicket is. 

 
MAgNUM, CoRNEtto, MANHAttAN
A ’90-es években a Schöller gyakorlatilag egyedül 
tematizálta a magyarországi eladásokat, bár  
az évtized közepétől már az Unilever csoporthoz 
tartozó Eskimo márkák közül is lehetett kapni jó 
néhányat, így például a Cornettót, később pedig 
a Magnumot és a Winnert. Miközben itthon az 
Unilever és a Schöller versenyzett a vásárlókért, 
tőlünk nyugatabbra a Nestlé igyekezett erősíteni 
a jeges területen. Ebből hazánkban annyi látszott, 
hogy a Schöller által gyártott különféle pálcás, 
szendvics formájú, vagy éppen tölcséres Mövenpick, 

Leo, Schöller, Manhattan jégkrémek, illetve az 
azonos választékban feltűnő Eskimo márkák mellett 
megjelentek a Nestlé olyan termékei, mint a Kit Kat 
vagy a Lion. A piacot viszont nem tudta volna „fel-
törni” a svájci csoport, hiszen az évtized végére már 
mind az Unilever, mind a Schöller forintmilliárdokat 
költött márkáinak erősítésére és fejlesztésre.

 
PálCáS, tölCSéRES, doboZoS 
A Nestlé csoport azonban nagyobb léptékben 
gondolkodott, és 2002-ben felvásárolta az egész 
Európában rendkívül erős Schöller német anya-
vállalatát, így hozzá került a magyar gyáregység 
és nem mellesleg az itthoni jégkrémpiac jó része 
is. Ebben az időben döntött úgy az Unilever, hogy 
a Nestlével szembeni harc részeként egységesíti 
arculatát az egész európai ágazatban, és az addig 
szinte csak Olaszországban használt Algida 
márkanevet vezeti be mindenhol az Eskimo helyett. 
Ez Magyarországon 2003-ban történt meg, ahol 
ezzel párhuzamosan a cég erős kampányba kezdett, 
és lassan, ám biztosan piacvezetővé vált a pálcás,  
a tölcséres és a dobozos jégkrémek szegmen-
sében is (Magnum, Viennetta, Carte d’ Or). Az új 
évezredben már közel sem volt egyszerű a pozíciók 
megerősítése, hiszen akkoriban élénkült fel a hazai 
jégkrémfogyasztás (ma fejenként nagyjából öt 

kíNAI FAgyI 
Nem! A fagyi nem olasz, hanem kínai, csakúgy, 
mint a spagetti. A magyarázatot Marco Polónál 
kell keresni, aki kínai kalandozásaiból többféle 
fagylaltreceptet hozott Európába. A jeges desszert 
csak a 18. században vált közkedvelté – hála  
a kávézóknak –, majd a technológia fejlődésével 
a 19. századra lett valódi napi fogyasztási cikk. 
Elterjesztésében a franciák mondják magukat 
úttörőnek, ám a ma ismert fagylaltok alaprecept-
jét az olaszoknak tulajdonítják, a legenda szerint  
a Garda-tótól nem messze, egy kis faluban 
dolgozta ki egy cukrászmester.

34
 | p

on
t | 

újb
ud

ai 
ku

ltu
rá

lis
 m

ag
az

in pont | újbudai kulturális magazin | 35



A nyár a meleg és a vakáció mellett azért is az 
egyik legjobb évszak, mert ilyenkor rengeteg friss, 
színes, izgalmas zöldség és gyümölcs kapható  
a piacokon – vagy terem a balkonon –, amely 
nemcsak nyersen vagy különböző fogások része-
ként, de hűsítő italok formájában is fogyaszthatók. 

 
ZöldSéglEvEt REggElIRE 
Egy reggeli smoothie – amellett, hogy rettentően 
divatos – rengeteg rosttartalma révén beindítja az 
anyagcserét, és akár egész délelőttre energiával 
látja el a szervezetet. Ha valamire, akkor erre 
valóban igaz, hogy bármi kerülhet a pohárba:  
a klasszikus eper-málna-áfonyalé, ami a poli-
fenolok miatt a keringésnek is jót tesz, a trópusi 
ananász-lime-gyömbér (kis rukkolával megbolon-
dítva) vagy a zöld uborka-menta-narancs-zeller 
keverék. Mindezt felturbózhatjuk még némi 
zabpehellyel, chiamaggal vagy olajos magokkal, így 
igazi szupertáplálékot varázsolhatunk a poharunk-

ba. Ezek felérnek egy gyors reggelivel: három perc 
alatt kész van, és akár útközben is fogyasztható. 
Persze a kávé is bírja a hideget, a French Presstől 
egészen a vaníliafagyival ízesített frappékig. 

 
GyóGy- éS fűSZERNÖvéNyEKET  
A PoHáRbA
Napközben sem szabad megfeledkezni a megfelelő 
folyadékbevitelről. Ha már unjuk a vizet,  
a szénsavas üdítőitalok és cukrozott gyümölcsle-
vek helyett érdemes kipróbálni egy-két gyógyteát 
vagy limonádét, nem csupán gyümölcsök, hanem 
zöldségek és fűszernövények felhasználásával. 
Kamocsay-Beh Mariann, a Bazsalikomos kert 
tulajdonosa a nyárnyitó Gárdonyi Pikniken adott 
néhány jó tanácsot ehhez: az epernek remek 
kiegészítője lehet a bazsalikom, ami izgalmas íze 
mellett javítja az étvágyat és segíti az emésztést 
is. A menta talán az egyik legsokoldalúbb fűszer-
növény, minden nyári hűsítőhöz jól illik, legyen 

Tapody-némeTH kaTalin

szó jeges teáról, limonádéról, sörbetről, vagy akár 
koktélról. Talán meglepő, de a kerti kakukkfű is 
beillik a sorba: legfontosabb felhasználási területe 
ugyan a köhögés csillapítása, de virágai nagyon 
esztétikusak, így remek kiegészítői sütemények-
nek, fagylaltoknak is. Az abszolút nyarat pedig 
talán a levendula jelenti, ennek a teája idegesség, 
álmatlanság esetén alvás előtt fogyasztandó, 
de a limonádék és jégkockák díszítésére is igazi 
főnyeremény.

 
Ó, MISZtER AlkoHol
Nyáron a kiülős helyek és otthoni teraszok is 
pezsegnek, nem feltétlenül csak a vendégek 
számának szignifikáns emelkedése miatt. Ilyenkor 
jön el ugyanis igazán az ideje a buborékos italok-
nak, esetleg némi alkohollal fűszerezve. Jó példa 
erre a Deák bólé, ami nem más, mint a magyar 
specialitás, a fröccs egyik legfinomabb formája. Ha 
már bor, érdemes megismerkedni Hugóval is – ez 
az ital az olasz gyöngyözőbor, a Prosecco, valamint 
bodzaszirup, menta, lime és némi ásványvíz 
házasságából született. Nagytestvére az olaszok 
fröccse, az Aperol Spritz, ami kissé kesernyés 
ízével gyorsan rajongóvá tehet mindenkit.  
A család tagja még a Gigi koktél is, ez az Aperol 
Spritz narancsossága helyett grapefuittal varázsol 
frissítő mosolyt az arcokra. Maradva a mediterrán 
világnál, a tökéletes gyümölcsös bódulat, a fehér- 

bARACkoS-MENtáS  
SMootHIE REggElIRE
• 3 közepes őszibarack, kimagozva és 
szeletekre vágva
• 1/2 bögre rizstej vagy mandulatej
• 1 evőkanál chiamag
• kis csipet fahéj
• 1 vaníliarúd kikapart magjai
A hozzávalókat turmixgépben vagy botmixer-
rel pürésítjük. 
 
lIMoNádé dINNyévEl  
éS RoZMARINggAl
• 3/4 pohár cukor
• 2 pohár víz
• 4 szál rozmaring
• 1 pohár frissen facsart citromlé
• kisebb görögdinnye felkockázva
• 8 centiliter gin
• 1 citrom karikákra vágva
A cukrot és a vizet a rozmaringágakkal együtt 
összeforraljuk, majd lehűtjük. Egy robotgépbe 
dobjuk a felkockázott görögdinnyét és a 
citromlevet, majd ízlés szerinti mértékben 
hozzáadjuk a rozmaringos szirupot. 
Összemixeljük, hozzáadunk még egy pohár 
hideg vizet, a gint, majd a tört jégre öntjük.

Hűtsd le  
magad!

a hőségBen nagyon Fontos a Folyadékpótlás, 
aminek a legjoBB módja a vízivás. Persze néha 
jó FeldoBni valamivel ezt a nagyszerű, ám 
egyszerű italt. limonádék, jegeskávék vagy 
koktélok egyaránt könnyen elkészíthetők, 
csuPán egy kis kreativitásra van szükség.

vagy vörösbor plusz idénygyümölcsök keverékéből 
álló sangria. De a vodka is jó barátja lehet a nyári 
estéknek, ez dinnyével, eperrel vagy lime-mal is jó 
párost alkot. És ha már a lime-nál tartunk: a mojito  
az az ital, amelyet senkinek sem kell bemutatni, 
hiszen alkoholmentes formában is remekül élvez-
hető a hosszú nyári estéken. 
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HorváTH sára

A vágány mellett kérjük, vigyázzanak!
 

kivitelezéssel. Mindig is fontos csomópont volt: az  
I. világháború előtt Bécsbe is innen közlekedhettek, 
a háborúk alatt pedig a hadi eszközök szállítása 
miatt is fontos volt. A pályaudvar kezdetben a külvá-
rosi részhez tartozott, nem laktak a környezetében, 
mára azonban teljesen beépült a kerületbe. 

Frekventáltsága miatt az állomásépületről ren-
geteg kép készült, és praktikus volt indulás előtt itt 
megvásárolni, majd a vonaton megírni a lapot. Akár 
több mint tízesztendős képeslapokat is árultak, 
és egy képet többféleképpen is felhasználtak: 
színesben, fekete-fehérben vagy eltérő felirattal. 

 
1926-ot írunk, egy hölgy éppen Győr felé tart 
a vonaton, képeslapját indulása előtt vehette 
Kelenföldön. Az I. világháború alatt sok férfi vesz-
tette életét, így a nők önállóságra kényszerültek.  
Új divat, új zene- és táncstílusok terjedtek el:  
a szoknyahossz rövidült, a nők cigarettáztak,  
munkába álltak, egyenjogúságot akartak. A vona-
ton ülő hölgy azt írja, „lehetetlenül régi” a lap, amit 
vett (valóban: a kép 1913-as). Ebből arra következ-
tetünk: a képeslapot fiatal nő küldhette, akit átjárt 
az I. világháború utáni változások szellemisége.

De nem a kép a fontos, hanem az üzenet.  
A feladó nem számol be lényeges dolgokról – 
megosztja a címzettel, hogy nagyon sokan vannak  
a vonaton, és csak dohányzó kocsiban kapott 
helyet, majd panaszkodik a „bagószagra” –, sokat 
ír, szinte mindenről, ami eszébe jut vagy körülötte 
történik. Ezért nem elég az írásra a képeslap 
hátulja, még a képre is kerül a szövegből.

Egy másik, 1918-ban útjára indított 
képeslap könnyen olvasható. Várpalotáról 
küldték, és bár úgy írták alá, hogy  
„a Duci gyerek”, cseppet sem mondható 
gyerekírásnak, ez inkább viccelődés lehet. 
Hátulján ez olvasható. „Kedves Szödényi! 
A tegnapi fürdő üdítő hatása ma már 
észlelhető. Kedélyem is sokkal jobb.  
10 órakor kelek, sokat eszem és egész nap 
a jó levegőn vagyok. Kevés írás fér el egy 
lapon, pedig sokat tudnék írni. Hétfőn vagy 
kedden megyek haza. Üdvözli  
a Duci-gyerek.”

Írd te a legjobb dalszöveget a

főcÍmzenéjéhez  
és küldd el nekünk 

a szomszedok@ujbuda.hu e-mail cÍmre

leadási határidő: 2017. július 31.
eredményhirdetés: 2017. szeptember 3.

fődÍj egy wellness-hétvége!
a pályázat részleteit megtalálod  

az ujbuda.hu oldalon

az alkotásokat 

a szomszédok sztárjai
zsűrizik! 

Szomszédok
teleregény 

képeslapok nyomában

az 1882-Ben épített, 2007 óta műemléki 
védettséget élvező kelenFöldi pályaudvar 
nem csupán a kerületBen élőknek ismerős. ide 
sietünk, ha a Balatonra menekülnénk a hőség 
elől, töBB évtizeddel ezelőtt pedig itt vett ké
PeslaPot az, aki üzenni szeretett volna. hiszen 
nincs is alkalmasaBB időpont a levélíráshoz, 
mint egy hosszÚ vonatÚt.

 
A vasútállomás először az Újbuda-állomás, később 
a Budapest-Kelenföld nevet viselte, csupán tíz éve 
hívják Kelenföldi pályaudvarnak. Az I. világháború-

ban a Déli pályaudvar komoly károkat szenvedett, 
ekkor vált szükségessé Kelenföld fejlesztése.  
A ’70-es évek közepére elkészültek a Déli pálya-
udvar felújításával, tehát az újbudai állomás ismét 
tehermentesítve lett. A 4-es metró építése során 
megkérdőjeleződött a Déli pályaudvar szükséges-
sége, ám jelenleg a Kelenföldi pályaudvar komoly 
renoválásokra szorul, így nem alkalmas az egyedüli 
szerepre. 

Maga az épület már az addigi állomásokhoz 
képest is hatalmasnak számított, klasszikus 
elrendezéssel és gyönyörű – mára kissé megviselt – 
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mesélő falak
Menő hajó

 
évente 900 rendezvény, 250 Fős stáB, napi 
rendszerességgel jelentkező élő tévéműsor: 
az a38 igazi kulturális gócPont BudaPesten. 
Pedig a hajót szó szerint a sírBól kellett 
visszahozni és PoraiBól feltámasztani.

 
Az A38 nagytermében 2003. április 30-án lépett 
fel Maceo Parker amerikai dzsessz-szaxofonos. Ez 
volt a szórakozóhely megnyitója, az első koncert, 
amelyet két év felújítás és építkezés előzött 
meg. De a történet természetesen nem akkor 
kezdődött: a gyökereket kutatva egészen 1968-ig, 
a Don menti Rosztovba, az óriási Lenin hajógyárba 
kell visszamennünk. Ott épült ugyanis az ukrán 
városról, Artemovszkról elnevezett hajóosztály 
38. példánya, amely a Tripolje nevet kapta.  
Ez a hajóosztály sekélytengeri és folyami teher-
szállításra készült, méghozzá nehézáru, tehát kő, 
vasérc és hasonlók számára. A hajó alja szinte 
teljesen sík, mint egy ladiké, hogy megpakolva se 
legyen túl mély a merülése, ezért a hullámzást 
nem bírja jól – tengeren sem távolodhatott 
messzire a parttól. A Tripolje, sok társával egye-
temben, elsősorban a Fekete-tengeren és az 
Al-Dunán hajózott, és bár ma már nemigen vannak 
forgalomban, állítólag volt rá példa, hogy a működő 
A38 mellett elúszott az egyik testvére.

 
élEt A HAlál UtáN
Bognár Attila, az egyik tulajdonos, aki már 
korábban is kivette a részét a hazai zenei életből, 
Párizsban, a Szajnán találkozott a Batofar bulihajó-
val. Az nem valami nagy, hiszen egy úszó világító-
torony átalakításával készült, ám az ötletet, hogy 
a várost kettészelő folyón legyen szórakozóhely, 
hazahozta magával Attila, és elkezdett megfelelő 
hajót keresni. Idetartozik, hogy a Szerbia 1999-es 
NATO-bombázása során Dunába döntött hidak 
miatt gyakorlatilag megszűnt a folyón a teher-
szállítás, így számos cég tönkrement, a gazdátlan 
hajók pedig temetőbe kerültek. A Tripolje is így 

járt, a Duna-delta egyik óriási lerakójában várt 
selejtezésre. Bognár Attiláék megtalálták, és vas 
árban megvették a kibelezett, rozsdás vázat – még 
az egyik motorja és elektronikája nélkül is nyomott 
vagy 320 tonnát –, majd felvontatták Komarnóba, 
környékünk egyetlen olyan hajógyárába, ahol 
ekkora vízi jármű javítására alkalmas szárazdokk 
van. A test rendbehozatala mellett új felépítmény 
is készült; a fekete hajótest vonala felett szinte 
minden új, ám a szintén tulajdonos Váncza László 
építész úgy tervezte meg ezeket a részeket, hogy 
hasonlítsanak az eredeti, a hajó tatján látható 
acél felépítményre. Így olyan lett, mintha csak egy 
kicsit kikerekítették volna. E felépítményt amúgy 
a kikötői daruk terén nagyot alkotó Ganz Danubia 
kivitelezte, az elkészült állóhajó belsőépítészeti 
munkáit pedig a Népszigeti-öbölben végezték el, 
tehát mondhatjuk: az A38 születése körül ott volt  
a magyar hajógyártás apraja-nagyja.

 
HáZ A vIZEN
Noha a műszaki tartalom egy része túlélte a bon-
tást, már csak dísz lett belőlük. A két hajócsavar  
az orrteraszon látható egy képzőművészeti alkotás 
részeként, az egyik motor és egy elektromos 
vezérlőszekrény pedig a gépteremben maradt 
ugyan, a helyiség azonban új funkciót kapott:  
ez a backstage. (Okoz is néha gondot a gépészek 
keskeny és meredek lépcsője némelyik kapatos 
előadónak.) A kormányfülkében irodát alakítottak 
ki, de a tat körül azért akad még pár relikvia: 
néhány régi reflektor, illetve a Tripolje egyik mentő-
csónakja is megvan. Mivel az A38 huzamosabban 
ki van kötve, a villanyt és a vizet bevezették, gázt, 
illetve csatornát viszont nem lehet kiépíteni, ezért 
cseppfolyós gázt használnak a fűtéshez, a Duna 
vízét használó hőcserélős klímához és a főzéshez. 
Ennek a tartálya a kéményben van, csatorna 
helyett pedig a hajó orrába ülepítő került, amelyet 
szippantós kocsi ürít.

Hiába nem tud már saját erejéből mozogni az 
A38, ettől még hajónak számít, tehát a hajózási 
tűzvédelmi, egészségügyi és biztonsági szabályok 
érvényesek rá. Például kötelezően van a fedélzeten 
mindig, a nap minden percében két matróz, aki 
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bolla györgy

egyben a karbantartó is. Ennek a szabályzatnak 
része az is, hogy tízévente kötelező a fenékle-
mez-vizsgálat, amihez vissza kell vinni a komarnói 
hajógyárba. Ilyenkor daru emeli le a hajóra 
csatlakozó hidakat, illetve a kormányfülke tetejére 
erősített ügyvezetői irodát, amellyel együtt már 
nem férne át a hidak alatt. Ám még így is kizárólag 
alacsony vízállásnál vihető véghez a művelet, 
amihez három vontatóra van szükség. Először csak 
annyira mozdítják meg, hogy a három horgonyt fel 
lehessen szedni – ezek tíz év alatt szépen beágya-
zódnak a folyó medrébe, tehát óriási erőfeszítés 
kell hozzá. További két nap, mire elérnek  
a hajógyárig, és ott hetekig tart a vizsgálat, illetve 
az esetleg elvékonyodott fenéklemezdarabok 
cseréje. Az összköltség a mutatvány nagyságához 
méltó: 2014 januárjában, amikor ezt megcsinálták, 
30 millió forintba került, mindent egybevéve. Pedig 
ultrahanggal is lehetne vizsgálni, búvártechnikával, 
a töredékéből…

 
HANgtoMPítÓS bUlI
A koncertek hangosságát ellenőrizni azonban  
nem vízügyi, hanem kerületi feladat, de mivel  
a vízfelszínen jól terjed a hang, az a tapasztalat, 
hogy a túlparti, IX. kerületben sokkal jobban hallat-
szik az A38 működése – Újbudán amúgy is messze 
van az első lakóház. Probléma ennek ellenére nem 
szokott lenni, mert a koncertterem nagyon jól szi-
getelt, és csupán részben azért, hogy ne zavarják 
a környéken lakókat. A fő ok, hogy a raktérben 
helyezkedik el, és ez természetesen acélfalakkal 
határolt, márpedig a fémfelületek akusztikája 
borzalmas. Ezért egy önálló, felfüggesztett doboz a 
nagyterem, jól megtervezett, részben hangelnyelő 
falakkal. Hatszáz fős befogadóképességével az 
A38 egyike a nagyobb kluboknak Budapesten, ám 

ennyi látogató sem okoz gondot a nehéz teherhez 
szokott hajótestnek: telt ház esetén is csupán két 
centivel merül mélyebbre.

 
víZI váR
Ma már nem ez az egyetlen termük, hiszen az 
átadás után hét évvel, 2010-ben bővíteni tudtak, 
egy teljesen új, irodáknak és galériának otthont 
adó hajóval. Ezt is ugyanúgy Váncza László 
tervezte, a régi gabonaszállító dereglyék alakját 
véve alapul, amelyekkel anno tele volt  
a Közraktár utcai rakpart. Ehhez kikötő tartozik, 
ahol megáll a BKV hajójárata is, így most már nem 
csak a szárazföldről érhető el az A38. A legújabb 
fejlemény pedig 2015-ös, ekkor készült el  
az addig is sok száz óra videót rögzítő hajón egy 
élő adásra is alkalmas vezérlő és hangstúdió, illet-
ve az üvegezett tévéstúdiókocka, amely egyszerre 

lóg ki és simul bele a hajó összképébe. Napjainkban 
már nem csupán saját programjaikat bonyolítják le: 
fotózáshoz, klip- és reklámfilmforgatáshoz, vagy 
éppen sajtótájékoztatóra is számtalanszor kibérlik 
az A38 helyiségeit. Így a jövőre már 50 éves 
Tripolje élete még sosem volt ennyire pezsgő és 
fiatalos – bízzunk benne, hogy még sokáig marad 
meg nekünk, szórakozni vágyó újbudaiaknak!

mesélő falak trofea_pont_magazin_hirdetes_cuki01:trofea_pont_magazin_hirdetes01  6/14/2017  3:39 PM  Page 1mesélő falak
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Mi a MagNet gyökere?
Ez egy 22 éves pénzintézet, 
eredetileg takarékszövetkezet 
volt, majd 2008-ban alakultunk 
bankká. Ebben társunk a Caja 
Navarra volt, mert ők vállalták, 
hogy kisebbségi tulajdonrész 
fejében is segítenek. Ők hozták 
magukkal azt az értékalapú 
stratégiát, amelyet a bank azóta 
is képvisel. Később a spanyol 
bankot kivásároltuk, így most  
a menedzsment tulajdonában 
van a MagNet döntő része  
– a maradékon pedig a dolgozói 
részvénytulajdonosi programunk 
tagjai osztoznak. Az a fajta 

közösségi banki program, amit a 
Caja Navarra képviselt, és amit 
továbbfejlesztettünk, jelenleg 
ott tart, hogy tavaly befogadott 
minket a hasonló elven működő 
bankokat tömörítő GABV, azaz 
a Global Alliance of Banking on 
Values, amelynek az egyetlen 
közép-európai tagjai vagyunk.

 

Mit takar ez 
az értékalapú modell?

A hagyományos kereskedelmi 
banki modell azt mondja, hogy 
a betétes adja oda a pénzét, a 
bank erre kamatot fizet neki, de 

ne kérdezze, miből és hogyan. 
Az értékalapú üzleti modell 
azonban azt, hogy a betétes 
arra is ráláthat, sőt, hatása is 
lehet rá, mi történjen a betett 
pénzével, mivel ebből épül a 
világ, amelyben élünk. Tehát 
azon túl, hogy hozammal adjuk 
vissza az adott összeget, azt 
is ígérjük, hogy olyan hitele-
zésre fogjuk fordítani, amely jó 
dolgokat mozdít elő környezeti, 
vagy szociális, vagy gazdasági 
értelemben. Ez persze kinyit 
egy sor kérdéskört: mi az, hogy 
jó? Ami a tudomány mai állása 
szerint jó, az később is annak 

számít majd? Például tíz éve  
a bioüzemanyag jónak számí-
tott, ma már viszont szennye-
zőnek tartjuk. Tehát a „jó” célok 
kiválasztása nagyon nehéz. Ha 
például egy dohánygyár jönne 
hozzánk, hogy finanszírozzuk 
az új gyárát, az nem hangzana 
valami jól. De mi van, ha ez az új 
gyár Nyíregyháza mellett épülne, 
és 13 ezer mély szegénységben 
élő embernek adna munkát? 
Ezt akkor most finanszírozzuk, 
vagy sem? Melyik kérdésnek 
van nagyobb súlya? Dönthetne a 
menedzsment, vagy akár maga 
az elnök is, de mi nem ezt sze-
retnénk. Azon dolgozunk, hogy 
ilyen kérdésekben is a közösség, 
a bank munkavállalói és ügyfelei 
szavazással határozhassanak.
 

Több munkatársat igényel 
ez a fajta döntéshozatal?

Egyelőre nem, csak másfajta 
eljárást, hiszen nem csupán 
pénzügyi értékválasztásokat 
teszünk. Vannak olyan területek 
is, amelyek hasznossága annyira 
egyértelmű számunkra, hogy 
értékelés nélkül is aktívan 
finanszírozzuk, ilyen a napener-
gia vagy az elektromobilitás. De 
van egy nagyon érdekes üzleti 
vetülete is ennek a hozzáállás-
nak. Ez ugyanis profitorientált 
modell, csak az a célja, hogy 
fenntartható legyen. A 2008-as 
válság előtt egy normál bank 
tőkearányos megtérülésben 
20–22 százalékot célzott meg, 
ez volt a nyereségének alapja, 
mi viszont azt mondjuk, hogy 
a nagyjából 10 százalékos 
megtérülés már biztosítja a 

fenntarthatóságot. Az igazán 
érdekes azonban az, hogy  
a válság után a normál bankok 
többsége veszteséges lett,  
a GABV bankok azonban plusz-
ban maradtak, csupán visszaes-
tek 10-ről 6–7 százalékra. Tehát 
ezen a felelős, fenntartható 
úton a profit csupán feleakkora, 

de a kockázat sokkal-sokkal 
kisebb. És ez mindenkinek jó. 
Még a dolgozóknak is, pedig így 
kevesebbet keresnek, mint egy 
nagy kereskedelmi bankban. 
Ám az életminőségünk klasszi-
sokkal jobb, a munkahelyeink is 
nagyobb biztonságban vannak, 
hiszen nincs szükségünk 
létszámleépítésre szűkebb 
esztendőkben sem.
 

Bankfiók a kávézóban: 
van már ilyen máshol?

Ez saját ötlet, nem a szövetség 
tagjaitól jött. Az V. kerületi 
és a székesfehérvári után az 
újbudai a harmadik ilyen fiókunk. 

Az elképzelés onnan indult, 
hogy internetbank vagyunk, 
a tranzakcióink 99 százaléka 
neten történik, de ebben semmi 
különös nincs, a többi bank is 
tudja ezt. Ezért kerestünk  
az arculatunkhoz egy olyan 
elemet, amelytől személyes lesz 
a kapcsolat, illata lesz, ahogyan 

az Amazon is nyit könyvesboltot, 
pedig nem ott adják el  
a portékát. Úgy fogjuk fel, hogy 
ezek a fiókok háromdimenziós 
óriásplakátok.
 

Ilyen lesz a többi fiók is?
Igen, ez a végső cél, ám azért azt 
tudni kell, hogy nagyon kevés 
fiókunk van, az is elsősorban 
Budapesten. Ma 30 ezer 
ügyféllel rendelkezünk, de  
a mi értékeinkre, a felméréseink 
szerint, legalább 150–200 ezer 
potenciális ügyfél vevő – tehát 
van még lehetőségünk nőni.

bolla györgy

a magnet Bank három közösségi Pontot  
nyitott az elmÚlt másfél évBen:  
egy közösségi irodát, egy fairtrade kávézót, 
valamint legutóBB ÚjBudán a farmBistrót.  
Pozsonyi gáBor equity Partnert kérdeztük.

Közösségben  
az erő
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TóTH kaTa

EZ IS CSAK EGY BANKFIÓK, 
DE ITT NEMCSAK A PÉNZÜGYEK JÓÍZŰEK

MagNet Közösségi Bank és Farmbistro
1111 Budapest, Bartók Béla út 34. 

www.magnetbank.hu

KÖZÖSSÉGI BANK  
ÉS FARMBISTRO NYÍLT ÚJBUDÁN

A Házikó üzemeltetésében álló Farmbistro a vidék 
színe-javát hozza a fővárosba. Friss, egészséges 
alapanyagait fenntartható gazdaságokból szerzi be, 
adalékanyagok nélkül, szívvel-lélekkel készíti el tá-
nyérra kerülő ételeit. Így lesz minden nemcsak a leg-
finomabb, de átlátható is: az étel útja a tányérodig, a 
pénzed útja a gazdákig. 

Az Újbudai Közösségi Pont akadálymentes, baba- 
és kutyabarát helyszín, így érdemes akár a teljes 
családdal beugrani, és megnézni hogyan sikerült a 
bank-bisztró párosítás.

MAGNET PONT MAGAZIN 165x115.indd   1 2017.05.31.   14:37

„okos” tárgyak 
a bEtonkurzusról 
 

kUltúRA A SZAbAdSág HídoN 
A tavalyinál is nagyobb látogatottságra 
számíthatnak a KIFOLYÓ-nál az alkotók a nyári 
Szabadság hídi piknikek alkalmával. A júniusi 
„lezárt hétvégék” után augusztus 5–6-án, illetve 
12–13-án, szombat hajnali 4-jétől vasárnap 
éjfélig szünetel az autóforgalom a hídon, és 
rendezvényeken is részt lehet majd venni! Az 
összesen négy nyári hétvégén kulturális előadá-
sok és performanszok is lesznek, esténként 22 
óráig DJ-k és koncertek várják a városi pikni-
kezőket. Aki pedig inkább beszélgetésre vágyik 
egy-egy finom grillkolbász mellett, annak kiváló 
terepül szolgálhat a folyópart a BETONosok 
alkotásaival.

Egy, a Kortárs Építészeti Központban (KÉK) tartott 
májusi BETON-minikonferencián mutatták be  
az úgynevezett KIFOLYÓ-t, amely a Szent Gellért 
Gyógyfürdő Dunába ömlő csatornájának egy részét 
alakítja át. Ennek célja, hogy a rakparton sétálók,  
a folyóparton elidőzők is hozzájussanak  
a fürdőből érkező ásványokban gazdag gyógyvíz-
hez. Bársony Adrienn építészmérnök, a projekt 
mentora elmondta, a KIFOLYÓ legújabb alkotásait 
nyáron már bárki megtekintheti a Szent Gellért 
térnél található rakparti szakaszon.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem és az S39 Hybrid Design Manufaktúra 
BETON nevű képzésének hallgatói először 
2015-ben öntöttek kis padokat a Szent Gellért 
Gyógyfürdő Dunába ömlő termálvizes csatornája 
mellé, a VALYO Város és Folyó Egyesülettel együtt-
működve. A Ficceneteknek elnevezett, időtálló 
ülőkékről csodás kilátás nyílik Pestre, emellett 
a folyóval, a hellyel kapcsolatos érdekességeket 
is tartalmaznak. A 2016-os kurzuson részt vevő 
egyetemisták továbbfejlesztették a projektet, 
és létrehozták Budapest egyik legvagányabb 
találkahelyét, ahol grillezésre, beszélgetésre 
alkalmas közösségi teret alakítottak ki a Gellért tér 
„alatt”. A 2017-es BETON kurzus hallgatói most 
újabb ötletekkel gazdagították a területet: „okos” 
tárgyakkal igyekeztek még hangulatosabbá tenni 
a belvárosi Duna-partot. Az idei újdonságok közé 
tartozik például a kifolyó mellé tervezett beton 
edzőpad, amely ülőhelyként is szolgál. A népszerű 
saját testsúlyos edzést lehetővé tévő eszköz követi 
a meglévő lépcsők, padok formavilágát. 

A BETON kurzus múltja régebbi a KIFOLYÓ 
projekténél. – A Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem és az S39 Hybrid 
Design Manufaktúra szervezésében 2011 óta 
felvehető tárgy – mondta Baróthy Anna projektve-
zető. A hallgatók zöme kredit nélkül végzi el  

a féléves munkát, jelenleg hat különböző egye-
temről érkeznek a kurzus résztvevői. A beton a 
közhiedelemmel ellentétben könnyen kezelhető, 
kreatívan formázható anyag, és szinte bármi 
készíthető belőle. Az S39 Hybrid Design vezetője a 
képzés legfontosabb céljának a tudásmegosztást, 
és nem a tanítást tartja. A feladatok élesben, valódi 
környezetben, az  építőipari cégek legjobb anyagai-
val, illetve velük együttműködésben készülnek el.

BudaPest legÚjaBB, BetonBól készített street
art daraBjai igazi nyárra való csemegék.  
a Főváros közterületeire tervezett műalkotá
sok közül a szent gellért térhez közeli „okos” 
tárgyakat vizsgáltuk meg közeleBBről.
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ALBERTFALVI 
GASZTROPÁLYÁZAT

Az Albertfalvi Közösségi Ház gasztropályázatot 
ír ki Albertfalván élők részére két témakörben:

1
Ételreceptek, amely lehet saját vagy családi örökség, 

illetve közismert ételek újra gondolva, 
egyéni módon elkészítve.
A beküldés formátuma:

– néhány mondatos bevezető (nem kötelező)
– hozzávalók (pontosan meghatározva a mennyiség)

– elkészítés menete
– szerző neve (teljes név vagy becenév)
– min. 1200x900 pixel felbontású kép 

az ételről (nem kötelező)

2
Történetek, amelyek egyik főszereplője 

 az étel; illetve leírások, amelyek bemutatják a régi albertfalvi 
vendéglőket; a hétköznapokat, ünnepeket 
és hagyományokat, valamint a hozzájuk 

kapcsolódó ételeket, menü sorokat.
Terjedelem: max. 12000 karakter

Beadási határidő: 2017. szeptember 30.
Beadás módja: interneten az akh@ujbuda.hu e-mail címen, 

illetve postán vagy személyesen az Albertfalvi Közösségi Házban 
(1116 Budapest, Gyékényes utca 45-47. Telefon: 204-6788). 

Az összes beérkezett recept és történet a zsoltibacsikonyhaja.blog.hu oldalon 
lesz olvasható és kommentelhető, 

a legjobbakból pedig egy szakácskönyvet is megjelentetünk.
Az ünnepélyes eredményhirdetés és könyvbemutató 

december 9-én 10 órakor lesz az Albertfalvi Közösségi Házban.

Jó étvágyat kívánunk, és sok szeretettel várjuk a pályamunkákat!

pihenőn  
az Orloj apostolai
Kénytelenek lesznek kihagyni az egyik nagy 
attrakciót idén nyáron a Prágába látogató turisták. 
A cseh főváros ugyanis felújíttatja az 1338-ban 
épített óvárosi városházát, ezért lezárták a pazar 
kilátást nyújtó tornyot, és leszerelték róla a híres 
órát, az Orlojt is. Az 1410-ben elkészült, a pontos 
idő mellett a napokat, a hónapokat, a Hold- és  
a Nap-fázisokat is mutató szerkezetet úgy építik 
vissza, hogy ismét mechanikus elemekre cserélik  
a korábbi rekonstrukciók során beépített 
elektromos alkatrészeket. A jövőben tehát újból 
egy kötélrendszer segítségével mennek majd ki 
minden órában a bámészkodók elé a fából faragott 
apostolok és Szent Pál – ezek a szobrok azonban 
már csak másolatok, hiszen az eredetiek megsem-
misültek Prága 1945-ös bombázásakor. Azt nem 
tudni, mennyi ideig maradnak óra, illetve óratorony 
nélkül a prágaiak és a turisták, de a végső határidő 
adott: 2018. október 28-ára, azaz Csehszlovákia 
megalakulásának 100. évfordulójára mindennel 
készen kell lenni.

 
 

összeállíToTTa: szabó márTa

Ronaldo  
BehÚzta a kasszát
Idén is Cristiano Ronaldo lett a világ legjobban 
kereső focistája: a Real Madrid portugál csatára 
ezzel már negyedik éve vezeti a Forbes magazin 
20-as listáját. Tavaly június és idén május között 
93 millió dollárt szedett össze a csapatát a 
Bajnokok Ligájában és a spanyol bajnokságban is 
győzelemre vezető csillag, ebből 58 millió a fizetés 
és a bónusz, a többi reklám- és szponzori bevétel. 
Ezt csak a rivális Barcelona argentin sztárja, Lionel 

Messi tudta megközelíteni 80 milliós összkereset-
tel, a harmadik helyezett Neymar – Messi brazil 
csapattársa – már csupán 37 millió dollárt vihetett 
haza. Bőven 30 millió fölött folyt be Gareth Bale 
(Real Madrid) és Zlatan Ibrahimovic (Manchester 
United) számlájára is, aztán már 24 millió alatti 
összegek következnek. A lista 20 szereplőjéből 
nyolc az angol Premier League-ben, hét a spanyol 
ligában játszik, az idei BL-döntős olasz Juventusból 
senki nincs köztük. 

Ronaldo idén a világ legjobban kereső sportolója 
is lett; a Forbes 1990 óta állítja össze ezek listáját, 
azóta csak másodszor fordult elő, hogy csapat-
sportból került valaki az élére (az áttörést  
az amerikai Michael Jordan kosárlabdázó érte el).

diana  
örök
Aki már legalább iskolás volt 1963. november 
22-én, emlékszik rá, hol érte a Kennedy-gyilkosság 
híre – mondja a médiatörténeti közhely. Így lehetnek 
ma a legalább huszonévesek 1997. augusztus 
31-ével: szinte mindenkinek beégett a memóriájába 
Diana hercegnő tragikus autóbalesete. Ha véletlenül 
mégsem, akkor a sztáripar gondoskodik róla: az 
egykori brit trónörökösné halálának 20. évfordulójára 
egymást érik a visszaemlékezések könyv, tévéfilm, 
kiállítás, vagy éppen kert formájában. A sort  
a Kensington-palotában nyitották meg egy olyan 
kiállítással, amely Diana legjellemzőbb ruháival, 
címlapfotóival mutatja be, hogyan vált a hercegnő 
drágán, ám rosszul öltözött királyi családtagból 
szuverén stílusikonná. A londoni palota egykor Diana 
hivatalos rezidenciája volt – ma pedig a fiaié –, ezért 
idén az ő tiszteletére alakították ki parkjának egy 
részét. A Fehér Kert néven megnyitott, szeptemberig 
ingyen látogatható emlékkert már májusban mint-
egy 12 ezer, többségében fehér virággal hirdette  
a hercegnő emlékét, de a tervek szerint nyáron lesz 
az igazi, amikor már a rózsák is kinyílnak.
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werk
Interjú közben odalép egy férfi Németh 
Kristófhoz: „Művész úr, nem ismer meg, 
ugye? Egyszer a mi üzletünkben forgatott,  
ez a hely is a miénk, várjuk szeretettel bár-
mikor!”. Kristóf azt mondja, ez mindig így van, 
szerencsére megismerik az emberek, és meg 
is merik szólítani. És ő végtelen türelemmel 
beszélget is velük. – Sosem szabad elfelejte-
ni: a világon senki nem kért meg minket, hogy 
ezzel foglalkozzunk, magunktól döntöttünk 
így, ezért senkin semmit nem lehet számon 
kérni. A másik: a legfőbb ítélőszék a közönség, 
én tőlük kapom a fizetésemet, nem is lehet 
másképpen viselkedni a nézőkkel, ismerő-
sökkel. Ráadásul nekik (is) csinálom, nekik 
dolgozunk.  – tette hozzá. Fo
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B32 GALÉRIA ÉS KULTÚRTÉR
1111 Budapest, Bartók Béla út 32.  

Telefon: +36 1 787 00 39   
 E-mail: b32@ujbuda.hu 

b32.jegy.hu | www.b32kulturter.hu  
www.facebook.com/B32kulturter

AppeLShoffeRPéte r: :AndRáSIEd ina 
: : B A K o S A n d r á s : : : : B e ö T h y B a l á z s : : 
BoRo SM i k l ó s J á n o s : : : :BoT K A I l d i k ó : : 
BónAOttó ::BUdánMiklós: :BURKUSJudit 
: : e R n S z T A n d r á s : : : : : : f o d o R P á l : : 
G y ő R f f y L á s z l ó : : : : G á S pá R G y ö r g y : : 
h e G y I C s a b a : : : : i f j . f I c z e K F e r e n c : : 
K o R o d I J á n o s : : : : L A n T o S T í m e a : : 
LoSonczy I s t ván : : :LUKácSJózsef Jóka 
: : M á R T o n E n i k ő : : : : : : n A G y M á r t a : : 
nyILASMárta::öRMÉnyIÁkos::pÉTeRAlpár 
::pInTÉRAndrásFerenc(PAF)::RAffAIRéka 
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VALKóLászló ::VARGADóra:::VARGAGabi:: 
VARGAFerenc::VARGATünde::VeRczSzilvia

pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar doktori Iskola kiállítása

Megnyitó: 2017. június 28., szerda 18 óra
A kiállítást megnyitja: Beke László művészettörténész
Kurátor: Nyilas Márta festőművész
Megtekinthető: 2017. július 19-ig  
minden hétköznap 10-18 óráig a rendezvények függvényében.
A belépés díjtalan!

CONFIGURATION

Akik már biztosan a zsűriben vannak: 

Novák Péter, Beck Zoli (30y)

Amit már biztosan nyerhetsz:

• klipkészítés

• hangzóanyag készítése  

  profi stúdióban

• tiszteletdíjas fellépési lehetőség  

  a B32 Galéria és Kultúrtérben

Jelentkezz szeptember 12-ig!

Részletek: b32kulturter.hu

„Jöhetsz bárhonnan, 

játszhatsz bármit.”

SOUND
CHECK

ORSZÁGOS ZENEI  

TEHETSÉGKUTATÓ

2017



Helyszín:

Gazdagréti
Közösségi Ház
1118 Budapest, Törökugrató u. 9.
Tel: (06-1) 246 5253
email: gkh@ujbuda.hu
www.pontmagazin.hu/gazdagret

AMFITEÁTRUMI 
ESTÉK 2017
Nyári SZABADTÉRI akusztikus koncertsorozat

Június 1 – Augusztus 31 között 19 órától
Július 13.

Önként és Dalolva Társulat
Július 20.

Moon Yard Co.
Július 27. 

Marton Viki
Augusztus 3.

A Csipesz
Augusztus 10.

STOP
Augusztus 17.

Zrínyi Pop
Augusztus 24.

Room Service
Augusztus 31.

Two Poles

Még életeMben  
retrósztár letteM 

Németh Kristóf
A technikA csAkis eszköz  

 Bányay Anna  
képgrAfikus

ArAny és kodály  
nyoMábAn

A leótól A häAgen-dAzsig
Menő hajó – a38

II. évf. 6. szám |  
2017. július–augusztus


