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A VII. kerületben évek óta hagyomány, hogy az önkormányzat üdvözli az év első erzsébetvárosi újszülöttjét, 
és családját. Idén Noelhez látogattunk, aki nemcsak a városrészben él, hanem a kerületi Péterfy Sándor utcai 
kórházban is született. Hosszú, boldog életet kívánunk Noelnek és családjának!
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Aktuális

Főszerepben az irodalom
„Mennyi minden” ‒ Nemes Nagy Ágnes 95 
címmel január 23-án, 19.00 órakor rendezték 
meg a New York Művész Páholy és a Jelenkor 
Kiadó közös szervezésében azt az irodalmi 
estet, melynek keretében bemutatták a nemré-
giben napvilágot látott Nemes Nagy Ágnes – 
Összegyűjtött versek (2016) című kötetet.

A patinás New York Kávéház adott otthont az 
irodalmi eseménynek, melyen beszélgetéssel, 
zenével és vetítéssel emlékeztek az ismert köl-
tőre, műfordítóra, akinek számos, eddig kiadat-
lan írása is olvasható az új kötetben. 
Nemes Nagy Ágnes (1922–1991) költő, műfor-
dító, esszéíró első kötete 1946-ban látott nap-
világot, melyet követően férjével közösen meg-
alapította az Újhold című folyóiratot. Fiatalon, 
már első kötetével elnyerte a Baumgarten-, 
később a József Attila-díjat, életművét Kossuth-
díjjal ismerték el.

Az eseményen Tóth Krisztina József Attila-
díjas költő, író, műfordító, Schein Gábor József 
Attila-díjas költő, irodalomtörténész, egyetemi 
tanár, valamint Kútvölgyi Erzsébet Kossuth- és 
Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész, 
a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 
beszélgetett a költő munkásságáról. Az est 

folyamán Harcsa Veronika énekesnő Lámpa-
fény című lemezéről elhangzott Nemes Nagy 
Ágnes versének feldolgozása is.

Forrás: www.lobu.hu

Jótékonysági mozgalom
„Ha fázol, vegyél el egy kabátot!
Ha nem szeretnéd, hogy mások fázzanak, tegyél 
ide egyet!”  

Ezzel a mottóval indította el Szabadfogas néven 
jótékony mozgalmát Gerlóczy Zsigmond, 
akinek kezdeményezése nyomán rövid idő alatt 
országszerte számos ponton nyílt lehetőség arra, 
hogy bárki elhelyezzen egy fogast, egy kabá-

tot vagy éppen mindkettőt, hogy így segítsen 
a rászorulókon.  

A január rendkívüli hideget hozott, ami nem 
csekély mértékben felértékelte a meleg ruha 
fontosságát. Ilyenkor még nagyobb szükség van 
arra, hogy figyeljünk embertársainkra, tegyük 
meg értük ismeretlenül is, amit lehet. A moz-
galom kezdeményezői arra buzdítanak min-
denkit, akinek akad otthon egy nélkülözhető 
fogasa, helyezze el egy bárki számára elérhető 
területen, ahol aztán az arra járó otthagyhatja 
a számára feleslegessé vált téli kabátját, sálját, 
sapkáját, meleg ruhaneműjét azok számára, 
akiknek szükségük lehet rá.
Országszerte folyamatosan létesülnek új „fogas 
pontok”. Jelenleg az alábbi erzsébetvárosi 
helyszíneken van lehetőség meleg ruhanemű 
elhelyezésére:

Madách Imre tér
Narancsliget Adományközpont – Síp utca 17.
Károly körút és Dob utca sarka
Klauzál tér
Deák téri aluljáró

Éneklés, hogy mindenkinek jó legyen
Laár András január 12-én telihold alkalmából nyilvános 
mantrikus zenei együttlétre invitált minden érdeklődőt a K11-be. 
A terem csordulásig megtelt, a szervezők nem győztek újabb és 
újabb pótszékeket biztosítani, annyian gondolták úgy, hogy szí-
vesen hallgatnának szent énekeket különböző vallások kultúrájá-
ból. Laár András mellett az általa 15 éve alapított Tündér Tantra 
Kör csapata volt a színpadon, tagjai különféle szellemi utakon 
járnak, de a mantrák, spirituális énekek erejében mindnyájan 
hisznek, hiszen megtapasztalták azok jótékony, adott esetben 
gyógyító hatását. A nagy ökuménia jegyében végzett szertartás 
célja a Szeretet‒Bölcsesség‒Gyógyító Erő háromszoros energiájá-
nak megidézése volt, hogy az minden lényhez eljuthasson, hogy 
mindenkinek legyen jó!

A kétórás együttléten hindu bhajanok, buddhista 
mantrák, valamint magyar áldás és igéző énekek 
hangzottak el. A lélekmelengető programra a belé-
pés ingyenes volt.

Emléktáblát avattak 
a színészóriás tiszteletére
Garas Dezső, a nemzet színé-
sze, Kossuth-díjas, kiváló és 
érdemes művész előtt tisz-
telegve helyeztek el emlék-
táblát szülőházán, az Alsó 
erdősor utcában december-
ben. A táblát – Garas Dezső 
születésének 82. évfordulóján 
– Vattamány Zsolt, Ráday 
Mihály és a művész fia, Garas 
Dániel operatőr együtt avatta 
fel. A megemlékezés elején 
Törőcsik Mari színművész 
idézte fel, hogy először Garas 
Dezsővel lépett a Nemzeti 
Színház színpadára, főisko-
lásként statisztáltak Az ember 
tragédiája című előadásban, 
utoljára pedig a Jó estét nyár, 

jó estét szerelem című darab-
ban játszottak együtt. „Vele 
léptem először a Nemzeti 
színpadára, és ő velem lépett 
utoljára a Nemzeti színpa-
dára” – mondta a nemzet 
színésze. Vattamány Zsolt, 
Erzsébetváros polgármestere 
úgy fogalmazott: az emlék-
tábla hozzájárul ahhoz, hogy 
méltó módon megőrizzük 
egy felejthetetlen színész, egy 
nagyszerű ember emlékét. 
„Mi, erzsébetvárosiak különö-
sen közel érezhetjük magunk-
hoz, hiszen Garas, született 
Grósz Dezső 1934. december 
9-én látta meg a napvilágot 
itt, az Alsó erdősor utca 10. 
szám alatt, s itt is lakott 1955-
ig” – mondta a polgármester, 
hozzátéve: a színész először 
egy földszinti szoba-kony-
hás, udvari, azután egy első 
emeleti, kétszobás lakásban 
élt édesanyjával és két húgá-
val. Felidézte: amikor Garas 
Dezsőt pályájáról kérdezték, 
mindig azt hangsúlyozta: 
véletlenek és szerencse kellett 
a sikerhez. „Azért, mindezek 
mellett, nem feledkezhetünk 
meg a tehetségről sem, ami 

az egyszerű iparos tanulót 
a Színművészeti Főiskoláig 
juttatta” – tette hozzá. Mint 
mondta, ami Garas Dezsőt 
leginkább egyedivé, utánozha-
tatlanná és szerethetővé tette, 
az a természetesség, „a közü-
lünk valóság” érzése.

Az emléktábla-avatáson Garas 
Dezső családja, tisztelői és szá-
mos művész megjelent, többek 
között Kende János, Gárdos 
Péter, Sándor Pál, Kern And-
rás, Balázsovits Lajos, Harká-
nyi Endre, Molnár Piroska, 
Máté Gábor és Kulka János.
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„A fotográfia 
végjátéka”

Ezzel a címmel tekinthették meg az 
érdeklődők Philip Pocock kortárs 
fotográfus és művész kiállítását 
január 20-ig a Király utcai Inda 
Galériában. A kanadai származású, 
nemzetközileg is elismert Pocock 
1988 és 1994 között készült mun-
káit bemutató tárlat ízelítőt adott a 
magyar közönség számára a hazánk-
ban kevésbé ismert művész sokszínű 
munkásságából. Pocock korábban a 

‒ Robert Capa öccse, Cornell Capa 
által alapított ‒ new york-i Interna-
tional Center of Photography-ban 
(ICP) is tanított. Munkáiban egyedi 
módon ötvözi a 80-as években hasz-
nált, azóta korszerűtlenné vált, mégis 
különleges fotótechnikai eljárásokat 
a festészet eszközeivel, ennek ered-
ményeképpen születnek nem rep-
rodukálható, egyedülálló alkotásai. 
A New York, Köln, Szöul, Helsinki 
és Amszterdam neves kiállítótermeit 
is meghódító művész nevéhez kap-
csolódik a Journal of Contemporary 
Art című úttörő kortárs művészeti 
lap elindítása, amely jelentős fóruma 
lett a napjaink művészetével kapcso-
latos szakmai diskurzusoknak.

A kortárs művészek munkásságá-
nak közvetítésére vállalkozó Király 
utca 34. szám alatti Inda Galéria 
kiállítóhely számos művészeti ese-
ménynek ad otthont, megjelenést 
biztosítva sikeres hazai és külföldi 
alkotók munkáinak.  

Forrás: www.indagaleria.hu

Álmok, vágyak és a valóság 
szárnyain repülve táncolók II.

2016 tavaszán az Erzsébetvá-
rosi Dob Óvoda Süni cso-
portjával a Magyar Állami 
Operaházba látogattunk, hogy 
megismerkedjünk egy csodála-
tos zenei világgal. Ennek foly-
tatásaként adventkor meghív-
tuk óvodánkba Nagy Máriát, 
az Operaház zenei nagyköve-
tét. Ünnepivé kívántuk vará-
zsolni a napot, meg szerettük 
volna tölteni az apróságok 
szívét a szeretet ünnepére egy 
különleges élménnyel.

Ebben az életkorban fontos 
a gyermekek zenei nevelésének 
megalapozása.

Marika néni játékos for-
mában, interaktív módon 
megtanította a gyermekeknek, 
hogy egy színházi látogatás 
alkalmával hogyan viselkedje-
nek. Ünnepi ruhában találko-
zott velük. A „színházterembe” 
lépve belülről fakadóan 
mindannyian fegyelmezetten 

viselkedtek. Vendégünk több 
hangszert bemutatott, volt 
köztük ütős, pengetős, vonós, 
de mint tudjuk, bármi más is 
lehet hangszer, ami hangot ad. 
Észrevétlenül megtanulták a 
kicsik, hogy a hangszer érték, 
óvatosan kell hozzányúlni és 
vigyázni kell rá. Végigélvezték 
a 45 perces előadást, hiszen 
cselekedtetve tölthették el ezt 
az időt. Érdekesség volt a met-
ronómmal való játék, a sordino 
(zenei hangtompító) 
használatának 
bemutatása 
és a vonóról 
hallott új 
ismeretek. 
Ők maguk 
is megszó-
laltathattak 
különböző 
hangszereket, 
pl. rumbatököt, 
kasztanyettát stb. 

Marika néni intéseire a pilla-
natnyilag rögtönzött alkalmi 
zenekar ‒ hihetetlen ‒ elsőre 
tökéletesen le tudta játszani 
a különböző hangmagassá-

gokban csilingelő 
csengőkkel a 

Kiskarácsony, 
nagykará-
csony... című 
dalt. 
Búcsúzóul 
minden 
gyermek 

egy zászlót 
és egy szí-

nezőt kapott 
ajándékba, mely 

egyben meghívó a Hangszer-
varázs pályázat rajzversenyére, 
amire örömmel nevezünk.  

A ritmus, a mese, a csengő 
és a gyermekek énekhangja 
ünnepi hangulatba kerített 
minket advent harmadik 
gyertyagyújtása alkalmával. 
Köszönjük, hogy lehetőségünk 
adódott a Magyar Állami 
Operaház ingyenes kezde-
ményezését óvodánkon belül 
megélnünk. 

Szászné Méhes Zsuzsanna
Erzsébetvárosi Dob Óvoda

kutató tanár, 
szakértő

Új díszterem a Molnár Antal 
Zeneiskolában
Megújult a Molnár Antal Zeneiskola díszterme, amely ezen-
túl Kocsis Zoltán nevét viseli. „Nagyon örülünk, hiszen ezzel 
megoldódik a félévi, év végi vizsgák és bemutatók szervezésének 
problémája” – mondta Kiss Tünde, az intézmény igazgatója. Az 
iskolában több mint 600 diák tanul, egy 50 fős teremmel eddig 
nem ment könnyen az előadások lebonyolítása. „A tanulók is bol-
dogok, hogy szép új környezetben zenélhetnek; a terem hangszi-
getelt, így próbákra is kitűnően alkalmas.”

A felújított helyiség névadó ünnepségét is megtartották, az iskola 
számára nem volt kérdés, hogy a nemrégiben elhunyt Kocsis Zol-
tán zongoraművészről nevezik el az új dísztermet. „Büszkeségünk 
volt, szerettük őt, jóban voltunk vele” – fogalmazott Kiss Tünde 
igazgatónő.

Kocsis Zoltán a Molnár Antal Zeneiskola elődintézményének 
növendéke volt, több híres művész, zeneszerző kortársaként. 
A zeneiskola Budapest egyik legnagyobb múltú, alapfokú zeneok-
tatási intézménye. Elődintézménye az ’50-es években ‒ a Kodály-
módszer elterjedése, az ennek megfelelő zenepedagógiai módsze-
rek népszerűvé válása idején ‒ kezdte meg működését. Ezekben 
az években a zeneoktatás, énektanítás kiemelt szerepet kapott, 
általánossá és mindenki számára elérhetővé vált.

„A mai világban sajnos jóval nagyobb kihívás kultúrával, művé-
szettel, komolyzenével lekötni a gyermekek figyelmét. Bizonyára 
tudja ezt az intézmény mai vezetője is, aki ‒ úgy gondolom 
‒ sikerrel veszi az akadályokat, hiszen ma is számos tehetséges 
fiatal kerül ki a zeneiskola növendékei közül” – mondta avatóbe-
szédében Vattamány Zsolt polgármester. „És hogy miért fontos 
a közösségnek ez az intézmény? Városunk legfőbb sikerei ezeknek 
az embereknek a munkájából erednek. Ez az érdem független a 
gazdasági helyzettől, politikától, a kultúra idő- és értékálló. Az ő 
sikereik mindnyájunk jó hírét viszik a világban, közös felelőssé-
günk ennek megőrzése. Nemcsak a múlt eredményeit kell fenn-
tartanunk, hanem meg kell teremtenünk a jövő sikereit is. Város-
vezetőként azt vallom, hogy az oktatásba fektetni – amellett, 
hogy fontos feladat – többszörösen jó befektetés. Azok a tehet-
séges emberek, akik intézményeinkből kikerülnek, ezer szállal 
kötődnek a kerülethez, s ha itt maradnak, ők lesznek a jövő értel-
misége, szakemberei, művészei. Ahhoz, hogy ne veszítsük el őket, 
két dolog feltétlenül szükséges: segítő, támogató közeg és olyan 
élmények, pozitív tapasztalatok, amelyek azt erősítik a fiatalok-
ban: érdemes szűkebb pátriánkban maradni” – mondta Erzsébet-
város polgármestere.

Üdvözlünk Noel!
Január 1-jén, 9 perccel 14 óra után érkezett meg 2017 első erzsébetvárosi babája, a kis 
Noel, aki a Péterfy Sándor Utcai Kórházban látta meg a napvilágot. A kisfiú 3350 gram-
mal született, teljesen egészséges, a szülők 
legnagyobb örömére. „Ő az első gyerek 
a családban, min-
denki nagyon boldog, 
persze a nagyszülők 
is” – mondta Puskás 
Melitta, az anyuka. 

Jó egészséget és sok 
boldogságot kívánunk 
a családnak!

Tájékoztatás
Karácsonyi ajándékcsomag átvétele

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
azok a 60. életévüket betöltött, VII. kerületi 
állandó lakcímmel rendelkező lakosok, akik 
bármely oknál fogva még nem kapták kézhez 
az önkormányzat karácsonyi ajándékát, 2017. 

január 31-ig személyesen átvehetik azt a Polgár-
mesteri Hivatal Klauzál téri ügyfélszolgálatán, 

ügyfélfogadási időben (Akácfa u. 42‒48., Klau-
zál Téri Vásárcsarnok, I. emelet).

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Telefonszám: +36 (1) 269-8060/201 vagy 202 

mellék
e-mail: info@erzsebetvaros.hu

Dálnoki Henrietta 6 éves rajza
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Újra szélesre tárta 
kapuját az Erzsébetvárosi 
Dob Óvoda
Óvodánk új vezetője, Patai Edit és a szakmai munkaközösség 
vezetője, Geday Ildikó felkérést kapott az ELTE Tanító- és Óvó-
képző Óvodapedagógia Műhelyének vezetőjétől, Janek Noémitől, 
hogy bemutathassák óvodánk alternatív programját az óvóképzős 
hallgatóknak, melynek örömmel tettünk eleget.

Az előadást megelőzően a tanárnő óvodánkba látogatott. 

Az előadók bemutatkozását és az óvoda bemutatását prezentá-
ció követte, melyet zenék, filmbejátszások, Friedmann Ágnes, 
korábbi kolléganőnk újságcikkei, versek, képek, videóbetétek 
színesítettek.

A hallgatók interaktív módon kapcsolódtak be az előadásba. 
Minden kérdésükre konkrét, rövid, egyértelmű és tömör választ 
kaptak, így a D.O.B. Program teljes mélységében bemutatásra 
került. 

A prezentáció végén gratulált az előadóknak a padban ülő hall-
gatókon kívül dr. Golyán Szilvia, a Neveléstudományi Tanszék 

Óvodapedagógiai Szak felelőse, továbbá Villányi Györgyné 
címzetes főiskolai docens, aki dr. Hűvös Éva programját és 
munkásságát méltatta, és aki a D.O.B. Program benyújtásakor az 
OKI munkatársa volt. Figyelemre méltónak tartotta, hogy a mai 
napig őrizzük és ápoljuk dr. Hűvös Éva és az őt segítő munkatár-
sak által alkotott programot, valamint azt is, hogy szellemiségét 
igyekszünk továbbadni a következő nemzedék számára is.

Szászné Méhes Zsuzsanna
kutató tanár, szakértő

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Tájékoztató civileknek 
szóló pályázati 
lehetőségekről
Civil társadalmi projektekkel kapcsolatban szervezett 
információs napot 2017. január 25-én Kéthly Anna tér 1. 
szám alatti székhelyén a Tempus Közalapítvány. Az Európa 
a polgárokért programhoz kapcsolódó pályázatok megis-
mertetését célzó esemény rendeltetése az volt, hogy minél 
szélesebb körben lehetőséget biztosítson az uniós döntés-
hozatali folyamatokban való aktív részvételre. A kezdemé-
nyezés által támogatott tevékenységek körébe elsősorban 
a társadalmi szerepvállalást és szolidaritást előmozdító, 
uniós országokat összekötő, határokon átívelő projektek 
tartozhatnak.

Az információs napra vártak minden pályázói körhöz tartozó 
szervezetet (civil társadalmi szervezetek, valamint okta-
tási, kulturális és kutatóintézetek), illetve állami hatóságok, 
testvérvárosi bizottságok és hálózatok képviselőit is, akik 
partnerként vehetnek részt a civil társadalmi projektekben. 

A tájékoztató célja az volt, hogy 
a pályázati folyamattal kapcso-
latos gyakorlati információkat 
ismertesse az érintettekkel. 

Forrás: www.tpf.hu

Egészségfejlesztési Pont
Minden kedden és csütörtökön
szakképzett gyógytornász vezetésével:

13.00‒13.30 Gerinctorna
13.30‒14.00 Kardiológiai torna

A részvétel ingyenes!
Előzetes bejelentkezés szükséges!

Érdeklődjön az Egészségfejlesztési 
Pontban az alábbi elérhetőségeken:
 
Cím: 
1075 Budapest, Madách Imre út 2–6.
Tel.: 06 (1) 266-0476

E-mail: 
egeszsegfejlesztesipont@bjhuman.hu
Facebook: www.facebook.com/
egeszsegfejlesztesipont

Várunk minden kedves jelentkezőt!

Megtartotta második rendezvényét 
az Óvodapedagógia Műhely, amelynek 
témája az alternativitás megjelenése az 
óvodai mindennapokban volt. A mostani 
alkalom során a Differenciált Óvodai 
Bánásmód Programot kívántuk köze-
lebb hozni az érdeklődőkhöz. Ebben 
a D.O.B. Program bázisintézményéből, 
a Dob utcai óvodából érkező meghívott 
vendégeink voltak segítségünkre ‒ Patai 
Edit intézményvezető és Geday Ildikó, 
a szakmai munkaközösség vezetője. Elő-

adásukat a műhelymunka során készített 
videóanyagokkal és a mindennapokból 
hozott képeikkel tették színesebbé. 
Lehetőséget kaptunk, hogy megismerjük 
ezen alternatív program múltját a kez-
detektől – honnan és kiktől ered eszmei 
háttere, milyen alapelveket tartottak és 
tartanak a mai napig is szem előtt az 
óvodai élet megszervezése során. Meg-
tudhattuk, mit takar a „kell” és a „lehet” 
fogalma, hogyan értelmezik a gyermeki 
szabadságot, autonómiát, illetve hogyan 
próbálják mindezt a gyakorlatban is 
érvényre juttatni a mindennapok során. 

Az előadók által is hangsúlyozott gon-
dolatot emelném ki zárásként: minden 
gyermek más, így mindenkihez sajátos 
út vezet ‒ ezt az utat pedig csak velük 
közösen, az egyéni bánásmódot szem 
előtt tartva ismerhetjük meg és járhatjuk 
végig. 

Akik kedvet kaptak a D.O.B. program 
mélyebb megismeréséhez, a Dob ovi 
honlapján tájékozódhatnak róla: www.
dobovoda.hu

Janek Noémi
doktorandusz hallgató

Részvétnyilvánítás
 
Erzsébetváros Önkormányzata megrendüléssel értesült a 
január 20-án, Olaszországban történt tragikus buszbalesetről, 
melyben tizenhatan vesztették életüket és többen megsérültek. 
Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket és együttérzésünket 
a balesetben elhunytak családtagjai, hozzátartozói és barátai 
számára. A tragédia mély nyomot hagyott mindannyiunk 
szívében, osztozunk a gyászoló rokonok, tanárok és iskola-
társak fájdalmában, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést 
kívánunk!

Erzsébetváros Önkormányzatának nevében
Vattamány Zsolt polgármester
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Szülőklubok
Kezdő időpontjai: péntekenként 10 órakor (előzetes bejelentkezés nem szükséges)
Helye:  Védőnői Szolgálat, Rottenbiller u. 27.
Tartja: dr. Radóné Gombos Mária védőnő

Január 20. Légúti fertőzések megelőzése – az immunrendszer erősítése; D3-vitaminellátás fontossága; A kézmosás jelentősége

Február 3. A bőr mint jelzőrendszer – Bőrápolás – Bőrvédelem; Természetes bőrápoló szereink

Február 17. Készüljünk a tavaszra! – Táplálkozásunk télen

Március 3. Utazás – Kirándulás csecsemővel és nagyobb gyermekkel; A mozgás élettani szerepe

Március 17. Szokások kialakítása – Rossz szokások kialakulása

Március 31.
A „növelésről” (fizikai-szellemi, értelmi-érzelmi); Nehéz nevelési helyzetek – Lányok-fiúk különbözősége; Jó szülő vagyok? 
Milyen a jó szülő?

Április 21. A játék szerepe, lényege; A gyermek játéktevékenységének élettani sajátosságai; A mozgás

Május 5. Az immunrendszer működése; Kötelező és nem kötelező védőoltások

Május 19. Gyermekbalesetek megelőzése

Június 2. A közösségbe kerülés első napjai, hetei – nehézségei (bölcsődei, óvodai beszoktatás)

Június 12. A nyár örömei és veszélyei

VÉDŐNŐK AZ EGÉSZSÉGES, BOLDOG CSALÁDOKÉRT

Kiállítás a Nemzeti 
Múzeumban
„Utolsó felvonás. IV. Károly koronázása 
– 1916” címmel december óta látható 
a Nemzeti Múzeum időszaki kiállítása, 
amely bemutatja a magyar királykoro-
názás történelmi hagyományát, az ehhez 
kapcsolódó szertatások szimbolikus 
eszközeit és a sokszor viszontagságos, 
küzdelmekkel teli időszakokat, amelyek-
ről mindnyájunknak lehetnek ismeretei 
legalább az iskolai történelem órákról. 
A március 19-ig látható tárlat apropóját 
az utolsó magyar király 1916. december 
30-i budai koronázásának kerek évfordu-
lója adja, így a kiállítás hangsúlyos eleme 
IV. Károly Habsburg uralkodó szerepének 
és sorsának, valamint a kor mindennap-
jainak bemutatása a monarchia bukását 
elhozó világháborús események tükrében. 
Ismeretes, hogy a „Nagy Háború” derekán 
tartott koronázási eseményről mozgókép-
felvétel is készült, amely a tárlat részeként 
megtekinthető. 

A kiállításhoz a múzeum programsoroza-
tot is kapcsol, melynek részeként múze-

umpedagógiai foglalkozással és a január 
közepétől minden szombaton 11 órától 
tartott kurátori tárlatvezetések mellett 

többek között könyvbemutatókkal, film-
vetítésekkel várják a látogatókat. 

Forrás: www.mnm.hu

Aktuális

Fiatal roma és nem roma tehet-
ségek felkutatásának céljából 
indította útjára az Erzsébetvá-
rosi Cigány Önkormányzat azt a 
vetélkedőt, melyet több forduló-
ban szerveztek meg a K11 Kul-
turális és Művészeti Központban 
tavaly év végén. Az erzsébetvá-
rosi óvodák, iskolák 5‒20 éves 
korú fiataljai jelentkezhettek a 
versenyre, melyet a VII. kerületi 
önkormányzat is támogatott. 
A négy kategóriában ‒ vers-
mondás, szólótánc, csoportos 
tánc, hangszeres zene és ének 

‒ számos gyermek mérette meg 
magát. 45 produkciót bírált 
a zsűri, a döntőbe ‒ melyre 
november legvégén került sor – 
már csak a 13 legjobbnak ítélt 
előadás került be. „Minden 
döntőbe jutott gyermeket aján-
dékokkal jutalmazunk, de min-
den kategóriában kihirdetjük 
a győzteseket is” – jelentette be 
a verseny végén Baranyi Gyula, 
a nemzetiségi önkormányzat 
elnöke. A résztvevők a gratu-
lációk és a taps mellett értékes 
ajándékokkal gazdagodtak.

Ki mit tud Erzsébetvárosban?

ERZSÉBETVÁROS KÁRTYA
ELFOGADÓHELYEK

Kóser Piac

Kedvezmény: 5%

Cím: 1074 Budapest, Dohány u. 36.
Telefon: +36 70 632 2771
Weboldal: www.koserpiac.webnode.hu

Izabella Műszaki Bolt

Kedvezmény: 10%

Cím: 1077 Budapest, Izabella u. 6.
Telefon: +36 70 654 7845

Jemila GSM

Kedvezmény: 7% (A kedvezmény mobiltelefon 
kellékekre vonatkozik.)

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 37. 
Telefon: +36 70 288 9999 
Honlap: www.jemilagsm.hu

Digiműhely és Bolt 
Műszaki kisbolt és Digitalizáló 
stúdió

Kedvezmény: 10%
Cím: 1073 Budapest, Dob u. 82. 
Telefon: +36 1 321 2155 
Weboldal: www.digimuhely.hu

Picurár Egészségtár

Kedvezmény: 7%

Cím: 1074 Budapest, Dohány u. 63/b 
Telefon: +36 30 456 0194

Sinatra Cukrászda és Kávézó

Kedvezmény: 7%

Cím: 1074 Budapest, Rákóczi út 88-90. 
Telefon: +36 70 602 7664

A képek illusztrációk. További elfogadóhelyek: www.erzsebetvaroskartya.hu/elfogadohelyek
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dezték meg az Arany Medál-díj átadó ünnepségét. 
Az elismerés non-profit kezdeményezés, amelyet 
Mészáros Márton kulturális újságíró még egyetemi 
évei előtt indított el. 

„Ez egy gyermekkori
ötlet megvalósítása. 
Szerettem volna, ha van egy olyan magyar kultu-
rális közönségdíj, amely minden komolyabb meg-
kötés nélkül működik. Nem kell fizetni a szavazá-
sért, nem kell regisztrálni. És amelyet szinte bárki 
megkaphat” – magyarázta a díj alapítója.
Nincsenek jelöltek, az elismerést a legtöbb szavaza-
tot kapó művészek vehetik át.  E-mailben érkeznek 
be a voksok, több ezer egy hónap alatt. 

„Az Arany Medál-díj
egyre megbecsültebb 
művészeti közönségdíj-
nak számít, 

de nyilván 
nem vetekszik 
olyan állami 
díjak presztízsé-
vel, mint a Kossuth-
díj. Annyira viszont 
mindenképpen elismert, hogy komoly sajtóorgá-
numok is foglalkoznak vele, a díjazottak büszkék 
az elismerésre. Volt már arra is példa, hogy az 
egyik díjazott író a kötete hátlapján szereplő élet-
rajzában is említette, színművészek esetében pedig 
a színházak is mindig hírt adnak a díjazottakról. 
A művészek is mindig örömmel veszik a megbe-
csülést. Az idén Halász Judit vagy Márton András 
hangján hallatszott a kitüntetés miatt a legna-
gyobb öröm – holott ötven éve a pályán vannak. 
Németh Gábor, az év írója szinte el sem hitte, 
hogy közönségdíjat szavaztak meg neki. Az előző 
években is volt példa hasonlóra, akkor az életmű-
díjas Bánsági Ildikó Kossuth-díjas színművésznő 
vehette át az elismerést, és mondott nagyon szívhez 
szóló köszönőbeszédet. Egy közönségdíj a legtisz-
tább formája annak, hogy megtudjuk, mit szeret 
a közönség” – mesélte Mészáros Márton.

Erzsébetváros önkormány-
zata jótékonysági gálát ren-
dezett december 8-án az 
ERöMŰVHÁZ dísztermében. 

„A Péterfy
Sándor Utcai
Kórház-
Rendelőintézet
és Baleseti 
Központ a
főváros egyik
legnagyobb
egészségügyi
intézménye.
A kórház évente mintegy 
50 000 fekvő- és 1 000 000 
járóbeteget lát el. Az intézmény 
1848 óta szinte folyamatosan 
épül, arculata változik. Hosszú 
»életét« megszűnések, összevo-
nások, bővítések, átalakulások 
tették színessé. Idén, az 1956-os 

forradalom 60. évfordulójának 
alkalmából a kórház, amely az 
egyik legfontosabb forradalmi 
központ volt a fegyveres harcok 
idején, megkapta a Forradalom 
Kórháza címet. Ezen a mai ren-
dezvényen most nekik gyűjtünk 
minden erőnkkel” – fogalma-
zott az est háziasszonya, Mahó 
Andrea színművész. A jelenlé-
vők Vattamány Zsolt polgár-
mester köszöntő beszéde után 
megtekinthették a Bihari János 
Táncegyüttes műsorát, majd 
a Molnár Antal Zeneiskola 
gitárzenekarától hallhatták R. 
Falk Abendrot Naplementéjét 
és ismeretlen szerzőtől a Pacific 
Expresszt, majd J. Williams 
Binary Sunset című művét 
(fuvolán közreműködött: Gál 
Natália), végül pedig Fehér Ist-
ván Jonatán játszott zongorán: 
Chopin Két gyermek polonaise 
című darabját adta elő (tanára: 
Práda Sándorné). A műsor-
számok között tartották meg 
az árveréseket, a koncert után 
talált gazdára például Erwin, 
Erzsébetváros kabalaállata.

Ezután a Golgota Gospel 
Kórus varázsolta el az egy-
begyűlteket. Koncertjeiken 
hivatásos zenészekből álló 
zenekaruk, a Golgota Gospel 
Band kíséri őket, akiknek ener-
gikus zenei játéka szilárd alapot 
ad gospel, jazz, country, blues 
és olykor klasszikus stílusú 
dalaikhoz. Művészeti vezetőjük 
és karmesterük a dél-afrikai 
születésű, ír állampolgárságú 
zongoraművész, Mark Zeeman, 
aki több mint tíz évvel ezelőtt 
érkezett misszionáriusként 

Magyarországra, a budapesti 
Golgota Gyülekezetbe.

A színes programok mellett 
a jelenlévőknek vacsorát is fel-
szolgáltak, végül 

3 millió 600
ezer forint
gyűlt össze 
a kórház részére, amit egy szim-
bolikus csekken Vattamány 
Zsolt polgármester át is nyújtott 
dr. Tóth Ferenc főorvosnak.
„Köszönjük az igen szép 
összegre rúgó gyűjtést. A pénzt 
sebészeti osztályunk részére, 
kézi- és kis műszer beszerzésre 
fordítjuk, a műtőben lesz ezekre 
szükség, hiszen a jelenlegi esz-
közpark nagyon elhasználódott” 
– köszönte meg az adományt a 
kórház intézetvezető főorvosa.

Erzsébetváros 

önkormányzata 

idén rendezte meg 

első jótékonysá-

gi díszvacsoráját, 

a rendezvényből 

befolyt összeggel 

a Péterfy Sándor 

Utcai Kórház-

Rendelőintézet és 

Baleseti Központot 

támogatta. A jó ügy 

érdekében nagyon 

sokan összefogtak: 

3,6 millió forint 

gyűlt össze.

Decemberben 
nyolcadik 

alkalommal 
adták át az Arany 

Medál-díjat. 
Mészáros Márton, 

az elismerés 
ötletgazdája 

gyermekkori 
vágyát valósította 

meg, amikor 
megalapította 

a kötöttségektől 
mentes kulturális 

közönségdíjat.

Jótékonysági
összefogás 
a Péterfy 
kórházért

Arany Medál-
díj azoknak,
akiket
szeretünk

A felajánlott tárgyak

Erwin, Erzsébetváros első és 
egyetlen kabalaállata, amit egyedi 
grafikai tervezés alapján, kézzel 
készítettek. Erwin számos kerületi 
rendezvényen járt már, kicsik és 
nagyok legnagyobb örömére. Meg-
annyi szívet megdobogtatott, az 
arcokra mosolyt csalogatott. Csak 
azért készült, hogy a Péterfy Sán-
dor Utcai Kórház-Rendelőintézet és 
Baleseti Központot támogassa.

Olimpiai bajnok és válogatott 
vízilabdázók által dedikált dísz-
vízilabda.

Csepeli István – számos díj mellett 
– Príma Primissima díjas, Kodály 
Zoltán-díjas fafaragó népi iparmű-
vész is felajánlotta egyik alkotását. 
A 75 centiméteres sugárzó nap 
egyedi tervek alapján, cseresznye-
fából készült.

Két, színművészek által dedikált 
plakát az Örkény István Színház 
felajánlásával.

A 2016-os Arany Medál-díj kitüntetettjei:

Az év színésznője: Halász Judit 
Kossuth-díjas színművésznő

Az év színésze: Thuróczy Szabolcs 
színművész

Az év írója: Németh Gábor 
József Attila-díjas író

Az év filmrendezője: Till Attila 
műsorvezető, filmrendező

Az életműdíjas: Márton András 
Jászai-díjas színművész

Vattamány Zsolt polgármester köszöntötte a jólelkű adakozókat

Mahó Andrea volt az est háziasszonya
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A Dob utcában lévő 

kéttannyelvű iskolára 

eddig is kivételes fi-

gyelem irányult remek 

tanár- és diákgárdája 

miatt, most azonban az 

intézmény különlege-

sen szép épülete is nagy 

renováláson esett át az 

önkormányzat jóvoltából. 

A szép szecessziós ház 

felújítását komoly terve-

zőmunka előzte meg.

Teljes megújuláson
esett át az iskola

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! Városfejlesztés

A Dob utca 85. szám alatt található 
Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Iskola 
épületének felújítása Erzsébetváros 
önkormányzatának 2016-os tervei 
között szerepelt. A Hegedűs Ármin 
tervei alapján 1905–1906-ban meg-
épült iskola Lechner Ödön szecessziós 
stílusát követő építészeti stílusban 
készült. Az elmúlt 110 évben csak 
kisebb léptékű, részleges felújításokat 
végeztek, főképp a második világhá-
borús károk javításához kapcsolódóan. 

A felújítási munkák megtervezése 
során a rendelkezésre álló költségve-
tési forrásokat a műszakilag szükséges 
és az oktatás minőségét javító felada-
tok között osztották meg. A reno-
válás során az épület Róth Miksa 
által készített mozaikbetétes utcai és 
belső udvari homlokzatának teljes 
rekontrukcióját végezték el, valamint 
a tetőszerkezeteket újították meg. 
Az épület valamennyi vizesblokkja 
esetében teljes felújításra volt szükség, 
ennek során nemcsak a hidegburkola-
tokat és a szanitereket, hanem az épü-
letgépészeti vezetékeket is kicserélték, 
illetve energiatakarékos eszközöket 
építettek be, így víztakarékos betéttel 
ellátott csaptelepeket, valamint víz-
mentes piszoárokat telepítettek a mel-
lékhelyiségekbe.

A folyosókon az elöregedett, sérült 
falburkolatok helyett új hidegburkolat 
készült. A folyosói és tantermi, diákok 
által használt beépített szekrények 
helyett új, esztétikus szekrényeket 
állítottak fel. Minden tanteremben a 
mosdósarkot, illetve több tanteremben 
a melegburkolatokat is felújították.

A sportburkolatot kicserélték az iskola 
3. emeleti tornatermében, amelynek 
falait és mennyezetét is felújították. 
A tornateremhez kapcsolódó öltö-
zők, zuhanyzók teljes renoválását is 
elvégezték. 

A modernizáció során az iskola tan-
testülete, a diákok és szüleik, a kivite-
lezők és az önkormányzat példaértékű 
együttműködést tanúsított, amely 
nagyban elősegítette a munkálatok 
elvégzését. 

Az intézmény története

Az iskola elődje községi elemiként 
1890-ben kezdte meg működését a 
Dob utca 95. szám alatt. A régi épület 
csakhamar szűknek bizonyult, így Szé-
kely János igazgató javaslatára a Fővá-
ros tervpályázatot hirdetett a Dob utca 
85. szám alatti 300 öles telken egy új 
iskola felépítésére. Hegedűs Ármin épí-
tészmérnök tervei alapján 1905 őszén 
indult el az építkezés. 1906. október 
14-én Bárczy István főpolgármester 
jelenlétében akkor – és még most is – 
a főváros legszebb iskoláinak egyikét 
avatták fel.

A szecessziós stílusú épület külső és 
belső díszei, funkcionális elrendezése 
messzemenően figyelembe vette a gye-
rekek egészségi, esztétikai és kényelmi 
szempontjait.

Az új iskolában különváltan tanul-
tak a lányok és a fiúk Székely János, 

illetve Czike Ferenc vezetésével. A 621 
diákot 10 osztályban helyezték el, kép-
zésükről 20 tanító gondoskodott. Az 
épületben háztartási és ipari iskola is 
működött. Az első világháború idején 
hadikórházzá alakították az intéz-
ményt.

Az 1955/56-os tanévben ünnepelte 
az iskola félévszázados fennállását. Ez 
idő alatt 244 tanár és tanító, illetve 
18 igazgató működött az épület falai 
között, és több ezer diák tanult a Dob 
utcában. Köztük olyan híressé vált 
tanulók ültek a padsorokban, mint 
Ruttkai Éva, Garas Dezső, Somló Ist-
ván színművészek.

A Dob Utcai Általános Iskolában több 
olyan kiváló pedagógus is tanított, aki 
később más területen kamatoztatta 
tudását, így például Hernádi Sándor 
nyelvész vagy Mészáros István műve-
lődéstörténész. Olyan tanárt is tan-
testületében tudhatott az iskola, aki 
egész életét az idejáró gyerekek neve-

lésének szentelte, mint Koritsánszky 
Zoltánné magyar–történelem szakos 
tanár (1953-tól 1995-ig). Az intéz-
mény híressé vált tanulóinak körét 
bővítette Gálvölgyi János színművész, 
parodista, Bernáth György újságíró és 
sokan mások.

Dr. Füzesi Istvánné 1979-től igazgató-
helyettesként, majd 1985-től 1997-ig 
igazgatóként vezette az iskolát. Ebben 
az időszakban alakult ki az intézmény 
mai arculata. Néhány régi jó hagyo-
mányt „élesztettek fel Csipkerózsika-
álmából”. Az 1991/92-es tanévben 
előbb háziasszonyképző, majd annak 
megszűnése után vendéglátó szakis-
kolát indítottak, amelyben pincér és 
szakács képzés folyik. Az intézmény 
másik sajátossága az angol nyelv 
oktatása, amelynek közel ötvenéves 
múltja van. Ennek a hagyománynak 
tudatos ápolása vezetett az 1995/96-os 
tanévben a magyar–angol, két tanítási 
nyelvű osztály megindításához az 
országban másodikként.
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Kis Imre 1940. április 18-

án született Budapesten. 

Az 1956. októberi esemé-

nyekben az első naptól 

az utolsóig aktívan részt 

vett.  A Nemzetőrség 

megalakulásakor a Baross 

téri csoport tagja lett. Kis 

Imre az ’56-os Szövetség 

alapítója, a VII. kerületi 

POFOSZ elnöke, több ki-

tüntetés birtokosa, immár 

az Erzsébetváros ’56 díj 

kitüntetettje is. 

A Baross-tér
tanúja

Hány éves volt a forradalom 
alatt, és éppen hol dolgozott 
vagy tanult?
Nem egészen 17 éves voltam, 
a Péterfy Sándor utca 47-ben lak-
tunk. Bár korábban elkezdtem a 
Madách Gimnáziumot, de anyagi 
okok miatt be kellett fejeznem: kel-
lett a kereső a családban, akkoriban 
másodéves villanyszerelő-ipari tanuló 
voltam. Október 23-án éppen egy 
lakótelep építésén dolgoztunk, ami-
kor meghallottuk, hogy megmozdu-
lások vannak a városban. 

Hol szembesült először azzal, 
hogy mi történik?
A Keleti pályaudvarnál találkoztam 
két barátommal. Az utcán hallottuk, 
hogy megmozdulás van a rádiónál, 
úgy döntöttünk, hogy odamegyünk. 
A Puskin utcán keresztül mentünk, 
és a főbejárattól úgy harminc méterre 
álltunk meg a tömegben. Akkor már 
ott állt két magyar tank, a tömeg 
zúgolódott, mert nem akarták been-
gedni azokat, akik élő adásban be 
akarták olvasni a petíciót. Hirtelen 
beindultak a tankok, az emberek 
szétfutottak, mi a körút és a Rákóczi 
út sarkára mentünk. Ott egyetemis-
tákkal találkoztunk, akik azt mond-
ták, menjünk velük a Parlament elé. 
Körülbelül 30‒40-en indultunk el, 
de mire a Parlament elé értünk, több 
ezer ember volt a hátunk mögött. 

Korábban beszélgettek-e arról 
barátokkal, haverokkal, hogy 
milyen a helyzet, ki hogyan érzi 
magát?
Ha akartuk volna, sem tudtuk volna 
kikerülni a politikát, hiszen szinte 
nem volt olyan család, ahol valami 
atrocitás ne történt volna. Nekem 
a keresztapámat csukták le. Érettek 
voltunk, átéltük már a háborút is, 

nappal később a Bosnyák tér felől 
jött egy páncélosokkal megerősített 
orosz konvoj, ők ezt megszórták. 
Amíg ki nem lőtték őket, hét vagy 
nyolc, talán még több páncélost is 
sikerült megsemmisíteniük. A kör-
nyéken 25‒30 orosz katona holtteste 
hevert. A Thököly út környékén lévő 
utcákból később a megtorlások idején 
összesen 11 srácot akasztottak fel. 
Október végén a Baross téren jár-
őröztünk, amikor megállítottunk két 
teherautót. Mondták, hogy a Fehér 
úti laktanyába mennek fegyvere-
kért a gyárőrségnek. Felugrottunk a 
kocsikra, és elmentünk a laktanyába. 
Amikor visszaértünk, már folyt a 
pártház ostroma, így oda indultunk. 
A Légszesz utcában felmásztunk egy 
transzformátorház tetejére, onnan 
lőttünk a pártházra. Egyszer csak azt 
vettük észre, hogy a tér túlsó felén 
megjelent három magyar harckocsi. 
A mai napig nem tudom pontosan, 
ki és honnan kezdett lőni, de egy 
idő után megjelent három férfi fehér 
zászlóval. Azt sem tudom megmon-
dani, őket honnan lőtték le. 

Esténként mit csináltak?
Mindig hazamentünk aludni. Apám 
már nem élt, Budapest védelmében 
esett el 1945-ben. Anyám nagyon fél-
tett ugyan, de vagány srácok voltunk. 
Az iskolákban akkoriban az volt a 
legmenőbb, aki a legjobban futbal-
lozott, és aki a legjobban verekedett. 
Én Vasas ifjúsági válogatott kerettag 
voltam, a Postásban meg bunyóztam. 
Így ment akkor az élet. Nagy szere-
tettel gondolok az iskolámra, mert 
nagyszerű tanáraink voltak. Jókai és 
Gárdonyi könyvein nevelkedtünk, 
szinte belénkivódott a hazaszeretet. 

Mikor jelentkezett a Nemzetőr-
ségbe?
Nem sokkal a megalakulása után. 
A Baross tér 19-ben a földön alud-
tunk, porta- és járőrszolgálatot lát-
tunk el. Kaptunk egy puskát és hozzá 
öt nyomjelzőlövedéket. Nem messze 
a Nemzetőrség Baross téri épületétől 
volt egy ágyú. Amikor megindult az 
orosz támadás, az első dolguk volt, 
hogy azt szétlőtték, de aztán azon-
nal a mi épületünket kezdték lőni. 

Pontosan tudták, hová kell tüzelni. 
Képtelenség volt védeni az épületet. 
Egy kötél segítségével hátul ereszked-
tünk le, és a Garay utcán át mene-
kültünk el. Gyorsan hazarohantam. 
Később a srácokkal a Murányi utca és 
a Thököly út sarkán, az első emeleten 
alakítottunk ki egy harcálláspontot 
a Magyar‒Szovjet Baráti Társaság 
irodájában. Pont az orosz támadás 
reggelén érkezett be a Keleti pályaud-
varra egy vonat, tele fekete egyenru-
hás ipari tanulóval. Az oroszok szinte 
mindannyiukat lemészárolták. Ők 
egyébként is mindenre lőttek, ami 
mozgott. Mi egészen november 7-ig 
maradtunk a Murányi utcai lakás-
ban. Egy nap megállt a ház előtt egy 
orosz tank, és szétlőtte a lakást. Ket-
ten haltak meg közülünk. Másnap, 
november 8-án letettük a fegyvert. 
1957 tavaszán eljárás indult ellenem 
a VII. kerületi, Kürt utcai rendőrka-
pitányságon. Az erőszak ellenére nem 
vallottunk egymásra. Végül semmit 
nem tudtak rámbizonyítani.

Bóka B. László

emlékeztünk a szovjet csapatok úgy-
nevezett felszabadítására. 

Mi történt, amikor kiértek a Kos-
suth Lajos térre?
Teljesen tömve volt a tér. Ott hallot-
tuk, hogy fegyveres összetűzés van 
a rádiónál. Elhatároztuk, hogy visz-
szamegyünk oda, de nem jutottunk 
el addig, mert már lőttek a környé-
ken. Megálltunk az Uránia előtt, 
ahol szintén nagyobb tömeg verődött 
össze. Végül visszamentünk a körút 
és a Rákóczi út kereszteződéséhez, 
ahol szintén óriási volt a tömeg. Ott 
volt a Szabad Nép székháza, aminek 
bezúzták a kirakatait, kidobálták a 
könyveket az utcára, és a székház 
bútorait is kihajigálták. Óriási mág-
lyaként égtek a könyvek és a bútorok. 
Az akkori éjjel-nappali közért mel-
lett volt egy kis üzlete a MHK-nak 
(Munkára, Harcra Kész mozgalom), 
oda betörtünk, és magamhoz vettem 
egy kispuskát. Megjelent egy teher-
autó, tele fegyveressel. Megkérdez-
tük, hová mennek, azt felelték, hogy 
a rádióhoz, így mi is felugrottunk. 
Akkor már részt vettünk az ostrom-
ban, a rádió úgy hajnaltájt esett el, 
akkor tudtunk bemenni, de senki 
nem mondta, hogyan tovább. Amikor 
végül elindultunk, már dübörögtek 
a szovjet páncélosok a Rákóczi úton. 
A Nemzeti Színház oszlopai mögül 
lőttük őket. Elsősorban a lövészszál-
lítókra vadásztunk, mert azoknak 
gumiabroncsaik voltak. Egy elakadt 
az Akácfa utca sarkánál, azt megro-
hamoztuk. Többen már halottak vol-
tak, de két fiatal fiú még élt. Sírtak, 
annyira féltek. Őket foglyul ejtették, 
és az EMKE pincéjébe vitték. Nem 
tudom, mi lett a sorsuk. 

Mit tapasztalt a következő 
napokban Erzsébetvárosban?
A Dózsa György és a Thököly út sar-
kán, az első emeleten a környékbeli 
srácok egy harcálláspontot alakí-
tottak ki. Az ablakban egy Maxim 
géppuskát helyeztek el. Néhány 
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Különös-
tehetséges 
gyermekévek 
A márciusi ifjak egyike, az egyik 
legnagyobb magyar íróként számon 
tartott Jókai Mór Komáromban, kis-
birtokos református nemesi értelmi-
ségi családban született 1825. február 
18-án. Már gyermekként kitűnt 
társai közül, kezdetben csak félénk-
ségével, azzal, hogy nem barátkozott, 
inkább otthon, egyedül játszott igen 
furcsa játékokat. Kilencéves korában 
két verse is megjelent nyomtatásban. 
Középiskolásként már beszélt németül, 
latinul, görögül, franciául, angolul és 
olaszul, iskoláit kitűnő eredménnyel 
végezte, miközben folyamatosan részt 
vett egy poétikai önképzőkör munká-
jában is.

Tanulmányok

Ügyvédnek készült, ezért a jogi tanul-
mányok után Komáromban, majd 
Pesten lett jurátus. Sikeres vizsgát tett, 
de végül az írást választotta a paragra-
fusok helyett. 1846-ban Frankenburg 
lapjánál vállalt állást, a színházi 
rovatot vezette, nemsokára azonban 
Helmeczy Jelenkoránál az újdonsá-
gok rovatának vezetését vette át, és itt 
működött három hónapig. Később a 

„Az embereknek 

missziójuk van. 

Vannak emberek, 

akiknek a sors azt 

parancsolja, hogy 

éljenek. Ki tudja, 

mire tartogatja 

őket?”

Jókai Mór

192 éve 
született
Jókai Mór

Pesti Füzeteket, majd annak betiltása 
után a társaság új lapját, az Életképe-
ket szerkesztette. Petőfivel keresték 
más írók, költők társaságát, a kulturá-
lis élet középpontjában voltak.

A forradalom
közepén

1847 telén Jókai
Mór szobát bérelt
Petőfi Sándortól,
így került a Dohány
utca 373. szám alatti
Schiller-házba. 
1848. március 14-én az ellenzéki kör 
közgyűlést tartott, melyen az ifjúság, 
köztük Jókai is, elhatározta, hogy a 
reformokat 12 pont alakjában a király-
hoz fölterjesztik. „A proklamáció elké-
szülvén megindultak; mintegy 8 óra 
volt, amikor az ifjak kávéházába értek. 
Itt Jókai szólt, felolvasta a proklamá-
ciót és a 12 pontot. Az Újvilág (ma 
Semmelweis) utcai orvosi egyetemhez 
érvén beszóltak a tantermekbe, az 
ifjak az udvarra tódultak, ahol Jókai 
székre állva, még egyszer felolvasta 
a proklamációt, és Petőfi elszavalta 

a Nemzeti dalt. Az ifjak vállalkozása 
magával ragadta a tömeget, mely zajo-
san követte őket a mérnöki egyetem 
felé. Jókai ismét felolvasta a prokla-
mációt és Petőfivel újból elszavaltatták 
a Nemzeti dalt. Ezután a Landerer 
és Heckenast-féle nyomdához indul-
tak, a Hatvani utcai Horváth-házba. 
A proklamációt és a Nemzeti dalt 
kinyomatták. Ezalatt Jókai jelentette 
a történteket a népnek. Fél 12 tájt 
a szabad sajtó első termékeit, a 12 
pontot és a Nemzeti dalt Irinyi József 
mutatta be a népnek, és ezresével 
osztották szét. Délután a Nemzeti 
Múzeum terén népgyűlés volt, innen 
a városház tanácskozó termébe tódult 
a nép, ahol többek közt Jókai is beszélt 
a nép nevében, és erre a polgármes-
ter, Szepessy Ferenc társaival együtt 
kijelentette csatlakozásukat, aláírta 
a 12 pontot. Rögtön választottak egy 
rendre ügyelő választmányt, mely-
nek másnap Jókai is tagja lett. Budán 
Táncsics Mihályt, a rab írót kiszabadí-
tották és a Nemzeti Színházhoz vitték. 
Itt közkívánatra a Bánk bánt adták 
elő, a sokaság beözönlésére felbom-
lott az előadás, a zenekar a Rákó-
czi-indulót harsogta; a közönség a 
Marseillaise-t követelte; majd Egressy 
a Nemzeti dalt szavalta el; annak 
eskütartalmú szavait a nép utána 
dörögte. Vasvári, Irinyi, Petőfi hiába 
csillapították a tömeget a nézőtérről, 
az még zajosabban követelt. Ekkor 
Jókainak az a gondolata támadt, hogy 

felmegy a színpadra, és onnan szól 
a néphez, és csakugyan felrohant. 
Ott találta Laborfalvi Rózát, a nagy 
drámai művésznőt Gertrúd királyné 
szerepében, aki saját nemzeti színű 
kokárdáját tűzte mellére. Így feléke-
sítve, egyébként »térdig sárosan (egész 
nap esett az eső), karbonári köpönyeg-
ben, behorpadt cilindere mellett óriási 
veres tollal, oldalán jurátus karddal« 
lépett a közönség elé. Meghallgatták, 
és a nép lecsendesedett: lelkesülten, de 
szépen, rendesen oszlott szét. Jókai a 
további eseményekben is folyvást részt 
vett; nemcsak gyűléseken, demonst-
rációkban, a nemzetőrségben, hanem 
lapjában is teljes lélekkel szolgálta a 
szent ügyet.” (Wikipédia)

Magánélet

1848 augusztusában feleségül vette 
az ünnepelt színésznőt, Laborfalvi 
Rózát. Az 50-es években sikeres írá-
sainak köszönhetően már jómódban 
élhetett. Sokat utazott, a politikából 
is aktívan kivette a részét, igazi hazafi 
volt. Egészségi állapota azonban sosem 
volt igazán jó. Felesége 1886-ban 
bekövetkezett halála után fogadott leá-
nya (Laborfalvi Róza unokája, Benke 

Róza lánya), Jókai Róza házában élt, 
aki Feszty Árpád festőművész felesége 
volt. Sok időt töltött svábhegyi házá-
ban, és Balatonfüreden is.
1897-ben végül ismét megnősült, egy 
szegény lányt vett el, akinek sokat 
segített, hogy színésznő lehessen. 
A házasságot egész Magyarország 
ellenezte. „Míg végre 1899 őszén 
szeptember 16-án kipattan minden. 
A lapok a leghitelesebb formában 
meghozzák a hírt, hogy a hetven-
négy éves aggastyán megházasodott, 
elvett egy fiatal színésznőt, Grósz 
Bella kisasszonyt. Az egész országon 
végigszáguldott a villám gyorsaságá-
val a pikáns hír. És feltárultak egész 
meztelenségükben a kínos családi 
jelenetek, melyek azt megelőzték, a 
baráti közbelépések és minden egyéb, 
ami azzal összefüggött, végighurcolva 
a dicsőségtől körülragyogott emberi 
főt a parázna beszédek, gúnyos tré-
fák kloákáján. Minden jobbérzésű 
embernek fájdalmat, lehangoltságot 
okozott ez.”
(Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és 
kora)

Az ellenzőknek nem lett igazuk: az ifjú 
hölgy kitartott az író mellett annak 
1904-ben bekövetkezett haláláig.

Móriczból Mór

Jókai a Móricz nevet kapta 
a keresztségben, de végül 
Petőfi javaslatára változ-
tatta meg, sőt a forrada-
lom után a vezetéknevé-
ben az y-t lecserélte i-re, 
hogy jelezze, nem akar 
élni a nemesi származás 
előnyeivel.
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Kultúra
A képregények varázslatos 
világa
Szuperhősök, különleges 
tulajdonságokkal rendelkező 
állatok, hétköznapi és furcsa 
élethelyzetekben – ez csak 
a képregényekben történhet 
meg. Ebbe a világba nyerhettek 
betekintést azok, akik meg-
nézték a comiXconnection 
kiállítását a K11-ben. 

Bár sok mindenben külön-
bözik Szerbia, Horvátország, 
Szlovénia, Magyarország és 
Románia, de egy valami biztos 
közös bennük: a független 
képregény. Szlovén kezdemé-
nyezésre három éve létrejött 
egy közös tárlat, ahol a külön-
böző nemzetiségű művészek 
prezentálhatják magukat; 
a vándorkiállítás Európa több 
városában bemutatkozott 
már. Budapesten is látható 
volt már a comiXconnection, 
most pedig a K11-be érke-
zett. „Amilyen különbözőek 
a képregény elnevezései, olyan 
sokfélék megjelenési formái 
Horvátországban, Szlovéniá-
ban, Romániában, Magyaror-
szágon, Szerbiában és Bosznia 
és Hercegovinában. Keletke-
zésük története közvetlenül 
tükrözi a mindenkori politi-
kai történéseket és a társada-
lom nyitottságát e művészeti 
és kommunikációs műfajjal 
szemben. Ennek megfelelően 
a mainstream és az alternatív 

közötti határok is országon-
ként máshol húzódnak. A 
comiXconnection a fenti hat 
ország legszélesebb értelemben 
vett ún. independent, azaz 
független képregényeit állítja 
ki, miközben tekintetünket 
a különbségekre és a lehet-
séges kapcsolódási pontokra 

irányítja” – fogalmaztak 
a szervezők. A kiállított képek 
alkotói szándékosan távol 
tartják magukat a piac diktálta 
elvárásoktól, műveik teljesen 
más világot mutatnak, mint 
a boltban kap-
ható képregények. 
„Az egyes hálózato-
kat átfogó mentális 
térképre jellemző 
az egyoldalú, »arccal 
Nyugatnak, háttal 
a többieknek« irá-
nyultsága. A közvetlen 
szomszédok gyakran 
látótávolságon kívül 
rekednek. Éppen erre a prob-
lémára irányul a hat országra 
fókuszáló comiXconnection 
projekt kiindulási pontja. 
Felhívja a figyelmet – a törté-
nelmi, politikai, nyelvi és men-
tális határokon átívelő – meg-
lévő kapcsolódási pontokra és 
a jövőben elképzelhetőekre” 
– fogalmaztak a vándorkiállí-
tás hazai szervezői, a kArton 
Galéria munkatársai.

Új bemutató 
a Belvárosi 
Színházban

2017. február 9-én az Orlai Produkciós Iroda 
és a Vaskakas Bábszínház együttműködésé-
vel Ladislav Fuks Hullaégető című darab-
ját mutatják be Győrben, Gálvölgyi János 
főszereplésével, Schruff Milán és a Vaskakas 
művészeinek közreműködésével, Pelsőczy 
Réka rendezésében. Az előadás március 8-tól 
Budapesten a Belvárosi Színházban látható. 
A 2017-ben is hátborzongatóan aktuális 
műből a hatvanas években filmet forgattak, 
amelyben Gálvölgyi János szinkronizálta 
Kopfrkinglt. Azóta a művész több sikerte-
len próbálkozást tett a színpadra állítással, 
hiszen az ország elmúlt évtizedeiben, de 
leginkább ma, a 21. század elején igencsak 
nagy hasonlóságok fedezhetők fel a politikai 
motivációban és kommunikációban. Előadá-
sára eddig nem vállalkozott egy színház sem. 
Nemrégiben a színművész Orlai Tiborral 
egyezett meg a darab bemutatásáról, nem 
más helyszínen, mint a Vaskakas Bábszín-
házban, amelynek társulatával az Orlai 
Produkciós Iroda már évek óta nagyon jó 
viszonyt ápol. A művet Zádor Margit fordí-
tása alapján színpadra alkalmazta a Vero-
nika-díjas Gálvölgyi Judit. 

Élő költők társasága 
az Örkényben
Az Örkény István Színház társu-
lata az Anyám tyúkja (2) előadásra 
készülve kortárs költőket kért fel, 
hogy írjanak verset egy-egy színé-
szük számára. Nemcsak a kötelező 
versekre kíváncsiak, amelyekből 
az Anyám tyúkja című előadásuk 
is született, és több mint két éve 
folyamatosan műsoron van, hanem 
a kortárs költészetre is. Ezért kér-
tek fel huszonnégy költőt a közös 
játékra. Évadnyitó társulati ülésükön 

sorsolták ki, hogy ki kinek ír. Nem 
kötötték meg, miről kell írni, ahogy 
azt sem, a színész és a szöveg között 
milyen kapcsolat legyen. Annyi volt 
csak a kérés, hogy a szöveg számol-
jon azzal, ki mondja majd, és még 
meg nem jelent szöveget kapjanak, 
hogy ők lehessenek az első közlők. 
A verseket videókon tették nyilvá-
nossá, melyek naponta jelentek meg 
facebook-oldalukon és a honlapjukon 
január 22-ig.

A költő-színész párosítások

Balla Zsófia – Bíró Kriszta

Csukás István – Máthé Zsolt

Erdős Virág – Dóra Béla

Arany János – Znamenák István 

(2017 – Arany János emlékév)

Závada Péter – Kerekes Viktória

Várady Szabolcs – Novkov Máté

Rakovszky Zsuzsa – Kerekes Éva

Podmaniczky Szilárd – Vajda Milán

Kürti László – Csuja Imre

Kiss Judit Ágnes – Jéger Zsombor

Ferencz Győző – Szandtner Anna

Kemény István – Nagy Zsolt

Báthori Csaba – Für Anikó

Kántor Péter – Zsigmond Emőke

Kukorelly Endre – Gálffi László

Zalán Tibor – Takács Nóra Diána

Varró Dániel – Epres Attila

Térey János – Tenki Réka

Nádasdy Ádám – Patkós Márton

Lator László – Kókai Tünde

Aczél Géza – Mácsai Pál

Lackfi János – Ficza István

Szabó T. Anna – Hámori Gabriella

Tóth Krisztina – Pogány Judit

Kovács András Ferenc – Polgár Csaba

Ezek nem „bolti” képregények

Minden korosztály érdeklődött a kiállítás iránt

Képek forrása: www.orkenyszinhaz.hu
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Erzsébetváros önkormányzata az alábbi erzsébetvárosi 
elismerések adományozásának javaslattételére kéri fel  
a kerületben lakókat és az itt működő civil szervezeteket

Erzsébetváros Díszpolgára cím: 
A cím annak a személynek adomá-
nyozható, aki Erzsébetváros és polgárai 
javára kifejtett életművével, kiemelkedő 
munkásságával hozzájárult a kerület 
fejlődéséhez, gyarapodásához és hírne-
vének öregbítéséhez. A cím posztumusz 
adományozása is lehetséges. Az elismerés 
odaítéléséhez legalább 200 erzsébetvárosi 
polgár részletes írásbeli, szakmai indok-
lással ellátott javaslatára van szükség, 
melyhez a formanyomtatvány letölthető 
a www.erzsebetvaros.hu honlapról. 

Pro Urbe Erzsébetváros díj: 
A díj azon személynek adományozható, 
aki a kerület gazdasági, társadalmi fej-
lődésében, a lakosság érdekében végzett 
közéleti tevékenységben, továbbá Erzsé-
betváros értékeinek hazai és külhoni 
megismertetésében, valamint kerületünk 
kapcsolatainak gazdagításában elévül-
hetetlen érdemeket szerzett. A díjazott 
személyére részletes írásbeli, szakmai 
indoklással ellátott javaslatot tehet Erzsé-
betváros közigazgatási területére bejegy-
zett és itt működő civil szervezet.

Erzsébetváros Sportjáért díj: 
A díj személyeknek és szervezeteknek is 
adományozható az alábbi esetekben:

a) Erzsébetváros testnevelése és sportja 
érdekében kifejtett példamutatóan ered-
ményes, kiemelkedő tevékenységet végző 
személy elismeréseként;

b) kiemelkedő sportteljesítmény vagy 
egész életmű elismeréseként;

c) nemzetközi eredmény és azt segítő 
tevékenység elismeréseként;

d) az ifjúság testedzésének előmozdításá-
ért és a diáksport szervezéséért folytatott 
tevékenység elismeréseként;

e) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsé-
betváros testnevelési és sportmozgalmá-
nak, feltételrendszerének anyagi támoga-
tásáért;

f) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsé-
betváros sportlétesítményeinek fejleszté-
séért, fenntartásáért végzett kimagasló 
teljesítmény elismeréseként.

Az elismerés odaítéléséhez erzsébetvá-
rosi sportszövetségek, vagy diáksport-
egyesületek vezetőinek,  vagy legalább 
200 erzsébetvárosi polgárnak részletes 
írásbeli, szakmai indoklással ellátott 
javaslata szükséges.

Erzsébetváros Mestere díj: 
A díj adományozható annak a személy-
nek, aki Erzsébetváros területén legalább 
15 éve végez kimagasló kisipari szakmai 
munkát, és aki nívós szolgáltatásai és 
elégedett fogyasztói elismerései mellett 
e tevékenységével öregbíti Erzsébetvá-
ros hírnevét, vonzerővel bíró értékekkel 
gyarapítja a kerületet, így gazdagításában 
elévülhetetlen érdemeket szerzett. A díj 
adományozásához legalább 50 erzsébet-
városi polgár részletes írásbeli, szakmai 
indoklással ellátott javaslata szükséges.

A javaslatokat 2017. január 31-ig kell 
benyújtani Vattamány Zsolt polgármes-
ternek címezve az alábbi elérhetőségeken:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébet-
város Önkormányzata

Vattamány Zsolt polgármester részére
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Tárgy: Elismerésekre jelölés
vagy az alábbi email címen:
polgarmester@erzsebetvaros.hu

Minden további információ megtalál-
ható a 37/2012. (IX.25.) önkormány-
zati rendeletben, amely a kitöltendő 
formanyomtatvánnyal együtt letölthető 
a www.erzsebetvaros.hu honlapról.

Testületi hírek
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a képviselő-testület a 2016. december 15-én megtartott rendkívüli ülésén az alábbi rendeleteket 
alkotta:

• Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2016. (XII.21.) önkormányzati 
rendelete a 2017. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól (hatályba lép: 2017. január 1. napján);

• Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2016. (XII.21.) önkormányzati 
rendelete a szociális támogatások és szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról (hatályba lép: 2017. január 1. napján);

• Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (XII.21.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 12/2012. 
(III.26.) önkormányzati rendelete módosításáról (hatályba lép: 2017. február 1. napján).

Adventi koncert a Fasorban
2016. december 11-én este a fasori evangélikus templomban 
adott istentisztelettel egybekötött koncertet a Quaartsiluni 
Ensemble együttes. Az adventi időszak ünnepi programkíná-
latának részeként és a reformáció közelgő fél évezredes jubileu-
mának jegyében megvalósuló ünnepi esemény résztvevőit Aradi 
György köszöntötte. 

A Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség lelkésze igehirde-
tésében emlékeztetett, mennyire fontos, hogy az adventi időszak-
ban merjünk kérdéseinkkel, kétségeinkkel Krisztushoz fordulni, 

aki ma is elérhető számunkra. Koncentráljunk rá, az ő érkezésére, 
és ne hagyjuk, hogy az ünnepi készülődést övező számtalan kül-
sőség elhomályosítsa bennünk az ünnep lényegét. 

A Rozmán Lajos művészeti vezető irányítása mellett működő, 
2012-ben alakult formáció kortárs és klasszikus zeneszerzők 
munkáit ötvözve egyedi zenei világgal színesíti a hazai kulturális 
színteret. Az este folyamán nagyszerű szólistáik tolmácsolásában 
felcsendültek Johann Sebastian Bach, Soós András és Sáry László 
művei.

Ökumenikus imahét – 2017
Január 15-én vasárnap vette kezdetét a 2017. évi ökumenikus 
imahét, melynek megnyitó istentiszteletét a Kálvin téri refor-
mátus templomban tartották meg a Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa tagegyházai vezetőinek részvételével. Az 
ünnepi alkalmon szent beszédet mondott Erdő Péter bíboros 
érsek, és igét hirdetett Gáncs Péter evangélikus püspök, majd 
a többi résztvevő osztotta meg gondolatait az egybegyűlt hívek 
közösségével.

Az 1960-as években indult útjára az a kezdeményezés, mely-
nek nyomán megszületett az azóta hagyománnyá vált ökume-
nikus imahét gondolata. Az imahét célja, hogy mindazon egy-

házak és felekezetek, melyeket a történelem elsodort egymástól 
az évszázadok során, az év egy szakaszában ismét egyesüljenek a 
Krisztus iránti feltétlen odaadás és szeretet jegyében, és felül-
emelkedve a hajdani megosztottságon, vezetők és hívek közö-
sen idézzék fel a kereszténység közös, teológiai különbségeken 
túlmutató gyökereit. 

Az eseménysorozat programját minden évben valamely köz-
pontilag kidolgozott tematika szerint határozzák meg. Idén a 
reformáció 500 éves évfordulójára ‒ amely különösen jelentős 
mérföldkő a kereszténység történelmében – való tekintettel a 
Németországi Keresztény Egyházak tanácsa vállalta ezt a felada-
tot. Budapesten a keresztény összefogás jegyében meghirdetett 
alkalmakon várták a híveket az érintett egyházak templomai, 
imaházai és kápolnái az imahét időszakában.
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Az a cél jó, ami megvalósítható. Ha 
irreális vágyaink vannak, biztos, 
hogy hamar elbukunk az elérésük-
höz vezető úton. Aki fogyni akar, 
ne azt fogadja meg, hogy 1 hónap 
alatt lead 10 kilót, hanem azt, hogy 
már ma elkezd egészségesebben 
táplálkozni, és beilleszti a mozgást 
az életébe. Napról-napra tegyünk 
a kitűzött célért, így nem fogunk 
elkeseredni, ha esetleg lassabban 
mennek le a kilók. A dohányosok 
esetében sem mindenkinél célrave-
zető az azonnali megvonás, lehet, 
hogy célszerűbb fokozatosan bele-
kezdeni a leszokásba.

Legyünk jóban

magunkkal!

Ehhez persze az is kell, hogy ismer-
jük magunkat. Minden könnyebben 
megy, ha tudjuk például, meny-
nyire nehezen mondunk nemet a 
kísértésekre, mennyire keseredünk 
el egy-egy botlás miatt, mennyire 
vagyunk türelmetlenek. Valljuk be 
magunknak őszintén, hogy „mit 
nem tudunk megugrani”, és arra 
különösen figyeljünk!

Kérjünk segítséget!

Nem hogy nem szégyen segítséget 
kérni, hanem egyszerűen butaság 
kihagyni annak a lehetőségét, hogy 
valaki könnyít az életünkön. Lehet 
ez a család vagy egy barát, akit fel-

hívhatunk, ha elkeseredtünk vagy 
elfáradtunk, de ‒ ha olyan típusú 
fogadalomról van szó – szakember-
hez is fordulhatunk.

Válogassunk!

Általában több célunk van, és mind-
egyikre teszünk fogadalmat. Ám 
a tapasztalat azt mutatja, hogy ha 
csak egyet tűzünk ki, sikeresebben 
megvalósítjuk, mintha többfelé kell 
erőfeszítést tennünk.

Ne várjunk!

Ne hétfőtől legyünk türelmesebbek 
a kollégákkal, ne február 1-jén kezd-
jünk el edzeni járni stb., hanem még 
ma! Már most tehetünk valamit 
céljaink eléréséért. Ugyanis már az 
is egy lépés, hogy gondolatban azzal 
foglalkozunk, mit szeretnénk, és 
azért mit kell tennünk.

Dolgozzunk 

jutalomért!

A felnőtteknek ugyanolyan szüksé-
gük van a dicséretre, mint a gye-
rekeknek, csak éppen lehet, hogy 
magunkat kell megdicsérnünk. 
De ez fontos, sose hagyjuk ki! Ha 
valamit megcsináltunk (mindegy, 
hogy milyen apró siker a végcélhoz 
képest), jutalmazzuk meg magun-
kat, ha mással nem, legalább egy pár 
jó szóval! Az öröm mellett így ener-
giát is nyerünk a folytatáshoz.

Tájékoztatjuk Erzsébetváros 

lakosságát, hogy az 

erzsébetvárosi térfigyelő 

rendszer folyamatosan,  

a nap 24 órájában működik.

A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányságának 

elérhetőségei

1076 Bp., Dózsa György út 18–24. 

telefon: 06 (1) 461-8100, 

e-mail: 07rk@budapest.police.hu

Értesítési 

telefonszámok 

„Telefontanú” zöldszám: 

06 (80) 555-111, 

107 vagy 112

Ismerjenek meg olyan vagyonvédelmi módszereket, eszközöket, amelyek segítségével 

személyi biztonságukat, értékeiket óvhatják, védhetik meg. 

Vagyonvédelmi tanácsok

Nem is gondolják, milyen hasznos, és meny-
nyire megnövelheti a biztonságérzetet egy 
olyan olcsó, egyszerű technikai eszköz, mint 
például egy személyi riasztó. Szükség esetén 
egyszerűen csak meghúzza a zsinórt, és máris 
nagyon hangos, szirénázó hanggal működésbe 
lép. A riasztó kis méreténél fogva bárhova elvi-
hető, gombelemmel működtethető, könnyen 
használható. 

Az álkameráknak is van visszatartó ereje. 
A kültéri-beltéri, villogó ledes profi álkamera 
tökéletes hasonmása a piacon kapható valódi 
biztonságtechnikai kameráknak. Az álkamera 
nagyon egyszerűen felszerelhető: csavarral 
kell a falhoz rögzíteni, majd ezt követően egy 
pár centis furat készítésével a vezetékét be kell 
illeszteni, ezzel azt a látszatot keltve, mintha 
az igazi lenne. Az álkamera villogó ledjének 
működtetéséhez elem szükséges. 

Érdemes beszerezni az interneten is kapható, 
vagy szaküzletekben (munkavédelmi, biz-
tonságtechnikai üzletekben) megvásárolható 
különböző méretű, bűnmegelőzési tartalmú 
(„Kamerával megfigyelt terület!” „Riasztó-
val védett terület!”) matricát, táblát, amelyek 
kihelyezésével felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
biztonsági szempontból védett a terület.

Értékeiket (készpénz, értékpapír, ékszer stb.) 
zárható széfben tartsák! A leggyakrabban 
használt széfek a bútorszéfek, ezek tetszés 
szerint rögzíthetők. Minden esetben rögzítse 
a bútorszéfet padlóhoz vagy falhoz.

Ezen eszközöket lehetőség szerint biztonság-
technikai szaküzletben, szakember bevoná-
sával vásárolják meg. Ajánlott MABISZ által 
minősített termékeket választani, mert ezekre 
biztosítást is lehet kötni. 

BRFK BMO

Sokan úgy érzik, hogy 

szilveszter napja – az 

óévből az új évbe való 

átlépés – jó alkalom 

arra, hogy szembe-

nézzenek vágyaikkal, 

céljaikkal, és fogadal-

mat  tegyenek. Janu-

ár végére azonban 

megszaporodnak a 

vallomások, miszerint 

sokan már feladták 

vagy belebuktak cél-

kitűzésükbe. Egy pár 

szabály betartásával 

„segíthetünk magunk-

nak”, azaz megerősít-

hetjük akaratunkat, és 

kizárhatjuk a zavaró 

tényezőket.

Minden vágyunk 
váljon valóra!
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ÁllásPont Munkaerő-piaci 
Szolgáltató Iroda
A szolgáltatás célja a VII. kerületben élő, nem foglalkoztatott aktív korú lakosok 
felkészítése az önálló álláskeresésre és sikeres elhelyezkedésre - pszichológiai, munka- 
jogi, életvezetési tanácsadások, valamint szépészeti szolgáltatások igénybevételével. 

Elérhetőségeink:
1077 Budapest, Wesselényi u. 71.
Telefon: +36 1 322 5065 / +36 30 337 8371
E-mail: allaspont@bjhuman.hu

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő–szerda: 12.00–17.00 
Csütörtök: 12.00–18.00 
Péntek: 8.00–14.00

Egészségfejlesztési Pont
A szolgáltatás célja az egészségtudatos életmód közvetítése, a közösségfejlesztés, valamint 
az információnyújtás a Humán Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról és programokról.

Elérhetőségeink:
1075 Budapest, Madách Imre út 2–6.
Telefon: +36 1 266 0476
E-mail: egeszsegfejlesztesipont@bjhuman.hu
Web: www.facebook.com/egeszsegfejlesztesipont

Nyitvatartási idő:
Hétfő–péntek: 12.00–20.00

Elérhetőségeink:
1077 Budapest, Wesselényi u. 71.
Telefon: +36 1 322 5065
Web: www.facebook.com/masniszolgaltatas

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő–péntek: 8.00–16.00

MASNI - Munkaerő-piaci Aktivizálást 
Segítő Nőbarát Iroda
A szolgáltatás célja a VII. kerületben élő, nem foglalkoztatott nők felkészítése az önálló álláskeresésre,  
a legrövidebb időn belüli sikeres elhelyezkedésre – pszichológiai, munkajogi és életvezetési  
tanácsadások, szépészeti szolgáltatások.

Elérhetőségeink:
1074 Budapest, Dohány u. 22–24. 
(bejárat a Síp u. felől)

Nyitvatartási idő:
Hétfő–péntek: 8.00–16.00

Történetek Kávézója
A Történetek Kávézója az Erzsébetvárosban élő lakosságnak és az ide 
látogató turistáknak aktív közösséggé való formálására szolgáló színtér, 
mely lehetőséget nyújt új ismeretségek kialakítására, valamint a kerü-
letben fellelhető turisztikai látványosságok megismerésére egy csésze 
kávé vagy egy bögre tea elfogyasztása mellett. A kávézóban becsület-
kassza működik.

Csokitorta 
másképp

A céklát hámozzuk meg, sze-
leteljük fel, és alufólia alatt 
süssük 180 fokon kb. 35 percig, 
hogy teljesen puha legyen. 
Egy tálba tegyünk lisztet, por-
cukrot, sütőport, kakaóport, és 
keverjük jól össze. Közben egy 
másik edényben az olajat, az 
apróra vágott céklát, a tojásokat 
turmixoljuk össze botmixerrel. 
Keverjük össze a száraz hoz-
závalókat a céklás keverékkel, 
majd öntsük 26 cm átmérőjű 
kapcsos tortaformába, tegyük 
az előmelegített sütőbe, és 
folyamatosan figyeljük. 
A tetejére a tejszínt közepe-
sen alacsony lángon hevítsük 
forráspontig, majd olvasszuk 
meg benne az étcsokoládét, 
végül csurgassuk a már kihűlt 
tortaalapra. 

Télen érdemes kihasználni az idényzöldségek, gyümölcsök jótékony 
hatásait immunrendszerünk erősítése érdekében. Tartalmas, egészséges, 
zöldségekkel teli olasz ihletésű levest, és szintén zöldségből készült édes-

séget ajánlunk vitaminkészleteink feltöltéséhez.

Olasz zöldségleves

Minden hozzávalót meghámozunk, felaprí-
tunk, majd felforrósítjuk az olajat, és rádob-
juk a felkockázott hagymát és a fokhagymá-
kat.

Ha megpuhultak, hozzáadhatjuk az édes-
burgonyát, a zellerszárat, a rozmaringot és a 
répát. Pároljuk ezeket pár percig, majd öntsük 
rá a paradicsompürét. Keverjük jól el, majd 
öntsük fel az alaplével, a konzerv paradicsom-
mal, és adjuk hozzá a babérleveleket. Forral-
juk fel, majd közepes hőfokon főzzük tovább. 

Ha már a zöldségek majdnem teljesen 
megpuhultak, adjuk hozzá a kétféle babot 
és a kelkáposztát, valamint, ha szükséges, 
adjunk még hozzá alaplevet.

Ha elkészült, akkor keverjük bele a bazsali-
komot, és tálaljuk parmezánforgáccsal a tete-
jén. Mellé friss, ropogós kenyeret, baguette-et 
is felszolgálhatunk.

Hozzávalók 
(5 adaghoz)

2 ek. olívaolaj
1 nagy vöröshagyma 
3 gerezd fokhagyma 
3 közepes sárgarépa 
2 közepes fehérrépa 
3 közepes szárzeller 
2 édesburgonya 
2 ek. sűrített 
paradicsom
15 dkg konzerv 
paradicsom 
1 l alaplé
3 babérlevél
15 dkg fejtett bab
10 dkg kelkáposzta
2 ek. szárított 
rozmaring
2 ek. szárított 
bazsalikom 
10 dkg parmezán sajt
só ízlés szerint
bors ízlés szerint

Hozzávalók

A tésztához
20 dkg finomliszt
15 dkg cukor
½ csomag sütőpor
5 dkg kakaópor
3 db tojás
25 dkg cékla
2 dl napraforgóolaj

Tetejére
2,5 dl habtejszín
20 dkg étcsokoládé

Zöldséges finomságok
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1077 Bp., Wesselényi utca 17.

JANUÁR
27. péntek
¡	18.00–
„A Szűzanya korunkra vonatkozó üzenetei” 
című előadássorozat 1.

FEBRUÁR
1. szerda
¡	17.30–20.00
A Művészetbarátok Egyesületének vidám 
farsangi estje

3. péntek
¡	18.00–20.00
Irodalmi estek 2017.

6. hétfő
¡	16.00–18.00
A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete VII. 
kerületi csoportjának összejövetele

7-től keddenként
Csí Kung  – Tai Csi tanfolyam indul
¡	15.30–17.00 nyugdíjasoknak  
¡	18.00–19.30 felnőtteknek

8. szerda
¡	17.30–20.00
A Művészetbarátok Egyesületének rendez-
vénye

10. péntek
¡	18.00–
Mágikus irodalom – Előadó: Hamvas Endre

12. vasárnap
¡	15.00–
A Takács Béla Zenebarát Kör zenés délutánja

15. szerda
¡	17.30–20.00
A Művészetbarátok Egyesületének rendez-
vénye

16. csütörtök
¡	11.00–13.00
„UTAZÓ” teaház 

17. péntek
¡	18.00–
„A Szűzanya korunkra vonatkozó üzenetei” 2.

19. vasárnap
¡	11.00–
Gryllus Vilmos Maszkabál című koncertje  
¡	15.00–
A Morvay Károly Nóta- és Dalkör nótadél-
utánja

22. szerda
¡	17.30–20.00
A Művészetbarátok Egyesületének rendez-
vénye

25. szombat
¡	15.00–18.00
A VILÁGŰR – családi nap

1075 Bp., Király utca 11.

JANUÁR
27. péntek 
¡	19.00–
Latin Est Horgas Eszterrel és Dajka Krisztiánnal

28. szombat
¡	18.00–
Laár András előadása 
 
29. vasárnap 
¡	15.00–
Hogyan tudunk kivirulni című workshop 

FEBRUÁR
7. kedd
¡	19.00–
Laár Adrás produkciója (koncert)

9. csütörtök 
¡	17.30–
A HumArt +3 kiállítás megnyitója
¡	19.30–
FILMKLUB – Az ígéret földje c. film vetítése

10. péntek 
¡	18.00– 
Kultúrházak éjjel-nappal
 
12. vasárnap
K11 Családi nap 

13. hétfő 
¡	18.00– 
Diskurzus – Házigazda: Endrei Judit 

16. csütörtök
¡	18.00– 
A legnagyszerűbb könyv a nárcizmusról  
– beszélgetés dr. Bánki György pszichiá terrel

17. péntek
¡	23.00– 
AfroVibe party 

18. szombat 
¡	10.00– 
Lélekgyógyító képzőművészeti program

21. kedd 
¡	17.00–
Volt egyszer egy színház

23. csütörtök 
¡	18.00– 
Színvallás – Vendég: Csuja Imre 

28. kedd (ír nap)
¡	16.00 Kiállításmegnyitó 
¡	18.00 BRAN koncert és ír táncház 

Az ERöMŰVHÁZ és a K11
2017. január–február havi programjai
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 17. • www.eromuvhaz.hu
e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu Tel.: 06 (1) 413-3550, 06 (30) 915-2059

Cím: 1075 Budapest, Király utca 11. 
e-mail: k11muvkozpont@gmail.hu • Tel.: 06 (1) 788-8139

Kiegészítő szolgáltatás:
• gyermekfelügyelet

Elérhetőségek:
• 1077 Budapest, Wesselényi utca 71. „MASNI” iroda (a 74-es és 76-os trolibusz Rózsa utcai megállójával szemben)
• Tel.: 322-5065   |   www.bjhuman.hu   |   www.facebook.com/masniszolgaltatas

Klubfoglalkozások szakképzett bölcsődei kisgyermeknevelők 
és védőnők vezetésével

Januári témáink:
01.05. Visszazökkenés 
 a hétköznapokba (ünnepek után)
01.12.  Szilárd táplálék bevezetése 
 a baba életébe
01.19. “Sétáljunk együtt!” (hogyan 
 hagyjuk el a babakocsit)
01.26. “Rakjunk rendet magunk után” 
 (vigyázzunk a játékainkra)

Februári témáink:
02.02. (Magán)élet a baba mellett
02.09. “Pihen a baba!” (miért 
 fontos a (délutáni) alvás)
02.16. Öltözködés és az évszakváltás
02.23. Mondókák, versek, höcögtetők,
 ölbeli játékok a babával

FECSEGŐ TIPEGŐK KLUBJA
Interaktív baba-mama programok Erzsébetvárosban
Klubfoglalkozások szakképzett bölcsődei kisgyermeknevelők 

Márciusi témáink:
03.02. Járjuk körbe a cumi kérdést! 
 (amit a cumizásról tudni illik)
03.09. “Csak akkor beteg, ha lázas?” 
 (immunrendszer erősítése)
03.16. Induljunk a játszótérre!
03.23. Óvodára készülünk!
03.30. Húsvéti készülődés a babával együtt

1077 Budapest, Wesselényi utca 71. „MASNI” iroda (a 74-es és 76-os trolibusz Rózsa utcai megállójával szemben)
www.facebook.com/masniszolgaltatas

minden csütörtökön 
9:00-10:00

BELÉPŐ: 
Elővételben 1500 Ft/fő, 
mely megvásárolható 
2017. január 5-től a 
helyszínen hétköznap 
8-17 óráig.
A rendezvény napján 
a helyszínen 2000 Ft/fő. 
Jegyárusítás: 10 órától!

MINDENKIT NAGY 
SZERETETTEL VÁRUNK!

BELÉPŐ: 
Elővételben 1500 Ft/fő, 
mely megvásárolható 
2017. január 5-től a 
helyszínen hétköznap 
8-17 óráig.
A rendezvény napján 
a helyszínen 2000 Ft/fő. 
Jegyárusítás: 10 órától!

MINDENKIT NAGY 
SZERETETTEL VÁRUNK!

FEBRUÁR 19.2017.

ERöMŰVHÁZ DÍSZTEREM 
1077 Bp., WESSELÉNYI U. 17. 
TELEFON: 413-3550, 413-3556
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Egy erzsébetvárosi társasház múltja és jelene I. rész

Schütz Rezső saját tervezése a VII. kerület Vörösmarty utca 14. szám 
alatti ház, amely 1899-ben épült, és feltűnően különleges: gazdag díszített-
sége okán erősen eltér szomszédaitól, ezt az épületet már háromszintesre 
tervezték, egyértelműen historizáló jegyei mellett felfedezhető rajta a bé-
csi szecesszió enyhe hatása. Az ördög/Pán-fejek, a gyümölcsös girlandok, 
a kapu feletti bagoly, a nőalakok és a lovagi sisakkal díszített ablakszemöl-
dökök mesevilágba röpítenek minket. 

A Vörösmarty utca 14. tisztes úriház volt a kezdetektől fogva: lakói között 
főképp kereskedőket és iparosokat találunk, akik mellett az épületben műkö-
dött a Magyar Királyi Államépítészeti Hivatal Közúti kerületi felügyelősége 
is. A földszinten a mai lakások helyett a korabeli szokásnak megfelelően 
üzlethelyiségeket alakítottak ki: ezekben dolgozott Weber Antal borbély, 
Szalai István korcsmáros, Salamon Nándor szabó, valamint Grosz Izrael, 
Skorepa József és Stern Adolf „kőnyomda-iparüzlettulajdonosok.”

Cégünk, a KATEGORA Real Estate a nemzetközi ingatlan-befektetések terén 8 éves tapasztalattal bír, Spanyolországban, Lengyelországban, 
Magyarországon és az Egyesült Királyságban vannak irodáink.

A Budapesti ingatlanpiac mélyreható ismeretével és szakértelmével kezdtünk bele ebbe az új projektbe, 2016 őszén és 2017 májusában már 
beköltözhetnek az új lakók.
Két új szintet is építettünk a házra, modern műszaki megoldásokkal, ezzel egyidőben a homlokzat teljes felújításon esett át, és egy új liftet is 
beépítettünk.
Exkluzív loft lakásainkat – melyekben nappali és 2–3 hálószoba található –  magas hozamú megtérüléssel kínáljuk eladásra!

(A társasház történetének bemutatását a következő számban folytatjuk.)

Elérhetőségeink: Kategora Hungary Kft.,  

www.v14.hu, tel.: 06 (20) 259-1997

2017. február 16.  18 óra

B e l é p ő :  e l ő v é t e l b e n  6 0 0  F t ,
a  h e l y s z í n e n  1 0 0 0  F t

K11 MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT 
1075 Budapest, Király utca 11. 

 Tel.: (1) 788-8139

"A LEGNAGYSZERŰBB KÖNYV 
A NÁRCIZMUSRÓL"

www.k11.hu

BESZÉLGETÉS A TÉMÁRÓL ÉS A KÖNYVRŐL A 

SZERZŐVEL DR. BÁNKI GYÖRGY PSZICHIÁTERREL 

HÁZIGAZDA: FARKAS TIBOR MŰVÉSZETI VEZETŐ
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Ablakjavítás! www.ajtoablak doktor.
hu 21 éve vállalom kedvező árakon 
ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését, szigetelését garanciával. 
Díjtalan felmérés! Horváth Ákos. Tel.: 06 
(70) 550-0269

„ZÁRDOKTOR Biztonságtechnika” 
Non-stop ajtónyitás kizáródás vagy 
kulcselvesztés esetén, hevederzár-sze-
relés, -javítás, meglévő zárak cseréje, 
új zárak beépítése, rácsok, vasajtók 
gyártása, szerelése, bukó ajtók, ablakok 
javítása, betörés utáni helyreállítás, 
lakatosmunkák. Tomka Tamás. Tel.: 06 
(20) 973-7029

Gázkészülékjavító! HÉRA gázégők, kon-
vektorok, tűzhelyek, FÉG vízmelegítők 
javítása, karbantartása. Tel.: 06 (1) 220-
9765, 06 (20) 432-5598. Bán László

R ÉGISÉG
Kastélyok berendezéséhez vásárolok 
bútorokat, festményeket, ezüstöket, 
porcelánokat, bronzokat, antik órákat 
stb., teljes hagyatékot, első vevőként 
legmagasabb áron. Kiszállás díjtalan. 
Tel.: 06 (20) 280-0151; e-mail cím: 
herendi77@gmail.com

Kitüntetéseket-hagyatékot, érméket, 
szobrokat, régiségeket készpénzért 
vásárolnék! Visszahívom. Tel.: 06 (70) 
385-1488

UTA Z Á S
Akciós egynapos utazások a Credo 
Tours-szal, Magyarországon és külföl-
dön egyaránt, már 5000 forinttól, ide-
genvezetővel. Érdeklődjön személye-
sen az irodánkban. VIII. Somogyi Béla 
utca 17. Tel.: 06 (30) 3845-445

 Hirdetésfelvétel: 
1073 Bp., Erzsébet krt. 6.,  

I. emelet 115.

hétfőtől csütörtökig  
10.00–12.00 óráig

Tel.: 06 1 462-3130  
(10.00–12.00 óráig) 

e-mail:  
hirdetes@erzsebetvaros.hu


