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Erzsébetvárosi közéleti -kulturál is és if júsági magazin

H E T E D7H E T E D7
FREE 

Formabontók
fotókiállítás
>>>4. oldal

 RECEPT 14. oldal 2018. szeptember

Idősek Napja
ERöMŰVHÁZ

>>>16. oldal

SZÍNHÁZAK 
ÉJSZAKÁJA 
2018. 09. 22.

A legjobb film díja, a nemzetközi filmkritikusok 
szövetségétől Velencében! 

Napszállta
Nemes Jeles László új filmje

>>>10. oldal

ÖRKÉNY KERT 2018>>>6. oldal
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Ajánló

Nyolcadik alkalommal került 
megrendezésre az Örkény Kert 

évadnyitó rendezvénye. Mácsai 
Pál ismét színvonalas rendezvény-
nyel rukkolt elő.

A MADÁCH ROCKFESZTIVÁLON 
a legnépszerűbb rockban-

dák, fiatal zenészek és ma már 
legendás előadók vesznek részt. 
De a sokszínű programsorozatból 
a Madách Színház művészei sem 
maradhatnak ki.

A flamenco zsidó gyökereit is-
merhetjük meg a Spinoza Szín-

házban, Böröcz Petra és Keck 
Mária táncosok bemutatóján.

David Garret, Presser Gábor 
és Hobo koncertjeire hívjuk fel 

többek közt a figyelmet új rova-
tunkban, a koncertajánlóban.

Nemes Jeles László alkotásának 
ítélte a legjobb film díját a 

nemzetközi filmkritikusok szövetsé-
ge, a FIPRESCI zsűrije Velencében!

A kultúra és az irodalom erzsé-
betvárosi nagykövetei so-

rozatunkban Baghy Gyula esz-
perantó nyelven alkotó magyar 
költőt, írót, műfordítót, színészt mu-
tatjuk be.

Erzsébetváros nagyjai közül 
nem hiányozhat Presser Gábor. 

Közelgő koncertjére hívjuk fe a fi-
gyelmet.

Végül egy receptet ajánlunk 
figyelmükbe: lazac Wellington 

módra.

Tóth Tibor 
főszerkesztő

Wesselényi utca 17.
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Műcsarnok

Gaál József 
Vezeklések kora

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

HÁROM ESŐS NAP

SZÍNHÁZ

Belvárosi Színház
OKTÓBER
1

hétfő
19:00Amerikában Julia Roberts színpadi bemutatkozása volt a 

darab, Paul Rudd és Bradley Cooper oldalán. Angliában az 
egyik főszerepet Colin Firth alakította. Nem véletlenül: Ri-
chard Greenberg darabja igazi jutalomjátékot kínál, hiszen 
ugyanazok a színészek játsszák a szülőket és későbbi felnőtt 
gyermekeiket. 2019 őszén, az Orlai Produkció három kitűnő 
színésze, Kovács Patrícia, Schruff Milán és Szabó Kimmel Ta-
más együtt vág neki az izgalmas kalandot ígérő feladatnak.

BEMUTATÓ

NOVEMBER 11-ig

Belvárosi Színház -1075 Budapest, Károly krt. 3/a -  Telefon: +36/1/266-7130 
www.belvarosiszinhaz.hu

SZEPTEMBER
24
hétfő
19:30

Madách Rockfesztivál
Madách Színház
Madách Stúdió

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

Mi történik, ha rockvírus támadja meg a Madách Színházat? 
Lesz, akit elkerül, vagy mindenkit megfertőz? Létezik ellen-
szere, vagy gyógyíthatatlan a betegség?
A nyitórendezvényen fellép:
DÉTÁR ENIKŐ
TÓTH ANDI
EKANEM BÁLINT
SERBÁN ATTILA
valamint a JAZZ AND MORE KÓRUS és a MADÁCH 
SZÍNHÁZ ZENÉSZEI
Rendező: LOVAS GABRIELLA

Ars Sacra Fesztivál: 
Hit és illúzió – Boráros Imre Színház
Bethlen Téri Színház
A színdarab Csáky Pál író, EP-képviselő műve alapján ké-
szült a komáromi Boráros Imre Színház előadásában
az Ars Sacra Fesztivál keretében

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

SZEPTEMBER
23

vasárnap
18:00

A kiállításhoz készített katalógusban 
Gaál József tanulmánya betekintést en-
ged alkotói módszerébe és a művészettel 
kapcsolatos gondolkodásmódjába. Idézet 
a katalógus tanulmányából: „A művek 
mindennapi életemet is irányítják, sza-
bálytalannak tűnő, akár szomatikusnak 
is nevezhető hatásrendszert teremtenek. 
Belső referenciahálóm olyan organiz-
mus, amiben egymásnak ellentmondó 
tartalmak is elférnek, összeegyeztethe-
tetlennek tűnő formák újabb jelentéssel 
ötvöződnek. Sajátomként megélt pro-
duktumaim egy mitikus, archaikus ál-
landóságban akarnak létezni, nem egy 
eszme vagy művészeti ideológia bűvkö-
rében, hanem korokat átívelő állandó-
ságban.”

A Gaál József legfrissebb munkáit is 
bemutató kiállítást a Műcsarnokban 
2018. szeptember 20-án Szeifert Judit 
művészettörténész nyitja meg.

Kurátor: Kondor-Szilágyi Mária

KIÁLLÍTÁS

Art + Text Budapest 
1054 Budapest, Honvéd utca 3.

F o r m a b o n t ó k 
Neoavantgárd és Új hullám 
a magyar fotóművészetben, 1965 - 2005.

Kiállító művészek: Balla András, Bányay Pé-
ter, Baranyay András, Barta Zsolt Péter, Birkás 
Ákos, Drégely Imre, Eperjesi Ágnes, Erdély 
Miklós, Gábor Enikő, Gazsi Zoltán, Gémes Pé-
ter, Hajas Tibor, Halas István, Halász Károly, 
Haris László, Herendi Péter, Jokesz Antal, Ke-
rekes Gábor, Koncz Csaba, Lőrinczy György, 
Maurer Dóra.

OKTÓBER
6-ig

A magyar fotográfia történetében mind-
máig ez volt az egyetlen korszak, amikor 
fotóművészeink nem tizenöt-húsz-huszon-
öt évvel kullogtak egy már elavult, klasz-
szicizálódott, máshol már réges-rég lejárt 
divathullám után, hanem együtt lélegeztek 
a kortársaikkal – jól mutatják ezt a korabeli 
reprezentatív nemzetközi kiállítások és ki-
adványok!

http://www.mucsarnok.hu
www.belvarosiszinhaz.hu
www.madachszinhaz.hu
http://www.bethlenszinhaz.hu
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Évadnyitó

Örkény Kert
Színház

FLAMENCO 
TABLAO
Spinoza Színház

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

SZEPTEMBER
3

vasárnap
19:00

Flamenco, zsidó gyökerekkel

A flamenco egyfajta kulturális ol-
vasztótégelyként született meg, 
egybegyúrva az andalúz, cigány, 
spanyol, mór és szefárd zsidó ha-
gyományokat. Ez az este a szefárd 
zsidó hagyományokra helyezi a 
hangsúlyt. A flamenco alapfelállá-
sa az ének, gitár és tánc hármasa.

Közreműködők:
Böröcz Petra – táncos
Keck Mária – táncos
Illés János – gitáros
Tóth Evelin – ének

Jegyár: 2500,-

A programok között megtalálható 
volt játszóház, valamint társasjáték 
és jóga a füvön. Szalóki Ági Kör-
forgás címmel adott koncertet. Az 
előadóművész nem először lépett 
fel az Örkény kertben. A csalá-
di koncerten elhangzott dalokat a 
Körforgás című lemez dalaiból, a 
Cipity Lőrinc és Gingalló dalaiból, 
valamint a Téli-nyári labodából vá-
logatta. A rendezvényen a Lukács 
Miklós Trió is fellépett. Lukács 
Miklós egyike a világ legjobb és a 
legkeresettebb cimbalom művészei-
nek. Számtalan formációban játszik, 
rengeteg albumon találkozhat a kö-
zönség a nevével. 2013-ban hozta 
össze saját trióját, Baló István do-
bossal és Orbán György bőgőssel. 
A Örkény kert programján emellett 
Csákányi Eszter fellépése, az Ama-
dinda együttes, valamint Ferenczi 
György és zenekarának koncertje 
szerepelt.
Az estet az Örkény Esztrád műso-
ra zárta, amely egy prózai színház 
kirándulása a zenés műfajokba, a 
klasszikus zenétől a dzsesszen át a 
rockzenéig. Fellépett Vattamány 
Zsolt, Erzsébetváros Polgármestere 
is. A produkció zenei vezetője Ká-
konyi Árpád.
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Koncert ajánló

Turné 2018 ősz, több helyszínen!
KECSKEMÉT, MESSZI ISTVÁN SPORTCSARNOK szeptember 29. 
KECSKEMÉT, MESSZI ISTVÁN SPORTCSARNOK szeptember 30. 14:00
NYÍREGYHÁZA, CONTINENTAL ARÉNA november 03. 
MISKOLC, GENERALI ARÉNA november 17. 
MISKOLC, GENERALI ARÉNA november 18. 14:00
ZALAEGERSZEG, ZALAKERÁMIA SPORT-ÉS RENDEZVÉNYCSARNOK - 
OROSHÁZA november 24.

Hiperkarma-Akusztikus
2018. OKT. 13. (20:00)
ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT
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Film

Napszállta /Sunset/
magyar-francia dráma

Az Oscar-díjas Nemes Jeles László új filmje. 1913 nyara, Budapest - a béke utolsó nap-
jai. Leiter Írisz hosszú évek után tér vissza az Osztrák-Magyar Monarchia sokszínű és 
nyüzsgő városába. A korán elárvult fiatal lány minden vágya, hogy néhai szülei legen-
dás kalapszalonjában kapjon munkát. Az új tulajdonos, Brill Oszkár azonban elutasít-
ja, és mindenáron igyekszik eltávolítani a városból.
Az éj leple alatt egy idegen keresi fel Íriszt, és bátyja hollétét tudakolja tőle - a lány 
ekkor tudja meg, hogy Leiter Kálmán néven él egy testvére, akinek eddig a létezéséről 
sem tudott. Írisz nyomozásba kezd, s bátyja után kutatva egyre mélyebbre húzza a 
város labirintusa. Írisz számára egyedül a tündöklő Leiter Kalapszalon tűnik biztos 
pontnak, de a ragyogás mögött a legsötétebb titok tárul fel. 

Nemes Jeles László

BEMUTATÓ: 2018. szeptember 27. Nemes Jeles László alkotásának ítélte a legjobb film díját a nemzetközi filmkritikusok 
szövetsége, a FIPRESCI zsűrije Velencében!
A nagy presztízsű szervezet hagyományaihoz híven a hivatalos díjátadó előestéjén díjaz-
za a legjobbakat. A velencei zsűri elnöke Rita Di Santo (Morning Star, Tribune, Mani-
festo) filmkritikus, filmtörténész, a zsűri további tagjai olasz, spanyol, német és szlovén 
kritikusok. A velencei filmfesztivál versenyprogramjában 24 év után először kapott meg-
hívást magyar alkotás.

Nemes Jeles László a forgatáson

Alkotók:

Rendező: Nemes Jeles László
Forgatókönyvírók: Nemes Jeles László, Clara Royer, Matthieu Taponier
Főszereplők: Jakab Juli, Vlad Ivanov
Producerek: Sipos Gábor, Rajna Gábor
Koproducerek: François Yon, Nicolas Brigaud-Robert, Valéry Guibal
Operatőr: Erdély Mátyás
Látványtervező: Rajk László
Jelmeztervező: Szakács Györgyi
Vágó: Matthieu Taponier
Zeneszerző: Melis László
Sound designer: Zányi Tamás
Casting director: Zabezsinszkij Éva
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A kultúra és az irodalom erzsébetvárosi nagykövetei

Erzsébetvárosban jóformán nincs olyan 
utca, amelyben legalább egy lakóházban 
ne élt, alkotott volna híres színész, mű-
vész, tudós, irodalmár, sportember, új-
ságíró, nyelvész, Nobel díjas, költő, író, 
forradalmár, építész, orvos, tanár, …..
A Lövölde térről a Rottenbiller utcába 
kanyarodva a Jósika utca és a Rottenbil-
ler utca sarkán álló – mára már igencsak 
romos homlokzatú – 1883 körül épült 
háromemeletes bérházban élt és alkotott 
1917 és 1966 között Baghy Gyula, az esz-
perantó irodalom nemzetközileg is kima-
gasló alakja. Ezt az 1972-ben a ház falán 
elhelyezett márvány emléktábla örökíti 
meg. 

Julió Baghy, születési nevén Baghy Gyu-
la Szegeden született 1891. január 13-án. 
Színész, eszperantó nyelven alkotó ma-
gyar költő, író, műfordító, az eszperantó 
mozgalom egyik jeles úttörője volt. Édes-
apja színész volt, így nem csoda, hogy 
1910-ben az Országos Színészegyesület 

Színészképző Iskolájában végzett. Élet-
útjának első éveiben, 1910–1914 között 
Szatmáron, Kassán és Temesvárott ját-
szott.
Az I. vh. alatt az orosz fronton harcolt 
(1914–1915). 1915-ben orosz hadifog-
ságba esett Szibériában, ahol a berezov-
kai hadifogolytáborban magyar színházi 
társulatot szervezett. 1920-ban tért haza 
Vlagyivosztokból, az itt szerzett „tapasz-
talatai” költeményeiben és két regényében 
kiadásra került. Hamarosan a budai Vár-
színházban folytatta színészi pályafutását 
1924-ig. Miután felhagyott a színészettel, 
már csak írásaiból élt.
Mindeközben 1911-ben tanult meg esz-
perantóul, és hamarosan rész vett az 
eszperantó mozgalomban. A magyaror-
szági eszperantó mozgalom úttörője volt, 
eszperantó nyelven regényeket, verseket 
írt, magyar műveket fordított eszperantó 
nyelvre, a magyarországi eszperantó szín-
játszás egyik kezdeményezője is ő volt. 
Különösen jelentősek eszperantó nyelv-

Baghy Gyula 

eszperantó nyelven alkotó magyar költő, 
író, műfordító, színész (1891 – 1967) 

könyvei, tanfolyamokat szervezett, okta-
tott, és az eszparantó nyelv autodidakta 
tanulási módszerét is megalapozta, 1928-
ban megjelent könyvének címe Önoktató 
eszperantó nyelvmester. 
1928-ban Baghy arról is ír, hogy 1887 óta 
az eszperantó mintegy húsz világkong-
resszust tudott a háta mögött, és sikerrel 
túlélte a világháborút, nemzetközi szerve-
zetek és több százezer ember által hasz-
nált nyelvvé vált. 1959-ben már a szerző 
azzal büszkélkedhetett, hogy 1957-ben az 
akkor 70 éves eszperantó már túl volt az 
52. világkongresszusán is, hasznáról pe-
dig az UNESCO is elismeréssel nyilatko-
zott 1954-ben.

Regényeket és novellákat fordított eszpe-
rantóra, jelentős számú eszperantó nyel-
ven írt költeménye, regénye, novellája, 
drámája van. 18 könyve, öt verseskötete, 
színdarabjai, műfordítások kerültek ki 
kezei alól. Az egyik legismertebb verse: 
Ĉe samovaro /Szamovárnál/. Írói karri-
erje első költeményes könyvével indult: 
Preter la vivo (1922) /Az élet mellett/. Ezt 
további négy verseskötet követte: Pilgri-

mo (1926) /Zarándoklat/, La vagabondo 
kantas (1933) /A csavargó dalol/, Ĉiel-
arko(1966) /Szivárvány/, Aŭtuna foliaro 
(1970) /Őszi lombozat/. Első eszperantó 
színművét „Számum” címen 1929-ben 
mutatták be Budapesten a 21. Eszperantó
Világkongresszuson, nagy sikerrel, nem-
zetközi közönség előtt.

1933-ig a Literatura Mondo (Irodalmi 
Világ) eszperantó nyelvű folyóirat társ-
főszerkesztője. Az Országos Eszperantó 
Tanács, ill. a Magyar Eszperantó Szövet-
ség elnöke (1955–1965). Az Eszperantó 
Akadémia tagja (1928–1967), az Eszpe-
rantó Világszövetség tiszteletbeli tagja 
(1937–1967).

Életének utolsó szakaszát az eszperantó 
nyelv töltötte ki, tankönyveket írt, és azzal 
is sokat foglalkozott, hogy a színházi gya-
korlatba is bevezesse az eszperantót.
Baghy Gyula Budapesten 1967. március 
18-án hunyt el, emléke itt marad közöt-
tünk és az erzsébetvárosi Rottenbiller ut-
cai lakóháza falán.
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Lazac  Wel l ington módra
Recept

ELKÉSZÍTÉS
A két lazacfilére csepegtessünk citromlevet, sózzuk, borsozzuk és hagyjuk egy fél órát 
állni. A cukkinit és a gombát vágjuk vékony szeletekre.
Hevítsük fel az olajat, majd helyezzük bele a felszeletelt cukkinit, sózzuk, borsozzuk, 
pár percig pároljuk. Közben néhányszor fordítsuk át, szedjük ki és hagyjuk kihűlni. 
Ezután a korábban megmaradt zsiradékba tegyük bele a gombát, sózzuk, borsozzuk, 
és pároljuk néhány percig. 
Ezután alaposan csepegtessük le, szedjük ki egy tányérra. Az egyik leveles tésztát te-
kerjük ki a papírból, majd az alsó felére fektessünk rá pár szelet párolt cukkinit. Ezután 
helyezzük rá az egyik befűszerezett lazacfilét, majd a tetejére tegyük rá az előzőleg 
megpárolt gombaszeletek felét. A felvert tojással kenjük körbe a tészta széleit, hajtsuk, 
és nyomkodjuk rá a többi tésztarészt. Alaposan nyomkodjuk le a széleket, majd kenjük 
le a felvert tojással. Ismételjük meg a folyamatot a másik filével is.
Helyezzük a megtöltött tésztákat egy sütőpapírral kibélelt tepsibe.
Tegyük előmelegített sütőbe, majd közepes hőmérsékleten 30-35 perc alatt süssük pi-
rosra, ropogósra. Tálalás előtt hagyjuk pár percet hűlni, majd szeleteljük fel éles késsel.

HOZZÁVALÓK
2 db lazacfilé (kb 25 dkg)
1 zsenge cukkini
8 nagyobb gomba
só
őrölt színes bors
1/2 citrom leve
2 cs leveles tészta
1 kisebb tojás a lekenéshez
1 ek olívaolaj
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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
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OKTÓBER
24
szerda
18:00

KIÁLLÍTÁS 
és PROGRAM
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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
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Erzsébetváros nevezetes alakjai

PRESSER
„Szeretek filmzenét, színházi kísérőze-
nét írni, de balettet is, … de a dalírástól 
sehogy sem lehet engem eltéríteni, a vé-
gén mindig oda lyukadok ki. Én maga-
mat csak egy zeneszerzőnek tartom, aki 
néha elénekli a dalait, … néha szöveget 
is írok.”

Presser Gábor számtalan előadónak írt 
dalokat, pályafutása elején leginkább 
az Omega számára, majd természete-
sen „saját” együttesének, a Locomo-
tiv GT-nek. Zorán szinte összes, Ko-
vács Katinak pedig négy albuma is az 
ő műve, de nevéhez fűződik Katona 
Klári legsikeresebb időszaka is. Nem 
hagyható ki művei közül több népsze-
rű színházi mű, filmzene, mesejáték 
sem. A Szántó Erika által rendezett és 
1989-ben Európa-díjjal kitüntetett al-
kotásának, a Gaudiopolisnak a zenéje 
is az ő alkotása.

PRESSER – 1507. ÉS 1508. KONCERT
2018. október 7-én, vasárnap 19 órakor, valamint októ-
ber 8-án, hétfőn 20 órakor a Budapest Sportarénában.

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

