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Erzsébetváros az idén is megszervezte a nagy népszerűségnek örvendő önkormányzati napközis tábort, 
amelynek keretén belül a Brunszvik Teréz Óvoda óvodásai pihenhettek a szlovákiai ružinai üdülőben. 
A gyermekek és szüleik egyaránt nagyon örültek, hogy egy ilyen csodálatos üdülőközpontban tölt-
hették el a nyári szünidő egy részét. Az önkormányzat célja a táboroztatással, hogy segítse a kerületi 
intézménybe járó gyerekek családjait, hiszen ameddig a szülők dolgoznak, a táborban teljes felügyelet 
alatt vannak a gyermekek, és napi ellátást is biztosítanak számukra. 
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Termelői piac nyílt a VII. kerületben
Friss, magyar termékek – első ízben Erzsébetvárosban, 
hazai termelőktől

Erzsébetváros önkormányzatának kezdeményezésére termelői piac nyílt a Rózsák terén, melynek 
célja, hogy heti rendszerességgel hazai kis- és őstermelők legkiválóbb élelmiszereit s portékáit 
tegye elérhetővé a kerületiek számára. Gyönyörű környezet, minőségi termékek, jó hangulat és 

általános elégedettség – a szervezők ter-
vei szerint hosszú távon.

Az első alkalommal megrendezett VII. 
kerületi termelői piac Rónaszékiné 
Keresztes Monikának, Erzsébetváros 
alpolgármesterének kezdeményezésére, 
Bartusné Benedek Barbara és Ripka 
András kerületi képviselők segítségével, 
valamint a Magyar Piac Szövetkezet 
szakmai támogatásával jött létre. Utóbbi 
szervezethez köthető többek közt a kőbá-
nyai, valamint a Vidékfejlesztési Minisz-
térium épületének tövében megrendezett 
termelői piac is, melyek sikerén felbuz-
dulva döntött úgy az önkormányzat: 
legyen termelői piaca Erzsébetvárosnak 
is. A tervek szerint szombatonként, reg-
gel nyolc órától délután háromig várják 

majd a termelők a vásárlókat kiváló hazai ízekkel – gyümölcsökkel, zöldségekkel, tejtermékekkel, 
húskészítményekkel, édességekkel, süteményekkel és frissítő sörökkel –, valamint kézműves termé-
kekkel, egészen addig, míg a rossz idő be nem köszönt.

– A cél, hogy minél több gazdatermék jusson el a városba, s ezáltal is erősítsük a vidék és a főváros 
közti kapcsolatot – mondta Konrád Istvánné, a Magyar Piac Szövetkezet elnöke az első piacnap 
után. – Jó hangulat és rendkívül sok vásárló látogatott ki a Rózsák terére, ugyanakkor azok sem 
maradtak le semmiről, akik nem, eset-
leg későn értesültek a kezdeményezés-
ről. A termelői piac hosszú távon, kibő-
vített programokkal és lehetőségekkel 
várja majd az érdeklődőket. A hideg idő 
beköszöntével, reményeink szerint, már 
zárt helyen – tette hozzá.

Akadálymentes 
az önkormányzat
Megvalósult Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala Erzsébet krt. 6. szám alatti épüle-
tének komplex akadálymentesítése. A beruházáshoz az önkormány-
zat az Új Széchenyi Terv Közép-magyarországi Operatív Program 
Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesí-
tés) elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott, KMOP-4.5.3-10-11-
2011-0042 azonosítószámú pályázatával nyert el támogatást.  

Az Erzsébet körúti irodaház épületének adottságai miatt minden, 
jelenleg ügyfélfogadásra is használt helyiség akadálymentes elérhető-
ségének biztosítása rendkívül nagy anyagi ráfordítást igényelne, ezért 
a projekt keretében a földszint, illetve az első emeleti ülésterem és 
házasságkötő terem lett akadálymentesítve.

Az önállóan megközelíthető egységek közül az Ügyfélszolgálati 
Iroda bejáratát építették át. Akadálymentesítették a főbejáratot is, s 
az épület földszintjén is akadálymentes ügyfélszolgálati pultok kerül-
tek kialakításra. Az adócsoport irodablokkjának átalakításával az 
okmányirodához kapcsolódóan akadálymentes mosdó létesült, mely 
valamennyi szervezeti egységet kiszolgálja.

Akadálymentesítve lett továbbá a félemeleti szintet összekötő lép-
cső. A lépcső mellé korlátliftet  és kétsoros korlátot helyeztek.

A meglévő lift kialakítása megfelelő az akadálymentes haszná-
lathoz. Az első emeleten a kétszárnyú közlekedőajtó, valamint a 
házasságkötő terem és az ülésterem ajtói lettek átalakítva. Az info-
kommunikációs akadálymentesítés érdekében mobil indukciós 
hurkok kerültek beszerzésre, az ülésteremben telepített indukciós 
hurokrendszert építettek be.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638
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Pályázati felhívás
 
A Dob Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet óvoda
pedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2012. szeptember 3. – 2013. augusztus 31.-ig tartó közalkalmazotti 
jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1077 Budapest, Dob utca 95.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodai nevelés a Differenciált Óvodai Bánás-
mód nevelési programmal
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskolai, óvodapedagógusi végzettség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Főiskolai, óvodapedagógusi végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget, előző munkaviszonyt igazoló okirat
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 17.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Illés Istvánné részére a dobovoda@citromail.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat – 2012. július 30.

sidó Nyári Fes tivál
2012. augusztus 26. - szeptember 4.

www.zsidonyarifesztival.hufacebook.com/zsnyf

JEGYEK KAPHATÓK: vagy www.zsidonyarifesztival.hu

INFORMÁCIÓ: Fesztivál Jegyiroda, 1074 Budapest, Dohány u. 2. 
(a Dohány utcai zsinagógánál) Telefon: 413-5531 I Fax: 462-0478 - E-mail: zsikk@aviv.hu 
A Zsidó Nyári Fesztivál rendezője:  Budapesti Zsidó Hitközség Idegenforgalmi és Kulturális Központja. 
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

...és még sokan mások!

A Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertje
vendégek: Yoav Levanon – 8 éves izraeli zongoraművész, 

Pusker Júlia és Pusker Ágnes 
2012. augusztus 26. 1900

Dohány utcai zsinagóga 

Tzomet Zenekar koncertje
2012. augusztus 27. 1930

Rumbach utcai zsinagóga

Társtaláló - Gerendás Péterrel 
Kánya Kata beszélget
2012. augusztus 27. 1930

Goldmark terem

Cinema szimfónia - 
a Miskolci Szimfonikus Zenekar 

filmzene estje
közreműködik: Korcsolán Orsolya és Brasch Bence

vezényel: Kovács László
2012. augusztus 28. 1900

Dohány utcai zsinagóga

Budapest-Brooklyn 
László Boldizsár, Kozma Orsi és Szűcs Gabi

2012. augusztus 28. 1900

Uránia Nemzeti Filmszínház

Balog József zongoraestje 
vendég: Fekete László

2012. augusztus 28. 1930

Rumbach utcai zsinagóga

Shlomo Bar és a Habrera Hativeet
2012. augusztus 29. 1900

Dohány utcai zsinagóga

Lámpafény - Harcsa Veronika estje
vendég: Kulka János

2012. augusztus 29. 1900

Uránia Nemzeti Filmszínház

SABRE Zenekar estje
2012. augusztus 30. 1930

Goldmark Terem

Falusi Mariann - Ulpius dalszínház - 
avagy mit ér az Antal, ha Szerb

2012. augusztus 30. 1900

Uránia Nemzeti Filmszínház

Egy világ - Horgas Eszter és Horgas Ádám estje
közreműködik a ClassJazz Band
2012. szeptember 1. 2100

Uránia Nemzeti Filmszínház

Budapest Klezmer Band - sztárvendég: Bíró Eszter
2012. szeptember 3. 1900

Dohány utcai zsinagóga

Budapesti epizód - monodráma Karády Katalin életéről
2012. szeptember 3. 1930

Goldmark terem

Jubileumi gálaest - a tolerancia jegyében 
házigazda: Kulka János

2012. szeptember 4. 1900

Dohány utcai zsinagóga

185x124_erzsebetvarosi lap.indd   1 2012.08.04.   11:01

Újra segítség az elsősöknek!
Tavaly több mint száz tanszercsomagot adtak át az iskolák évnyitóján 
Erzsébet városban az iskolakezdő diákoknak. 

Az idén újra segítséget nyújt Erzsébetváros önkormányzata egy elsősöknek 
összeállított tanszercsomaggal, ami a családok iskolakezdését hivatott meg-
könnyíteni. 

A kezdő tanszer-
csomagban minden 
alapfelszerelés megtalál-
ható, ami egy elsőosz-
tályos iskolakezdéséhez 
szükséges. 

A csomagok átadására 
idén is a tanévnyitókon 
kerül majd sor.

Jótékonysági 
kórházfelújítás
Az idén 20 éves Poli-Farbe festékgyár és a 
budapesti Szín-Ker Kft. közösen, a Kinél 
fessünk? Jótékonysági Program keretén belül 
a Péterfy Kórház Krízis-Intervenciós Osztá-
lyának folyosóit és társalgóját is felújította. 
Az eseményen jelen volt Gombos Edina, a Tv2 
műsorvezetője, aki kivette részét a munkából, 
és segített a falfestésben. A jótékonysági prog-
ram célkitűzése volt, hogy közös összefogással 
szebb és egészségesebb környezetet teremtsen 
azokon a helyeken is, ahol a gyógyulás és a 
rehabilitáció az elsődleges cél. A festékgyár 
600 m2 falfelületre elegendő festéket biztosí-
tott a kórháznak. 

A kép illusztráció

GYEA akció  
a Gozsdu-udvarban

Magyarországon közel  
120 000 gyermek él mély-
szegénységben, közülük 
20 ezer gyermek éhezik. 
Ezekben a családokban 
komoly gondot okoz a 
mindennapi megélhetés, a 
gyerekek fizikai léte múlik 
azon, hogy az iskolában, 
óvodában kedvezményesen, 

illetve ingyenesen jutnak ennivalóhoz. Számukra a legveszélyezte-
tettebb időszak a hétvége és az iskolai szünetek időszaka, amikor 
az ingyenes étkeztetés nem áll rendelkezésükre. A Gyermekét-
keztetési Alapítvány (GYEA) ezért rendezi meg évek óta az „Adj, 
hogy ehessenek!” figyelemfelkeltő kampányát, melyre az idén 
július 26-án a Gozsdu-udvarban került sor. Az eseményen részt 
vett Bartusné Benedek Barbara képviselő asszony, aki elmondta: 
„Erzsébetváros önkormányzata igyekszik minden lehetőséget 
megragadni a segítségnyújtásra, ezért örömmel fogadtuk az 
alapítvány felkérését a közreműködésre.” Majd megköszönte az 
önkormányzat Szociális Irodája, az Erzsébetvárosi  Esély Család-
segítő Szolgálat, a Hetedhét Gyermekjóléti Központ, valamint a 
Gyámhivatal kollégái által végzett szervező munkát, mely által a 
segítség az arra leginkább rászorulókhoz juthatott el.

Újabb segítségnyújtás 
a rendőrségnek
Erzsébetváros önkormányzata újabb két személygépkocsival 
segíti a VII. kerületi rendőrség munkáját. Vattamány Zsolt 
polgármester elmondta, hogy az autók beszerzésének célja a 
bűnmegelőzés hatékonyságának növelése, valamint a kerület-
ben élők biztonságérzetének erősítése. „Reményeink szerint 
a már eddig is javuló kerületi bűnügyi statisztikát tovább 
javíthatjuk, ezáltal biztonságosabbá, élhetőbbé tehetjük a 
lakosság számára Erzsébetvárost” – tette hozzá a kerület első 
embere.

A csomag tartalma:

Fényvisszaverős tornazsák, narancssárga 

és kék színben

 2 db matematika füzet, A/5 lapos, kockás

2 db írásfüzet, A/5 32 lapos, vonalas

1 db kottafüzet, A/5

1 db leckefüzet

12 db-os színesceruza-készlet vastag 

kartonhengerben, ceruzahegyezővel

32 db-os zsírkréta-készlet vastag  

kartonhengerben

1 db vonalzó (20 cm-es)

1 db radír
1 db kéztörlő törölköző (30 x 50 cm)

órarend A/5 méretben
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Hamarosan szavazhatnak
az erzsébetvárosiak!

Még pár nap, és lezárul az a hallgatói pályázat, amelyet Erzsébetváros 
önkormányzata írt ki a VII. kerület, Madách Imre tér és Madách Imre út 
rendezésére. Vattamány Zsolt polgármester hangsúlyozta, hogy a Madách 
Imre térből szeretnének egy igazi kis gyöngyszemet varázsolni, amely 
majd valódi városi térként új értéket hoz létre a városrész számára.

A hallgatói tervpályázat célja, hogy a Madách Imre tér közösségi 
teret biztosíthasson rendezvények céljára, és egyben pihenő funkciót 
is ellátva kaput nyithasson Erzsébetvárosra a fővárosiak és az idelá-
togatók számára is. Az önkormányzathoz már rengeteg pályamunka 
érkezett be elbírálásra, de 2012. augusztus 20-ig még van lehetőség 
a jelentkezésre. A határidő lejárta után szakmai bizottság választja ki 
az általa legjobbnak ítélt munkákat, amelyekre a kerületi lakosok is 
leadhatják szavazatukat.

Ön számos fővárosi építési 
projekt megszületésében köz-
reműködött, találkozott-e már 
hasonló kezdeményezéssel, és 
hogyan fogadta? 

A helyi közösségi kezdeményezé-
sek mindig jók. A főváros bármely 
területének szépítése, jobb minő-
ségű kialakítása természetesen 

örömmel tölt el. Egy tér átala-
kításához a szakmai javaslatok 
pályázat keretében való begyűjtése 
általában eredményes, újszerű 
megoldásokat is hoz. Szerencsére 
sok karakteres, egyedi jellegze-
tességgel bíró tér és utca van a 
fővárosban, így mindegyik hely-
szín új szakmai kihívásokat jelent. 
Persze azoknak a téralakításoknak 
a tapasztalatai, amelyekben eddig 
részt vehettem, sokat segítenek. 
Remélem, Erzsébetváros belvárosi 
kapujának kialakítására is számos 
kreatív ötlet születik.
 
Melyek azok a szempontok egy 
ilyen tervpályázat kapcsán, 
amelyek az Ön szakterületét 
leginkább érintik?
Az építészet, a városépítészet a 
téralakítás művészete, legyen 
kisebb vagy nagyobb léptékű 
feladat. Mindig a teret használó 
emberek nézőpontját tartom a 
legfontosabbnak, hogy akik hasz-

nálják, jól érezhessék magukat az 
adott környezetben. Alakuljon át a 
tér úgy, hogy az elvárt igényeknek 
maximálisan megfeleljen, és ezt 
esztétikus, praktikus megoldások 
szolgálják a legkisebb részletekben 
és a koncepcionális elemekben 
egyaránt!
 
Ön aktívan részt vett több 
városrehabilitációs program-
ban, mit gondol, a Madách tér 
felújításában milyen lehetőségek 
vannak?
Bízom benne, hogy a pályázat 
a Madách tér rendezésére olyan 
kreatív ötletek sorát fogja feltárni, 
amelyek kellő kínálatot adnak a 
közösségnek és az önkormányzat 
vezetőinek a legmegfelelőbb terv 
elkészítéséhez. Kiemelt szempont-
nak tartom, hogy a felújított tér 
a körút mentén Erzsébetvárosba 
bevonzó, hívogató kapu legyen, 
ugyanakkor az itt lakóknak is 
kedvelt helyévé válhasson. 

A tervpályázati kiírás és további 

információk, valamint a pályázat 

mellékletei letölthetőek a Budapesti 

Műszaki Egyetem Urbanisztika 

Tanszékének honlapjáról: 

www.urbanisztika.bme.hu 

„Alakuljon át a tér úgy, hogy az elvárt igényeknek maximálisan megfeleljen, 
és ezt esztétikus, praktikus megoldások szolgálják a legkisebb részletekben 

és a koncepcionális elemekben egyaránt!”

Dr. Sersliné Kócsi Margit
állami főépítész
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Fontosabb információk 
a tanévkezdéshez

Hamarosan itt a nyár vége, és elkezdődik a 2012/2013-as őszi félév. Az 
iskolák és óvodák által kiadott tájékoztatókkal szeretnénk egy kicsit segíteni 
abban, hogy felkészültebbek legyünk gyermekeink tanévkezdésére.

Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, 
Szakiskola és Szakközépiskola

Székhely: 1073 Budapest, Kertész u. 30., tel.: 06 (1) 322-7694
Telephely: 1077 Budapest, Dob u. 85., tel.: 06 (1) 322-6833
e-mail: info@erzsebetvarosiiskola.hu
www.erzsebetvarosiiskola.hu

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!
A Dobsuliban az alábbi időpontokban várjuk Önöket:
Az aug. 27–31-ig tartó nyári, napközis ügyeleti napokra 
augusztus 15-én 9.00–10.00 óra között lehet befizetni.

Ebédbefizetés: augusztus 22. 8.00–16.00 óráig (szeptem-
ber 3-tól érvényes).

Pót ebédbefizetés: augusztus 27-én 8.00–16.00 óráig 
(szeptember 3-tól érvényes).

Kedves Szülők! 
Kérjük Önöket, hogy ha rendelkeznek Rendkívüli Gyer-
mekvédelmi Kedvezményről szóló érvényes határozattal 
vagy a Magyar Államkincstár által kiadott nagycsaládos, 
illetve tartósan beteg gyermeknek járó családipótlék-iga-
zolással, az augusztusi ebédbefizetésnél szíveskedjenek 
magukkal hozni és bemutatni! A kedvezményes, illetve 
térítésmentes étkeztetést csak így tudjuk biztosítani.

Tankönyvárusítás: aug. 28-án, 29-én, 30-án mindegyik 
napon 9.00–16.00 óráig.

A 2012/2013-as tanévre szóló tankönyvcsomagok vár-
ható költsége:

Kérjük, hogy a kedvezményes tankönyvvásárláshoz szük-
séges kitöltött igénylő lapot és a térítésmentességet igazoló 
iratokat a tankönyvvásárláskor feltétlenül hozzák maguk-
kal, hogy figyelembe vehessük!

Javító és osztályozó vizsgások konzultációs lehetősége: 
augusztus 24-én 9.00–11.00 óráig. Ekkor megtekinthető a 
beosztás is.

Javító és osztályozó vizsga: augusztus 27-én és 28-án 
8.00 órától. A vizsgára bizonyítvány, íróeszköz, nyári gya-
korlófüzet szükséges! (A javító- és osztályozó vizsga téma-
köreit a bizonyítványosztáskor eljuttattuk a tanulókhoz.) 

Pótbeiratkozás: augusztus 28-án és 29-én 9.00–15.00 óráig.

A 2012/2013. tanév első tanítási napja:
szeptember 3-án 8.00 óra (érkezni 7.45-re kell) (1–4. óra).

Az 1. napon 8.00–11.40-ig lesz tanítás, utána napközit 
biztosítunk.

Az 1. évfolyamon szülői értekezletet tartunk szeptember 
3-án 16.30-kor.

Pót ebédbefizetés szeptember 3-án 7.30–10.00 és 11.40–16.30 
óráig (szept. 10-től érvényes).

Pót tankönyvárusítás szeptember 3-án 10.00–12.00 óráig.

Kérdés esetén az ügyeleti időben szívesen adunk tájékoztatást.

Baross Gábor Általános Iskola

1078 Budapest, Hernád utca 42–46.
Telefon: 06 (1) 344-6635, 06 (1) 342-5708, 06 (1) 322-9016
Fax: 06 (1) 344-6635
www.barossuli.hu
e-mail: hernad42iskola@freemail.hu

Ebédfizetés: 
2010. augusztus 22-e 8–17 óráig (szerda) 20 tanítási napra
Az étkezési hozzájárulás lejáró kedvezményeit a nyáron meg kell 
újítani!

Pótvizsga: 2012. augusztus 29. (szerda) 9 óra

Nefelejcs Óvoda

1078 Budapest, Nefelejcs utca 62.
Telefon: 351-9307, 321-4181, fax: 351-9307
E-mail: info@nefelejcsovi.hu

Étkezés befizetések időpontjai 2012. márciustól decemberig 
terjedő időszakra vonatkozóan:

Befizetés időpontja Befizetés időszaka Napok 
száma

2012. augusztus 22. 2012. szeptember 3–28. 20 nap
2012. szeptember 12. 2012. október 1–31. 21 nap
2012. október 10. 2012. november 5–30. 20 nap
2012. november 7. 2012. december 3–21. 15 nap
2012. december 5. 2013. január 2 – február 1. 23 nap 

Legfontosabb tudnivalók az étkezés befizetésével, illetve 
lemondásával kapcsolatban: 

Az étkezés befizetése minden hónap második hetében az óvoda-
titkárnál történik. A befizetés a következő hónapra vonatkozik.

A gyermek hiányzása esetén is gondoskodnia kell a szülőnek az 
étkezés befizetéséről, megrendeléséről.

A befizetést követő héten pótbefizetést tartunk, amit 
kérünk, hogy csak indokolt 
esetben vegyenek igénybe.

Az étkezés lemondása a 321-
4181 telefonszámon az óvoda-
titkárnál, vagy személyesen az 
erre a célra rendszeresített, étke-
zéslemondó-füzetben történik.

Az étkezés rendelése minden 
nap 10 óráig történik, mely 
másnaptól lép érvénybe.

Az étkezési díj jóváírására csak abban az esetben kerül sor, 
amennyiben Ön eleget tesz az étkezés rendelésével kapcsolatos 
eljárási rendnek.

Csicsergő Óvoda

1077 Budapest, Rózsa utca 32. 
Tel.: 322-1686, 342-8375, fax: 342-8375 
e-mail: csicsergoovi@citromail.hu

Ebédbefizetés rendje
Minden hónap második szerdáján 8–18 óráig. Azok a szülők is 
szíveskedjenek egy aláírás erejéig befáradni az óvodatitkárhoz, 
akik térítésmentesek.

Bóbita Óvoda 
 
1072 Budapest, Akácfa utca 32.
Telefon: 06 (1) 321-3675, 06 (1) 342-7364 
e-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu  
www.bobitaovoda.hu

Ebédbefizetés időpontjai a 2012-es évben:

Ebédbefizetés Pótbefizetés Napok 
száma Mettől-meddig

2012. 08. 28. 2012. 08. 30. 20 nap 2012. 09. 01 – 09. 30.
2012. 09. 11. 2012. 09. 18. 22 nap 2012. 10. 01 – 10. 31.
2012. 10. 09. 2012. 10. 16. 21 nap 2012. 11. 01 – 11. 30.
2012. 11. 06. 2012. 11. 13. 19 nap 2012. 12. 01 – 12. 31.
2012. 12. 04. 2012. 12. 11. 22 nap 2013. 01. 01 – 01. 31.

Ebédmegrendelés ideje az adott napokon: 7.30–9.30 óráig és 
15–17 óráig. Megkérjük a kedves szülőket, hogy a fenti ebéd-
befizetési időpontokat betartani szíveskedjenek a zökkenőmentes 
ebédmegrendelés érdekében.

1.d: 11 500,- 4.m: 6400,- 8.ae: 11 600,-

1.k: 11 500,- 4.k: 9500,- 8.k: 12 000,-

2.m: 10 800,- 5.k: 9300,- 9.: 3500,-

2.k: 8500,- 6.k: 10 200,- 10.: 1000,-

3.m: 11 200,- 7.ae: 11 400,- 11.: szervezés alatt

3.k: 9750,- 7.k: 11 600,-
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Az idén második alakalommal tartja meg Erzsébetváros önkormányzata és 
az Örkény Színház az Örkény kert elnevezésű programot: augusztus 25-én a Madách 
teret lezárják a forgalom elől, és egy napra a kultúra színterévé alakítják. A program 
egyúttal előrevetíti a köztérrel kapcsolatos terveket: az átalakítására a kerület 
vezetése tavasszal írt ki pályázatot egyetemi és főiskolai hallgatók számára. 

Ismét vár az Örkény kert

Erzsébetvárost!Felpezsdítjük
Oktatási- és kulturális programok

Múlt szeptemberben az Örkény kert nevű többnapos 
program keretében tájékoztatta először a nyilvánosságot 
Vattamány Zsolt, a kerület polgármestere a tervekről. 
Szavai szerint forgalomcsillapított, növényesített térré fogja 
alakítani a Madách teret a hetedik kerület vezetése, az 
Erzsébet Terv elnevezésű, hosszú távú fejlesztési program 
keretében.

A tér újragondolásának ötlete az Örkény Színház színészei-
től ered, a hetedik kerület vezetése pedig tavaly az elképze-
lés mellé állt.

Tavasszal – mint arról korábban beszámoltunk – kiírták a 
pályázatot a tér újratervezésére: Erzsébetváros önkormány-
zata nyolc hazai egyetem építészkarán tette közzé azt, hogy 
a nyertes terv alapján adjanak új arculatot a főváros egyik 
központi terének.

Az ötletet Ráday Mihály városvédő, a pályázatok egyik 
elbírálója is üdvözölte, de felhívta a figyelmet arra, hogy 
a forgalomcsillapítással, vagyis a parkoló mellőzésével 
járó esetleges parkolási problémákkal számolnia kell az 
önkormányzatnak. Az élhető terek ideájának megfelelően 

utcabútorokkal, növényekkel teszik a 
járókelők számára nyugodtabbá, ember-
léptékűvé a teret. 

A pályázat két egységet határoz meg 
felújítandó területként: elsődlegesen 
kiemelt tervezési terület a Károly körút 
és a „Madách házak” által közrezárt rész, 
vagyis a Madách tér. Lényeges, hogy itt a 
hallgatóknak az épületek alatti árkádokat 
is figyelembe kell venniük. 

A másik terület pedig az úgynevezett 
„kapuzat” és a Rumbach Sebestyén utca 
közötti szakasz, azaz a Madách Imre út. 
A pályázatok elbírálására szeptemberben 
kerül sor, a megvalósítás 2014-ig várható.

Az egész napos Örkény kert tehát a meg-
újuló köztér „beharangozó” rendezvénye, 
vagyis megmutatja, hogy mivé is alakulhat 
a város egyik központi, kulturális létesít-
ményektől és vendéglátóegységektől zsúfolt 
tere, és miként teheti magáévá azt az utca 

embere. Egy napra műfüvet, növénye-
ket szállítanak a térre, szerves kapcsolatot 
teremtve a környező kávézókkal, éttermek-
kel és a kulturális intézményekkel, így nem 
csupán a kerületiek, de a fővárosiak is élvez-
hetik a város egyik központi terének eddig 
ki nem használt adottságait. 

Az esemény egyaránt lesz családi prog-
ram és a kultúrafogyasztók színvonalas 

találkozója: a Kolompos Együttes muzsi-
kája mellett a Kodály-év jegyében most 
komolyzenei minikoncertet élvezhetnek 
a látogatók. Az eseményen debütál az 
ÖRKÉNY ESTRADE – Az Örkény 
Színház társulatának csapata, de az iro-
dalomszeretők sem maradnak program 
nélkül: Befogad és kitaszít a világ cím-
mel Huzella Péter és Mácsai Pál Villon 
összeállítása hangzik majd el, valamint 
Örkény Egyperceseiből is összeállítást 
hallhatnak az érdeklődők.

A szervezők a gyerekekre is gondoltak: az 
erzsébetvárosi Legenda Egyesület törté-
nelmi játszóházzal készül a legapróbbak 
számára, és Búgócsiga Zenede is muzsikál 
a gyermekeknek.

A színház kapui is megnyílnak: az előcsar-
nokban kiállítással várják az érdeklődőket, 
Szandtner Anna színésznő és csapata pedig 
egy különleges zenei produkcióval készül a 
rendezvényre. 

Színvonalas műsorokkal vette kezdetét az első Örkény kert Egy napra autómentessé vált a tér

Egész nap jelen lesznek 
az Örkény Színház színészei

Szilléry Éva
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Portré

„A felköltözésünk a húgom és az én jövőm miatt történt. A tradicionális kávéházi 
cigányzenét játszó zenészek itt voltak a legnagyobb számban jelen. Az édesapám 
»bekezdett stabilba« – ahogy ezt mi zenész szlenggel mondani szoktuk – a New York 
Kávéházban, amit akkor még Hungária Étteremnek hívtak. Őt követte az egész család.”

„Csak kiállok, és előadom 
a legmélyebb érzéseimet”

Szőke Nikoletta  jazzénekesnő

12
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Szőke Nikoletta 1983-ban született Zalaegerszegen, zenész családban. 
Zenei tanulmányokat csak az érettségi vizsgát követően kezdett el folytatni, 2002 
januárjában.
Középiskolai tanulmányai során külkereskedelmi ügyintézői képesítést szerzett, 
majd felvételt nyert az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karának angol-orosz szakára.
2005 júliusában a mezőny legfiatalabbjaként megnyerte a híres Montreux Jazz 
Festival által meghirdetett, többfordulós Shure Montreux Jazz Voice Competition 
első díját és a közönségdíjat.
2008 októberében megjelent debütáló lemeze Golden Earrings címmel a Gramy 
Records gondozásában.
2009 januárjától pedig már a japán Atelier Sawano művésze lett, mely kiadó 
gondozásában megjelennek lemezei.
2010 augusztusában a tízszeres Grammy-díjas világsztárral, Bobby McFerrinnel 
énekelt duettet a művész budapesti koncertjén, valamint Dés László dalestjén 
meghívott vendégként a szerző műveit adta elő.
A 2011-ben megjelent negyedik japán kiadású lemeze, a Shape of My Heart az év 
listavezető lemeze a szigetországban. A legfrissebb, Inner Blaze című album már az 
elővásárlási listákat is magasan vezette, a lemez 2012. februárjában jelent meg.

Török Emese

Hogy emlékszel az iskolás éveidre?
Az általános iskolát még a IX. kerületben kezdtem, majd 
ötödiktől a Dob utcai Általános Iskolában folytattam, a 
mai angol-magyar kéttannyelvűben. Amikor kívülről meg-
láttuk, el voltunk ájulva a húgommal, hogy ilyen gyönyörű, 
szecessziós épületben fogunk tanulni. A Dob utcai már 
akkoriban is erős iskola volt, magas szintű nyelvoktatással, 
anyanyelvi tanárokkal, ami máshol még ritkaságszámba 
ment. A pályámon nagy jelentősége van az angol nyelvtu-
dásnak, örülök, hogy itt a tudásomat meg tudtam alapozni, 

hiszen rossz kiejtéssel, helytelen nyelvhasználattal ma nehe-
zen boldogulnék jazzénekesnőként. 

Az éneklés mióta van jelen az életedben?
A IX. kerületi iskolában az énektanárom kötelezővé tette 
számomra a kórustagságot, miután kiderült az énekesi 
tehetségem. Ez elsős vagy másodikos koromban úgy tör-
tént, hogy amikor énekórán a tanító néni meghallotta a 
hangomat, úgy gondolta, hogy azt azon nyomban min-
denkinek hallania kell, és a tanóra kellős közepén végigvitt 

az iskolán. Minden teremben énekelte-
tett miközben körbeálltak, tapsoltak, 
volt, akivel még táncoltam is. Érdekes 
módon ezt még élveztem is. Nem jöttem 
zavarba a szerepléstől, mert mindig is 
volt bennem egyfajta kettősség: magán-
életben inkább visszahúzódó, visszafo-
gott vagyok, színpadon viszont a tem-
peramentumos, szenvedélyesebb énemet 
igyekszem megmutatni.

Hogyan folytatódott a középiskola 
után az életed?
Érettségi után megismerkedtem a 
későbbi férjemmel, Barcza Horváth 
József nagybőgőssel. Ő irányított a 
műfaj felé. Korábban soha nem hall-
gattam jazzt, még Ella Fitzgeraldot és 
Louis Armstrongot is csak felszíne-
sen ismertem. Józsi mutatott nekem 
énekeseket, felvételeket. Először furcsa 
volt számomra ez a műfaj a viszony-
lag monoton R’n’B után, ahol nem is 
a harmóniákon és a dallamokon van 
a hangsúly, hanem a díszített éneklé-
sen és a groove-okon. Ezekkel ellen-
pontozzák a zenei egyszínűséget. A 
jazzben ez éppen fordítva van. Gazdag 
a harmóniavilág, ezért az a jó, ha valaki 
minél letisztultabban énekel. Ez nekem 
nagyon hamar megtetszett, úgyhogy 
nemsokára elmentem egy meghallga-
tásra Winand Gábor jazzénekeshez, 
akit Józsi mutatott be nekem. Azután 

hozzá jártam az Etűd Zeneművészeti Szakkö-
zépiskolába jazzéneket tanulni.

Hogy indult a karriered?
Az egyetemmel egy időben elkezdődtek a 
fellépések. A férjem is sokat játszott, így ha én 
nem énekeltem éjszaka, akkor őt kísértem el. A 
házasságunk első időszaka igazán pörgős volt, 
a napi ritmusunk is felborult, éjszaka éltünk, 
nappal aludtunk. Emiatt abbahagytam egyetemi 
tanulmányaimat, és csak a zeneiskolába jártam 
tovább. Később nehéz volt visszaállni a normális 
kerékvágásba, de a gyerekek miatt muszáj volt. 
Most nagyon élvezem, hogy korán kelek, iszom a 
gőzölgő kávét, és együtt ébredek a várossal.

Most már külföldi fellépéseid is vannak. 
Mióta?
A külföldi karrierem 2005-ben kezdődött, ami-
kor jelentkeztem a Montreux-i Jazz Fesztiválra, 
és elnyertem az első és a közönségdíjat is. Ezzel 
beindultak a külföldi fellépések New Yorkban, 
Londonban, Brüsszelben. Voltam olaszországi, 
tokiói turnén is, és számos koncertet adtam a 
környező országokban. Szakcsi Lakatos Róbert 
zongoristának köszönhetően pedig 2009 óta 
japán kiadóm van. Az idén jelent meg a negye-
dik lemezem náluk, és ez az ötödik szólóleme-
zem, amit Japánban és az Egyesült Államokban 
terjesztenek.

Magad írod a dalaidat?
A zenét főként a zongorista Szakcsi Lakatos 
Róbert és a férjem szerzik, de előfordul, hogy 
egy kollégától, zenésztárstól választunk dalt. 
Az angol nyelvű szövegeket viszont minden 
esetben én írom. 

Mit jelent neked Erzsébetváros?
A hétköznapi életterem. Az esküvő után elke-
rültünk a VII. kerületből, de 2006-ban vissza-
költöztünk az Izabella utcába. Nagyon jó, hogy 
a szüleim még mindig a Vörösmarty utcában 
laknak, mert közel vannak, és szerencsére sok 
segítséget nyújtanak nekünk. Amióta gyerekko-
romban ide költöztünk, én ízig-vérig belvárosi 
lány lettem. Ma már az egész életformánk 
ehhez idomul, nincs autónk, ugyanakkor min-
denhova gyorsan eljutunk, ami fontos, és szere-
tem a nyüzsgést. Amióta New Yorkban voltam, 
azóta úgy érzem, hogy ha valaha elköltöznék 
innen, akkor csak nagyobb városba mennék. Az 
otthon az más, az nyugodt sziget, ahol minden 
a kényelmet, a harmóniát szolgálja. Nekem 
a nyugalmat a lakás jelenti, de ha az utcára 
kilépek, akkor a nyüzsgő életre vágyom, ezért 
szeretem nagyon a belvárost.

Forrás: Erzsébetvárosiak. Portrék. (2012) 
Szerk.: Vágola Éva (megjelenés alatt)
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Az oroszok már 
a Fasorban vannak

A Jaffa Kiadó gondozásában 2012. június 6-án jelent meg Ungváry Krisztián és Tabajdi 
Gábor történészek történelmi útikalauza (Budapest a diktatúrák árnyékában), amely 
a XX. századi magyar diktatúrák fővárosi helyszíneit mutatja be. A műfajteremtő kötet 
múltidéző sétára invitál, sorra véve a helyeket, épületeket, köztük több, korábban 
titkosnak minősített helyszínt is. A könyvet lapozgatva kiderül, hogy Erzsébetváros 
fasori részén, ha nem is feltűnő laktanyákban, de jelen voltak a szovjetek. 

Bóka B. László

130 éves Erzsébetváros

15

A szovjet megszállók 1945. április 13-tól 1991. június 19-ig 
tartózkodtak az országban, és mindvégig kontrollálták az 
eseményeket, a magyar „kollégákat” segítendő, a külön-
féle rendű és rangú tanácsadók, civilek és katonatisztek 
egyaránt ott voltak mindenütt. Tekintettel arra, hogy a 
szovjet elvtársak feltehetően kedvelték a kényelmet, azt, 
hogy minden karnyújtásnyi távolságra található, saját 
követségük, vagyis a Bajza utca 35. környékén telepedtek 

meg. Így szinte egy egész szovjet kolónia jött itt létre – egy 
része Erzsébetváros területén. A környék tele volt szovjet 
érdekeltségű épületekkel, most a kötet kutatásai alapján 
ezeket mutatjuk be. 

Itt van mindjárt a Városligeti fasor 35/b és a 37. szám alatti 
épület: ezeket a Magyar Külügyminisztérium építtette a 
70-es években, és diplomata lakásokként szolgáltak, de 
csak szovjet állampolgárok laktak bennük. Érdekesség, 
hogy az ingatlanok helyén korábban a Füzék-féle kert-
étterem működött, amit egy váratlan fordulattal Moszkva 
névre kereszteltek, mintha legalábbis előre tudták volna, 

kik költöznek majd oda. A házakat méretes rácsokkal zár-
ták el az akkoriban Gorkij névre hallgató, ma Városligeti 
fasor kíváncsiskodói elől. A környék jobb villáiban egé-
szen az ötvenes évekig szovjet tanácsadók laktak. A fasor 
1921-ben vette fel Vilma királynő (1880–1948) nevét, így 
köszönte meg a főváros Hollandia akkori királynőjének, 
hogy az I. világháború után éhező magyar gyerekek ezreit 
fogadták be holland családok. A Vilma királynő utat 1950-
ben Gorkij (1868–1936) orosz-szovjet író, drámaíró után 
Gorkij fasorra változtatták.

A szovjet városparancsnokság székhelye 1950-ig volt a 
Lövölde téren, míg a Városligeti fasor 45-ben a szovjet kul-
túra terjesztésére szakosodott Állami Gorkij Könyvtár zenei 
részlege működött egy rövid ideig: 1956 márciusától 1957-
ig. Ma itt található a Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia Titkársága.

A fasorban áll a 33. számú épület, amelyet Vidor Emil 
(1867–1952) tervezett édesapja, Vidor Zsigmond számára. 
A házban nevelkedett a világhírű magyar tudós, Szilárd 
Leó (1898–1964), az atomenergia békés célú hasznosí-
tásának egyik kezdeményezője. A ház falán ma ott áll 
emléktáblája. Kevesen tudják, hogy az épületet 1945 után 
a rettegett szovjet elhárítás foglalta le, és ezzel az egyik 
legsötétebb történetű budapesti építménnyé vált, hiszen 
sokaknak ez a fasori lakóház lett a Gulag felé vezető út első 
állomása. Itt tartották fogva – legtöbbször törvénytelenül – 
azokat, akiket szovjetellenes tevékenységgel gyanúsítottak. 
Az épület pincéjében néhány koncepciós per áldozatát is 
bezárva tartották. A szovjetek csak 1956 után költöztek ki 
az épületből, amely ma a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem Bartók Béla kollégiumának ad otthont. 

Mindazoknak ajánljuk figyelmébe a Budapest a diktatú-
rák árnyékában című könyvet, akiket érdekel a közelmúlt, 
városunk, Budapest és kerületünk, Erzsébetváros kevéssé 
ismert történelme, mert a kötetben lévő térképek segítségé-
vel múltidéző túra tehető a városban. 

Városligeti fasor 37. 
Ma is diplomaták laknak a házakban

Városligeti fasor 45.
 Alig egy évig ebben az épületben működött a Gorkij Könyvtár zenei részlege

Városligeti fasor 33.
A szovjet elhárítás 

ebben a házban döntött 
élet és halál felett
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A világ legjobb márkái
között a Madách Színház
«Programjaival a szélesebb közönséget is megszólító, a modern irányzatokat és a klasszikus 

darabokat ötvöző kulturális létesítményt, a hetedik kerületi Madách Színházat 
találta érdemesnek a zsűri a Superbrands-díjra. Az elismerést, amelyet eddig csak 
a gazdasági szféra szereplői kaphattak meg, olyan márkáknak ítélik oda, amelyek 
munkamódszerükkel és küldetésükkel hosszú távon kimutatható értéket hordoznak. 
A hazánkban nyolc éve létező, kilencven országban jelenlévő elismerés olyan pozitív 
visszajelzés a Madách Színháznak, amely szakmai alapon emeli a legjobbak közé.

Szilléry Éva

A Nemzeti Színház után a Madách 
Színházat találta érdemesnek a ti zen-
nyolc tagú szakmai zsűri a Super-
brands-díjra. Szerényi János, 
a Superbrands Magyarország szakmai 
igazgatója lapunknak arról beszélt, 
hogy állandó, nyomon követhető érté-
ket keresnek az adott cég vagy márka 
tevékenységében. 

A Madách Színház esetében egy tradi-
cionális intézmény munkáját mél-
tatták, amelynek tevékenységében és 
repertoárjában egyszerre találkozik a 

hagyomány és a modern gondolkodás, 
emellett pedig színvonalas alkotó-
gárdát tud felvonultatni. Műsorkí-
nálatában a sokoldalúságot emelte ki 
Szerényi, vagyis hogy egyszerre vannak 
jelen zenés és prózai darabok, a széles 
és a rétegközönséget megszólító elő-
adások. 

„Jó ötletnek találtuk azt is, hogy hon-
lapjukon létrehozták a Madách-televí-
ziót, amelyben folyamatos tájékozta-
tást nyújtanak a színház munkájáról a 
látogatóknak” – tette hozzá.

A szakmai igazgató kitért arra, hogy 
a díjazás eddigi életében előtérbe 
kerültek a gazdasági szféra szereplői, 
ám a szakmai zsűri joggal döbbent rá 
arra, hogy ennek az elismerésnek ki 
kell terjednie más tevékenységekre is. 
„Ezért is jelentek meg újabban a díja-
zottjaink között az egészségügyi és a 

A Madách Színház homlokzata (Erzsébet krt. 31.)

A Madách Színház homlokzatán álló öt darab háromalakos, bronzból készült, allegorikus szoborcsoport egy részlete

kulturális intézmények” – mondta 
az igazgató.

A Brand Council, amely 1995-ben 
jött létre Nagy-Britanniában, ma 
már 87 országban működik, és 
mindenütt létrehoz egy független 
és önkéntes bizottságot. Ennek 
legfőbb feladata, hogy biztosítsa, 
azonos ismérvek alapján csak az 
arra érdemes márkák kaphassák 
meg a Superbrands-státust.

Magyarországon már nyolcadik 
éve adják át a díjat, melyet koráb-
ban elsősorban a gazdasági szféra 
azon szereplői kaphattak meg, 
akik szociális szerepvállalásukkal, 
értékteremtő munkamódszerük-
kel, céljaikkal példaként szol-
gáltak. A Superbrands-díj tehát 
csúcsminőséget jelent, amely hatá-
rainkon túl is a kiváló brandek 
közé emeli az adott márkát, és 
amelyet többször is kiérdemelhet 
egy cég. 

A díjra nem lehet pályázni, csu-
pán a tizennyolc tagú grémium 
választhat egy céget, intézményt 
érdemesnek rá. A mára kilenc-
ven országban jelen lévő díjjal a 
hazai zsűri célja az, hogy a kultúra 
szereplőinek munkáját figyelve az 
elismeréssel őket is a legjobb már-
kája közé emelje. 

„Úgy gondoljuk, hogy e minősí-
tés, amelyet színházunk elnyert, 
biztonságot és garanciát is nyújt 
nézőinknek. A díj egyértelműen 
pozitív visszajelzés számunkra, az 
azt odaítélő bizottság az ágazat 
elismert szakembereiből áll, akik 
döntésükkel tanúsítják színhá-
zunk eddigi sikerességét.” – áll a 
Madách Színház közleményében.

A Madách Színház a második 
világháború után szerveződött 
újjá, és 1961-ben költözött mai 
helyére, a VII. kerületi Erzsébet 
körút 29–33. szám alá. Színpadán 
olyan nagy nevek játszottak, mint 
Domján Edit, Ráday Imre, Kiss 
Manyi vagy Pécsi Sándor. Ren-
dezői között Pártos Gézát, Pethes 
Györgyöt, Pünkösti Andort, 
Vámos Lászlót és Ádám Ottót 
említhetjük. 
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Olimpiai sikerek
Jelen sorok megírása után néhány órával hivatalosan is véget ért a XXX. nyári 
olimpia. A londoni ötkarikás játékok tizenhét napja alatt a legkülönbözőbb 
sportok szemlélője, felejthetetlen sportsikerek tanúja lehetett az egész világ. 
A felejthetetlen jelzővel illethetjük a magyar küldöttség szereplését is, köztük 
a lólengésben aranyérmet szerző Berki Krisztián olimpiai győzelmét.
Róla és a siker kulcsáról mesélt lapunknak edzője, Kovács István.

Szőcs Attila

– Tizenkilenc éve foglalkozom Krisztiánnal, 
aki már akkoriban jeleit adta annak, hogy 
sikeres tornász válhat belőle: ügyes, könnyű 
csontozatú, mégis erős kisfiú volt, jó adagnyi 
motivációval – meséli Berki Krisztián nevelő-
edzője, Kovács István, a magyar férfi tornász-
válogatott szövetségi kapitánya. 

– A sportolók számára 
az olimpia a csúcsok 
csúcsát jelenti, éppen 
ezért a kezdetektől 
fogva gyakori téma 
volt köztünk egy 
majdani ötkarikás 
szereplés – folytatja 
Kovács István, aki 
szerint a tehetség egy 
dolog, de igazán nagy 
sikert csak akkor lehet 
elérni, ha a sportoló 

képes a cél érdekében annak mindent aláren-
delni. Napi hat óra kemény edzés a tornate-
remben, különböző kezelésekre járás – többek 
közt így készül egy olimpikon. A játékokon 
való szereplés már önmagában hatalmas dolog, 
ott eredményt elérni viszont a legnagyobb 
siker.

Kovács István szerint az edző fő feladatai közé 
tartozik, hogy kontrolláljon, segítsen, s töre-
kedjen arra, hogy minél nagyobb összhangban 
legyen a sportolóval. Ennek a közös munká-
nak az eredményét érték el hátuk mögött az 
egész országgal a majd’ tizenhétezres North 
Greenwich csarnokban.

– Nagyon boldog voltam, mikor eldőlt, hogy a 
legfényesebb érmet szereztük meg, ezzel együtt 
pedig éreztem, hogy egy hatalmas teher gördül 
le rólam: magasak voltak az elvárások Kriszti-
ánnal szemben. Örülök, hogy ismerhetem őt, 
csak jót tudok mondani róla – mondta edzője 
a magyar csapat második aranyérmét szerző 
tornászról, a riói olimpia elsőszámú esélyeséről.

Kis ország a legnagyobbak között!

Bár a londoni ötkarikás játékok 
előtt egyesek pesszimista hango-
kat hallattak, a magyar küldöttség 
tagjai újfent bizonyították: ott a 
helyünk a világ sportnagyhatalmai 
között. 

A szigetországi olimpia befejeztével 
a magyar sportolók nyolc arany-
nyal, négy ezüsttel és öt bronzzal 
indulhattak hazafelé, s végeztek 
egyúttal a játékok éremtáblázatának kilencedik helyén – több mint 
kétszáz ország közül. Noha a magyar csapat a nyári olimpiai játéko-
kon hagyományosan jól szerepel – a mindenkori éremtáblázaton a 
nyolcadik helyet foglaljuk el -, ennél előkelőbb helyezésre legutóbb 
az 1992-es barcelonai olimpián volt példa. Akkor Magyarország a 
nyolcadik helyen zárta a versenyt.

Helyezés Ország Arany Ezüst Bronz Összesen
1. Egyesült Államok 46 29 29 104
2. Kína 38 27 22 87
3. Nagy-Britannia 29 17 19 65
4. Oroszország 24 25 33 82
5. Dél-Korea 13 8 7 28
6. Németország 11 19 14 44
7. Franciaország 11 11 12 34
8. Olaszország 8 9 11 28
9. Magyarország 8 4 5 17

10. Ausztrália 7 16 12 35
11. Japán 7 14 17 38
12. Kazahsztán 7 1 5 13
13. Hollandia 6 6 8 20
14. Ukrajna 6 5 9 20
15. Kuba 5 3 6 14
16. Új-Zéland 5 3 5 13
17. Irán 4 5 3 12
18. Jamaica 4 4 4 12
19. Csehország 4 3 3 10
20. Észak-Korea 4 0 2 6
21. Spanyolország 3 10 4 17
22. Brazília 3 5 9 17
23. Fehéroroszország 3 5 5 13
24. Dél-afrikai Köztársaság 3 2 1 6
25. Etiópia 3 1 3 7
26. Horvátország 3 1 2 6
27. Románia 2 5 2 9
28. Kenya 2 4 5 11
29. Dánia 2 4 3 9
30. Lengyelország 2 2 6 10
31. Azerbajdzsán 2 2 5 9
32. Törökország 2 2 1 5
33. Svájc 2 2 0 4
34. Litvánia 2 1 2 5

Éremtáblázat

Berki Krisztián győztes gyakorlata

MAGYAR ÉRMESEK ÉS PONTSZERZŐK
 

ARANYÉREM

Szilágyi Áron – vívás (kard, egyéni)

Gyurta Dániel – úszás (200 m mell)

Berki Krisztián – torna (lólengés)

Pars Krisztián – atlétika (kalapácsvetés)

Dombi Rudolf, Kökény Roland – kajak-kenu (K–2, 1000 m)

Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Kovács Katalin,

Fazekas Krisztina – kajak-kenu (K–4, 500 m)

Kozák Danuta – kajak-kenu (K–1, 500 m)

Risztov Éva – hosszútávúszás (10 km)

 

EZÜSTÉREM

Ungvári Miklós – cselgáncs (66 kg)

Lőrincz Tamás – birkózás (kötöttfogás, 66 kg)

Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás, Pauman Dániel 

– kajak-kenu (K–4, 1000 m)

Kovács Katalin, Douchev-Janics Natasa – kajak-kenu (K–2, 500 m)

 

BRONZÉREM

Csernoviczki Éva – cselgáncs (48 kg)

Cseh László – úszás (200 m vegyes)

Módos Péter – birkózás (kötöttfogás, 55 kg)

Douchev-Janics Natasa – kajak-kenu (K–1, 200 m)

Marosi Ádám – öttusa

 

4. HELY

Hosszú Katinka – úszás (400 m vegyes)

Gyurta Dániel – úszás (100 m mell)

női vízilabda-válogatott

férfi kézilabda-válogatott 

 

5. HELY

Karakas Hedvig – cselgáncs (57 kg)

Joó Abigél – cselgáncs (78 kg)

Cseh László, Gyurta Dániel, Pulai Bence, Kozma Dominik 

– úszás (4x100 méteres vegyes váltó)

Harcsa Zoltán – ökölvívás (75 kg)

Hatos Gábor – birkózás (szabadfogás, 74 kg)

férfi vízilabda-válogatott 

 

6. HELY

Kis Gergő – úszás (400 m gyors)

Csonka Zsófia – sportlövészet (női sportpisztoly, 30+30 lövés)

Bognár Richárd  sportlövészet (férfi dupla trap)

Kapás Boglárka – úszás (800 m gyors)

Sidi Péter – sportlövészet (kisöbű szabadpuska 

3x40 lövéses összetett)

Vajda Attila – kajak-kenu (C–1 1000 m)

Dudás Miklós – kajak-kenu (K–1, 200 m)
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KIÁLLíTÁS

AfRIKA CENTRuM
Budapest, VII. ker., Wesselényi u. 51. 

Állandó kiállítás – A Nap Shangane egén  
– A Mozambiki Batikművészeti Egyesület 
alkotásai

KERTÉSZ29 GALÉRIA
Budapest, VII. ker., Kertész u. 29. 
www.kertesz29.hu

2012. július 7. – szeptember 14.
Sequentia – A Kertész29 Galéria művészeti 
közösségének kiállítása

fÉSZEK MűvÉSZKLuB
Budapest, VII. ker., Kertész u. 36.
Tel.:  06 (1) 342-6548
www.feszek-muveszklub.hu
Nyitva: H–P: 14.00–19.00

2012. június 19. –  augusztus 31. 
Hommage á Poster – Molnár Gyula kiállítása

SZIMPLA KERT
Budapest, VII. ker., Kazinczy u. 14.
Nyitva: 12.00–03.00
Asztalfoglalás: csak 18.00 előtt, és 40 fő 
fölött lehetséges
Tel.: +36 (1) 300-4010
e-mail: szimpla@szimpla.hu
www.szimpla.hu

Állandó kiállítás – Ceruza Gyusza karikatúra 
és képregénykiállítás

fOGASHÁZ
Budapest, VII. ker., Akácfa u. 49–51. 
Tel.: 06 30 243-0035
www.fogashaz.hu, e-mail: info@koho.hu

2012. július 31. – augusztus 18. 
R-P-I kiállítás – Receive-Process-Interpret

Erzsébetvárosi kulturális

MOZI

ÖRÖKMOZGÓ fILMMúZEuM
1074 Budapest, Erzsébet krt. 39.
jegyrendelés: +36 (1) 342-2167

2012. augusztus 25. (szombat) 20.00
Veri az ördög a feleségét 
magyar, 1977, 100 perc
Rendezte: András Ferenc
Szereplők: Pásztor Erzsi, Szabó Lajos, Anatol 
Constantin, Sarlai Imre, Pécsi Ildikó.
A filmszatírában lucullusi ebéd készül a ba-
dacsonyi vasutas családnál, mert nemsokára 
befut a pesti rokon funkcionárius főnökével 
és annak családjával. Kínálkozhat-e jobb 
alkalom a gyerekek jövőjének egyengetésé-
re? Tömni kell a vendégeket, hogy aztán elő 
lehessen hozakodni a kérésekkel. Csakhogy 
szegény funkcionárius elvtárs gyomorbajos...

SZíNHÁZ

SPINOZA SZíNHÁZ
1074 Budapest, Dob u. 15.
Tel.: 06 (1) 413-7488 
e-mail: spinozahaz@spinozahaz.hu
www.spinozahaz.hu

2012. szeptember 5–22-ig
10. SPINOZA ZSIDÓ fESZTIvÁL

Szeptember 8. (szombat) 15.00
A világ végén fordulj balra
A belépés díjtalan
Szeptember 8. (szombat) 19.00
Címzett ismeretlen – Levéldráma
Jegyár: 3000,-

Szeptember 9. (vasárnap) 15.00
Hochmecolás és kecmecelés a zsidóság körül
Jegyár: 2000,-

21

ajánló
Ajánló

ajánló

Szeptember 9. (vasárnap) 19.00
Bächer Iván: Legújabb zsidó kabaré
Jegyár: 2500,-

Szeptember 15. (szombat) 19.00
frida – Kuplé opera
Jegyár: 3000,-
Szeptember 15. (szombat) 21.00
Improvizációs zsidó zene
A belépés ingyenes

Szeptember 16. (vasárnap) 15.00
Kohncerto – Amatőr női kórus újévi koncertje
Jegyár: 1800,-

Szeptember 20. (csütörtök) 19.00
Gershwin-show (Premier) – Életrajzi show száz 
film-etűddel
Jegyár: 2000,-
Szeptember 20. (csütörtök) 21.00
Nu? – Saját szerzemények mellett jiddis, ladino 
és liturgikus zsidó dallamok
A belépés ingyenes

Szeptember 22. (szombat) 21.00
Tzomet együttes – „Mizrahi” (közel-keleti) és 
szefárd (spanyol) zsidó zene, dél-szláv ritmus 
és dallamvilág
A belépés ingyenes

16. csütörtök
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc
A zenét szolgáltatja: Diós Péter

21. kedd 
¡	16.45–22.00
Sirály Sakk Klub gyermekeknek, 
felnőtteknek

23. csütörtök 
¡	15.00–19.00
Nosztalgia tánc
A zenét szolgáltatja: Diós Péter  

25. szombat 
¡	15.00–17.30
Shalom Idősek Klubja – A Békét 
a Nemzeteknek Alapítvány 
összejövetele
¡	15.00–18.00
A Hársfa Egyesület klubnapja

26. vasárnap
¡	15.00–18.00
„Vándormadár, ha elindulsz...” 

címmel a Morvay Károly Nóta- 
és Dalkör nótaműsora. 
Belépő: 600 Ft, mely a 
helyszínen váltható

27. hétfő
¡	16.00–18.00
Az Ezüst Hárs Egyesület 
összejövetele

28. kedd
¡	16.45–22.00
Sirály Sakk Klub gyermekeknek, 
felnőtteknek

30. csütörtök
¡	15.00–19.00
Nosztalgia tánc
 A zenét szolgáltatja: Diós Péter  

31. péntek
¡	14.30–
A Morvay Károly Nóta- és 
Dalkör nótaműsora 
A program ingyenes a kerület 
nyugdíjasainak

Az Erzsébetvárosi Közösségi Ház 
2012. augusztus havi programjai

1077 Budapest, Wesselényi u. 17.
Telefon: 413-3550 • e-mail: kozhaz@kozhaz.hu • www.kozhaz.hu

augusztus 27., hétfő
20:00
 Myrtill jazz koncert
augusztus 28., kedd
20:00
 Oláh Dezső zongoraművész jazzkoncertje
augusztus 29., szerda
20:00
 Hot Jazz Band koncert
augusztus 30., csütörtök
20:00
 Urbán Orsolya és a Sramkó trió jazz koncertje
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Dinnyeleves
Vágjuk fel a dinnyét, vágjuk le 
a héját, távolítsuk el a mago-
kat, és pürésítsük egy mixerben. 
Nyomjuk át egy szitán, nehogy 
magok maradjanak benne.  
Tegyük át a ¾ részét egy tálba, 
¼ részt hagyjunk a mixerben. 
Ehhez az ¼ részhez adjuk hozzá 
a levet, a piros csilipaprikát és a 
gyömbért, és pürésítsük ezt is. 
Öntsük a mixerből a keveréket 
a dinnyepüréhez, majd keverjük 
bele az édesköményt, mentát és 
paprikákat. Sózzuk, borsozzuk 
ízlés szerint. Hűtsük le, díszítsük 
áfonyával és mentával.

ApróhirdetésÍz
es

 é
le

t

Dinnyesaláta
Mindkét dinnyét magozzuk ki, majd 
vájjunk ki belőlük apró golyókat. 
Ami megmarad, arról vágjuk le a 
héját, és kockázzuk fel. Tegyük 
turmixgépbe, facsarjuk rá a cit-
romot, illetve keverjük hozzá 
a bort és a dinnyepálinkát is, 
majd mixeljük össze. A men-
tát egészen apróra aprít-
suk fel, és keverjük bele a 
turmixolt masszába. For-
gassuk bele a gömböket, majd 
hűtsük le, és már tálalhatjuk is.

Hozzávalók
1 kg görögdinnye  

60 dkg sárgadinnye  

2 szál menta  
1 citrom  1 dl fehérbor  

1 dl dinnyepálinka

Hozzávalók:

2-3 kg görögdinnye 

2 evőkanál lime lé 

2 evőkanál citromlé 

1 piros csilipaprika 

1 darabka gyömbérgyökér 

szeletelve 

½ csésze kockára vágott 

édesköménygyökér 

½ csésze menta 

1 sárga vagy zöldpaprika, 

felkockázva 

1 piros paradicsompaprika 

(pritamin) felkockázva 

só, bors 

2/3 csésze fekete áfonya 

mentalevelek

Az egyik legkedveltebb táplálékunk 
a nyár folyamán a dinnye. 
A dinnyének számos jótékony 
hatása van, és emellett sok ízletes és 
karcsúsító ételt készíthetünk belőle. 
Íme, néhány egyszerű recept.

SZOLG ÁLTATÁ S

Erzsébetvárosi gyorsszerviz 
0–24. Víz-, gáz-, fűtésszere-
lés, duguláselhárítás, gépek 
garanciával. Tel.: 06 (1) 322-
10-36, 06 (70) 246-57-53

Tévéjavítás 1 napon belül  
a helyszínen, garanciával! 
Telefon: 06 (20) 542-3529

Villanyszerelés, gyors szol gá-
lat, bojlerjavítás kiszállási díj 
nélkül. Tel.: 06 (20) 939-3799

Zárlakatos gyorsszolgálat! 
Zárnyitás, zárszerelés, rács -
ké szítés, galériakészítés, 
egyéb lakatosmunkák. Tel.: 
06 (30) 299-1211

Villanyszerelés! Volt ELMŰ-s 
javít, felújít lakásvillanyt, bojler -
villamosságot, villany fűtéseket, 
csengőt stb. Tel.: 06 (70) 259-
0089; 06 (1) 337-0338

fürdőszobák, konyhák felújítá-
sa, átalakítása! Csempeburkolás, 
kőművesmunkák! Vízóraszerelés 
ügyintézéssel! Tel.: 06 (20) 961-
6153, www.mesterur.hu

Készüljön fel a fűtési szezonra! 
Új és felújított német hőmeny-
nyiségmérők. Mérőműszer Bolt 
Kft. 1077 Bp., Rózsa u. 24. Tel.: 
06 (1) 411-0713

Ajtó-ablak javítás! Fa-műanyag 
nyílászárók passzítása, szige-
telése, zárcseréje stb. Díjtalan 
felmérés! Kiss Ernő asztalos. Tel.: 
06 (30) 447-4853

Lapostetők szigetelése és 
bádogos munkák, garanciával. 
Tel.: 06 (20) 471-1870,  
06 (1)273-1857

Alpinista szakipari munkák: 
hom lokzatfelújítás, függő-
folyosók és tűzfalak felújítá-
sa, veszélyelhárítás, festés, 
mázolás. Tel.: 06 (20) 471-1870, 
06 (1) 273-1857

Társasházak ereszdeszkázatá-
nak és faszerkezeteinek mázolá-
sa, alpintechnikával is. Tel.: 06 
(20) 471-1870, 06 (1) 273-1857

EGY ÉB
Régiség! Külföldi és magyar 
kastélyok berendezéséhez 

vásárolok kiemelten magas 
áron nagy méretű és kisebb 
festményeket, jó magyar 
fes tőktől is, valamint porce-
lá nokat, ezüsttárgyakat, 
Zsolnay- kerámiákat, faliórákat, 
reneszánsz bútorokat stb. Tel.: 
952-0144, 06 (30) 322-5989

Sopronban 2012. 09. 05-től 
6 éj 4, illetve 5 személynek 
üdülési lehetőség átadó. Tel.: 
06 (1) 3211-376, 06 (30) 448-
8133

A Pesti Forrás Antik várium vá-
sárol jó állapotú, régi és új köny-
veket, könyvhagyatékot, régi 
képeslapokat, papírrégiséget. 
1062 Aradi u. 28. Tel.: 06 (20) 
592-9512, www.pestiforras.hu

EGÉ SZ SÉG
Gyógypedikűrt, manikűrt válla-
lok, hívásra házhoz megyek. Tel.: 
06 (30) 242-9507

Dinnyés finomságok



Az Örkény István színház és 
ErzsébEtváros ÖnkormányzAtA 

szErEtEttEl várjA kÖzÖs évAdnyItó rEndEzvényérE.

g	 Búgócsiga Zenede
g	 Kolompos koncert
g A 130 éves Erzsébetváros – A Legenda Egyesület történelmi játszóháza
g Tintaló cirkusz – A Tintaló Társulás báb-cirkusza gyerekeknek
g	 A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem végzôs bábszínész osztályának elôadása
g	 Ki nyer ma? – színházi vetélkedô
g	 Harmonia Garden Band koncert
g	 Anemona koncert
g	 Befogad és kitaszít a világ – Huzella Péter és Mácsai Pál Villon összeállítása 
g	 HANEM Tangózenekar
g	 Komolyzenei minikoncert a Kodály-év jegyében, vendégünk Rost Andrea
g	 Nézzünk bizakodva a jövôbe! – Válogatás Örkény István egyperces novelláiból
g	 HOPPart klub koncert
g	 ÖRKÉNY ESZTRÁD – Az Örkény Színház társulatának alkalmi koncertje, meglepetés vendéggel

mozi tv színház
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