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Fesztivál 2015
Bulik, fesztiválok fiataloknak 
2015 nyarán

 >>> 4. oldal

  Moziműsor :  18. oldal 2015. július

BEFEJEZŐDTEK AZ 
ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 
A FACULTAS HUMÁN 
GIMNÁZIUMBAN 

Erzsébetvárosi közéleti -kulturál is és if júsági magazin
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Megőrjít a csaj
Peter Bogdanovich 
újra a moziban
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AJÁNLÓ

Itt a nyár, befejeződtek a júniusi érettségi vizs-
gák a Facultas Humán Gimnáziumban is. 

119-en érettségiztek sikeresen nappali és esti 
tagozaton. 

Ha már nyár és szünidő, akkor: fesztiválok. 
Az ország különböző pontjain színvonalas 

szórakozást nyújtó nyári események nem csak a 
fiataloknak, de az idősebb korosztálynak is kel-
lemes kikapcsolódást nyújtanak. A Fővárosban 
a Budapesti Nyári Fesztivál kínál számos sza-
badtéri programot.

A mozikban könnyű nyári filmek közül vá-
laszthatunk. Némelyik talán túlzottan 

könnyű, de végül is, ez ízlés kérdése. Ebben 
a számunkban először közöljük kerületünk 
immár patinásnak mondható mozijának, az 
Örökmozgó Filmmúzeumnak júliusi program-
ját. Megkezdődött az ERöMŰVHÁZ felújítása, 
mely az Erzsébetvárosi Önkormányzat jóvoltá-
ból valósul meg.

Az Árpád-házi Szent Erzsébet-plébánia-
templom az idén 120 éves. Aki még nem 

járt a műemléktemplomban, az feltétlenül néz-
ze meg kerületünk „katedrálisát”.

Görögországról sokat hallani manapság a 
médiában. Mi egy remek recepttel járu-

lunk hozzá a hírözönhöz.

Kellemes kikapcsolódást kíván:

VII-ker: A Hutyra utca sarkán

Tóth Tibor 
főszerkesztő

Maugsch Gyula (1882-1946)
Figyelő kutya szobra a Hutyra utca 
sarkán lévő kis téren.
40 cm-es kő talpazaton 110 cm-es, 
fülét hegyező bronz dog-szobor. 
(Némethy Károly dr. Fool nevű 
kutyája után.) Eredetileg 1938-ban 
a Pasaréti út és Hűvösvölgyi út sar-
kán, a János kórháznál állt, 1952-
ben helyezték át ide.

(forrás: kozterkep.hu)
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Fesztivál 2015

A legnagyobb bulik, fesztiválok fiataloknak 2015 nyarán! Összeszed-
tük július és augusztus legnagyobb hazai fesztiváljait!

T i  k é s z ü lt ö k  m á r ?

Július 14-19. 
Velence
EFOTT
www.efott.hu
Az EFOTT szó elhangzását követően szinte már automatikusan eszünkbe jut az idén 40 éves rendezvény 
szlogenje: „EFOTT, az ország legnagyobb hallgatói bulija”. Azonban az EFOTT nem csak buli, hiszen 
a Fesztivál szervezői évek óta nagy hangsúlyt fektetnek a zenei események mellett a hallgatók kulturá-
lis- és sport életének fellendítésére is. Ezeknek köszönhetően a napközbeni programok szinte évről-évre 
bővülnek, nem csak létszámuk, de színvonaluk tekintetében is. Az EFOTT egyik legfőbb célja a felhőtlen 
szórakoztatás mellett, hogy megismertesse Magyarországot a fiatalokkal, ezért is vándorol évről évre, 
idén Velencére. A friss infókért kövesd a facebook oldalukat!

Július 15-19. 
Balatonszemes
XXI. Szemes Fesztivál
www.szemesfeszt.hu
A XXI. Szemes Fesztivál programjából: Járai Márk 
(Halott Pénz), Ocho Macho, Művészet a Vigadóban – a dunaharaszti pART 3 kiállítása, Balogh Janka 
Mozgásműhely, Sárik Péter & Berki Tamás duo, Horváth Misi & Fekete Jenő – blues legendák, Szabó 
Benedek és a Galaxisok, Heted7 zenekar,  Budapest Jazz Orchestra tanári koncer, Ivan&the Parazol, 
Run Over Dogs, Lány a Liftben - koncert, Vers-színpad, Bornai – Rákos: Mumus (zenés mesemusical) 
– Budaörsi Diákszínpad, Testébresztő jóga, „Anno Mókus disco” - Kalovits Istvánnal, Kézműves vásár 
a Rózsaparkban és sok más remek programmal várja vendégeit Balatonszemes!  www.facebook.com/

Július 15-18. 
Veszprém
12. VeszprémFest
www.veszpremfest.hu
Ebben az évben a Vár és az Aréna színpadok többezres nézőterei mellett a Rozé Rizling és Jazz Napok 
10 napján, 30 borászán és 30 koncertjén, illetve  a Dubniczay palota kiállításán, és a köré szerveződő 
performanszon, koncerteken kívül két új színpaddal is jelentkezünk.
A FestGardenben, a festői szépségű egykori Érseki nyári pihenő helyén, a História Kertben, egy újabb 
szabadtéri színpaddal idén három napon át várjuk a jazz és a világzene rajongóit, a FestPresszóban 
pedig – amely a Hangvillában található kultikus klubban, az Expresszóban kapott helyet - két éjszakán át 
kínálunk “őrült kávéházi szvinget és jazzt” a műfaj kedvelőinek.

Július 17-26. 
Balatonfüred
DumaFüred Fesztivál
www.dumaszinhaz.hu
A Dumaszínház Balatonfüredre költözik. Idén negyedik alkalommal rendezi meg a Dumaszínház a 
nyár egyik legnépszerűbb eseményét, a DumaFüred fesztivált. A tíz napon át tartó humorfieszta most 
is a stand-up műfaj legnagyobbjait vonultatja fel. Többek között színpadra lép Aranyosi Péter, Hadházi 
László, Kovács András Péter, Kiss Ádám, Kőhalmi Zoltán, Mogács Dániel és Felméri Péter. 

Július 22-26. 
Debrecen
Campus Fesztivál
www.campusfesztival.hu
Az ország egyik legőrületesebb bulija, a vizsgáktól és a tanévkezdéstől biztos távolban megrendezett deb-
receni Campus Fesztivál. És mi lehetne jobb helyszín, mint a Debreceni Nagyerdő árnyas rejteke, hogy 
néhány napra csak a fesztivál hangulaté legyen a főszerep. A friss infokért kövesd a facebook oldalukat!

Augusztus 10-17. 
Budapest
Sziget
www.szigetfestival.com
A Sziget fesztivált már senkinek sem kell bemutatni. Kis hazánk legnagyobb buliján már biztosan itt 
lesznek: Florence and the Machine | alt-J | Blasterjaxx | AWOLNATION | Jamie Woon | Fauve | José 
González | The Subways | Babylon | Circus | Kadebostany. Készüljetek és kövessétek őket a facebookon a 
friss infokért!

Augusztus 25-29. 
Szeged
SZIN (Szegedi Ifjúsági Napok)
www.szin.org
Megvan a Szegedi Ifjúsági Napok 2015-ös időpontja és már bérleteket is lehet vásárolni a fesztiválra. 
Szerezzétek be akciós áron a SZIN bérleteteket és figyeljétek a facebook oldalukat, hiszen folyamatosan 
bővítik a fellépők listáját!
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Film: Megőrjít a csaj

Hirtelen ötlettől vezérelve - egy tú-
róscsuszás vacsora után - mondta 

a barátnőm: „nézzünk meg egy laza 
könnyű darabot a moziban”. Mivel 
a „Kém”-et lekéstük, bementünk az 
első filmre, amit adtak, a „Megőrjít a 
csaj”-ra. Előtte persze, feltankoltunk 
pattogatott kukoricával és colával. 
Mint később kiderült, ez hasznosnak 
bizonyult, mikor a történet picit akado-
zott, hát eszegettünk és iszogattunk…

A rendező Peter Bogdanovich, 
tizenkét éve rendezett utoljára 

nagyjátékfilmet. Akkor volt 64 éves. 
A fiatal call girl, Isabella Patterson 
története az 1930-as évek komédiái-
ra jellemző fordulatokkal helyenként 
begyorsuló, helyenként épp hogy 
továbbgördülő mozi. Helyzetkomikum, 
minden mennyiségben. Csak az elejét 
mondom el, mert egyszer azért érde-
mes megnézni, ha aztán, gyorsan el is 
felejtjük: Isabella Patterson (Imogem 
Poots), escortlány. Ezt az ipart csak a 
létfenntartás miatt űzi, mert színősznő 
szeretne lenni. Isabella egy éjszakát 

tölt Arnold Albertsonnal (Owen Wil-
son), a híres Broadway-rendezővel. A 
szép éjszaka emlékére Arnold 30 ezer 
dollárt ajándékoz Isabellának. Egyet-
len feltétele van: a lány többet nem 
bújik ágyba pénzszerzési okból férfi-
akkal. Picivel később Isabellát színházi 
meghallgatásra hívják, ahol, mit tesz 
isten: Arnold a rendező. De, nem ez 
az érdekes: a szerep, amire színésznőt 
keresnek, egy prostituált szerepe. No, 
innen indul a bonyodalom...

Imogen Poots pompás színésznő. 
Olyan, mintha... Jennifer Aniston a 

pszichológusnő, Jane szerepében 
zseniális. A film végén aztán betoppan 
Quentin Tarantino, aki pár másod-
percig van a vásznon és saját magát 
játssza. Owen Wilson mint Arnold, nem 
túl bonyolult karaktert játszik, ahogy a 
többiek is minimális energia befekte-
téssel képesek hozni a figurákat.

Még is, a profizmus meghozza 
eredményét: a nézhető mozit. 

Könnyű nyári kaland, nem több és 
nem kevesebb.

M e g ő r j í t  a  c s a j  S h e ’ s  F u n n y  T h at  W ay

P e t e r  B o g d a n o v i c h  f i l m j e

Színes, magyarul beszélő, amerikai vígjá-
ték, 93 perc, 2015 

rendező: Peter Bogdanovich
forgatókönyvíró: Peter Bogdanovich, 
Louise Stratten
operatőr: Yaron Orbach
zene: Ed Shearmur
producer: Louise Stratten, Holly Wiersma
vágó: Nick Moore, Pax Wassermann

szereplő(k): 
Imogen Poots (Isabella Patterson)
Owen Wilson (Arnold Albertson)
Kathryn Hahn (Delta)
Jennifer Aniston (Jane)
Will Forte (Joshua Fleeten)
Quentin Tarantino (önmaga)
Lucy Punch (Kandi)
Jennifer Esposito (Margie)

És a remek szinkronhangok:
Kökényessy Ági
Bogár Anna
Széles László
Görög László
Bertalan Ágnes
Rubold Ödön

mfl
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„Nem csak a húszéveseké a világ”

p i h e n ő  é s  w e l l n e s s  a  n a gy i k n a k

A világrekord megdöntése ugyan most nem sikerült, de Hor-
váth János 48 óra 58 perccel így is 3. a világon a folyama-

tos hátmasszázsrekordban.          Gratulálunk, szép teljesítmény! 

Személyiség és sport

EGÉSZSÉGMŰHELY

Hotel Narád Park Mátraszentimre - Akciós csomagok nyugdí-
jasoknak
Hotel Narád Park Mátraszentimre
Senior ajánlat (min. 2 éj)
3 nap/2 éjszaka 9.000,- Ft/fő/éj ártól: 
félpanziós ellátással, 
wellness részleg és fitneszterem 
használattal, parkolással, internet 
elérhetőséggel
Legkedvezőbb ár: 
20.000 Ft / fő / 2 éj 27.000 Ft / fő / 3 éj

Laci Betyár Fogadó Hajdúszoboszló - Nyugdíjas gyógykúra 
akciók
Betyár jó pihenés (min. 2 éj)
2-7 éjszaka 5.772,- Ft/fő/éj ártól:
félpanziós ellátással, parkolással, 
internet elérhetőséggel
Legkedvezőbb ár: 
12.900 Ft / fő / 2 éj 24.400 Ft / fő / 
4 éj 40.400 Ft / fő / 7 éj

Hotel Konferencia Győr
Nyugdíjasoknak (1 éjtől)
Akár 1 éjszaka 5.900,- Ft/fő/éj ártól: 
reggelis ellátással, 
medence használattal, 
internet elérhetőséggel
Legkedvezőbb ár: 5.900 Ft / fő / éj

Az ajánlatokat a www.szallasvadasz.hu oldalon találtuk

Az előnyös fizikai és élettani hatásokon túl nem elhanyagolható a sport hatása a sze-
mélyiségfejlődésre. A sportolás talán legfontosabb lelki hozadéka a „sportszerű” jellem 
kialakulása. A sportszerűség egyszerre jelenti a kudarcok elviselését, az elért eredmé-
nyek szerény elfogadását, a kitartó küzdelemre való képességet, a társak biztatását és 
segítését. A sportszerű jellem nem mások ellen, hanem saját korlátai ellen küzd, és tisz-
teletben tartja mások küzdelmét is, amire jó alapot nyújt saját erőfeszítéseinek ismerete.
A fizikai teljesítőképesség két formája, a rövid ideig tartó csúcsteljesítmény (pl. sprint) 
és a hosszú ideig tartó, egyenletes teljesítmény (pl. hosszútávfutás) más-más jellegű 
feladatot jelent. A mindennapi élet során talán az utóbbi több szerepet kap: az állóké-
pesség, a tartósan nyújtott megbízhatóan magas színvonalú munka alapvető elvárás 
a társadalom minden szintjén, valós és átvitt értelemben egyaránt.
A szellemi teljesítőképesség a fizikai teljesítőképességre is hatással van, és viszont: a 
kitartás mértéke nem csupán a sejtek, szervek, szervrendszerek állapotától, hanem a 
központi idegrendszer aktiváló hatásától is függ, amelyet erősen befolyásol az ösztön-
zés és az elszántság mértéke. Ha tisztán szellemi teljesítmény a cél, a sportban megszo-
kott kitartás akkor is jó szolgálatot tesz, a sporthoz idomult jellem ugyanis nehezebben 
„adja fel” a nem fizikai természetű feladatokat is.
A fiatal koruk óta rendszeresen sportolók életvezetési döntéseik meghozatalában 
általában elsődleges fontosságú, hogy az életmód megváltoztatása, egy-egy szokás 
felvétele illetve elhagyása, mennyiben befolyásolja sportteljesítményüket. Egy gyer-
mekkora óta sportoló serdülő jobban meggondolja, hogy elkezd-e akár alkalomszerű-
en is dohányozni a barátaival, hiszen tudja, hogy ez drasztikusan csökkentheti ked-
venc sportágában nyújtott teljesítményét. Az aktív sportolók önértékelése is biztosabb 
alapokon áll, hiszen önbizalmukat javítják a sportban elért eredmények, a jobb fizikai 
erőnlét, az arányosabb, izmosabb testfelépítés.

Masszázs világrekord kísérlet
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Júliusi programok
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Megújulunk! 2015. június 22-én 
reggel új fejezet vette kezdetét az 

egykori „Czipész Ipartestület” épüle-
tének történetében. Látogatók helyett 
munkások, rendezvénykellékek helyett 
állványok érkeztek az ERöMŰVHÁZ Wes-
selényi utcai épületébe. 

A felújítás az Erzsébetvárosi Önkor-
mányzat jóvoltából valósul meg, 

a tervek szerint novemberben tudjuk 
megnyitni a házat vendégeink előtt. 
Megújul az épület belső homlokzata, 
renoválásra kerülnek a függőfolyosók, 
helyreáll ít ják a lépcsőházat. Korszerű 
l if t váltja a régit, valamint az előzőnél 
egy jóval tágasabb, igényesen átépí-
tett és renovált Díszterem várja majd a 
kerület lakóit. 

A kivitelezés ideje alatt rendezvé-
nyeinknek a Király utcai K11 Művé-

szeti és Kulturális Központ ad otthont, 
ezekről honlapunkon és facebook 
oldalunkon keresztül folyamatosan 
tájékozódhatnak. 

A már hagyományosnak számító 
tematikus nyári táborunkat idén a 

Róth Miksa Emlékházban tartjuk, szere-
tettel várjuk a jelentkezőket az utolsó 
három hétre!

Nagy sikerrel zártuk a június 20-án 
megrendezett Múzeumok Éjszaká-

ját. Mintegy 1500 vendég fordult meg 
a világszerte elismert mozaikkészítő és 
üvegfestő egykori otthonában. Róth 
Miksa születésének 150. évfordulója al-
kalmából egy 150 centis tortával leptük 
meg vendégeinket, Róth Miksa Erdély-
ben  címmel egy különleges, csupán 
ezen az egy estén látogatható kiáll ítás-
sal, valamint Róth- maratonnal idéztük 
meg az egyedülálló művész alakját és 
munkásságát. Koncert, előadások, be-
szélgetések várták a felnőtteket, míg a 
kisebbeket üvegfestéssel és mozaikké-
szítéssel szórakoztattuk. Minden kedves 
látogatónknak köszönjük a részvételt. 
Reméljük, jövőre újra találkozunk!              

ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. 1077 Budapest, Wesselényi utca 17.
telefonszám: (06-1) 413-3550 titkarsag@eromuvhaz.hu
porta telefonszáma: (06-1) 413-3551 
E-mail: porta@eromuvhaz.hu
nyitvatartás: minden nap 7:00 - 22:00

Facultas
BEFEJEZŐDTEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 
A FACULTAS HUMÁN GIMNÁZIUMBAN
Befejeződtek a júniusi érettségi vizsgák a Facultas Hu-

mán Gimnáziumban.  Az idei évben összesen 119-en 
tettek sikeres vizsgát nappali és esti tagozaton. A gim-
názium nappali tagozatán a diákok javarészt a felsőok-
tatásba készülnek tovább, amelyben nagy segítségükre 
szolgál, hogy a gimnáziumban államilag elismert origo 
tipusú nyelvvizsgát is szerezhetnek. Nyelvgyakorlásra 
pedig az iskola kiterjedt testvériskola hálózata ad lehető-
séget. Minden évben több hónapot tölthetnek a diákok 
külföldi társintézményekben, ahol az angol nyelv tudás 
az előfeltétel. Az esti tagozaton javarészt kerületi lakosok 
érettségiznek, akik munkájuk mellett tanultak az intéz-
mény keretei között több éven keresztül.

M e g ú j u l u n k !
Bihari Ágnes
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Elkészítése:
Először a padlizsánt vágjuk centis szeletekbe, besózzuk és egy órát állni hagyjuk. Közben a 
hagymát olajon üvegesre pároljuk, majd hozzátesszük a darált húst (bárány helyett megfelel a 
fele-fele arányú marha- és sertéshús keveréke is). Szürkülésig pároljuk, majd felöntjük a fehérbor-
ral. Beletesszük a hámozott, feldarabolt paradicsomot, sóval, borssal, cukorral, fahéjjal, szere-
csendióval és oreganóval fűszerezzük. 20 percig főzzük. Ezután belekeverjük a zsemlemorzsát, 
két evőkanál kivételével a parmezán sajtot és, ha meghűlt, egy felvert tojást. Utána elkészítjük a 
besamel szószt. A vajat felolvasztjuk, beleszórjuk a lisztet, és világos rántást készítünk. Felöntjük a 
tejjel és folytonos keverés mellett sima szószt főzünk belőle (kb. 10 perc). Sózzuk, borsozzuk, és ha 
meghűlt, belekeverjük a maradék sajtot és két tojást.
Most papírral leitatjuk a padlizsánszeleteket és kevés olajon aranybarnára sütjük. Egy vajazott 
és zsemlemorzsával megszórt tepsit kibélelünk egy réteg padlizsánnal, ráöntjük a hússzósz felét, 
újabb réteg padlizsán következik, majd a hús másik fele. Végül az egészet padlizsánszeletekkel 
borítjuk és leöntjük a besamelszósszal. Esetleg még megszórhatjuk kevés parmezán sajttal. Előme-
legített sütőben 180°-on egy órán keresztül sütjük.

Vol i  recept je i  1 . 

Görög konyhákban járva 

Musaka  

Konyhaművészet          
Hozzávalók:

1,5 kg padlizsán

só, olaj a sütésHez

60 dkg darált bárányHús 

2 Hagyma, apróra vágva

1 dl száraz feHérbor

só, bors, csipetnyi cukor

fél kiló paradicsom

két csipet faHéj

egy kevés szerecsendió

egy teáskanál oregánó

6 evőkanál morzsa

10 dkg reszelt parmezán sajt

5 dkg vaj, 5 evőkanál liszt

kb. fél liter tej,

3 tojás

Mostanság gyakran hallunk a hírekben Görögországról. Nekem kellemes emlékeket juttat eszem-
be: Olimpiát, az Akropoliszt, Delphoit, Mükénét, Ephesost. Az ókori romok országát, az olajfákat, 
a fetasajtokat, a retsinát és az ouzót. A kis hangulatos tavernákat, ahol remek ételeket kóstoltunk, 
vagy néhány pohár zamatos retsina mellett múlattuk az időt.  A 80-as évek elején, sok étterem-
ben még étlap sem volt, hanem a kirakatba tett fogások alapján lehetett választani és egyszerű 
mutogatással rendelni. Egy alkalommal valami számomra ismeretlen spenótszerűséget fedeztem 
fel, és amikor a pincért megkérdeztem, hogy mi az, csak annyit vetett oda: „Gaz!”. Később 
megtudtam, hogy a gaznak titulált zöldség mángold volt. Néhány tavernában még ilyen ételes 
kirakatra sem futotta, hanem a szakács egyszerűen körbevezetett bennünket a konyhában, 
felemelgette a födőket, kihúzgálta a sütőből a tepsiket, majd türelmesen várt, amíg eldöntöttük, 
hogy mit kérünk. Az ételeket, melyekről gyakran azt sem tudtuk pontosan, hogy miből készültek, 
mindig langyosan szolgálták fel, sosem forrón. Az mondjuk egy idő után unalmassá vált, hogy a 
húsokat és a halakat mindenütt csak grillezve kínálták, de ezt ellensúlyozta a különféle saláták, 
olívabogyók, sajtok, töltött szőlőlevelek vagy padlizsános ételek gazdag választéka. Ha sikerült 
megrendelni, remek ízelítőt nyújtott a vidék konyhakultúrájáról a vegyes előétel tál. Az első pró-
bálkozásunkkor nyolc komplett főfogást hoztak ki. Kettőnknek.                                 Volker Schwarz
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Az Árpád-házi Szent Erzsébet-plébánia-
templom vagy más néven Erzsébetvárosi 

plébániatemplom Budapest VII. kerületében, 
Erzsébetvárosban a Rákóczi út közelében, a 
Rózsák terén található római katolikus temp-
lom. Az épületet 1895 és 1901 között építették 
Steindl Imre neogótikus tervei alapján, és 
méreteit tekintve a kerület legnagyobb temp-
loma és egyik legjelentősebb nevezetessége. 
Nevét Árpád-házi Szent Erzsébet után kapta.

Az újonnan alakult VII. kerület polgárai, az 
erzsébetvárosiak 1881-ben római kato-

likus templomot építtettek a Szegényház tér, 
ma Rózsák tere északi oldalán. A kis templom 
Czigler Győző tervei alapján, eklektikus stílus-
ban épült fel. Hamar egyértelmű lett azon-
ban, hogy a rohamosan gyarapodó Erzsé-
betváros polgárainak szűk lesz a kis istenháza, 
így 1892. július 28-án Steindl Imre neogótikus 
stílusban fogant tervét fogadták el kivitele-
zésre. Az 1895. október 20-án megrendezett 
ünnepélyes alapkőletételen részt vett az ural-
kodó, I. Ferenc József is, sőt az alapkövet saját 
kezűleg helyezte el. Az elkészült templomot 
végül 1901. május 16-án, áldozócsütörtökön 
szentelték fel, és Árpád-házi Szent Erzsébet 
oltalmába ajánlották. A templom előtti téren 
állították fel 1932-ben, Damkó József Szent 
Erzsébet-szobrát. A teret ugyanekkor nevezték 
el Szent Erzsébet attribútumairól Rózsák teré-
nek. 1995-ben kezdődtek meg a műemlék 
templom teljes körű épületfelújítási munkála-
tai, amelyek 2004-re fejeződtek be. A belső 
tér renoválása még 2007 elején is tartott.

Közösségi színtér A Rózsák terén

A nagy sikerre való tekintettel július-
ban is moldvai táncház, kéthetente 

csütörtökönként, a PásztorHóra zenekar-
ral. Este 8 órától késő estig várjuk a nép-
zene kedvelőit és a táncolni vágyókat.  

Július 15-én a Vasvári Pál által 2001-
ben alapított String Trio ad koncertet, 

a hazai és külföldi sikereket is magáénak 
tudó zenekar este 20.30-tól lép színpadra.

Jazz Night néven július 25-én, este 8 
órától nemzetközi jazz-estével várjuk 

a műfaj szerelmeseit. A nagyszabású 
rendezvény első fellépője a külföldről 
rövid időre hazalátogató zenészekből 
álló Farkas Norbert Trió (Farkas Norbert: 
bőgő, Gayer Mátyás: zongora, Juhász 

M á r t o n : d o b ) 
lesz, akik a jazz örökzöldjei mellett saját 
szerzeményeiket is játszani fogják. Az 
este folytatásaként a magyar szárma-
zású jazz zongorista, Steve Sinko, vala-
mint Orbán György (bőgő) és Kőfalvi 
Csaba (dob) által alkotott trió játékát 
hallgathatják meg az érdeklődők, a 
nemzetközileg elismert, jellegzetes han-
gú jazz-énekesnő, Romy Camerun kísé-
retével.  Az egyedülálló, felejthetetlen-
nek ígérkező estre a jegyek elővételben 
már kaphatóak. Bővebb információkért 
látogasson el facebook-oldalunkra! 

Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk júliusban is!  
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Új helyszín!
K11 Művészeti és Kulturális Központ
1075 Budapest, Király utca 11.
telefon: +36 30/ 396-8678

Építési adatok
Stílus: Neogótikus
Építés kezdete: 1895
Építés befejezése: 1901
Tervező: Steindl Imre
Befogadóképesség: 2600 fő
Hosszúság: 62 m
Magasság: 76 m
Szélesség: 21,6 m

Romy Camerun

Kreatív színjátszó napközis  tábor indul 10-14 éves gyerekek-
nek az RS9 Színház Vallai kertjében julius 20, 27 és augusz-
tus 3 -án heti turnusokban 9-5 ig.Jelentkezés katalin.laban@
gmail.com. 8-10 fős kis csoportok. Ára étkezéssel: 35.000/hét. 
More info: www.rs9.hu

Színjátszó napközis  tábor
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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

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

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

Örökmozgó Filmmúzeum júliusi programja
1074 Budapest, Erzsébet krt. 39. jegyrendelés: +36 1 342-2167
július 1. szerda
18:00 Terueli szerelmesek /Les 
amants de Teruel/ Szerelmek és 
kapcsolatok
20:00 Toszkánai esküvő /Toscaanse 
bruiloft/ 
július 2. csütörtök
18:00 Róma nyílt város 
20:00 A nagy múzeum/Das grosse 
Museum PREMIER VETÍTÉS! 
július 3. péntek
18:00 Örökmozgó Filmmúzeum 
Támogatói Klub - alapozó filmkoc-
káról filmkockára Szerelmek és 
kapcsolatok
20:00 A Föld sója/ The Salt of the 
Earth 
július 4. szombat
18:00 A nagy múzeum/Das grosse 
Museum 
20:00 Magam ura /Mot naturen/
július 5. vasárnap

18:00 Tánc és szerelem/La edad 
del amor/
20:00 A nagy múzeum/Das grosse 
Museum 
július 6. hétfő
16:00 Örökmozgó Filmmúzeum 
Támogatói Klub - alapozó filmkoc-
káról filmkockára Szerelmek és 
kapcsolatok
18:00 Ezen a nyáron 5-kor 
Szerelmek és kapcsolatok
20:00 A Föld sója/ The Salt of the 
Earth 
július 7. kedd
18:00 Waikiki fivérek /Waikiki beu-
ladeoseu/ KOREAI FILMKLUB 
20:00 Shirley-A valóság látomásai/
Shirley: Visions of Reality 
július 8. szerda
18:00 Hurrá, nyaralunk! 
Hurrá, nyaralunk!
20:00 Magam ura /Mot naturen/ 

július 9. csütörtök
18:00 Két férfi asszonya /La femme 
perdue/ Szerelmek és kapcsola-
tok
20:00 Éli az életé t/ Vivre sa vie/ 
Szerelmek és kapcsolatok
július10. péntek
18:00 Egy kis csibész viszontagsá-
gai/ Bébert et l’omnibus 
Hurrá, nyaralunk!
20:00 A nagy múzeum/Das groẞe 
Museum 
július 11. szombat
16:30 Barátság /Dostana/ INDIAI 
FILMKLUB 
20:00 Csungking expressz/Chung 
Hing sam lam hongkongi/ 
Szerelmek és kapcsolatok
július 21. kedd
18:00 Panszori-énekesek /Seopye-
onje/ KOREAI FILMKLUB 

Baross
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A modern építészet fotósa
Lucien Hervé (Elkán László)
1910. augusztus 7-én született Hódmezővásárhelyen 
egy asszimilálódott zsidó családban. Apja, Elkán 
Lajos bőrnagykereskedő korai halála miatt anyja 
nevelte fel testvéreivel. Nyolc éves volt, amikor a 
család Budapestre költözött. Kapcsolatba került a 
baloldali Munka-kör csoporttal, melynek egy ideig 
résztvevője is volt. Érettségi után Bécsbe utazott és 
beiratkozott a bécsi közgazdasági egyetemre, az 
egyetemet azonban soha nem fejezte be.
1929-től Párizsban élt, s kezdetben egy bankban 
dolgozott, ahonnan az ott tapasztalt folyamatos 
visszaélések, csalások miatt kilépett, és divatterve-
zőnek állt. A szakszervezeti mozgalom aktivistája-
ként Zalka Máté munkatársa lett. Zalka ajánlásával 
1933-ban lépett be a Francia Kommunista Pártba. 
Közben a divattervezők szakszervezetéből sztrájk 
szervezése miatt kizárták.
A Marianne Magazinban kezdett publikálni 1938-
tól, Müller Miklóssal közösen. Elkán írta a szövegeket 
Müller képei mellé. Közös munkájuk azonban ha-
mar megszűnt, amikor Müller Algériába telepedett 
le. Ezt azonban Elkán nem árulta el a szerkesztőnek, 
Müller helyett inkább ő maga kezdett el fényképez-
ni. Építészeti témájú képei az 1980-as évektől kezdve 
hozták meg neki a sikert. 1991-ben a világháború 
során kifejtett ellenállási tevékenységéért a Francia 
Becsületrend lovagjává ütötték. 2001-ben Szé-
kesfehérváron életmű-kiállítása nyílt, ahol fiatalon 
elhunyt fia, Rodolphe Hervé képeit is bemutatták. 
Szintén ebben az évben kapta meg Párizs város 
Fotó Nagydíját illetve a Magyar Fotóművészek 
Szövetségének Életmű-díját, a Széchenyi Művészeti 
Akadémia pedig tagjává választotta. 
Kilencvenhét éves korában, párizsi otthonában érte 
a halál.

Pári Mirella, Szegő András
forrás: www.mazsike.hu


