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Tehetséges gyerekeink
az Erzsébetvárosban működő 
Facultas Humán Gimnáziumban

 >>> 8. oldal

A Bernhardi-ügy
Bemutató az Örkény 
színházban

 >>> 18. oldal

  Programok: 4. oldal 2015. május

A Sopron BAlettet
láttA vendégül
A mAgyAr Színház

erzsébetvárosi közéleti -kulturál is és if júsági magazin
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BEKÖSZÖNTŐ

Erzsébetváros. Ez Budapest egyik 
legkisebb, de talán legsokszínűbb 

kerülete. Pezsgő élet, modern iskolák, 
múzeumok és kiállítások, nagy szín-
házak és kis klubok, romkocsmák és 
kávézók. Nyüzsgő vallási és kulturális 
központ, megannyi szép épület. Ezek 
alkotják Erzsébetvárost. És persze a la-
kói. Régóta itt élők és átutazók, idősek 
és fiatalok, dolgozók és egyetemisták, 
külföldiek és magyarok.

Ez a sokszínűség adja Erzsébetváros 
erejét, amelyhez mi is szeretnénk 

hozzájárulni ezzel az új közéleti, kul-
turális, ifjúsági magazinnal. Hónapról 
hónapra bemutatjuk, hogyan látjuk 
szűkebb hazánkat, mi történik a ke-
rület ismert és kevésbé ismert részein, 
megismertetjük Önöket az itt élő fiatal 
művészekkel, tehetségekkel, bepillan-
tást adunk egy-egy étterem hétköz-
napjaiba. 

Járunk színházba, moziba, elme-
gyünk koncertekre, kiállításokra, 

és természetesen megírjuk, mi tetszett 
nekünk. Hogy aztán Ön is elmondhas-
sa, hogy mi tetszett Önnek. Tarston 
velünk! 

Tóth Tibor                                            
főszerkesztő

VII-ker: Rottenbiller u. 35.
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 BEMUTATÓ ELŐADÁS

Máthé Gabriella új produkciója

Címünk: Bethlen Téri Színház
1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3. 
+36 1 342 71 63
www.bethlenszinhaz.hu
www.facebook.com/gangaraytrambulin

Májusi programok 19. kedd 20.00 óra 
Makarenkó
Szimpla Kert

A tavalyi Szimpla Lemming Program egy 
gyöngyszeme látogat ismét a Szimplakertbe, 
laza punkzenéjével.
Szövegei, kiállása remek tükör a -khm- kemé-
nyen dolgozó kisemberek életéről. 
Súlyos és mély filozófiai kérdéseket feszeget 
kitűnő zenei környezetben, mint például 
„vajon a kutya bejöhet-e a lakásba, vagy sem?”

Címünk: Szimpla Kert: 1075, Budapest Kazin-
czy utca 14.; 
szimpla@szimpla.hu; 
www.szimpla.hu; 
+36 20 261 8669

14. csütörtök 21.00 óra
Anton Vezuv és Mayberian 
Sanskülotts koncert
Mika Tivadar mulató

„A szomorú magyar női hang, a hamvadó ciga-
rettavégek, újrahangszerelve, kiszállva 
a 80-as, 90-es évek kötött, lassan erőltetett alte-
réből, merítve a külföldi újpoppok ihletéséből, 
megszületett a zene, ami jó!”
Belépő: 800 HUF

Címünk: 1075 Budapest, Kazinczy u. 47. 
+36-20-965- 3007 
http://www.mikativadarmulato.hu/

15. péntek 15.00 óra
Astrid Lindgren 
HARISNYÁS PIPPI
Magyar Színház

Harisnyás Pippi különös ismertetőjelei: vörös 
copfos, szeplős, felemás harisnyát és kétszer 
nagyobb cipőt visel, mint a lába. Rakoncátlan 
és eleven, de mindig helyén az esze és a szíve. 
A barátaiért bármit megtenne. Aki szeretne 
megismerkedni evvel a különleges kis em-
berrel, annak nyitva áll a háza, és a Magyar 
Színház nézőtere.  

Címünk: 1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.
Telefonszám: 06-1/342-61-75
A jegypénztárban: 
hétfőtől péntekig 10–18 óráig
E-mail: szervezes@mszinhaz.hu

29. péntek 19.30 óra 
Demó verzió
TRAMBULIN FESZTIVÁL

Bethlen Téri Színház

22. péntek 19.00 óra 
Edith Piaf - Vári Éva estje
Belvárosi Színház
Az előadásban elhangzó dalok: Nem bánok 
semmit, Harmonikás, Idegen, My Lord,
Rózsaszínű élet, Padam, Himnusz a szerelem-
hez, Könyörgés, Várok rád, Párizs ege

Címünk: Károly krt. 3/a.
Tel: 266 7130 fax: 266 7120
pénztár nyitva tartás 
hétfőtől-péntekig 10h-18h

15. péntek19.00 óra 
Klezmer-péntek 
vacsorával
Spinoza Ház

Klezmer-est 19:00 órától 
(javasolt érkezés 18:45) minden pénteken
a Spinoza-ban
A koncert egy tradicionális 3 fogásos vacsorá-
val (Welcome drink, előétel, főétel, desszert) 
kombinálva, elő bár-zongoraszó mellett
7.900,- Ft./fő 

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

 IngyeneS
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A kocsmatúrázás szabálya a következő: befi-
zetsz egy adott összeget, amiért cserébe 

a guide-ok elvisznek legalább négy különböző 
kocsmába, melyek mindegyikében körülbelül 
45 percet tölthettek, és minden helyen kapsz 
egy welcome drinket. Az árak a beígért italok 
és kocsmák mennyiségétől függően változnak, 
hazai viszonylatban 15 eurótól, Európa legtöbb 
nagyvárosában pedig 20 és 25 euró között már 
melegíthetsz a csúszásra.

Mivel a pub crawl lényege nem csupán az 
italozás, hanem hogy egy este minél több 

vad, eldugott vagy külföldiek által kevésbé 
ismert kocsmát meglátogassatok, ezért érthető 
okokból a szervező cégek nem fedik fel a szesztú-
rákra kalkulált bárok neveit – ez a pub crawl zsák-
bamacska-része. Ugyanúgy titok, hogy milyen 
welcome drinket kaptok a bárokban, de – és ez a 
kocsmatúrák egyik lehetséges kontrája – nagyon 
gyakran sziruppal ízesített és színezett vodka jár 
minden helyen, szerencsés esetben egy kör sört is 
belekalkulálnak a szervezők. 

Az árak minden esetleges belépőt tartalmaz-
nak, és legtöbbször kedvezményt biztosíta-

nak a többi italra is – miután vége a kocsmajá-
rásnak, a pub crawl egy bulis helyen ér véget, 
ahonnan az este további része fakultatív.

Kocsmatúra

Pub crawl: pro és kontra. Az eredeti, autentikus pub crawl me-
nete egyszerű, és szervező cégeket a legtöbb nagyvárosban 

könnyű találni.

Fotó és szöveg: mfl
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A VII. kerületi Facultas Humán 
Gimnázium az idei tanév-

ben is megrendezte a közkedvelt 
Facultas Napok programsorozatát. 
Az intézményt fenntartó Facultas 
Cognoscendi Akadémia Alapít-
vány nagy hangsúlyt fektet arra, 
hogy az oktatás tárgyi és személyi 
feltételeinek biztosítása mellett 
megteremtse az ifjúság nevelése, 
élet- és gondolkodásmódjának 
fejlesztését segítő programok 
feltételeit is. Ennek érdekében 
folyamatosan felvállalja az intéz-
ményi szabadidős rendezvények 

költségeit, valamint a tanítási időn 
kívüli programok részvételi díjá-
nak támogatását is. A téli és nyári 
szünetben szervezett táborok, a 
diákcsere program keretében 
szervezett tanulmányi utak sok 
tanuló számára kivételes alkalmat 
jelentenek, hiszen saját erőből 
nehezebben jutnának ilyen lehe-
tőségekhez.

Ezekhez a célokhoz igazodik a 
Facultas napok megvalósítása 

is. A rendezvény keretei között a 
tanulók részt vehettek különbö-
ző sportversenyeken, tanár-diák 

Tehetséges Gyerekeink - Facultas

mérkőzéseken. Többek között kosárlabda, röplabda, labdarúgás és 
ping-pong meccseken mérhették össze magukat a csapatok. Minde-
zek mellett különböző, interaktív sportbemutatókra is sor került. Nagy 
tetszésnek örvendett a shaolin kungfu és a jóga bemutató. A fizikai 
felfrissülés mellett a szellemi tornának is teret engedtek. A gimnázium 
humán jellegére való tekintettel számos színvonalas verseny került 
megrendezésre főleg a humán tantárgyakból. Történelmi és angol 
nyelvi vetélkedőn, helyesírási-, és szavalóversenyen vehettek részt a 
gimnazisták. A tréfás vetélkedők sem maradhattak ki a sorból. Szép 
számmal vettek részt a diákok a „Ki mit tud?”-on, sakkversenyen és a 
húsvéti tudáspróbán is. Új elemként került be a programsorozatba a 
játékos matematika- és rajzverseny. 

Az erőpróbák végeztével a tanulók a filmklub után teaházban 
beszélhették meg friss élményeiket. A jó hangulatú rendezvényt 

az iskola hagyományosan minden évben megrendezi. A nagy érdeklő-
désre való tekintettel a következő tanévre egy őszi programsorozatot is 
tervez az intézmény. Az őszi Facultas Napok nagyszabású rendezvény-
nek ígérkezik, több kerületi iskola diákjait is nagy szeretettel várják a 
rendezők.

                                  Gerevich Adrienn
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Színház - kritika
A                                           „nyócker” sötétségéhez 

szokott magyar nézők sze-
me előtt a hollywoodi rendőrfil-
mek sablonjai jelennek meg. Egy 
bűnös városban (Chicago utcá-
in vagyunk) nehéz ártatlannak 
maradni, s a túlélésért vívott harc 
még a legigazabb barátságokat 
is veszélybe sodorja. A képkockák 
tökéletesen peregnek, azonban 
a kezdeti viccelődést, élcelődést 
az események előre haladásával 
felváltja a reményvesztettség és a 
kiábrándultság. Megrázó és mu-
lattató párbeszédek, megfeszült 
idegek és könnyed poénok váltják 
egymást.

A kétszereplős előadás folya-
matos monológ- és dialóg-fo-

lyamra épül, az ember kénytelen 
minden pillanatban figyelni, mert 
ha valamiről lemarad, az egész 
történet fonalát veszti. A két em-
berben lejátszódó lelki tusa, a ba-
rátok ellentétes érdekei közepette 
nehéz megmondani, hogy ki a jó 
és ki a rossz. A lobbanékony és 
gátlástalan Denny vagy az egy-
szerű és higgadt Joey? A darab 
végére a kérdőjel mindenképp 
eltűnik, bár egyértelmű választ 
nem kapunk. Felelősség és bűntu-
dat, hivatás és család, karrier és 

barátság, egzisztencia és tisztaság 
– megannyi átgondolandó foga-
lom. A történet kétségkívül átírja 
mindenkiben a becsület, a jó és a 
rossz - pontosabban a jó és a rossz 
zsaru - fogalmát.

A darab, melynek eredeti címe 
A Steady Rain (Konok eső), a 

film noir klasszikusainak komor vilá-
gát idézi meg. Említésre érdemes, 
hogy az amerikai ősbemutató 
után a világon először Budapes-
ten, a Centrál Színházban látható.

Kár lenne elmenni amellett, 
hogy a darabban Stohl András 

és Szabó Győző nyújt emlékezetes 
alakítást. A színpadon soha meg 
nem jelenő karakterek tökéletesen 
élethűek, a darab mély igazságot 
feszegető mondanivalója pedig 
áthallásos. Ahogy nézzük a fősze-
replő küszködését, összeomlását 
és könnyeit, nem tudjuk nem ösz-
szekeverni a színpadot az élettel. 
Ha a darab feszültsége nem okoz-
na döbbent csendet a nézőtéren, 
megteszi azt a magánéleti áthal-
lások ereje. De a darab e nélkül is 
lenyűgöző.

 -n

J ó  z s a r u  -  r o s s z  z s a r u
c e n t r á l  s z í n h á z

Fordította: 
Baráthy György
Szereplők: 
Denny - Stohl András
Joey -  Szabó Győző
Látványtervező: 
Szabolcs János
Dramaturg: 
Baráthy György
Rendező: 
Puskás Tamás

Fotó: www.centralszinhaz.hu
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M it gondolt Márai a halálról? Hogyan 
szól a Rákóczi-szabadságharc jelké-

pévé vált tárogató? Burka, paróka, szári 
– elfedi vagy pont ellenkezőleg, meg-
mutatja a nőket? – többek között ezekre 
a kérdésekre keressük a választ májusi 
programjaink során. 

Az újonnan megnyílt Király utcai K11 
Művészeti és Kulturális Központ ad 

otthont a május 10-én megrendezésre 
kerülő ingyenes Izraeli napnak. A dél-
után folyamán az „Elfed vagy megmu-
tat – Nők és ruháik” című előadás után 
egy tájékoztatót hallhatunk a MASA 
programról, valamint a Taglit-Birthright 
Isreal-ről. Ezt követően Fűszeres Eszter 
blogger kalauzolja el a látogatókat a 
modern kóser konyha világába, majd 
a Sabbathsong Klezmer zenekar lép a 
színpadra. Az este táncházzal zárul, a 
rendezvény ideje alatt folyamatosan 
kvízt  tartunk, amelynek eredményhirde-
tésére a koncert után kerül sor.

Május 14-én este 19 órától a klasszi-
kus zenéé lesz a főszerep a Clean 

Art művészeinek jóvoltából. Felcsen-
dülnek Mozart, Brahms és Kovács Béla 
örökbecsű dallamai, a K11-ben tartandó 
koncertre a belépődíjak már megvásá-
rolhatóak a helyszínen.

Prazsákné Torday Csilla festőművész 
kiállításának megnyitóját május 18-án 

tartjuk, este hat órától. Az érdeklődő-

ket Haller Géza festőművész köszönti, 
közreműködik Prazsák László és zenekara. 
Az ihletett hangulatú kiállítás június 8-ig 
ingyenesen látogatható a Wesselényi 
utca 17. szám alatti épületünkben.

Intézkedtem, hogy ugyanígy temesse-
nek – rendelkezett Márai Sándor. Az író 

halálhoz fűződő viszonyáról Mészáros 
Tibor irodalomtörténész mesél május 20-
án. Az este hatkor kezdődő előadásra a 
belépés továbbra is ingyenes. A Ham-
vas-est keretén belül ebben a hónapban 
május 27-én, 17:30-tól Madár János költő 
beszél Hamvas Béla erkölcsi, esztétikai 
nézeteiről.  Dr. Tóth József az „Utazó” 
teaház állandó történésze ezúttal az 
1956-os eseményeket vizsgálja meg, az 
ingyenes előadás május 28-án délelőtt 
11-kor veszi kezdetét. 

Június 8-án Vesztergám Miklós tároga-
tós koncertjére várjuk az érdeklődő-

ket. Az ingyenes rendezvényen szó lesz a 
hangszer történetéről, valamint lehetősé-
get biztosítunk dedikálásra és CD-vásár-
lásra is. 

További információkért látogassanak 
el honlapunkra (www.eromuvhaz.hu), 

facebook oldalunkra (facebook.com/
eromuvhaz), érdeklődhetnek a 413-3550-
es telefonszámon is. 

Találkozzunk májusban!

Baross suli
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Ayurveda  
Kelkáposzta mazsolás már tással

1A kelkáposztát  megt iszt ít juk,  megmossuk, 

a  torzsát  e ltávol ít juk.  A káposztát  széles 

szeletekre  vágjuk.  A chi l l i t  megmossuk, 

a  magját  e ltávol ít juk és  f imom darabokra 

vágjuk.  A g yömbért  meghámozzuk és  apróra 

daraboljuk. 

2 A vajat  eg y  edényben fe l forrósít juk.  A chi l -

l i t ,  a  g yömbért ,  a  köményt ,  az  ördögg yöke-

ret  és  a  szagos  lóherét ,  va lamint  a  fahéjat  és 

a  kurkumát  hozzáadjuk,  és  1-2  percig  át for-

rósít juk.  A mazsolát  és  a  diót  hozzáadjuk, 

és  rövid ideig  őpörköljük.     Ezután hozzá-

adjuk a  káposztát  és  eg y  teáskanál  sót ,  majd leönt-

jük 300 ml  v ízzel .  Lefedve fe l forra ljuk,  majd cc .  15 

percig  főzzük.

3Hozzáöntjük a  kókuszte jet  és  cc .  5  percig 

főzzük.  S óva l  és  c it romlével  ízes ít jük.

Előkészítés i  idő cc .  45  perc .

Konyhaművészet          

Hozzávalók 4 személyre:

1 kisebb kelkáposzta (1–1,2 kg)

1 vörös cHilli

25 g friss gyömbér

2 evőkanál vaj

1/2 teáskanál őrölt kömény

1/4 teáskanál ördöggyökér

1 teáskanál szagos lóHere

1/2 teáskanál faHéj

2 teáskanál örölt kurkuma

100 g mazsola
100 g dióbél
1 evőkanál barna cukor

só
1 400 ml) kókusztej

1–2 evőkanál citromlé



Heted7

16

Heted7

17

AGYELDOBÁS (Jeeves és 
Wooster) Új színdarab, me-

lyet P. G. Wodehouse művei 
alapján írtak a Goodale fivérek. 
Rendező: Szente Vajk Előadás: 
2015. május 18. a Madách Szín-
házban.

A z Egy bolond négyet csinál 
ponyvakabaré a Bethlen Téri 

Kabaré sikeres receptje alapján 
készült. Végy egy legendás kabaré-
szerzőt – jelen esetben Rejtő Jenőt -, 
fűszerezd meg modern jelenetekkel, 
egy leheletnyi sketch comedy-vel, 
egy csipetnyi stand uppal és jó 
adag zenés paródiával, adj hozzá 
négy, mindenre elszánt humoristát, 
és kész a Bethlen Téri Színház és a 
Stand Up Brigád új ponyvakabaréja.

A  szép Cerceruska címmel, 
a 2014-ben alakult Sopron 

Balett vendéjátéka volt látható       
a Magyar Színházban, április 
végén. A táncmű - mely egy ke-
vésbé ismert mesejáték nyomán 
készült - koreográfus-rendezője 
Demcsák Ottó, Harangozó díjas 
balettművész.

Új közösségi színtér MINÁLUNK

K11 Művészeti és Kulturális 
Központ néven új közössé-

gi színtérrel gazdagodott a De-
sign Street néven is ismert Király 
utca. A központ április 10-én, An-
dorka Hanna festőművész kiál-
lításával nyitotta meg kapuit a 
nagyközönség előtt, melyet áp-
rilis 11-én, a költészet napján egy 
nagyszabású Családi nap követett.

  A Király utca 11. szám alatti 
egykori Prandtner-ház udva-

rán található épület az Erzsébet 
Terv fejlesztési program részeként 
épült újjá, a VII. kerületi Önkor-
mányzat jóvoltából. A modernizált 
kétszintes épületben kiállítótér és 
galéria került kialakításra, a köz-

ponti kétszáz fős aula koncertek, 
konferenciák, előadások helyszí-
néül fog szolgálni, büfé és ruha-
tár is várja majd a vendégeket. A 
központ kitűnően megközelíthető, 
frekventált helyen található. Kiala-
kításának köszönhetően végtelen 
lehetőségeket kínál a különbö-
ző rendezvények lebonyolítására. 
Professzionális hang- és fénytech-
nika áll rendelkezésre, a felújított 
üvegtető különleges hangulatot 
biztosít a nap bármely szakában.

A K11 sokrétű, változatos 
programjaival üde szín-

foltja lesz a kerület – és a bel-
város – kulturális életének.  

 Előadás: 2015. 05. 21.  19:30

   Előadás: 2015. 05. 18.  19.00

 Vendégjáték
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A Bernhardi-ügy
Bemutató az Örkény 
színházban
Rendezte: Ascher Tamás

A bécsi Erzsébet K l in ikán haldokl ik 
egy lány, de nem tudja, hogy csak 
percei vannak hátra. Bernhardi 
professzor, a k l in ika igazgatója, 
megti l t ja a papnak, hogy betegé-
nek fe ladja az utolsó kenetet, és 
ezzel ráébressze a valóságra. A 
lány meghal.

Az eset nyi lvánosságot kap, és 
azonnal botránnyá dagad. Bern-
hardi pár t- és karr ierharcok köze-
pén talál ja magát. Az ügyből 
ürügy vál ik , rácsap a sajtó, a 
vitába beszál l  az egészségügyi 
min iszter és a par lament. A morá-
l i s kérdést a pol i t i ka a zs idó szár-
mazású orvos el leni bűnperré 
fokozza le, a tények helyét átve-
szik az önkényes ér te lmezések.
Ar thur Schnitz ler 1912-es darab-
ját (eredet i c íme: Bernhardi pro-
fesszor) a bécsi cenzúra azonnal 
bet i l totta. A Monarchia szétesé-
séig t i l tó l i s tán is maradt. Ber l in-
ben viszont már megírása évében 
bemutatták, innen kerü l t át a leg-
nagyobb német sz ínpadokra, ame-
lyeknek máig rendszeresen játszott 
darabja. Negyed százada, a Víg-
sz ínházban volt e lső és azóta is 
egyet len magyar sz ínrevite le. A 
bemutató március 27-én volt.

A képen Mácsai Pál DR. BERNHARDI, 
a belgyógyászat professzora és 

Gálffi  László, aki  DR. FLINT vallás-, 
közoktatás- és egészségügyi 

miniszter t alakít ja 

Fotó: Örkény István Színház / 
Gordon Eszter

Bemutató

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

Okmányiroda
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Telefon: 795-8911; 795-8880, 795-
8881, 795-8877

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

INFO-oldal

Finom ételek, ebédidőben 2-3 fogásos menü  
Grill and Chips 
Kazinczy utca Wesselényi sarok

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

Hirdessen a Heted7-ben! 
Kerületi cégeknek, lakosoknak 
kedvezményes árakon. 
Hívja hirdetésszervezőnket bizalommal! 
Telefon: +36-20-265 4802
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Bemutatjuk: Kortárs műhely a kerületben

Ghyczy György 
festőművész 
a Pro Urbe Erzsébetváros díj 
kitüntetettje

Ghyczy György festőművész 
1998-óta működteti a VII. ker. 
Dózsa György út 46-ban a nyi-
tott műtermet. 40 ember jár ide 
festeni, rajzolni havi rendeszeres-
séggel. Színvonalas munkákkal 
töltik meg a helyet, rendszeresen 
rendeznek kiállításokat, évente 
3-4 alkalommal kortárs művé-
szeknek. A társaság egy részét a 
művész a dúzsi művésztelepre 
is magával viszi. Ezeket a mun-
kákat állítják ki ősszel. Ghyczy 
mester az utóbbi két évben 16 
önálló kiállítást rendezett. Tekin-
tettel arra, hogy kiállításain új 
anyagokat mutat be, ez nagyon 
tekintélyes szám.
Képeit általában gyűjtők vásárol-
ják, a kiállítások nem a megélhe-
tést szolgálják.
2007-ben Erzsébetváros Önkor-
mányzata művészeti ismeretter-
jesztő tevékenységéért, Pro Urbe 
Erzsébetváros díjban részesítette.

A nyitott műterem elérhetősége:
http://www.bjhuman.hu/side/galeria-11

Ghyczy György: Lao-Ce elfáradt és leült pihenni 
(akril, vászon, 110x110 cm)


