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El Kazovszkij
Kiállításajánló
>>> 5. oldal

Rejtő Jenő

A kultúra nagykövetei
az Erzsébetvárosban
>>> 9. oldal

007

gólyák a Facultasban
Fa c ult a s : 1 1 . o l d a l

2015. november
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színházi szezon kerületünkben is remek darabokkal várja a nézőket. A
Kedves Olvasó figyelmébe ajánlom Ibsen:
Ha mi holtak feltámadunk című darabjának
bemutatóját, az RS9 Színházban.
l Kazovszkij festményeiből és installációiból rendezett kiállítást a Magyar
Nemzeti Galéria. A korán elhunyt művésznő
munkáit feltétlenül érdemes megnézni.
neve Bond. James Bond... A végtelennek tűnő sorozat újabb epizódja a mozikban. A főszereplő, Daniel Craig állítólag
utoljára látható a 007-es ügynök szerepében.
elavatták gólyáinkat! A Facultas Humá
Gimnázium szeretettel várja azokat a fiatalokat, akik barátságos környezetben és egy
jó csapat tagjaiként szeretnének továbbtanulni.
z ERÖMŰVHÁZ az átépítés alatt is
jobbnál-jobb programokat kínál a kerület lakóinak és az érdeklődőknek. Én a
2011-ben alakult 8 fős Magyar Vista Social
Club energikus színpadi produkciójára hívnám fel az olvasók figyelmét.
ischitz Johanna kerületünk neves as�szonya, és Rejtő Jenő, a kultúra különös
sorsú „nagykövete” is erzsébetvárosi kötődésű volt. Róluk szóló írásainkkal adózunk
emléküknek.
égül, a kerületünkben működő, Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti
Szakközépiskola fantasztikus fiataljait, a jövő
nagy színészeit szeretném figyelmükbe ajánlani.
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A Klauzál téri csarnok 1897-ben
épült, a fővárosi mérnöki hivatal építészei, Kommer József és Klunzinger
Pál tervezték, az akkori kor követelményei szerint. A 2014/2015-ös
felújítás során egy modern, minden
igényt kielégítő csarnok várja a
vásárlókat.
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Tóth Tibor
főszerkesztő

Programok november - december

19. november, csütörtök
A Miskolci Balett előadása

Férfiak, nők, Fellini

Címünk: 1071 Budapest Bethlen Gábor tér 3.
+36 1 342 71 63 www.bethlenszinhaz.hu
A korszakalkotó olasz filmrendezőnek, Federico Fellininek emléket állító táncelőadás keretében a Miskolci Balett táncosai a férfi és női kapcsolatok rejtelmeibe kalauzolnak bennünket.
Az előadás a IV. Sissi Őszi Tánchét fesztiválprogramja.
A fesztivál teljes programja a www.bethlenszinhaz.hu weboldalon olvasható.
Kerületi lakosoknak 1600 Ft-os kedvezményes jegyár. További kedvezmények és fesztiválbérletek szintén a honlapon olvashatók: http://www.bethlenszinhaz.hu/iv-sissi-oszi-tanchet

29. november, vasárnap

21:00 Szimpla Jam & Poetry - Szabad a Zene!

Szimpla Kert

Címünk: 1075 Budapest Kazinczy utca 14.;
szimpla@szimpla.hu; www.szimpla.hu; +36 20 261 8669

06. december, vasárnap 19.00 óra
Estére szabad a kecó avagy londoni
szextett

Belvárosi Színház

Címünk: Károly krt. 3/a. Tel: 266 7130 fax: 266 7120
pénztár nyitvatartás hétfőtől-péntekig 10h-18h
A több éve nyugodt házasságban élő Philipnek tel- Szereplők:
jesen felbolydul az élete, mikor egy szerető által írt Philip Markham –
levelet talál a nappalijában, feltételezhetően a felesé- Hujber Ferenc
gének címezve. Gyanakvásait tovább növeli, hogy Joanna Markham – Kiss Ramóna/Görgényi
legjobb barátja Alistair, az élvezetek hajszolásának Fruzsina
mestere, aki végül még jobban kibillenti főhősün- Henry Lodge –Gesztesi Károly
ket a megszokott kerékvágásból, ugyanis egyene- Linda Lodge – Vanya Tímea
sen kémkedésre sarkallja Philipet a felesége után. A Alistair Spenlow – Száraz Dénes
probléma csak ott kezdődik, hogy Philip a karrierje Sylvie – Bugár Anna
legnagyobb lehetősége előtt áll, s egyetlen feladata Tristan Pangbourne – Harmath Imre
pedig az lenne, hogy egy kiegyensúlyozott, erköl- Miss Cook – Bánfalvy Ági
csileg sebezhetetlen, megbízható férj képében mu- Miss Wilkinson – Görgényi Fruzsina/Nagy Enikő
tatkozzon befektetője előtt, ami nem tűnik egyszerű
küldetésnek, tekintve hogy többen is csak pajzánko- Díszlet- és jelmeztervező: Szlávik István
dásra használnák az ő nemrégiben felújított lakását. Rendező: Horváth Csaba
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Producer: Bánfalvy Ági és HCs

El Kazovszkij
KIÁLLÍTÁS
Csaknem 400 művön, festményeken,
grafikákon, installációkon, objekteken,
személyes tárgyakon keresztül, mintegy 1500 négyzetméteren idézi meg El
Kazovszkij életművét és személyiségét
a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) A
túlélő árnyéka címmel csütörtökön megnyílt kiállítása.
A most megnyílt kiállítás El Kazovszkij
„egyszerre monstruózus, sziklakemény
és sármosan törékeny személyiségét”
kívánja megidézni hatalmas anyaggal. A
magyar művészet kánonképző helyén, a
Nemzeti Galériában rendezett kiállítással
El Kazovszkij végleg bevonult a művészeti panoptikumba, a tárlatnak mégis az
a célja, hogy érzékelhetővé, tapinthatóvá
tegye az életművet. A művészettörténész
kiemelte: ezért nem emlékkiállításra,
hanem provokatív, részvételre ingerlő
tárlatra várják a látogatókat.
Címük:
1014 Budapest, Szent György tér 2.
NYITVATARTÁS
Kedd-vasárnap: 10.00-18.00 óráig
A jegykiadás utolsó időpontja: 17.00
A kiállítóterek zárása: 17.30-tól
Hétfőn zárva

Heted7

November

18. szerda 19.30
Bemutató!
IBSEN:

HA MI HOLTAK FELTÁMADUNK
További információ: RS9 Színház
1075 BUDAPEST, RUMBACH SEBESTYÉN U. 9.
IRODA: 06-1-269-66-10
06-30-997-13-85
rs9szinhaz@rs9.hu
Jegyár: 2000 Ft

Henrik Ibsen

Heted7

Ibsen utolsó drámáját (1899) feltehetően August
Rodin szobrászművész élete ihlette – Rainer Maria
Rilke levelezésében találhatunk erre utalásokat -,
akinek a munka, a művészet volt a legfontosabb,
miközben az emberi kapcsolatokat elhanyagolta.
Élete végén jött rá, hogy szeretet nélkül holtnak
érzi magát az ember, szeretet nélkül őrjöngeni kell.
Igazán szeretni egyet jelent a „feltámadással”.

Szereplők: Koleszár Bazil Péter, Álmosd
Phaedra, Facskó Marica, Baksa Imre, Kassai
László
Fordította: Kúnos László
Dramaturg: Abody Rita
Díszlet: Uglár Csaba
Jelmez: László Piroska
Fény-hang: Csáki Rita
Rendező: Lábán Katalin
Az előadás időtartama: kb. 80 perc, szünet
nélkül
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sztori jónak látszik: egy titokzatos múltbeli üzenet arra készteti a 007-es ügynököt (Daniel Craig), hogy a szabályokat megszegve magánakcióba kezdjen
Mexikóvárosban. A hajsza során eljut Rómába, ahol megismerkedik a titokzatos
és gyönyörű Lucia Sciarrával (Monica Bellucci), egy hírhedt bűnöző özvegyével.
Miután Bond beférkőzik egy titkos találkozóra, felfedi egy velejéig romlott szervezet, a Spectre létezését. Eközben Londonban Max Denbigh (Andrew Scott),
a Nemzetbiztonsági Központ új igazgatója megkérdőjelezi Bond tetteit, amely
veszélybe sodorja az M (Ralph Fiennes) által vezetett MI6 létezését is. Bond titokban beszervezi Moneypenny-t (Naomie Harris) és Q-t (Ben Whishaw), hogy
segítsenek neki megtalálni Madeleine Swann-t (Léa Seydoux), az ügynök ősellenségének, Mr. White-nak (Jesper Christensen) a lányát, aki a Spectre elleni harc
kulcsfigurája lehet. Egy rettegett bérgyilkos lányaként ő az egyetlen, aki úgy képes
megérteni Bondot, mint senki más. Ahogy a titkosügynök közelebb kerül a rejtély megoldásához, vérfagyasztó kapcsolatra bukkan önmaga és az általa keresett
ellenség (Christoph Waltz) között...
agy reményekkel ülsz be a moziba, és kis hiányérzettel távozol százötven
perc után. Pedig a kezdet remek. Mexikóváros, halottak napja, vágás nélküli
képsorok (ez most divat lett, lásd: Victoria), merénylet, tömeg fölött helikopteres bravúrok. Az új Moneypenny, Léa Seydoux kiváló a filmben. Ahogyan Dave
Bautista a verőlegény, és Christoph Waltz a főgonosz is remek. Az, hogy néha
belebárgyul a figurába, nem az ő hibája… Q ebben a részben végre, a ciber-világ
helyett egy kütyüt is villant, órabomba formájában. Mi volt még a stáb világutazásán kívül? Például emlékezetes jelenet, a repülőgépes szánkóverseny a havas
hegyoldalon, Sam Smith Bond-dala, csak néha lapos akciójelenetek, csak néha feszült pillanatok, finoman adagolt humor, remek (REMEK!) operatőr: Hoyte Van
Hoytema. Szenzációs felvételek, végtelenül profi tálalásban. Már ezért látni kell.
ét lépés előre, egy lépés hátra, mondhatná az ember. Nagy James Bond kedvencem, Daniel Craig azt mondta a folytatásról: „Inkább törném el ezt a poharat és vágnám fel vele az ereimet. Túl vagyok rajta. Befejeztük. Most már csak
túl akarok lépni”. Nem rajta múlt, hogy az új rész kisiklott kissé. A 300 millió
dolláros film ugyanis Sam Mendes rendező legnagyobb igyekezete mellett sem
lett több, mint egy (egyébként jó film), a sok közül. A Skyfall erősebb volt ennél a
mostani résznél, sokkal erősebb.
alán majd az utód, Henry Cavill vagy a Homeland-sztár Damian Lewis szerencsésebb filmbe keveredik. Addig is: köszi Craig, eddig Te voltál a legjobb!
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Október 16-án tartotta a Facultas Humán Gimnázium a Facultas Gólyabulit, amelynek keretében a gimnázium 8 - 9. évfolyamos diákjai tették le
esküjüket az intézmény tornatermében.
A buli számos versenyszámot tartalmazott, és egy igazán jó hangulatú
rendezvénnyé sikeredett.

TE IS AKARSZ GÓLYA LENNI?
Jelentkezz hozzánk, és tanulj velünk!

Facultas Humán Gimnázium

MUNKA: Hirdetésszervező
A Heted7 magazin stábja, jó fizetésért hirdetésszervezőt keres!

Ha van némi szabadidőd - heti néhány óra - és szeretnél jó fizetésért dolgozni,
nálunk jó helyen kopogtatsz.
Feladatod: médiaajánlat bemutatása és értékesítése cégeknek, intézményeknek,
magánszemélyeknek, személyes tárgyalások, hirdetők igényeinek felmérése,
számukra a legmegfelelőbb ajánlat összeállítása, folyamatos kapcsolattartás a
megrendelőkkel.
Jelentkezés: info@heted-7.hu vagy +36 30 848 1704
8
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A tudomány és kultúra
erzsébetvárosi nagykövetei

Rejtő J en ő
C

sorog a könny a nevetéstől. Reich Jenő,
más néven Rejtő Jenő, más néven P.
Howard könyvei a mai nap is garanciát adnak
arra, hogy olvasói a jelen világról megfeledkezzenek, miközben könnyed módon feltölthetik
szellemi akkumulátoraikat. A Reich család
harmadik fiú gyermekeként született itt Erzsébetvárosban a Szövetség utca 22-ben, 100
éve 1905. március 29-én. A Kertész utcai községi Polgári Fiúiskola diákjaként kezdi huncut iskolaéveit. Hamar világossá vált családja
számára is, hogy Jenő energiától duzzadó, és
művész lélek. Első próbálkozása a Damjanich
és az akkori Aréna út sarkán lévő Andrássy
kávéház szuterén helyiségében működő BAK
ökölvívó szakosztályba vezérli. Edzései szünetében autodidakta módon franciául tanul,
majd - a színészet, és a színház iránti álmát
követve - jelentkezik színésztanulónak Rákosi
Szidi színitanodájába. Színész karrierje rövidre sikeredett, a Király Színházban néma sebesülthordozóként leejti színésztársát, aki valódi
sebesülésekkel ugyan, de megúszta, Rejtőnek
mennie kellett. És ment. 23 évesen nyakába
vette Európát és légiósként Afrikát. Élményeiről a „Pesti Napló”-ba és „ Az Újság”-ba
eljuttatott írásaival számolt be. 1930-ban tengernyi élménnyel visszatérve Budapestre megkezdte színpadi szerzői, forgatókönyv írói és
írói pályafutását. A Pesti kávéházakban a kor
ismert művészeivel találkozik, és 1932-ben
Nádassy Lászlóval közösen színpadra viszik

a „Gengszteridill” bohózatot. Elindul Rejtő
kabarészerzői pályafutása, amelyet számtalan
jelenet, színdarab, vígjáték, egyfelvonásos követ. 1936-ban jelenik meg első regénye a Nova
kiadónál, amit a következő 3 évben még 13
könyv követ. Legnépszerűbb könyvei: Vanek
úr Párizsban, A csontbrigád, Az elveszett cirkáló, A szőke ciklon, A láthatatlan légió, A 14
karátos autó, Az előretolt helyőrség, Vesztegzár a Grand Hotelben és a Piszkos Fred, a kapitány. Regényeinek bizarr fordulatai új mintát teremtettek, kiszólásai, gegjei évtizedek óta
közszájon forognak. Rejtő neve ismertté vált.
Salamon Béla pártfogásával a „Terézkörúti
Színpad” háziszerzője lett. „Aki mer, az nyer”
című zenés darabját 150 alkalommal adták elő
Honthy Hanna és Törzs Jenő főszereplésével.
. Howardot 1942-ben feljelentik, és megkapva behívóját az összeírás után Reich-Rejtő Jenőtsok száz sorstársával együtt
munkaszolgálatra Ukrajnába viszik. A hivatalos dokumentumok alapján 1943. január 1-én
hunyt el az ukrajnai Jevdoko-ban.
999-ben posztumusz Erzsébetváros Díszpolgára, 2013-ban pedig posztumusz Magyar Örökség díjjal tüntették ki. 2001. október
19-től hivatalosan is utca örökíti meg Rejtő
Jenő emlékét, ahol szülőháza falán emlékezik
róla a mindenkori utókor. 42 légiós, bűnügyi
és western regénye, számtalan kabaré tréfa,
humoreszk jelent meg neve alatt.
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Színház az egész...

R S9 Színház

Heted7

Facultas hírek

RS9 + VALLAI KERT 1075 Budapest, Rumbach S. u. 10.
jegy: RS9 Színház Iroda Rumbach S. u. 9. utcaszint Telefon: +36 1 2696610

Különlegességeket ajánlunk az RS9 Színház novemberi műsorából

Baross

GYERMEKEKNEK

RS9+ VALLAI KERT (Rumbach S. u. 10.
utcaszint)
december 19. szombat 15:00
A SZORGALMAS ÉS A REST LÁNY
zenés mesejáték
(A Formiusz Színházi Egyesület és az
RS9 Színház előadása)

Szereplők:
Málnai Zsuzsanna, Kovács Éva Rebecca,
Álmosd Phaedra
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dalszövegek: Csáki Rita
zeneszerző: Gallai Péter
díszlet: Kottek E. Péter
rendező: Csáki Rita HSD
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z ősz végére és a tél első napjaira igye- lásra, valamint könyvvásárlásra is. Decemberkeztünk minél színesebb műsorkínálattal ben megidézzük a költő-géniusz József Attila
alakját, „Vasútállomás” címmel Tóth Péter

készülni.

A

z ördög álarcosbálja” címmel a Syrius Lóránt, Radnóti- és Latinovits-díjas versmondó
Legacy együttes lemezbemutató kon- ad pódiumestet a költő verseiből és prózáiból.

certjére várjuk a zenerajongókat november
16-án, este 8 órától. 21-én a Gáspár Károly

1

00 éve született dr. Benedek István író és
orvostörténész, s 150 éve hunyt el Semmel-

Triót hallgathatják meg az érdeklődők, ven- weis Ignác világhírű orvostudósunk. Emlékük
dégművész Dresch Mihály lesz, aki szaxofo- előtt kiállítással, filmvetítéssel és előadással
non kíséri az együttest. Az Anima Musicae tisztelgünk november 19-én, a fél 6-kor kezdőKamarazenekar ifjúsági koncertjével más dő rendezvényt dr. Gazda István tudomány-

az erömű vh áz P r o g r a m ja i A K ir ály u t c a 1 1 - b en!

vizekre evezünk: „Mozartról mesélünk” című történész nyitja meg. A kortárs fotográfiát és
műsorukkal november 23-án, 5 órai kezdettel videó projekteket is bemutató RANDOM kiálmegidézik a valaha élt egyik legnagyobb ze- lítás sorozat november 30-ig tekinthető meg,
neszerző szellemét és munkásságát. A 2011- „Élet-terek” címmel.
ben alakult 8 fős MagyarVista Social Club
energikus színpadi produkcióját november

A

z előző évek hagyományához híven
december 12-én rendezzük meg kará-

27-én, este 7 órától tekinthetik meg vendé- csonyi hangulatú Télköszöntő ünnepünket,
geink. December 10-én a blues műfaj illusztris amelyre kicsiket és nagyokat egyaránt vámuzsikusa, Ripoff Raskolnyikov ad duó kon- runk. Délután fél 4-kor lép színpadra a Bubocertet Nagy Szabolccsal, este 8 órától. „Ki rék Együttes, őket a Törpördög és Tini Tündér
tudja?” címmel megjelent Bogdán Norbert Tánctanoda gálaműsora követi, majd Gala-
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B E P A S IZ T U N K -

Az összekötő szövegeket írta: TOPOLCSÁNYI LAURA
A dalszövegeket fordította: GALAMBOS ATTILA
A jelmezeket tervezte és készítette: FINK EVELIN

Közreműködik: Détár Enikő, Koós Réka,
Ladinek Judit, Molnár László
Valamint a Madách Színház zenekara
Zenei vezető Erős Csaba
Hangszerelte Turcsány András
Mozgás
Ladinek Judit
Látvány
Szűcsborus János
Vetítés
Kiss Jenő
Asszisztens
Dzsurdzsa Kenéz
Rendező
Molnár László

MagyarVista Social Club koncert november 27-én, este 7 órától a K11-ben!

lemeze, amelynek bemutató koncertje de- gonya Bohóc varázsolja el a kicsiket. Este 7
órakor a Kávészünet együttes lép színpadra.

cember 11-én lesz.

A

zenés kalandozások után az irodalmi Az ingyenes program részeként kézműves
programjainkat szeretnénk figyelmükbe foglalkozásokkal és múltidéző kiállítással is ké-

ajánlani. Magyar Napló estek címmel új be- szülünk, valamint kihirdetjük a karácsonyfa-díszélgetős programsorozatot indítunk útjára. szítő verseny eredményét is.
Ennek első része november 25-én, este 7 órától lesz, középpontjában pedig a kivándorlás

T

ovábbfolytatódik Márai-sorozatunk, november 18-án és december 9-én a Róth

kérdése áll majd. Bóka B. László beszélgető- Miksa Emlékházban várja Mészáros Tibor, a
partnere ezúttal Ferdinándy György író lesz. Márai-hagyaték kezelője az érdeklődőket. Az
Áfra János, a kortárs magyar költészet ifjú, ám „Utazó teaház” előadássorozat idén már csak
annál tehetségesebb képviselője tart önálló egy alkalommal, december 10-én jelentkezik.
estet november 28-án, este 7 órától. Az ingyenesen látogatható rendezvény moderátora

T

ovábbi

programjainkról,

bővebb

tájékosztatást

jegyárakról

kaphatnak

az

Mezei Gábor irodalmár, költő, az ELTE oktató- ERöMŰVHÁZ és a K11 web- és facebook olja. Az est után lehetőséget biztosítunk dediká- dalán.
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Konyhaművészet

1. A burgonyákat héjában
megfőzzük, még azonnal
melegében megpucoljuk és
krumplinyomóval áttörjük. Egy
tálcára kiterítve teljesen kihűtjük
(nekem 10 perc volt).
2. Amíg hűl a krumpli, egy
serpenyőben megolvasztjuk
a vajat, hozzáadjuk a zsemlemorzsát, a porcukrot és folyamatosan kevergetve aranybarnára pirítjuk. Vigyázzatok, mert
hiphop megég!
3. A sárgabarackokat mossuk
meg, majd felezzük el és szórjunk a közepébe barnacukrot
és fahéjat ízlés szerint.
4. Ha már kihűlt az összetört
krumplink, akkor hozzáadjuk a
tojást, a vajat, a sót.
5. A lisztet fokozatosan adagolva kezdjük el összegyúrni a
tésztánkat, addig kell gyúrni,
amíg nem ragad a kezünkhöz
a tészta. Nekem 330 g lisztet
vett fel.
6. Lisztezett gyúródeszkán cipó
formájú tésztát gyúrunk és tetszőleges vastagságú szeleteket
vágunk belőle (kb.1 cm, attól
függ mennyi tésztát szeretnénk
a barackunk köré) lelapítgatjuk, és a közepére helyezünk

Heted7

egy megtöltött sárgabarackot.
7. A tészta széleit felhajtjuk,
összefogjuk, mint egy kis csomagot, úgy, hogy mindenhol
befedje a barackot, majd a
tenyerünkben körkörös mozdulatokkal gombóccá gyúrjuk.
8. Egy edényben vizet forralunk
egy csipet sóval. A víz akkor
lesz jó, ha gyöngyözve forr,
nem szabad nagyon forrnia.
9. Belehelyezzük óvatosan a
gombócokat (én maximum
4-et főztem egyszerre) és figyelgetjük, nehogy letapadjanak
az edény aljára, néha megkavargatjuk őket. Amint feljönnek
a víz tetejére még 3 percig
hagyjuk főni, majd óvatosan
egy lapát segítségével a pirított zsemlemorzsába helyezzük
át őket.
10. A zsemlemorzsában pihengessenek kb.5 percet, hogy
megdermedjenek, majd hempergessük meg őket, hogy
mindenhol befedje a tésztát.
Sok-sok porcukorral, plusz
rumos sárgabarack lekvárral
nyakon öntve már ehetitek is :)
Gombócra fel!
www.nyammm.hu
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k kb. 20 gomb
Hozzávaló

óchoz:

c tészta
Alap gombó
1 kg burgonya
00-400g , amennyit
330 g liszt (3 zta)
felvesz a tés
1 tojás
1 ek puha vaj
csipet só
Töltelék
/20 szem koc
20 tk barnacukor
kacukor fahéj
2 kk őrölt
10 db sárgabarack
é sh e z
Hemperget
zsa
200 g zsemlemor
2 ek vaj
4-5 ek porcukor
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Az intézmény Hevesi Bischitz
Dávidné Fischer Johanna (Tata,
1827. március 8. - Budapest,
1898. március 28.), jótékonyságáról híres kerületi neves as�szonyról kapta a nevét.
Bischitz Dávidné – született
Fischer Johanna – édesapja,
Fischer Móric herendi porcelángyáros volt, kinek házában
az 1848-1849-es szabadságharc
sebesült honvédjei otthont és
Johanna személyében gondos
ápolónőt nyertek.
Johanna 1852-ben férjhez ment
Bischitz Dávid kereskedőhöz,
kinek oldalán alkalma nyílt a jótékonyság gyakorlására. Árvagyerekek, családjukat eltartani
kényszerülő özvegyasszonyok,
éhező szegények, kelengye nélküli menyasszonyok szociális problémáinak kezelésére 1866ban a pesti közösség főrabbija, Meisel Wolf
támogatásával a leggazdagabb közösségi tagok
feleségeinek részvételével megalakult a Pesti
Izraelita Nőegylet, melynek 1873-tól haláláig (1898) Bischitz Dávidné volt az elnöknője.
Vezetése alatt az egylet az ország egyik legkiválóbb jótékonysági egyesületévé növekedett.
A nőegylet által 1867-ben létesített leányárvaházat Erzsébet magyar királyné 1871-ben
látogatásával tüntette ki.

A Fővárosi Gyermekkert
Egylet, Bischitz Johanna
közreműködésével jött létre.
A jól felszerelt intézménybe
évente mintegy 300 árva és
nehéz sorsú gyermek került
befogadásra, egyúttal a társadalmi lecsúszástól, nyomortól való megmentésre.
Bischitz Johannának köszönhette megalakulását az 1870ben nyílt népkonyha is, ahol
minden felekezetbeli szegény
ételhez jutott.
Az országnak alig volt jótékony célú egyesülete, melyben Johanna tevékenyen
részt nem vett volna. Bejárta
a népkonyhákat, pincelakásokat, hajléktalanok menhelyét, mindenütt
felkereste a nyomor fészkét, hogy segítséget
vigyen. A tönk szélére jutott iparosok és kereskedők megmentésére is különös gondot
fordított. Áldozatkészségének döntő szerepe
volt abban, hogy 1895-ben a Bischitz család
nemesi rangot kapott.
Bischitz Johanna rendkívül korszerű szociális
ellátórendszert épített ki, amelyet már saját
korában mintaértékűnek tekintettek. Halálakor az egész város siratta.

AKTUÁLIS PROGRAMUNK: 26 csütörtök 14.00 KLUBDÉLUTÁN - Adventi készülödés - koszorú készítése hozott anyagból Peterdy u. 16.

Gratulálunk!

Farkas Tündét, a kerületünkben működő Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ munkatársát, Erzsébetváros Szociális díjával tüntette ki a testület.
16
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IV. Sissi Őszi Tánchét

November 14-21. közt kerül megrendezésre
a SŐT7, azaz a Sissi Őszi Tánchét a Bethlen
Téri Színházban. A táncfesztivál házigazdája
a Közép-Európa Táncszínház, de egy-egy
előadással érkezik a Kecskemét City Balett, a
GG Tánc Eger, a Miskolci Balett, a Nyíregyházi Táncművészeti Szakközépiskola, a Duna
Táncműhely és a Bihari János Táncegyüttes
is.
Immár negyedik alkalommal rendezik meg
a Bethlen téren a kerület névadója, Erzsébet királyné – népszerű nevén Sissi – neve
napja köré a hétnapos, hét előadásból álló
táncfesztivált. Az idei fesztivál ismét a vidéki
táncműhelyeket állítja fókuszba. A nyitó
esten a házigazda Közép-Európa Táncszínház
mutatja be Click című előadását.
Újdonság, hogy díszvendégként a VII. kerületi kulturális életet meghatározó Bihari János
Táncegyüttes is fellép.
A fesztivál kísérőprogramjaként az ART+ Cinema délután 4 órától filmvetítéseket szervez.
Az újdonságok közé tartozik az is, hogy a
vendéglátó a SŐT7 programjaihoz csatlakozva nyitott tánckurzussal várja a táncolni
szerető közönséget november 20-22. közt a
Jurányi Inkubátorházban. A D.E.E.P. (Dance
to Everyone Education Program) Nyitott
tánchétvégén a Közép-Európa Táncszínház
táncművészeti, koreográfusai és trénere
tartanak tánc- és mozgásórákat (bővebb infó:
www.cedt.hu).
A fesztivál fővédnöke: Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere

Program:
November 14. SZOMBAT
Közép-Európa Táncszínház: Click /bemutató
November 15. VASÁRNAP
Kecskemét City Balett: Kampf /bemutató
November 16. HÉTFŐ
GG Tánc Eger: Utolsók
November 18. SZERDA
Bihari János Táncegyüttes: Találkozások
November 19. CSÜTÖRTÖK
Miskolci Balett: Férfiak, nők, Fellini
November 20. PÉNTEK
Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola: Útjaink
November 21. SZOMBAT
Duna Táncműhely: Madárasszonyok
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Polgármesteri Hivatal

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

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:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

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.

8.00-12.00 du.:13.00 18.00
8.00-12.00 d.u.:13.00-16.00
8.00-12.00 d.u.:13.00-18.00
8.00-12.00 d.u.:13.00-16.00
8.00-12.00 d.u.: nincs

Okmányiroda
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Telefon: 795-8911; 795-8880, 7958881, 795-8877
Budapesti VII. Kerületi
Rendőrkapitányság
1071 Budapest, Dózsa György út 1824. Telefon: 461-81-00,
E-mail: 07rk@budapest.police.hu

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

Erzsébetvárosi
Közterület-felügyelet
1076 Budapest, Százház u. 10-18.
Tel: 413-1767, 24 órás ügyelet: 4619040,
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
Telefon: 06-1-342-7321
e-mail: info@evkf.hu
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INFO-oldal

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

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
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Ifjú tehetségek
Pesti Magyar

Színiakadémia

Művészeti Szakközépiskola
Aki elhiszi magáról, hogy héttől tízig ő Anglia
királya, az nem normális. Aki azonban nem
hiszi el, az nem is színész.

(Agárdy Gábor)

Az akadémisták a Pesti Magyar Színház darabjaiban

Közös gondolkodásra és játékra hívjuk a
hozzánk felvett színész hallgatókat. Célunk,
hogy ez alatt a három év alatt a hallgatók
közelebb jussanak önmagukhoz, s így a közönséghez is. Csak az tud hitelesen érzelmeket és gondolatokat közvetíteni, aki tisztában van saját értékeivel, s nem szégyelli
hibáit sem. Elfogadja önmagát, adottságait, miközben állandóan fejleszti képességeit.
Lustaságot, tunyaságot nem tűrjük, a színész hivatásra készülőknek kötelességük,
hogy szellemi, testi és lelki képességeiket a
lehető legtökéletesebbre csiszolják. Tanáraink elhivatott művészek, akik a tanítást
„szent” feladatuknak tekintik. Céljuk, hogy
a fiatalok ízlését formálják, s az életre kíváncsi és nyitott személyiségek kerüljenek
ki a kezük alól. Iskolánk a Pesti Magyar
Színházzal szoros együttműködésben egyedülállóan sok lehetőséget ad a hallgatóknak
a színpadi gyakorlatra, számos esetben
akár főszereplőként is kiállhatnak a közönség elé, s a nagyszínpadon 650 néző figyelő
tekintete néz rájuk. Szintén egyedülálló módon a színész II. képzésben, ragaszkodunk
hozzá, hogy Akadémiánk mintegy ingyenesen adja át a tudásanyagot. A művészetben
ugyanis nem lehet elsődleges szempont a
pénz hatalma, a tehetséget nem az anyagi
javak alapján kell kiválasztani! A felvételizők így csak képességeik alapján méretnek
meg, s azok is tanulhatnak nálunk, akik
tehetségesek, de magas tandíjat képtelenek
lennének megfizetni. Hagyományőrzés is
feladatunk, ugyanis a korábban Nemzeti
Akadémia néven elhíresült intézményünk
immár 50 éve működik. Mára elismert
művészek itt végeztek, s nagy arányban kerültek be a Színművészeti Egyetemre az ide
járó diákok. Jó hírünket és a magas színvonalat tartani tehát kötelességünk!

www.pmsza.hu
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