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Erzsébetvárosi közéleti -kulturál is és if júsági magazin

H E T E D7H E T E D7
FREE 

Pál Feri
az ERöMŰVHÁZ-ban 

>>> 16. oldal
Koronázás
>>> 14. oldal

Karinthy Frigyes
híresség a Damjanich 27-ből

>>> 8. oldal

Testről és lélekről
Enyedi Ildikó filmje

 >>> 6. oldal
Mrozek: Strip-tease
abszurd komédia a Spinozában
 >>> 5. oldal
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Ajánló

Mamma Mia! A világon először 
a Madách Színház kapta 

meg a jogot, hogy non-replica 
változatban állítsa színpadra a 
Mamma Mia! musicalt. Évek óta 
játszák sikerrel az ABBA sztorira 
épülő darabot.

Afogyasztói társadalom, a mé-
dium és a sokszor elitista mű-

tárgypiac bírálatával reflektál a 
világra Rádóczy Bálint: Piszkos 
munka című fotókiállítása.

Testről és lélekről. Enyedi Ildikó 
filmje nyerte a kritikusok díját 

a Berlinalén. Az utóbbi években 
a magyar filmek sikere töretlen a 
nemzetközi fesztiválokon.

Júniusban lesz 130 éve, hogy 
Erzsébetvárosban, a Damjanich 

utca 27-ben megszületett Ka-
rinthy Frigyes, akit méltán nevez-
hetünk a kultúra erzsébetvárosi 
nagykövetének.

Ha tavasz, akkor medvehagyma. 
Talán a legjobb és legegész-

ségesebb a belőle készített tej-
színes krémleves.

Ha már az egészségnél tartunk: 
a tavasz sajnos az allergiások 

számára a tünetek kiújulását je-
lenti. Van lehetőség az enyhíté-
sükre.

Az RS9 színház repertoárjából 
Marek Modzelewski kortárs 

lengyel író darabját, a Koroná-
zás-t ajánlom figyelmükbe.

Pál Feri neve fogalommá vált az 
életmódunk helyes irányba te-

relése terén. Legalább is azoknál, 
akiknek szüksége van erre a bizo-
nyos „terelésre”.

Március 15-e alkalmából Er-
zsébetváros díszpolgára cí-

mét kapta Kiss Gergely vízilabdá-
zó, valamint posztumusz a tavaly 
elhunyt Kocsis Zoltán..

Dohány utca 64. 1915.

Tóth Tibor 
főszerkesztő
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Rádóczy Bálint: 
Piszkos munka
Március 20-án egy performansszal 
nyílt meg Rádóczy Bálint Piszkos 
munka című kiállítása a Capa Köz-
pont Project Room termében.

A Piszkos munka című, határokat, 
határterületeket feszegető perfor-
mansz és installáció reflexióra és 
önreflexióra késztet, magában rejti a 
fogyasztói társadalom, a médium és 
a sokszor elitista műtárgypiac bírá-
latát is. Rádóczy Bálint alkotói ál-
lásfoglalása szerint azonban mindez 
nem kritika: „A szemétnek megvan 
az a képessége, hogy tükrözzön embe-
ri lélekállapotokat, hogy reflektáljon a 
tudás természetére, logikára, etikára, 
ismeretelméletre, a mulandóságra, a 
folytonosságra és a tökéletlenségekre. 
Abban, amit csinálok, nincs kritika. 
Pusztán láthatóvá teszem a civilizá-
ciónk ezen aspektusát, az érme má-
sik oldalát, ami így talán önmagáról 
mond kritikát.”

(Részlet Gellér Judit kurátori szöve-
géből)

Programok február - március

Címünk: Spinoza Ház, 1074 Budapest, Dob u. 15.
                 Nyitva: H-V 8-23h . Tel: +36-1 413-7488
                 http://www.spinozahaz.hu/

Minden vasárnap reggel 9-től: Szimpla Kert Háztáji Piac
1075 Budapest Kazinczy utca 14.

10.május, szerda 20.00 óra
Bocs, félrement!
Belvárosi Színház

Címünk: 1075 Budapest, Károly krt. 3/a
+36-1-266-7130  http://www.belvarosiszinhaz.hu

Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ
1065 Budapest, Nagymező utca 8.

KIÁLLÍTÁS

Címünk: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 31.
+36-1-478-2041 ww.madachszinhaz.hu

22.április, szombat 19.00 óra
Mamma Mia!
Madách Színház

EGY NAGY LEBUKÁS SZIMFÓNIÁJA, E-MAILEKBEN, 
TELEFONOKON ÉS CSEVEGŐ-PROGRAMOKON ELŐAD-
VA. A nagy sikerű off-Broadway komédia valós történet, valós 
e-mailekből. Sokan játszhattuk már valamelyik szerepét.

30.március, csütörtök 19.00 óra
DIGGERDRÁJVER
Örkény Színház
Az előadás szövegét Diggerdriver blogjának felhasználásával 

szerkesztette: Bagossy László és Epres Attila

Szereplők: Diggerdriver: Epres Attila, Feleség: Donázy Ágnes, 

Gyerek: Leo Bloomfield, Dramaturg: Ari-Nagy Barbara, Díszlet: 

Bagossy Levente, Jelmez: Frank Mónika, A rendező munkatársa: 

Érdi Ariadne, Tóth Péter, Rendező: Bagossy László

Helyszín: Stúdió (Asbóth u. 22.)
+36-1 267-3770   http://www.orkenyszinhaz.hu

Zene és dalszöveg: BENNY ANDERSSON
BJÖRN ULVAEUS, valamint néhány dalban STIG 
ANDERSON
Szövegkönyv: CATHERINE JOHNSON
JUDY CRAYMER eredeti ötlete alapján

STRIP-TEASE
02.május, kedd 19.00 ór

abszurd komédia

Szabotázs Színházi Műhely produkci-
ója

Egy szoba – két ajtó.
Két szék – két férfi – egy kéz.
Kelet-Európa vagy Dél-Amerika.
Sztriptíz? A végére lehull a lepel.
Lehull? Vagy… 

Rendező: Czeizel Gábor
Fordította: Kerényi Grácia

Jegyár: 2500,-
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Mozi

Testről és lélekről
Enyedi Ildikó filmje nyerte a kritikusok díját a Berlinalén

Olyan, mint egy szerelmes film: érzékeny ölelés. Olyan, mint egy találkozás az 
álomban: talányos ébredés. Olyan, mintha velünk is megtörténhetne. Csak 
hogy nem történik meg. Mi nem egy vágóhídon találkozunk szerelmünkkel. 
Nem is álmodjuk ugyanazt. Nincsenek olyan párhuzamok az életünkben, mint 
amilyenekre ez a filmbeli vágóhíd motívum adna módot. De még is. Vannak.
Van vér, mivel az állatokat megnyúzzák, lebontják róluk a húst a csontig. 
Ilyen ez. Mint az emberi kapcsolatokban: nem nyúlunk egykönnyen egymás 
felé. Nem fogadjuk el könnyen, amit ad az élet. Igaz, azt sem, amit elvesz. Két 
sérült ember találkozik egészen hétköznapi módon. A vágóhíd gazdasági 
igazgatója: béna karral (Morcsányi Géza). A minőségellenőr: béna lélekkel 
(Borbély Alexandra). Persze, ez a lebénult lélek az autizmus megnyilvánulá-
sa. Nem súlyos, de éppen elég ahhoz, hogy a szociális interakcióktól való 
idegenkedése megnehezítse számára a közeledést egy másik ember felé. 
Pedig tetszik neki. Pedig ugyanazt álmodják minden éjjel: szarvasok ők egy 
gyönyörű téli erdőben. Feszültség a szereplőkben, feszültség a képi világ-
ban. Máriát, a főszereplőnőt megformáló Borbély Alexandra olyan, mint egy 
őzike. Az Endrét játszó Morcsányi Géza olyan zárkózott, hogy szinte látjuk 
körülötte a falat. A mellékesen futó bűnügyi szál mintha nem is lenne fontos. 
Valóban nem az, a film vége felé szinte ki is úszik a filmből. Csak jelzés. Aho-
gyan jelzésszerű a film sok villanása. Enyedi Ildikó visszatérése a mozifilmhez, 
nagy öröm. Nagyobb lenne az örömöm, ha a film nem csúszik szét az utolsó 
negyedében. Ha nem lennénk biztosak a „boldog” végben. A bármi áron, 
de létrejövő kapcsolatban. Ez a bizonyosság beköltözik a néző szívébe: 
nagyon reméljük, hogy Mária és Endre egymásra talál és elolvadnak a sze-
relemben. De aztán végül, mintha együtt veszítenénk el a fonalat ebben a 
lélekről és testről szóló kalandban, velük, és a rendezőnővel.
Igen, vannak még szereplők, akik rövid jeleneteikben hozzáadnak valamit a 
filmhez a reális világból: Nagy Ervin, a vagány melós, vagy Mácsai Pál, a 
nyomozó szerepében.

Mikó F. lászló

A film női főszereplője a Katona 
József Színház színésznője, Borbély 
Alexandra. A férfi főszereplő Mor-
csányi Géza színházi dramaturg, a 
Líra Kiadói Csoport igazgatója, aki 
húsz évig vezette a Magvető Könyv-
kiadót. A filmben láthatjuk még 
többek között, Békés Italát, Jordán 
Tamást, Mácsai Pált, Tenki Rékát, 
Schneider Zoltánt és Nagy Ervint. A 
film operatőre Herbai Máté. A pro-
ducerek Mécs Mónika és Muhi And-
rás valamint Mesterházy Ernő.
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A kultúra erzsébetvárosi nagykövetei

Karinthy Frigyes 
író, költő, kritikus, humorista 
(1887 – 1938)

Karinthy Frigyes és Kosztolányi Dezső között életre szóló barátság köttetett, s mint 
az igaz barátok, úton-útfélen megviccelték egymást. Habár a két tollforgató né-
hány tréfája akkoriban sok embernél kiverte volna a biztosítékot, csak barátságuk 
mélységét bizonyítja, hogy nem sértődtek meg egymás ugratásain, sőt!
„Ez a marha volt köztünk az egyetlen zseni” – mondta Kosztolányi Dezső Karinthy 
Frigyesről”

Karinthy Frigyes író, költő, műfordító, 
kritikus, a XX. századi humorisztikus 
irodalom egyik megteremtője, Erzsébet-
városban a Damjanich utca 27-ben szü-
letett 1887. június 25-én. A hat éves gyer-
mek harmonikus életét tragikus esemény, 
édesanyja halála szakítja meg. A Markó 
utcai főreál gimnáziumban végezte ta-
nulmányait. Karinthy írói hajlama korán 
megnyilvánul. 1898 és 1900 között kez-
dett írni: színműveket, kalandos törté-
neteket, verses meséket, emellett naplót 
vezetett. Már naplójában felfedezhető a 
sajátos karinhys vonás, az irónia, amely 
az intellektuális humor eszköze. Mintegy 
ezer versét, 10-15 nagyobb zsengéjét, az 
iskolai rossz teljesítménye miatt apja éget-
te el. Átíratják a Wesselényi utcai polgári 

iskolába (összesen 9 iskola padjában ül), 
később visszatér a reáliskolába. Tizenöt 
éves volt, amikor a „Magyar Képes Világ” 
folytatásokban közölte a „Nászutazás a 
Föld középpontján keresztül” című regé-
nyét.
1905-ben tett érettségi vizsgát, majd utána 
matematika-fizika szakon, a bölcsészka-
ron és a sebészeten is hallgatott egyetemi 
előadásokat. Diplomát soha sem szerzett, 
mégis egész életében élénk érdeklődéssel 
és feltétlen tisztelettel fordult a tudomá-
nyok felé.
1906-ban „Az Újság”, majd a „Budapesti 
Napló”, végül a „Nyugat” folyóirat mun-
katársa. Ebben az évben köt életre szóló 
és nagyon különleges barátságot Koszto-
lányi Dezsővel és Füst Milánnal

Egymás után jelennek meg krokijai, pa-
ródiái, kritikái, novellái. Írói hírnevét az 
1912-ben megjelenő „Így írtok ti” című 
irodalmi paródiakötete hozza meg. Ezek-
ben a parodizált versekben és prózákban 
találó kritikát mond az egyes költők és 
írók stílusáról, módszereiről. Egyszerre 
szatírák és műelemzések, az életművek 
jellemzései nagyon mulatságosan. És a 
végzetévé válik ez a siker.
Karinthy a Thália színpadán látja meg Ju-
dik Etel színésznőt, aki első felesége lesz 
1914-ben. Harmonikus házasságukból, 
Gábor fiuk születik. Feleségét 4 évvel ké-
sőbb spanyolnátha ragadja el. 1918-ban 
felesége halála miatt Karinthy megválto-
zik, sokat ténfereg egyedül az utcákon, 
vagy Kosztolányiéknál időzik. Első verses 
kötetének soraiban: „Nem mondhatom el 
senkinek, Elmondom hát mindenkinek” 
- Karinthy legszemélyesebb gyötrelmeit 
kiáltja világgá.
1920-ban Böhm Aranka orvosnő lesz a 
második felesége.
Sorra jelennek meg könyvei: Minden 
másképpen van (1929), Nem mondhatom 
el senkinek (1930), Üzenet a palackból 
(1938). Élete nagy álma, egy fogalomtisz-
tító Enciklopédia megírása, nem való-
sulhat meg. 1936-ban súlyos agyműtéten 
esett át, melyet Stokholmban Olivecrona 
híres agysebész végez. Műtétének törté-
netét Utazás a koponyám körül című kö-
tetében 1937-ben írja meg.
A kor talán legeredetibb, legmeglepőbb 
témavilágú regényírója és novellistája, aki 
legszebb szépirodalmi műveit versekben 
írta meg, kitűnő regényekben, gyönyörű 
novellákban, de nemegyszer mulatsá-
gos humoreszkekben fejezte ki különféle 
nézeteit és életfilozófiáját. Karinthy élete 
nagy részében ott ült a különböző kávé-

házakban, és írta a humoreszkeket, nem-
egyszer ezekben fejezve ki líráját is, sőt 
keserűségeit is. Humora vitte a kabaréhoz 
is. A kabarénak szüksége volt mulatságos 
jelenetekre, és Karinthy bámulatos köny-
nyedséggel fogalmazott színpadi tréfákat.
Negyvenkilenc éves volt, amikor agyda-
ganat támadta meg. Ezt akkor még világ-
szerte alig tudták gyógyítani. Egy híres 
svéd sebész operálta, úgy tűnt sikeresen. 
Karinthy betegségéről és a műtét élmé-
nyéről írta egyik leghíresebb és sajátosan 
érdekes könyvét, az „Utazás a koponyám 
körül”-t. Önmegfigyelés, dokumentum és 
líra egészen különös ötvözete ez a magá-
ban álló mű: különös klasszikusa irodal-
munknak.
Agyműtéte után két év múlva 1938. au-
gusztus 29-én agyszélhűdésben váratlanul 
elhunyt Siófokon. Jellegzetes humanista 
volt: hitt az emberben, hitt a tudomány-
ban, hitt a kultúrában, elkeserítette az 
embertelenség, harcolt a gonoszság ellen. 
A Kerepesi úti temetőben helyezték örök 
nyugalomba. Karinthy Frigyestől gyász-
beszédében Móricz Zsigmond búcsúzott 
el a megjelentek előtt. Erzsébetvárosban 
emléktábla jelöli Karinthy szülőházát a 
Damjanich utca 27-ben.

MAG
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Recept

Tejsz ínes  medvehagyma-krémleves

ELKÉSZÍTÉSE
Az olajon megfonnyasztjuk a felaprított hagymát, 
rádobjuk az apróra kockázott burgonyát, és fel-
engedjük a 8 dl meleg vízzel. Amíg felforr, addig 
a medvehagymát megmossuk, és vastag szárától 
megtisztítjuk.
Amikor a burgonya már majdnem megfőtt, bele-
dobjuk a medvehagymát és a fokhagymát, majd 
forrástól számítva kb. 5-8 percig főzzük. Ezután bot-
mixerrel leturmixoljuk.
Visszatesszük a tűzhelyre, a tejszínt simára keverjük 
1-2 kanál levessel, és a gyöngyöző levesbe öntjük 
folytonos keverés mellett. Megkóstokjuk, és ha kell,-
megsózzuk, ízlés szerint megborsozzuk. A tejszínnel 
éppen csak forrásig főzzük. 
Kissé lehűtjük (langyosra), és pirított kenyérkocká-
val, sajtos kenyérszelettel vagy reszelt sajttal tálaljuk.

HOZZÁVALÓK
1 nagy csokor medvehagyma
1 ek olívaolaj
1 db nagyobb burgonya
1 kis fej vöröshagyma
1-2 gerezd fokhagyma
8 dl víz
1 db leveskocka
2 dl főzőtejszín
só
bors

Forrás: mindmegette.hu Ravaszné Molnár Zsuzsanna

A medvehagyma áprilisban-májusban virágzik nálunk. Hatal-
mas gyógyerő szunnyad benne, és a nép azt tartja, téli álmuk 
után a medvék is ezt keresik, hogy gyomrukat, beleiket és vérü-
ket megtisztítsák vele. A medvehagyma tulajdonságai lényegé-
ben megegyeznek a mi fokhagymánkéval, ám gyógyereje jóval 
nagyobb. Ezért különösen alkalmas a szervezet tavaszi salak-
talanítására, és elősegíti az idült bőrbetegségek gyógyítását is. 
A medvehagyma eltartható aprítva sóval összekeverve, olaj-
ban, valamint lezárt nylon zacskóban lefagyasztva. 



Heted7

12

Heted7

13

Van lehetőség az allergiás 
tünetek enyhítésére
Végre itt az igazi tavasz, amely azonban az allergiásoknak tüsszögést, köhögést és 
viszkető, könnyező szemeket is jelenthet. Dr. Tóth Eszter, szemész az okokról és a 
tünetek enyhítéséről beszélt.

Veszélyben a kontaktlencsések!
Az Amerikai Optometristák Szövetsége 
(ASA) szerint a szemet érintő allergia egy 
kültéri és beltéri allergénekre adott reak-
ció, amely a belső szemhéj szöveteinek 
gyulladásához vezethet.  Ezek az aller-
gének leggyakrabban pollenek, poratka, 
penész és állati szőr.  Az allergia bárkit 
érinthet, de  a különösen a kontaktlencsét 
viselőknél különösen nehézséget jelent. 
Elképzelhető, hogy bár a kontaktlencse 
viselése egész évben nem jelent problé-
mát, addig tavasszal kényelmetlenné vál-
hat. Az allergia által okozott kellemetlen-
ségeket csak fokozza a meghosszabbodó 
hordási idő és a ritkán cserélt lencsék. Az 
ASA felmérése szerint az allergiások kö-

zel fel alkalmaz a tünetek ellen antihisz-
tamint vagy más gyógyszert. Ugyanakkor 
kevesen tudják, hogy míg az antihiszta-
min segíthet az olyan problémákon, mint 
az orrfolyás és tüsszögés, felerősítheti a 
szemet érintő tüneteket, ugyanis csök-
kenti a könny mennyiségét és a minőségét 
is befolyásolja.

Vegye komolyan!
A tüneteket érdemes komolyan venni, 
ugyanis a felmérések szerint ezek az al-
lergiások 32 %-át zavarják a kültéri tevé-
kenységben, 29 %-ot az alvásban, és 28 
%-ot a koncentrálásban. A megfelelően 
hatékony tünetcsökkentés miatt feltét-
lenül ajánlott felkeresni a szakembert. A 

legtöbb esetben ugyanis a szemész vény-
köteles vagy vény nélküli szemcseppekkel 
enyhíteni tudja az allergiás gyulladást. Vi-
szont a megfelelő készítmény megtalálá-
sához szükség van vizsgálatra és ismerni 
kell a kórtörténetet is.  A megfelelő orvosi 
ellátás mellett érdemes bizonyos tanácso-
kat megfogadni. Dr. Tóth Eszter szemész 
tanácsai a tavaszi kellemetlenségek ellen: 
Ne dörzsölgessük a szemünket, ne nyúl-
junk bele! A lencse betétele előtt mindig 
szappannal mossunk kezet! Az ágyne-
műt mindig forró vízben és jó minőségű 
mosószerrel mossuk, hogy csökkentsük 
az allergének számát. A kontaktlencsére 
soha ne cseppentse rá az allergiaellenes 
szemcseppet!
Használjon gyakran, akár óránként mű-
könny cseppet, mert az segít kimosni a 

szemből az allergén anyagokat. Csak-
is olyan műkönny cseppet használjon a 
lencseviselő, melyet kontaktlencsére is 
rá lehet cseppenteni. Ha lehet, minél ke-
vesebb szemfestéket viseljünk, és csak-
is a sajátunkat! Forduljunk szemészhez, 
kontaktológushoz és egyeztessük vele, 
hogyan tisztíthatnánk másképp a lencsét, 
illetve ajánlatos egynapos hordású lencsé-
re váltani – legalább az allergiaszezonban. 
Ha lehetséges, próbáljuk kevesebb ideig 
viselni a lencsét! Ha ez nem megoldható, 
alkalmazzunk olyan típusú műkönnyet, 
amelyet az orvos javasol. Aki még nem 
érzékel szemtüneteket, de allergiás, a szo-
kásos évi viziten felül is keresse fel tavasz-
szal a szemészorvost, hogy megelőzhető 
legyen az esetleges kellemetlenség.

Forrás: http://www.webbeteg.hu

Egészség



Heted7

14

Heted7

15

Színház az egész... R S 9  S z í n h á z 
RS9 + VALLAI KERT 1075 Budapest, Rumbach S. u. 10. jegy: RS9 Színház Iroda  
Rumbach S. u. 9. utcaszint Telefon: +36 1 2696610

KORONÁZÁS
ÁPRILIS 18. 19:30 - 21:30    | 2500Ft

TIZENEGYES 
KÓRTEREM 
ÁPRILIS 19. 19:00 - 21:30    | 2500Ft

SZÍNHÁZ - TÁNC - GYEREK PROGRAMOK

az Utolsó Vonal Művészeti Alapítvány 
előadása, a II. Vallai Péter Kortárs 
Előadóművészeti Fesztivál I. helyezettje

Marek Modzelewski kortárs lengyel író 
darabja, a Koronázás, abszurd játék egy 
részben …másrészben a társadalmi el-
várásokhoz való kényszeredett igazodás 
drámája. A szeszélyes játék a férfi-női 
szerepek hagyományos, illetve modern 
felfogásának problematikáját boncolgat-
ja.
A darab főszereplője, Macek, a harminc 
éves orvos és amatőr fotográfus élete zá-
tonyra futott. Alkoholista apja, elsárká-
nyosodott anyja, bigott katolikus felesége, 
pénzéhes szeretője egyaránt az ő támo-
gatására várnak. Van-e kiút a társadalmi 
konvenciók sűrűjéből? Meg tud-e felelni 
Macek a mai kor férfi ideáljának? Egyál-
talán túléli-e ezt az egészet?

Szereplők:
KIRÁLY – Róbert Gábor
MACIEK – Csizmadia Gergely
NŐ – Szabó Erika
FELESÉG – Fejes Rita
ANYA – Cserje Zsuzsa
APA – Szemán Béla
BOGNA – Búza Tímea
BETEG ASSZONY – Stubnya Béla
HAVER – Ficzere Béla
Rendező: Erdélyi Dániel

2016 Szent Márton éve, aki Pannoniában 
(Szombathelyen) született. Egyrészt e 
tények, másrészt az a felvetés ihlette da-
rabom, mi volna, ha Márton, az egykori 
hittérítő alakja megjelenne a mai korban 
a hitevesztettek közt, a pszichiátria zárt 
osztályán, ott, ahol olyan betegeket kezel-
nek, akiknek odakint, a modern társada-
lom elvárásokkal teli, rohanó világában 
kicsúszott lábuk alól a talaj. Azt szerettem 
volna láttatni, hogy általa, e zárt közös-
ségben miként nyerik vissza önmagukba 
vetett hitüket, majd miként bizonytala-
nodnak el újra, amint kinyílik előttük a 
klinika kapuja…

Szereplők:
Lucienne: Jászberényi Gábor
Mathieu: Makray Gábor
César: Kathy Zsolt
Dr Solomon: Kassai László
Yvette: Zernovácz Erzsébet
Basil: Tóth Zoltán
Dr Léon: Pelsőczy László
Madame Degollier: Málnai Zsuzsanna

Írta: Tóth Tamás
Zene: Tóth Tamás
Technika: Nagy Ferenc
Rendező: Csáki Rita HSD
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Kultúra K11 = Király utca 11.ERöMŰVHÁZ
1077 Budapest, Wesselényi utca 17.

telefonszám: (06-1) 413-3550; (06) 30 915-2059
titkarsag@eromuvhaz.hu

nyitvatartás: minden nap 7 - 22

Könyvbemutató és Rögtönzött Szülői Ér-
tekezlet 
Jocó bácsi világa 2.0 – új könyvbemutató 
és Iskolaszínház – Krétaháború több fel-
vonásban…
Főszereplő: Balatoni József, a tetkós tör-
ténelemtanár
Érzelemtanár: Pólus Enikő
Diák: Balogh Lali
Közreműködnek: Momentán Társulat 
tagjai
Közkívánatra ismét iskolaszínház, de ez-
úttal is másként, ugyanis itt az új könyv, 
a Jocó bácsi világa 2.0., a népszerű tetkós 
történelem tanár tollából, és igen Ő lesz a 
színházi előadás főszereplője, az ofő.
Miért is nem lepődünk meg rajta, hogy 
az iskolaszínházi jelentek egy része a 
könyv sztorijaira épül, legyen ez a vizsga 
előtti tanácsok sora, az erkölcstan órák 
zanzája, de azt is megtudhatjuk, hogy 
mire derül fény Jocó bácsi udvari ügyele-
tei alatt. A fanatikusok itt juthatnak első-
ként a „celebtanár” második könyvéhez, 
természetesen dedikáltan.

Koltai R. Sebestyén 
festőművész  Álom 

és ébrenlét című kiállítása
017. április 25-ig 
tekinthető meg
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Polgármesteri Hivatal
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 
Tel.: 06-1/462-3100
1076 Budapest, Garay u. 5. 
Tel.: 06-1/462-3300

Ügyfélszolgálati iroda
Ügyfélfogadási idő: 
(Erzsébet krt. 6. szám alatti és Garay 
u. 5. szám alatti ügyfélszolgálaton is): 
hétfő:          8.00-12.00 du.:13.00 18.00
kedd:                  8.00-12.00 d.u.:13.00-16.00
szerda:               8.00-12.00 d.u.:13.00-18.00
csütörtök:                 8.00-12.00 d.u.:13.00-16.00
péntek:        8.00-12.00 d.u.: nincs

Kormányablak
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
nyitvatartása: 
Hétfő: 07:00-17:00 
(sorszámkiadás vége: 16:00)
Kedd: 08:00-18:00 
(sorszámkiadás vége: 17:00)
Szerda: 08:00-20:00 
(sorszámkiadás vége: 19:00)
Csütörtök: 08:00-18:00 
(sorszámkiadás vége: 17:00)
Péntek: 08:00-15:00 
(sorszámkiadás vége: 14:00)

Telefon: 06(1) 795-8884

Budapesti VII. Kerületi 
Rendőrkapitányság
1071 Budapest, Dózsa György út 18-
24.  Telefon: 461-81-00, 
E-mail: 07rk@budapest.police.hu

Erzsébetvárosi 
Közterület-felügyelet
1076 Budapest, Százház u. 10-18.
Tel: 413-1767, 24 órás ügyelet: 461-9040,

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
Telefon: 06-1-342-7321
e-mail: info@evkf.hu

Ügyfél fogadási rend:
H-Cs.: 08.30-11.00 és 13.00-16.00
P.: 08.30-11.30
Járőrszolgálat, kerékbilincselési cso-
port:
1076 Bp., Százház u. 10-18.
Nyitvatartás: 8-18 óráig
Tel.: 461-90-40

ERVA Nonprofit Zrt. 
1071 Budapest, Damjanich u. 12.
tel.: 352-8654/ 352-8655
Személyes ügyfélfogadás 
(helyszín: félemelet): 
Hétfő: 12.30 – 17.30
Szerda: 8.00 – 16.00 
Telefonos ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 8:00-16:00
Csütörtök: 8:00-16:00 
Péntek: 8:00-13:00
12:00-12:30 között ebédszünet, 
ez idő alatt nincs ügyfélfogadás.

Segélykérő telefonszámok:
Mentők: 104
Rendőrség: 107
Tűzoltóság: 105
Általános: 112

Gázszivárgás bejelentése 
(éjjel-nappal): 
06-1/477-1333

INFO-oldal

Konténeres sitt és hulladékszállítás kedvező árakkal, 3x8 m3 es 
konténerekkel Tel:  06-30-9812-314
Költöztetés és lomtalanítás kedvező árakon Tel  06-30-423-5511
Víz-, gáz-, fűtésszerelés  06-20-928-02-69
Hűtőgép, mosógép, mosogatógép, klíma szerelés és javítás  
06-70-639-54-07

Erzsébetvárosi elismerések

Március 15-e alkalmából Erzsébetváros 
díszpolgára címet Kiss Gergely vízi-
labdázó kapta, valamint posztumusz a 
tavaly elhunyt Kocsis Zoltán karmes-
ter, zongoraművész, zeneszerző. Átad-
ták továbbá a Pro Urbe Erzsébetváros, 
az Erzsébetváros Sportjáért, valamint 
az Erzsébetváros Mestere díjakat is.
Kiss Gergely a kerületben született és 
azóta is számos módon kötődik a vá-
rosrészhez. A tavaly elhunyt kétszeres 
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas karmes-
ter-zongoraművész-zeneszerző, Kocsis 
Zoltán a kerület tanulója és zeneiskolá-
ja növendéke volt. Kocsis Zoltán egye-
bek mellett rendszeres fellépője volt az 
Örkény Kert rendezvénynek. 

Pro Urbe Erzsébetváros díjat ado-
mányozott a városrész Szögi Csa-
ba Harangozó Gyula-díjas táncmű-
vész-koreográfus-táncpedagógusnak, a 
Bethlen Téri Színház művészeti veze-
tőjének és a Közép-Európa táncszínház 
igazgatójának. 
Ugyancsak Pro Urbe Erzsébetváros díj-
jal ismerték el Geröly Tibor, a kerületi 
Művészetbarátok Egyesülete elnökének 
tevékenységét.
Szintén Pro Urbe Erzsébetváros díjat 
kapott dr. Baranyi György, a Baleseti 
Központ osztályvezető főorvosa, aki 
27 éve dolgozik a Péterfy Sándor utcai 

kórházban a kerület betegeiért, s 1995 
óta a városrészben is él. 
Posztumusz Pro Urbe Erzsébetváros dí-
jat kapott dr. Bolesza Emőke, aki nem-
csak gyógyító munkájával szolgálta a 
közösséget, de négy cikluson keresztül 
képviselőként is. 
Erzsébetváros Sportjáért díjjal ismer-
ték el Szávay Ágnes teniszező, olim-
pikon kiváló teljesítményét, aki a Fa-
cultas Humán Gimnázium hallgatója 
volt. Elnyerte továbbá a sportelismerést 
Faragó Péter erőemelő, testépítő, edző, 
valamint Nagy Bettina fitnesz verseny-
ző és edző, világ-, Európa- és magyar 
bajnok.
A képviselőtestület Erzsébetváros 
Sportjáért díjat adományozta a MAC-
CABI VAC HUNGARY sportegyesü-
letnek, amely a magyarországi zsidó 
fiatalok testnevelési és önkéntes sport-
szervezete.
Három kiváló szakember vehette át az 
Erzsébetváros mestere díjat: Raj Rá-
chel cukrászmester, tortatervező, a 
magyar-zsidó gyökerekhez visszanyú-
ló gasztroművészet jeles képviselője, 
Radó Mária női szabómester, valamint 
Sommer Katalin maszkmester. Az elis-
meréseket Vattamány Zsolt polgármes-
ter, Vető Marietta alpolgármester és 
Bajkai István alpolgármester adta át a 
díjazottaknak.
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Mint azt Kosztolányitól tudjuk: 
„Budapest kávéváros”.
Az ezernyolcszázas évek elejé-
től egyre több kávéház nyílt meg 
Pesten. Nem csak a  gazdagok 
kaszinózós kiváltsága lett, hanem 
tisztes polgári találkozóhely, de a 
diákok és a szegény sorsú művé-
szek is ide jártak. Az első kávéhá-
zi törzsvendégnek Petőfi Sándort 
tartják.
A kávéházakba járó urak „témái”: 
esztétika, művészet, nők, filo-
zófia, lóverseny, irodalom. Főleg 
az utóbbi.
„A nap minden órájában, min-
den világításában ismerjük, mint 
más az otthonát, reggel hétkor 
épp úgy, mint éjjeli félnégykor 
és félötkor, amikor a székeket az 
asztalokra rakják. Van hivatal-
nok-idő (reggel héttől nyolcig), 
ügyvéd-idő (reggel nyolctól fél tíz-
ig), orvos-idő (reggel fél tíztől fél 
tizenegyig), nyárspolgár-idő (fé-
legytől délután háromig), csalá-
didő (délután négytől este hétig), 
szieszta-idő (este félnyolctól tizen-
egyig), lump-idő (este tizenegytől 
éjjel kettőig), művész-idő (éjjel 
kettőtől fél négyig) és ügynök-idő 
(mindig).” írta a pesti kávéházak-
ról Kosztolányi Dezső.

IMPRESSZUM: HETED7 Magazin - Megjelenik: 20 000 PéLDÁnyBAn
Felelős kiadó: Facultas nonprofit Kft. 1071 Budapest Dembinszky u. 34.
 TELEFOn: +36-30-8481704  www.heted-7.hu levélcím: info@heted-7.hu

Címlapfotó: David Gapa

„Kávéváros”

A New York az 1930-as években

A Bucsinszky (Erzsébet krt. 30) megnyi-
tásának évében, 1932-ben

A szecesszió jegyeit mutató Ostende Kávéház 
(Rákóczi út 20.), 1930 körül


