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A könyvelő

>>> 18. oldal

Film

Az ERöMŰVHÁZ
programjaiból:

>>> 6. oldal

Bagdy Emőke

november 23.
Babra zenekar

november 24., K11
Presto Kamaraegyüttes

Wichmann Tamás
>>> 8. oldal

december 4.

Emlékezés a régi szép időkre

Bemutató az Örkény Színház Stúdióban

>>> 16. oldal

>>> 14. oldal
Spinoza: 5 . o l da l

2016. november
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„A Nemzeti Filharmonikusok mély gyász-

Ajánló
Kedves Olvasók!

szal tudatják, hogy Kocsis Zoltán hosszú,
méltósággal viselt betegsége után ma

S

zomorú hírrel kell kezdenünk
novemberi számunkat: meghalt
Kocsis Zoltán. Halála nem csak
a magyar zenei élet, de a világ
zenei közösségének is hatalmas
veszteség.
z RS9 Színházban másodjára
rendezik meg a Vallai Péterről elnevezett Kortárs Művészeti
Fesztivált.
Spinóza Színházban Gábor
György tart bibliai idegenvezetést, Sándor Anna beszélgetőtársaként.
könyvelő című filmet nem a kliséi miatt, hanem a remek dramaturgia okán ajánlom figyelmükbe.
rzsébetváros sportnagykövetei
közül Wichmann Tamást mutatjuk be. Bár, olimpián „csak” második helyezést ért el, de öt világbajnoki címet tudhat magáénak.
a sport, akkor foci, ha foci, akkor Albert Flórián, aki simán belefért volna az Aranycsapatba.
Bethlen Téri Színházban kivételesen 40% kedvezményt kapnak az erzsébetvárosi lakosok.
örsi István írásából készült stúdiódarabban remekel az Örkény Színházban Znamenák István.
égül, engedjék meg, hogy egy
receptet ajánljak: a tökkrémlevest.

délután meghalt. A halála utáni űr felmérhetetlen”- jelentette be a gyászhírt
vasárnap a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. Kocsis Zoltán, a magyar zenei élet

A

egyik legjelentősebb és legsokoldalúbb
egyénisége, Kossuth- és Liszt Ferenc-dí-

A

jas, Corvin-lánccal kitüntetett Érdemes
művész, a nemzetközi élvonalhoz tartozó karmester, zongoraművész és zene-

A

szerző 64 évet élt.
2016.11.06

E
Tóth Tibor
főszerkesztő
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Örkény Kert, 2016
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Programok november-december

23.október, szerda 20.00 óra
Grup Hanan

- vendég: Lantos Zoltán hegedű

Szimpla Kert

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

Hannah Berger legújabb világzenei együttese a Grup hanan, amelyhez örömmel csatlakozik Lantos Zoltán a hegedű egyik legnagyobb
utazója. Hannah a török tradíciók mentén öntötte formába tehetségét, mely zene misztikusan tud párosulni rengeteg műfallyal.

Fotó: Yulia Gulay

24-27. november

II. VALLAI PÉTER
KORTÁRS ELŐADÓMŰVÉSZETI FESZTIVÁL

Vadnyugat

Az avantgárd
Wrocław története
Ludwig Múzeum
A kiállítás a hatvanas évektől
napjainkig terjedő időszakban készült képzőművészeti alkotásokat,
filmeket, fotódokumentumokat és
hangfelvételeket mutat be – ös�szesen majdnem ötszáz munkát a
wrocławi vizuális művészet, építészet, urbanizmus, színház, film,
dizájn és a mindennapi élet területéről. A több éves kutatáson
alapuló projekt nem a wrocławi
művészet történetét mutatja be,
hanem magát a várost, annak
művészetén keresztül.
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30.

november, szombat

19.00 óra

Talmud, Tóra
és a többiek

Gábor György előadás sorozata

RS9 Színház

Címünk: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 10.
Telefon: +36 1 2696610

29.november, kedd 19.00 órától
A tizedik vőlegény

– A Duna Táncműhely előadása

Bethlen Téri Színház
Címünk: 1071 Budapest Bethlen Gábor tér 3.
+36 1 342 71 63 www.bethlenszinhaz.hu
A Nemzeti Táncszínház vendégelőadása
Erre az előadásra jegyek kizárólag a Nemzeti Táncszínház jegyértékesítő helyein válthatók. A Bethlen
Téri Színházban csak az előadás kezdése előtt egy órával van lehetőség jegyvásárlásra.

Minden vasárnap reggel 9-től:

Bibliai idegenvezetés értelmiségi
analfabétáknak
Az előadás a Duna Táncműhely eredetileg 2001-ben bemutatott, és azóta is az egyik legsikeresebb produkciója, amely ezúttal új szereposztással
látható.

Beszélgetőtárs: Sándor Anna

Szereplők: Bódi Dávid, Bonifert
Katalin, Kanozsai Ákos, Kolumbán
Norbert, Kriston Fruzsina, Kuzma
Péter, Soós Gyula András, Szabó
Csaba, Végh Tamás
Zene: Kiss Ferenc, Korom Attila,
Küttel Dávid
Rendező-koreográfus: Juhász Zsolt

„Én semmit nem tudok a Bibliáról.”
A Spinoza ezt most könnyedén
és humorral pótolja.
Jegyár: 2.000 Ft

Támogatók: Nemzeti Táncszínház,
SÍN Kulturális Központ

Szimpla Kert Háztáji Piac

1075 Budapest Kazinczy utca 14.
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Idegenvezető: Gábor György,
filozófus

Cím: 1095 Budapest, Komor Marcell
utca 1. Telefon: +36 1 555 3444

Címünk: Spinoza Ház, 1074 Budapest, Dob u. 15.
Nyitva: H-V 8-23h . Tel: (1) 413 7488
http://www.spinozahaz.hu/
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Rendező: Gavin O’Connor
Zenéjét szerezte: Mark Isham
Operatőr: Seamus McGarvey
Art director: John Collins
Szereplők: Ben Affleck, Anna
Kendrick, J. K. Simmons, Jon
Bernthal, Daeg Faerch
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No, akkor most számoljunk: volt úgy-e, az Esőember-ben Dustin Hoffmann,
aztán a Bruce Willis által védelmezett kisfiú Miko Hughest, és most: Ben
Affleck, a szuperhős könyvelő, Wolf. Mi a közös bennük? Autisták. Elég sok
közhely hallható, olvasható, látható az autistákról. Ezek a filmek is hozzák a
formájukat. Tipikusan atipikus minden figura. Még is, A könyvelő jó film, és
ezt a dramaturgia teszi. A recept egyszerű volt: végy egy problémás kisfiút,
aki egy hivatásfűggő apa által vezérelt családban megtanulja, hogy túl
kell élni, hogy nem csak erősnek kell látszani, de erősnek is kell lenni, ha mások vagyunk, mint a többiek. (Később kiderül majd, az anya kiszáll ebből a
játékból.) Aztán, a gyerek megtanul túlélni...
A kisfiú előbb katona lesz, majd börtönbe kerül, ahol a gengszterek ügyeit
intéző könyvelő haver beavatja, a “nagy pénzmosó titok”-ba, majd átveszi a jobb sorsra szenderült előd helyét. Kockázatos melókat vállal egy
látszólag piti könyvelőiroda álcája mögött, bár a pénzt és aranyat elteszi, a kedvence egy Pollock kép. Aztán egyszer csak rákattan egy befejezetlen melóra, egy robotikai cégnél (hol másutt...), ahol hogy-hogy nem,
egy könyvelőlány bukkan fel. Őt igyekszik aztán a film hátralévő részében
megvédeni, mivel a jófiúkról kiderül, hogy valójában rosszak. Nem árulok
el titkot, ha azt mondom: hősünk teljes sikerrel jár. A lány meg lesz védve.
Persze, hogy van a képben, egy nyugdíj előtti kormányhivatalnok némileg pszichodelikus múlttal, és az ő segítője, az általa az ügy érdekében
megzsarolt elemzőnő. Úgy selytjük persze, hogy lesz valami családi szál, az
apára gondolunk, de ő egy ponton (szó szerint) kilőve. Marad a tesó, és ez
be is jön. Affleck egyetlen arckifejezéssel játssza végig a filmet. Na jó, kétszer elmosolyodik. A film még is jó, mert a puzzle darabjait úgy rakja össze
Gavin O’Connor, a rendező, ahogy a film elején egy autista kisfiú: a képpel
lefelé, csak a szürke hátlapot nézve. Végül, az utolsó elem is a helyére kerül: megértettük ki-kivel van és miért.
MFL
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A sport erzsébetvárosi nagykövetei

Wichmann Tamás
kenuvilágbajnok

„Még soha nem adtam interjút, amelyben
ne kérdezték volna meg, mi történt velem
Moszkvában, illetve, hogy elégedett vagyok-e a pályafutásommal. Erre mindig
ezt választoltam, most sem teszek másként:
elégedett vagyok, de vannak nagy fájdalmaim, és egy olimpiai arannyal lett volna
teljes és egész a pályám. Ha azonban abból
indulok ki, hogy hétévesen nyolc napig kómában feküdtem, édesanyám valósággal
kiimádkozott a halálból, akkor megértik,
nem lehetek elégedetlen.” (Index, 2008)
Wichmann Tamás Budapesten született,
1948. február 4-én második fiúgyermekként. A magyar vízi sport meghatározó
egyénisége kilencszeres kenuvilágbajnok,
háromszoros Európa-bajnok, kétszer
olimpiai második, egyszer olimpiai harmadik helyezett, 37-szeres magyar bajnok!
Gyermekkori súlyos balesete után kezdett
sportolni – először a boksszal erősítette
lábait, majd elkezdett kenuzni. Boksszal
is próbálkozott, mindemellett titokban
Sándor Csikar szeretett volna lenni. Igazi egyéniséggé vált, határtalan kitartása,
akaratereje, szorgalma és lelkesedése a
magyar sportélet egyik legkiemelkedőbb
egyéniségévé tette. Igazi példaképpé válva
a fiatal nemzedékeknek. Tizenhét évesen
már felnőtt magyar bajnok, húszévesen a
mexikói olimpia ezüstérmese Petrikovics
Gyulával.
Egykor Magyarország egyik legnépszerűbb sportembere volt. 1978-ban meg-
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kapta az UNESCO fair play díját, amelyre
a mai napig is méltán lehet büszke.
A kilencszeres világbajnok, magyar bajnok kenust ha hagyják több számban
indulni, még sikeresebb lehetett volna.
Csak az olimpiai győzelem hiányzik az
életéből, pedig háromszor is úgy ment
ki, hogy esélyes volt, de végül ezüstig és
bronzig jutott. 1980-ban, Moszkvában
pedig mindenki nagy megdöbbenésére
csak a kilencedik helyen érkezett a célba,
messze lemaradva az élmezőnytől.
Pályafutását az MTK-VM színeiben fejezte be. Visszavonulása után az MTK
Örökös Tiszteletbeli Tagjává választotta, valamint aranygyűrűvel tüntették ki.
Részt vesz a Nemzetközi Gyermekmentő

Heted7
Sportegyesületei: 1962-1966: MHS, 19661971: Egyetértés, 1971-1975: VM Egyetértés, 1975-1983: MTK-VM

Szolgálat programjában.
Tamás 1967 óta Erzsébetváros lakója. Jeleskedik a műemlékvédelemben – minden év decemberében megkoszorúzzák
Schneider József híres kártyafestő mester
emléktábláját. Az ő nevéhez fűződik a Király utca-Kazinczy utca sarkán található
játszótér elődjének létrehozása, amely ma
a Tom Lantos park nevet viseli, melyet
a Kazinczy utcai építkezési roham gátjaként fellépve őrizhetett meg a kerület
szabad területként. 1987-ben egy kultikus
kocsmát alapított Erzsébetvárosban a Kazinczy utcai Wichmann kocsmát, amely
akkor a kenusok védőszentjének nevét,
Szent Jupátét viselte. Alapító, tulajdonos,
vendégeit szórakoztató gitárművész és
főszakács is volt egyben! Az alternatív
vonalat képviselve, tartalmas kvízjátékokkal, beszélgetésekkel, az egymásra találás
lehetőségével biztosít kulturált szórakozási formát az erzsébetvárosi polgárok
részére.
(MAG)

Wichmann Tamás Pazar eredménylistája
és kitüntetései nagyon összefoglalva:
Olimpiai 2. helyezett 1968 és 1972; olimpiai 3. helyezett 1976, olimpiai 4. helyezett 1980, olimpiai 9. helyezett 1980.
Világbajnok: 1970 Koppenhága, 1971
Belgrád 2 számban is!, 1974 Mexikóváros,
1977 Szófia, 1979 Duisburg, 1979 Duisburg, 1981 Nottingham, 1982 Belgrád. 5
alkalommal volt világbajnoki 2. helyezett
és 5 alkalommal a dobogó harmadik helyén is átvehette világbajnoki bronzérmét!
Európa-bajnok 1967 Duisburg, 1969
Moszkva, 1969 Moszkva.
Felnőtt magyar bajnok 37 alkalommal és
az év magyar kajakozója és kenusa 1967,
1969, 1971, 1972, 1979-ben.
UNESCO Fair Play-díj (1978)
Az év magyar sportolója (1979)
A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2008)
Erzsébetvároshoz kötődő lokálpatriotizmusáért, több évtizeden át kifejtett kimagasló sportteljesítményéért 2013-ban Pro
Urbe Erzsébetváros díjjal tüntették ki.
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Tökkré

Elkészítés:
Vágjuk a tököt félbe, és távolítsuk el a magokat és a tök húsos részét.
Vágjuk a tököt nagyobb darabokra. Hámozzuk meg a hagymát, és vágjuk
kockákra. Tegyük a vaníliarudat az edénybe és adjunk hozzá ízlés szerint köményt, curryt, apróra vágott csilipaprikát és szerecsendiót. Keverjük az egészet
össze a zöldséglevessel. Főzzük körülbelül 30 percig. Adjunk hozzá egy szál rozmaringot. Vegyük le az edényt a tűzről, távolítsuk el a rozmaringot és a vaníliarudat és öntsük hozzá a tejszínt. Turmixoljuk össze az egészet. Ízesítsük a levest
sóval és borssal.
Összetevők
1 közepes méretű sütőtök
0,5 hagyma
1 vaníliarúd
1 csili (szárított)
1 liter zöldségleves
1 szál rozmaring (kicsi)
200 ml tejszín
szerecsendió (frissen reszelt)
római kömény
curry por
só
bors
olívaolaj

Recept

A sütőtök kedvező élettani hatásait már az indiánok is ismerték, kígyómarást
kúráltak a segítségével és szeplő eltüntetésére is használták.
Napjainkban tudományos kutatások támasztják alá, hogy a sütőtök kalcium,
cink, mangán, réz, vas, foszfor, C-vitamin, karotin, biotin, niacin, pantoténsav,
A, B1, B2, B6 vitaminok és folsav tartalmának köszönhetően egészségmegőrző,
gyógyító hatással bír. A sütőtök alkalmas gyulladásos betegségek kezelésére,
különösen nagy hatékonyságot mutat megfázásos, meghűléses megbetegedések esetében, de alkalmazható tüdőgyulladás és egyéb tüdőkárosodások kezelésére is. A sütőtök enyhíti az allergikus köhögést, tüsszögést, csökkenti az
asztma rohamokat.
Fogyasztása szebbé teszi bőrünket, különösen a pattanások kezelésében jelenthet nagy segítséget. A népi gyógyászatban hashajtóként és béltisztítóként
használták. Fogyasztása jótékony hatást eredményez az emésztési gondokkal
küszködőknek. A sütőtök serkenti a máj működését, segít a szív és koszorúér
problémák megelőzésében, fogyasztásával csökkenthető a prosztatarák és a
szürkületi vakság kialakulásának kockázata.
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Emlékezés

Albert Flórián
Hercegszántó, 1941. szeptember 15. – Budapest, 2011. október 31.
Válogatott labdarúgó, az egyedüli magyar aranylabdás, a Nemzet Sportolója.
Az 1950-es évek végétől az első kiemelkedő képességű játékos. Nagyon fiatalon
lett elismert labdarúgó. Kiválóan cselezett,
labdáit vonzotta a kapu. Önéletrajzaiban
önkritikusan megemlíti, hogy nagyon szeretett játszani, de nem szeretett edzeni. Életpályája konfliktusokkal terhelt volt. 1974.

Magyar válogatott

Ferencváros
Albert Flórián pályafutása alatt végig, 1952től 1974-ig a Ferencváros játékosa volt. A
Ferencvárosnál bajnoki és különböző kupamérkőzéseit összeszámolva összesen 537
mérkőzésen lépett pályára a felnőtt csapatnál, ezeken 383 gólt szerzett. Háromszor lett
gólkirály, csapatával négyszer nyert magyar
bajnokságot, egyszer nyert Magyar Népköztársasági Kupát. 1965-ben megnyerték a Vásárvárosok Kupáját, miután 1–0-ra győztek az
olasz Juventus ellen.
1958. november 2-án debütált a felnőtt csapatban, mikor a Ferencváros a Diósgyőr ellen
játszott a Népstadionban. A mérkőzésen máris két gólt szerzett. 1960-ban bajnoki ezüstérmes lett a csapattal, és 27 góllal a gólkirályi címet is megszerezte. 1961-ben ismét gólkirály
lett 21 góllal, holtversenyben Tichy Lajossal.
1963-ban a Ferencvárossal bekerült a Vásárvárosok Kupája elődöntőjébe, azonban csak
a bronzérmet szerezték meg, mivel 3–1-re
kikaptak a Jugoszláv NK Dinamo ellen. Ezt
ellensúlyozta, hogy magyar bajnokok lettek,
majd a következő évben is megismétlődött a
siker. 1965-ben csak a második helyet szerezték meg a bajnokságban, de Albert 27 góllal,
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„Rendkívül szerény volt, rokonszenves a csapattársak számára is. Tisztelettudó, jó magatartású, jó modorú, intelligens fiatalember volt a
magánéletben éppúgy, mint a pályán. Nem rúgott meg ellenfelet. Amellett hihetetlen, bámulatos cselezőkészsége volt, ami kivételes adottság,
olyan, amit nem lehet megmagyarázni. Baróti
így könnyen és gyorsan megtalálhatta a nagy
hármast, Göröcs, Albert, Tichy személyében.
A külföld is fölfigyelt erre a csodálatos mozgástechnikára és gólérzékenységre. 67-ben megérdemelten ítélték neki oda az Aranylabdát.”
Szepesi György

immár harmadszorra, gólkirály lett. A Fradi
a Vásárvárosok Kupájában ebben a szezonban
is szárnyalt, ezúttal egészen a döntőig, ahol a
Juventus legyőzésével a kupát is megszerezték, Albert az 1965-ös Aranylabda szavazáson
pedig a hatodik helyen végzett.
„Mint Kosztolányi fái, úgy tartoztam az Üllői
úthoz. A rosszakaróim azt mondhatták, úgy
álldogál Albert a Fradi-pályán, mint az Üllői
úti fák, csak azoknak nincs csípőn a kezük.
Hát igen, valóban ott álldigáltam, még néha
csípőn is volt a kezem, de két álldigálás között
bemutattam néhány cselt, rúgtam néhány gólt,
szereztem némi örömöt több százezer futballbarátnak. Nekem a Fradi-pálya jelentett mindent, én, a vidéki kissrác, ott lehettem-lettem
valaki. Jó sorsom oda vezényelt, mert valahol
fenn úgy döntöttek rólam, hogy a Ferencváros
legyen az életem. Örömök értek, csalódások –
még vén fejjel is ¬–, barátok hagytak el, de talán nem túlzás, ezrek jártak miattam meccsre.
Ez volt a bázis, a futball anyaföld, ahová, mint
a fel-feldobott kő, mindig visszahulltam. ”
– Albert Flórián: Életem a Fradi, Ringier kiadó, 2007.

„Ő volt az a játékos, aki befért volna az Aranycsapatba is. 41 szeptemberében született, még
nem érte el a 18. életévét, mikor már a válogatott csapat tagja lett. Sőt, még a Puskás Öcsit is
megelőzte ezzel. Már 58-ban, 17 éves korában
meghódította a közönséget, mert csodálatosan
játszott, és nagyon viharos tapsot kapott a jugoszlávok elleni ifjúsági válogatott mérkőzésen.”
Szepesi György
1958-ban, 17 évesen lett válogatott játékos.
Előtte 25 évvel történt hasonló eset. Az egyre
eredményesebb csatársornak nem sokkal később már ünnepelt csillagává nőtte ki magát.
1959. június 28-án mutatkozott be a válogatottban Svédország ellen. A mérkőzés 3–2-es
magyar sikert eredményezett. 1959. október
11-én Belgrádban, élete harmadik válogatott
mérkőzésén három gólt is szerzett a Jugoszláv
válogatott ellen. Ezután eredményes volt Svájc
és az NSZK ellen is.
1960-ban bekerült az Olimpiai Magyar Válogatott keretbe is, a tornán a bronzérmet
szerezték meg. A válogatott csoportelsőként
jutott az elődöntőbe, ahol azonban Dániától
vereséget szenvedtek, majd a bronzmérkőzésen 2–1-re győzték le Olaszországot. Albert 5
gólt szerzett a torna során: egyet India ellen,

valamint kettőt-kettőt Peru és Franciaország
ellen. Az 1966-os világbajnokságon kiemelkedő játékot produkált, amire felfigyelt az európai sportsajtó. 1969. június 15-én Koppenhágában a Dánia elleni világbajnoki selejtezőn
súlyos sérülést szenvedett. 1974. május 29-én
elbúcsúzott a válogatottól is. Pályafutása alatt
75 válogatott mérkőzésen 32 gólt szerzett.

Utolsó évei és halála

2007. december 21-én délben átkeresztelték
az Üllői úti stadiont, a neve 2014 júliusáig Albert Flórián Stadion volt.
70 évesen, 2011. október 31-én hunyt el szívinfarktus következtében. 2011. november
6-án kísérték utolsó útjára, a budapesti Óbudai temetőben.
Szobra a Groupama Aréna főbejáratánál Kligl
Sándor alkotása.
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Színház az egész...

R S9 Színház

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

NOVEMBER 30. szerda
19:30 - 21:00

A HoldonGolf Projekt
bemutató előadása

Az első részben, egy diáklány a
doktorijára készül, pedig nem tudja, hogy négyből három nem tíz,
és hogy újspanyol nyelven a rózsát
nem úgy mondjuk, hogy Portugália
fővárosa nem Párizs. Egy darabig
sikerül is lepleznie ezt a fogyatékosságát, ám az összehasonlító filológia
fittyet hány a fogfájásra, s végső soron a konyhakés is csak politika. Az
emberek különben sem kérdeznek
semmit.
A folytatásban Máriás és Máriásné
vacsorameghívást kap, pedig nem
is ismerik egymást, mégsem ezért
késnek el. Kovácsék megállapítják,
hogy ha csöngetnek, soha senki
sincs az ajtó előtt, vagy éppen ellenkezőleg – bár ehhez gyóntatópapra is szükségük van. A faliórában
az ellentmondás ördöge dolgozik,
a krumpli ropogósra sül, de még
maga Sherlock Holmes sem képes
kideríteni, hogy ki szavatol a lady
biztonságáért. Tanulság: cipőpasztával nem lehet szemüveget fényesíteni.

Szereplők: Csépai Eszter, Cserje Zsuzsa, Hám
Bertalan, Illésy Éva, Kathy Zsolt, Makray Gábor, Maros Bernadett
Díszlet-jelmez: Cserje Zsuzsa
Rendező: Molnár Kristóf
Készült Ionesco: Különóra és A kopasz énekesnő című művei nyomán. Fordította: Vinkó
József és Gera György.
SZÍNHÁZTEREM (RUMBACH S. U. 9.)
120 PERC, EGY SZÜNETTEL
JEGYÁR: 2500 FT
14
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EMLÉKEZÉS A RÉGI SZÉP IDŐKRE

Heted7

Örkény Színház Stúdió

EMLÉKEZÉS A RÉGI SZÉP IDŐKRE
börtönmonológ
Eörsi István azonos című könyvének
felhasználásával a szöveget szerkesztette:
Bagossy László és Ari-Nagy Barbara
Eörsi István szerepében:
Znamenák István

Színházi jegyzet

látvány: Izsák Lili
dramaturg: Ari-Nagy Barbara
zene: Matkó Tamás
súgó: Horváth Éva
a rendező munkatársa: Tóth Péter
rendező: Polgár Csaba
Külön köszönet: Zsigmond Emőke,
Ficza István, Bíró Kriszta, Kókai Tünde, Sütő Anna, Takács Nóra Diána,
Máthé Zsolt, Nagy Zsolt, Vajda Milán, Mazura János
Bemutató: 2016. október 21.

Állunk a nézőtérre nyíló lengőajtók előtt, az Örkény Színház Stúdió (Asbóth utca 22.) előterében. Sajtóbemutató van: Emlékezés a régi szép
időkre. Oldaltáskával a vállán, küzdi át magát a
várakozók seregén egy férfi. A lépcsőre lépve kis
figyelmet kér. Znamenák István, Eörsi István szerepében kezd közvetlen beszélgetésbe velünk.
Nem igazi párbeszéd ez persze. Még is, az az
érzésem, beszélgetünk már az első pillanattól
kezdve, az előtérben induló előadáson, majd
bent a színházi térben is. Börtönmonológ, írják a
színlapon és tényleg, talán épp ezért van ez az
érzésem, mert az író behúz ebbe az önmagával folytatott diskurzusba, ebbe az ’56 idézésbe,
pontosan úgy, mintha jelen lennénk, mintha mi
válaszolnánk Neki, mintha lehetne egyáltalán
válaszolni azokra a bizonyos kérdésekre.
Mint minden jó tragédiában, ebben is fel-fel
csillan a humor, az irónia. Znamenák olyan magától értetődő természetességgel beszél, olyan
otthonosan mozog a kicsi és lufikkal zsúfolt színpadon, úgy nyitja-zárja az ajtókat, hogy amikor
magunkra hagy minket nézőket egy pillanatra,
valóban úgy érezzük: be vagyunk zárva, mi is.
Bár Eörsi szövege, ami felidézi a kádári időket,
de Znamenák röpít vissza minket az időben magabiztos helyismeretével ötvenhatba, pedig Ő,
csak tíz évvel később született. Színészi ezköztár,
lehetne mondani. „Teremtő képzelet”, okoskodhatnánk tovább. Talán, csak az ember, aki egy
másik ember sorsában meglátta/érezte a hétköznapi hőst. Próbáljuk felidézni magunkban a
darab legfontosabb üzenetét: „A bátorság nem
esztétikai kategória, és sajnálatra méltóak azok a
történelmi korszakok, amelyekben a politikai kockázatvállalás művészi erénynek minősül.”
Mikó F. László
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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

K

özeledik az év vége, beköszöntött az
igazi, csípős őszi idő, a szabadban már
kevésbé kellemes, ezért igyekeztünk minél
érdekesebb és változatosabb programokkal készülni látogatóink számára!
erlóczy Márton lesz a házigazdája
irodalmi estünknek, november 19-én,
este hat órától. „Elvonókúra” című előadásának vendégei Böjte József és Szabó
József lesznek, elővételes jegyár 800 Ft, a
helyszínen 1000 Ft!
tavalyi nagy sikerre való tekintettel
újra találkozhatnak Bagdy Emőkével
az ERöMŰVHÁZban! A könyvárusítással és
dedikálással egybekötött előadás témája
ezúttal a hit, remény, szeretet és a megbocsátás pszichológiája lesz. A november
23-án, este hat órakor kezdődő rendezvényünkre jegyek korlátozott számban még
vásárolhatók!
smét Esélyegyenlőségi napot tartunk! A
helyszín ezúttal az ERöMŰVHÁZ díszterme
lesz, november 24-én délelőtt érzékenyítő
programok, délután 3 órától pedig a Baltazár Színház előadása várja az érdeklődőket. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel
várunk!
gyanezen a napon a K11-ben a Babra zenekar lép színpadra, a koncertet
pedig a már megszokott jó hangulattal és
lendületes zenével bolgár táncház követi.
Kezdés este hétkor, elővételes jegyár 800 Ft,
a helyszínen 1200 Ft.
nnepváró adventi koncertet ad december 4-én az ERöMŰVHÁZban a
Presto Kamaraegyüttes! A karácsonyi dal-
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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):
lamok délután 3 órától csendülnek fel, belépőjegy 500 Ft-ért a helyszínen a rendezvény előtt váltható.
zintén a K11 ad otthon új filmklubunknak,
amely novembertől minden hónapban
lebilincselő filmekkel várja az érdeklődőket.
Banai Katalin moderálásával december
7-én a luxemburgi-francia-belga vígjátékot, A legújabb testamentumot vetítjük.
Ingyenes programunk este fél nyolckor kezdődik.
z „Éltem egyszer, én Márai Sándor” –
nagyszabású tematikus kiállítással zárjuk az író életművét, szellemiségét bemutató előadássorozatunkat az ERöMŰVHÁZ
új galériájában. A Márai életét bemutató
képi anyagokat a Petőfi Irodalmi Múzeum
bocsátotta rendelkezésünkre, a hozzájuk
tartozó leírásokat pedig a Márai-hagyaték
kezelője és a sorozat állandó előadója, Mészáros Tibor készítette. A kiállítás december
8-ig látogatható, az este hat órakor kezdődő záró rendezvényen közreműködik Hirtling István színművész és Mészáros Tibor, a
belépés díjtalan!
ovábbi információ, jegyárak a www.eromuvhaz.hu és a www.k11.hu oldalon, keressenek bennünket Facebook-on is!
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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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