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Erzsébetvárosi közéleti -kulturál is és if júsági magazin

H E T E D7H E T E D7
FREE 

Színházak Éjszakája
szeptember 22. szombat
>>>4. oldal

 RECEPT 10. oldal 2018. augusztus

Frida Kahlo
egy meghatározó női művész

>>>6. oldal

Műcsarnok
Huszárik Zoltán rajzai

>>>5. oldal
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Ajánló

Forróság, nyár, az ember felüdü-
lésre vágyik. Ha nincs vízpart 

a közelben, hát barangolhat a 
városban. Szinte változatlanul 
maradt épületeket találhat Erzsé-
betvárosban, mint például a volt 
Verseny Áruház.

Szeptemberben indul a színhá-
zi évad. A Belvárosi Színház 

a Varsói Melódia című darabot 
mutatja be.

A Műcsarnokban Huszárik Zol-
tán, a rövid alkotói pályát 

megélt filmrendező különös, érzé-
keny rajzait láthatjuk.

A 20. század talán legmegha-
tározóbb női művészének, a 

mára ikonná vált Frida Kahlónak 
a műveiből rendez tárlatot a Ma-
gyar Nemzeti Galéria. A művész-
nő életét vitte színre a Spinoza 
Színházban Czeizel Gábor, Frida 
címmel.

A Budapesti Nyári Fesztivál to-
vábbi remek programokkal 

szolgál. A Margitszigeti Szabad-
téri Színpadon fellép Caramel és 
Fenyő Miklós is.

A kultúra erzsébetvárosi nagy-
követei sorozatunkban Herzl 

Tivadar, Izrael állam megálmo-
dójának életét és munkásságát 
mutatjuk be.

Az „Idősek Napja” alkalmából 
az erzsébetvárosi idősek kul-

turális és művészeti vetélkedő-
jére, KI MIT TUD?-jára várja az 
ERÖMŰVHÁZ előadóművészeti 
kategóriában magánszemélyek 
jelentkezését. Fővédnök: Vatta-
mány Zsolt, Erzsébetváros pol-
gármestere. 

Tóth Tibor 
főszerkesztő

Rákóczi út 12.
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ZENE

Műcsarnok

Elégia
Huszárik Zoltán rajzai

Műcsarnok - Budapest, Dózsa György út 37. 
(Hősök tere)
Telefon: +36 1 460 7000
www.mucsarnok.hu

VARSÓI MELÓDIA
Programok

Belvárosi Színház
HATSZÍN TEÁTRUM 
1066 Budapest, Jókai u. 6.

SZEPTEMBER
14

péntek
19:00

SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJA 2018

AUGUSZTUS
25

szombat
19:00

Emelet 
klubkoncert 
ELLÁTÓház ZeneUdvar

Cím: Budapest, Dob u. 19, 1074
Telefonszám: +36 20 527 3018
https://www.facebook.com/ellatohaz/

Van a politika, és van a szerelem.
Ennek a két dolognak elvileg semmi köze 
egymáshoz.
De volt, hogy volt.
Van, hogy van.
Milyen kár.

Szereplők:
Tompos Kátya
Adorjáni Bálint
Rendező: Kocsis Gergely

BEMUTATÓ

Jártál már egyetlen éjszaka alatt 31 budapesti helyszínen? Mit szólsz, kihívás elfogad-
va…? Akkor készülj, mert 2018. szeptember 22-én Budapest egyik legmenőbb kultu-
rális programjára várunk. 
KARSZALAG VÁSÁRLÁS: A Színházak Éjszakájára 2018. június 15. péntektől egé-
szen szeptember 3. hétfőig 20% kedvezménnyel válthatod meg a karszalagokat, kizáró-
lag online, a www.szinhazakejszakaja.hu valamint a jegy.hu oldalon. Szeptember 3-tól 
a színházak jegypénztáraiban is lesz erre lehetőség, teljes áron.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: Honlap: www.szinhazakejszakaja.hu  Facebook: facebook.
com/szinhazakejszakaja Instagram: instagram.com/szinhazakejszakaja

SZEPTEMBER
22

szombat
19:00

RÉSZTVEVŐ SZÍNHÁZAK LISTÁJA: ÁTRIUM, Baltazár Színház, Bethlen Téri Színház, Budapest Bábszínház, Budapes-
ti Operettszínház, Dumaszínház, Erkel Színház, Hatszín Teátrum, Játékszín, József Attila Színház, Jurányi 
Inkubátorház, Karaván Színház, Karinthy Színház, Katona József Színház, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Szín-
ház, Magyar Színház, Momentán Társulat, Ódry Színpad I Színház- és Filmművészeti Egyetem, Örkény István 
Színház, Pinceszínház, Radnóti Miklós Színház, Rózsavölgyi Szalon Arts&Café, RS9 Színház, StúdióK Színház, 
Szkéné Színház, Trafó, TRIP, Turay Ida Színház, Újszínház, Vidám Színpad, Vígszínház.

Átjárja a tájat, a messzeséget is, talán mindenhol 

és mindenre ráül egy végtelen kikötő keserű, 

sós levegője. Felettünk gomolyog e pára. Ön-

törvényű, áldott és vert Szindbádok vitorláit 

tereli a kíméletlen, s csak ritkán kedvező szél. 

Huszárik Zoltán hajóját is löki, veti, ő mégis egye-

nes irányt tart. Veszni látszó értékek hordozóit 

keresi: tiszta tekintetüket felénk fordító, az 

ősi ösztönt követve társainkká szegődő, szabad 

lovakat; törődött, kitartó szeretetet sugárzó 

öregasszonyokat; mulandóságukban is fehér 

hóembereket; a teljességet megélő örök hajóst; 

a megváltó művészetről prófétáló festőt.

Huszárik Zoltán nem vész bele kora ködébe ‒ nem 

leng, hanem száll. Alkotói pályája igen rövid, 

a létrehozott művek azonban a filmművészet 

remekei: Elégia, Capriccio, Tisztelet az öregasz-

szonyoknak, Amerigo Tot, A piacere, és a két nagy-

játékfilm ‒ Szindbád és Csontváry. És a filmekkel 

együtt születő rajzok, rajzok, rajzok. Eddig nem 

látott képi univerzumot teremt, sűrített kép-

szavakkal fogalmaz, új nyelvi logika, új ritmus 

szerint. A filmművész-grafikus minden kincsét 

ránk hagyva indul a jeges vizek felé. Nagy László 

metaforáját használva: Huszárik havazik.

Medve Mihály, a kiállítás kurátora

SZEPTEMBER 30-ig

A ’80-as évek egyik legsikeresebb zenekarának – 
Első Emelet - két tagja, új formációban koncerte-
zik. Patkó Béla Kiki és Berkes Gábor a mai kornak 
megfelelő hangzással ruházták fel dalaikat úgy, 
hogy slágereik karakterei megmaradtak. Az EME-
LET a XXI. századi Retro megtestesítője, aki ellá-
togat koncertjükre a ’80 évek magyar zenéjének a 
legjavát kapja.

Patkó Béla Kiki – ének
Berkes Gábor – billentyű, vokál
Hastó Zsolt – dob, vokál
Kelemen Tamás – gitár, vokál

http://www.mucsarnok.hu
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A 20. század talán legmeghatározóbb 
női művészének, a mára ikonná vált Fri-
da Kahlónak a műveiből rendez tárlatot 
2018 nyarán a Szépművészeti Múzeum – 
Magyar Nemzeti Galéria. A mexikóvárosi 
Museo Dolores Olmedo, valamint más 
jelentős mexikói gyűjtemények jóvoltából 
több mint harminc festmény és grafika 
érkezik Budapestre. A válogatás – mely-
ben a művész védjegyévé vált önarcképei 
mellett szerepelnek olyan jelentős mű-
vek is, mint az első vászonfestményeinek 
egyike 1927-ből, valamint életrajzi ihleté-

sű képek, portrék, szimbolikus tartalom-
mal telített alkotások, rajzok, illetve fotók 
– betekintést enged Frida Kahlo szug-
gesztív, ám testi és lelki gyötrelmekkel teli 
belső világába, valamint az általa megélt 
és újrateremtett, mitikus valóságba.
Az eredetileg orvosnak készülő Frida 
Kahlo kisgyermekkorától kezdve beteges-
kedett. Hatéves korában egy vírusos be-
tegségben a jobb lába eltorzult, majd tiné-
dzser évei végén egy buszbaleset során a 
gerince és a medencecsontja több helyen 
eltörött. Ekkor megjárta a testi fájdalmak 
földi poklát és hosszú időre ágyba kény-
szerült. A szenvedésből a festés jelentette 
az egyedüli kiutat, Kahlo művészetének 
forrása pedig önmaga lett – saját valósá-
gának ablaka a tükör, amelyből saját képe 
tekintett vissza. A javarészt frontális vagy 
kétharmad profilból készített merev, hi-

Művészet FRIDA KAHLO
Magyar Nemzeti Galéria
2018. július 07. - 2018. november 04.

Színház

FRIDA
Spinoza Színház

1074 Budapest, Dob u. 15.
Nyitva: H-V 8-23h . Tel: (1) 413 7488
email spinozahaz@spinozahaz.hu

Frida Kahlo, spanyol-indián-magyar?-zsidó? szár-
mazású, mexikói festőnő színes-tragikus élete. 
Rossz lapokkal indul (gyermekparalízis, baleset, 
harmincnyolc műtét, életre szóló fájdalom, stb.), 
mégis a kor egyik legszínesebb életét éli. Viharos 
életének néhány fontos állomása: eszeveszett há-
zassága Diego Rivera festővel, viszonya Josephine 
Baker-rel és kapcsolata Trockijjal.

Szereplők:
Frida - Herczenik Anna
Diego - Hábetler András

Zenéjét szerezte: Henk Nieland
Zenei vezető és zongorán közreműködik: Neu-
mark Zoltán
Dalszöveg: Ann Silberberg, Bradányi Iván
Szövegkönyv: Ann Silberberg – Sándor Anna

Rendezte: Czeizel Gábor

Jegyár: 3500,-

SZEPTEMBER
13

csütörtök
19:00

eratikus önarcképei a művész belső 
világának kivetítései, amelyek segít-
ségével a külvilág felé létrehoz egy új, 
sokszínű és izgalmas, erőt sugárzó 
ént. Festőstílusának jellegzetessége, 
hogy bár klasszikus modellekből 
indít, merít a mexikói népi kultúra 
eszköztárából is. Számos művén fel-
bukkannak Mexikó spanyol hódítást 
megelőző történetének, régészeté-
nek, valamint népi kultúrájának ele-
mei.

A budapesti kiállítás a bemutatott 
művek segítségével megidézi Fri-
da Kahlo életének és művészetének 
szervesen összefonódó egységét.

Helyszín: MNG C épület, földszint
Belépő: 3200 Ft

Frida Kahlo (bár születési évét a mexikói 
forradalom tiszteletére 1910-ben jelöl-
te meg) 1907-ben született Mexikóváros 
egyik külvárosában, Coyoacánban, a Kék 
Házban. Apai nagyszülei állítólag Ma-
gyarországi zsidók voltak, akik Németor-
szágba települtek, de újabb kutatások nem 
találtak sem magyar, sem zsidó kapcso-
latot. Apai felmenői német protestánsok 
voltak. Frida apja, Guillermo (Wilhelm) 
Kahlo fényképész innen érkezett Mexikó-
ba, ahol első felesége halála után elvette 
a spanyol-indián (mesztic) származású 
Matilde Calderón y Gonzálezt. Négy lá-
nyuk született, Frida volt a harmadik. 
1928-ban csatlakozott az önálló mexikói 
kultúra megteremtését célul kitűző művé-
szek csoportjához. Ekkor ismerkedett meg 
a nála huszonegy évvel idősebb Diego Ri-
verával, a neves festővel, akihez 1929. au-
gusztus 21-én ment hozzá. Férje hatására 
erősödött meg benne az elhatározás, hogy 
végleg a festészetet válassza.
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Budapesti Nyári Fesztivál 

Caramel - Ünnepi koncert

Fenyő Miklós: „Soha abba ne hagyd” 
KONCERT

Városmajori Szabadtéri Színpad 

Budapest Bár koncert
Városmajori Szabadtéri Színpad 

A Budapest Bárt nem lehet nem szeretni: el 
kell jönni a koncertre, hátradőlni, bulizni,  él-
vezni a zenét és a jobbnál jobb számokat! El 
lehet hozni a nagyit, az unokát, a barátnőket 
– garantáltan mindenki jól fogja magát érezni. 
A zenekar már 10 éve játssza sajátos és merész 
feldolgozásait, válogat a csodálatos dalkincs-
ből, amit a magyar zeneirodalom ránk hagyott. 
Sőt, ők is hozzátesznek ehhez az örökséghez: 
legújabb lemezeiken egyre több saját szám 
is szerepel. A koncerteken immár 10 album 
anyagából válogat a rendkívül sokszínű zene-
kar.

Bonnie & Clyde
musical

AUGUSZTUS
28
kedd
19:30

margitszigeti Szabadtéri Színpad 

AUGUSZTUS
20
hétfő
20:00

Először ad önálló koncertet a Margitszigeti Sza-
badtéri Színpadon az ország immár tizennégy 
éve egyik legkedveltebb énekes előadója, Ca-
ramel! Molnár Ferenc Caramelnek mindig is lé-
teleme volt a zenélés. A TV2 Megasztár 2. szériá-
jának győzteseként került a zenei köztudatba, és 
azóta is töretlen népszerűségnek örvend, a zenei 
és közélet kiemelt szereplőjévé vált. 

margitszigeti Szabadtéri Színpad 

AUGUSZTUS
25

szombat
20:00

Fenyő Miklós a tavalyi évben 20. 
alkalommal zengte be a Margitszige-
tet jubileumi koncertjén, de a show 
továbbra sem állhat meg. Idén a 
jelszó egy idézet az egyik Fenyő dal-
ból: „soha abba ne hagyd”. Reméljük, 
hogy Fenyő Miklós ezt a kijelentését 
betartja még sokáig.
Vendég fellépők: No Szmoking és a 
The Easy Babies együttes

AUGUSZTUS
26

vasárnap
19:30

Az örökzöld gengszterlegendából készült nép-
szerű Brodway-musical a bemutató nagy si-
kerére való tekintettel visszatér a Városmajori 
Szabadtéri Színpadra!
Júliusban mutatta be Magyarországon elő-
ször a Szabad Tér Színház a Bonnie és Clyde 
gengszterpáros életéből készült népszerű Bro-
adway-musicalt, mely nyár végén még kétszer 
látható a budai színpadon!
Bonnie és Clyde híres-hírhedt gengszterszere-
leme körül már akkor hatalmas kultusz kelet-
kezett, amikor az elvadult gyilkos szerelmes-
pár tagjai, Bonnie Elizabeth Parker és Clyde 
Chestnut Barrow még aktívak voltak.

JEGYEK A MARGITSZIGETI SZABADTÉRI SZÍNPADRA 
ÉS A VÁROSMAJORI SZABADTÉRI SZÍNPADRA:
Szabad Tér Jegyiroda, nyitva tartás: hétfőn 12-18 óráig, keddtől-péntekig 10-18 óráig, hétvé-
gén zárva. Cím: 1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3. Tel.: 06 1 / 301 0147
E-mail: jegyiroda@szabadter.hu
Online jegyvásárlás: https://szabadter.jegy.hu/
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Fagyi tor ta  gyorsan
Recept ELKÉSZÍTÉS

Az oreo kekszet kisebb darabokra törjük, majd az olvasztott vajjal elkeverjük. A 
tortaforma alját sütőpapírral béleljük ki, a kekszes masszát belenyomkodjuk a 
formába, majd rákenjük a vanília fagylaltot és az eperlekvár felét. Az eperfagy-
lalba belekeverjük az eperlekvár másik felét, majd ezzel kenjük meg a korábbi 
rétegeket. Ezután harminc percre mélyhűtőbe tesszük, majd szeletekre vágva, 
hidegen tálaljuk.

HOZZÁVALÓK
2 csomag oreo keksz
20 dkg vaj
6 dl vaníliafagylalt
10 dkg eperlekvár
9 dl eperfagylalt
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Programok
32. Mesterségek Ünnepe 

Forrás: http://www.fesztivalnaptar.hu

AUGUSZTUS
10

péntek AUGUSZTUS
19

vasárnap

Zempléni Fesztivál 

Budavári Palota és környéke 

Sárospatak és a zempléni régió 
települései 

AUGUSZTUS
17

péntek

A Mesterségek Ünnepén idén is a hajdani vásárok 
utánozhatatlan hangulatával, közel 1000 kézműves 
mesterrel, több száz fellépővel, egész napos szín-
padi programmal, mesterség bemutatókkal, a kéz-
műves gasztronómia remekeivel, és népi játszóhá-
zakkal várják a látogatókat.
Idén kiemelt téma a népi mesterségek egyik legő-
sibb ága, a szövés és a fonás, eredete a történelem 
előtti időkre nyúlik vissza.

Idén is a sárospataki Rákóczi-vár csodálatos udvarán indítjuk útjára a Zempléni 
Fesztivált a nyitókoncerttel a 25 éves Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zene-
karral, és a szintén születésnapos Szakcsi Lakatos Béla / SACHI-val, aki - el sem 
hisszük -, de a 75-ödiket ünnepli, fiával lép fel, Robert Szakcsi Lakatossal. Csodála-
tos művek hangzanak el Griegtől, Johann Sebastian Bachtól és Leonard Bernstein-
től.

AUGUSZTUS
20
hétfő

AUGUSZTUS
25

szombat
10:30

Majorka Színház: Gyurka citerája

INTERAKTÍV MESESZÍNPAD - ingyenes 
bábelőadás

Gyurka, a szegénylegény, nagy fába vágja a fejszéjét, a 
király előtt szeretne citerázni. Ám ahhoz, hogy álmát 
megvalósíthassa, le kell tölteni a szolgálatot Zsiga bá-
tyónál s meg kell őriznie a báránykákat a farkastól. 
Munkájáért cserébe egy tehénkét kap, de mivel az 
édesanyja nem szívlelheti a jószágot, a vásárban, két 
táncoló egérkére cseréli. No ekkor megy csak igazán 
világgá Gyurka tehén nélkül, az anyja áldása nélkül, 
egyenesen a király elé.
A király szépséges leánya vajon mit fog szólni ehhez? 
A meséből kiderül!

A Margitszigeti Szabadtéri Színpad bejáratával szemben 
lévő, 3 platánfa által körülhatárolt területen 

Gyerekeknek

Különlegesség
AUGUSZTUS
31

péntek
19:30

„Négy évszak és más...” Horgas Eszter 
fuvolaművész és a ClassJazz Band
Városmajori Szabadtéri Színpad 

Vivaldi legismertebb versenyművei 21. szá-
zadi felfogásban, Horgas Eszter és a Class-
Jazz Band zenekar átiratában szólalnak meg 
a kiváló fuvolaművész legújabb koncertjén a 
Városmajorban. Horgas Eszter 1992 óta szó-
listaként koncertezik Magyarországon és kül-
földön egyaránt. 
Közreműködik: Horgas Eszter, fuvola
A Class Jazz Band zenekar tagjai:
Dajka Krisztián (gitár)
Hárs Viktor (basszus)
Kaszás Péter (dobok)
Pusztai Csaba (ütőhangszerek)
Révész Richárd (zongora)
És a Kecskeméti Vonós Kamarazenekar
Vezényel: Gerhát László
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A kultúra erzsébetvárosi nagykövetei

Herzl Tivadar
író, újságíró, politikus (1860 – 1904) 

A politikai cionizmus megalapítója nem mindennapi örökséget hagyott hátra né-
pének: „Bázelben megalapítottam a zsidó államot! Talán öt év múlva, de ötven év 
múlva biztosan mindenki észre fogja venni.” (Herzl, 1895)
A fáma szerint halálos ágyán Herzl jellegzetes humorával utoljára még felszólította 
népét, hogy nehogy valami ostobaságot csináljanak, amíg ő halott lesz!

A Kiskörútról befordulva a Dohány ut-
cába a szépen karban tartott tér fái mö-
gött találunk rá a Nagy Zsinagógára. 
A kis teret Herzl Tivadarról, a 44 éves 
korában, 114 évvel ezelőtt (1904. júli-
us 3.-án) elhunyt erzsébetvárosi íróról, 
gondolkodóról, és politikusról nevez-
ték el, aki megálmodta és szorgalmazta 
az önálló zsidó állam megalakítását.

Benjámín Zeév Hercl, azaz Herzl Ti-
vadar itt született Erzsébetvárosban 
1860. május 2.-án, a Dohány utca 2. 
szám alatti lakóházban. Ebben az épü-
letben ma a Zsidó Múzeum működik. 
A múzeum tisztelettel őrzi annak em-
lékét, hogy itt született a zsidó állam 
megálmodója. Jómódú középosztály-
beli családból származott, egyik uno-

katestvére Heltai Jenő volt. A család 
1878-ban elhagyta Magyarországot és 
Bécsbe költözött. Itt Herzl jogi egyete-
met végzett. Egyetemi évei alatt érték 
az első antiszemitizmussal kapcsolatos 
stresszhatások. Író, drámaíró és újság-
író lett, a Neue Freie Presse neves bécsi 
liberális újságnál helyezkedett el. A lap 
tudósítójaként Párizsban élte meg elő-
ször a huszadik századi zsidó sorsokra 
olyannyira jellemző valóságot.

A zsidó nép szuverenitásáról elmélke-
dett. De közben remélte és magyarázta, 
hogy a zsidók és keresztények között 
kialakuló vitában megoldást találhat-
nak a kölcsönös tisztelet és tolerancia 
elve alapján. Az akkori elismert veze-
tők gúnyolódásai ellenére 1896-ban 

kiadta „A zsidó állam” című röpiratát. 
Hitvallása az volt, hogy a zsidók prob-
lémájának lényege nem egyéni, hanem 
nemzeti szintű és azt csak egy világ-
szervezet képes megoldani. 
Egy évvel később megszervezte Basel-
ban a Zsidó Világkongresszust, és nem 
sokkal később létrehozták a cionisták 
szervezetét, melynek elnöke Herzl Ti-
vadar lett. Ezzel az erzsébetvárosi fiú 
előtt gyakorlatilag megnyílt az út a 
zsidó állam, Izrael megvalósítása felé. 
Élete végéig szervezte a nemzetközi 
fórumokat, cárok, királyok, szultánok, 
uralkodók udvartartásában érvelt és 
szervezte a megálmodott Zsidó állam 

létrehozását a Szent Földön. Herzl Ti-
vadar 1904. július 3-án halt meg szív-
bajban Bécsben. Apja mellé temették 
Döblingben. Végakaratának megfelelő-
en 1950-ben Izraelbe vitték és Jeruzsá-
lemben, a róla elnevezett Herzl-hegyen 
kialakított Nemzeti Panteon díszsírhe-
lyén temették el.

A budapesti Nagy Zsinagóga falán em-
léktábla hirdeti, hogy itt állt egykoron a 
cionizmus atyjának szülőháza.
Izraelt végül 1948. május 14-én alapí-
tották meg, éppen 44 évvel Herzl halá-
lát követően, aki ugyancsak 44 évet élt.

Herzl saját kezű vázlatrajza, ahogy elképzel-
te Izrael zászlaját
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Kultúra ERöMŰVHÁZ
1077 Budapest, Wesselényi utca 17.  nyitvatartás: 7 - 22
telefonszám: (06-1) 413-3550; (06) 30 915-2059 
titkarsag@eromuvhaz.hu

FELHÍVÁS
Az „Idősek Napja” alkalmábólaz erzsébetvárosi idősek kulturális 
és művészeti vetélkedőjére, KI MIT TUD?-jára előadóművészeti 

kategóriában magánszemélyek részére
Fővédnök: Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere

A rendezvény célja: az idős emberekben felhalmozódott értékek be-
mutatása a közönség számára és megjelenési lehetőség biztosítása 

az idősödő tehetségek számára                         
Szervező: ERöMŰVHÁZ Nkft. 1077 Budapest, Wesselényi u. 17.
A Ki Mit Tud? időpontja: 2018. október 7. vasárnap 15 óra

Helyszín: ERöMŰVHÁZ 1077 Budapest, Wesselényi u. 17.
Jelentkezési feltételek: 

Magánszemélyek: erzsébetvárosi lakcím, legalább 60 éves életkor 
A hiánytalanul kitöltött 

Jelentkezési lap határidőre történő eljuttatása
Lipcsey Ágnes főszervezőhöz e-mailen: lipcsey.agnes@eromuvhaz.

hu,vagy személyesen vagy postán az alábbi címre:ERöMŰVHÁZ Nkft. 
1077 Budapest, Wesselényi u. 17. Telefon: 413-3556, 06-30-448-

5119
Előadóművészeti versenykategóriák: ének, hangszeres zene, vers és 

próza, egyéb. A produkciók max. 5 perc időtartamúak lehetnek!
Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 7. péntek 16 óra

Nagyszámú jelentkező esetén előzsűrizést is szervezünk a je-
lentkezők számára! Nevezési díj nincs!

Egyéb tudnivalók: A jelentkezési lap 2018. július 20-tól letölthető 
a www.eromuvhaz.hu honlapról vagy személyesen beszerezhető az 
ERöMŰVHÁZ portáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 17.) hétköz-
nap 8 és 20 óra között. Egy-egy jelentkező több kategóriában is 
nevezhet, de kategóriánként csak egyetlen produkcióval. A neves 
szakemberekből álló zsűri értékelése után a legjobb versenyzőket 

díjazzuk is.
Bővebb információ: aug. 1-től hétköznap 8-16 óráig Lipcsey Ág-

nestől: 06-30-448-5119
Szeretettel várunk minden jelentkezőt!

AUGUSZTUS
24

péntek
19:00
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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

Erzsébetvárosi INFO

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

Egészség



Heted7

20

IMPRESSZUM: HETED7 Magazin
Felelős kiadó: Facultas Nonprofit Kft. 1071 Budapest Dembinszky u. 34.
 TELEFON: +36-30-8481704  www.heted-7.hu levélcím: info@heted-7.hu

Évforduló Janikovszky Éva
fjúsági író (1926-2003)

15 éve, július 14-én hunyt el Janikovszky 
Éva ifjúsági író. Kucses Éva Etelka Na-
metta néven született 1926. április 23-án 
Szegeden. Nevét később Kispálra magya-
rosította. 1952 októberében kötött házas-
ságot, férje dr. Janikovszky Béla. Szegedi 
szülőháza a Bolyai utca 19. szám alatt 
található, amelynek falán ma emléktábla 
van elhelyezve.
Első kötetét 1957-ben adták ki; ezt Kispál 
Évaként jegyezte. A könyvet 32 továb-
bi követte, amelyek összesen 35 nyelven 
jelentek meg. Témájuk a felnőtt-gyer-
mek kapcsolat, sajátosan mindennapi 
élményeivel és konfliktusaival. Írt film-
forgatókönyvet, dolgozott hetilapoknak, 
folyóiratoknak, gyakran szerepelt a tele-
vízióban, rádióban. Több könyvéből ké-
szült rajzfilm, több gyermekeknek szóló 
tévéjátékát sugározták. 1960-ban, a Szal-
maláng című regényén szerepelt először 

a Janikovszky Éva név. Az évtized végé-
re országszerte ismert lett. Hangja, ábrá-
zolásmódja, világa összetéveszthetetlen 
másokéval. Írói világában fontos helyet 
kap az őszinteség, a barátság, a közösség, 
a munka, a játék. Még akkor is, ha nem 
gyerekeknek, hanem felnőtteknek, illetve 
az idősebbeknek szerez kellemes perce-
ket szavaival. Kimeríthetetlen témája a 
felnőtt-gyerek kapcsolat, a mindennapi 
élet – sajátosan mindennapi élményeivel 
és konfliktusaival. Nála a lemeznek (vagy 
ha úgy tetszik, az éremnek) mindig két ol-
dala van, ezért a gyerek és a felnőtt prob-
lémáival egyaránt foglalkozik.
Janikovszky Éva szövegei elválaszthatat-
lanok Réber László rajzaitól. Amíg Jani-
kovszky Éva kevés szóval ír, Réber László 
egyetlen vonallal rajzol. Ezzel a módszer-
rel leegyszerűsítik, modellszerűvé teszik a 
világot, és rengeteg teret hagynak a sza-
bad asszociációnak.

http://www.heted-7.hu
http://info@heted-7.hu

