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Ajánló

1956 Erzsébet (Lenin) körút, jobbra a Barcsay utca torkolata

Kedves Olvasók!

O

któber a látás hónapja. Erről persze, a fotózás jut az
eszembe. Ebben a számunkban
Palotai Misit, Erzsébetváros egyik
legjobb fotósát mutatjuk be.
aradva a fotónál, a Madách
téren nyílt meg egy szabadtéri fotókiállítás „Anyatejjel a világ
körül” címmel. Érdemes megnézni.
zeptember 24-én a Városligetben rendezte meg a kerületi
önkormányzat a III. Futó- és Gyaloglónapot. 1735 nevezővel.
tanulási nehézségek blokkjainak oldásával és az oldási
technikák tanításával foglakozó
tanfolyam indul a kerületben.
jra Őszi Sissi Tánchét a Bethlen Téri Színházban. Az Erzsébetvásrosiak 20% kedvezményt
kapnak a belépőjegy árából.
havi receptünk a görög saláta.
A legjobb benne, ha közösen
készítjük el a gyerekeinkkel.
tudomány és kultúra erzsébetvárosi nagykövetei sorozatunkban most Garas Dezsőt
mutatjuk be.
z RS9 Színház egyre bővülő
repertoárjával színesíti kulturális életünket.
harmincas években a perzsa
sah, a walesi herceg, Arturo
Toscanini, Spencer Tracy és John
Steinbeck Seress Rezső miatt kereste fel a VII. kerületi kiskocsmát.
Rá emlékezünk.
égül Jordán Adél és a Puszi,
valamint az ef Zámbó Happy
Dead Band koncertjeit szeretném
figyelmükbe ajánlani.
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Programok október-november

20.október, csütörtök 21.00 óra
DJ/VJ Vandela
Budapest pozitív oldala

Budapest egyik legpozitívabb figurája nem csalja a
mosolyt az arcunkra, hanem pofátlanul ráteszi. Van
képe hozzá, mert vidám zenéket szed elő egészen az
50-es évekig visszamenőleg, meggyúrja és hozzá ő
Címünk: 1075 Budapest Kazinczy utca 14.; adja a vizuált is. Szóval komplex jókedv vár minket
ha ő van, készítettek már róla portréfilmet, bejárta
szimpla@szimpla.hu; www.szimpla.hu;
a klubokat és most a Szimpla Kert egyik rezidense.
+36 20 261 8669

Szimpla Kert

24.október, hétfő 19.00 órától
Peter Handke:
Az aranjuezi szép napok

Bethlen Téri Színház

Egy nyári párbeszéd a Bethlen Téri Színház és
a Manna Kulturális Egyesület közös előadása.
A „Találkozások” tehetséggondozó sorozat
második produkciója Handke 2011-ben írt
darabja egy beszélgetés története.

Címünk: 1071 Budapest Bethlen Gábor tér 3.
+36 1 342 71 63 www.bethlenszinhaz.hu

1.november, kedd 19.00 óra
Pesti Barokk
Belvárosi Színház

Címünk: Károly krt. 3/a. Tel: 266 7130 fax: 266 7120
pénztár nyitvatartás hétfőtől-péntekig 10h-18h

Minden vasárnap reggel 9-től:

Dés Mihály regényéből Kern András készített színpadi változatot. (Orlai produkció)
Budapesti bulik a nyolcvanas évek derekán. Szerelmi bonyodalmak, hódítások,
megcsalások, barátságmítoszok, besúgók. A
harmincegynéhány éves Koszta János otthonosan mozog ebben a világban, mégsem találja a helyét. A felhíguló Kádár-korszakban
kell léteznie - szeretteit elengednie, zavaros
nőügyeit tisztáznia, kezdődő felnőttségét
kitalálnia. Mennie vagy maradnia - közben
pedig élnie. Honnan is kezdje? És hová juthat el? Mire megy azzal, hogy okosan látja
élete hülyeségeit? Szerethető, szánalomra
méltó, gyenge és erős felváltva.
Egyetlen stabil pont van az életében: a
nagyanyja…
És közben: pesti. Rendíthetetlenül pesti.

Szimpla Kert Háztáji Piac

1075 Budapest Kazinczy utca 14.
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MŰCSARNOK

1146 Budapest, Dózsa György út 37.
Megközelíthető: Millenniumi Földalatti Vasút – Hősök tere megálló Trolibusz: 75, 79 / Autóbusz: 20, 30, 105

Kontroll

– A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Média Design Tanszék hallgatóinak
kiállítása

A tanszék nem először állít ki a Műcsarnokban. 2010-ben nyílt meg a Műcsarnok apszisában a MOME Media Playground című kiállítás (http://mediaplay.
blog.hu/), amely a tanszék legfrissebb
hallgatói munkáit mutatta be. A kiállítás
a Balázs Béla Stúdió ötvenéves jubileumi
kiállításának keretében került megrendezésre. Ebből is látható, hogy a jelenlegi
képzés nem csupán a jövő technológiaalapú területeit kutatja, hanem ezer szállal kapcsolódik a tradíciókhoz.

Heted7

05.

november, szombat 19.00 óra

Lola Budapesten

Zenés est (Egy túlélő dalai)

Spinoza Színház

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

„Zsidóságom miatt el kellett mennem, de tudtam,
egyszer visszatérek. Észrevétlen elfogyott körülöttem a levegő, ki kellett szaladnom a nagyvilágba.
Minél messzebbre kerültem szülőhazámtól, egyre
közelebb kerültem önmagamhoz. Most itt vagyok
újra Budapesten.” Lola
Czuczor Lola: Kádek Heni
Max, alias Kemény Miklós, Lola partnere: Széll
Attila

NYITVA TARTÁS
kedd-vasárnap 10.00-18.00,
csütörtök 12.00-20.00,
hétfőn zárva

Dramaturg: Szász Hanna
Zongorán kísér: Bóna Ilona
Írta - rendezte: Vörös Róbert
Jegyár 2500,-
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Sport mindenkinek
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Ajánló

„Ugorj a békákkal!” gyermektanfolyam

7. kerületi Futó- és Gyaloglónap
Szeptember 24-én a Városligetben rendezte
meg a kerületi önkormányzat a III. Futó- és
Gyaloglónapot. 1735 nevezővel, remek hangulatban zajlott a rendezvény, amelyen 12
kerületi és “vendég” iskola diákjai is szerepeltek, s a legszerencsésebb futó egy biciklivel gazdagodott.
A 7-es szám több ízben is megjelent az eseményen, a négy versenyszám: a 3×1507 méteres váltófutás, az 1507 méteres futás, az
1507 méteres gyaloglás és az 5007 méteres
futás voltak, Vattamány Zsolt polgármester
a 7-es, dr. Vető Marietta alpolgármester pedig a 77-es rajtszámot viselte. Erzsébetváros
futó- és gyaloglónapja - amely a kerülten túliaknak is szólt - napsütéses időben zajlott,
a váltószám mezőnye 23 fokban indult útnak. A két egyéni 1507 méteres szám rajtjait
a polgármester, az esemény fővédnöke lőtte
el. Közel ezren várták ekkor a kürtszót, ös�szesen pedig 1735-en neveztek a 7. kerületi
Futó- és Gyaloglónapra.
A leghosszabb útvonal, az 5007 méteres a
Hősök terét is érintette, amúgy pedig a többihez hasonlóan a Városliget különböző útjain vezetett. Fél 6-kor közel ötszázan gyűltek
össze a rajtkapu előtt, akik azt is izgatottan
várták, hogy ki nyeri közülük a 80 ezer forint
értékű kerékpárt. A 7. kerületi iskolák között
a három legnagyobb számban részt vevő in-
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tézmény sportszervásárlási utalványokat vehetett át (összesen 200 ezer forint értékben),
díjazták a tavaly után ismét visszatérő iskolákat, valamint az újoncokat is (és nem csak a
kerületieket), de szintén elismerésben részesült a legfiatalabb és a legidősebb résztvevő.
„Kicsi kerület vagyunk, kevés a sportolási lehetőség, szeretetnénk az iskolásokat és
minden más korosztályt is minél jobban
bevonni. Évek óta tornatermeket, sportpályákat újítunk fel és alakítunk ki, ahol csak
tudunk Erzsébetvárosban, hogy minél több
sportolási lehetőséghez juthassanak a kerületiek. Ez a harmadik ilyen futónapunk,
minden évben nő a létszám, ami nagy öröm
a kerületnek. Engem pedig személyesen az is
örömmel tölt el, hogy rendre javítani tudok a
célidőmön.” - mondta el Vattamány Zsolt az
esemény után.

Vannak gyerekek, akik lelkesek, és gördülékenyen veszik az akadályokat, és vannak, akiknél
megjelent a fáradtság, a figyelmetlenség, az aggódás: „Miért nem megy a fejembe a matek?”, „Mi
lesz a nyelvtannal?”, „Vissza tudom-e mondani
a tanárnak azt, amit otthon még tudtam?” stb.
A szülők pedig görcsölnek azon, hogy milyen
jegyeket hoz haza a gyerkőc, hogyan viselkedik
az iskolában, és napjában szemlélik otthon a testvérviszályokat. Mindez stresszt jelent a gyermekek és a szülők számára is. Megjelenik a megfelelési kényszer, a tanulási nehézség, az önértékelési
probléma, a viselkedési zavar, a kommunikációs
probléma.

láshoz kapcsolódó stresszeket, felkeltjük az érdeklődést a tanulás iránt, és egyszerű kineziológiai módszereket, gyakorlatokat tanítunk, hogy a
gyermekek segíteni tudjanak maguknak, például
akkor, amikor fáradtak, szorongnak, vagy nehezen megy a tanulás.
A tanfolyam segít megelőzni a tanulási nehézségeket, írási, olvasási problémákat, magatartászavart, önbizalomhiányt. Támogatja a helyes énkép
kialakítását, valamint a pozitív önértékelést.
A módszer része a megerősítő gyakorlatok otthoni elvégzése, hiszen ezek segítségével válnak tartóssá az eredmények. Ezért hangsúlyt helyezünk
a szülőkkel való kapcsolattartásra, konzultációra
is. Ennek keretében a szülőknek is megtanítjuk a
stresszoldó gyakorlatokat, így a tanfolyam elvégzése az egész család harmóniáját szolgálja.
Az alapozó és a halaldó tanfolyam időtartama
egyaránt 2X4 óra.

Az „Ugorj a békákkal!” gyermektanfolyam célja
kettős:
Az alapozó, első rész a tanulási nehézségek
blokkjainak oldásával és az oldási technikák tanításával foglakozik, melynek témakörei:
1. Hogyan érzem magam, amikor tanulok?
2. Vajon mindig ilyen felemás érzésem volt a tanulással kapcsolatban?
3. Miért nem veszek észre szavakat? Miért hibázok többet az írás elején, mint a végén, és lejjebb
a papíron?
4. „Tudom, hogy tudom, de nem merek megszólalni.” vagy „Valamit jól leírok, és később kijavítom rosszra.” (Önbizalom – Önértékelés – Öntudat)
A haladó, második rész az emberi és társadalmi
kapcsolatokról, valamint önmaguk és egyéniségük elfogadásáról szól.

Időpontok:
Alapozó tanfolyam:
2016. november 05-én (szombaton) és november 06-án (vasárnap)
mindkét nap 9-től 13 óráig, korosztály: 6-14 év
Maximális csoportlétszám: 8 fő
A tanfolyam ára: 18.000 Ft, amely minden szükséges segédanyagot magában foglal. A díj tartalmaz a szülők részére egy foglalkozást is, ahol
megtanulhatják a tanfolyam gyakorlatait. (Ennek
időpontját a tanfolyamot követően egyeztetjük).
A tanfolyamra a +36/30/479-7483-as telefonszámon, vagy az elorelepek@gmail.com e-mail
címen lehet jelentkezni.

Témakörök:
1. A csoport nyomása, szülők, testvérek, társak
2. A tehetség ajándék-eredetinek lenni
3. A testem a legjobb barátom
4. Érzések-érzelmek
A gyerektanfolyam során megvizsgáljuk a tanu-
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A tanfolyamra való jelentkezés a 6.000 Ft-os előleg befizetésével válik aktívvá.
Jelentkezési határidő: 2016. november 1.
Szeretettel várom az érdeklődő gyermekeket!
Jászay Mariann
kineziológus, pedagógus
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A Madách téren nyílt meg az UNICEF, a WHO és az On The Spot szabadtéri fotókiállítása az
anyatejes táplálásról. Tizenöt magyar fotóművész munkái mellett a dokumentumfilmes páros,
Cseke Eszter és S. Takács András saját képei is láthatók a tárlaton, amint Eszter a világ különböző pontjain szoptatja gyermeküket az Ománi Szultánságtól az Atlasz-hegységig.
A tárlattal a szervezetek az anyatejes táplálás fontosságára és elfogadottságára kívánják felhívni
a figyelmet a legkülönbözőbb kultúrákban. Az UNICEF szerint – összhangban a WHO ajánlásaival – olyan szoptatást támogató környezet kialakítása a cél, ahol az édesanyák bárhol és
bármikor zavartalanul táplálhatják éhes gyermeküket.

Anyatejjel a világ körül
Fotókiállítás a Madách téren
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Elkészítés:
Az összetevőket, az uborkát, a paradicsomot apró kockára, a hagymát apróra
szeljük. A fetát is kockára vágjuk. Az olajbogyóról leöntjük a levét, majd a saláta
hozzávalóit összekeverjük. A mártáshoz először az olajban a citromlét keverjük
el, majd hozzáadjuk az oregánót, a sót, a borsot és alaposan átforgatjuk benne a hozzávalókat. Salátaleveleket szórunk egy tálba, majd ráhelyezzük a görög salátát. Ízlés szerint oregánót szórunk rá. Hogy az ízek jobban összeérjenek,
állni hagyjuk.

A saláták talán legfinomabbika a görög saláta. Elkészítése olyan egy-

Összetevők
1 nagy doboz feta sajt
1 nagyobb kígyóuborka
1 kisebb lila hagyma
4-5 paradicsom
magozott olajbogyó
oregánó

szerű, hogy akár a gyerekek is meg tudják csinálni. Persze, a legjobb,
ha közösen készítjük el, így mindenkinek jut feladat, és a saláta is percek
alatt kész lesz. A feta sajttal, uborkával és olajbogyóval készült étel ráadásul egészséges is.

2-3 evőkanál olívaolaj
1 evőkanál citromlé
bors
só
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A tudomány és kultúra erzsébetvárosi nagykövetei
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Garas Dezső
a Nemzet Színésze
(1934-2011)

„Mi úgy büntetjük meg a rendezőket,
hogy megcsináljuk azt, amit kérnek.”
Garas Dezső
Grósz Dezső, Grósz Lajos lókereskedő és Sirger
Ilona gyermekeként született Budapesten 1934. december 9-én az Alsóerdősor utca 10-ben. Garast, a
Nemzet színészét, Garas Dezső néven ismertük.
Igazi belvárosi srác volt, 21 éves koráig itt lakott velünk Erzsébetvárosban, majd 1955-től, a Színház- és
Filmművészeti Főiskolai tanulmányai alatt már a
főiskola kollégiumában lakott 1957-ig. Ezt követően
a Nemzeti Színház azonnal szerződtette.
1965-től 1976-ig a Madách Színház tagjaként szerzett örömet játékával a nagyérdeműnek. Egy évadot
a 25. Színházban is játszott, majd 1977-től 1980-ig
a Mafilm munkatársa, ezt követően 10 évig a Népszínház tagja. Közben belekóstolt a rendezésbe is.
1990-ig a Magyar Színházművészeti Szövetség tagja is volt. És közben 1990-1993 között a szolnoki
Szigligeti Színház tagja, majd két évadig a Művész
Színház vendégművészeként játszott, aminek alapító tagja volt. 1993-tól 2003-ig szabadfoglalkozású
színész volt.
1999 és 2002 között a budapesti Katona József Színházban játszott.
2003-ban egy évadra a Vígszínház tagja lett. 2004től 2011. december 30-án bekövetkezett haláláig a
Nemzeti Színház művésze volt újra.
Első színpadi rendezése 1982-ben vendég rendezőként volt a Józsefvárosi Színházban. Eduardo De Filippo: Ezek a kísértetek című darabját rendezte. Filmen először a Makk Károly rendezésében 1954-ben
készült Liliomfiban játszott, az ifjú Schnapsot alakította. Utolsó filmes szerepe Frici megformálása volt
a 2011-ben készült Világjobbítók című tévéfilmben.
A Nemzeti Színházban utolsó előadása 2011. de-
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cember 20-án volt, amikor Törőcsik Mari kérésére
még eljátszotta az apa szerepét Fejes Endre–Presser
Gábor Jó estét nyár, jó estét szerelem című darabjában.
Munkássága során leginspirálóbb partnereinek
Darvas Ivánt, Kern Andrást, Kútvölgyi Erzsébetet és
Törőcsik Marit tartotta.
A Színházi Adattárban regisztrált bemutatóinak
száma: színészként 110, és 17 esetben rmutkozott
be rendezőként is, emellett 74 játékfilmen és 29
tévéfilmben játszott! Számos filmben, CD hangoskönyvek elkészítésében adta fanyar, jellegzetes és
imádható hangját. Albert Györgyi, Kőháti Zsolt,
Marschall Éva és Molnár Gál Péter könyvet írt róla:
Garas Duna International, (2012)
Néhány ismert filmje: Liliomfi (1954), A csodacsatár (1956), Gerolsteini kaland (1957), Meztelen
diplomata (1963), Mi lesz veled Eszterke? (1968),
Régi idők focija (1973), Legenda a nyúlpaprikásról (1975), Kísértet Lublón (1976), Herkulesfürdői
emlék (1977), Le a fejjel! (2004). És néhány a tévé
filmekből: A helység kalapácsa (1965), Bors (1968),
A peleskei nótárius (1975), Abigél 1-4. (1978), Az
eltüsszentett birodalom (1985-mesejáték), A három
nővér (1992), Életképek - Dezső (2007), Világjobbítók (2011).

Romain Rolland: “ A művész igazi hivatása:
eljuttatni a fényt az emberi szív mélyébe”

A jelentősebb díjai és kitüntetései: Jászai Mari-díj
(1963, 1965), Érdemes művész (1978), Kossuth-díj
(1988), Örökös tag a Halhatatlanok Társulatában
(1999), A Nemzet Színésze (2000), Budapest díszpolgára (2004), Prima Primissima díj (2004)
(MAG)

Palotai Misi erzsébetvárosi fotós képei a
Bethlen Téri Színházban készültek.
További munkái megtalálhatók a facebookon.
https://www.facebook.com/dof.galeria/
photos
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Színház az egész...

R S9 Színház
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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 műsorából
Okt. 23. V, 19:30
Kossuth tér 1956.október 25.
RS9+ “Vallai kert”
Előadói est
Okt. 24. H, 20:00
Csehov: Medve
Színházterem
Kortárs színmű
Okt. 25. K, 19:00
A FÉLonline.hu bemutatja:
Kemény Gabriella estje
RS9+ “Vallai kert”
Előadói est
Okt. 26. Sz, 19:30
Többszörös orgazmus
Színházterem
Vígjáték
Okt. 27. Cs, 19:30
Déry és Böbe
RS9+ “Vallai kert”
Dráma
Okt. 28. P, 19:00
Párkabaré
Színházterem
Kortárs színmű

Okt. 28. P, 19:30
Déry és Böbe
RS9+ “Vallai kert”
Dráma

Okt. 31. H, 19:00
Összkomfort
Színházterem
Dráma

Okt. 29. Sz, 15:00
Déry és Böbe
RS9+ “Vallai kert”
Dráma

Okt. 31. H, 19:00
Jentl - monomusical
RS9+ “Vallai kert”
Musical

Okt. 29. Sz, 19:00
DJ - Don Giovanni
ujjbábopera
RS9+ “Vallai kert”
Kortárs színmű

Nov. 3. Cs, 19:30
The Importance of Being Oscar
RS9+ “Vallai kert”
“Egyéb”

Okt. 29. Sz, 19:30
Szomjas férfiak sört
isznak helyettem
Színházterem
Kortárs színmű

Nov. 4. P, 19:30
Woyzeck
Színházterem
Kortárs színmű

Okt. 30. V, 11:00
Ágacska
Színházterem
Mesejáték / Bábjáték
Okt. 30. V, 19:00
A krétakör - Ítélet
Színházterem
Kortárs színmű
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Nov. 4. P, 19:30
Szeressem végre
magamat
RS9+ “Vallai kert”
Kortárs színmű
Nov. 6. V, 19:00
Kiss József: Az angyalok nem sírnak
Színházterem
Dráma
15

Zenei emlékeink: „Szomorú vasárnap”

Seress Rezső

zeneszerző, zongorista
(1889 – 1968)
„Svájci, olasz, francia, német újságok vegyesen cikkeztek
a “Szomorú vasárnap”-ról. A világmédia már „öngyilkos
himnusznak” nevezte. A hangulat Európából átterjedt
Amerikába is, ahol a The New York Times már arról számolt be, hogy Budapesten tömegek ugrottak a Dunába a
dal hatása miatt. Az egész iróniája, hogy Magyarországon még ekkor alig volt híre a Seress-Jávor műnek. Így
amikor egy francia úr Pesten ezt a számot kérte, a zongorista nem tudott mit kezdeni a kuncsaftjával. Végül kiderült, hogy melyik műről van szó, s nemcsak meghallgatta
az úr, hanem magával vitte a kottát a párizsi Olimpia
színpadára. A bemutatót követve Seress világhírűvé vált,
a nagyvilág megismerte a szerzőt is. Eközben Magyarországon a szakma még mindig nem tartotta semmire, …”
Seress Rezső, eredeti nevén Spitzer Rezső Józsefvárosban született 1889. november 3-án.
Legtöbben dalszerzőként ismerik, az egyik
leghíresebb örökzöld dala, az egyetlen magyar
világsláger, a Szomorú vasárnap (Gloomy
Sunday), amit a világon több mint 100 nyelven adtak elő. Pedig Seress ritka intenzív, kiszolgáltatott örökmozgóként élte élete legnagyobb részét.
Iskolai tanulmányait korán abbahagyva egy
vándorcirkuszhoz csapódott és légtornásszá
vált. Egy szerencsétlen baleset megváltoztatta életútját és a Korányi kórházat elhagyva
próbált szerencsét a Pesti szórakozóhelyeken. Megismerkedett Bilicsi Tivadarral, akinek hatására színésznek állt be, Rákosi Szidi
magántanodájába jelentkezett. Színészként a
városligeti Műszínkörben kezdett dolgozni.
Kilenc évig sínylődött itt, napjait a nélkülözés,
a pénztelenség jellemezte. A semmittevés órái
helyett az ott lévő zongorán játszott saját szórakoztatására, azután a kollégái, majd a saját
szerzeményeit játszva a nagyérdemű örömére,
és egyre több nézőt csábított a Műszínkör épü-
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letébe. Első, országosan ismert dala az 1925ben komponált „Még egy éjszaka…” című
nóta. Ezzel betört a köztudatba, igaz Pestet
mégis a „Ki volt az az asszony, akinek a szíve”
kezdetű dala hódította meg. A nagy sikerek
között úgy döntött, hogy elhagyja a színházat. Csárdákba szegődött zongoristának. Egy
ilyen előadáson figyelt fel rá Nádor József, a
kis termete miatt „kis Seress” néven ismert fiatal tehetségre. Szárnyai alá vette, beajánlotta
a Dohány utcai Kulacs vendéglőbe.
Az 1923-1933 közötti tíz év rendkívül termékeny időszak volt alkotói munkásságában.
Több mint negyven dalszöveget írt mások számaira, a körülbelül hatvan saját szerzeménye
mellett. A közönség imádta, borongós-szomorú hangulata ámulatba ejtette a nagyérdeműt. Dalaiban a reménytelen szerelem, a
szentimentalitás, az elérhetetlen boldogság a
hallgatók szívébe hatoltak, s népszerűségét az
egekbe röpítették, azonban a szakma képviselői nem tartották nagyra, ami mélyen megviselte. A II. világháború borzalmai, a Magyarországon is életbe lépett zsidótörvények, a
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deportálás, a munkatábor, az őt ért kínzások,
megviselték. Hazatérve szegényen, napról napra élt. Az 1956-os forradalom kitörésekor kérlelték, hogy hagyja el hazáját, meneküljön el
Magyarországról, Seress azonban rendíthetetlenül csak játszott annak a közönségének, aki
szerette őt, szerette a dalait, azt a hangulatot,
amit az ezeket az évtizedeket átélő emberek a
lelkükben éreztek.
Hiába várta Amerikában egy bankban a részére befagyasztott közel 400 ezer dollárnyi vagyon, arra sem volt pénze, hogy odautazzon,
miután annak átutalása akkor lehetetlen volt.
Saját számait nem játszhatta, mert azok feketelistára kerültek. Az ok a Horthy-féle polgári
Magyarország népszerű kiszolgálása volt.
Az ötvenes évek végén a könnyűzene rajongóinak figyelme az új, külföldön szárnyra kapott irányzatokra, előadókra irányult - Elvis
Presley, a rock, a Beatles. A televízió és a rádió
elterjedésével egyre kevesebben látogatták a
kocsmákat.
Egyre inkább elmagányosodott, napjai beszűkültek, már játszani sem volt miért, csak zenét
hallgatott, s számolta a napokat. A Dob u. 46/b
szám alatti házban lakott.
“Én egy ideig egy házban laktam Seress Rezsővel, épp az alatta lévő emeleten. Emlékszem,
mindig a Szomorú vasárnapot hallgatta, mindennap, pontosan kettőtől hatig, egyik feldolgozást a másik után” – mondta el Presser Gábor egy interjúban Seressről.
1968-ban január 11-én 78 éves korában vetett
véget életének a „slágergyáros”.
A sok sikert aratott slágere közül a legismertebbek: Szomorú vasárnap, Gyere, Bodri kutyám, Szeressük egymást, gyerekek, Fizetek,
főúr, Csak átutazó vagyok itt a földön.
Erzsébetvároshoz kötődő lokálpatriotizmusáért, több évtizeden át kifejtett kimagasló zeneszerzői, művészi tevékenységért 2011-ben
megkapta posztumusz Erzsébetváros Díszpolgára címet.
(MAG)
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2016. október 29.
szombat, 20.30

Csókolom,
A.E. Bizottság
műsor-ef Zámbó HDB,
Puszi - koncert
A Csókolom őszi koncertje, sok
régen hallott slágerrel, hosszú
műsorral. Előtte Puszi, utána az ef
Zámbó Happy Dead Band és vendégei A.E. Bizottságot játszanak.
Három az egyben! :-)

20.30 kapunyitás
21.00 Puszi
21.30 Csókolom
23.30 A.E. Bizottság műsoref Zámbó HDB

Jegyek elővételben a Gödör Klub
jegypénztárában (hétfőtől péntekig
mindennap 18:00-21:30-ig). és online
a www.tixa.hu oldalon válthatók
1900 Ft-os áron, a koncert napján
a helysznen 2300 Ft-ba kerülnek a
jegyek.
Onlien jegyvásárlás: https://tixa.hu/
csokolom_efzambo_puszi_g3klub

G3 Rendezvényközpont - Gödör Klub
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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

R

égen és most – 1956-2016 Erzsébetvárosban című egyedülálló, izgalmas fotókiállítással emlékezünk a
forradalomra az ERöMŰVHÁZban. Az
ingyenesen látogatható kiállítást Bóka
László nyitja meg október 19-én, délután fél öttől.
epes Andrással folytatjuk irodalmi sorozatunkat októberben az
ERöMŰVHÁZban! VilágKép című előadása kapcsán szó lesz az azonos címmel megjelent új regényéről, egy-két
korábbi műsoráról, egyéni világlátásáról és gondolkodásmódjáról. A 21-i
rendezvényre a jegyárusítást már megkezdtük!
któber 25-én Balogh Béla Szabadulás az érzelmek fogságából
című előadására és könyvbemutatójára várunk mindenkit szeretettel a K11be, este 7 órától, jegyek elővételben
már kaphatók.
956 új perspektívából P. Szabó József
tolmácsolásában október 26-án az
ERöMŰVHÁZban! Az 1956-os forradalom Kínából című előadás személyes
beszámoló egy volt magyar diplomatától, akit mellesleg a pekingi magyar
kolónia forradalmi bizottságának elnökévé választottak. Az este 6 órakor kezdődő előadásra a belépés díjtalan.
K11-ben ugyanezen a napon a
Hoppál Mihály Band lép színpadra, Ősanya című lemezük bemutató
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
Telefon: 06-1-342-7321
e-mail: info@evkf.hu

Ügyfélszolgálati iroda
Ügyfélfogadási idő:
(Erzsébet krt. 6. szám alatti és Garay
u. 5. szám alatti ügyfélszolgálaton is):
koncertjével! Este 8-kor kezdünk, jegyek elővételben 800 Ft-ért, a helyszínen 1.000 Ft-ért vásárolhatók!
ágikus irodalom sorozatunk Másvilági utakon az én nyomában
- Az Isteni színjáték számszimbolikájával folytatódik, Hamvas Levente Péter
előadásában. Minden irodalomért rajongót szeretettel várunk ingyenes rendezvényünkre az ERöMŰVHÁZba!
gy varázslatos zenei utazásra invitáljuk látogatóinkat október 28-án,
Tompos Kátyával és Hrutka Róberttel!
Dalok angol, francia, bolgár, magyar
és orosz nyelven, amelyek közt Kátya
és az általa választott versek alkotják
a hidat, a dalokat Hrutka Róbert öltöztette a megfelelő zenei köntösbe. Este
nyolctól várunk mindenkit szeretettel a
K11-be, jegyek elővételben 2200 Ft-ért
kaphatók!
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ovábbi információk a www.eromuvhaz.hu, valamint a www.k11.hu
oldalon, keressenek bennünket Facebookon is!

18

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

INFO-oldal

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

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

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.

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

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

Budapesti VII. Kerületi
Rendőrkapitányság
1071 Budapest, Dózsa György út 1824. 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,

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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