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Interjú Vattamány Zsolt polgármesterrel
A Fővárosi Közgyűlésből érkezett az interjúra.
Miben függnek össze a fővárosi és a kerületi
feladatai?
2014 óta a fővárosi kerületekben megválasztott 23 polgármester a választás eredményeként lesz tagja a közgyűlésnek. Fontosnak tartom ezt, hiszen az ott született döntések
nagyban befolyásolják a kerület életét, közvetlenül érintenek
bennünket. Úgy gondolom, hogy bőven volt feladat ezen a
téren a mostani ciklusban is. Az elmúlt időszakban számos
olyan nagy horderejű döntés született, mint például a 2030-ig
szóló budapesti közlekedési stratégia, amely jelentős hatással lesz Erzsébetváros infrastrukturális helyzetére is. Azt sem
szabad elfelejteni, hogy a kerületek nem egymástól független városok, hanem egy nagyobb egység részei számos közös
üggyel.
Ha már a hatáskörökről, feladatokról beszéltünk:
az elmúlt évtizedben jelentős változás történt ezek
terén. Mit gondol, melyek ma egy önkormányzat
legfontosabb feladatai?
Nehéz lenne itt néhány dolgot felsorolni. Egy 21. századi város
vezetésével kapcsolatban más elvárások fogalmazódnak meg,
mint akár 1‒2 évtizede. Változik az élet, és ezzel párhuzamosan változnak az igények is. Az általános feladatokon túl –
közterületek rendje, ingatlanállomány kezelése, köztisztaság,
közszolgáltatások, szociális háló fenntartása – újabb és újabb
kihívásoknak kell megfelelni. Az egyik legfontosabb az, hogy

Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal

1073 Bp., Erzsébet krt. 6.,

„Fontos az együttműködés,
az irányok összehangolása.”

Polgármesteri dicséret
Kiváló szakmai teljesítménye elismeréseként polgármesteri dicséretben részesítette Erzsébetváros önkormányzata dr. Sótonyi Péter Tamásnét. A Molnár Antal Zeneiskola pedagógusa élete fő
hivatásának tartja a tanítást, a zenei nevelést. 1991-től volt az iskola vezető szolfézstanára, és azóta
tanítja a „B” tagozatos, a különleges zenei képességű gyermekeket. A VII. kerület bővelkedik
egyházi iskolákban, így nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat az igényeket, amelyeket ezekkel
az iskolákkal, így a zenetanárokkal szemben is támasztanak a szülők gyermekeik zenei nevelése
terén. Ezen igények miatt kezdték el a Julianna Református iskolában az egyházzene oktatását,
amelyeket kórus és előképző tanítása kísér. 2004-ben dr. Sótonyi
Péter Tamásné dolgozta ki az ehhez
szükséges tantervet és pedagógiai
programot, amely azóta is rengeteg növendéket vonz az előképzős
csoportokba. A kiváló pedagógus
Erzsébetváros közösségének elismert tagja, kerületünk kulturális és
közösségi életének kiemelkedő zenei
szervezője és mozgatórugója, minden olyan kezdeményezés támogatója, amely zenei értéket teremt
kerületünk minden generációjának.
Gratulálunk a dicsérethez!
Er z s éb e t város 2019. szep tem b er 19.
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Kissimon István

Harmincnégy budapesti színház, köztük több erzsébetvárosi is várja a közönséget kulisszajárásokkal, nyílt próbákkal és mintegy kétszáz egyéb programmal a Színházak éjszakáján, melyet idén
a magyar dráma napján, szeptember 21-én rendeznek meg. A Színházak éjszakáját nyolcadik éve
hirdetik meg a főváros támogatásával; ezen a napon Budapest színházi élete még a megszokottnál
is pezsgőbb és csillogóbb ‒ mondta el a programsorozat sajtótájékoztatóján Szalay-Bobrovniczky
Alexandra főpolgármester-helyettes. Kiemelte az idén 70 éves Budapest Bábszínház programjait és
a Jurányi Ház cirkuszi nyílt napját, valamint arra is felhívta a figyelmet, hogy a József Attila Színház most bepillantást enged készülő, Macskafogó című musicaljébe. A Katona József Színházban
a 10 éve elhunyt Cseh Tamásra emlékeznek, a Kolibriben Bereményi Géza megzenésített verseit
adják elő a társulat tagjai, a Nemzeti Színház hajókirándulást is szervez, a Nemzeti Táncszínház pedig kulisszajárást tart nemrég átadott épületében ‒ sorolta a főpolgármester-helyettes, aki
kiemelte a Trip Hajóra meghirdetett, hajnalig tartó afterbulit is.
A BKK különjáratot indít a Színházak éjszakáján, a MOL Bubi pedig kedvezményes kerékpárbérlési lehetőséget biztosít a nézőknek. A részletes programokat és a részt vevő színházak listáját
a www.szinhazakejszakaja.hu weboldalon találhatják meg az érdeklődők.

meg kell tanulnunk alkalmazkodni
a klímaváltozás körülményeihez,
környezettudatosabb megoldásokat
kell keresni.
Mindezek kapcsán számos szegmensben már komoly eredményeket értünk el. Napelemekkel szereltük fel intézményeink
egy részét, valamennyi felújításnál energetikai korszerűsítéseket is végeztünk, a zöld beruházásainknak köszönhetően pedig
az elmúlt 5 évben több mint kétszáz fát és százezer virágot
ültettünk ebben a pici kerületben. Ezek mind hozzájárultak
ahhoz, hogy például Erzsébetvárosban több száz tonnával
csökkentettük a károsanyag-kibocsátást.
Ha ajánlania kellene Erzsébetvárost, melyek lennének a hívószavak? Miért jó itt élni?
Erzsébetváros Budapest központi része, a belvárosi élet nyilvánvaló előnyeivel és nehézségeivel. Minden, ami történik,
az nálunk történik, mondhatnám. Jóval több tere van a kultúrának, szabadidőeltöltésnek, mint bárhol. Ezt a vonalat tovább
erősítjük:

zenetörténeti központ, galéria létesül
hamarosan, de az eddig is igen erős
színházi kínálat is tovább bővül.
Intézményeink és szolgáltatásaink is 21. századi színvonalat képviselnek, egy erzsébetvárosi gyermek számára természetes, hogy az iskolában számos sportolási lehetőség közül
választhat, ingyenesen járhat színházba, és még ösztöndíjat is
kaphat. Ebben az inspiráló, mégis biztonságos környezetben
minden generáció megtalálhatja azt, ami számára fontos.
Er z s éb e t város 2019. szep tem b er 19.
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a Stúdióban a ’84-et. George Orwell világhírű disztópiája Mikó
Csaba kamaraátiratában az Örkény Színház 100. bemutatója lesz.
A bemutatók sorát május 23-án Heinrich von Kleist: Hermann csatája című előadása zárja Tarnóczi Jakab rendezésében, akinek Bodó
Viktorhoz és Hegymegi Mátéhoz hasonlóan ez lesz az első rendezői
munkája az Örkény Színházban.
A 2019/2020-as évadtól kezdve a színház társulatának tagja BorsiBalogh Máté, akit a tavaly bemutatott Macbeth-ből ismerhet már a
közönség. Tenki Réka anyai örömök elé néz, ezért szerepeit a színház
átosztja. A Patikában Radnai Csilla, a József és testvéreiben Hámori
Gabriella, A hattyúban pedig Kókai Tünde veszi át a szerepét.

Erzsébetváros önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját
az aradi vértanúk kivégzésének 170. évfordulója alkalmából tartott
ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra.
2019. október 4. (péntek) 13.00 óra
VII. kerület, Klauzál tér, kopjafa

MEGHÍVÓ
ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS CSALÁDJÁT
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
ALKALMÁBÓL TARTOTT ERZSÉBETVÁROSI
KOSZORÚZÓ ÜNNEPSÉGEKRE

Program: koszorúzás, majd mécsesgyújtás
Koszorúzási igényüket a 06 1 462 3170-es telefonszámon, vagy a
szalay.adrienn@erzsebetvaros.hu e-mail címen jelenthetik be,
2019. október 3., 12.00 óráig.

Az önkormányzat Erzsébetvárosi Oroszlánok nevű futócsapata ismét karitatív
célból áll rajthoz, ezúttal a 34. SPAR
Budapest Maratonon szeptember 28-án.
A gyermekrohamkocsi futónagyköveteiként azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy
támogatást gyűjtsenek a Szent Márton
Gyermekmentő Szolgálatnak, akik az
elmúlt 20 évben több mint 51 000 bajba
jutott kisgyermeken segítettek.
A mostani kampányukban egy MR
kompatibilis lélegeztetőgépre fordítják az
összegyűlt összeget, amely elengedhetetlen felszerelése a gyermekrohamkocsinak.
Létfontosságú, hogy valamennyi mentőautóban elérhető legyen egy specilális MR
kompatibilis lélegeztetőgép, ezért szeretnék a berendezést valamennyi mentőautójukra beszerezni.
„Erzsébetváros önkormányzata elkötelezett az egészséges életmód és a sport
népszerűsítése terén, immár több éve
megrendezzük 7. Kerületi Futó- és Gyaloglónapunkat, amelyen futócsapatunk is
évről évre képviselteti magát. Korábban
is támogattunk már gyermekeket jóté-
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kony futás keretében, amelyhez fogható
felemelő érzés igen kevés van. Így elhatároztuk, hogy ismét jótékonysági célzattal

Új takarítóautót vásárolt
az önkormányzat

MEGHÍVÓ

Ünnepi beszédet mond: Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere

Jótékonysági futás önkormányzati színekben

2019. OKTÓBER 22. (KEDD), 11.00
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.,
Aula
A forradalom kerületi hőseinek
és helyszínének emléket állító
tábla koszorúzása.

2019. OKTÓBER 22. (KEDD), 13.00
1074 Budapest, Rózsák tere 8.,
Szent Erzsébet-plébániatemplom
templomkert – Angyal szobor

indulunk el a szeptember végi futóversenyen” – mondta el Vattamány Zsolt
polgármester.

ALMÁS LEPÉNY AKCIÓ

Az Erzsébetváros Kft., a VII. kerület köztisztasági feladatait
ellátó cége az önkormányzat megbízásából 2019 májusában
beszerzési eljárást indított elektromos kistehergépjármű beszerzésére. Ennek az eljárásnak a végére érve került beszerzésre szeptemberben 1 darab Polaris Goupil G4 platós jármű. Ezzel a fejlesztéssel Erzsébetváros köztisztasági feladatokat ellátó gépjárműparkja
ismét bővült.
Az új, köztisztaságot elősegítő jármű elektromos meghajtású,
tiszta üzemű, így nincs helyi légszennyezés, valamint csendes,
így a környezet zajterhelése is elenyésző. Kompakt mérete okán
kevesebb forgalomkorlátozó tényezővel lehet számolni munka
közben, és az erős szerkezeti felépítésének köszönhetően nagy
terhelhetőségű. Az új autó elsősorban a hulladék-begyűjtési munkákat fogja elősegíteni, melyek még gyorsabban és hatékonyabban végezhetőek majd a kerület utcáin, közterületein.

„Itt van az ősz, itt van újra”…a maga szépségével, gyümölcseivel, a lekvárfőzés lehetőségével és a finom sütemények készítésével.
A sütés öröméhez és elősegítéséhez járul hozzá az önkormányzat őszi
akciójával, melyben egy ízletes almás lepény elkészítéséhez biztosítja az
alapanyagok nagy részét és egy kipróbáltan jó receptet az Erzsébetváros
Kártya birtokosainak.
Az akció időpontja:
2019. szeptember 23–25. között (hétfő–szerda: 14–18 óráig)
Helyszínei:
Klauzál Téri Vásárcsarnok
(1072 Budapest, Klauzál tér 11.)
Garay téri piac előtti terület
(1076 Budapest, Garay tér 20.)

A kép illusztráció.
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A 2019/2020-as évadban nyolc új előadás szerepel majd az Örkény
Színház repertoárjában, melyek között kortárs ősbemutató, Shakespeare-átirat, két regényadaptáció, külföldi és magyar klasszikus
színmű egyaránt megtalálható. A bemutatók sorát Závada Péter
Rómeó és Júlia átirata nyitja Kertész utcai Shaxpeare-mosó címmel
szeptember 28-án a Nagyszínpadon, Bodó Viktor rendezésében.
Október 3-án Szenteczki Zita állítja színpadra Kosztolányi Dezső
Édes Annáját az Örkény Stúdióban. A színpadi szöveget Bíró Bence
készítette. December 19-én ugyancsak a Stúdióban állítják színre
Jean-Paul Sartre A legyek című drámáját Hegymegi Máté rendezésében. A 2019-es év utolsó premierje ősbemutató lesz. A nyáron
tragikusan fiatalon elhunyt Térey János nem sokkal
halála előtt fejezte be Lót – Szodomában kövérebb a
fű című, az Örkény Színház felkérésére írt drámáját,
melyet december 20-án láthat először a közönség
Kovalik Balázs rendezésében. A Németországban
élő rendező sok év után először állít színpadra prózai előadást hazai színpadon. Március 20-án Racine
Andromakhéját mutatják be a Stúdióban Oresztész
szereti Hermionét, aki szereti Pürrhoszt, aki szereti Andromakhét, aki szereti Hektórt, aki halott
címmel. A 17. századi francia tragédia átdolgozását Gáspár Ildikó rendezi. Másnap, március 21-én
a Nagyszínpadon Lev Birinszkij Bolondok tánca
című tragikomédiája debütál Zűrzavar 2042 címen
Bánki Gergely átigazításával Polgár Csaba rendezésében. Május 22-én Widder Kristóf állítja színpadra
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Nyolc bemutató az Örkény Színház 15. évadában

Az ajándékcsomag tartalma: 1 kg liszt, 0,5 kg porcukor, 0,25 kg margarin,
4 csomag vaníliás cukor, 1 csomag sütőpor, 1 csomag őrölt fahéj, kb. 2 kg alma

Koszorúzási igények előzetes bejelentése a szalay.adrienn@erzsebetvaros.hu e-mail címen.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az akció a készlet erejéig érvényes, és kizárólag
a +Discount logóval ellátott Erzsébetváros Kártya bemutatásával vehető igénybe!
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A VII. kerületben, jól megközelíthető helyen nyitott új ügyfélszolgálati kirendeltséget a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ)
Zrt. Az új kirendeltség a Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt. Rumbach Sebestyén utcai központjában nyílt meg, ahol
így egyszerre intézhetők a NÚSZ Zrt., a Budapesti Közlekedési
Központ és a Budapest Közút ügyei. A Rumbach Sebestyén utca
19‒21. szám alatt található ügyfélszolgálat autóval, tömegközlekedéssel, kerékpárral, gyalogosan is könnyen megközelíthető. A
kirendeltség létrejöttét az ügyféligények indokolták, hiszen a fizetős
úthálózat forgalma évente átlagosan 5 százalékkal bővül, és a meglévő 18 kirendeltségből a legtöbben a két budapesti irodát keresik
föl. Ezekre hárul az ügyfélszolgálati ügyintézés több mint 60 százaléka, 120 ezer ügyfélnek segítettek már az idei első fél évben.

Boldog születésnapot!
Hadalin Antalnét 90. születésnapja alkalmából Garay utcai
otthonában köszöntötte dr. Vető Marietta alpolgármester.
Aliz néni izgatottan várta a köszöntést, örömmel
mesélt életéről, amelyet végigkísértek a 20. század nagy eseményei, sajnos sokszor szomorú
időszakok is. Ennek ellenére nem veszítette el
életkedvét, a legnagyobb örömöt családja
és cicái jelentik számára. Isten éltesse
sokáig, Aliz néni!

Tanévkezdés
A kiscsoportos óvodásoknak harmadik éve, az elsős kisdiákoknak pedig már hosszú évek óta tanévkezdő ajándékcsomaggal
kedveskedik az önkormányzat. Idén 330 óvodás és 270 elsős diák
örülhetett a hasznos évkezdő eszközöknek, melyeket a város vezetése a pedagógusok segítségével állít össze minden évben. „600
gyermeknek és szülőnek segíthettünk idén is a tanévkezdő csomagokkal, amely reméljük, hogy a családoknak nagy könnyebbséget jelentett. Évekkel ezelőtt született meg a gondolat, hogy ily
módon segítsük az elsős kisdiákokat, majd a pozitív visszajelzések
miatt kiterjesztettük a kezdeményezést a kiscsoportos óvodásokra
is, amely szintén igen pozitív fogadtatásban részesült. Mindenkinek eredményes tanévet kívánok!” – mondta Vattamány Zsolt
polgármester.
Az iskolakezdéssel regge
lente újra nagyon forgalmasak az utak, így az
önkormányzat az iskolakezdési csomaggal ismét
Így közlekedj biztonságosan című kiadványt
is ajándékozott, amely
bemutatja a biztonságos
közlekedés szabályait, és
sok hasznos információt
tartalmaz gyermekek és
szülők számára egyaránt.
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CSIKÓSBEMUTATÓVAL EGYBEKÖTÖTT
KIRÁNDULÁS BUGAC PUSZTÁRA
AZ „IDŐSEK PROGRAMSOROZAT” KERETÉBEN
Erzsébetváros Önkormányzatának támogatásával a Bischitz Johanna Integrált Humán
Szolgáltató Központ sok szeretettel meghívja a kerületben élő szépkorúakat
egy csikósbemutatóval egybekötött kirándulásra, ahol a programok mellett egy
hagyományos kenyér-lángosozásnak és magyaros ebédnek is részesei lehetnek.
IDŐPONTOK: 2019. 09. 25. (SZERDA) · 2019.10.02.(SZERDA)
HELYSZÍN: BUGAC PUSZTA
A programon a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ nyugdíjas korú
ellátottjai és az Erzsébetváros Kártyával rendelkező kerületi nyugdíjasok vehetnek részt.
(A jelentkezőknek VII. kerületi lakcímkártyával és nyugdíjas-igazolvánnyal
kell rendelkezniük!)

Útfelújítások a rendezettebb
kerületért
2015 óta összesen több mint 3300 méter útszakasz újult meg
14 erzsébetvárosi utcában. Az útfelújítások során a járdacsatlakozásoknál taktilis burkolat készült a látáskorlátozottak
érdekében, valamint ahol erre lehetőség nyílt, gyökeres fákat,
planténereket telepítettek a zöldterületek megtartása, bővítése érdekében. A közterületek megújulása a következő időszakban is folytatódik az Erzsébet Terv fejlesztési program
keretein belül.

A belépés díjtalan, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
A férőhelyek limitáltak, így minden résztvevőt arra kérünk, csak egy kirándulásra
jelentkezzen. A részvételt a jelentkezések sorrendjében tudjuk biztosítani.

ELFOGADÓHELYEK
Royal Bengal Cafe

Szuper Jogsi Autósiskola

Kedvezmény: 7%

Kedvezmény: 20% (magyar és angol
KRESZ tantermi) 10% (KRESZ e-learning)
Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 4. fszt.4.
Telefon: +36 70 515 5913
Honlap: www.szuperjogsi.hu

Cím: 1077 Budapest, Almássy tér 3.
Telefon: +36 30 670 1279

Kedvezmény: 10%
(pedikűrre és kozmetikára)
Cím: 1071 Budapest, Peterdy u. 39.
Telefon: +36 70 227 0334

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A rendezvényen résztvevő személyek a részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatkezelő kép- és
hangfelvételt készítsen, amelyeket a későbbiekben nyilvános közzétételre használhat a program bemutatása, beszámoló, illetve a rendezvény jövőbeni népszerűsítés céljából (nyilvánosságra hozatal, írott és elektronikus médiában megjelenés, saját honlapon történő közzététel).
Adatkezelő adatai: Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 1072 Budapest Nyár utca 7. Weblap: http://
www.bjhuman.hu
Kezelt adatok köre: a résztvevőkről készült képfelvételek. Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás.

Papír, Nyomtatvány és Nyomtatópatron
Szaküzlet
Kedvezmény: 5%
(kivéve másolópapír és nyomtatópatron)
Cím: 1077 Budapest, Dob u. 69.
Telefon: +36 1 352 5502

Norbi Update Low Carb Shop

Fehérnemű Zokni Harisnya

Kedvezmény: 10%
(helyben sütött péksüteményekre)
Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 44-46.
Telefon: +36 20 667 6090
Honlap: www.norbi.eu

Kedvezmény: 10%
Cím: 1074 Budapest,
Alsóerdősor u. 12.
Telefon: +36 20 386 4253

A képek illusztrációk.

Er z s éb e t város 2019. szep tem b er 19.
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ERZSÉBETVÁROS KÁRTYA

Katus Szépségszalon

Regisztrálni, illetve bővebb tájékoztatást kérni a Humán Szolgáltató
Projekt irodájának munkatársainál lehet a következő elérhetőségeken:
Tel.: 06 1/ 283 4891, E-mail: projektcsoport@bjhuman.hu

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

Aktuális

Aktuális

Új ügyfélszolgálatot nyitott
a Nemzeti Útdíjfizetési
Szolgáltató

Er z s éb e t város 2019. szep tem b er 19.

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

Drónfotó-kiállítás a K11-ben Takarítási akció az Fővárosi
Szeptember 13-án nyílt meg egy egészen egyedülálló kiállítás a K11
Közterület-fenntartóval
Művészeti és Kulturális Központban, amely a magasból mutatja be

Nagyszabású takarítási akciót szervezett az FKF Zrt. a VII.
kerületben a Főpolgármesteri Hivatal támogatásával és az Erzsébetváros Kft. részvételével szeptember 8-án. A takarítási akció
helyszíne a Garay tér, Bethlen Gábor tér és a Rózsák tere volt.
Az FKF Zrt. a köztisztaság még hatékonyabbá tétele érdekében
a főváros minden kerületében hamarosan több száz új hulladékgyűjtőt helyez ki a már meglévőkön túl. Az összevont takarítási
akció és az új kukák kihelyezésének célja, hogy a frekventáltabb
területeken minél rendezettebb környezet fogadhassa az ott élőket és a környékre látogatókat.

Újabb kisméretű szobrok
kerültek ki Erzsébetváros
közterületeire. Houdini és
Herzl Tivadar alakja után
egy búvár, Noé bárkája és
Rejtő Jenő 14 karátos autója
is megtekinthető kerüle

Aktuális

Aktuális

Erzsébetvárost és környezetét az érdeklődőknek. Egy most születő,
új műfajnak, a drónfotózásnak köszönhetően mi is láthatjuk, hogy
milyen a világ a madarak szemével, és hacsak egy-egy pillanatra
is, de megérezhetjük a repülés flow-ját. A titokzatos drónpilóta, Sir
Drone A Lot, különleges látásmódjával csavar egyet a valóságon,
hiszen a művészet pontosan ott kezdődik, ahol a valóság véget ért.
Olyan szemszögből mutatja meg közvetlen környezetünket, amilyenből még soha nem láttuk. Vallja, hogy repülés közben nemcsak
a drón, hanem a pilóta is szárnyal. Képei erről a szabadságról és a
pillanatok csodájáról mesélnek Budapest szívéből: Erzsébetvárosból
és szomszédságából. A kiállítás ingyenesen látogatható hétköznapokon 10 és 18 óra között a Király utca 11-ben.

A mikroszobrok is építik a közösséget

tünkben. Kolodko Mihály
szobrászművész alkotásai
emlékeztetnek, tanítanak és
mosolyra fakasztanak.
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Augusztus 28-án három újabb mikro
szobrot adtak át a VII. kerületben, melyeket az érdeklődők egy rendhagyó kerületi
séta során tekinthettek meg. „Ezek a szobrok közösségépítők, és felépítik saját legendájukat” – magyarázta a sétát vezető Bóka
B. László helytörténész, aki az alkotások
hátteréről is mesélt.
A New York Kávéház történetének egyik
közkedvelt mítoszeleme, hogy a nyitás után
Molnár Ferenc a kávéház kulcsát ünnepélyesen a Dunába dobta, hogy azután soha
ne lehessen többé zárva. A mini búvárszobor ennek a mítosznak állít emléket
a Dohány utcában. A Noé bárkája mini
szobrot a Bethlen téren, az Állatorvosi

Seress Rezső visszatért a Kispipához
Erzsébetváros önkormányzatának felkérésére Kolodko
Mihály, a „gerillaszobrok
mestere” újabb alkotást készített a VII. kerületben, ezúttal
a világhírű zeneszerző, Seress
Rezső emlékére.
A kis bronz pipában zongorázó Seress Rezsőt ábrázoló miniszobor egy süttői

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

mészkőtáblán kapott helyet
egykori Akácfa utcai törzshelyénél, a Kispipa vendéglő
mellett, ahol az aszfaltra
festett zongorabillentyűk
teszik egyedivé a környezetet,
sajátos hangulatot is kölcsönözve a helynek. Az alkotást
szeptember 10-én avatta fel
Vattamány Zsolt polgármester és Kolodko Mihály szobrászművész. A méltán híres
zongorista Erzsébetvárosban,
a Dob utca 46/b szám alatt
született, egyik leghíresebb
szerzeményét, a Szomorú
vasárnap című dalt több mint
100 nyelven adták már elő.
Vattamány Zsolt polgármester a szoboravatás kapcsán
kiemelte: „Erzsébetvárosban
egyre több helyen találkozhatunk ezekkel a méretükben kicsi, de annál nagyobb
értéket képviselő alkotásokkal, amelyekkel szeretnénk

emléket állítani a kerület
neves személyiségeinek vagy
jellegzetességeinek. Múlt
hónapban avattuk fel a New
York-palota legendáját felelevenítő búvárszobrot, a Bethlen Gábor téren Noé bárkáját
és a Hevesi téren Rejtő Jenő
regényének legendás 14 kará-

Egyetem közelében helyezték el, utalva ezzel
a bárkán helyet kapott állatokra. A szobor kialakítása lehetőséget ad arra, hogy az
özönvíz végét jelző szivárvány is megjelenhessen: a bronz bárkán úgy alakította ki a
művész az ablakokat, hogy azokon a megcsillanó fény „szivárvány” hatást keltsen.
Rejtő Jenő szülőháza közelében, a már
meglévő kőpárkányra installálta Kolodko
Mihály az írói életmű talán legismertebb
elemét, a 14 karátos autót. Mivel az autó
Rejtő művében „14 karátos”-ként szerepel,
ezért a bronz alapanyagot néhány helyen
szimbolikus, időtálló aranyozással látta el.
„A kis szobrok nemcsak önmagukban
képviselnek egyedi értéket a városrészben,
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hanem elsődleges küldetésük az, hogy az
általuk megjelenített figurákon keresztül
emléket állítsunk Erzsébetváros kiemelkedő
személyiségeinek és jellegzetességeinek.
Fontosnak tartjuk, hogy ezt a törekvést a
tradicionális megjelenítési formák alkalmazása mellett innovatív ötletek felhasználásával is megvalósítsuk ebben a dinamikusan
fejlődő kerületben. Ennek eszközei lehetnek az úgynevezett »mikroemlékművek«,
melyek amilyen aprók, olyan hatalmasak,
hiszen éppen kicsiny mivoltuknál fogva
képesek nagy hatást gyakorolni a környezetükre, a közönségükre” ‒ fogalmazott
az átadón Vattamány Zsolt, Erzsébetváros
polgármestere.

tos autóját, de miniszobor
eleveníti fel Róth Miksát,
Harry Houdinit és Herzl
Tivadart. Nagy örömmel
tölt el, hogy ez alkalommal
kerületünk nagyhírű zeneszerzőjének, Seress Rezsőnek
is méltó módon állíthattunk
emléket.”
Er z s éb e t város 2019. szep tem b er 19.

Er z s éb e t város 2019. szep tem b er 19.
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Egy igazi díva, aki nem gyúr
a Kossuth-díjra
Sok idő és munka volt benne. A színházi szerepeimet többkörösen,
az Erkelben és az Operában kaptam először, még óvodás koromban.
Hivatásszerűen, mint színész pedig az Operettszínházban, a Hotel
menthol című musicalben debütáltam. Eleinte senki nem vette
komolyan, hogy belőlem színésznő lesz. Az idő és a feladatok, amiket rám bíztak, formálták bennem azt a döntést, hogy a popkarriert
talán érdemes lenne felváltanom színházi munkákra. Nagyon sok
energiát, szeretetet és szorgalmat fektettem bele, hogy sikerüljön. Ezt
a sors is, a kollégák is, a munkaadóim is értékelték, így újabb feladatokat kaptam. A közönség pedig jól vette az új Szulák Andreát.
Egyik műsorajánlójában „szórakoztatóipari szakmunkásként” definiálja magát. Ma hogyan határozná meg
önmagát?
Pontosan ugyanígy. A személyiségemtől nagyon távol állnak a
túlzó, dagályos szavak. Nem veszem magam komolyan. A munkámat igen, de magamat nem. Igyekszem tisztességesen elvégezni a feladataimat, de a személyiségem messze nem a különféle
szakmai és hatalmi lobbikban érvényesülni akaró emberé. Én
a közönségemet szeretném örömmel eltölteni minden alkalommal, amikor találkozunk.
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A kluboktól a MÜPA koncertterméig, az Operettől a
Turay Ida Színházig minden terepen sikeres előadó.
Hogyan csinálja?
Csak jó feladatok legyenek körülöttem, és akkor nekem már jó.
Akkor ambiciózussá válok, szorgalmassá, egyszerűvé, és ezek építik az életemet, a munkámat.

Énekesi pályája külföldön indult. Mit tanult a kinti
tapasztalataiból?
Állóképességet, fegyelmet, önismeretet.
Miért döntött úgy, hogy hazatér?
Néhány pillanattal a rendszerváltás előtt jöttem haza. Itthon sok
minden akkor kezdett szárba szökkenni, új kapuk nyíltak meg,
fantasztikusan izgalmas időszak volt. Az embernek lehetősége adódott átlépni olyan területekre, amelyekre addig nem volt bejárása.
Énekesnőként pár év alatt elismert lett. Hogyan kapta
első televíziós és színházi felkéréseit?
Az első felkérés nagyon fontos pillanat volt az életemben. De

én nem egyik percről a másikra lettem
ismert, hanem apró építőkockánként
sikerült megkedveltetnem magam a
közönségemmel.
w w w. er z s eb e t varos . hu

Gyakorlatias, mégis érzékeny személyiség. A mindennapi praktikumok közepette hogyan őrzi meg érzelmi
nyitottságát?
Ezek örökölt adottságok. Az anyukám is ilyen volt, a nagymamám is. A családunkban ilyen strapakancák voltak, akiket lehetett fizikailag és érzelmileg is terhelni, de befelé mégis nagyon
törékenyek vagyunk. Mint szerintem mindannyian.
A Jutalomfalatok című sztori-szakácskönyvéből kiderül,
hogy Ön egy minden tekintetben tápláló személyiség.
Miért szeret táplálni másokat?
Örömmel tölt el. A létezésünk kihívásokról, nehezen megoldható,
nehezen feldolgozható útkeresésekről szól, ezért

nagyon fontos, hogy legyenek olyan
helyek, pontok, emberek az életünkben,
ahol picit meg lehet nyugodni, és csak
örülni kell.
Ha az én személyiségem valami ilyesmit közvetít, akkor nekem
már megérte megszületni.
Er z s éb e t város 2019. szep tem b er 19.

Portré

Portré

Szulák Andrea először énekesnőként,
majd színésznőként lopta be magát
a közönség szívébe. Tehetsége mellett
természetessége, nyíltsága, őszintesége
tette az ország egyik kedvenc sztárjává.
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Édesanyjával szoros kapcsolatban állt. Miben követi
az ő nevelési stílusát, illetve miben tér el tőle?
Én nem hiszek a nevelésben. A példamutatásban hiszek. Tudatosan nem követem, mégis ugyanazt a kottát írom, mint az
anyukám. Én vagyok a szigorú megengedő. Verbálisan nagyon
szigorú vagyok, de végül úgyis az van, amit a gyerek akar.
A kapcsolatunk kiegyensúlyozott és harmonikus, és szeretném, ha ez így is maradna. A kamaszkortól sem félek, mert a
mi kapcsolatunk elég bizalmi alapokon nyugszik. Egy nagyon
szép mondatot mondott a kislányom nemrégen: „Anya,
szerintem nemcsak az anyukám vagy, de a legjobb barátnőm
is.” Ennél nagyobb jutalmat szerintem nem kaphatok.
Egyedülálló anyaként mi volt a legnagyobb kihívás, amivel szembesült?
Mióta Rozina megszületett, nekem megállás nélkül kihívásokkal kell szembenéznem. Nem is az volt a baj, hogy
egyedül nevelem a gyerekemet, hanem hogy nem volt segítségem, nem voltak nagymamák, akikre olykor rábízhattam
volna őt. A családi életünkre talán ez is rányomta a bélyegét, hogy túlságosan sokszor magunknak kellett megoldanunk a technikai részét a gyereknevelésnek. Ez mindig
nagyon nehéz, ráadásul egy elfoglalt művész esetében, akinek nagyon sokfelé kell megfelelnie, segítség nélkül különösen az. A mai napig egy kötéltánc az életem.
Pogány Judit mondta egyszer, hogy az embernek
fel kell tudnia ismerni, ha valami már nem áll jól
neki szakmailag. Érezte-e valaha, hogy valami
már nem áll jól Önnek?
Nagyon sokszor. A popszakmában például épp jókor jött
a váltás. Harminc pluszosan, bár én nem váltam popikonná,
már nem is akartam volna egy tininek álcázott nagymamaként ugrabugrálni a popszínpadon, habkönnyű dolgokban.
Nagyon jót tett nekem a színházi struktúra az átalakulásban,
amitől felkészültebben léphettem egy másik életszakaszomba.
Er z s éb e t város 2019. szep tem b er 19.

Az egyik internetes portálon van egy portréfotósorozat, amin pályakezdésétől napjainkig látható.
Minden képen teljesen új stílusban jelenik meg,
és mindegyik jól áll Önnek. Hogyan őrzi meg ezt
a hitelességet?
Én ebben hiszek. Mióta egy bizonyos évszámot magam
mögött tudhatok, törekszem rá, hogy megőrizzem a természetességem.

Felnézek azokra a nőkre, akik
felvállalják a korukat, és méltósággal, szépen öregszenek.
Én sem szeretnék egy mesterségesen előállított termékké
válni idős koromra.
Tudhatóan nemcsak a szakmájában, de a hétköznapjaiban is pörgős életet él. Mik a legkedvesebb
hétköznapi tevékenységei?
Mostanában épp azt vettem észre, hogy rettenetesen elfáradtam. Borzasztóan sokat dolgoztam. Most megint új szakaszba érkezik az életem, tehát új dolgok válnak fontossá.
Szeretnék minél többet foglalkozni a kislányommal, mert
az utolsó két éve van hátra az általános iskolából, ami azt
jelenti, hogy a továbbtanulására fokozottan oda kell figyelnem. Bár hangsúlyozom, nem óhajtom versenyistállóba
kényszeríteni őt, de szeretnék minden lehetőséget megadni
neki a nyugodt felkészülésre.
Min dolgozik most?
Már elindult a színházi évad, ami azt jelenti, hogy sorra
jönnek a felújító próbák, ezek mellett pedig sok koncertfelkérésem is van. Különösképpen nem készülök semmire.
A nyugalomra készülök.
w w w. er z s eb e t var os . hu
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Az elmúlt évek során
a kerületi fejlesztési
programnak köszönhetően
újult meg például a Klauzál
Téri Vásárcsarnok, az
ERöMŰVHÁZ a Wesselényi
utcában, az Almássy és
a Madách tér, 20 kerületi
tűzfal és 3300 méternyi
útszakasz, de az Erzsébet
Terv keretein belül működik
a népszerű városkártya
program is, melynek már
közel 21 000 tagja van.
Megépült a Belvárosi
pihenőpark, amely a maga
4000 négyzetméterével
a legnagyobb park a város
központban, valamint
számos időseknek nyújtott
és társasházi támogatás,
illetve a prevenciós egészségnapok is e program által
valósulnak meg évek óta.
Az éppen folyamatban lévő
fejlesztések pedig töretlenül
folytatódnak tovább.

A Dob utca 95. szám alatt található
óvoda udvari játszóterének felújítása a
játékok és a burkolatok elöregedése miatt
vált szükségessé. A klasszikus belvárosi,
zárt beépítésű épület udvarán található

Átadás előtt a Csicsergő Óvoda játszótere

A játszótér felújításának tervezése folyamán előnyös volt, hogy kellően nagy
tér áll rendelkezésre a különféle korcsoportoknak szükséges játékok elhelyezésére, így nem kellett kompromisszumokat kötni a megvalósíthatóság
tervezése során.
A Csicsergő Óvodában ‒ köszönhetően a már említett nagy térnek ‒ sokféle játékot lehet elhelyezni, tulajdonképpen az egész udvart benépesítik
már a különféle játszótéri eszközök. Teljesen új, máshol ismereteink szerint
még nem készített térjáték a játékok között körbefutó KRESZ-pálya, ahol
a gyermekek játékos körülmények között ismerkedhetnek meg a jelzőtáblák, útburkolati jelek, közlekedési lámpák jelentésével, működésével. Egy ‒
kifejezetten kisgyermekek játékos oktatására szolgáló ‒ napelemes rendszer
által működtetett forgalomirányító közlekedési lámpás csomópontot is
kialakítanak. Erzsébetváros önkormányzata az elmúlt években is kiemelt
figyelmet fordított a közlekedők biztonságának megóvására, és véleményünk szerint
ezt már óvodás korban is elő
kell segíteni, az új tanpálya ezt
fogja szolgálni, játékos keretek
között. A játszótér burkolatai
12 színben készülnek majd,
kedves színkavalkáddal ellensúlyozva a környező épületek
tűzfalainak szürkeségét.

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

Befejeződött a Dob Óvoda játszóterének korszerűsítése
tanak, mint korábban. Az új rétegrend a
szükséges helyeken akár 6‒8 cm vastag
öntött gumiréteggel záródik, amely
minden körülmények között alkalmas
a gyermekek egészségének megóvására.
Az új játékok minden óvodai korcsoport
számára biztosítják a játék és a fejlődés
lehetőségét. Az új udvar értékét növeli,
hogy a játszótér kialakításának szerves
részévé váltak az udvaron található fák,
kellemes árnyékot nyújtva a gyermekeknek. A „zsibongó” néven ismert, I.
emeleti játszórészen új külső nyílászárókat építettek be, és az épület utcafronti
lábazatát is felújították.

Befejezéséhez közeledik a Dózsa György úti idősek otthona
rekonstrukciója
Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, az otthon májusban kezdődött
felújítása során a 4‒5. emeletet teljesen
átalakítják. Az elmúlt évtizedekben a
lakosság átlagéletkorának növekedésével
előtérbe került az idősek ellátásában a
különböző fokú demenciában szenvedők
intézményi ellátása. Ennek a speciális
feladatnak az érdekében a két felső szinten a korábbi apartman jellegű lakásokat
megszüntették, és nagyobb, egybenyitható tereket alakítottak ki, ahol a bentlakók ellátása a legmodernebb körülmé-

nyek között valósulhat meg. Az átépítés
mértékére jellemző, hogy a meglévő
válaszfalak közel 80%-át el kellett bontani. Az épület teljes elektromos hálózatát korszerűsítették, ezzel befejeződött a
korábbi években megkezdett gépészeti és
elektromos rendszerek cseréje. A két felső
szinten a burkolatokat, nyílászárókat is
cserélték, valamint új nővérhívó rendszert telepítettek.
A lentebbi szinteken megmaradt az
apartman jellegű kialakítás, ezeket szintén renoválják, azonban a lakók elhelye-
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zése miatt a munkálatok két ütemben
valósulhatnak csak meg, a következő
felújítás 2020-ban várható.

Megkezdődött a Brunszvik
Óvoda modernizációja

Folyamatban az alsóerdősori iskola tantermeinek
felújítása

A Rózsák tere 8. szám alatti óvoda épületében augusztusban kezdődtek a munkálatok,
melyek során a csoportszobák parkettaburkolatát felújították, a tornaterem burkolatát
pedig cserélték. Elvégezték a csoportszobák
festését, és befejezték az épület klimatizálását
is. Az udvari játszótéren a burkolatokat cserélik, néhány kisebb, szükséges javítás elvégzésével együtt a felújítás szeptember végéig tart.

A nyári szünet alatt megkezdődött az iskola tantermeinek renoválása, köszönhetően
Erzsébetváros önkormányzata
és a fenntartó Belső-Pesti Tankerületi Központ közötti jó
kapcsolatnak. 10 tanteremben
bontották fel a korábbi padlóburkolatot, és új, ragasztott
parkettaburkolatot fektettek
le. Az elmúlt évek felújításai során egyértelműen kiderült, hogy a leginkább
időtálló, javítható burkolat az iskolai tantermekben a ragasztott parketta, így
minden felújításnál ezt a technológiát részesítik előnyben. A tantermek festését is elvégzik, valamint a belső nyílászárók mintegy felét ki is cserélik, és új,
acéltokos, modern ajtókat szerelnek be. Még a nyár folyamán elvégezték az
iskolát most kezdő nebulók tantermeinek modernizációját, így ők már megszépült környezetben kezdhettek neki tanulmányaiknak. A felújítás végleges
befejezése szeptember végére várható.

VÁROSFEJLESZTÉS
Er z s éb e t város 2019. szep tem b er 19.

játszótér renoválása nehéz feladatnak
ígérkezett már a tervezés során is, mivel
az udvar kizárólag az épület főbejárata
felől közelíthető meg, lépcsőkön keresztül, gyalogosan. Azonban az a szerencsés
helyzet állt elő, hogy a szomszédos telken épülő társasház kivitelezésének megkezdése előtt lehetőség nyílt arra, hogy
a játszóteret onnan közelíthesse meg a
kivitelező a kisebb munkagépekkel.
A munkálatok során a régi játszótéri
eszközöket eltávolították, majd a teljes
altalajt kitermelték, mivel az új játszótéri
szabványok az eséscsillapítás terén sokkal komolyabb követelményeket támasz-

Er z s éb e t város 2019. szep tem b er 19.

Erzsébet Terv

Erzsébet Terv

Átfogó fejlesztések az Erzsébet
Terv programban

w w w. er z s eb e t var os . hu
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A jövő évben, zsidó év szerint
5780-ban Erzsébetvárosban
indul meg az Európában, de
még a világon is egyedülálló
projekt: Zsidó Előadóművészeti
Központ nyílik a Csányi utca
3-ban, a Gólem Színház és a
VII. kerületi önkormányzat
együttműködésében. A projekt
indulásáról 2019. szeptember
8-án számolt be Vattamány
Zsolt, Erzsébetváros polgár
mestere és Borgula András,
a Gólem Színház
művészeti vezetője.

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

A Gólem Színház megalakulása
napjától kezdve, lassan 15 éve keresi
állandó játszóhelyét. „Sokat, sokszor
és sokakkal tárgyaltunk már, mire
eljutottunk Erzsébetvárosba. A zsidó
negyed egyedi történelmi öröksége
Budapestnek, ami különleges egész
Európában. A legnagyobb különbség a krakkói, varsói vagy akár a bécsi
hasonló negyedekkel szemben, és
az, ami igazán egyedivé teszi a »mi
negyedünket«, az a benne történő
valódi zsidó vircsaft. Itt élő közösséggel ‒ boltokkal, működő zsinagógákkal, mikvével és még rengeteg tartozékával a zsidóságnak ‒ találkozhat az
idelátogató. Ezért volt igazán boldog
pillanat, amikor a 7. kerületi polgármester, majd a teljes közgyűlés is
támogatta az ötletet, és így most elindulhat, ami mindig is ide tartozott:
egy zsidó kulturális központ. Minden,
ami előadóművészet a Gólem Színházon innen és túl, egy év múlva, a felújítás után, helyet kap itt. Zenei, tánc
és újcirkusz produkciókkal és természetesen színházi előadásokkal várjuk
2020 őszétől a közönséget minden
évadban legalább kétszáz alkalommal” ‒ mondta Borgula András, a
Gólem Színház művészeti vezetője.
„A Gólem Színház már lassan két
éve rendszeresen együttműködik az
ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft-vel,
és azon belül is a Csányi 5-tel, ahol
Európában egyedülálló gyűjteményt
alakítottunk ki. Ez a tárlat a múlt
századfordulós zsidóság élet- és lakáskörülményeit mutatja be az érdeklődőknek. A két helyszín, a Csányi utca

5 és a most induló Csányi 3 a Gólem
Színházzal kerületünk átfogó kulturális koncepciójának komoly bázisává válik. Ennek a koncepciónak a
lényege, hogy a Csányi utca az Erzsébetvárosi »kultúrnegyed« létrejöttének
kiindulópontja lesz. Nagyon örülünk
neki, hogy önkormányzatunk segítségével a Gólem Színház megfelelő
otthonra talált a régi zsidó negyedben.
Reméljük, az elkövetkező tíz évben és
azt követően is a színház kerületünk
kulturális életének elválaszthatatlan
része lesz. Külön öröm számunkra,
hogy az Erzsébetvárosban élő nemzetiségek és vallási kisebbségek kultúráját bemutató KULT7 Fesztiválunkon
tudjuk megosztani ezt a nagyszerű
hírt a kultúrát szerető közönséggel
és a sajtó képviselőivel” ‒ mondta
Vattamány Zsolt Erzsébetváros polgármestere.
A Zsidó Előadóművészeti Központ
nemcsak a Gólem Színház előadásainak ad majd otthont, hanem tánc,
opera, jazz és más zenei produkcióknak
is teret kínál, a kerületi művészektől
kezdve egészen a nemzetközi sztárokig.
Az új központ célja, hogy különleges és
egyedülálló programkínálatot nyújtson a zsidó tematikájú előadóművészet
területén, de akár képző- és vizuális
művészeti projektek is megvalósulhassanak. Emellett az oktatás, az ismeretterjesztés, valamint a fejlesztési programok kaptak helyet az intézményben.
A projekt alakulását az érdeklődők a
www.golemszinhaz.hu weboldalon és a
Gólem Színház közösségi média felületein követhetik nyomon.
Er z s éb e t város 2019. szep tem b er 19.

Ismét kizöldült a Madách tér
A 15. évadát ünneplő Örkény
István Színház és az önkor
mányzat egész napos szabad
téri rendezvénnyel, a már
hagyománnyá vált Örkény
kerttel köszöntötte az új éva
dot a Madách téren szeptem
ber 7-én. Idén 9. alkalommal
várták a színház előtti térre
a látogatókat, akik az esős és
hűvösebb idő ellenére nagyon
sokan kilátogattak.

Er z s éb e t város 2019. szep tem b er 19.

Az Örkény kert rendezvény célja – mint minden évben
‒, hogy felhívja a figyelmet a városi környezet élhetőbbé
tételére, a közösségi életterek hangulatára és fontosságára, hogy ébren tartsa az erzsébetvárosiak és általában a
budapestiek érdeklődését a kerület magas igényű kulturális hagyományai iránt. A programok összeválogatásánál
ÖRKÉNY2019
minden korosztály igényeit figyelembe veszik a szervezők,
KERT09.07.
hogy a családok együtt élvezhessék ezt a napot.
A szokásos programok, mint a játszóház, a társasjáték és a jóga mellett különleges előadások is voltak: fellépett Katona Dávid, a színház egyik vendégművésze egy különleges zenei produkcióval, ezenkívül egy zenés mesejátékot is
előadtak, amelyet Sztravinszkij orosz zeneszerző és Charles-Ferdinand Ramuz
író műveiből állítottak össze. Fellépett a Szakértők zenekar is, és egy egyedülálló elektro-improvizációs produkció is színesítette az idei műsorkínálatot.
Az egész napos eseménysorozat az Örkény Esztráddal zárult, amely az idén a
rendszerváltás 30. évfordulója alkalmából az 1989-ben született zeneszámokból állt. Az esztrád műsora egy prózai színház kirándulása a zenés műfajokba, a
klasszikus zenétől a jazzen át a rockzenéig. A színészek olyan számokkal lépnek
fel, amelyeket erre az alkalomra választottak. A produkció zenei vezetője Kákonyi Árpád. A szervezők ezúton is köszönetüket fejezik ki, hogy az esős idő nem
szegte a nézők kedvét, és egészen az esti koncert végéig kitartottak.

w w w. er z s eb e t var os . hu

Kultúra

Kultúra

Új kulturális helyszín nyílik
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PREVENCIÓ A-TÓL Z-IG
ESÉLY AZ EGÉSZSÉGRE!
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HELYSZÍN: Klauzál Téri Vásárcsarnok, 1072 Budapest, Klauzál tér 11.
IDŐPONT: 2019. szeptember 20–21. (péntek-szombat) 9:00–14:00

SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI SZŰRÉSEK,
TANÁCSADÁSOK:
• Mozgásszervi tanácsadás,
• BMI kalkuláció – testsúly-, testzsír-,
magasság és vérnyomásmérés
• Lelki egészség
• Dietetikus – táplálkozási tanácsadás
• (V)érállapot-szűrés – vércukor,
koleszterin, húgysavszint mérés
• CO kilégzéses vizsgálat
• Doppler ultrahang vizsgálat
• EKG

ERZSÉBETVÁROS
SZÍVE PROGRAM
PÉNTEKI SZÍNPADI PROGRAMOK:
10:00-11:00 Kispárna mesezenekar
11:00-11:30 Maminbaba – latin babahordozós
táncbemutató
11:30-12:00 Akácvirág Tánccsoport fellépése
SZOMBATON UGRÁLÓVÁRRAL VÁRJUK
A LEGKISEBBEKET!

6 új töltőpontot adtak át a VII. kerületben
Augusztus 6-án új töltőállomásokat vehetnek használatba
az e-autózók a Madách téren, a Verseny utcában, illetve a
Dob utcában. Erzsébetváros, a Greengo és a Parkl együttműködésének köszönhetően a VII. kerületi lakosok Erzsébetváros Kártyával díjmentesen használhatják a töltőket.
A VII. kerület önkormányzata a hat új töltőpontot két
magyar céggel, az okosparkolás szakértőjeként is ismert
Parkl mobilalkalmazással, valamint az első e-carsharing
szolgáltatóval, a GreenGóval közösen adta használatba.
A kerületi villanyautósok a töltőket a városkártya és a forgalmi bemutatásával ingyen használhatják, azok pedig,
akik nem rendelkeznek erzsébetvárosi lakcímkártyával,
a bevezető időszakban szintén ingyenesen vehetik igénybe
az új e-töltőket, ehhez csak regisztrálniuk kell a GreenGo
és a Parkl rendszerében.

Zöld

Egészség

INGYENES PROGRAMOK AZ EGÉSZ CSALÁDNAK

Ingyenes e-töltőállomásokkal
segítik a zöld közlekedést
Erzsébetvárosban
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Az új töltőpontok a következő helyszíneken vehetők igénybe:
1075 Budapest, Madách Imre út 1–5.
1074 Budapest, Dob utca 45–49.
1076 Budapest, Verseny utca 2.

EGYÉB SZŰRÉSEK ÉS TANÁCSADÁSOK:
• Szemészet – száraz szem
és zöldhályog szűrés
• Fogtündér – gyermekfogászati szűrés,
a helyes fogmosás alapjainak tanítása
• Szájüregi szűrés, tanácsadás
• PSA szűrés
• Védőnői tanácsadás – szoptatási
tanácsadás, mellvizsgálat, színlátás szűrés
• Bőrgyógyászat (CSAK SZOMBATON)
• Hepatitis C és HIV szűrés
EGYÉB PROGRAMOK
• Lazító masszázs
• Az újraélesztés ABC-je
• Kreatív Kuckó: arcfestés, csillámtetoválás,
kézműves foglalkozás

SZŰRŐVIZSGÁLATONKÉNT
MEGLEPETÉS-AJÁNDÉK A STANDOKON.
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

Újabb ingyenes töltési lehetőségek várják az elektromos autósokat Erzsébetvárosban

A rendezvény Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzatának támogatásával és a Péterfy Kórház-Rendelőintézet
és Manninger Jenő Országos Traumatológiai
Intézet közreműködésével a Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató Központ szervezésében valósul meg.

Új elektromos töltőállomásokat telepítettek
a főváros VII. kerületébe. Az öt új töltőpontot ingyen használhatják az erzsébetvárosiak. Közel egy hónapja tesztüzemben
működik az öt töltőállomás a Bajza utca 3.,
Sajó utca 1., Wesselényi utca 7., illetve 56.,
valamint a Kertész utca 3. szám alatt. Ez
utóbbi egy nagy teljesítményű villámtöltő.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
További információk: www.bjhuman.hu,
www.facebook.com/bjhuman

A rendezvényen résztvevő személyek a részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatkezelő kép- és hangfelvételt készítsen, amelyeket a későbbiekben nyilvános közzétételre használhat a program bemutatása, beszámoló, illetve a rendezvény jövőbeni népszerűsítés céljából (nyilvánosságra hozatal, írott és
elektronikus médiában megjelenés, saját honlapon történő közzététel).
Adatkezelő adatai: Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 1072 Budapest Nyár utca 7. Weblap: http://www.bjhuman.hu
Kezelt adatok köre: a résztvevőkről készült képfelvételek. Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás.

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

Er z s éb e t város 2019. szep tem b er 19.

Er z s éb e t város 2019. szep tem b er 19.

„A környezet védelmével foglalkozni a
XXI. században már nemcsak lehetőség, hanem alapvető kötelesség is. Visszatérni látszik az a józan belátáson alapuló
gondolkodás, ami a régmúlt emberére is
jellemző volt, hogy a saját anyagi jólétén
és biztonságán túl fontos volt számára a
következő nemzedékek boldogulása, jó
életfeltételeinek megteremtése is. Ezt a felelősségteljes gondolkodást nevezik
modern szóval fenntarthatóságnak, fenntartható fejlődésnek. Ez azt jelenti, hogy
nemcsak feléljük környezeti
erőforrásainkat, hanem gondoskodunk arról, hogy azok
időről időre rendelkezésre
álljanak, folyamatosan megújuljanak. Ez a gondoskodás
kultúrája, amit Erzsébetváros is szeretne egyre inkább

a kerületi hétköznapok részévé tenni” –
mondta el Vattamány Zsolt polgármester
az átadón.
Az elektromobilitás együtt jár a digitali
zációval nemcsak a járművek, hanem a
kapcsolódó szolgáltatások tekintetében is.
Jó néhány szolgáltató működtet már olyan
típusú térképeket, amelyek megmutatják
a töltőállomások a helyét. Az applikációk
azt is meg tudják adni, hogy az adott állomás szabad-e, üzemben van-e. A fizetés, az
elszámolás is mobiltechnológián keresztül történik, ezért ezeken az állomásokon
nincsenek pénzes vagy kártyás fizetési lehetőségek.
„Hosszú távon az elektromos hajtástechnológia át fogja venni a belső égésű
motorok helyét. Az igaz, hogy egy ilyen
jármű megvásárlása többe kerül, ugyanakkor az üzemeltetése jelentős megtakarításokkal jár” – mutatott rá Ungár János, az
EMOBILITY SOLUTIONS Kft. vezetője.
w w w. er z s eb e t var os . hu
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„A napról napra élesedő
osztályharc szemünk előtt
folyik. Az ellenség hol az
egyik, hol a másik vonalon
támad. Támadási módszereit
gyakran változtatja. Jelenleg
a közellátás vonalán
próbál zavarokat előidézni
áruhalmozással, sorban
állással. Azt szeretné
elérni, hogy a dolgozókban
elégedetlenséget tudjon
kelteni. Ezért vásárol fel
nagy mennyiségben olyan
cikkeket, élelmiszereket,
mint jelenleg a cukor, tojás, az
utóbbi napokban a liszt, hogy a
dolgozóinknak ne jusson.”

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

A Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága 1950 szeptemberében ‒ az első
„nagybudapesti” pártértekezlet nyomására ‒ feladatul adta a kerületi
tanácsoknak a kereskedelmi osztályok
mellett működő társadalmi ellenőrzés megszervezését. Az „intézmény”
fő feladata „a fűszer és csemege, hús,
zöldség és gyümölcs, valamint a háztartási boltoknak ‒ úgy a szocialista,
mint a magánszektor vonalán ‒ társadalmi szervezet igénybevételével való
ellenőrzése” és ezzel együtt az „ellenség” leleplezése volt.
A VII. kerületi tanácson 1950.
október 5-én foglalkoztak elsőként
az üggyel. A kerületet 21 körzetre
osztották fel, a 21 brigád a Magyar
Nők Demokratikus Szövetsége és a
kerületi békebizottságok bevonásával alakult meg. Az egyes szervezetek egy vezetőből és tíz tagból álltak,
akiket kioktattak, hogy különösen
ügyeljenek a tisztaság ellenőrzésére,
és akcióik közben a lehető legnagyobb udvariassággal járjanak el. A
tagok kiválasztásánál törekedtek arra,
hogy lehetőleg nők és párton kívüliek legyenek. A férfiak aránya az évek
múlásával lassan emelkedett, 1954-re
elérte a 43%-ot.
Az ellenőrök csak igazolván�nyal ellenőrizhettek, és csak olyan
üzletet, ahol ők maguk nem vásároltak. Nem szankcionálhattak, de az
ellenőrzés mellett „népneveléssel” is
foglalkoztak: miközben leleplezték
az „áruhalmozókat”, felvilágosították
a dolgozókat, hogy ezt miért teszik,
valamint „megmagyarázták nekik,
hogy ne vásároljanak feleslegesen,
mert hiszen minden napra biztosítva
van az a mennyiség, amire szükségük lesz.”
Ez ebben a formában 1950-ben
nem volt igaz. A Fővárosi Tanácson
ekkor tett egyik illetékes hozzászólásból az derül ki, hogy 1950 októberében „négy cikk érdekelte a dolgozó-

kat: a burgonya, a hagyma, a tojás és
a pirospaprika. Hagymát és paprikát
a jövő héten nem tudunk adni, hagymát egyáltalán nem tudunk többet
adni, mert ‒ amint a jelentésünkben
is mondottuk ‒ a 800 vagont kitevő
budapesti szükséglettel szemben
országos viszonylatban, a legjobb esetben 300 vagon van.”
Az ellenőrök a sorban állók közül
kiszúrták, ha valaki másik boltban
már többször is sorban állt ugyanazért az áruért, ilyenkor ott helyben
megszégyenítették az illetőt, majd
azokat a sorban állók eltávolították
maguk közül.
Nem mindig volt meg az egyetértés a KÖZÉRT vállalat dolgozói és
az ellenőrök között. Ennek általában három oka volt. Az ellenőrök
sokszor saját szakállukra cselekedtek, utasították a KÖZÉRT vezetőit,
hogyan végezzék a munkájukat, az
is előfordult, hogy az áruhalmozást
elkerülendő már délelőtt kiosztatták a
délutáni műszaknak szánt árut, vagy
volt olyan ellenőr is, aki sorszámot
akart osztani a sorban állóknak, az
egyik ellenőr pedig meg akarta fordítani sort, hogy „az utolsókból legyenek az elsők”. Másrészt a tanács és az
MNDSZ is adott ki igazolványokat,
és utóbbiak nem a tanácstól kapták
az irányelveket, így nem az aktíváknak tartott feladatok szerint jártak el,
sőt össze is vitatkoztak, hogy kinek a
hatáskörébe tartozik az adott üzlet,
illetve kinek az igazolványa a „jobb”.
Harmadrészt a KÖZÉRT dolgozói
udvariatlanok voltak, sokszor rossz
mérlegeket használtak, nem írták ki
az árakat, vagy túllépték azokat. A
Lövölde tér 7. sz. alatti KÖZÉRT
üzlet dolgozóira sok panasz érkezett
az udvariatlanság miatt, és azért, mert
az utalványra kiadandó burgonyát
nem mérték le, ha mégis, a dolgozók
nem láthatták a mérleg által mutatott
értéket.
Er z s éb e t város 2019. szep tem b er 19.

Helytörténet

Helytörténet

A társadalmi ellenőrzés
a Rákosi-rendszerben
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KÖZÉRT az 1950-es években. Fotó: Fortepan/Kotnyek Antal

Az ellenőrök munkáját már egy
hónappal később is sikeresnek minősítették, kevesebb lett az áruelrejtés, a
súlycsonkítás, árkiírások száma pedig
növekedett. A társadalmi ellenőrzésnek azonban a Rákosi-korszakban
bőven maradt még mit felderítenie.
Egy terhesnek tűnő asszony például
több áruházban vásárolt, a villamosmegállóban azonban kiderült, azért
tűnt terhesnek, mert a derekára 10
méter flanel volt feltekerve.
Próbavásárlásokkal is igyekeztek
kimutatni, hogy mely elárusító helyeken történtek visszaélések. Az éttermekben, cukrászdákban (Debrecen,
Lokomotív, Diófa, Kukorica csárda,
Marcipán cukrászda, Pálma eszpres�szó, Zóna eszpresszó) például nem volt
megfelelő az „adagolás”: 1‒3 forinttal többet számoltak, valamint blokk
nélkül vagy ½ cent hiánnyal adtak ki
Er z s éb e t város 2019. szep tem b er 19.

rumot, melyekért büntetésül 100‒200
Ft bírságot fizettek. A 763 sz. italbolt
csaposa pedig nemcsak goromba volt,
de rosszul is mért, vizezte a bort, amiért elbocsátották.
Hasonló esetek fordultak elő a
KÖZÉRT-ekben és a vásárcsarnokokban is, előfordult, hogy az ellenőr 1
kg zsír helyett 90 dekát kapott, a pult
alatt eldugva 9 kg zsírt találtak, az asztal alatt, a ládában 6,5 kg zsírt, máshol
citromot. A boltvezetőket és a hibázó
dolgozókat pénzbüntetéssel sújtották,
illetve fegyelmi eljárás elé állították.
A tanácsok igyekeztek a „kupeckereskedelmet” is felszámolni. Itt ne gondoljunk hatalmas mennyiségekre: egy
esetben ¼ kg bors, máskor egy „kulák
vendéglős tulajdonában” lévő egy zsák
búza birtoklása, vagy 150 tojás, illetve
16 kg rizs vásárlása volt a „tettenérés”
tárgya. Az „orgazdákat” sokszor nem

sikerült előállítani, mert azok ‒ azt
állítva, hogy az igazolványukért mennek ‒ eltűntek a hatóság látóköréből.
És előfordult, hogy a társadalmi
ellenőr a Klauzál téren kitört hangos
veszekedésben szolgáltatott igazságot:
50 forinttal kevesebbet kapott vissza
egy vásárló, az ellenőr megvárta, míg
rovancsot csinál a pénztár, ekkor a
panaszos visszakaphatta a pénzét.
Bár minimális jutalmakkal igyekeztek az ellenőröket megtartani, nagy
volt a lemorzsolódás. Mivel általában
háztartásbeliekből toborzódtak, mikor
állandó munkahelyen elhelyezkedtek,
otthagyták ezt a munkát. A társadalmi ellenőrzést professzionálisan a
Kádár-rendszerben a fővárosi és kerületi szinten intézményesen megszervezett népi ellenőrzési bizottságok felállításával oldották meg.
Rácz Attila
w w w. er z s eb e t var os . hu

22. Zsidó Kulturális Fesztivál
Idén szeptember 1. és 9.

Erzsébetvárosi állhatott dobogóra
a Szervátültetettek Világjátékán

között rendezték meg
művészeti rendezvényét,
a 22. Zsidó Kulturális
Fesztivált, amely ebben az

Kultúra

évben is világszínvonalú
programokkal, nemzetközi
hírű fellépőkkel és
csodálatos helyszínekkel
20

várta a látogatókat.
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A számos különböző szellemi hatásból táplálkozó, kivételesen gazdag magyar‒
zsidó kultúra bemutatása a fesztiválnak nemcsak feladata, hanem szívügye is.
Az esemény kiemelt helyszíne idén is a Dohány utcai zsinagóga volt. A rendezvénysorozat nyitókoncertjén, szeptember 1-jén a Budapest Klezmer Band két
különleges vendéggel, Jordán Adéllal és Fesztbaum Bélával egészült ki. Bródy
János dalokba fordult költészetével varázsolta el a közönséget, míg a klezmer
királynője, Illényi Katica és a Sárik Péter Trió rendhagyó koncerttel készült.
Szeptember 3-án egy „háromgenerációs” koncertnek lehettek tanúi az érdeklődők, hiszen a nemzetközi hírű Vujicsics együttes, a Söndörgő együttes és
a VIGaD zenekar külön-külön és együtt is színpadra állt, vendégük pedig a
hazai zenei élet egyik kiválósága, Tolcsvay László volt. Neves művészek közreműködésével emlékeztek a népszerű művészházaspárra, Sárosi Katalin táncdalénekesre és Zsoldos Imre trombitaművészre, aki idén lenne 100 éves. Szeptember
8-án Balázs Fecó olyan nagyszerű zenészekkel tett időutazást, mint Keresztes
Ildikó, Gerendás Péter és Szűcs Antal Gábor. A fesztivál utolsó napján egy
igazi nyáresti program várta a közönséget, hiszen a Budapest, te csodás című
operettgálán Bársony Bálint és zenekara kiváló hazai énekesekkel a mai hangzást vegyítette az operettek csodálatos, legnépszerűbb slágereivel.
A Hegedűs Gyulai utcai zsinagógában többek között Zsédenyi Adrienn
Zséda énekesnő, Darvas Ferenc zeneszerző, Müller Péter Sziámi előadóművész,
költő, a Sabbathsong Klezmer Band Oláh Gergővel és Pajor Tamással, Malek
Andrea a Soulistic formációval lépett színpadra. Idén a Goldmark teremben és
új helyszínként a Wesselényi17 Komolyzenei Szalonban is számos művész szórakoztatta a nagyérdeműt.
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Fotók: MSZSZ
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A Magyar Szervátültetettek Szövetsége büszke arra, hogy versenyzői a rendkívül erős mezőnyben, 11
sportágban 18 arany-, 26 ezüst- és 33
bronzérmet szereztek. Két világcsúcs
is született atlétikában: diszkoszvetésben és súlylökésben. A világversenyen
több mint 2300 szervátültetett sportoló vett részt. A hazai csapatot 54
sportoló — 32 vese-, 9 máj-, 3 kombinált vese- és máj-, 1 tüdő-, 3 szív- és
6 csontvelő-átültetett — alkotta, akik
a 11 sportágban (tenisz, tollaslabda,
triatlon, úszás, asztalitenisz, atlétika,
kerékpár, bowling, darts, petanque,
röplabda) korosztályos bontásban álltak rajthoz.
Mezei Gergő kétszeres vesetranszplantált atléta, első veséjét 2005-ben
kapta, amellyel közel 9 évig élt közel
teljes életet, rendkívül sikeres atléta és
kerékpáros lett belőle. Már 2007-ben
a dobogó legtetejére állhatott a Szervátültetettek Európa Bajnokságán,
és az ezt követő kilenc évben sikert
sikerre halmozott. 2016-ban azonban
a beültetett vese tönkrement, Gergő
művesekezelésre járt, ez idő alatt a
sportot hanyagolnia kellett. 2017-ben
ismét esélyt kapott az életre, mikor
nővére felajánlotta neki az egyik
veséjét. A sikeres veseátültetés után

három hónappal a fiatalember ismét
visszatért a versenyszerű sportoláshoz, és ebben az évben újra a Magyar
Szervátültetett Válogatott tagja lehetett. A Szervátültetettek Világjátékán
az 5 km-es utcai futáson bronzérmet
szerzett, ugyanezen a távon a csapatok versenyében a bronzérmes csapat
futója volt, a 800 méteres síkfutásban
a 4. helyen végzett, az 1500 méteres
síkfutásban is a dobogó harmadik
fokára állhatott. Tagja volt a 4x100
méteres férfi futóváltónak, amely
bronzérmes lett, valamint a 4x400
méteres férfi futóváltónak, amely az
ötödik helyen érkezett célba. Emellett
a 30 km-es országúti kerékpár futamban bronz-, a 10 km-es utcai időmérő
futamban ezüstérmet szerzett.
A versenyen való részvételét Erzsébetváros önkormányzata is támogatta
anyagi hozzájárulással.
A Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete közleményében úgy fogalmaz: a
szervátültetett gyermekek és fiatalok
részvétele a világversenyen nemcsak
Magyarországnak szerez hírnevet,
hanem az ifjú sportolók önbizalmát
és kitartását is erősíti, melyre szükségük van a krónikus betegségük miatti
nehézségek leküzdéséhez is.
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Sport

A 60 ország részvételével,
augusztus végén
megrendezett XXII.
Szervátültetettek
Világjátékán a magyar
csapat összesítésben az
előkelő 8. helyen végzett
Newcastle-ban. Mezei
Gergő, kerületünkben élő
fiatalember, több számban
is sikeresen szerepelt.

Budapest legnagyobb zsidó
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Folytatódott a komplex
ellenőrzés a fővárosban
A Budapesti Rendőr-főkapitányság
a társszervek bevonásával újabb bűnügyi, bűnmegelőzési és idegenrendészeti akciót tartott 2019. augusztus 23-án Budapest V., VI. és VII.
kerületében.
A kábítószer-kereskedelem vis�szaszorítása, a bűncselekmények
megelőzése, a közterületi garázdaságok és egyéb jogsértések elleni
fellépés érdekében folytatódott az
az akciósorozat, amelyet a Budapesti
Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrség, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint Erzsébetváros
Önkormányzatának és Rendészeti
Igazgatóságának munkatársaival
közösen tartott. Az akcióban összesen 78 rendőr, a társszervek részéről
pedig 16 munkatárs vett részt.
A járőrök és a nyomozók 110
embert igazoltattak, szabálysértési
feljelentést tettek egy ember ellen,
amiért nem adta át az igazolványát,
egy ember ellen pedig azért, mert
a közbiztonságra veszélyes eszköz
volt nála, egy sofőrrel szemben pedig
azért intézkedtek, mert nem volt nála
a jogosítványa. A Kazinczy utcában
igazoltattak két férfit, akiknél kábítószert találtak a rendőrök, ezért előállították őket a VII. kerületi rendőrkapitányságra, ellenük kábítószer
birtoklás vétség miatt indult eljárás.
Garázdaság bűntett gyanúja miatt
is intézkedniük kellett a rendőröknek, mert két férfi összeverekedett.
Egy belvárosi szórakozóhelyről azért
állítottak elő két nőt és egy férfit a
VII. kerületi rendőrkapitányságra,
mert náluk is kábítószer volt.
Az akció során a nyomozók elfogtak egy férfit, aki ellen elfogatóparancs volt érvényben.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság a társszervekkel közreműködve,
előre be nem jelentett időpontokban
tovább folytatja az ellenőrzéseket.

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.

A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITŰZTE
A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.
A szavazás napja:

A szavazás napja:

Közbiztonsági elérhetőségek
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.

Névjegyzék

Névjegyzék

Cím: 1076 Budapest, Dózsa György út 18–24.
Telefon: +36 (1) 461-8100
e-mail: 07rk@budapest.police.hu
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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
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A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel,
aki kérte nemzetiségi névjegyzékbe vételét.

A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről,
valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak.

A kérelmet 2019. szeptember 27-ig lehet benyújtani.

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatal) tekinthető meg.

A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe
történt felvételükről is értesítőt kapnak.

Ajánlás
A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. szeptember 9-ig jelöltet ajánlhat.

Ajánlás

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár
2019. szeptember 10-ig ajánlhat listát.
Egy választópolgár több listát is ajánlhat.

Szavazás
A választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat.

Szavazás

A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.

A választópolgár személyesen,
az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat.

Az a választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített,
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,
2019. október 9-ig átjelentkezhet, és a tartózkodási helyén szavazhat.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához,
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához,
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.
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Nemzeti Választási Iroda
Nemzeti Választási Iroda

Pályázati felhívás

Felhívás

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
A 2019/2020. TANÉVRE VONATKOZÓAN Erzsébetvárosi
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot hirdet

Erzsébetváros önkormányzata 37/2012. (IX.25.) rendelete alapján
Erzsébetváros Szociális Szakembere díj adományozásának javaslattételére tesz felhívást.

A pályázatra jelentkezhetnek: a pályázati felhívás megjelenésekor
legalább egy éve bejelentett lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a VII. kerületben élő, nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók.

Erzsébetváros képviselő-testülete elismerő díjat adományoz azon
személyek részére, akik a szociális és gyermekjóléti ellátás területén
huzamosabb ideje magas színvonalú szakmai munkájukkal, empátiájukkal segítenek a nehéz életkörülmények között élő gyerekeknek, családoknak, a kerület lakóinak, az arra rászorulóknak.

Figyelem! A pályázaton részt vehetnek azok a hallgatók is, akik
sikerrel pályáztak a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjra!
az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 20/2015. (IV.30.)
önkormányzati rendelet. (Megtekinthető www.erzsebetvaros.hu
honlapján.)
A pályázati adatlap beszerezhető: 2019. augusztus 30-ától
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodáiban,
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6., 1076 Budapest, Garay u. 5.,
1072 Budapest, Akácfa u. 42–48., továbbá letölthető a honlapról.
A pályázat benyújtási helye és leadási határideje:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Humánszolgáltató Iroda (1076 Budapest, Garay u. 5.; I. emelet,
114. szoba)
2019. szeptember 30., 17.00 óra
Er z s éb e t város 2019. szep tem b er 19.

Az Erzsébetváros Szociális Szakembere díj adományozható annak
a személynek, aki legalább három éve végez Erzsébetváros önkormányzata által fenntartott szociális vagy gyermekjóléti intézményben kiemelkedő szakmai munkát, és a szociális, illetve gyermekjóléti ellátásban legalább ötéves szolgálati jogviszonnyal rendelkezik.
Az elismerő díj minden évben egy fő részére adományozható,
a díjat egy személy (jogalany) csak egyszer kaphatja meg.
Az „Erzsébetváros Szociális Szakembere” díjra tett javaslatokat 2019.
szeptember 30-ig kell benyújtani Vattamány Zsolt polgármesternek
címezve:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Vattamány Zsolt polgármester részére 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Tárgy: Jelölés
vagy az alábbi e-mail címen:
polgarmester@erzsebetvaros.hu
Minden további információ megtalálható a 37/2012. önkormányzati rendeletben, amely a kitöltendő formanyomtatvánnyal együtt
letölthető a www.erzsebetvaros.hu honlapról.
w w w. er z s eb e t var os . hu

F E L H Í VÁ S

BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság

Általános bejelentéseket az ERI központi számán tehetnek:
+36 (1) 461-9040 telefonszámon, valamint közvetlenül
a +36 (30) 494-9174 telefonszámon a civil járőrszolgálat
diszpécserénél.

A szavazás
6:00 órától 19:00 óráig tart.

A szavazás
6:00 órától 19:00 óráig tart.

A pályázat feltételeit és finanszírozási módját tartalmazza:
Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság

2019. OKTÓBER 13.

2019. OKTÓBER 13.

P Á LY Á Z A T

Az elkövető a Keleti pályaudvar aluljárójában szakította le egy 83 éves nő
aranyláncát, a BRFK járőrei azonnal
elfogták.
A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitánysága kifosztás és lopás bűntett
miatt folytat büntetőeljárást a 40
éves budapesti H. János ellen, aki
2019. július 26-án, délelőtt a Keleti
pályaudvar aluljárójában egy idős
hölgy nyakából kitépte a nyakláncot.
A nyomozás adatai szerint H. János
először követni kezdte a kora miatt
nehézkesen mozgó áldozatát, majd
mikor kellő közelségbe jutott az
asszonyhoz, egy hirtelen mozdulattal
letépte a nyakláncát, és megpróbált
elmenekülni. Az aluljáróban többen
észrevették a bűncselekményt, és
segítségért kiáltottak. A közrendvédelmi főosztály járőrei – akik a
közelben gyalogos szolgálatot láttak
el – meghallották a segélykiáltást, és
a menekülő férfit még az aluljáróban
elfogták. Az intézkedés során a rendőrök megtalálták a nyakláncot is,
amit H. János futás közben eldobott.
A járőrök a férfit előállították a
kerületi rendőrkapitányságra, ahol
a nyomozók azt is megállapították, hogy H. János ugyanaz a férfi,
aki július 22-én Óbudán, a Kunigunda úton szintén egy idős nő

nyakából tépte ki arany nyakláncát.
A férfi akkor egy élelmiszerüzletben
vette észre a 69 éves asszonyt, majd
követte őt az utcára, mellé lépett, és
kiszakította nyakából az ékszert.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság
VII. Kerületi Rendőrkapitányságának nyomozói H. Jánost kifosztás
és lopás bűntett miatt hallgatták ki
gyanúsítottként, és őrizetbe vétele
mellett előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.
Az erzsébetvárosi rendőrök a 83 éves
sértettnek az ékszert visszaadták.

HIRDETMÉNY

Közérdekű

Közbiztonság

Idős áldozatait kereste

HIRDETMÉNY
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A végéhez közelít a volt Olof
Palme-ház műemléki rekonst
rukciója, a Városliget legrégibb
és egyben legimpozánsabb
épületének helyreállítása.
A neoreneszánsz stílusú épület
2017 novemberében indult
műemléki felújítása komoly
értékmentés, hiszen a század
forduló egyik nagy értékű
hazai építészeti mementóját
sikerült most az eredeti, Pfaff
Ferenc által jegyzett tervek
alapján helyreállítani.
Az épület felújítása során arra törekedtek,
hogy visszaállítsák a ház eredeti térszerkezetét, elbontották az utólagos toldásokat,
és a főbejárat is visszakerült az eredeti,
Hermina út felé néző oldalra. Elkészült
az új tetőszerkezet is, mely az épület két
szárnya fölött hatalmas üvegfelületeket
kapott, így természetes fény is bevilágítja
a belső tereket. A homlokzaton több tucat
restaurátor munkája nyomán újultak meg
a gazdag Zsolnay díszítések.

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

Komplex csomag az ideális testsúly eléréséhez

Az Erzsébetváros Szíve program keretein belül, VII. kerület Önkormányzatának a támogatásával a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
egy közel két hónapos, térítésmentesen igénybe vehető programot hirdet
mindazoknak, akik szeretnének életmódot váltani és a számukra ideális testsúlyt elérni. Mindezt okosan és egészségen tehetik és sajátíthatják el a készséget, hogy a továbbiakban otthonukban is tudják alkalmazni és tovább vinni a
megtanultakat. Ehhez segítséget nyújtanak gyógytornászaink, dietetikusunk
és pszichológusaink is.
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 27. (péntek), 13:00 óra
Jelentkezni személyesen: A Mozgáscentrumban
(1071 Bp. Lövölde tér 7, bejárat a Király utca felől)
Feltételek:
• VII. kerületi lakcím vagy VII. kerületi munkáltatótól munkáltatói igazolás
• minimum 25-ös testtömeg index
• orvosi igazolás (nyomtatvány a Mozgáscentrumban elérhető)
• alkalmassági beszélgetés kollégáinkkal
Bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal.
A részvevők október 7-től november 29-ig a következő
programokon fognak részt venni:
• DIETETIKAI TANÁCSADÁS
• PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS
• KÜLÖNBÖZŐ CSOPORTOS MOZGÁSPROGRAMOK
A részvétel korlátozott létszámban 12 fő számára elérhető, a felvételről
minden esetben értesítjük a jelentkezőket.
Elérhetőségek:
Mozgáscentrum 1071 Bp. Lövölde tér 7, bejárat a Király utca felől
Email: mozgascentrum@bjhuman.hu Tel: 06 1 321 0635 Facebook: Erzsébetváros szíve program

MOZGÁSCENTRUM

Minden korosztály számára változatos programok
szakképzett oktatók vezetésével
KISMAMA TORNA
Hétfő: 17:00-17:45
Csütörtök: 15:00-16:00

TAI CHI – HALADÓ
Szerda: 17:00-19:00

REGGELI TORNA
DOLGOZÓKNAK
Kedd: 07:00-08:00
Csütörtök: 07:00-08:00

GERINCTORNA
Hétfő: 15:00-15:45,
Kedd: 13:30-14:15
Szerda: 12:30-13:15
Csütörtök: 10:30-11:00,

KARDIOLÓGIAI TORNA
Kedd: 14:15-15:00
Szerda: 13:15-14:00
Csütörtök: 11:00-11:30,
17:15-18:00

Szeptembertől újra induló programjaink:
LÚDTALP ÉS TARTÁSJAVÍTÓ
TORNA GYERMEKEKNEK
Hétfő: 16:00-16:45

SENIOR TORNA
Szerda: 8:00-9:00, 9:00-10:00
Péntek: 8:00-9:00, 9:00-10:00

ALAKFORMÁLÓ TORNA
Csütörtök: 9:00-10:00

FITTBALL TRÉNING
Kedd: 16:45-17:45
Csütörtök: 10:30-11:15

A részvétel minden VII. kerületi lakos számára
térítésmentes!
Előzetes bejelentkezés szükséges!
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Érdeklődni és bejelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
MOZGÁSCENTRUM
Cím: 1071 Bp., Lövölde tér 7. (Bejárat a Király utca felöl)
Telefon: 06-1/321-0635 E-mail cím: mozgascentrum@bjhuman.hu

VÁRUNK MINDEN KEDVES JELENTKEZŐT!
szú évtizedek után végre eredeti értékéhez
méltó gondoskodást kapott, visszanyerte
autentikus külsejét, és így ismételten a
főváros egyik legkülönlegesebben díszített
épületeként várja majd a látogatókat.
Az 1250 négyzetméter alapterületű épület kulturális közösségi térként újul meg:
interaktív kiállítótérrel, mélyföldszintjén
pedig egy kisebb előadóteremmel, mely
elsősorban múzeumpedagógiai foglalkozások helyszíne lesz. A kiállítási tér mellett
az épületben helyet kap a századforduló

hangulatát megidéző, Zsolnay kerámiákkal díszített kávéház is.
A több mint 130 éves épület főbejárata
elé a park tájépítészeti megújításának
részeként egy, a századforduló hangulatát
idéző, 1500 tőből álló rózsakertet is kialakítottak, amelyben egy új Zsolnay-díszkút
is helyet kapott. Padok, színes növénykiültetések tarkítják a területet, hogy az
ide érkezők nyugodt környezetre leljenek:
virágokkal, szökőkúttal, beszélgetésre és
elcsendesedésre is alkalmas helyekkel.

Ha esik, ha fúj,
akkor nem mentek
a játszótérre…
És játszóházba?
Hétfőtől vasárnapig 8-20 óráig várunk Benneteket a 1074 Budapest, Dob u. 27.
(bejárat a Dob u. 29. felől) alatti

VARÁZSDOBOZ JÁTSZÓHÁZBAN!
Csúszdáznátok? Trambulinon ugrálnátok? Kúsznátok, másznátok?
Nálunk azt is lehet!
Kisjárművekkel, csocsóval, léghokival, vagy akár építőkkel,
kirakóval játszanátok?
Természetesen az is van!
És megannyi felfedezésre váró új játék…
Szívesen meghívnád a barátaidat egy szülinapi bulira, de kicsi a lakás?
Itt biztosan elfértek!
Szeretettel várunk kedvezményes árakkal (Erzsébetváros Kártya elfogadóhely),
és hosszú nyitva tartással.
Gyere el hozzánk, ha valami újdonságra vágysz, vagy ha süt, ha esik, ha fúj! :)
TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK: E-mail: varazsdobozjatszohaz@bjhuman.hu, tel.: +36 1/266 0485
Keressetek minket a Facebookon is, ahol friss információkkal és aktualitásokkal várunk Titeket!
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Az intenzív irtási program elsôként azokat a terüle- logójával ellátott munkaruhában végzik az irtási tevéprogram?
Kérjük, hogy mûködjön együtt az RNBH Konzorcium
teket érinti, ahonnan az elmúlt hónapokban több la- kenységet.
munkatársaival, és biztosítsa bejutásukat a kezelendô
Az
intenzív
irtási program elsôként
azokat aérkezett.
terülekossági
patkányészlelésrôl
szóló bejelentés
Kérjük,
hogy
mûködjön
együtt
az RNBH Konzorcium
területre!
Kérjük,
hogy nem
megalapozott
riasztással
teket
érinti,
elmúlt
Így most
az ahonnan
I., V., VI.,az
VII.,
VIII., hónapokban
IX., XIII., XIV.,több
XIX.laés munkatársaival,
és biztosítsa
a kezelendô
a munka hatékonyságát
senkibejutásukat
ne mérsékelje!
kossági
patkányészlelésrôl
bejelentésAérkezett.
XX. kerületekben
kerül sor szóló
beavatkozásra.
felsorolt területre!
Kérjük, hogy nem megalapozott riasztással
Így
most az I., V.,
VI., VII.,
VIII., IX.,
XIII., XIV.,szerint
XIX. és8
kerületekben,
a leírt,
egységes
módszertan
4.munka
ne nyúljunk
a kihelyezett
a
hatékonyságát
senki
ne
mérsékelje!
XX.
kerületekben
sor beavatkozásra.
A program.
felsorolt
hónap
alatt kerülkerül
végrehajtásra
az intenzív
rágcsálóirtószerhez!
kerületekben,
a leírt,
módszertan
szerint
8
4. ne nyúljunk a kihelyezett
Ezen felül azonban
az egységes
RNBH Konzorcium
a város
teljes
A rágcsálóirtószer
kihelyezése csak úgy lehet eredméhónap
alatt
kerül végrehajtásra
intenzív program.
rágcsálóirtószerhez!
területén
továbbra
is végez irtásiaz
tevékenységet
lakosnyes,
ha illetéktelenek nem nyúlnak sem az irtószerEzen
felül
azonban
az
RNBH
Konzorcium
a
város
teljes
sági bejelentések és saját felderítése alapján is.
Ahez,
rágcsálóirtószer
kihelyezése
csak Az
úgyirtószer
lehet eredmésem a patkányetetô
ládához.
etetôláterületén továbbra is végez irtási tevékenységet lakosnyes,
ha
illetéktelenek
sem az irtószerdából történô kiszórása,nem
és anyúlnak
láda áthelyezése
tilos!
sági bejelentések és saját felderítése alapján is.
hez, sem a patkányetetô ládához. Az irtószer etetôládából történô kiszórása, és a láda áthelyezése tilos!
Együttmûködését köszönjük!
Együttmûködését köszönjük!
Fôvárosi Önkormányzat

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Fôvárosi Önkormányzat

Nemzeti Népegészségügyi Központ
RNBH Konzorcium
RNBH Konzorcium
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KÖZ L EMÉNY

Az épület megújításának előkészítési fázisában minden részletre kiterjedő restaurátori terv készült annak érdekében, hogy a
ház homlokzatának patinás, színes-mázas
díszítéseit az eredeti, több mint 130 éves
állapotoknak megfelelően állítsák helyre.
A városligeti épületen keverednek a reneszánsz motívumok és a középkori templomokat idéző faunfejek, de egyiptomi és
görög nőalakokat, valamint perzsa szárnyas oroszlánokat is felfedezhetünk a gazdagon díszített homlokzaton. A növényi
indák, sárkányos virágvázák és szárnyas
oroszlánok között több helyen is feltűnik
a három nagy reneszánsz művész-géniusz, Leonardo, Raffaello és Michelangelo
arcképe is. Több tucat restaurátor kétéves
munkájának köszönhetően a ház hos�-

KÖZÖSEN KÖNNYEBB

Ajánló

Hirdetés

Barangolás az aranykorban
Millennium Háza néven nyit újra a volt
Olof Palme-ház a Városligetben

2019. szeptember–október havi programok

szolg áltatá s

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

2019. október 8. kedd 16:00 órától
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 20. péntek 16:00 óra

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A

AZ ESEMÉNY FŐVÉDNÖKE:

Ajánló

e-mail-ben:
regisztracio@eromuvhaz.hu

Énekelje el kedvenc dalát,
szavalja el legkedvesebb
versét, mutassa meg
tehetségét!

telefonon:
+36 1 413 3550
vagy személyesen a
1077 Wesselényi utca 17.
4. emeletén

TÖLTSÜK EGYÜTT AZ IDŐSEK VILÁGNAPJÁT!

A ZENE VILÁGNAPJA

C5 M40 Y100 B0

C100 M65 Y20 B5

SZEPTEMBER 20-22.

4–13.
Design hét (Négyszoba Galéria)

21. szombat
¡ 16.00
Gang koncert – Erkel Ferenc vegyes
kar, KVV kamarakórus, Espiro kórus
(Svédország)
¡ 18.00
A KVV kamarakórus és az Espiro kórus
közös hangversenye

8. kedd
¡ 16.00
Idősek Ki mit tud?-ja és Volt egyszer egy
Király Színház operettdélután

22. vasárnap
¡ 17.30
A Bogdán Norbert zenekar koncertje
¡ 19.00
Az Oláh Kálmán quartet koncertje

17. csütörtök
¡ 18.00
Mendelssohn: OKTETT
Kiss-Domonkos Judit csellóművész és
vendégei

28. szombat
¡ 18.00
Háy János: Kik vagytok ti? – könyvbe
mutató és beszélgetés

18. péntek
¡ 18.00
Irodalmi est: Dragomán Györggyel
Moderátor: Veiszer Alinda

MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS
KÖZPONT

SZEPTEMBER 20., 13.30 és 14.30
ZENÉS MESÉK
MATUZ GERGELY:
• A kismalac és a farkasok
• A róka és a varjú
• A béka és a tehén

SZEPTEMBER 21., 18.00 ÓRA
A KVVKAMARAKÓRUS ÉS AZ
ESPIRO KÓRUS (SVÉDORSZÁG)
KÖZÖS HANGVERSENYE
A SZERELEM JEGYÉBEN

SZEPTEMBER 21., 15.00-16.30
CSALÁDI PROGRAMOK

C5 M40 Y100 B0

A belépés díjtalan, regisztrációhoz kötött:
regisztracio@eromuvhaz.hu

SZEPTEMBER 20., 18.00 ÓRA
GANG KONCERT
FOUR BONES QUARTET
Belépő: 500 Ft

C100 M65 Y20 B5

A belépés díjtalan

SZEPTEMBER 22., 17.30 ÓRA
GANG KONCERT
BOGDÁN NORBERT ZENEKAR
Belépő: 500 Ft

SZEPTEMBER 22., 19.00 ÓRA
AZ OLÁH KÁLMÁN QUARTET
KONCERTJE
Belépő: elővételben 1000 Ft,
a koncert előtt 1200 Ft

> HANGSZERSIMOGATÓ A MOLNÁR
ANTAL ZENEISKOLA TANÁRAIVAL
ÉS HANGSZEREIVEL
> NÉPI HANGSZEREK KÉSZÍTÉSE
A KENDERKÓC NÉPI JÁTSZÓHÁZBAN:
BÜRÖKDUDA, TERMÉSCSÖRGŐ,
ZUGATTYÚ
A belépés díjtalan!

SZEPTEMBER 21., 17 ÓRA
A LEGENDÁS ’50-ES ÉVEK! –
SZÓRAKOZTATÓ ROCKTÖRTÉNET HEGYI GYÖRGGYEL ÉS
GAÁL CSABA BOOGIE-VAL

SZEPTEMBER 21., 16.00 ÓRA
GANG KONCERT
ERKEL FERENC VEGYESKAR,
KVVKAMARAKÓRUS,
ESPIRO KÓRUS

OKTÓBER

21. szombat
A zene világnapja a K11-ben
¡ 15.00–21.00
Családi programok: népi hangszerek
készítése, zenei játékok
¡ 17.00
A legendás 50-es évek – Hegyi György
és Gál Csaba Boogie
¡ 20.00
A TALAMBA ütőegyüttes koncertje

1. és 15. kedd
¡ 16.00
Gold Zumba Klub – könnyített zenés
torna mozgásukban akadályozottaknak
és örökifjaknak

22. vasárnap
¡ 18.00
A Shpyljasti Kobzari ukrán együttes
koncertje

10. csütörtök
¡ 19.00
Bácskai Juli Pszichoszínháza
Szereplők: Gryllus Dorka és
Wunderlich József

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

A belépés díjtalan!

1075 Budapest, Király utca 11.

Wesselényi17
tel.: 06 1 413 3550

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

www.k11.hu |

26. csütörtök
¡ 19.00
Bézs-estek – a www.radiobezs.hu
nyilvános műsorfelvétele
27. péntek
¡ 20.00
Az Áll-A-TOK? zenekar koncertje
Sztárvendég: Tátrai Tibor

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

MAGYARSÁG HÁZA – 1051 BUDAPEST, ZRÍNYI U. 5.
magyarsaghazainfo@gmail.com
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3. csütörtök
¡ 18.00
Képek cím nélkül – Seres László
kiállításmegnyitója

Nyugdíjasokat
keresünk
telefonos munkára,
illetve aktív korúakat
másodállásba.

16. szerda
¡ 19.00
Legendás 60-as évek– Hegyi György
és Novai Gábor
18. péntek
¡ 20.00
Jazzklub: Szőke Nikoletta Quartet
22. kedd
¡ 18.30
Meseterápia klub Boros Lucával

2019. szeptember–október havi programok
Cím: 1077 Budapest, Csányi utca 5. • www.erzsitt.hu
e-mail: csanyi5@eromuvhaz.hu • Tel.: 06 (1) 369-3688
22. vasárnap
Csányi5 a Judafesten
¡ 16.00
Főzzünk Fűszeres Eszterrel!
¡ 15.00–15.30 és 16.00–16.30
A zsidó hagyomány a Történeti Tárban

SZEPTEMBER 22., 18 ÓRA
VIRTUÓZ KOBZOSOK –
SHPYLJASTI KOBZARI UKRÁN
EGYÜTTES KONCERTJE

Sokszínű programmal vár mindenkit
szeptemberben is a Magyarság Háza.

facebook.com/Magyarsag.Haza.2011/

26. csütörtök
¡ 18.00
Lajos utca 163. – Az óbudai zsinagóga
és közössége – Könyvbemutató

Belépőjegy vásárlása: elővételben a jegy.hu-n vagy a helyszínen,
illetve az előadás napján a helyszínen

2019. SZEPTEMBER 25. 19:00

Erzsébetváros Kártyával 20% kedvezmény

SZEPTEMBER 21., 20 ÓRA
TOUR DE DRUMS – A TALAMBA
ÜTŐEGYÜTTES KONCERTJE

fotó: Dobó László

A BŐGŐS FIA MEG
AZ ÖRD GÖK

10. csütörtök
¡ 18.00
Olvasókör Szabó T. Annával

magyarsaghaza.net

SZEPTEMBER

A belépés díjtalan

SZÍNHÁZ

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

Jegyár: 500 Ft

Jegyár: 1000 Ft

6. vasárnap
¡ 15.00
Apás nap – A kihívások délutánja
Versenyek, mókázás, nyereményjáték.

SZEPTEMBER

29. vasárnap
¡ 14.30
Zsidó helytörténeti séta Deák Gáborral

OKTÓBER

2. szerda
¡ 18.00
A Kibic Magazin Irodalmi Szalonja
kóstolóval

3. csütörtök
¡ 18.00
Zsidó különlegességek
6. vasárnap
¡ 19.00
Nádasdy Ádám és Nádasdy Vilma
magyar nótaestje
10. csütörtök
¡ 18.00
A Rumbach utcai zsinagóga felújítása
13. vasárnap
¡ 10.00
Séta, kóser kóstolóval, Fűszeres Eszterrel
¡ 17.00
Történetek egy családi albumból
A Centropa Alapítvány kiállításmegnyitója
20. vasárnap
¡ 14.30
Zsidó helytörténeti séta Deák Gáborral

Er z s éb e t város 2019. szep tem b er 19.

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

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

2019.szeptember–október havi programok

24. kedd
¡ 18.30
Meseterápia klub Boros Lucával

YOUR NAME

26

JELENTKEZÉS:

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

i ng atl an

Jelentkezés:
keddenként 10-11 óra,
szerdánként 16-17 óra,
szombatonként 11-12 óra
között.
(Blaha Lujza térnél) Stáhly u. 13.
21-es kapucsengő
Er z s éb e t város 2019. szep tem b er 19.

Közös képviselő társasházak
kezelését vállalja korrekt
áron megbízható munkával.
Kapuváry Eszter: 06 (70) 6273494
Gyógypedikűrös házhoz megy hétvégén is. 30 év tapasztalattal, fér
fiaknak is. Tel.: 06 (20) 938-9031
Gondozást vállalna szociális
szférában dolgozó hölgy egyedülálló, gyermektelen személynél,
ingatlanáért. Megegyezés kölcsönös bizalom alapján. Tel.: 06 (20)
326-9396
Faablakok- és ajtófelújítás,
thermo-üvegcsere, valamint
műanyag ablakcsere megrendelhető: 06 (70) 279-1876
Ingatlanirodánk eladó budapesti
lakásokat/házakat keres ügyfeleinek. Gyorsan vevőt hozunk,
jutalék 3%, ügyvéd ingyenes.
Ismerősének lakása eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot kap! Laurus
Ingatlan, Tel.: 06 (20) 960-0600
Expressz teljes körű kéményjavítás, -bélelés, -építés, 5 év garanciával szakvéleményeztetéssel.
25 éve a lakosság szolgálatában
Kéményszerviz 1989 Kft. 06 (20)
499-7902, kemenyszerviz@
hotmail.hu
Házhoz megyek! Fogsor készítését és javítását garanciával vállalom. Hívjon bizalommal! Tel.: 06
(20) 980-3957
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

Pénzt adok! Életjáradékot
kötnék ottlakás nélkül, leinformálható vagyok. Visszahívom! Köszönöm! H.B. Tel.: 06
(20) 528-2532
Gyógypedikűrt-manikűrt vállalok, hívásra házhoz megyek.
Ingyenes kiszállás. Tel: 06 (30)
242-9507
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdókád-wc: 25 000 Ft-tól, kamerás
csővizsgálat 25 000 Ft-tól,
festés-tapétázás. Tel.: 06 (70)
250-9132
Eltartási szerződést kötnék idős
emberrel. Családtagként vállalom. Tel.: 06 (70) 202-2624
Kéménybélelés, kondenzációs
kazánok bekötése, szerelt kémény építés, szakvélemény ügyintézés. Tel: 06 (20) 327-1888
Eltartási, illetve életjáradéki
szerződést kötnék idős hölg�gyel, úrral, akiknek anyagi segítségre vagy ápolási segítségre
lenne szükségük. Aki egyedül
érzi magát, hívjon. 06 (70) 3818029
Kulturált, egyedülálló, autóval
rendelkező fiatalember minden
jellegű otthoni munkák elvégzését, idősek fuvarozását vállalja.
Tel.: 06 (70) 551-2881
Megfelelő anyagi háttérrel rendelkező fiatalember életjáradékot,
gondozást vállal hosszú távú
befektetés céljából. Tel.: 06 (70)
551-2881
Gyűjtő venne bélyeggyűjteményt, régi postai képes levelezőlapot. Tel.: 06 (20) 522-5690,
06 (1) 322-8439
Ingatlant vásárolnék eltartási
szerződéssel. Jelentkezzen, ha
segítőkész emberre van szüksége:
06 (70) 361-5492

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!
w w w. er z s eb e t var os . hu

Hirdetés

www.w17.hu oldalon

Vattamány Zsolt

Erzsébetváros polgármestere

OKTÓBER

* A belépőjegyek áráról érdeklődjön telefonon vagy személyesen!

ERZSÉBETVÁROSI
IDŐSEK KI MIT TUD?-ja

SZEPTEMBER

•
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Hirdetés
28
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