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Sportalkalmazás
készült
a budapestieknek
A fővárosi sport népszerűsítését, fejlesztését támogató, 37 budapesti sportszövetséget
összefogó Budapesti Sportszövetségek Uniója
útjára indította a Budapest Sport alkalmazást,
amelynek legfőbb célja, hogy a fővárosiak első
kézből, saját preferenciáik alapján minden
információt megkapjanak a budapesti sportolási lehetőségekről, eseményekről, helyszínekről és hírekről.
Az iPhone, illetve Android okostelefonokra
letölthető ingyenes alkalmazás külön előnye,
hogy azon belül saját adatlap hozható létre,
amelynek köszönhetően személyre szabott,
interaktívabb tartalom érhető el. A felhasználók közel száz sportág közül választhatják ki
a számukra legérdekesebb, legfontosabb mozgásfajtákat. Beállíthatóak a preferált kerületek is, ahol sportolni szeretnénk, illetve az
egyéni szempontok szerint testre szabhatóak
egyéb kategóriák is, így külön megjelölhető,
hogy akadálymentesített, wifivel rendelkező, kutyabarát helyen akarunk-e sportolni,
vagy épp akár az is, hogy baba-mama barát
legyen az edzőterem, ahová szívesen járnánk.

„Nem programokban, hanem
feladatokban gondolkodunk”
Interjú Vattamány Zsolt polgármesterrel
mazta, és amely azóta minden évben
újabb és újabb elemmel bővül. Ha az
elkészült beruházások listáját végignézzük, akkor elmondhatjuk, hogy nagyon
sok minden megvalósult, ám azt nem
gondolom, hogy ez a lista teljes. Bőven
van még tennivalónk.

Hamarosan önkormányzati
választások lesznek. Hogyan látja,
sikerült megvalósítaniuk mindazt, amit 5 éve elterveztek?
Nehéz 5 évben gondolkodni, hiszen
nálunk folyamatos munka zajlik. 2010
óta gyakorlatilag megállás nélkül a VII.
kerület fejlődéséért dolgozunk. 2011ben hívtuk életre az Erzsébet Terv fejlesztési programot, mely a legfontosabb
infrastrukturális felújításokat tartal-

Melyek azok a projektek, amelyekkel még találkozhatunk
a jövőben?
Jelenleg is több helyen zajlanak munkálatok a kerületben, idősotthonokban,
nevelési oktatási intézményekben vagy
éppen a közterületeinken. Ezek hamarosan elkészülnek, emellett a nemrég
átadott Dob utcai közparkunk mellett
hamarosan elkészül a Szászház utcai
szabadidőpark is, és végre egy régi tervünk is megvalósulhat, hiszen kormányzati segítséggel elkezdődik a Klauzál tér felújítása.

A jövőbeni fejlesztéseknél a legfontosabb szempont a környezettudatosság kell, hogy legyen,

így ebben a szellemben számos intézmény korszerűsítését célozzuk meg a
továbbiakban is. Emellett nagy hangsúlyt fektetünk a kulturális beruházások bővítésére, már az ősszel átadunk
egy olyan kiállítóteret, amely művészeti
programoknak, tárlatoknak ad majd
helyet. Számos tennivalónk van még,
melyeket úgy, ahogyan eddig, a lakosokkal közösen fogunk megvalósítani.
Ezek szerint már készül a következő ciklusra?
A választási ciklus egy közpolitikai fogalom, itt azonban az emberek mindennapi
életéről és az ezzel kapcsolatos feladatokról van szó. Nem a következő ciklusra,
hanem a következő hónapokra, évekre
készülünk, ahogyan azt eddig is tettük.

A felelős gondolkodás
alapja, hogy az eddigi
tapasztalatokból és a
közösen elvégzett munkából kiindulva építsük
tovább a jövőt.

Friss zöldségek az erzsébetvárosi családok asztalán

A Budapest Sport alkalmazásban a Budapest
2019 Európa Sportfővárosa eseményei külön
kiemelést kaptak.
Er z s éb e t város 2019. július 25.

Június 24–26. között immár negyedik alkalommal tartott vitamincsomag-akciót a Garay téren és a Klauzál Téri Vásárcsarnokban az önkormányzat. A nagy meleg a szervezők munkáját sem
könnyítette meg, hiszen az akció ideje alatt folyamatosan arra
törekedtek, hogy friss, minőségileg kifogástalan árut adjanak át
a kártyabirtokosoknak. A jogosultság megállapítását meggyorsította egy idei fejlesztés, ugyanis a chippel ellátott kártyákat
egy leolvasókészülék pillanatok alatt ellenőrizte. A tavalyi évhez
képest több mint 1000 fővel többen vettek részt a programon, így
összesen közel 6200 ajándékcsomagot adtak át a három nap alatt.
Volt olyan lakos, akinek a hőségre való tekintettel házhoz vitte az
ajándékot az önkormányzat, csakúgy, mint egy kerületi idősotthon lakóinak. Vattamány Zsolt polgármester hangsúlyozta, hogy
az Erzsébetváros Kártya program a fennállása óta folyamatos fejlesztés alatt áll, azt igyekeznek a kerületi lakosok igényeihez igazítani. Az itt élők egy-egy akció során személyesen is megoszthatják észrevételeiket a polgármesterrel, hiszen a városrész vezetője
Er z s éb e t város 2019. július 25.

tevékenyen részt vesz ezeken a programokon. Vattamány Zsolt
polgármester azt is elárulta, hogy a soron következő Erzsébetváros Kártya akció idén ősszel várható.
w w w. er z s eb e t var os . hu
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Kissimon István

Sok szeretettel várunk, hogy
nálunk ünnepeld születésnapodat!
Hívd el barátaidat, és mi
három óra játékkal, választható
születésnapi csomaggal és meglepetéssel kedveskedünk a jeles
ünnepen. Amennyiben szeretnéd, egy kézműves foglalkozást
is beillesztünk a programba.
Hétköznap 13.00 és 16.30,
hétvégén pedig 9.00, 13.00 és
16.30 órai kezdéssel lehet időpontot foglalni. A születésnapi
csomag díja 2000 Ft/fő, és minimum 6, maximum 12 gyermek részvételével tudjuk teljesíteni.
Az ünnepelt kísérőinek belépése díjtalan. Időpontfoglalást legkésőbb 10 nappal az ünneplés előtt
tudunk felvenni, e-mailen vagy személyesen. Az időpont véglegesítéséhez 6000 Ft előleg befizetése
szükséges, amit játszóházunkban tudsz megtenni.
A választható születésnapi csomaggal, kézműves foglalkozásokkal kapcsolatban felmerülő
kérdéseitekkel forduljatok bizalommal játszóházi munkatársainkhoz,
akik készséggel nyújtanak további felvilágosítást.
A Varázsdoboz Játszóház a hét minden napján reggel 8-tól este
20 óráig várja az érdeklődőket.
Cím: 1074 Budapest, Dob utca 27. (bejárat a Dob utca 29. felől)
E-mail: varazsdobozjatszohaz@bjhuman.hu • Tel.: +36-1-266-0485
Keressetek minket facebookon is!
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Nekik is köszönhetjük az egészségünket

Az Idősek programsorozat keretében június 19-én ingyenes dunai
sétahajózáson vehettek részt a VII. kerületi nyugdíjasok és unokáik. A megjelenteket Kismarty Anna képviselőasszony köszöntötte, majd a Mozgáscentrum munkatársai közreműködésével
ülőtornán és közös táncfoglalkozáson vehettek részt kicsik és
nagyok egyaránt. A hajóút teljes ideje alatt rajzolásra és színezésre
volt lehetőség a „gyereksarokban”. A legszerencsésebb utasok értékes tombolanyeremények birtokában hagyhatták el a fedélzetet.
A Családok programsorozat keretében június 30-án ingyenes sétahajózást szerveztek az erzsébetvárosi családok számára a
Zsófia Rendezvényhajón. A háromórás hajóút időtartama alatt a
résztvevők számos programlehetőség közül válogathattak. A gyermekek a Kreatív Kuckóban kézműveskedhettek, és csillámteto-

Magyarországon július elsején minden évben megtartják
a magyar egészségügy napját, a Semmelweis-napot. Ez
alkalomból Erzsébetváros
önkormányzata is megemlékezett a kerület egészségügyi
ellátásában dolgozókról, hogy
egész éves önzetlen munkájukat megköszönje, elismerje.
A testület megalapította az
Egészséges Erzsébetvárosért
díjat, hogy elismerje azokat,
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válást készíttethettek, illetve a hajózás teljes ideje alatt interaktív
játékos zenés foglalkozásokon vehettek részt. Ezenkívül a Humán
Szolgáltató gyógytornász munkatársa kicsiket és nagyokat egyaránt megmozgató tornafoglalkozást tartott.
A program zárásaként értékes tombolanyereményeket sorsoltak
ki a résztvevők között.
A további programokról az Erzsébetváros újságban, valamint
az önkormányzat és a Humán Szolgáltató Központ elektronikus
felületein tájékozódhatnak az érdeklődők.
Erzsébetváros Önkormányzata 2019-ben is kiemelt figyelmet szentel a kerületben élő időseknek és családoknak, így ‒ a
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ közreműködésével ‒ ingyenes programokból álló rendezvénysorozattal
biztosít részükre lehetőséget a szabadidő tartalmas, értékes eltöltésére.

Skybar nyílt a Király utcában

akik a gyógyító-megelőző ellátás területén hosszú évek óta
kiemelkedő szakmai munkát
végeznek a kerületi lakosság életminőségének javítása
érdekében. 2019-ben e díjat
dr. Bayer Éva gyermekfogász
vehette át.
Bayer doktornő több mint 4
évtizede dolgozik Erzsébetvárosban: előbb a Péterfy Sándor
Utcai Kórházban, majd azt
követően egészen napjainkig
a Bischitz Johanna Integrált
Humán Szolgáltató Központnál és jogelődeinél, gyermekfogászként. Ma már nyugdíj
mellett látja el feladatait, végzi
preventív és gyógyító munkáját a kerületben lakó és tanuló
gyermekek fogászati ellátása
során.
A Bischitz Johanna Integrált
Humán Szolgáltató Központ
vezetése is úgy döntött, hogy
Semmelweis-nap alkalmából

hagyományteremtő céllal jutalomban részesíti azon kollégáit, akik az elmúlt években
kiemelkedő szakmai teljesítményükkel hozzájárultak Erzsébetváros lakossága egészségi
állapotának javításához. Jutalmat kapott Vásárhelyiné Nagy
Anikó védőnő, Jenei Károlyné
szájsebészeti asszisztens, Tóth
Annamária fogászati röntgen
munkatárs és Máthé Gyöngyi
egészségügyi adminisztrátor.

ALMÁS LEPÉNY AKCIÓ

Új szálloda nyílt a Király utcában. A 179 szobával rendelkező Barceló négycsillagos
minősítést kapott. A korábban több más funkciót is betöltő épületet mintegy két év
alatt alakították át. A Barceló Budapest egyebek mellett 80 fős konferenciateremmel,
tárgyalótermekkel, napi 24 órában nyitva tartó fitneszstúdióval és a városra páratlan
kilátást nyújtó Skybarral várja vendégeit.
Az épület korábban bankszékházként, majd irodaházként működött, hotellé alakítása 2017 áprilisában kezdődött. Ennek keretében a betonszerkezetig visszabontották,
teljes hetedik és részleges nyolcadik szintet, illetve egy új épületszárnyat építettek hozzá.
A fenntarthatóság jegyében a létesítmény homlokzatára extra vastagságú hőszigetelés
került, a külső alumínium nyílászárók háromrétegű üvegezéssel készültek.

Tájékoztatjuk az Erzsébetváros Kártya birtokosokat, hogy 2019 őszén újdonságként Almás lepény akciót szervez az önkormányzat,
melynek során egy ízletes almás lepény elkészítéséhez szükséges főbb alapanyagokat tartalmazó ajándékcsomagot vehetnek át az
arra jogosultak.
Az akció időpontja:
2019. szeptember 23-25.

Klauzál téri Vásárcsarnok
(1072 Budapest, Klauzál tér 11.)
Garay téri piac előtti terület
(1076 Budapest, Garay tér 20.)

A kép illusztráció.

Helyszíne:

Az akcióval kapcsolatos részletes felhívást megtalálják a 2019. szeptember 12-én megjelenő Erzsébetváros
Kártyakatalógusban. Tájékozódhatnak továbbá az Erzsébetváros Kártya facebook oldalán
(facebook.com/ErzsebetvarosKartya) és hírleveleinkből is (feliratkozás: erzsebetvaroskartya.hu/kapcsolat).
Kártyaigénylés elektronikus úton: erzsebetvaroskartya.hu/kartya-igenyles
Személyesen vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáján:
Ügyfélszolgálati csoport (Erzsébet krt. 6., Garay u. 5. és Akácfa u. 42-48. szám alatti ügyfélszolgálaton)
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Bárczy István-díjazottjaink

Kolodko Mihály „gerillaszobrász” alkotásait nagy sikerrel mutatták be a Múzeumok éjszakáján a Róth Miksa Emlékházban.
Kolodko Mihály Ungváron született.
A Lembergi Képzőművészeti Egyetemen
tanult szobrászatot, három éve költözött
Magyarországra. Ungváron saját örömére
készített szobrokat Kárpátalja hírességeiről: Fedák Sáriról, Csontváry Kosztka
Tivadarról és másokról. Az alkotások
ökölnyi méretűek lettek, a bronzöntés
drága mulatság, megrendelő vagy szponzor pedig ritkán akad arrafelé. Kolodko a
művek felállításához nem kért engedélyeket. Ha rábukkant egy helyre, ahol úgy
érezte, szobra jól érezné magát, kitette az
alkotást, hadd örüljenek az arra járók. Így
lett belőle „gerillaszobrász”.
Miután a Kolodko-család átköltözött
Budapestre, itt is azt nézték, hol lenne
jó helye egy-egy szobornak. Így került a
Duna-partra a Nagy Ho-ho-ho-horgász
meséből ismert Főkukac, a vár oldalába
a Kockásfülű nyúl, a Széll Kálmán térre
pedig a mindenhez értő Mekk mester. Őt

Június 7-én átadták az idei Bárczy István-díjakat a Főpolgármesteri Hivatalban; az elismeréseket Szalay-Bobrovniczky Alexandra
humán főpolgármester-helyettes nyújtotta át a díjazottaknak.
A Bárczy István-díjat 2009-ben alapította a Fővárosi Közgyűlés, és 2010-ben adták át első alkalommal. A kitüntetés a fővárosban működő közoktatási és gyermekvédelmi intézmények
azon munkatársai részére adományozható, akik hosszú éveken
át kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak a jövő generációjának neveléséhez, oktatásához, képzéséhez és ezáltal a főváros
fejlődéséhez.

Mihály nem csupán szerethető rajzfilmfigurának látta. Arra is emlékezteti, hogy
gyerekkorában mennyit beszéltek a fel-

nőtt férfiak a Moszkva téri emberpiacról,
ahol mindenhez értenie kellett annak, aki
munkát akart kapni, hogy legyen miből
cipőt, ruhát venni az otthonmaradt gyerekeknek.
A Róth Miksa Emlékházban Kolodko
Mihály 21 szobrát mutatták be. Mivel
a megnyitót a Múzeumok éjszakáján
tartották, az apró szobrok egy hatalmas
„trójai falóból” bújtak elő. A régi mesefigurák mellett újakat is láthattunk:
Süsüt, a barátságos sárkányt az őt életre
keltő Bodrogi Gyulával, a ma is mosolyt
fakasztó, de már csak az emlékeinkben élő
Skála Kópét, mellettük Bartók Bélát és a
Csodálatos Mandarint vagy épp Einsteint
és Mozartot. A nagy sikerű „gerillaszobrokat” közel ezren nézték meg egyetlen
éjszaka alatt.
Kolodko Mihály mára Budapest egyik
legismertebb és legnépszerűbb fiatal szobrászművészévé vált. Bízunk benne, hogy
hamarosan nemcsak kiállításával találkozhatunk Erzsébetvárosban, hanem kerületünkbe is készít majd szép és szerethető
„gerillaszobrokat”, mint amilyen az emlékházban felállított Róth Miksa Emléklámpás. Várjuk az újabb alkotásokat.

Budapest Főváros Közgyűlése Bárczy István-díjat adományozott két kiváló kerületi pedagógusnak is:
Kiss Tünde, a VII. kerületi Molnár Antal Zeneiskola, Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója részére, a jövő generációjának zeneértő emberekké való nevelése érdekében folytatott
kiemelkedő oktatómunkája, valamint több mint 15 évnyi eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként.
Törökné Horváth Andrea, a VII. kerületben található
Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium tanítója részére, a gyermekek teljes személyiségének fejlesztését, valamint az anyanyelvi nevelést szívügyének tekintő, szakmai alázattal végzett pedagógusi munkája elismeréseként.

A legszebb lány kerestetik!
Idén augusztus elején ismét Erzsébetvárosban rendezik meg
a Magyarok Világszépe szépségverseny döntőjét, melyre minden
érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Magyarok Világszépe verseny négy évvel ezelőtt indult
útjára. Az idei rendezvényre július 15-ig lehetett jelentkezni.
A leendő királynő a készpénzes nyeremény mellett jogot szerez
arra is, hogy a szépség és a jóság nagykövete legyen, illetve képviselje hazánkat a Miss Intercontinental világversenyen, Indiában. Az I. és II. udvarhölgy szintén pénznyereménnyel gazdagodik, ezenkívül számos értékes ajándékban részesülnek majd
a finalisták. A döntőbe jutott versenyzők közül kiválasztják azt
a hölgyet is, aki Magyarország színeiben megmérettetheti magát
a Top Model of the World színpadán.
A tavalyi döntősök nemzeti ruhában

A tavalyi győztes, Muszka Gréta

A jótékonykodásnak mindig is fontos szerep jutott ezen a versenyen, idén a rászorulók megsegítése került a középpontba. Tavaly
a szépségverseny csapata többek között az erzsébetvárosi nagycsaládosok részére adott át tartós élelmiszerrel, édességgel és játékokkal megtöltött dobozokat, illetve az óvodásokat is megörvendeztette egy egymillió forint értékű játékadománnyal.
A rendezvényre a belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak!
Részletes program és információ hamarosan elérhető lesz
a https://www.magyarokvilagszepe.hu/ weboldalon.

Helyi Egészség Pont kitelepülés Erzsébetvárosban
Augusztus 1. (csütörtök)

15.00–18.00

Almássy tér

Szeptember 5. (csütörtök)

15.00–18.00

Garay tér

w w w. er z s eb e t varos . hu
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A gerillaszobrász
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2019. július 29. és augusztus 7-e között
tartják meg a 15. Maccabi Európa Játékokat, a négyévente megrendezésre
kerülő nagyszabású zsidó sporteseményt,
amelynek első ízben ad otthont a magyar
főváros. Nem csupán Budapest, de benne
Erzsébetváros is gazdag programkínálattal, színes kulturális élettel várja a játékok
résztvevőit és a szurkolókat.
A Maccabi VAC magyarországi zsidó
sportegyesület, az MTK Budapest és a
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének közös szervezésében megvalósuló sporteseményre a világ minden tájáról
érkeznek majd résztvevők, hogy különféle
sportágakban mérjék össze erejüket és tudásukat, a közös kulturális gyökerek, a zsidó
összetartozás jegyében. Az 1929 óta megrendezésre kerülő sporteseménynek utoljára ekkor, éppen 90 esztendeje adhatott
otthont a régió, amikor Prágában rendezték meg a játékokat. Olyan városok után,
mint Koppenhága, Glasgow, Amszterdam,
Berlin és Róma, 2015-ben a svájci Bázel
legyőzésével a gazdag zsidó történeti örökséggel bíró Budapest nyerhette el a rendezés
jogát, amely egyben megnövekedett számú
látogatót és érdeklődőt is jelent majd a főváros számára a játékok ideje alatt. A mintegy
13 hazai helyszín között szerepel a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusa, a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda,

Óvoda- és
iskolakezdő
ajándék
csomagok
az önkormányzattól
Mint minden évben, így
idén is iskola- és óvodakezdő
csomaggal segíti az önkormányzat a hetedik kerületi,
általános iskolai tanulmányaikat megkezdő gyermekeket és a kiscsoportos óvodásokat. A csomag tartalmát
a kerület vezetése az iskolák,
óvodák elvárásainak figyelembevételével állította össze,
így a tanévnyitókon az alábbi
hasznos ajándékokat osztják
majd ki.

az MTK Lantos Mihály Sporttelepe és a
Várkert Bazár is. Az esemény nyitóünnepségét július 30-án az MTK Budapest Új
Hidegkuti Nándor Stadionjában, míg az
ünnepi fénypontnak szánt közös szombatfogadást a Dohány utcai zsinagógában
tartják majd.

ρρ Füzet, A/5, kockás, első
osztályosok részére, 4 db
ρρ Füzet, A/5, vonalas, első
osztályosok részére, 4 db
ρρ Füzet, A/5, sima, 2 db
ρρ Füzet, A/5, hangjegy, 1 db
ρρ Leckefüzet, A/5, 1 db
ρρ Órarend, A/5, 1 db
ρρ Grafit ceruza, Faber
Castell háromszög alakú,
íráskönnyítő HB-s, 1 db
ρρ Grafit ceruza, Faber
Castell háromszög alakú,
íráskönnyítő B-s, 1 db
ρρ Radír, 1 db
ρρ Színesceruza-készlet, 12
db-os, Faber Castell, 1 db
ρρ Vízfestékkészlet, 1 db
ρρ Gyurma, natúr, 1 db
ρρ Számlálókorong, 1 db
ρρ Műanyag óra, 1 db
ρρ Hőmérő, 1 db
ρρ Ecsetkészlet, 1 db
ρρ A/4 méretű gumis mappa
1 db
ρρ Füzetbox, A/5, 1 db

Az óvodakezdési
csomag tartalma
ρρ Colgate gyerek fogkefe,
1 db
ρρ Colgate gyerek fogkrém
(50 ml), 1 db
ρρ fogmosópohár, 1 db
ρρ BABA folyékonyszappan-utántöltő 500 ml,
1 db
ρρ papírzsebkendő,
1 csomag
ρρ Gyerekfésű 13 cm-es,
1 db
ρρ A/5-ös írólap (1 csomag
– 30 darabos), 1 db
ρρ Kéztörlő törölköző,
fehér színű, 1 db
ρρ Fejlesztőkönyv, 1 db
ρρ Tornazsák

ρρ
ρρ
ρρ
ρρ
ρρ

ERWIN kulcstartó, 1 db
Szendvicsdoboz, 1db
Esőponcsó, 1 db
Zsírkrétakészlet, 1 db
Tornazsák

ERZSÉBETVÁROS KÁRTYA

P Á LY Á Z A T

Pályázati felhívás háziorvosi praxis betöltésére
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, az
egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló
19/2013 (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 30. számú háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében, heti 40 órában a felnőtt háziorvosi feladatok
ellátásra.

• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá
• az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben megfogalmazott előírásoknak való megfelelés.

Pályázati feltételek:
• A területi ellátási kötelezettséggel működtetett háziorvosi
körzetekre vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt feltételek megléte és vállalkozói formában való működtetés,
valamint
• büntetlen előélet;
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz;
• Magyar Orvosi Kamarai tagság;
• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési;

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton egy példányban kell benyújtani Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodájához (1076 Budapest, Garay utca 5.). A borítékon
kérjük feltüntetni: 30. számú háziorvosi körzet pályázata.

w w w. er z s eb e t varos . hu

Az iskolakezdő csomag tartalma

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. július 31.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Urbancsokné Tóth
Mónika szociális intézményi referensnél a következő e-mail
címen:
Toth.Monika@erzsebetvaros.hu
További információk: www.erzsebetvaros.hu
Er z s éb e t város 2019. július 25.

ELFOGADÓHELYEK
Antik-Bazár

Sudevi Boutique

Kedvezmény: 10%
Cím: 1071 Budapest, Klauzál u. 1.
Telefon: +36 30 944 2929
Web: www.antik-bazar.hu

Kedvezmény: 10%
a nem akciós termékekre
Cím: 1074 Budapest, Dohány u. 20.
Telefon: +36 70 369 9773

Sydney Biciklik

Frőhlich Kóser Cukrászda

Kedvezmény: 10%
alkatrészre és kiegészítőkre vonatkozik.
Cím: 1071 Budapest, Dembinszky u. 21.
Telefon: +36 30 544 6566
Web: www.sydneybiciklik.hu

Kedvezmény: 10%
1500 Ft vásárlási összeg felett
Cím: 1075 Budapest, Dob u. 22.
Telefon: +36 20 913 2595
Honlap: www.frohlich.hu

Keleti Horgászbolt

Hollywood Nyelvstúdió
Keleti Pályaudvar

Kedvezmény: 10%
Cím: 1076 Budapest, Garay u. 20.
Telefon: +36 30 685 5530
Web: www.keletihb.hu

A képek illusztrációk.

Er z s éb e t város 2019. július 25.

Kedvezmény: 10%
az első havi bérletből.
Cím: 1077 Budapest, Baross tér 14. 1/5.
Telefon: +36 70 944 4625

További elfogadóhelyek: www.erzsebetvaroskartya.hu/elfogadohelyek
w w w. er z s eb e t var os . hu
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Bucz Magort Hongkongba hívták

Átadták a Herzl téri védművet
Átadták a Herzl Tivadar téri megelőző
védműrendszert július végén. A Wesselényi és Dohány utcai közterületet érintő
beruházás a Dohány utcai zsinagóga
környezetében tartózkodók biztonsága
érdekében valósult meg.
Tekintettel az elmúlt esztendőkben
világszerte elkövetett terrortámadásokra,
a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége nemrégiben kezdeményezte,
hogy a kiemelt jelentőségű turisztikai

Az Erzsébetvárosban élő
Bucz Magor a budapesti Zene
akadémia zeneszerző szakos
hallgatója. Még csak 25 éves, de
idén tavasszal már meghívták
Hongkongba, egy nemzetközi

Aktuális

hangversenysorozatra.
Kompozíciójával lenyűgözte
célpontnál létesüljön egy olyan, speciális utcabútorokat és korszerű műszaki
megoldásokat alkalmazó védmű, amely
szükség esetén megóvja a téren tartózkodókat egy esetleges, gépjárművel történő
támadási kísérlettel szemben. A főszezonban a napi több ezer főt is meghaladhatja
a zsinagóga látogatóinak száma, így a
téren egy időben tartózkodó bebocsátásra
várók akár több százan is lehetnek, de a tér
központi fekvése miatt az átmenő gyalogosforgalom is jelentős. Indokolt volt tehát
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a világ zenészeit.

a preventív céllal megvalósuló beruházás,
amely állami, fővárosi és önkormányzati
összefogás segítségével valósulhatott meg.
Erzsébetváros önkormányzata mintegy 40,5 millió forinttal járult hozzá a
védműrendszer építési költségeihez. Az
ünnepélyes átadás alkalmával jelen volt
Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő és Vattamány Zsolt polgármester,
valamint meghívást kaptak a fejlesztésben
közreműködő főváros és az NKM Nemzeti Közművek Zrt. képviselői is.

Tavasszal meghívást kapott Hongkongba, A 21. Század Billentyűs Zenéje elnevezésű nemzetközi zeneszerző konferenciára és hangversenysorozatra, ahol előadta Aspetto című
díjnyertes zongoraművét. Mi alapján választották Önt és az
Aspetto-t?
Erre a konferenciára olyan billentyűs zenéket válogattak, amelyek a mai
kor zenéjét fémjelzik. Cél volt, hogy minél többféle stílus legyen jelen.
Ezt nem részletezték, de én azt hiszem, hogy az én zongoraművem azt
a szemléletmódot képviselte, amelyben a tradíció és a modernitás nem
mondanak egymásnak ellent, sőt, egymásra találnak.

Nyolcadik komplex ellenőrzés a belvárosban
A Budapesti Rendőr-főkapitányság a társszervek bevonásával 2019-ben nyolcadik
alkalommal tartott bűnügyi és rendészeti
akciót július 12-én Budapest V., VI. és
VII. kerületében.
A kábítószer-kereskedelem visszaszorítása, a taxiszolgáltatások ellenőrzése, a
közterületi garázdaságok és egyéb jog-

sértések elleni fellépés érdekében 2019.
július 12-én folytatódott a BRFK belvárosi
akciósorozata, melyet a Készenléti Rendőrséggel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a Budapesti Közlekedési Központtal,
az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósággal, valamint Erzsébetváros Rendészeti
Igazgatóságával közösen tartottak; mely-

ben 89 rendőr, a társszervek részéről pedig
13 fő vett részt.
Az éjszakai akcióban 27 taxist ellenőriztek, két sofőr helyszíni bírságot kapott,
három esetben közlekedési szabályok megsértése miatt tettek feljelentést a rendőrök.
A társszervek hét esetben indítottak eljárást, illetve alkalmaztak bírságot.
A járőrök és a nyomozók 249 embert
igazoltattak, közülük nyolc férfi ellen
indul eljárás kábítószer birtoklása vétség
miatt, továbbá két embert azért fogtak el,
mert egyiküket a rendőrség kereste lopás
miatt, másikuk ellen pedig a Fővárosi
Törvényszék adott ki elfogatóparancsot.
A rendőrök egy nőt állítottak elő a VII.
kerületi rendőrkapitányságra tiltott prostitúció szabálysértés elkövetése miatt.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság a
társszervekkel együttműködve, előre be
nem jelentett időpontokban tovább folytatja az ellenőrzéseket a belvárosban.

Ez a meghívás hatalmas elismerés is egyben. Mit jelentett
Önnek?
Ketten képviseltük a huszonéves korosztályt, a többiek mind idősebbek
voltak. Számomra fontos, hogy minél inkább szélesítsem a látókörömet,
minél többet tapasztaljak. Ez az esemény az egész pályámra is kihathat,
hiszen ilyenkor összegyűlnek a nemzetközi szinten mérvadó művészek,
és folyamatos gondolatcsere van, amiből rengeteget lehet tanulni. Terveim között szerepel Fulbright ösztöndíjjal New Yorkban tanulni zeneszerzést. Ezen a konferencián
sikerült beszélnem ottani professzorokkal is, akik tanácsokkal láttak el, és örömmel fogadnának – ez is nagy lehetőség.
Emellett több kínai és hongkongi zongoraművész elkérte
tőlem a konferencián elhangzott
darabom kottáját, hogy felvegye
a repertoárjába. Nagy élmény
volt kicsit belelátni az ázsiai
kultúrába is, azt érzem, hogy új
nézőponttal gazdagodtam szakmai tekintetben és emberségben
egyaránt.

police.hu
w w w. er z s eb e t varos . hu
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Mitől jó egy zeneszerző?
A zeneszerzésnek is van olyan technikai háttere, melynek mértéke az
ember. Ha nincs meg, vagy nem tökéletes, az érezhető, hallható. Úgy is
fogalmazhatnék, hogy a zeneszerzés döntések sorozata. És ahhoz, hogy
jól döntsünk, pontosan kell tudni, hogy miből választhatunk. Akkor
lehet valaki jó zeneszerző, ha zeneszerzés-technikailag jól képzett,
rengeteg művön átrágta már magát, és nagyon sokat tapasztalt a saját
darabjai komponálása és előadása során.

Er z s éb e t város 2019. július 25.
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zeneszerző konferenciára és

Ön szerint mi a különbség egy zeneszerző és egy zenész
között? Az előadókról általában többet hallunk.
A zeneszerzés nem csak a zeneszerzők sajátja. Jellemző a jó előadókra,
hogy van bennük egy olyan felszabadultság az interpretációban, hogy
az már-már zeneszerzői szerep. De a zenészek és a zeneszerzők között az
a lényeges különbség, hogy az előadók az előadás pillanatában hozzák
létre a produktumot, amiért dolgoztak, gyakoroltak, izgultak. Ennek
van egy alaphelyzete is: a helyszín, a reflektorok, a közönség. A zeneszerző produktuma azonban a négy fal között születik. Én úgy szoktam
leülni komponálni, hogy elképzelem, hogyan fog szólni a színpadon,
vagy hogy én mit szeretnék hallani közönségként.
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Gayer Ferenc:
Zene nélkül nem lehet élni
Gayer Ferenc állandó résztvevője
Erzsébetváros kulturális életének, de
az egész országban ismerik. Az egyik
nagybőgős, a Budapest Ragtime Band
alapítója, vezetője, és számos más
formációban játszik. De nem ezekre
a legbüszkébb, hanem az unokáira!
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Úgy képzelem, zenekarvezetőként azt is tudnia kellett,
hogy milyen zenére kíváncsi a közönség, és megtalálni
azokat az embereket, akik nemcsak tudnak muzsikálni,
de passzolnak is az elképzeléshez.
Nagyon fontos, hogy egyrészt kiváló zenészeket találtam meg,
akik ugyanazt akarták, és ugyanolyan alázat van bennük a zene
iránt.

Amikor megalakult a Budapest Ragtime
Band, a magunk szórakoztatására hangszereltünk eredeti ragtime-okat,
amiket a Nagy balhé című filmben hallottunk. Egy idő után észrevettük, hogy a közönségnek is tetszik, és innen egyenes volt az út.
Persze, játszunk mást is, modernebb jazzt, opera- és könnyűzenei
feldolgozásokat. Szoktak polemizálni, hogy a ragtime nem magyar
műfaj, de hát világzene! Keveredik a népzenével, a klasszikus zenével, és vidám muzsika, amit mindenki szeret, és ez a lényeg.

Az ilyen hosszú utakon milyen zenét hallgatnak a
buszban?
Kitaláltunk egy rendszert: bluetooth segítségével mindenki
berakja a saját kedvenceit. Így nagyon vegyes szokott lenni
a lista, de azért főleg jazz szól.
A Budapest Ragtime Band ad elég elfoglaltságot.
Miért igényli, hogy más formációkban is játsszon?

A jazz egy nagyon nyitott műfaj, és
kiváló koncert jöhet létre, ha pár
jazz-zenész ad hoc jelleggel összejön.
Van néhány vendéglátóhely Budapesten, az egyik ilyen
Erzsébetvárosban a Mazel Tov, ami teret ad a jazznek.
Havi 4‒5 ilyen koncertem van. Vannak olyan formációk,
ahova hívnak bőgősként, és én örömmel megyek. Egyrészt
frissen tart, másrészt egy jazz-zenésznek fontos, hogy többféle impulzust kapjon, többféle zenésszel muzsikáljon.
Mennyire fontos Önnek, hogy átadhassa a tudását?
Most nem tudok tanítani, mert nincs rá időm. Régen tanítottam zeneiskolában, szerettem is, de az irdatlan nagy
felelősség. Most koncerteket adunk iskolásoknak, és a fiatal
zenészeknek igyekszem átadni a tapasztalataimat.
Amikor gyerekeknek játszik, mi a célja? Hogy kedvet csináljon ahhoz, hogy ők is zenésszé váljanak,
vagy hogy megszerettesse velük a zenét?
Ez utóbbi a legfontosabb, hiszen zene nélkül nem lehet
élni. Nem kell mindenkinek zenésznek lennie, hiszen nem

Egyik koncert követi a másikat, és folyamatosan utaznak. Külföldön miért szeretik Önöket?
Pont ma hajnalban értem haza. A müncheni magyar konzulátuson játszottunk egy szoboravatáson. És ‒ hála istennek ‒, ott is
nagyon szerettek minket. A pontos okokat nem tudom, de gondolom ugyanazért, amiért a magyarok. Mert jó és vidám zenét
játszunk színvonalasan.

mindenkinek van hozzá tehetsége vagy szorgalma. De
fontos, hogy megszeressék a zenét, és tudják, hogy ki az
a Bach vagy Miles Davis.
A díjak mennyire fontosak Önnek?

Az első díj, amit a Ragtime Banddel
kaptam, az Emerton-díj volt 1989ben. Utána megkaptam a Magyar
Ezüst Érdemkeresztet 2007-ben, és
most kaptam Pro Urbe díjat a VII.
kerületben. Mindegyik nagy örömet
és erőt ad.

A nyár hátralevő részét hogyan tölti?
Szervezéssel és zenéléssel. Azért pihenésre is jut majd idő.
A Tiszánál van egy kis házunk, a gyermekeimmel és a
három unokámmal lemegyünk oda egy hétre.
Nagypapaként mennyire hozakodik elő a zenével?
Nagyon. A legnagyobbik, 9 éves unokám most szólt, hogy
felvették a zeneiskolába, szaxofon szakra.

Ez a zene még mindig felvidítja Önt is? Ennyi koncert
után sem unja?
Nem, mert mindig is ezt akartam csinálni. A szüleim tanítattak
zenélni, de nem akarták, hogy zenész legyek. Én viszont így dönEr z s éb e t város 2019. július 25.

Gayer Ferencet idén Pro Urbe Erzsébetváros díjjal tüntették ki

Vidéki fiúként indult, Sopronban járt iskolába. Mit
látott meg Erzsébetvárosban, hogy itt lelt otthonra?
Az élet sodort ide, itt találtunk megfelelő lakást 32 éve.
Megszerettem, és a világ minden kincséért sem mennék el
innen. Ide született a 3 gyermekem is, nekem jó itt.

Jövőre 40 éves a Ragtime Band. Készülnek nagy ünneplésre?
Persze. Nem nagykoncertet tervezek, de hogy mit, azt egyelőre
nem árulom el. Több érdekesség is lesz.

w w w. er z s eb e t varos . hu

Portré

Portré

legelismertebb és legkeresettebb

Miben rejlik a Budapest Ragtime Band sikere? És az Öné?
Csak közhelyeket tudok mondani, de azok azért általában igazak.
Szeretjük, amit csinálunk, és mindent megteszünk érte. Ez rám is
igaz. Hiszek benne, és a kudarcokat igyekszem úgy feldolgozni,
hogy abból is erőt merítsek. És talán még annyi kellett a sikerhez, hogy olyannak találtuk ki a Budapest Ragtime Bandet, hogy
beazonosítható legyen, amit csinálunk. Nem mi találtuk fel a
zenét, de a mi muzsikánknak van egy egyéni „íze”, hangja, amit
nemcsak itthon, de külföldön is szeretnek. És ne felejtsük el a szerencsefaktort se! Anélkül nem működik semmi, de önmagában
az sem elég; a munka nem kihagyható!

töttem, és még mindig szeretem. Ezért a mai napig gyakorolok, és élvezem. Amikor levezetek 1000 kilométer, akkor
is örömmel állok fel a színpadra. De nem akarok álszent
lenni: nem csak kedvtelésből csináljuk, a zenéből akarunk
megélni.

A Budapest Ragtime Band koncertje a K11-ben
Er z s éb e t város 2019. július 25.

Azért ez van olyan fontos, mint egy díj, nem?
Dehogynem, talán fontosabb! Nagyon szeretek nagypapa
lenni, ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki!
w w w. er z s eb e t var os . hu
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A fejlesztések nyáron
is gőzerővel folynak
a kerületben, melyek
közül a két kerületi
idősotthon megújulása
most a legkiemelkedőbb.
Ezenkívül hamarosan újabb
utak felújítása kezdődik
Erzsébetvárosban.

14

Folyamatban a Dózsa György úti idősek otthona
felújítása
A Dózsa György úti idősek otthona az 1970-es évek végén épült, azóta szolgálja a kerületi lakosságot. Az elmúlt években folyamatosan újult meg az épület, ennek részeként minden külső nyílászárót korszerű hő- és hangszigetelt
szerkezetre cseréltek. Az épületet 2017-ben a KEHOP-5.2.9 pályázat keretében
külsőleg hőszigetelték, valamint a teljes tető hőszigetelése és csapadékvíz elleni
szigetelése is elkészült. Szintén a pályázat keretében fotovoltaikus rendszert
telepítettek, amely az épület összes elektromos áram igényének közel 50%-át
fedezni tudja. A felújítások fontossági sorrendjében az épület fűtési rendszerének modernizációja volt a következő, az új, kondenzációs üzemű kazánoknak
köszönhetően az épület fűtési célú energiafelhasználása mintegy ötödével csökkent az elmúlt időszakban.
Ebben az évben megkezdődhetett az épület belső felújítása is, amely egyrészt
a bentlakók komfortját növeli jelentősen, valamint az épület V. emeletén középsúlyos és súlyos demenciában szenvedő betegek tartós ellátására nyílik majd
lehetőség. Az épület teljes belső elektromos hálózatát modernizálják, és korszerű LED technológiás lámpatesteket építenek be, emellett a vizesblokkok, az
apartmanok, közösségi terek és közlekedők rekonstrukciója valósul meg. Fontos
szempont a felújítás során, hogy az épület adta lehetőségekhez mérten a korábbi
belső kialakításon módosítva a mozgásukban korlátozott lakók is könnyebben
használhassák az intézményt. A munkálatokat várhatóan szeptemberben fejezik
majd be.

A Peterdy utcai idősek otthona 1980-as években épült épületének
felújítása a Dózsa György úti otthonhoz hasonlóan több ütemben
valósult meg, mivel mindkét intézmény nagy kihasználtsággal
működik, és a bentlakók elhelyezését nem lehetett más intézményben megoldani. 2015-ben egy KEOP pályázat keretében az
épület külső nyílászáróit cserélték modern, fokozott hő- és hangszigetelésű nyílászárókra. Szintén a pályázat keretében az épület
külső hőszigetelését is felújították a legújabb energetikai irányel-

a Csengery utca két szakaszán pedig új gránitszegélyt építettek,
mivel az elmúlt évek tapasztalatai igazolták, hogy ez a megoldás
a legtartósabb. A pályaszerkezet felújítása során a lejtésviszonyok
kismértékű korrigálásával lehetővé vált a hatékonyabb csapadékvíz-elvezetés, aminek napjainkban gyakorivá váló nyári felhőszakadások miatt egyre nagyobb jelentősége van. Erzsébetváros önkormányzata külön hangsúlyt helyez a szabadgyökerű fák telepítésére,
ennek jegyében minden útfelújítás során megvizsgálják, hogy
lehetőség van-e fák ültetésére. A jelenlegi rekonstrukciók során
a Hársfa utcában nyílt erre lehetőség, itt számos fát ültettek el.
A közeljövőben várható a Madách Imre út, valamint az
Almássy tér 1‒4. szám előtti útszakasz felújítása. Amennyiben
a forgalmi helyzet lehetővé teszi, ebben az évben megtörténhet a
Szövetség utca egy szakaszának rekonstrukciója is. A Kürt utca és
a Murányi utca Rákóczi út‒Garay tér közötti szakaszának korszerűsítése 2020-ban várható, ez a két beruházás a Fővárosi Vízművek ivóvízvezeték-rekonstrukciójával együtt valósul majd meg.

További beruházások

vek alapján. A fejlesztések következő ütemében az épület fűtési
rendszerét modernizálták, amelynek köszönhetően az épület minden helyiségében szabályozhatóvá vált a fűtés.
Idén májusban kezdődött az épület belső felújítása, amelynek
keretében az épület 4 szintjén cserélik ki az elektromos hálózatot,
a belső nyílászárókat, a hideg- és melegburkolatokat. A munkálatok befejezése augusztus végére várható.

Erzsébetváros önkormányzata minden évben
kiemelt módon kezelte az
oktatási célú közintézmények felújítását. Jelenleg,
ahogy arról korábbi lapszámainkban is beszámoltunk, folyamatban van a
Csicsergő Óvoda játszóterének, valamint a Dob
utca 95. szám alatti óvoda
udvarának modernizációja. Hamarosan megkezdődhet a Rózsák terén a
Brunszvik Óvoda játszóterének, valamint a Kópévár
Óvoda udvarának teljes
rekonstrukciója.
A tervek szerint még ebben az évben elvégzik a Nefelejcs
Óvoda részleges belső felújítását, valamint az Alsó erdősor utcai
iskola belső korszerűsítését is.
A Damjanich utca 4. szám alatt végéhez közeledik a Molnár
Antal Zeneiskola új tantermeinek kialakítása, az átadás várhatóan
ez év augusztusának végén történhet meg.

Újabb útfelújítások a kerületben

ÉPÜL ERZSÉBET VÁROS!
w w w. er z s eb e t varos . hu

VÁROSFEJLESZTÉS
Er z s éb e t város 2019. július 25.

Júniusban és júliusban újabb utcák felújítás utáni átadása történt
meg. A sort a Nagydiófa utca Rákóczi út‒Dohány utca közötti
szakasza nyitotta, ezt követően kerülhetett sor a Csengery utca
Dob utca‒Wesselényi utca közötti szakaszának átadására. Időközben elkészült a Hársfa utca Dohány utca‒Rákóczi út közötti
szakaszának rekonstrukciója is, a közeljövőben pedig a Csengery
utca Király utca‒Dob utca közötti szakaszának átadása várható.
Minden esetben teljesen rekonstruálták a járdákat szegélykorrekcióval, kisebb átépítésekkel. A Hársfa és Nagydiófa utcában a
korábbi gránit útszegélyeket a modernizáció után is megtartották,
Er z s éb e t város 2019. július 25.
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Erzsébet Terv

Erzsébet Terv

Újabb utca-, óvoda-, iskolafelújítások kezdődnek

A tervek szerint halad a Peterdy utcai idősek
otthona felújítása
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PREVENCIÓ A-TÓL Z-IG
ESÉLY AZ EGÉSZSÉGRE!
2019. szeptember 20-21. (péntek-szombat), 9:00-14:00
a Klauzál téri Vásárcsarnokban (1072 Budapest, Klauzál tér 6.)

A VII. kerületi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum és az
Egészségfejlesztési Pont
együttműködésével valósult
meg június 21-i családi
napunk, melyet ezúttal
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PROGRAMOK

Az Erzsébetváros Szíve Program
keretében az idei évben
külön hangsúlyt fektetünk
a szív és érrendszeri betegségek
megelőzését célzó szűrésekre.

a kábítószer-ellenes világnap
jegyében szerveztünk meg, a
2019-ben indult Erzsébetváros
Szíve program keretében.
A rendezvény helyszínéül
szolgáló Akácos udvarban

• Különböző egészségügyi szűrővizsgálatok, tanácsadás
• Változatos színpadi programok

számos program közül
választhattak az idelátogatók.

• Gyermekkoncertek
• Kreatív és szórakoztató gyerekprogramok

A tavalyi kincskereső játék nagy sikerén felbuzdulva ismét interaktív nyomozós
játékot szerveztünk, ezúttal az olasz maffia elrejtett kincsét kellett megtalálniuk
a résztvevőknek. A feladatok során kicsik és nagyok játékos formában ismerkedhettek kábítószerekhez és függőségekhez kapcsolódó problémákkal, kérdésekkel. A feladványokat helyesen megfejtők a rendőrségtől kapott „kincsért”
cserébe változatos ajándékokban részesültek.
A VII. kerületi rendőrkapitányság standjánál az ujjlenyomatvétel technikájával ismerkedhettek az érdeklődők, kipróbálhatták, milyen egy igazi rendőrautó kormánya mögött ülni, és még számos más interaktív játék és feladat várta
őket. Az igazán merészek „részeg szemüveg” viselése közben akadálypályán
próbálhatták ki magukat. A rendezvényen ezenkívül lehetőség volt a rendőrség
Bike Safe programja keretében a kerékpárok regisztrációjára, mely a biciklitolvajlások visszaszorításának hatékony eszköze.
A rendezvényhez kapcsolódóan meghirdetett „Függők és függetlenek – fotóés videókészítő pályázat” eredményhirdetésén az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű
Általános Iskola, Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulója vehette át a nyereményt csapata nevében. Az Erzsébetváros Szíve program keretében megrendezett egyhónapos geocaching kincskereső játék sorsolásának is a rendezvény
adott helyszínt.
A Kreatív Kuckó csillámtetoválással és kézműves foglalkozásokkal várta a
gyermekeket. A helyszínen egész nap lehetőség volt különböző egészségügyi
szűrések igénybevételére, a Humán Szolgáltató Központ szolgáltatásainak megismerésére, valamint Erzsébetváros Kártya igénylésére.

• Civil standok
• Szűrővizsgálatonként ajándékok az egészségtudatos
táplálkozás támogatásáért

Szeretettel várunk mindenkit!
További információk: www.bjhuman.hu, www.facebook.com/bjhuman
illetve az Erzsébetváros Szíve Program facebook oldala.
A rendezvény Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának
támogatásával és a Péterfy Kórház - Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet
közreműködésével, a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
szervezésében valósul meg.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

w w w. er z s eb e t varos . hu
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Egészség

Egészség

INGYENES PROGRAMOK AZ EGÉSZ CSALÁDNAK

Egy nap a kábítószer-ellenes
világnap jegyében

17

A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitánysága lopás miatt indított eljárást
ismeretlen tettes ellen, aki 2019.
május 23-án behatolt két Akácfa
utcai apartman-lakásba, majd az
egyik lakásból eltulajdonított egy
televíziókészüléket. A másik apartmanban található televíziót szintén
elmozdította, és szállításra előkészítette az elkövető, végül azonban a
helyszínen hagyta a készüléket.

18

A kerületi rendőrkapitányság
munkatársai helyszíni szemlét tartottak a két lakásban, a nyomozók
pedig az adatgyűjtés és tanúkutatás keretében beszerezték a közel-

átlagosan 45 fő munkavállaló
tisztít meg napi rendszerességgel.
Tavaly ismét bővült a takarítást
ben működő biztonsági és térfigyelő
kamerák felvételeit. Ezek elemzése
során megállapították, hogy az
apartmanokhoz tartozó úgynevezett
kulcsszéfeket egy férfi a kódok ismeretében kinyitotta, majd a lakásba
bejutott, és onnan a televízióval
távozott.

A személyismerettel rendelkező
nyomozók a felvételek alapján beazonosították az elkövetőt, egy 30 éves
budapesti férfit. Megállapították azt
is, hogy a kulcsszéfek kódját azért
ismerte az illető, mert korábban
álnéven már kibérelte a szóban forgó
apartmanokat.
Tekintettel arra, hogy az azonosított férfi nem tartózkodott az ismert

Számos összehangolt intézkedéssel igyekszik a kerület vezetése megteremteni a Belső-Erzsébetvárosban élők nyugalmát a turisztikai szezonban, így folyamatosan együttműködik a rendvédelmi szervekkel,
és segíti munkájukat. Kérjük a lakosságot, hogy zavaró zajhatások,
rendbontás, rongálás észlelése vagy köztisztasági problémák esetén
tegyenek bejelentést az illetékes rendvédelmi szerv elérhetőségein.

Cím: 1076 Budapest, Dózsa György út 18–24.
Telefon: +36 (1) 461-8100
e-mail: 07rk@budapest.police.hu

w w w. er z s eb e t varos . hu

Erzsébetvárosban 219 000 m2
takarítandó terület van, melyet

Közbiztonsági elérhetőségek

BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság

Közösen a tisztább kerületért

lakcímein, ellene elfogatóparancsot
adtak ki. Ennek eredményeként őt
június 22-én elfogták, és előállították a kerületi rendőrkapitányságra,
ahol lopás miatt gyanúsítottként
hallgatták ki.
Az eljárás során derült fény arra,
hogy az elkövetőt a korábbi barátnője is feljelentette, mert eltulajdonította tőle pénztárcáját és személyes
iratait, így ez ügyben is sort került a
férfi gyanúsítotti kihallgatására.
A gyanúsítottat a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte, különös
tekintettel arra, hogy ellene a fentieken túl több kerületi rendőrkapitányságon is folyik büntetőeljárás.

Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság
Általános bejelentéseket az ERI központi számán tehetnek:
+36 (1) 461-9040 telefonszámon, valamint közvetlenül
a +36 (30) 494-9174 telefonszámon a civil járőrszolgálat
diszpécserénél.
Erzsébetvárosi Polgárőr Egyesület
A polgárőrség szükség esetén a +36 (30) 621-1500 telefon
számon elérhető a lakosság számára.
Hívható: hétfőtől–vasárnapig, 08.00–20.00 óra között.
A turisztikai szezonban Erzsébetváros Rendészeti
Igazgatósága belső-erzsébetvárosi irodájában
(Király utca 21., bejárat a Kazinczy utca felől) lehetőség
van személyesen bejelentést tenni.
e-mail: info@erzsebetvarosipolgarorseg.hu

Er z s éb e t város 2019. július 25.

segítő eszközök száma, hiszen
folyamatosan fokozott tisztításra

A köztisztasági feladatokat ellátó géppark tavaly 3 darab olasz gyártmányú elektromos, önjáró hulladékfelszedő géppel nőtt, melyek a kézi
takarítás modern, a XXI. század kihívásaihoz fejlesztett vonalát képviselik. A vadonatúj, modern gépek kialakításuknak köszönhetően keskenyebb szélességükkel az 1 méter keresztmetszetű járdákon is használhatóak. Az utcai szemét jelentős hányadát képző cigarettacsikkek
eltüntetésére is alkalmasak.

A modern szívó-seprő gépeket a gyártó kifejezetten a belvárosi szűk utcák, sétálóutcák,
járdák takarításának elvégzésére tervezte.

van igény a lakosság és a város
vezetésének részéről is.

Köztisztaság

Közbiztonság

Rendőrségi hírek
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Amit az ingatlantulajdonos tehet
a tisztaságért
A 48/1994. (VIII. 1.) a főváros köztisztaságáról szóló
Főv. Kgy. rendelet szerint:
3.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója)
köteles gondoskodni:
a) a z ingatlan – beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is – és az ingatlan előtti járda, továbbá a
járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen
terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemétés gyommentesítéséről, a hó eltakarításáról és a
síkosság-mentesítésről. Ennek során ügyelni kell
arra, hogy a járda és az útburkolat ne rongálódjék
meg, továbbá a terepszint változatlan maradjon;
b) a beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról és
gyommentesítéséről;
c) a telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé
nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről;
d) a tömegforgalmat bonyolító ingatlan esetén a
várható forgalomnak megfelelő mennyiségű
közhasználatú hulladékgyűjtő tartály
elhelyezéséről, javításáról, pótlásáról, továbbá
rendszeres ürítéséről és tisztán tartásáról.
(2) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek,
üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje
alatt – a tulajdonossal kötött ettől eltérő megállapodás hiányában – az ilyen ingatlant használó,
illetve bérlő köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.
Er z s éb e t város 2019. július 25.

Jelenleg a gépi mosási folyamatokhoz benzines motor által hajtott vízszivattyúkat használnak egy kistehergépkocsi platóján összeszerelve és fixen
lerögzítve, mely egy ahhoz tartozó 1 m3-es tartályból nyeri ki a vizet.
A vízszivattyúk által előállított magasnyomású vízzel tisztítják, takarítják le a járdákat, parkolósávokat. A mosás során a kiáramló magasnyomású vizet úgy használják, hogy a járdamosás közben a járdamosó a
parkolósáv felé tereli, majd a parkolósávmosó a mosás során a kiáramló
nyomást kihasználva a gépjárművek alól az úttest felé fújja a hulladékot.
Az úttesten a tehergépkocsi mögött haladó kézi takarító a szívó-seprőgép
munkáját segítve a gép által elérhetetlen területről a célgép elé söpri a
hulladékot, ezzel megkönnyítve és hatékonyabbá téve a szemét összegyűjtését.
A napi takarítás 6 óra 30 perctől 14 óra 30 percig tart.

w w w. er z s eb e t var os . hu
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1918. október 30–31-én „győzött
a vértelen forradalom!”.
Ilyen és hasonló főcímekkel
jelentek meg másnap az
újságok. A forradalom
valóban győzött, de nem volt
egészen vértelen. Gróf Tisza
István miniszterelnököt
Hermina út 35. számú
villájában ismeretlen katonák
meggyilkolták. A háború
okozójának kikiáltott
gróf meggyilkolásán
kívül még több erőszakos
bűncselekményt is elkövettek
azon a mámoros éjszakán.
Alábbi cikkünkben
a forradalom erzsébetvárosi
pillanatait is bemutatjuk.

w w w. er z s eb e t varos . hu

1918. október 24-én az olasz fronton kezdődő Antant támadásra az
Osztrák‒Magyar Monarchia hadserege fegyverszünetet kért. A fegyverszünetre a hadsereg szétszéledt, és a
katonák tömegesen indultak haza,
sokan Budapest felé vették az irányt.
Az I. világháború elhúzódó harcainak mélyreható következményei
miatt a hátország elégedetlensége
ekkorra felerősödött. A Wekerle-kormány lemondása után, október 25-én
az elégedetlen pártok megalakították
a Magyar Nemzeti Tanácsot, és 12
pontos kiáltványt fogalmaztak meg,
amelyben a háború azonnali befejezését, az állami függetlenség vis�szaszerzését, demokratikus reformok
bevezetését követelték. A tanácsot
széles tömegek támogatták: a szegényebb sorsúak, a lecsúszott köztisztviselők, a nagyszámú munkásság és
a hazatért katonák. Október 29-én
a Lánchídon történt véres tüntetés
miatt a Magyar Nemzeti Tanács – a
gyász és a tiltakozás jeléül – felhívást tett közzé, hogy a munkások a
gyárakban fél órára szüntessék be
a munkát. Károlyi Mihály és köre
az Astoriából irányította az eseményeket. 30-án a fővárosi rendőrség
bejelentette csatlakozását a Nemzeti
Tanácshoz, így a karhatalom félreállt
az események útjából. A tüntetők
este a Keleti pályaudvarra vonultak, hogy a frontra induló katonákat
„kiszabadítsák” kötelezettségeik alól.
Rákóczi úton haladtukban minden
császári sassal ékesített üzlet ponyváját, kirakatát – így számolva le a
gyűlölt uralkodó rendszerrel – megrongálták. A forradalmárok nem
engedték elutazni a frontra induló
menetszázadokat, majd kifosztottak
egy fegyverszállító vonatot, melynek
tartalmát az ujjongó tömeg között
szétosztották. Ezek után a tüntetők
a katonák tömegével együtt érkeztek vissza az Astoria elé. A bakák

levágták sapkadíszeiket, és helyükbe
őszirózsát tűztek, így ez a virág lett
a forradalom jelképe és névadója.
A forradalom első jelentősebb mozzanata a katonák felvonulása volt,
akiknek 15 000 fős tömege a Keleti
pályaudvartól a Rákóczi úton haladt
az Astoria elé, ahol tömegesen felesküdtek a Nemzeti Tanácsra. Ez
a forradalmi katonaság éjfél körül
kordont vont a főposta elé, majd egy
sortűzzel elfoglalták a térparancsnokságot, vagyis a katonaság budapesti
központját. A forradalmi erők ezután
a Baross utcai József, majd a Nagymező utcai Teréz telefonközpontban
vették át az irányítást. Az éjszaka
– számos sérültet okozó lövöldözés
– árán ellenőrzésük alá kerültek a
katonai és csendőrparancsnokságok,
a pályaudvarok, és kiszabadultak a
„politikai” foglyok. A munkástanács
lefoglalta a kormánypárti Munkapárt
Dohány utca és Károly körút sarkán
működő helyiségeit is. A tomboló
tömeg lefeszítette a hatalmat szimbolizáló „Nemzeti Munkapárt körhelyisége” feliratot, majd megszállták
az épületet. A csőcselék rekvirálása
közben az erkélyre a forradalom
lobogóját tűzték. A forradalom éjszakáját többen fosztogatásokra próbálták kihasználni. Miután az indulatok
elszabadultak, rablások és verekedések is történtek. Néhány helyen
részeg katonák botokkal estek egymásnak, kirabolták a sertésvágóhidat
és a közvágóhidat. Zavargások voltak
a Soroksári és a Gubacsi úton, Rákospalotán és Budán is. A belvárosban a
Károly kaszárnya élelmiszerraktárát
támadták meg, és a Teleki téren lévő
bódékat fosztották ki. Több élelmiszerraktárt és vasúti szerelvényt ért
támadás, melyek helyét a gyújtogatások következtében felcsapó lángok
jelezték. A sintértelepről több sérültet
vittek el a mentők, akik a leírás szerint vasútfosztogatásban vettek részt.
Er z s éb e t város 2019. július 25.

Helytörténet

Helytörténet

Az őszirózsás forradalom
erzsébetvárosi eseményei
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A Hermina út 45. szám alatt álló egykori Roheim-villa, ahol gróf Tisza Istvánt 1918. október 31-én meggyilkolták (Forrás: https://m.blog.hu)

A pályaudvarokat rabló szándékú
éhező lakosok és katonák támadták
meg. Lövöldözés volt Rákosrendezőn
és a Ferencvárosi pályaudvaron is.
Másnapra kiderült, hogy az éjszakai
lövöldözések 20 halálos és sok sérült
áldozattal jártak, a Keleti pályaudvar
mellett is több holttestet találtak a
hatóságok. Reggel az izgatott lakosságot a munkástanács aktivistái rögtönzött gyűléseken tájékoztatták az
elmúlt éjszaka eseményeiről. A kerüEr z s éb e t város 2019. július 25.

letben ‒ mások mellett ‒ Bíró Dezső
és Szakasits Árpád tartott lelkesítő
beszédeket a Nagykörúton, a Nemzeti
Színház előtt, a Wesselényi és a Király
utca között.
Másnap reggel a szociáldemokrata
vezetők mozgósították a fővárosi és
a környékbeli munkásságot. Újpestről, Kispestről, Csepelről munkások ezrei indultak el az Astoria felé.
Közben Károlyi Mihály, Jászi Oszkár,
Kunfi Zsigmond a várba mentek,

ahol József főherceg Károlyit miniszterelnökké nevezte ki. Ezzel győzött
a forradalom. A magyar történelemben először új rendszer ‒ Károlyi
Mihály köztársasága ‒ következett.
A tömeg üdvözölte a változást, zajosan éltették Károlyit és a köztársaságot, ám a berendezkedés nem volt
hosszú életű, sikertelensége miatt már
fél év múlva a Kun Béla vezette proletárdiktatúra váltotta fel.
Perczel Olivér
w w w. er z s eb e t var os . hu

Magyarország kedvenc
félmaratonja
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Minden főváros büszke a nemzetközi
ismertségű szabadidősport
eseményeire. Így van ez Budapesttel
is. Magyarország és a régió egyik
legnagyobb létszámú félmaratoni
futóversenyét, a 34. Wizz Air Budapest
Félmaratont szeptember 8-án tartják,
és a város világörökségi helyszíneit
is érinti.

A Wizz Air Budapest Félmaraton hitelesített útvonalát a BSI
nemzetközi sztenderdek szerint méri és jelöli ki. A pálya idén
kevesebbet kering a belváros utcáin, a budapesti rakpartokról
viszont többször is megcsodálhatók lesznek Budapest látványosságai, a Duna és a pesti hidak lenyűgöző látványa pedig végigkísér mindenkit a pályán. A versenyközpont, rajt és cél a Pázmány
Péter sétányon, az ELTE lágymányosi campusa előtti útszakaszon
lesz, a pálya innen a budai alsó rakparton vezet egészen az Árpád
hídig, majd a Margitszigeten áthaladva a pesti oldalon és a Szabadság hídon tér vissza Budára.
A 21,1 km-es táv teljesíthető egyéniben vagy az NN Páros
Félmaraton (12,7+8,4 km) vagy a Laufenn Trió Félmaraton
(8,3+7+5,8 km) keretein belül váltóban.
Akik ennél kevesebbre vállalkoznának, de szeretnék átélni
Magyarország kedvenc félmaratonjának kitűnő hangulatát,
azoknak a Lágymányos-kört alakították ki. Szeptember 8-án
a 2,3 kilométeres útvonalat bárki teljesítheti, aki belekóstolna
az utcai futóversenyek nyüzsgő, zenés, táncos, ugrálós és izgulós
egyedi hangulatába. Gyerekeket, időseket, kezdő futókat és családokat egyaránt várnak erre a pályára.
A verseny népszerűségét mutatja, hogy évről évre 10 000 feletti
az egyéni nevezők száma, velük együtt több mint 1000 páros és
közel 700 trió futói is egyidejűleg a pályán vannak, így egy közel
12 000 fős futókígyó kanyarog végig a városon.
Hazánkból nagyjából 1000 településről várnak a rendezők
futókat, míg a közel 3000 külföldi induló akár 90 országból is
érkezhet.
Az eseménnyel kapcsolatos részletes információk megtalálhatók a www.futanet.hu oldalon. Az Erzsébetváros Kártyával rendelkező VII. kerületi lakosok a mindig aktuálisan érvényes alap
nevezési díj 50%-áért nevezhetnek személyesen a rendező BSI
nevezési irodájában, a Váci út 152–156. szám alatt.

Gyümölcsjoghurtos jégkrém

Ízes élet

Sport

Szeptember 8. – 34. Wizz Air Budapest Félmaraton

Hozzávalók/4 adag
700 g joghurt
25 dkg eper
25 dkg áfonya
25 dkg sárgadinnye
25 dkg őszibarack
4 ek méz

Elkészítés

A gyümölcsöket egyenként, 1‒1 evőkanál mézzel leturmixol
juk. Négyfelé osztjuk a joghurtot, és elkeverjük benne a négyféle gyümölcsöt. Kis pohárkákba, formákba öntjük, és a mélyhűtőbe tesszük. A forma nagyságától függően 1,5‒2 óra után,
amikor már félig megfagyott a jégkrém, pálcikákat szúrunk
bele, majd teljesen megfagyasztjuk.

Csokoládés jégkrém
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Hozzávalók/5 adag
2 dl habtejszín
10 dkg csokoládé

Elkészítés

Felolvasztjuk a csokoládét, majd egy kicsit visszahűtjük. Felverjük a tejszínt, és óvatos mozdulatokkal, kanalanként a tejszínbe keverjük a kihűlt csokoládét. Formákba öntjük, majd
lefagyasztjuk.

Házi jégkrémek
egyszerűen
Egészséges epernyalóka
Hozzávalók/4 adag

50 dkg eper
2 teáskanál por állagú édesítőszer (stevia, eritrit)
2 teáskanál citromlé
pici reszelt gyömbér
Az epret megtisztítjuk, és egy tálba rakjuk a többi hozzávalóval együtt. Leturmixoljuk, majd jégkockatartóba töltjük, és
fél‒egy órára berakjuk a mélyhűtőbe. Mikor kellően fagyos,
kivesszük, és kis pálcikákat állítunk a félig dermedt gyümölcsnyalókákba. Ha ez megvan, akkor visszatesszük a mélyhűtőbe minimum 4‒6 órára.
w w w. er z s eb e t varos . hu
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Summertime
jazz örökzöldek
jazz standardok

Ajánló

AUGUSZTUS 29., CSÜTÖRTÖK, 20 ÓRA
K11 MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT
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1075 Budapest, Király utca 11.

JEGYEK/TICKETS:

www.k11.hu | tel: 06 1 788 8139 | www.facebook.com/kiralyutca11/

F E L H Í VÁ S
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Július 25., csütörtök, 20 óra
K11 MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT
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JEGYEK:
www.jegy.hu és a helyszínen hétköznapokon 10-17 óra között elővételben
és a koncert napján 500 HUF. Erzsébetváros Kártyával: 400 HUF
www.k11.hu | tel: 06 1 788 8139 | www.facebook.com/kiralyutca11/

A Madách Imre Gimnázium közleménye
Az Őszikék Madách Imre Gimnázium Alapítvány (Adószám: 18015212-1-42)
elkészítette 2018. évi beszámolóját
Bevételek:
209 498 Ft
Ebből NAV 1%:
120 427 Ft
Kiadások:
140 777 Ft
Pénzügyi eredmény: 68 721 Ft
Az alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik támogatásukkal segítették
működését.
A kuratórium döntése alapján a felajánlott összeget:
• nyugdíjas kollégák megvendégelésére használtuk fel.
Az Alma Mater Madách Imre Gimnázium Alapítvány (Adószám: 19671293-1-42)
elkészítette 2018. évi beszámolóját
Bevételek:
17 351 804 Ft
Ebből NAV 1%:
1 783 300 Ft
Kiadások:
16 059 138 Ft
Pénzügyi eredmény: 1 292 666 Ft
Az alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik támogatásukkal segítették
működését.
A kuratórium döntése alapján a felajánlott összeget:
• tehetséges, de hátrányos helyzetű tanulók,
• tanterven kívüli iskolai programok,
• nyelvi programjaink
támogatására használtuk fel.
w w w. er z s eb e t var os . hu

KÖZ L EMÉNY

A tavalyi siker után megismételjük az adriai történelmi és
jószolgálati körutazásunkat Trieszt, Póla és Fiume városokba az
egykori magyar kereskedelmi és
haditengerészeti múltunk emlékeinek megismerésére, valamint a
magyar nemzeti öntudat és összetartozás erősítése jegyében, bepillantva a jelenlegi horvátországi
magyarság életébe – helyi idegenvezetéssel, 2019. szeptember
22–28. között budapesti indulással. Az út részletes programjáért, tájékoztatásért az érdeklődők
a presidium@
tkoe.hu e-mail
címen vagy a
06-1-33-77-683as telefonszámon
fordulhatnak a
szervezőkhöz.

BALÓ István, dob | ORBÁN György, nagybőgő

1075 Budapest, Király utca 11.

www.jegy.hu és a helyszínen hétköznapokon 10-17 óra között elővételben
és a koncert napján 1000 HUF. Erzsébetváros Kártyával: 800 HUF

A Honvédelmi
Szövetség
felhívása

LUKÁCS Miklós Trió
- CIMBIÓZIS LUKÁCS Miklós, cimbalom

Ajánló

Szulák Andrea és a
Cseke Gábor Trió koncertje

2019. augusztus–szeptember havi programok

Cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 17. • www.eromuvhaz.hu
e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu • Tel.: 06 (1) 413-3550, 06 (30) 915-2059

SZEPTEMBER
20-22.

AUGUSZTUS

6. kedd
¡ 18.00–
Gang koncert: A World Choral

SZEPTEMBER

VILÁGNAPJA

9. hétfő
¡ 19.00–
(Négyszoba Galéria)
Kiállításmegnyitó – Kiállítók:
Ádám Anna, Kocsi Olga, Jagicza
Patrícia
11. szerda
¡ 15.00–
Operett-délután
15. vasárnap
¡ 18.00–
Ars Sacra fesztivál: az Artissimo
Trio koncertje

www.w17.hu

MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS
KÖZPONT

1077 Budapest, Wesselényi u. 17.

21. szombat
¡ 16.00–
Gang koncert: az Erkel Kórus és
a KVV Kórus koncertje
¡ 18.00–
A KVV Kórus koncertje

Közös képviselő társasházak
kezelését vállalja korrekt
áron megbízható munkával.
Kapuváry Eszter: 06 (70) 6273494
Kémények bélelése, átépítése,
belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06 (20)
264-7752

22. vasárnap
¡ 17.30–
Gang koncert: Bogdán Norbert
¡ 19.00–
Az Oláh Kálmán Quartet koncertje

Házhoz megyek! Fogsor készítését és javítását garanciával vállalom. Hívjon bizalommal! Tel.: 06
(20) 980-3957

28. szombat
¡ 18.00–
Háy János irodalmi estje

Vízszerelés, villanybojlerek
vízkőtelenítése, javítása, fürdőszobák, wc-k javítása, felújítása,
szerelvények cseréje, felszerelése, anyagbeszerzéssel. Tel.: 06
(30) 447-3603

2019. augusztus–szeptember havi programok

GASZT

ERTEK
SZEPTEMBER 8. VASÁRNAP
10.00-20.30
C9 M100 Y50 B0

C75 M85 Y0 B0

SI
TVÁRO
BEY90
B0
EK
ERZSÉC0 M45IS
G
É
ET
NEMZ TKOZÁSA
TA
BEMU

C50 M8 Y90 B0

C100 M0 Y0 B0

A PROGRAMOKON
A RÉSZVÉTEL INGYENES

C5 M40 Y100 B0

C5 M40 Y100 B0

C83 M60 Y0 B0

MAGYAR VÖRÖSKERESZT
BUDAPEST FŐVÁROSI SZERVEZET

C100 M65 Y20 B5

www.eromuvhaz.hu | www.w17.hu | 1077 Budapest, Wesselényi u. 17. |

w w w. er z s eb e t varos . hu

27. kedd
¡ 18.30–20.00
MESETERÁPIA klub felnőtteknek

21. szombat
¡ 15.00–21.00
A zene világnapja apropóján:
Családi programok:
hangszerkészítés, hangszersimogató, zenei játékok, zenei
workshop, koncert

Wesselényi17 | tel.: 06 1 413 3550

31. szombat
¡ 17.00–
EGYHÁZI Géza önálló koncertje
– musicalek, örökzöld slágerek

12. csütörtök
¡ 18.00–
Zsidó különlegességek
Szunyogh Szabolcs előadása
15. vasárnap
¡ 16.00–
Erdélyi Lajos fotográfus kiállításának megnyitója
22. vasárnap
A Csányi5 a Judafesten
Főzzünk Fűszeres Eszterrel!
Részletes program a Csányi5 és a Judafest
oldalán augusztus közepétől

A programváltozás jogát fenn
tartjuk!

Er z s éb e t város 2019. július 25.

„Csikágó”

Időpont:
2019.08.10. Szombat 10:00-12:00

Cím: 1077 Budapest, Csányi utca 5. • www.erzsitt.hu
e-mail: csanyi5@eromuvhaz.hu • Tel.: 06 (1) 369-3688

8. vasárnap
Évadnyitó
¡ 16.00–16.45
Zsidó különlegességek
Szunyogh Szabolcs előadása
¡ 16.45–17.30
Gang koncert – Világzene Kardos Dániellel és Magyar Borival
¡ 17.30–18.30
Klezmerész koncert
¡ 18.30–19.30
Vendégkönyv – Kibic Irodalmi
Szalon
A délutáni programokkal párhuzamosan tárlatvezetések
lesznek.

A TÖRTÉNETEK KÁVÉZÓJA SZERVEZÉSÉBEN

Vegyen részt ingyenes VII. kerületi városnéző sétánkon!
Tudjon meg minél többet kerületünk kulturális értékeiről és az azokat
körbelengő történetekről, érdekességekről!

2019. szeptember havi programok

SZEPTEMBER

KERÜLETI VÁROSNÉZŐ SÉTÁK

Külső-Erzsébetváros titkai

Részletes program augusztus
elejétől a www.k11.hu oldalon,
a Facebookon, plakátokon,
szórólapokon a Király utca
11-ben.

Találkozó:
Rózsák tere, a templomkert kapujánál - 1074 Budapest, Rózsák tere 8.

* A belépőjegyek áráról érdeklődjön telefonon vagy személyesen!
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29. csütörtök
¡ 20.00–
SZULÁK Andrea és a CSEKE Gábor Trió jazzkoncertje
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AUGUSZTUS

A JÁNLÓ

EGÉSZ NAPOS
PROGRAMOK A
CSÁNYI UTCÁN ÉS
A CSÁNYI5-BEN

C100 M65 Y20 B5

• á l l á s • régiség • eg é sz ség • oktatás

Kastélyok berendezéséhez
vásárolok bútorokat, festményeket, ezüstöket, porcelánokat,
bronzokat, antik órákat stb.,
teljes hagyatékot, első vevőként
legmagasabb áron. Kiszállás
díjtalan. Üzlet: Ráday utca 6., tel.:
06 (20) 280-0151; e-mail cím:
herendi77@gmail.com

Erzsébetváros Kártyával 20% kedvezmény
C5 M40 Y100 B0

i ng atl an

A zene világnapja
20. péntek
¡ 13.30 és 14.30
Matuz Gergely meséi iskolásoknak
¡ 18.00–
A Four Bones Quartet koncertje

Cím: 1075 Budapest, Király utca 11.
e-mail: k11@eromuvhaz.hu • Tel.: 06 (1) 788-8139

Wesselényi17
tel.: 06 1 413 3550

KONC
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ZENE

8. vasárnap
¡ 10.00–20.30
Kult7Fesztivál

•

A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
A férőhelyek limitáltak, regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik.
A sétával kapcsolatban érdeklődni, illetve regisztrálni
a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Projekt
Irodájának munkatársainál lehet az alábbi elérhetőségeken:
telefon: (1) 283-48-91, e-mail: projektcsoport@bjhuman.hu

Az Erzsébetváros Szíve Program keretében megvalósuló rendezvény

Gyógypedikűrös házhoz megy hétvégén is. 30 év tapasztalattal, fér
fiaknak is. Tel.: 06 (20) 938-9031
Faablakok felújítása, thermoüvegcsere, szigetelés, festés,
mázolás megrendelhető: 06 (70)
279-1876
Újpesten 46,5 m² önkormányzati
1 szoba+ebédlős, felújított, garázsos, kertkapcsolatos lakást
kisebbre cserélem, vagy felújítandó öröklakásra. T.: 06 (20)
270-7161
Kimagasló jövedelmet biztosító
tevékenységhez területi képviselőket keresek. Info: www.
szallaskozvetitofranchise.hu
Kéménybélelés, kondenzációs
kazánok bekötése, szerelt kémény építés, szakvélemény ügyintézés. Tel: 06 (20) 327-1888

Pénzt adok! Életjáradékot
kötnék ottlakás nélkül, leinformálható vagyok. Visszahívom! Köszönöm! H.B. Tel.: 06
(20) 528-2532
Papír- és fémpénzt, bélyeget,
képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre
átveszünk. VI., Andrássy út 16.
Tel.: 06 (1) 266-4154, Nyitva:
h-sz: 10–17, cs: 10–19
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdókád-wc: 25 000 Ft-tól, kamerás
csővizsgálat 25 000 Ft-tól,
festés-tapétázás. Tel.: 06 (70)
250-9132
TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISELETE költségcsökkentéssel,
hátralékkezeléssel, naprakész
könyveléssel. Korrekt, megbízható, köztartozásmentes jogász
egyéni vállalkozóként, OKJ vizsgával, erkölcsivel, hatósági regisztrációval. 06 (20) 921-4419,
z.janos73@gmail.com
Festést, mázolást, tapétázást,
kisebb gipszkartonozást, asztalos és kőműves munkát vállalok.
Tel: 06 (30) 906-8696
Eltartási, illetve életjáradéki
szerződést kötnék idős hölg�gyel, úrral, akiknek segítségre
lenne szükségük bevásárlásban,
orvoshoz járásban, ápolásban.
Akik utolsó éveiket nyugalomban, békében szeretnék tölteni,
mert egyedül érzik magukat,
hívjanak. 06 (70) 381-8029
Agilis kolléganőket (akár nyugdíjast is) felveszünk telefonos
irodai munkára, jó kommunikációs készséggel 100 000
Ft+jutalék bérezéssel. Érd: 06
(30) 529-6446-os számon.
Régiség, numizmatika felvásárlás. 1945 előtti fém-, papírpénzek, tallérok, kitüntetések,
egyenruhák, képeslapok, festmények, porcelánok, karórák, teljes
hagyaték. Ingyenes kiszállás: 06
(70) 381-6345

Tisztelt Hirdetők!
Hirdetésfelvétel: 1073 Bp., Erzsébet krt. 6.
Hétfőtől csütörtökig 10.00–12.00 óráig
Tel.: 06 (1) 462-3422 (10.00–12.00 óráig)
e-mail: hirdetes@erzsebetvaros.hu

Szeretettel várjuk Önöket!
Er z s éb e t város 2019. július 25.
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Hirdetés

Ajánló

A

KLASSZIKUS
ÉS JAZZ
GANG KONCERTEK,
KÓRUSMUZSIKA
ÉS AZ
OLÁH KÁLMÁN
QUARTET
KONCERTJE

szolg áltatá s
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Hirdetés

-50%

A Műcsarnok 50% kedvezményt
biztosít a TÉR /// ERŐ | II. Építészeti
Nemzeti Szalonra szóló normál/
nyugdíjas valamint a Nemzeti Szalon
és a FRIDA ORSZÁGA | Guillermo
Kahlo mexikói fotográﬁái kiállításokra
érvényes normál/nyugdíjas kombinált
jegyek árából augusztus 25-ig a VI.,
VII. és XIV. kerületi lakosok részére.
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