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Ajánló
Kedves Olvasók!

S

zeptember elején a Zsidó Kulturális Fesztivál immár hagyományosan, a művészeti élet krémjét vonultatja fel rendezvényein.
neve... nem Bond, hanem Bourne. Ennél nem sokkal többet
tud magáról az akciófilm sorozat
hőse. Matt Damon újra a mozikban!
z orosz hússaláta Rejtő Jenőnél indít egy regényt. Tudjunk
meg többet erről a híres ételről,
és persze készítsük is el!
apunk fennállása óta, egyre
több erzsébetvárosi művészt
van módunkban bemutatni. Kesztyűs Ferenc egy különleges műfajban, a tűzzománc festészetben
is otthonosan mozog. Legújabb
műve az Ipolybalogi templom falát díszíti Szlovákiában.
armadízben kerül megrendezésre a 7. kerületi Futó- és
Gyaloglónap szeptember 24-én.
Várjuk a nevezőket!
erényi Eszter hegedűművészt
nem kell bemutatni. Azt már viszont kevesen tudják, hogy Ő is
Erzsébetváros kulturális nagykövete.
égül pedig szeretném figyelmükbe ajánlani a +Discount
Erzsébetváros Kártya kedvezményeit.
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RUMBACH SEBESTYÉN UTCAI ZSINAGÓGA

Fesztivál

SZEPTEMBER 07.
SZERDA
Vera Jónás Ordinary Symphonies
Jónás Vera Experiment koncert

„A SZAKMA KRÉMJÉVEL -BELEÉRTVE KÜLFÖLDI MŰVÉSZEKET- MŰKÖDTEM EGYÜTT.
FELISMERTEM, HOGY MENNYIRE FONTOS
AZ IDENTITÁS, A GYÖKEREK KERESÉSE,
A ZSIDÓ KULTÚRA MEGJELENÍTÉSE A ZENÉMBEN, SZÖVEGEIMBEN.”
Gerendás Péter

SZEPTEMBER 05.
HÉTFŐ
Pajor Tamás
Unplugged

Pajor Tamás a 80-as
évek budapesti underground-alternatív
művészeti életének
legendás, meghatározó alakja.

SZEPTEMBER 06.
KEDD
Klezmer Királyai egy
színpadon
Budapest Klezmer
Band és az amerikai Grammy díjas
Klezmatics együttes
koncertje

SZEPTEMBER 07.
SZERDA
„Kézfogás” Ghymes
együttes és „Túl e
vizen” Besh o drom
Ghymes és Besh
o droM együttes
koncertje

SZEPTEMBER 08.
CSÜTÖRTÖK
Caramel - Nyitott
övezet
vendég: Rudas
Dániel kántor
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SZEPTEMBER 04.
VASÁRNAP
Hattyúk Dala
Vámos Miklós estje

SZEPTEMBER 04.
VASÁRNAP
Mörk featuring
Palya Bea

DOHÁNY UTCAI ZSINAGÓGA
SZEPTEMBER 04.
VASÁRNAP
Rost Andrea és a
Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertje

GOLDMARK TEREM

SZEPTEMBER 11.
VASÁRNAP
Trombita virtuózok
a Zsinagógában
Boban Markovic és
zenekara

SZEPTEMBER 05.
HÉTFŐ
Zenei infúzió fülnek
és léleknek
InFusion és Tompos
Kátya koncertje

SZEPTEMBER 06.
KEDD
A klezmer és a jazz
randevúja
Nigun és a Kossuth
díjas Borbély Mihály koncertje

SZEPTEMBER 08.
CSÜTÖRTÖK
Fragments
Frenák Pál kortárstánc

SZEPTEMBER 05.
HÉTFŐ
200 év zsidó
költészete
Hegedűs D.
Géza és Kovax
előadóestje

SZEPTEMBER 11.
VASÁRNAP
Dal a zajban
Pásztor Anna
akusztikus koncertje
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SZEPTEMBER 06.
KEDD
Nyelv zenéje
Dragomán György
és Szabó T. Anna
irodalmi estje

GOLDMARK TEREM

SZEPTEMBER 07.
SZERDA
Magyar ugar
SZELLEMI
UGARTÖRÉS 56(!)
PERCBEN

SZEPTEMBER 08.
CSÜTÖRTÖK
Patché Group születésnapi koncert
vendég: KálloyMolnár Péter

SZEPTEMBER 11.
VASÁRNAP
Petruska Kapunyitó
- koncert
Vendég: Temesvári
Bence

Heted7

BETHLEN TÉRI ZSINAGÓGA

SZEPTEMBER 04.
VASÁRNAP
Myrtill és a
SWINGUISTIQUE
Edith Piaf és a
francia sanzonok

SZEPTEMBER 05.
HÉTFŐ
Nem viccelünk!
Blattoló kabaré
egy részben
Gálvölgyi János
és Benedek Miklós
közreműködésével
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SZEPTEMBER 11.
VASÁRNAP
GóleMese
Gólem színház
gyermek műsora

SZEPTEMBER 06.
KEDD
Lövölde tér – Kern
András koncertje
vendég Hernádi Judit és Heilig
Gábor

SZEPTEMBER 11.
VASÁRNAP
Django találkozása
a pop és klasszikus
zenével
Pankastic zenekar
koncertje, vendég:
Winand Gábor,
Oláh Gergő, Dohnányi Big Band

SZEPTEMBER 08. CSÜTÖRTÖK
Barbra Streisand est, Finucci Bros
Quartet és Szőke Nikoletta koncertje

SZEPTEMBER 07.
SZERDA
Nézz az ég felé
Charlie koncert

HEGEDŰS GYULA UTCAI ZSINAGÓGA

SZEPTEMBER 04.
VASÁRNAP
Kitalált világ
Für Anikó és Karácsony János
előadóestje

SZEPTEMBER 05.
HÉTFŐ
Back to the Roots
koncert
Lakatos György és
Nógrádi Gergely

SZEPTEMBER 06.
KEDD
Szefárd Dívák
éjszakája
Falusi Mariann, Bíró
Eszter, Pandzarisz
Dina , Klein Judit

SZEPTEMBER 08.
CSÜTÖRTÖK
Mazel Tov
Eyal Shiloach izraeli hegedű király
és a Klezmerész
együttes koncertje

SZEPTEMBER 07.
SZERDA
Gipsy swing
Illényi Katica és a
Swing De Gitanes
SZEPTEMBER 11.
VASÁRNAP
Több mint klezmer
18 éve
A Sabbathsong
Klezmer Band születésnapi koncertje

A programok általában 19.30-órakor kezdődnek.
Pontos információ a http://www.zsidokulturalisfesztival.hu oldalon!
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Felráz, de nem kever meg az új Bourne film, Matt Damonnal. Ügynökök
jönnek, ügynökök mennek, vagy éppen visszajönnek, mint Matt Damon
ebbe a filmbe. Jason Bourne (ha valaki nem tudná) az első filmekben
nem tudta kicsoda. Mégis ha kellett, előjött belőle a profik közt is legjobban képzett ügynök, aki a CIA programból kiszakadva, önálló életet
kezdett élni. Pontosabban: szerette volna visszakapni a saját, valamikori, számára ismeretlen életét. Ez mint tudjuk, nem egyszerű.
Greengrass a rendező és Damon, Bourne szerepében (egy felejthető,
Daemon nélküli mozi után, melyet nem Greengrass rendezett) újra egymásra talált. A szuperügynök az előző részekben, elég sokat megtudott
múltjáról és a gonosz CIA főnökökről ahhoz, hogy most még veszélyesebb legyen a Nagykutyákra. A CIA aktuális igazgatója, Robert Dewey
(Tommy Lee Jones), mindent és még annál is többet elkövet azért, hogy
a Bourne aktát végre végleg lezárja. Itt jegyezném meg, hogy Tommy
Lee Jones teljesen mindegy mennyire unalmas vagy akciódús filmben
játszik, mindig hozza a formáját, vadászkutya tekintetével és a végtelenségig (és még tovább) barázdált arcával. Szóval, felbukkan épp a
Balkánon élő Bourne életében Nicky Parsons (Julia Stiles), az exkolléganő és a múlt, felébresztve hősünk kíváncsiságát és ügynöki ösztöneit.
Miközben a CIA főnök egyre vadabb eszközökkel próbálja elpusztítani
őt, Heather Lee (Alicia Vikander) ciber-ügynök kétes segítségével. Robogás, kapkodó kamera, verekedés, üldözés minden szinten, miközben
a kék képernyők előtt álló CIA háttércsapat átlag fél óránként bedobja
Snowden nevét. A szuper-problémamegoldó ügynök (Vincent Cassel),
a melón túl, maszekban is igyekszik Bourne skalpját megszerezni. Szuper
akciójelenetek (Athéni tüntetés közben menekülő ügynökök), száguldó
autók és motorok, rohanó pasik és nők hatalmas pisztolyokkal.
Daemonnak nem kellett sokat küzdenie a szövegkönyvvel, alig szólal
meg a filmben. Annál többet néz viszont, a szokásos iskolásfiús Daemon-tekintettel. Daemon - aki nekem a Tégla óta egyik kedvenc színészem - ebben a filmben bár hozza a figurát, kissé fáradtnak tűnik. A
sztoriban viszont van még egy-két rész. Ezért (is) érdemes megnézni.
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Hozzávalók:
1 nagy, vagy 2 kicsi csirkemellfilé
4-5 db közepes burgonya
2 db sárgarépa
1 db vöröshagyma
4 db tojás
savanyú uborka
1 doboz konzerv zöldborsó
majonéz
só, bors
olívabogyó
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„Négy különböző nemzetiség képviselője volt az asztalnál: egy amerikai gyalogos, egy francia őrvezető, egy
angol géppuskás és egy orosz hússaláta. A gyalogos,
az őrvezető és a géppuskás a padon foglaltak helyet,
a hússaláta az asztalon, egy tálban.”
Rejtő Jenő
A három testőr Afrikában

Az orosz konyha nevezetes előétele az orosz hússaláta vagy Olivje saláta. A saláta a nevét a 19. század közepén kapta megalkotójáról, Lucien
Olivierről, a moszkvai Ermitázs („Ermitage“) étterem belga származású
főszakácsáról.

Elkészítése:
A zöldségeket és a tojásokat megfőzöm. A csirkemellet felszeletelem, grillen
megsütöm, sózom, borsozom. Minden alapanyagot apróra vágok, és a majonézzel ízesítem. Az elkészült salátát olívabogyóval díszítem.

A saláta története egészen a 20. század 30-as évekig tartott. A receptet
Lucien Olivier helyettese a 19. század végén lemásolta és a Moszkva
hotel éttermében tálalta fel. 1905-ös forradalmat követően Lucien Olivier visszatért hazájába. Időközben a saláta is új nevet és részben új összetételt kapott, így volt fővárosi-, ünnepi-, újévi saláta is. Oroszországban
a szilveszteri vacsora elképzelhetetlen az Olivje saláta nélkül, de más
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családi ünnepeknek is fontos étele.
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Festő a Damjanits utcából

Dr. Kesztyűs Ferenc festőművész
Szlovákia Ipolybalogi templomának belső
falára került az „Öfelsőge a Szent Korona”
című tűzzománc, melyet a művész megbízásra készített fiával, Kesztyűs Tiborral. A
műalkotás egy adomány, melyet magánemberek finanszíroztak. Az alkotást augusztus
7-én délelőtt avatták fel, egyházi és közéleti
szereplők részvételével. A művész beszél lapunknak munkásságáról.
Minden nap történik valami a művészeti
munkásságommal kapcsolatban. Sok magyar
és külföldi kiadványban szerepel rólam bemutató anyag, például az American Hungarian
Panorama-ban. Külföldi vándorkiállításaimnak se szeri se száma, Melburne-től Sidney-ig.
(A művész egy érdekes – bár minőségére nézve csapnivaló – kiadványt mutat az európai
művészekről, melyben Ő is, és festőművész
fia is szerepel.) A Párizsi Independent Szalon
kiállító művésze is vagyok. Minden kiállításukon nem tudok ugyan részt venni, millió
helyen járok a világban. Itthon a Pataki Művelődési Központban rendeztem meg az ő kiállításukat. A Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület a Párizsi Independent
Szalon kinyújtott karjaként jött létre, melynek
először Pogáőny Ö. Gábor mellett titkára,
majd helyébe lépve elnöke lettem.
Minden évben kiadványt készítettünk a kiállító művészekről. Minden évben más művészeket hívtam meg. Mint magyar-nemzetközi
újságíró sok új művészt mutattam be nemzetközi lapokban, ahol rovataim voltak.
Van két világraszóló képzőművészeti találmányom, az egyik a szilikon művészfesték, a másik pedig a tűzzománc festék. A művész által
ezekkel a festékekkel készített képek beírják
magukat a világ képzőművészetének a törté-
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netébe, mert üzeneteket közvetítenek a mából
a jövőbe. Egy a Zsenik bölcsője című könyvben a magyar feltalálók között is megjelenek.
Kibédi Ervin portréjával szerepelek ebben a
kiadványban.
Sok mindent csináltam az életemben, például
újságírókat és tévéseket is tanítottam az újságíró akadémia keretében. Ötvenhárom éve
képzőművészeti magániskolám is van. Ez az
iskola nemzetközi hallgatók számára nyújt
képzést. Sok kiállítást is megnyitok.
Annak idején a Szovjetúnió ipari létesítményeit (például a Bajkál-Amúr vasútról) propagáló plakátjait is én terveztem. Sok referenciafilmet is készítettem a nyolcvanhárom
évem alatt.
Gyerekkorom óta foglalkozom képzőművészettel, bár zenésznek készültem. A felmenőági rokonaim között sok a művészember,
de öcsém is szobrász. Édesapám cimbalmon
játszott. Azt nem tudom, milyen zeneművész
lettem volna, de hogy milyen festőművész vagyok, azt most már tudom. Gyerekkoromban

Heted7
Sarkadon az Éden tóhoz jártunk a barátaimmal játszani. Ott láttam először a temetőnél
egy háromlábú állványon festő művészt. Innentől kezdve támadt fel az érdeklődésem
a festés iránt. Először a háromlábú állványt
vittem Laci bácsival, Ő pedig sokat tanított,
magyarázott. Az iskolában aztán kitűntem a
rajzaimmal. Később az iskolai rajzokból ös�szeállított kiállításon mindig első-második díjas lettem. Majd a Képzőművészeti Főiskolára
tanácsoltak. Elsőre megkésve jelentkeztem,
ezért a Festő- Mázoló Válallatnál kezdtem
dolgozni. Gyerekeket tanítottam rajzolni-festeni, közben az Országház felújításán dolgoztam mint díszítő festő. Később aztán felvettek.
Mint hogy nem volt meg az érettségi bizonyítványom, ezért előbb le kellett érettségiznem,
majd a főiskolán belüli változások miatt, édesapám tanácsára inkább a jogra jelentkeztem
Szegeden, amit el is végeztem. Az egyetem
után újra a díszítő festésben találtam meg a
boldogságom.
De vissza a képzőművészethez: az első kiállításom Szegeden nyílt meg, elsős egyetemista
koromban. Azóta 270 nemzetközi és hazai
önálló kiállításom volt, a csoportos kiállításokat nem számolva, Párizstól Olaszországig.
Bankogban is vannak állandóan kiállított képeim, ma is.
Lejegyezte: mfl
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Színház az egész...

R S9 Színház Nevezz Te is

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

Kü lönl eg es s ég eket a já n lun k a z R S 9 S zí n h á z sz e p t e m be r i m ű sor á ból

S Z ÍNHÁ ZA K ÉJSZ A K Á JA

9. 17. szombat 12:00 - 03:00
SZÍNHÁZTEREM
12:00 Kísértetkastély drámajáték 9-14
éveseknek Szedres Rita vezetésével (drámajáték)
15:00 Parádi József és az Álomszínház
(playback színházi előadás)
19:30 Bolondok hajója (előadás)
22:30 Szomjas férfiak sört isznak helyettem (előadás)
RS9+ VALLAI KERT
12:00 Tollfosztás (filmvetítés)
14:00 Gyulavári Ágnes Mozdulat, Improvizáció, Alkotás a Lábán Rendszer
mentén
16:00 Szorgalmas és Rest lány (előadás
nemcsak gyermekeknek)
19:00 L1danceFest 2016 – 15 év! / John
HEGRE (NO) Koncert / Céline LARRÈRE (FR) & John HEGRE (NO) Average
Bastards (ingyenes)
21:30 Félonline.hu felolvasóest
23:00 Józan Babák Klub (playback színházi előadás)
0:30 Szemgödrünkben kihűlt ezüst
(verses - zenés előadás)
FEHÉR TEREM
12:00 Maszk készítés, smink készítés
gipszből kiöntött maszkokat festenek,
díszítenek az érdeklődő gyerekek.
14:30 Láthatatlan kiállítás - Barkó Tamás
Workshop
17:00 Kollázs és versek - Túri Hajnal
művészetterápiás foglalkozása
felnőtteknek
21:00 Krulik Zoltán - Horgodra tűztél
Uram - Petri dalok
23:30 Karaoke

Heted7

Z ö l d szofi
2016. szeptember 21. szerda, 19:30
2016. szeptember 22. csütörtök 19:30
ZÖLD SZOFI
dohánybolti egypercesek
A Budapesti Anarchista Színház előadása
„Hogy a tüdőbeteg nagypapa kezelésére
összegyűjtsék a pénzt, a Szalai család elhatározza, hogy Nemzeti Dohányboltot nyit.
Mindenüket pénzzé teszik, hogy kinyithassanak, ám az üzlet nem váltja be a hozzá
fűzött reményeket. Uruguay-i nagynénjük
tanácsára úgy döntenek, hogy marihuánát
fognak árulni a dohányboltban.”
Főbb szereplők:
Károly, a nagypapa – PAIZS Miklós
Karesz, Apu – HORVÁTH András
Karcsi, Fiú – SEBŐ Ferenc
Nagymama, Károly felesége – HORVÁTH
András
Anyu, Karesz felesége – SEBŐ Ferenc
Uruguay-i nagynéni – PAIZS Miklós
Marcsi, a szomszéd lány – PAIZS Miklós
(csak hangban)
Orbán Viktor – KOVÁCS Gergő m.v.
Díszlet – FEKETE Anna
Jelmez – GAZDAG Hajnalka
Website – KOVÁCS Gergő
Figuraterv – ARATÓ Ági
Rendezőasszisztens – BALOGH Orsolya
Írta és rendezte: SEBŐ Ferenc
Csak felnőtteknek.
az előadás hossza: 90 perc
14

a 7. kerületi futóversenyre
Szeptember 24-én harmadik alkalommal kerül megrendezésre a közeli Városligetben a 7. kerületi Futó- és Gyaloglónap, melynek
fővédnöke Vattamány Zsolt polgármester. Az elmúlt két évben sikerrel debütált a rendezvény, melynek nem titkolt célja, hogy a kerületi lakosok közelebb
kerüljenek a sporthoz és a sportos életmódhoz. Az önkormányzat nemcsak
nyereményekkel, hanem jelentős nevezési kedvezménnyel igyekszik ösztönözni az erzsébetvárosiakat a versenyen való részvételre. Az Erzsébetváros Kártyával rendelkező nevezők részére 50% kedvezményt biztosít a rá vonatkozó
időarányos sávos alap nevezési díjból a Budapesti Sport Iroda.

7. kerületi Futó- és Gyaloglónap

Időpont, helyszín:
2016. szeptember 24.
Városliget, Olof Palme sétány,
a Királydomb közelében.
Tervezett távok:
3×1507 m váltó
1507 m futás
1507 m gyaloglás
5007 m futás
Nevezés interneten szeptember 21-ig.
Nevezés személyesen (Erzsébetváros Kártyával 50 % kedvezmény)
• előzetesen a BSI-ben (1138 Budapest, Váci út 152.)
szeptember 22-ig -hétfőtől péntekig- munkanapokon 9:00-17:00 között
• versenyeinken az információs sátorban
Iskolai kollektív nevezés leadására csak előzetesen, legkésőbb szeptember 21én lesz lehetőség.
• a helyszínen a versenyközpontban
szeptember 24-én 14:00-tól, legkésőbb a futam rajtja előtt 30 perccel.
Egyéb nevezéssel kapcsolatos kérdéseket a nevezes@futanet.hu címre várják.
Minden további információ: www.futanet.hu weboldalon.
fotó1: _Heted7_150926Futonap0009
fotó2: 160612Maratonvalto0007_crop
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A tudomány és kultúra
erzsébetvárosi nagykövetei

Perényi Eszter
hegedűművész
(1943)

A zenei művészcsaládból jött Perényi Eszter már kész hegedűművészként végezte el
1968-ban a Zeneakadémiát. Egyedi játékával számos hazai és nemzetközi verseny
győztese, díjazottja. A világ csaknem összes országában koncertezett, számos rádió-,
televízió-, lemezfelvétele készült el. Hazai és nemzetközi kurzusokon tanít. Több évtizeden át kifejtett kimagasló színvonalú szakmai tevékenységért, Erzsébetvároshoz
kötődő lokálpatriotizmusáért, Erzsébetváros Díszpolgára címet kapta meg 2009-ben.
Perényi Eszter 1943. december 15-én született Budapesten muzsikus családba, ahol a
komolyzene a mindennapok része volt. A család meghatározó volt ugyan, de a fiatal
kamaszlányra egy iskolai fogalmazásában bevallottak szerint David Ojsztrah hegedűművész játéka volt nagy hatással. Ez döntötte el, hogy a hegedű lesz a hangszere.
Igaz nővére a zongorát választotta, öccse, Perényi Miklós pedig a csellót.
Az iskolai fogalmazását nagyképűnek és pofátlannak minősítő tanár tévedett. A fiatal,
mosolygós tehetségből világhírű művész lett.
1961-ben kezdte meg tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Kovács
Dénes tanár úr növendékeként 1968-ban végzett, és a zenei világ hamarosan felfedezte.
Férjhez ment a filmvilág híres képviselőjéhez, Bujtor Istvánhoz. Szólistaként és kamarazenei formációkban szerte a világon koncertezik, igen sok rádió-, televízió- és lemezfelvétele őrzi játékát. Kamarazenei partnerei között szerepel többek között Perényi
Miklós, Jandó Jenő, Várjon Dénes, Prunyi Ilona, Kiss Gyula, Rohmann Imre. Számos
hazai és nemzetközi zenekarral is fellépett (Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Magyar
Rádió Zenekara, Liszt Ferenc Kamarazenekar, Budapesti Vonósok, London Symphony
Orchestra, Bamberg Symphony Orchestra, RAI Symphony Orchestra) olyan karmesterekkel, mint Erich Leinsdorf, Kertész István, Yuri Simonov, Medveczky Ádám, Lukács Ervin, stb.
Repertoárja a zeneirodalom legkülönbözőbb műfajaira terjed ki, kiemelten foglalkozik
kamarazenével és kortárs zenével is. Több zeneszerző is kifejezetten neki írt műveket,
pl. Soproni József, Kocsár Miklós, Petrovics Emil, Bozay Attila, Sári József, Láng István.
Rendszeresen tanít hazai mesterkurzusokon, Budapesten és más városokban, de nemzetközi kurzusokon is, például Kínában (Peking, Shanghai, Tienchin), Spanyolországban, Madridban, Belgiumban, Brüsszelben és Hollandiában, Amszterdamban. Állandó meghívott kurzusvezető a Bécs-Budapest-Prága nyári akadémián, a Semmering-en
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2011-12-ben a tokyoi Geidai Egyetem vendégtanára. Gyakorta tagja nagy nemzetközi
hegedűversenyek zsűrijeinek, kiemelve néhányat: a budapesti Szigeti-Hubay Versenyen, a moszkvai Yampolsky-versenyen, az angliai Menuhin-versenyen, a bécsi Kreisler-versenyen vagy a poznani Wieniawski-versenyen, és az osakai Kamarazenei Versenyen. Sok kortárs művet mutatott be, vagy neki ajánlottak műveket.
1975-ben volt alma materében tanítani kezd, 1998-tól pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen professzora, 2006 és 2010 között a Vonós Tanszék vezetője is egyben.
Sikeres oktatói tevékenységének köszönhetően, a híres erzsébetvárosi komolyzenei
professzor növendékei sikerrel szerepelnek hazai és nemzetközi versenyeken. Kezei
alatt tanult többek között Somogyi Péter, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Banda
Ádám és Kállai Ernő is.
Számos hazai és nemzetközi verseny győztese, illetve díjazottja, 1987-ben Liszt Ferenc-díjas, 1989-ben Érdemes művész, 1995-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend
kiskeresztjét kapta meg, 2002-ben Bartók–Pásztory-díjas, 2007-ben Kiváló művész és
több évtizeden át kifejtett kimagasló színvonalú szakmai tevékenységért, Erzsébetvároshoz kötődő lokálpatriotizmusáért, Erzsébetváros közössége az Erzsébetváros Díszpolgára címet adományozta Perényi Eszternek 2009. november 19-én.
„Csak később, utólag jön rá az ember, hogy a jó tanároknak, akik hatással voltak rá,
mindenképpen sokat köszönhet.” (Perényi Eszter)
(MAG)
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Polgármesteri Hivatal

nyár utolsó hónapjában, augusztus
15-én nyitjuk meg első kiállításunkat
a nemrég teljes felújításon átesett dísztermünkben. Kiállítónk az egri születésű Permay Vilmos, a tárlatot Csík István Munkácsy- díjas festőművész nyitja meg 18 órától,
fuvolán közreműködik Permay Mária. A
festmények augusztus 28-ig tekinthetők
meg az ERöMŰVHÁZ rendezvényeihez igazodó időpontokban, illetve előzetes telefonos egyeztetés alapján, ingyenesen.
K11-ben is kiállítással köszöntjük az őszt,
szeptember 1-én, este 18 órától tartjuk Basa Anikó festőművész „Rezonancia”
című tárlatának megnyitóját, amely során
Garami Gréta művészettörténész köszönti
a vendégeket. „Keresztrejtvény - In memoriam Hajdú Sándor” címmel a Spanyolországban élő magyar fotóművész, Hajdú
Mónika kiállításának adunk otthont, szeptember 2-án, 16 órától. A művésznő elhunyt
édesapjának állít emléket fotósorozatával,
szeptember 30-ig várjuk az érdeklődőket
minden nap 9 és 18 között Wesselényi utcai
épületünkben.
gyedülálló, kettős fotókiállításra invitáljuk
a műkedvelő közönséget szeptember
6-án, este 18 órától. Az „Orkesztika” néven
futó művészeti projekt középpontjában
a mozdulatművészet és a tánc áll: a „Kalaznói repülés” fantázianevet viselő kiállítás
olyan elismert fotósok anyagából áll, mint
például Baán Katalin, Danis János és Fabó
Katalin. Ezzel párhuzamosan tekinthetjük
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meg Csorba Károly „Mozdulatművészet
Babits est” című kiállítását is. A megnyitó illeszkedve a tárlat témájához és tematikájához – Lőrinc Katalin táncművész előadásával kezdődik, Kövesdi Attila színművész és
a Magyar Mozdulatművészeti Társulat tagjainak közreműködésével a zene, a tánc és
költészet egyszerre elevenedik meg a színpadon. A kiállítás szeptember 20-ig látogatható, ingyenesen.
sztől újra várjuk az „Utazó teaház” közönségét, szeptember 15-én délelőtt
11 órától a díszteremben tartja soron következő előadását Dr. Tóth József, amelynek témája ezúttal Nagy Imre fordulatokkal teli életútja lesz. „Budapest Happines
Week 2016” – Boldogság hét a K11-ben,
szeptember 11. és 17. között! Egyhetes rendezvénysorozat, négyféle programmal: interaktív workshopok és játékok, előadások,
zumba, latin tánc, jóga és egyéb sportolási
lehetőségek - mindezek a boldogság és az
egészséges életmód jegyében. Bővebb információk, részletes programok hamarosan
a K11 honalapján és Facebook oldalán,
valamint a www.bphappinesweek.comon.
zúton is szeretnénk tájékozatni tisztelt látogatóinkat, hogy a Róth Miksa Emlékház
egész augusztusban zárva tart. További információkért kérjük látogassanak el web-és
Facebook oldalunkra, rendezvényeinkre
nagy szeretettel várjuk Önöket.
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1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Tel.: 06-1/462-3100
1076 Budapest, Garay u. 5.
Tel.: 06-1/462-3300

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):
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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