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Erzsébetvárosi közéleti -kulturál is és if júsági magazin

H E T E D7H E T E D7
FREE 

 RECEPT 14. oldal 2019. ápri l is

Kocsmadalok: Odessza 
Helyi érték
>>>7. oldal

TÉR /// ERŐ 
Műcsarnok: II. Építészeti Nemzeti Szalon
>>>5. oldal

Az utolsó tűzijáték
Bethlen Téri színház: Találkozások tehetségprogram
>>>8. oldal

Valahol Európában
Magyar Színház:  musical
>>>12. oldal
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Ajánló

A Bethlen Téri Színház da-
rabjában, a Szívlapát-ban 

hangzik el: „Átadom a korszakot. 
Működik.” Vajon hogy is működik 
ez a mi korszakunk? Van, aki tud-
ja, van, aki most tanulja. Többek 
közt erről szól az előadás.

A Műcsarnokban a II. Építé-
szeti Nemzeti Szalon mutatja 

be a kimagasló hazai építészeti 
eredményeket.

Az orosz-zsidó dallamvilágot 
mutatja be Jávori Ferenc 

(Fegya) és Dunai Tamás, a hú-
szas évek odesszai kocsmada-
lain keresztül.

A kultúra és az irodalom erzsé-
betvárosi nagykövetei soro-

zatunkban Dr. Ferenczi Lász-
ló irodalomtudóst, írót, költőt, 
egyetemi tanárt mutatjuk be.

Zenés irodalmi est lesz Kol-
lár-Klemencz Lászlóval az 

ERöMŰVHÁZ-ban.

A Pesti Magyar Színház mutat-
ta be a Valahol Európában 

című musicalt. Zenéjét Dés Lász-
ló szerezte, a dalszövegeket 
Nemes István írta. Remek előa-
dás, nem szabad kihagyni.

Végül egy narancsos sonka 
recepttel kívánunk kellemes 

húsvéti ünnepeket Minden Ked-
ves Olvasónknak!

Tóth Tibor 
főszerkesztő

1905. Rottenbiller utca 15.

Magyar Háztartási Iskola Egyesület                                     Forrás: fortepan.hu
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Szívlapát
Találkozások 
tehetségprogram

SZÍNHÁZ KIÁLLÍTÁS
MŰCSARNOK
TÉR /// ERŐ | II. Építészeti 
Nemzeti Szalon

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

Bethlen Téri Színház

MÁJUS
15
szerda
19:00

MÁJUS
10

péntek
19:00

Riviéra
Belvárosi Színház

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

Az elmúlt öt évben a Műcsarnokban komoly szakmai-és 
közönségérdeklődés mellett, műfajonkénti elosz-
tásban valósultak meg az egyes művészeti ágak friss 
teljesítményét bemutató Szalonok. 2019-ben újra Épí-
tészeti Szalon következik, amelyen különös hangsúlyt 
kap az építészeti térben és annak létrehozásában 
egyre fontosabbá váló közösségi erő, az együttes ak-
tivitás. 
A kimagasló hazai építészeti eredmények bemutatása 
mellett tematikus egységként jelenik meg a közössÉg-
építés és az építészetben megfogalmazott szolidaritás. 
Az idei Szalon válogatásában és koncepciójában a funk-
cionális és esztétikai megformálás mellett a helyénva-
lóság, a társadalmi felelősség szempontjai dominálnak. 
A 2019-es Építészeti Nemzeti Szalon kapcsolódó témája a 
mára legendává lett Miskolci Építészeti Műhely, amely-
ben a csoport kiemelkedő építészeinek munkásságát a 
jelenkorig áttekintjük.

A kiállítás főkurátora Szegő György DLA építész, ipar-
művész, a Műcsarnok művészeti vezetője; társkuráto-
rok: Balázs Mihály DLA építész, a BME tanszékvezető 
egyetemi tanára, az MMA tagja; Sulyok Miklós művé-
szettörténész, az MMA tagja; Potzner Ferenc DLA épí-
tész, művészettörténész, Botzheim Bálint és Pozsár 
Péter építészek, valamint Böröcz Sándor fénytervező.

Az előadás a Vaskakas Bábszínház Győr, 
az Orlai Produkciós Iroda és a FÜGE 
együttműködésében jött létre.

SZEREPLŐK: Kovács Patrícia - Luisa, Schruff Milán - Misch, 
Szabó Kimmel Tamás - Casella, Kardos Róbert - Márton, 
Ullmann Mónika/Péter Kata - Elvira, László Lili/ Ballér 
Bianka - Cibulka, Vadász Gábor - Balla Úr,
Rendező: Benedek Miklós

Páratlan páros 2.
Madách Színház

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

AZ ELŐADÁS HELYSZÍNE A RAM COLOSSEUM!!! Cím: 13. kerület, Kárpát utca 23.

Szereposztás:  John Smith - Cseke Péter, Stanley Garner - Szerednyey 
Béla, Apa - Galbenisz Tomasz, Barbara Smith - Tóth Enikő, Mary Smith - 
Bencze Ilona - Kökényessy Ági, Vicky Smith - Haffner Anikó, Szilvási Judit, 
Gevin Smith - Szanitter Dávid, Szente Vajk
Alkotók: Díszlettervező - Götz Béla, Jelmeztervező - Ruttka Andrea, 
Dramaturg - Springer Márta, A rendező munkatársa - Kutschera Éva, 
Rendező - Szirtes Tamás

Berg Judit: RUMINI
Magyar Színház

Magyar Színház1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4. - Telefon: +36-1-322-0014
www.pestimagyarszinhaz.hu

MÁJUS
05

vasárnap
11:00

A tengerész-kalandregényekből jól ismert 
Rumini és társai ezúttal ismét nagy bajba keve-
rednek. A vadonatúj, színpadra írt történetben 
Ferrit-sziget gonosz úrnőjének életveszélyes 
kelepcéje várja őket, ahonnét csak fortélyok, 
leleményesség és önfeláldozó bátorság révén 
lehet szabadulni.

MÁJUS
07
kedd
19:00

„Átadom a korszakot. Működik.” 
Adott tehát két pár papucs az előszo-
bában. Egy nőé és egy férfié, Igó 
Éváé és Zoltán Ároné. Két generáció, 
amely kortárs verseken keresztül lé-
tezik egymás mellett és/vagy egymá-
sért. Anya és fia. Mester és tanítvány. 
Aki megbékélt önmagával, és aki a 
tükörképével vitatkozik. Aki már 
tudja, milyen szeretni, és aki még 
csak tanulja. Ahogyan a fiatal ren-
dezőpáros is most keresi, miként le-
het az irodalmat a napi rutin részévé 
tenni. Legyenek türelmesek. „Ezek az 
ifjak. Még érnek.”
Az idézetek Kemény István Dél című 
művéből származnak. A vers az előa-
dásban is elhangzik.

Játsszák: Igó Éva és Zoltán Áron
Rendező: Dézsi Fruzsina és Geren-
csér Anna
Mentor rendező: Hegedűs D. Géza
Zene: Mester Dávid
Az előadás szövegkönyve a Tilos az Á 
Könyvek kiadó Szívlapát című antológiá-
jának nyomán született.
Bethlen Téri Színház - 1071 Budapest, 
Bethlen Gábor tér 3. +36-1-342-7163
www.bethlenszinhaz.hu

http://www.mucsarnok.hu
www.belvarosiszinhaz.hu
www.madachszinhaz.hu
http://www.pestimagyarszinhaz.hu
http://www.bethlenszinhaz.hu
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Helyi érték Spinoza Színház

Orosz-zsidó 
dallamvilág - KONCERT

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

ÁPRILIS
29
hétfő
19:00

ODESSZA

A „humorfővárosban” Odesz-
szában járunk: a tízes és húszas 
évek zsidó Odesszájában. Az 
itteni dalokból, kocsmadalokból 
és viccekből elénk tárul az akkori 
zsidó világ színessége, gazdagsá-
ga. Odesszai kalauzunk és tolmá-
csunk Fegya, a klezmerkirály

Közreműködnek: Jávori Ferenc 
(Fegya), Dunai Tamás

Jegyár: 2500,-

Abszurdnak tűnik, hogy egy nagyváros 
munkásnegyede jóval régibb legyen ma-
gánál a városnál. Márpedig Odesszában 
ezt így csinálták. A Moldavanka, a Fe-
kete-tenger parti oszmán erődrendszer 
építésére idehozott moldvai románok 
települése már jóval azelőtt virágzott, 
hogy Nagy Katalin – pontosabban a ka-
talán José de Ribas admirális, akinek ne-
vét a Deribaszovszkaja bulvár máig viseli 
– 1794-ben megalapította volna Odesz-
szát. A gyorsan terjeszkedő város már 
az 1820-as évekre magába olvasztotta a 
közben soknemzetiségűvé vált települést, 
amely máig, de legalábbis a Szovjetunió 

összeomlásáig a város ipari és munkás-
negyede maradt. A forradalom előtt ez 
volt Odessza zsidó negyede is. Itt estek 
meg Babel odesszai történetei, itt volt ki-
rály Benya Krik, azaz Miska Japoncsik, és 
itt keletkeztek az odesszai kocsma- avagy 
zsiványdalok, a блатные песни.

A Moldavankának állít emléket a 
Шаланды, полные кефали, „Pérrel teli 
uszályok” kezdetű odesszai dal is, amely 
azonban, bármilyen híres, nem tartozik 
az eredeti kocsmadalok közé, amelyeket 
még Babel is hallhatott. A dalt Nyikita 
Bogoszlovszkij írta Leonyid Lukov legen-

Forrás: http://wangfolyo.blogspot.com/2012/01/nem-besze-
lek-egesz-ogyesszarol.html

dás Два бойца (Két harcos, 1943) című filmje 
számára. Minthogy az odesszai városi dalok 
ekkoriban be voltak tiltva, a dal a forgató-
könyvben sem szerepelt, de Lukov – nyilván 
felsőbb engedéllyel – úgy határozott, hogy 
mégis legyen benne egy ilyen, nyilván az ek-
kor a románok által megszállt Odessza iránti 
hazafias érzések felszítására. Bogoszlovszkij 
visszaemlékezése szerint újsághirdetést adtak 
fel, hogy aki ismer odesszai dalokat, jelent-
kezzen a filmstúdióban. Másnap szép szám-
mal jöttek különféle emberek „tiszteletremél-
tó doktoroktól olyan figurákig, akik maguk 
is csodálkoztak rajta, hogy még szabadlábon 
vannak”. A szerző az itt hallott dalok közül 
választotta ki és stilizálta meg ezt a Kosztyá-
ról, a tengerészről szóló dalt, amelyet a szív-
döglesztő Mark Bernesz ad elő a filmben. 
A dal szerint pedig csak két olyan hely van 
Odesszában, ahol érdemes híresnek lenni: 
Pereszip, a kikötőnegyed, és természetesen 
Moldavanka.

Odessza; Ukrajna ötödik legnagyobb városa és legfontosabb kereskedelmi központja, 2014-
től az Ukrán Haditengerészet fő támaszpontja, erős mediterrán jelleggel, épületeiben fran-
cia és olasz hatással. Lakosainak száma: 1 012 500 (becslés).

Nézz utána a neten, érdemes!

Forr�s: http://wangfolyo.blogspot.com/2012/01/nem-beszelek-egesz-ogyesszarol.html
Forr�s: http://wangfolyo.blogspot.com/2012/01/nem-beszelek-egesz-ogyesszarol.html
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Bethlen Téri Színház

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

Az utolsó tűzijáték 
– Találkozások tehetségprogram

Bemutató 
ÁPRILIS
28

vasárnap
19:00

a Bethlen Téri Színház és a Manna pro-
dukciója

Jens Christian Grøndahl és Alex Broun 
művei alapján

Ismert színésznő érkezik az erdő közepén 
létesített szanatóriumba, évek óta nem 
látogatta – valaha szintén közismert –
édesanyját. Beszélgetésbe elegyedik anyja 
ápolójával, aki meglepően sokat tud csa-
ládi múltjukról, és még többre kíváncsi. A 
fiatal nő először kellemetlennek találja az 
idegen érdeklődését, ám lassan megnyílik 
előtte.

Létezik olyan jó szülő, aki nem okoz szo-
rongást gyermekének, vagy szülőnek len-
ni eleve bukásra ítéltetett hivatás? Meg-
található egy tartható egyensúly a túlzott 
elengedés és fojtó szeretet között? Van 
joga gyermeket szülni olyan művésznek, 
akinél a család második helyen áll a hi-
vatás mögött? És abból a gyerekből, aki 
alig látja szüleit, vajon milyen felnőtt lesz, 

ő tud-e majd odaadó anyja lenni saját 
fiának, vagy a kapott mintákat örökíti? 
Gyűlölheti, lenézheti-e a gyermek szüleit, 
egy anya elmulaszthat-e törődni gyerme-
kével? Létezhet-e számukra megbocsátás 
felvállalt és elhallgatott bűneikért?

Az alkotók egy szívmelengető „hollywoo-
di”, és egy sötét tónusú „bergmani” anya–
felnőtt lány viszonyon keresztül keresik 
a válaszokat, melyek dialógusra lépnek 
egymással a néző fantáziájában. 
Külön köszönet Bíró Krisztának.

Szereplők: 
Udvaros Dorottya, Földes Eszter
Díszlet: Albert Alpár, Ébner Aletta
Jelmez: Lokodi Aletta
Zene: Constatin Coada
Fényterv: Budai Géza
Rendezőasszisztens: Fazekas Anna
Produkciós vezető: Gáspár Anna
Mentor rendező: Jordán Tamás
Rendező: Csábi Anna
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A kultúra és az irodalom erzsébetvárosi nagykövetei

Dr. Ferenczi László  
irodalomtudós, író, költő, egyetemi tanár az MTA doktora
(1912 – 2015)

Ferenczi László írta magáról a fenti gon-
dolatokat az Egy barátság margójára – 
Egy betegség anatómiája című könyvében 
2009-ben. Professzor Úr 1937. január 
9-én született itt, Budapesten és haláláig 
itt élt az Erzsébet körút 40-42. szám alat-
ti lakóházban. A nemrégiben a társasház 
és Erzsébetváros Önkormányzata által 
kihelyezett emléktábláról az arra járók 
is olvashatják, hogy a termékeny alkotói 
életet élt irodalomtudós, az Magyar Tu-
dományos Akadémia doktora író és költő 
is volt.

Apja kiváló ügyvéd volt, akivel – és csa-
ládja többi tagjával – sikerült túlélnie a 
német megszállást, a nyilas rémuralmat, a 
deportálást, a gettót is. Az erzsébetvárosi 
Madách Imre Gimnáziumban érettségi-
zett 1955-ben. Az ELTE-n, magyar-tör-

ténelem szakon folytatta, ahol 1961-ben 
diplomázott. Már 1960-ban elkezdett 
publikálni, szívesen fogadták és jelen-
tették meg írásait. 1961-ben, épp hogy 
lediplomázott a legrangosabb magyar 
tudományos intézmény, az MTA Iro-
dalomtudományi Intézete hívta (a még 
egyetemista korában írt tanulmányáért) 
azonnal munkatársának. Különböző be-
osztásokban (gyakornok, tudományos 
munkatárs, tudományos főmunkatárs) 
ott dolgozott 1961-től egészen 2006-ig. 
Eközben volt a PEN Club titkára, a New 
Yorki Egyetem oktatója, a Miskolci Egye-
tem tanszékvezető egyetemi tanára. A 
Magyar Írószövetség is tagjai közé válasz-
totta. Rendszeresen tagja és előadója ne-
ves konferenciákra utazó delegációknak, 
Belgrád, Párizs, Prága, Brüsszel, Római 
Egyetem, Bazel, a Budapest Sorbonne 

munkacsoport tagja. 1980-ban az USA-
ban jár és meghívják a New York City 
University Összehasonlító Irodalomtu-
dományi Tanszékére előadásokat tartani.
Első könyve 1970-ben jelent meg, a máig 
olvasott és tanított Eluárd (1970, Gon-
dolat Kiadó). 1993-ban az MTA doktora 
lett. 1998-tól 2006-ig a Miskolci Egyetem 
tanára volt. A POLISZ belső munkatársa 
volt 1999-től 2014-ig.
Szépirodalmi munkáit – melyeket fo-
lyamatosan írt – könyvekben csak élete 
utolsó éveiben publikálta. („Egy barátság 
margójára” 2009, Orpheusz Kiadó, „Még 
egy kicsit nézni…” 2009 Hungarovox Ki-
adó, „74” Ferenczi László versei, 2012) 
Ezekkel is jelentős sikereket ért el.

Jelentős és népszerű tudományos mun-
kássága még a Voltaire (1978, Magvető 
Kiadó) könyvektől, a francia és a belga 
irodalmon át, egészen Kassák Lajosig 
(1987, Kozmosz Kiadó), a felvilágosodás 
irodalmának elemzéséig („A remény zu-
hataga” 1988, Kozmosz Kiadó), a politika 
és a költészet összefüggéseinek feltárásáig 
(„Csak a máé a rettenet” 1999, Kráter Ki-
adó) terjedt. Tanulmányai, esszéi akadé-
miai folyóiratokban jelentek meg külföl-
dön és hazánkban egyaránt, szépirodalmi 
írásai (prózája és versei) magyar folyóira-
tokban kaptak nyilvánosságot. Szerzője – 
többek között – a Világirodalmi Lexikon 
19 kötetének. Számos, ma élő és alkotó 
irodalomtudós, író-költő nemzedék vallja 
őt mesterének.
Ferenczi László irodalomtörténeti esszéi-
nek nagy értéke, hogy egyaránt jellemzi a 
tudományos alaposság és a személyes ih-
letű esszéstílus, a nemzetközi és a hazai, 
nemzeti irodalomban való tájékozódás, 

az elődök, a saját és a nála fiatalabb ge-
nerációjú alkotók iránti magas fokú érzé-
kenység. Írásai, közleményei, publiciszti-
kái, esszéi megjelentek tucatnyi hazai és 
külföldi jelentős tudományos folyóiratok-
ban. Az MTMT adatbázisában mintegy 
600 tétel alatt tarják nyilván munkáit.
Teljes nevén, Dr. Ferenczi Fischer László 
tanár Úr 2015. június 22-én hunyt el.

Bár soha nem törekedett rá, a kiemelke-
dő tudós munkásságát több kitüntetéssel 
(például 1991-ben Maurice Caréme-díj-
jal, 2011-ben Magyar Köztársasági Ér-
demrenddel) is elismerték, itthon és kül-
földön egyaránt. Erzsébetváros jól ismert 
polgára volt évtizedeken át, akit a kerület 
alkotói között is kiemelt hely illetett meg.
Ferenczi László professzor itt élt közöt-
tünk, Erzsébet körúti lakásában lakott, az 
irodalom tudósa és alkotójaként gazdagí-
totta erzsébetvárosi örökségünket is.

„Foglalkozásod? Rádió-kukac. Egyete-
mi tanár. Szélhámos. Receptre felírandó 
gyógyszer. Elegáns öregúr. Toprongyos 
hadifogoly. Az egyetlen feminista. Macsó. 
Harmadik szülő. Egy ügyvéd fia. ….. Zseni. 
Tehetségtelen. Ügyes törtető. Szent őrült. A 
Holdról csöppent ide. ….. Az egyetlen, aki 
adott szavát érdekei ellenére is megtartja. 
Be- és kiszámíthatatlan. …... Szabadlábon 
kószáló őrült. Betegápoló.

(Ferenczi László, 2009)
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VALAHOL EURÓPÁBAN
Zene: Dés László 
Dalszöveg: Nemes István 
Szövegkönyv: Böhm György, Korcsmáros György, Horváth Péter

Magyar Színház
Pesti Magyar Színház, Nagyszínpad 1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.   

Egy árva gyermekekből álló csapat és egy rendkívüli felnőtt, egy nemes lelkű művész a 
háború sújtotta Magyarországon. Varázslatos történet hűségről, bátorságról, barátságról 
és emberségről az embertelenségben. Az egyik legcsodálatosabb magyar musical a Pesti 
Magyar Színház színpadán!

A II. világháború végén járunk, a béke 
első pillanataiban. Amikor a túlélési há-
borús reflexek működnek és még senki 
sem tudja hogyan lesz majd béke a lel-
kekben is. Egy árva kisfiú, Kuksi édesap-
ja utolsó mondatát mormogja maga elé: 
„Nem szabad félni!”, és közben retteg.
Az Állami Javítóintézetet szétbombázták. 
A találatot túlélt fiatal fiúk magukra ha-
gyottan, csapatba rendeződve próbálják 
túlélni a háború viszontagságait és a béke 
első napjait. A fiúk befogadják Kuksit.
Időközben találkoznak egy másik gye-
reksereggel. Az eleinte nehézkes elfoga-
dást követően rájönnek, hogy csak együtt 
vészelhetik át ezt az időszakot. Közben a 
szerveződő új hadsereg és a statáriális bí-
róság hajszolni kezdi az árvává vált gye-
rekeket, akiket egyszerűen csavargónak 
neveznek. Hiszen a béke sem tudja elkép-
zelni magát hadsereg nélkül.

A két gyerekcsapat vezetője között megle-
pő kapcsolat alakul ki.
Vándorlásuk közben találnak egy elha-
gyatottnak tűnő kastélyt. Ott Simon Péter, 
egykori karmester és zeneszerző lakik. 
Bizalmatlanságból végül bizalom lesz a 
gyerekek és a ház ura között. Simon Pé-
ter megtanítja őket a zene fontosságára és 
szeretetére („A zene, az kell”).
Azonban eközben más felnőttek is ül-
dözni kezdik a gyerekeket és fegyverrel 
indulnak ellenük. Bár a gyerekek harca 
sikerrel zárul, mégis tragikus véget ér.
Az előadásnak különös jelentőséget ad 
a jelen, amikor Kelet- és Nyugat-Európa 
útjain megannyi árva gyerek keres me-
nedéket a hazájukat sújtó háború elől. 
Családjukat vesztve keresnek új otthont, 
biztonságot, békét.
A musical finálé dala Kuksit siratja, aki 
már nem éli meg az áhított holnapot.

MÁJUS
01
szerda
15:00

Dés László nyilatkozata alapján a Valahol Eu-
rópában ötlete két, egymástól független törté-
nésből született meg. A nyolcvanas évek elejétől 
kezdve foglalkozott színházi kísérő és aláfestő 
zenékkel. 1991-ben Lukáts Andorral azon öt-
leteltek, milyen alapanyagból lehetne musicalt 
írni, ami közben felmerült a Valahol Európá-
ban is. Nem sokkal ezután Böhm György, a 
Vígszínház dramaturgjaként is megkereste, 
hogy készítene-e vele a filmből egy musicalt. 
Mivel érdekesnek találta, hogy rövid időn belül 
kétszer is előkerült ez az ötlet az életében, elvál-
lalta, de más munkái miatt nehezen állt össze 
a szövegkönyv, mire elkészültek, a színházak 
(Vígszínház, Madách Színház) nem kérték az 
előadást. Ezután egy véletlen és merész talál-
kozást követően Szinetár Miklós, a Budapesti 
Operettszínház akkori igazgatója vállalta föl, 
hogy színpadra állhasson a mű.

Dés a Valahol Európában alkotói folyamatá-
ban is az első pillanattól részt vett, tehát a szö-
vegkönyv megszületésében, a zenedramaturgia 
felállításában. 1995. május 9-én volt a bemu-
tató Horváth Péter rendezésében. Simon Péter 
karmestert, zeneszerzőt Haumann Péter, Kul-
ka János, 1996-tól pedig Forgács Péter játszotta 
felváltva, Hosszú szerepét Buch Tibor, Suhan-
cot (Éva) pedig Tunyogi Bernadett alakította. 
A darab egészen az Operettszínház felújítás 
miatti bezárásáig (1999 decembere) futott. Bár 
a későbbiek folyamán számos helyen bemutat-
ták, budapesti kőszínházban ezután újra csak 
2016 decemberében – Nagy Viktor rendezésé-
ben Reviczky Gábor, Mahó Andrea és Pavletits 
Béla főszereplésével – a Pesti Magyar Színház 
színpadán került színre.

A Kolozsvári Magyar Opera Béres László ren-
dezte Valahol Európában előadása 2013-ban 
a romániai operaházak gáláján elnyerte a leg-
jobb gyermekelőadásnak járó díjat
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Narancsos  sonka
Recept Elkészítés:

A sonkát alaposan mossuk le, és pár órára áztassuk vízbe.
A zöldségeket pucoljuk meg. A sonkát megfelelő méretű lábasban te-
gyük fel főzni. Öntsük fel annyi tiszta vízzel, amennyi ellepi. Tegyük a 
főzőlébe a darabolt sárgarépát, zellert és hagymát, a babérlevelet és az 
egész borsot, a narancsok vékonyan levágott héját és kifacsart levét. Ha a 
főzőlé felforrt, lassú tűzőn főzzük tovább kb. 60 percig. Ezt követően 30 
percig hagyjuk a főzőlében állni.
A húst vegyük ki a léből. A bőrt késsel vágjuk le vékonyan úgy, hogy 
kb. 1 cm zsír maradjon a sonkán. A megmaradó zsír réteget éles késsel 
vágjuk be 1 cm-es rombusz alakzatban. A vágások mentén tegyük bele a 
rozmaring levelektől megtisztított ágat, a kakukkfű ágakat és a kettétört 
babérleveleket (lásd kép). A sonkát enyhén sózzuk, borsozzuk, szórjuk 
meg kevés egész köménnyel, és tegyük be 20 percre 170 fokos sütőbe. 
Közben a rozmaring leveleket vágjuk apróra, és keverjük el a narancs-
lekvárral. Ha szükséges, hígíthatjuk kevés vízzel, így könnyebb szilikon 
ecsettel a sonkára kenni.
Ha a sonkán lévő zsír réteg 20 perc elteltével gyöngyözni kezd, vegyük ki 
a sütőből, és minden oldalán kenjük meg a rozmaringos narancslekvár-
ral. Ezt többször ismételjük a következő kb. 50 perc alatt, amíg a sonka 
elkészül.

Hozzávalók:

2 kg bőrös füstölt sonka 
1 nagyobb sárgarépa
1/2 zeller
1 hagyma
3 babérlevél
10 db egész fekete bors
2-3 ág kakukkfű
2 (bio) narancs
a sütéshez: friss kakukkfű és 
rozmaring, babérlevél, só, őrölt 
bors, egész kömény, 
10 dkg narancslekvár
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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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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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KATONA IMRE
Színház

1962-ben nyert felvételt a Színház- és 
Filmművészeti Főiskola színész főtansza-
kára Várkonyi Zoltán növendékeként. 
Két év után az ELTE Bölcsészettudomá-
nyi Karán folytatta tanulmányait, ahol 
1970-ben szerzett diplomát. 1967 és 1974 
között az Universitas Együttes színésze és 
dramaturgja, és a Ruszt József által rende-
zett darabok (A befalazott asszony, Passió 
magyar versekben, Arisztophanész ma-
darai) szerzője. 1976-tól tíz éven át volt az 
együttes művészeti vezetője. Katona Imre 
foglalkozása színházi rendező, drama-
turg. Szülei Katona András és Mile Piros-
ka, felesége dr. Gyöngyi Erzsébet ügyész. 
Három gyermekük és négy unokájuk van.
Hivatásos pályáját 1975-ben kezdte a Pé-
csi Nemzeti Színházban mint dramaturg, 
és itt kapott rendezői szerződést 1979-
ben. A rendezőként eltöltött pécsi, győri 
és veszprémi esztendők után 1983-tól 
a Rock Színház főrendezője lett. Szabá-
lyos színházi tevékenységénél mindvégig 
fontosabbnak tartotta az Egyetemi Szín-
padon végzett útkereső, laboratóriumi 
munkát, s az Universitas Együttessel ké-
szült előadásai bejárták Európa kísérleti 
színházi fesztiváljait. (Palermo, Parma, 
Bern, Lyon, Nantes, Belgrád, Helsinki 
voltak a legfontosabb állomások, majd 
a spanyolországi Sitges, ahol 1981-ben a 
fesztivál nagydíját nyerte el a Zadig avagy 

a végzet című előadással.) Ebben az idő-
ben nagy hatással volt rá a dániai Odin 
Teatret és Eugenio Barba.
1985-ben hozta létre az első hazai pro-
fesszionális alternatív színházi műhelyt, 
a Gropius Stúdiót, melyet másfél évvel 
később adminisztratív intézkedés szün-
tetett meg. Együttese felszámolása után 
külföldre távozott. Olaszországi tartózko-
dása során színészmódszertannal és szí-
nészpedagógiával foglalkozott a ferrarai 
Teatro Nucleo munkatársaként.

A rendszerváltozást követő évtized de-
rekán tért haza, majd rendezőként és 
dramaturgként az Egyetemi Színpad, a 
Forrás Színház, a gyergyószentmiklósi Fi-
gura Stúdió Színház és a Nemzeti Színház 
előadásaiban vállalt feladatokat. 2012 óta 
a Soproni Petőfi Színház fődramaturgja.

Előadásainak díszleteit és jelmezeit a leg-
több esetben maga tervezi. Olasz nyelvből 
műfordításokat végez, és ír színházi szak-
cikkeket is.

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

