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Facultas Napok
2018

>>>2. oldal

Egy békés hely

Bernstein opera a MŰPA-ban
>>>6. oldal

Ha már szögekbe léptem
Meszléry Judit az RS9-ben
>>> 8. oldal

Jókai Mór

Erzsébetvárosban
>>>12. oldal
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FACULTAS NAPOK 2018.
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Ajánló

E

2018. március 24-25-én tartották a Facultas Alapítvány és a Facultas Humán
Gimnázium szervezésében a Facultas Napokat. A rendezvény keretében sport
vetélkedőket szerveztek, bemutatkoztak távol keleti kultúrák, a thai chi és a
kalligráfia is.
A Facultas csoport a tavasz folyamán még további rendezvényeket szervez az
egészséges életmódnak szentelve. Ennek alapján egészség- és kínai gyógyászati
napok is megrendezésre kerülnek.

bben az évben is Facultas
Napokat tartottunk gimnáziumunkban. Most a távol keleti kultúrával ismerkedhettek meg kicsit
közelebbről a hallgatók.
árj, míg sötét lesz! Novák Eszter rendezett egy remek darabot a Belvárosi Színházban.
ajnálattal hívjuk fel olvasóink
figyelmét arra, hogy kerületünk
egyik remek helye, a Spinoza Színház, ideiglenesen feflüggesztette
működését. Reméljük, valóban
csak ideiglenesen.
ernstein ritkán játszott operáját mutatták be a Neue Oper
Wien és a MŰPA közös produkciójában, Budapesten. Olyan témákat feszegetett a darab már
az 1980-as évek Amerikájában,
melyek még ma is aktuális tabunak számítanak, többek között
nálunk is.
eszléry Judit estjét tűzte műsorára az RS9 színház. Dienes
Eszter verseivel ismerkedhetünk
meg a műsorban.
ét olyan embert mutatunk be
olvasóinknak, akik Erzsébetvároshoz kötődtek gyengébb vagy
erősebb szálakkal. Jókai Mór és
Herzl Tivadar portréját adjuk közre áprilisi számunkban.
z ERöMŰVHÁZ programjai közül Pál Feri estjét emelném ki.
A címe: „Végre megint értjük egymást”. Jó volna, ha valóban így
lenne.
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Programok
iJobs/Bethlen Téri Színház
ÁPRILIS

A Spirita Társulat előadása

Az előadás Jobs és cége, az Apple életének három fontos,
19
sorsfordító momentumába enged bepillantást – nem karriercsütörtök
19:00

történet és nem életrajz, hanem maga az élet: valódi színház
drámával, feszültséggel és egész életünkre kiható tétekkel.
Barátságok, szerelmek, kisikló és újra sínre kerülő emberi sorsok – minden, ami a legendás Apple-termékbemutatók színfalai
mögött zajlott.

Bethlen Téri Színház -1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3. - Telefon: +36/20/616-1156
www.bethlenszinhaz.hu

LES MISÉRABLES/Madách Színház
A nyomorultak - musical

ÁPRILIS

25

pszerda
19:00

ALAIN BOUBLIL ÉS CLAUDE-MICHEL SCHÖNBERG szerzeményE,
VICTOR HUGO regénye alapján
Zene: CLAUDE-MICHEL SCHÖNBERG
Dalszövegek: HERBERT KRETZMER
Eredeti francia szöveg: ALAIN BOUBLIL és JEAN-MARC NATEL
További anyagok: JAMES FENTON
Színpadra alkalmazta: TREVOR NUNN és JOHN CAIRD
Eredeti hangszerelés: JOHN CAMERON
Új hangszerelés: CHRISTOPHER JAHNKE,
STEPHEN METCALFE és STEPHEN BROOKERm

Madách Színház - 1073 Budapest, Erzsébet krt. 31. Telefon: 36-1-478-2041
www.madachszinhaz.hu

Várj, míg sötét lesz/Belvárosi Színház

KIÁLLÍTÁS

MÁJUS

27-ig

Ez kit érdekel?
Képzettársítások
az iskoláról
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KÖZLEMÉNY
SPINOZA SZÍNHÁZ

Műcsarnok/Box

A művészetpedagógia, a tehetséggondozás ma
már szinte minden múzeumban jelen van: segít
az egyes kiállítások értelmezésében a legkülönfélébb korosztályok számára. A Műcsarnok
és az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola
Elméleti-történeti programjának közös kezdeményezése. a Labor, ez a projekttér más módszereket keres, másképpen fogalmazza meg a maga
kérdéseit. Pontosabban és mindenekelőtt: kérdez. A Laborban tevékenykedő fiatalok a műtárgyak sűrűn és kifejező módon megfogalmazott
környezetében saját problémáikat ismerik fel,
a művészek és a mentorok kérdései foglalkoztatják őket.
A labor első projektjének témája maga az iskola. A gyerekek két-három éves kortól hosszú
időszakon át az oktatási intézményrendszeren keresztül ismerik meg az őket körülvevő
világot. A középiskolásoknak már határozott
véleménye alakul ki az intézményrendszerről,
a helyről, amely napról napra meghatározza
kereteiket, feladataikat.

A Spinoza Színház ideiglenes felfüggesztése
Kedves Spinoza-barát!
A Spinoza Kávéházat bérlő társaság külföldi tulajdonosa a Spinoza Színház működését technikailag olyannyira
akadályozza (a ruhatárat, pénztárat, irodát, telefont, internetet, nem használhatja a színház), hogy kénytelenek
vagyunk színházunk tevékenységét holnaptól, azaz április
6-tól az évad végéig felfüggeszteni. A jegyeket visszaváltjuk
és teljes erővel készülünk a szeptemberi programjainkra. A
kényelmetlenségért elnézésüket kérjük.
A színházi szezon hátralévő hónapjait színházunk renoválására, modernizálására használjuk, továbbá most bőven lesz időnk a szeptemberi bemutatóink próbáira, (ezt
még ruhatár, pénztár, telefon és iroda nélkül is meg tudjuk
oldani). Nyáron, a vitás helyzet megoldása után méltó
színházi programmal kívánjuk megünnepelni a Spinoza
Színház fennállásának 15. évfordulóját. A részletekről később küldünk tájékoztatást.
dr. Sándor Anna
igazgató

MÁJUS

HÁROM IDEGEN FÉRFI TALÁLKOZIK EGY ÜRES LAKÁSBAN. KERESNEK VALAMIT, AMI A
HÁZIAKNAK NEM JELENT SEMMIT, NEM IS EMLÉKEZNEK, HOGY HOVÁ TEHETTÉK, DE A
HÁROM IDEGEN KÖZÜL EGY TISZTÁBAN VAN VELE, MILYEN SOKAT ÉR.
csütörtök Kovács Patrícia - Susy, Szabó Kimmel Tamás - Mike
Nagy Dániel Viktor - Roat, Ficzere Béla - Carlino
19:00
Hováth Virgil - Sam, Ács Berta
Fekete Kepes Hanna, Medgyessy Lili Glória szerepében
Rendező: Novák Eszter
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Belvárosi Színház -1075 Budapest, Károly krt. 3/a - Telefon: +36/1/266-7130
www.belvarosiszinhaz.hu

4

Információ:
Véner Orsolya
+36 30 740 9532
spinoza@spinoza.hu

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

!

Spinoza Színház 1074 Budapest, Dob u. 15.
Telefon: +36-1-413-7488
www.spinozahaz.hu
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BEMUTATÓ

Bernstein: A Quiet Place

Heted7

Gyülekeznek a nézők a MŰPA Fesztivál Színháza előtt. Idősebb úr érkezik, sötét kosztümös hölggyel, ifjú hölgy, középkorú úr kíséretében, fiatalok egyedül és párban...
Egy oprea bemutatójára jöttünk. Bernstein: A Quiet Place (Egy békés hely). Békés
hely... majd meglátjuk.
A darab elő- és utóélete nem elhanyagolható. Bernstein 1980-83-ban írta ezt a művet,
mely egy három évtizeddel korábban írt darab, a Trouble in Tahiti (Zűrzavar Tahitin)
folytatása. Mindkét darab az „amerikai álom” ironikus látlelete. Témája miatt azonban
kevesen nyúlnak hozzá. Csak nagyon igényes feldolgozást él túl. Ez az előadás ilyen.

Foto: Armin Barbel

2018-ban ünnepeljük Leonard Bernstein születésének 100. évfordulóját. A kortárs zenés
színháznak elkötelezett Neue Oper Wien (legutóbb Eötvös Péter Lilith című operáját hozták el Budapestre) Bernstein utolsó színházi darabját állítja színpadra.
Az előadás dramaturgja és a kamarazenei hangszerelés készítője a Bernstein-életmű
specialistája, Garth Edwin Sunderland. Az eredeti kompozíció szellemével azonos, ám
felépítésében némileg eltérő változatot 2013-ban az Ensemble Modern Kent Nagano vezényletével mutatta be a bécsi Konzerthausban.
A Neue Oper Wien és a MŰPA közös programja
6

A ’80-as években járunk egy amerikai külvárosban. Minden épp olyan, amilyennek
filmekben már láttuk: kispolgári. Egy autóbalesetben elhunyt nő, Dinah búcsúztatója
zajlik. Urna, virágok, vendégek. Álszentek és szókimondók, néha kettő az egyben. Párhuzamos szólamok, párhuzamos sorsok, más-más oldalról kivetítve. Aztán a vendégek
elmennek, marad a szűk család: Sam, az apa, a rég nem látott fiával, Juniorral, lányával
Dedével, illetve annak férjével François-val, akivel most találkozik először.
Junior korábban François barátja volt, aki ennek ellenére elvette Dedét. Vagy épp ezért.
A család kissé összebalhézik. Kiderül, mit söpörtek már évekkel korábban a szőnyeg
alá, hogy aztán most belebotolva megkapargassák a múltat. Az apa gyerekkorában
abuzálta a lányát. Dede pedig Junior ágyában keresett menedéket, de Junior, akiről
megtudjuk, hogy meleg - és mivel ezt nem vállata fel, ezért kissé becsavarodott tőle François-val nem csak úgy volt barát, aki persze szintén vonzódott a fiúhoz.
Nem könnyű darab.
Nem csak a színpadon, a valóságban is nehéz az embereknek elfogadni önmagukat és
másokat is olyannak, amilyenek valójában. Az „amerikai álom” embermodelljei nem
működnek. A házfalak mögött, a hátsó kertekben, az élet pont olyan, mint bárhol másutt a világon. A szentek kivonultak a városból, az álszentek meg be.
Walter Kobéra vezényletével egy remek zenei élmény részesei lehettünk. Az ő felfedezettje a Bécsi Zeneművészeti Egyetem hallgatója, a magyar Foki Dániel, Junior
szerepében. Hatalmas súly nehezedik a vállára, hiszen ő az előadás kulcsszereplője.
Remekül oldja meg a feladatot. Jó hang, jó színészi teljesítmény. Zseniális figura. Dede
alakítója, Katrin Targo, szintén fantasztikus. Érezni lehet, hogy velük együtt az összes
szereplő úgy van jelen, ahogy ezt csak drámai színházban látjuk, operában ritkán.
A szereplők és a zenészek között nagy az összhang, de ez látszik a háttéremberek
(fénytechnika, hangmérnök, rendezőasszisztens - Szabady Shira, szintén Bécsben tanuló honfitársunk) munkájában is.
A közönség egyébként jól „vette az adást”. Amit a hétköznapokban esetleg nem, azt itt
a színházban megértett, tolerált, elfogadott.
Az előadást a Neue Oper Wien tűzte műsorára. Érdemes kimenni érte Bécsbe.
Mikó F. László
7

Színház az egész...
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RS9 Színház
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Bethlen Téri Színház

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

[VK]

2900 Ft

ÁPRILIS

17
kedd
20.00

Meszléry Judit estje Dienes Eszter verseiből Telihay Péter rendezésében a Pimasz
angyalok rivadafényben sorozatban.
Hogy ki volt Dienes Eszter? Egy andalúz,
alkoholista Lolita a derékig erő alföldi sárból. Traktoristák babája, patak partjára
vetett tátogó aranyhal, szerelmes asszony,
kiskunsági Carmen. A Halál angyala és
démona, cserzett lábú téeszcseléd…Rajongó költő mindenek előtt.
Dienes Eszter

TALLÉR EDINA:
EGY PERCCEL
TOVÁBB
[VK]

2500 Ft

ÁPRILIS

30
hétfő
19.00

(a Studio13 előadása) A Vallai Péter Kortárs
Előadóművészeti Fesztivál – 2015. fődíjasa
Közepén egy kislányka-nagylányka. Érzéseivel,
félelmeivel, gyerekkori szörnyeivel kínlódik,
fikciójában megjelenik a férfi. Egy személyben
mindenki. Mostoha, apa, fuldokló öregember,
brutális macsó és szerelmes férfi. Megment
vagy rabul ejt? Szeret, nem szeret, szeret, nem
szeret…
Az előadás kifejezetten a párkapcsolati nehézségekről, a párválasztás felelősségéről, az
együttlét örömeiről-bánatairól, a férfi és a nő
örök ellentétének kialakulásáról szól. A problémák kialakulásának okaival, a gyerekkori
elfojtásokkal, és ezeknek a jelenre ható fejleményeivel is foglalkozik a darab.

Meszléry Judit

8

Író: Tallér Edina
Fiú: Jászberényi Gábor
Lány: Kondákor Zsófia
Rendező: Gerner Csaba

9

További információ: Bethlen Téri Színház 1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3. +36 1 342 71 63 info@bethlenszinhaz.hu

HA MÁR
SZÖGEKBE
LÉPTEM…
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Hozzávalók 4 adaghoz
1 mangó
250 g mascarpone
250 g krém joghurt
1,5 cm friss gyömbér
1 lime
6 evőkanál barna cukor

Elkészítés
Vágjuk le a mangó húsát a magról, és kockázzuk
fel.
Tegyük a mangódarabokat 4 tűzálló szuffléformába.
Hámozzuk meg a gyömbért és vágjuk apró darabokra.
Reszeljük le a lime héját, és préseljük ki a levét.
Keverjük össze a mascarpone-t a joghurttal, majd
adjuk hozzá a gyömbért, a lime héját és a gyümölcslét és 2 evőkanál barna cukorot. Alaposan
dolgozzuk össze az egészet krémmé.
A keveréket kenjük szét a szuffléformákban lévő
mangódarabokon.
Szórjuk meg egyenletesen 1-1 evőkanál barna cukorral.
Karamellizáljuk a cukrot 2-3 precig grillsütőbe helyezve, vagy melegítsük gázégővel.

A gyömbér kedvező hatásai
A gyömbér csökkentheti a vércukorszintet és növelheti az inzulin és a cukorbetegség
kezelésében használt más orvosságok hatékonyságát. A gyömbér nagy segítség lehet a
felkavarodott gyomor megnyugtatásában, ráadásul ellazítja az emésztőrendszer izmait
is, megelőzve ezzel a felpuffadást. A gyömbért régóta használják szíverősítőnek. Csökkenti a koleszterinszintet és megelőzi a vérrögképződést, ezáltal csökkenti az éreredetű
szívbetegségek kialakulásának kockázatát is. A gyömbér felturbózza az immunrendszert
és melegítő, izzasztó hatása miatt is természetes gyógyszerként használják megfázás és
influenza kezelésére. A gyömbér a petefészekrák kezelésében is hasznos lehet. Mivel a
gyömbér természetes gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító, őrlemény vagy kapszula
formájában azonnali enyhülést hozhat az éles fájdalomra. Csillapítja az ízületi gyulladás
okozta fájdalmat. Enyhíti a migrént, csillapítja a köhögést.
10
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A tudomány és kultúra erzsébetvárosi nagykövetei

A Márciusi Ifjak egyike

Jókai Mór

regényíró (1825 – 1904)

Ásvai Jókai Móricként látta meg Komárom- jogi tanulmányait, még meg is nyer egy pert,
ban a napvilágot 1825. február 18-án, 193 ám a Tízek Társasága, melynek Petőfi is tagja
évvel ezelőtt. Móric, a márciusi ifjak egyike, volt elsodorják, fiatalos hevületük lenyűgöregényíró, a „nagy magyar mesemondó”, or- zik, érlelődött 1848. idusa.
szággyűlési képviselő, főrendiházi tag, a Ma- Jókai Mór és Erzsébetváros közös története
gyar Tudományos Akadémia igazgató-ta- 1847. november 4-vel kezdődött a Dohány
nácsának tagja, a Szent István-rend lovagja, utca 373. (ma Dohány utca 16.) szám alatti
a Kisfaludy Társaság tagja, a Petőfi Társaság u.n. Schiller-házban. Ennek első emeletének
elnöke, a Dugonics Társaság tiszteletbeli egyik lakásában lakott Petőfi és ifjú felesége
tagja, ha rövid ideig is, de itt élt közöttünk a Szendrey Júlia, akik Jókainak kiadták a hatalDohány utca 16. és az Erzsébet körút 44. la- mas lakás egyik szobáját.
kóházban.
Jókai az 1848-as forradalomban tevékenyen
Elemi iskoláit 1831-ben Komáromban kezd- részt vett. Ő volt az például, aki felolvasta a
te meg, az iskola 100 méterre volt otthonuk- proklamációt és a 12 pontot. A forradalom
tól, ahova jó ideig naponta kísérték el a félénk alatt a két irodalmár barátsága megszakadt, a
fiút. Az irodalmat, művészeteket, színészetet nyilvánosság előtt megjelentetett vitájuk után
szülői környezetében habzsolva szívta magá- a barátság örökre felbomlott. A forradalmár
ba. Kilencéves korában megjelent két verse író a Dohány utcai bérleményből elköltözni
nyomtatásban.
kényszerült, 1848. június 12-ig lakott itt.
Pezsegve szívta magába a tudást, tinédzser A 48-as szabadságharc több helyszínén is tekorára gimnazistaként 3 év alatt tanult meg vékenyen részt vett Jókai. A világosi fegyverfranciául, angolul és olaszul.
letétel után Kossuth segítségével menekülni
1942-ben a pápai református iskolában ta- kényszerült, Budapestre Kovács János álnénult. A szerencsés véletlen több tehetséges ven került vissza.
kortárssal és Petőfi Sándorral hozta össze, A rá kirótt halálos ítéletet egy államügyész
akivel életre szóló szoros barátságot kötött. segítségével kerülte el, és így volt lehetséges,
Komáromi, majd kecskeméti tanulmányaik, hogy az 1850-es irodalmi művek közt Jókai
közös irodalmi „kalandjaik” után 1843-ban (Sajó álnév alatt) munkái is megjelenhettek,
Budapestre mennek Petőfivel. Jókai jogot tollával a nemzetmentés nagy ügyének tettek
tanul, ügyvédbojtár, és újra Petőfi az, aki te- halhatatlan szolgálatot. Az 50-es évektől pehetséges jogász-művész barátját örömmel dig már újra saját néven jelentette meg írámutatja be az akkori pesti nyüzsgő írói, költői sait és műveit a „nagy magyar mesemondó”,
társaságuknak. 1946-ot írunk, Jókai elvégzi aki kedvelt és ünnepelt íróvá vált. Rengeteget
12

utazott, így gyűjtötte össze élményeit és tapasztalatait könyveihez. A 48-as forradalmi
lendület, az író ösztönös igazságérzete nem
hunyt ki belőle örökre a fegyverletétel után
sem. 36 évesen képviselő lett és fejest ugrott
a politikába. Még ebben az évben a Magyar
Tudományos Akadémia rendes tagjává választották.
1875-78-as országgyűlésen a budapest-józsefvárosi, 1878-81-ben az erdélyi erzsébetvárosi képviselőnek választották meg.
1895 után állandó fővárosi lakása a Bajza utca
32. szám alatti Feszty Árpád festőművész villájában volt. Hatalmas energiával dolgozott,
utazásainak, széles körű tanulmányainak tapasztalatait kamatoztatta, számos kitüntetés
közt, uralkodói kegyekben is nagymértékben részesült. A királyné a koronázás idején
gyönyörűséggel olvasta műveit és érdeklődött az író személye iránt is. Idős korára sem
csökkent pörgő életstílusa.
1894. április 1-jén, Kossuth Lajos temetésén
gyászbeszédet mondott. 1895-ben a sovinizmus és a háborús uszítás ellen mondott
beszédet az Interparlamentáris Unió brüs�szeli kongresszusán, ami egyben öregkori
békebarát tevékenységének csúcspontját is
jelentette. 1896-ban a karcagi választásokon

megbukott, 1897-ben Ferenc József főrendiházi taggá nevezte ki.
Mandátumának lejárta után máshol vállalt
képviselőséget. Erzsébetvárosba csak második házassága után tért vissza 1899-ben. Az
Erzsébet körút és a Dob utca sarkán lévő 44.
szám alatti házba költözött az ifjú színésznővel, a húszéves Nagy Bellával.
Jókai 1904 tavaszán Nizzából hazatérve
megfázott. 1904. május 5-én reggel az Erzsébet körúti lakásból üzenve kikerestette A
lőcsei fehér asszony című művét könyvtárából, amit színműnek akart átdolgozni, de
a belelapozást követően már nem volt ereje
foglalkozni vele. Este az akkori idők neves
pulmonológusa, Korányi Frigyes és az író
háziorvosa Stricker Mór súlyos tüdőgyulladást diagnosztizáltak.
„Aludni akarok” – mondta Jókai, majd életének 80. évében örökre elment. Négy évvel
élte túl a századot, amelynek legnagyobb
krónikása volt.
Legyünk büszkék itt Erzsébetvárosban Jókai
Mórra, a XIX. századi írófejedelemre.
Kevesen tudják: kisbolygót neveztek el róla
- a 90370 Jókaimór aszteroidát. És a nevét
viseli a Merkúr bolygó egyik krátere is.
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Akikre Erzsébetváros büszke

Herzl Tivadar

Heted7
Az első cionista kongresszust, amely 1897-ben volt, Herzl Tivadar szervezte és később
elnökké is választották. Ezt a tisztséget egészen haláláig viselte. Útjának elején kudarcok érték, amikor megpróbálta rávenni a leggazdagabb zsidókat, hogy támogassák a
cionista elképzelések megvalósítását. A siker akkor következett be, amikor a kelet-európai zsidó tömegek felé fordult, akik igent mondtak kezdeményezésére és elfogadták őt vezetőnek. Vámbéry Ármin beprotezsálta II. Abdul-Hamid oszmán szultánhoz,
akinél elérte, hogy engedélyezze a zsidók letelepedését Palesztinába, de ez már akkor
nemtetszést váltott ki az ottani arab lakosságban.
Apja mellé temették Döblingben, de földi maradványait – végakaratának megfelelően
– 1950-ben Izraelbe vitték és Jeruzsálemben a róla elnevezett Herzl-hegyen kialakított
Nemzeti Panteon díszsírhelyén temették el.

Herzl Tivadar Pesten született egy Dohány utcai házban, 1860. május 2-án. Itt ma a
Zsidó Múzeum és a nagy zsinagóga egyik fő épületszárnya van. A múzeum falán emléktábla őrzi, hogy itt született a Zsidó Állam megálmodója.
A politikus és író, a Zsidó Állam megálmodója, a cionista politika atyja, a Cionista
Világszervezet megalapítója neológ zsidó légkörben nevelkedett. Középiskolai tanulmányait a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban fejezte be.
1878-ban családjával Bécsbe költözött, ahol az egyetemen jogot és irodalmat tanult.
1884-ben szerzett jogi doktorátust. 1891-ben a Neue Freie Presse című bécsi lap párizsi
tudósítója lett.
Párizsban érte az igazi nagy megrázkódtatás: ő tudósította lapját a Dreyfus-ügyről és
megtapasztalta a per kapcsán erőteljesen megnyilvánuló antiszemitizmust. Ennek hatása alatt született meg Der Judenstaat (A Zsidó Állam) című értekezése, amely 1896.
február 14-én jelent meg nyomtatásban és melyben javaslatot tett, hogy a világ minden
táján élő zsidók térjenek vissza Palesztinába, az ősi hazába, ahonnét annak idején őket
elűzték.
„Nép vagyunk, mert külső ellenségeink kovácsoltak bennünket egy összetartozó néppé
... Asszimilálódni nem tudunk és nem fogunk soha, mert a népek ezt lehetetlenné teszik
számunkra ... Az antiszemitizmust leküzdeni nem lehet, mert ott, ahol zsidók nagyobb
számban élnek, ott az antiszemitizmus okait megszüntetni nem lehet . . . A megoldás csak
egy lehet: az önálló zsidóállam! ... Az egész terv végtelenül egyszerű a maga alap-formájában, de annak is kell lennie, ha igényt tart arra, hogy mindenki megérthesse. Adjanak
nekünk szuverenitást a földkerekségnek egy, a mi igazolt népi szükségleteinknek megfelelő darabján, minden egyébről magunk fogunk gondoskodni.”
Herzl Palesztinába látogatásakor 1898. október 26-án
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Erzsébetváros képviselő-testülete 2018-ban posztumusz díszpolgári címet adományozott
Herzl Tivadar (Theodor Herzl), a cionista mozgalom megalkotója, a zsidó állam megálmodója és a zsidó nép történetének egyik legkiemelkedőbb alakja részére. A díszpolgári
cím „hiánypótló erkölcsi elismerés. Olyan elismerés, amellyel Erzsébetváros tiszteletét és
megbecsülését fejezi ki” – emelték ki a méltatáskor.
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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

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:

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,
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Erzsébetvárosi INFO

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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Erzsébetváros művészei

Kiss József

költő

Az Orczy-házból indult Kiss József költő
(1843-1921), aki később A Hét című lap
szerkesztője és tulajdonosa lett. Mezőcsáton, szegény családban született. Mielőtt
beiratkozott a rimaszombati, majd a debreceni gimnáziumba, héber tanulmányokat folytatott Miskolcon. Anyagi okok miatt nem tudta befejezni a gimnáziumot.
Tanítóként helyezkedett el több alföldi
hitközségben. 1868-ban, 25 évesen került
Pestre. Itt adta ki első verseskötetét Zsidó
dalok címmel. Optimista hang csendült
ki könyvéből: „Megvirrad napod valahára hát, zsidó, immár van neked is hazád!”
Országos sikert aratott Simon Judit című
balladája, melyet Toldy Ferenc a Kisfaludy-társaságban mutatott be 1875-ben.
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