E r z s é b e t v á r o s Ö n ko r m á n y z a t á n a k havonta meg jelenő, ing yenes lapja
2 0 1 6 / 7.

2 01 6 . j ú l i u s 21 .

7
2

Aktuális
Aktualitások,
friss információk
Erzsébetváros
életéből

16
Innen indultak
81 éves lenne
Antal Imre

20
Helytörténet
Az erzsébetvárosi
önkormányzat
korábbi épületei

25
Ízes élet
Nyári
falatok

Erzsébetváros területe 2 millió m², amelyből 58 m² 2016 júniusában Guiness-történelmet írt a Madách téren
az önkormányzat és az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés közreműködésével.
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Guiness-rekord a Madách téren

2015 októberében nyitotta meg kapuit
Erzsébetvárosban a Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató Központ
egyik idősek nappali klubjában a Történetek Kávézója.
Idén nyáron minden lelkes sportrajongót sok szeretettel várnak a Történetek
Kávézójában meghosszabbított nyitva tartással, hogy együtt szurkoljunk Magyarország kiváló sportolóinak a XXXI. nyári
olimpiai játékokon, melyet 2016. augusztus 5. és augusztus 21. között rendeznek
meg a brazíliai Rio de Janeiróban.
Nyitva tartás: 08.00–20.00 óráig.
Cím: 1074 Budapest, Síp utca 3.

A világ legnagyobb, italos kartondobozokból álló mozaikképét készítette el a VII.
kerületben az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ) több mint 3300
italos kartondoboz felhasználásával.
Az 58 négyzetméteres „hulladék műalkotás” megépítésével az IKSZ új Guinness-rekordot állított fel, amellyel az italos kartondobozok szelektív gyűjtését és
újrahasznosítását kívánja népszerűsíteni.
Erzsébetváros önkormányzata, a Fővárosi
Közterület-fenntartó Zrt., a Naszálytej
Zrt., valamint a Sió-Eckes Kft. szakmai
támogatásával megépült mozaikot Budapesten, a Madách Imre téren rakta ki egy
fiatal iparművész csapat. A mozaik alapjául
szolgáló rajzot egy általános iskolások számára kiírt rajzpályázat segítségével, több
mint 220 gyermekrajz közül választotta
ki az IKSZ, így a Guinness-rekordkísérlet
alapját a 9 éves, berettyóújfalui Kiss Bence
„A kedvenc fám” című alkotása adta.

Virágtornyokban gyönyörködhetünk
Mostantól Erzsébetvárosban is gyönyörködhetünk az úgynevezett oszlopos virágtartóban elhelyezett muskátlikban,
melyek manapság igen közkedvelt díszítői a közterületeknek.
Az önkormányzat több ilyen virágtartó oszlopot is kihelyezett:
az Akácfa utca (Király u. sarok) területére 10 darabot, az István
utca (Nefelejcs–Hernád u. közötti szakasz) területére pedig 30
darabot. A dekoratív oszlopokon hat cserép található, amelyekbe
futó tiroli muskátlikat ültettek. Ezek a növények fajtól függően
20 cm-től 150 cm-ig nőnek meg. Fénykedvelő virágok, és csak
enyhe (-2 °C) fagyot viselnek el. Leveleiket megdörzsölve erősen
fűszeres, muskotályos illatot árasztanak.

A rajzot Zenovitz Zénó és Veres Andor,
a Magyar Állami Operaház festőművészei
és növendékeik tervezték újra egy italos
kartondobozokból kirakható „hulladék
műalkotássá”, amelyet két nap alatt alkottak meg a Madách Imre téren. A művészek
a rekordkísérlet során több mint 3500 italos kartondobozt használtak fel. „A Guinness-rekordkísérletünkkel a maga nemében
új kategóriát nyithatunk a rekordok nagy
könyvében, mert a világon első alkalommal készül ilyen méretű, környezetvédelmi
célú »hulladék műalkotás«” – mondta Baka

E-mail: ujsag.erzsebetvaros@gmail.com

Hirdetésfelvétel:
1073 Bp., Erzsébet krt. 6., I. emelet 115.
hétfőtől csütörtökig 10.00–12.00 óráig
Tel.: 06 1 462-3130 (10.00–12.00 óráig)
E-mail: hirdetes@erzsebetvaros.hu

Isten éltesse,
Laci bácsi!
A 104 éves Bús László gyakorlatilag
végigélte a XX. századot, és jó látni,
hogy még a XXI. századra is maradt
energiája. Nagy család veszi körül,
talán ennek, és persze hihetetlen
tartásának is köszönhető, hogy korát
meghazudtoló fizikai és szellemi frissesség jellemzi.

Éva, az Italos Karton Környezetvédelmi
Egyesülés ügyvezető igazgatója.
Az installáció létrejöttének támogatója volt
többek között dr. György István, Budapest
Főváros kormánymegbízottja, Hutiray
Gyula, Erzsébetváros alpolgármestere,
a kétszeres világbajnok és olimpiai bajnok
ökölvívó, Kovács Kokó István, valamint
a többszörös világrekorder és Guinnessrekorder evezős és kenus, Rakonczay
Gábor is. Hutiray Gyula beszédében kifejtette: „Nagy öröm, amikor egy olyan rendezvénynek adhatunk helyszínt a Madách
téren, amely sokak figyelmére tarthat
számot, és túl a pillanat érdekességén egy
hosszantartó vagy hosszabb távú üzenetet
is megfogalmaz. Ez itt a szelektív hulladékgyűjtés, a környezettudatosság ügye,
a papír újrahasznosítása, a fák megmentése.” Az IKSZ kimagasló teljesítményével
kiérdemelte a Magyar Rekorder megtisztelő címet, melyet a Magyar Rekord Egyesület diploma formájában is jutalmazott
július 4-én. Gratulálunk!
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Kissimon István

Olimpia a Történetek Kávézójában
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Laci bácsit otthonában köszöntötte
Vattamány Zsolt polgármester és dr.
Vető Marietta alpolgármester. A kerület talán legidősebb embere a családtagok elmondása szerint két éve még
a telkükre járt kapálni vagy éppen
a Ferenciek terén sétálgatott. A könyveket nagy becsben tartja, egyik
kedvenc időtöltése az olvasás. Lánya
segíti őt a mindennapokban, aki 70
évesen egy újpesti iskolában dolgozik,
mindennap „körbeszaladja” a várost.
Családja körében eltöltött, további
derűs éveket kívánunk Laci bácsinak!
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Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 38/2016. (II.16.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Polgármesteri Hivatal 2016.
08. 10. és 2016. 08. 19. között igazgatási szünet miatt zárva
lesz.
Ügyeletet kizárólag az anyakönyvi csoport tart 2016. augusztus 15-én és 19-én, 9–12 óra között az alábbi ügyekben:
• újszülöttek esetében születési anyakönyvi kivonat átvétele,
• temetési engedély kiadása.
Megértésüket köszönjük.
Dr. Gotthard Gábor
jegyző
Er z s éb e t város 2016 . július 21 .
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Nyáron is halálos veszély
a szén-monoxid

A korábbi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2016.
január 1-jétől egy intézményként várja ügyfeleit. Az összevont
intézmény több szempontból is megújult.
A családsegítést és a szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését végző kollégák a Kertész utca 20. szám alatti telephelyen,
a Központ Szolgáltatási Centrumában várják a lakosokat. A szociális munkások segítsége mellett a kerületben élők ingyenesen
vehetik igénybe jogász és pszichológus segítségét, a gyermekek
képzőművészeti szakkörre járhatnak, és tanulmányaikhoz fejlesztőpedagógusi segítséget kérhetnek.

Nyáron is fennáll a szén-monoxid-mérgezés kockázata. A háztartások többségében nyáron is használatban vannak a gázkazánok, gázüzemű átfolyós vízmelegítők, hiszen a legtöbb esetben ezekkel a készülékekkel állítják elő a meleg vizet. A nyári
melegben lecsökkenhet a kémény huzatértéke, így fokozottan
fennáll a veszélye annak, hogy szén-monoxid visszaáramlás
történik.
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A Hutyra utca 11–15. szám alatti telephelyen lévő Fejlesztési
Centrum olyan szolgáltatásokat biztosít, melyek egy-egy nehéz
élethelyzet megváltoztatását célozzák, és olyan erőforrásokhoz
igyekeznek hozzájuttatni a lakosokat, melyek védőfaktorként
szolgálhatnak a mindennapokban. Az adósságkezelés mellett
a kollégák teljes körű segítséget nyújtanak az álláskeresésben,
képzések elérésében, továbbá ingyenes nyelvtanfolyamot és az
álláskereső hölgyek részére szépségszalont is működtet az intézmény. A munkatársak tevékenysége a prevenció területén is aktív:
a Kiabál nevű drogprevenciós társasjátékkal rendszeresen jelen
vannak a kerületi iskolákban és az olyan prevenciós rendezvényeken, mint az Akácos udvarban péntekenként megrendezett
Családi Közösségi Tér elnevezésű szabadidős programsorozat.

Testületi hírek
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a képviselő-testület 2016. június
24-én megtartott rendkívüli ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
• Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
szóló 3/2016. (II. 18.) rendelet módosításáról (hatályba lép: 2016. június
30. napján),
• Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2016. (VI.30.) rendelete Erzsébetváros Önkormányzata és
a Polgármesteri Hivatal irányítása alá tartozó intézmények pénzügyi teljesítésének módjáról (hatályba lép: 2016. július 1. napján),
• Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete az Erzsébetváros
közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásuk eljárási szabályairól szóló 59/2013. (XI.4.) önkormányzati
rendelet módosításáról (hatályba lép: 2016. szeptember 1. napján),
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Fokozottan figyelni kell a megfelelő levegő-utánpótlás biztosítására. Jól hőszigetelő, fokozott légzárású nyílászárók esetében
mindenképpen gondoskodni kell megfelelően méretezett légbeeresztőről. A meglévő légbeeresztők átjárhatóságát folyamatosan biztosítani kell, rendszeres szellőztetéssel cserélni kell az
ingatlan levegőjét, és a tüzelőberendezés használatát lehetőleg
a reggeli és esti órákra kell korlátozni, amikor az említett nyomáskülönbség nagyobb.
Visszaáramláshoz vezethet továbbá a karbantartatlan gázkészülék, illetve azon háztartási eszközök, amelyek működésük
közben megváltoztathatják a lakásban uralkodó nyomásviszonyokat. Jellemzően ilyen készülékek a konyhai szagelszívók,
a ventillátorok, de extrém esetben akár egy szárítós mosógép is
veszélyforrás lehet. Ezeket a készülékeket nem szabad a tüzelőberendezéssel együttesen használni. Főként a szagelszívók és
ventillátorok esetében gondoskodni kell a készülék és a tüzelőberendezés összereteszeléséről, amely megakadályozza azok
együtt működését.

Felolvasóest
Az Akácfa utcai Mazel Tov Étterem adott otthont június 14-én, a Zsidó
Művészeti Napok zárónapján megrendezett irodalmi estnek. A program
Vadas Vera, a „ZSIMŰ” megálmodójának köszöntőjével kezdődött.
Az alapító röviden összegezte a színvonalas programkínálattal zajló eseménysorozat megelőző napjait, melyek révén újszerű és nívós elemekkel
bővült a hazai kulturális élet. A hagyományteremtés szándékával életre
hívott művészeti napokon május 28. és június 14. között kulturális rendezvények széles spektrumával várták az érdeklődőket fővárosi és részben
vidéki helyszíneken.
A programsorozat méltó záróakkordjaként került sor Ilan Mor, Izrael
állam nagykövetének felolvasóestjére, melyen kortás izraeli költők verseiből hallhatott válogatást a közönség. Az alkotások forrása a Rami Saari
összeállításában nemrégiben napvilágot látott „A szomjúság járványa”
című héber–magyar antológia volt, amelyben mintegy negyven kortárs
költő művei olvashatók, ízelítőt adva a zsidó állam irodalmi életének gazdag és sokszínű szeletéből. A nagykövet köszöntőjében méltatta a kötetben publikáló szerzők munkásságát és jelentőségét az izraeli költészetben.
A héberül elhangzó verseket természetesen magyarul is hallhatta a
közönség Székhelyi József színművész nagyszerű tolmácsolásában, aki
az est végén saját, angol nyelven előadott humoros versével köszöntötte
Ilan Mort. Az elhangzó műveket zenei aláfestés is kísérte: Farkas Sára
fuvolaművész adott elő részleteket ismert szerzők munkáiból.

Az óvintézkedések
megtétele mellett
javasolt a fogyasztóvédelmi hatóság által
megfelelőnek minősített szén-monoxidriasztót felszerelni.
Fotó: Vajda Tamás

FŐKÉTÜSZ Fővárosi
Kéményseprőipari Kft.

www.kemenysepro.hu

• Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016 (VI.30.)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 19/2013
(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép: 2016. július
1. napján),
• Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselőtestületének 18/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás
szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról (hatályba lép: 2016. július 1. napján),
• Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 18/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról (hatályba lép: 2016. július 1. napján).
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Filmnézés a felhők alatt
Különleges helyszínnel, festői naplementével és az Amerikai szépség című filmklasszikussal nyitott meg július elején
a Paramount Tetőmozi, Budapest legmagasabban lévő mozija a Blaha Lujza téren.
A Budapest Rooftop Cinema Corvin
Clubba több százan érkeztek, hogy hűsítő
italokkal, pattogatott kukoricával és
a Paramount Channel filmcsatorna egyik
legnépszerűbb filmjével kapcsolódjanak
ki. A mozit a filmben főszerepet játszó
Kevin Spacey magyar hangja, Máté Gábor
színművész és Hetyei Viktor, a Paramount
Channel regionális programigazgatója
nyitotta meg. A tetőmozi szeptember 6-ig
várja a filmkedvelőket minden kedden,
21 órától.
Er z s éb e t város 2016 . július 21 .

Ezer négyzetméternyi út
újul meg
Már idén elkezdődnek az előkészítő munkálatok
A Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe is tartozó csatorna-felújítások újabb ütemét fogadták el a képviselők
a legutóbbi közgyűlésen. Csatorna-felújítással együtt
szépül meg még ebben az évben a Nefelejcs, az Akácfa
és a Csengery utca egy-egy szakasza. Vattamány Zsolt
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Megújult családsegítő
szolgáltatások a kerületben
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kérdésünkre elmondta: „A döntés Erzsébetváros három
utcáját is érinti, amelyeket a csatorna-rekonstrukciót
követően teljesen felújítunk, és lehetőség szerint növényesítünk is. Több mint 1000 négyzetméter út újul meg
így ismét a városrészben. Külön öröm, hogy a főváros
döntése egybeesik a kerületben évek óta zajló komplex útfelújítások előkészítésével, hiszen minden utca
megújítása előtt egyeztetnünk kell a közműszolgáltatókkal.” A korábbi években csak az Erzsébet Terv Fejlesztési program keretein belül több mint 6000 méternyi
út újult meg Erzsébetvárosban, melyeken kívül járdák
felújítására, kátyúk javítására és egyéb közterületek
rekonstrukciójára is sor került.
A Paramount Tetőmozi
további programja
Július 26.
BEVERLY HILLS-I ZSARU 1 és
BEVERLY HILLS-I ZSARU 2
Augusztus 2.
AZ ÁLMOSVÖLGY LEGENDÁJA
Augusztus 9.
FORREST GUMP
Augusztus 16.
CSUPASZ PISZTOLY 1 és
CSUPASZ PISZTOLY 2 és 1/2
Augusztus 23. SHAFT
Augusztus 30. COOL TÚRA
Szeptember 6. SUPER 8

w w w. er z s eb e t var os . hu
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Fair-play díjas
erzsébetvárosi

Az idén kilencedik alkalommal rendezték meg a szervátültetett
és művesekezelt társadalom legrangosabb eseményét, a Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa-bajnokságát. A nemzetközi versenynek a finnországi Vantaa adott otthont 2016. július
10–17. között. A magyar csapat a kezdetek óta az élvonalban
szerepel, a nemzetek összesített pontversenyében rendszerint az
első helyen végez a magyar küldöttség az Európa-bajnokságokon.
Finnországba 45 szervátültetett sportolóval utazott a válogatott,
a résztvevők 8 sportágban indultak, korosztályos bontásban (asz-

Az egykori alsóerdősori diák, Orosz Beáta gyorskorcsolyázó
január 24-én magyar bajnok lett. A sportszerűségéért járó elismerést azért kapta, mert saját egészségét kockáztatva életet mentett.
A fiatal lány tavaly nyáron edzésről tartott hazafelé, amikor a
buszon észrevette, hogy egy hölgy rosszul lett. Elkísérte Emíliát
a kórházba, sőt, amikor a beteg már menni sem bírt, a hátára
vette, és elvitte orvoshoz. Tette mindezt úgy, hogy porckorongsérve volt, nem emelhetett súlyokat, mert azzal a sérülés veszélyét
kockáztatta, amivel pedig veszélybe kerülhetett volna válogatottsága is a gyorskorcsolya csapatban. Ő azonban nem gondolt
magára, csak arra, hogy segítsen rászoruló embertársán. Gerincét
megviselte az eset, ki kellett hagynia az edzéseket, és orvoshoz,
masszőrhöz kellett járnia, hogy javuljon állapota. A nehézségek
ellenére 2016. január 24-én magyar bajnok lett.
Tettét a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play díjjal jutalmazta
júniusban.
„Fair play nélkül nincsen sport, s sportszerű az, aki tisztességesen készül és becsületesen versenyez!” ‒ idézte a NOB korábbi

Fotó: MOB

A leghíresebb magyar cirkuszművész, Eötvös Gábor emléktábláját koszorúzták meg
Erzsébetvárosban. A legenda születésének
évfordulója alkalmából emlékeztek így a
művészre egykori lakhelyén, a Damjanich
utca 27. szám alatt. Az eseményen a család,
barátok és a rajongók mellett a nemzeti
cirkuszvállalat, a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. (MACIVA) vezetője,
Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz volt
igazgatója, Kristóf István, valamint számos
artistaművész is képviseltette magát. Az esemény szervezője Eötvös Gábor fia, Eötvös Tibor volt, aki szerint édesapja emlékének
ápolása nemcsak a család, hanem a cirkuszszakma feladata is, és
reményét fejezte ki, hogy az érintettek a jövőben is olyan pozitívan állnak majd a témához, ahogyan Erzsébetváros önkormányzata is tette a megemlékezés szervezése kapcsán. Eötvös Gábor
többszáz éves múltra visszatekintő cirkuszdinasztia sarjaként
stílszerűen cirkuszkocsiban született 1921-ben. Hamar megmutatkozó tehetségét egyedi stílussá formálta, amit a híres Charlie
Chaplin is elismert.

Erzsébetvárosi úszó, atléta
az EB-n

elnökét, Juan Antonio Samaranchot dr. Kamuti Jenő, a Magyar
Fair Play Bizottság ‒ és egyben a Nemzetközi Fair Play Bizottság
– elnöke.

Minden negyedik lakosnak van már
városkártyája
talitenisz, atlétika, bowling, darts, petanque, tenisz, tollaslabda
és úszás). A fiatalok között egy erzsébetvárosi úszó és atléta,
Németh Georgina is megmérettette magát. A Trappancs Egyesület tehetséges sportolójának EB-részvételét az önkormányzat is
támogatta. Sok sikert kívánunk Georginának és a magyar csapat
összes tagjának!

Hőség elleni védelem
A VII. kerület illetékességi területén több klimatizált helyiség is található, ezeket bárki igénybe veheti hőségriadó esetén.
Az alábbiakban ezekről a helyszínekről tájékozódhatnak.
Megnevezés

Cím

Illetékes személy

Telefonszám

VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Soós László gondnok

06 (30) 821-3207

Elektrotechnikai Múzeum

1075 Budapest, Kazinczy u. 21.

dr. Antal Ildikó

06 (30) 693-3497

K11 Művészeti és Kulturális Központ

1075 Budapest, Király u . 11.

ERöMŰVHÁZ Titkárság

06 (1) 413-3550

Alexandra Könyvesház

1075 Budapest, Károly körút 3/C

Nyitrai Ágnes

06 (30) 817-0128

CBA

1074 Budapest, Rákóczi út 48–50.

Vastag Lajos

06 (30) 576-6240
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Nagy népszerűségnek örvendett a lakosság
körében az Erzsébetváros Kártyát népszerűsítő húsvéti tojás, illetve vitamincsomag-akció. Június 13. és 18. között több
mint 3000 erzsébetvárosi vette át vitamincsomagját a Garay téri és a Klauzál téri
piacon felállított pultoknál, mely paradicsomot, fehér paprikát, hagymát és egy
erős paprikát tartalmazott. Az ajándékot
mindenki egy tartós textil bevásárlószatyorban kapta meg, melyet a helyiek a
későbbiekben is használhatnak vásárlásaik
alkalmával. Szintén sikerként értékeli az
önkormányzat, hogy a Fővárosi Állat- és
Növénykertbe közel 2500 felnőtt és gyermek látogatott el kedvező árú belépőjeg�gyel az elmúlt hónapokban. Erzsébetváros
önkormányzata csatlakozott továbbá a
Magyar Kedvezményhálózathoz is, így a
kerületieknek rövidesen több mint 1500
elfogadóhelyen lesz lehetőségük kedvezményesen vásárolni. Az új szolgáltatás
igénybevételéről az önkormányzat hamarosan lakossági levélben és az augusztusi
Erzsébetváros Kártyakatalógusban is tájékoztatja a kártyabirtokosokat,
addig is a Magyar Kedvezményhálózatban részt vevő
üzleteket és az általuk nyújtott
Er z s éb e t város 2016 . július 21 .

kedvezményeket megtekinthetik a www.
kedvezmeny.hu weboldalon.
Erzsébetváros vezetése fél évvel ezelőtt döntött úgy, hogy egy új, komplex városkártyát

vezet be a VII. kerületben, melyet bárki
kiválthat, aki erzsébetvárosi lakóhellyel rendelkezik. A kártya egyrészt kedvezményes
vásárlásra jogosítja birtokosát a programhoz
csatlakozott üzletekben és szolgáltatóknál,
másrészt különböző ajándékakciókban való
részvételre is lehetőséget nyújt.
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Eötvös Gáborra emlékeztek

7

Bringával a kifutón

A Nagy Imre Emlékház
szeretettel várja az
erzsébetvárosiakat

Negyedik alkalommal vonultak fel a legstílusosabb városi biciklisek az InStyle – Bringával a kifutón elnevezésű eseményen, melynek a Madách tér biztosította a helyszínt. Az indulók női és férfi
bringás, pár, kreatív és MOL Bubi kategóriákban mutathatták
be kedvenc összeállításukat. Az eltökélt versenyzőkön kívül több
híresség is tiszteletét tette a rendezvényen: Szekeres Nóra, Cserpes
Laura, Dallos Bogi, Farkas Franciska, Gájer Bálint, Haumann
Máté, Herczeg Zoltán, Lakatos Sándor, Linczényi Márk és
Mádai Vivien is designer biciklire pattant.

Ingyenes kiállítással és tárlatvezetéssel vár minden érdeklődőt a Nagy Imre
Emlékház a mártír miniszterelnök egykori lakóhelyén, a második kerületi
Orsó utcában.
A kiállításon természetesen az erzsébetvárosiakat is szeretettel várják. A Nagy
Imre életéről és az 1956-os forradalom eseményeiről szóló modern, interaktív
kiállítás segít eligazodni az események iránt érdeklődőknek. A tárlat különlegessége a néhai miniszterelnök egykori dolgozószobája, ahol a korabeli bútorok és használati tárgyak megidézik a kor hangulatát, és betekintést engednek
Nagy Imre hétköznapjaiba.
A kiállítás megtekintése – akárcsak a tárlatvezetés – ingyenes.

8
Nagy Imre Emlékház
1026 Budapest, Orsó u. 43.
Telefon: 06 (1) 392-5011
nagyimrealapitvany@
nagyimrealapitvany.hu
www.nagyimreemlekhaz.hu

Az emlékház hétfőtől
csütörtökig 10 és 16 óra
között várja a látogatókat.

Tanévkezdési csomag
az elsős kisdiákoknak
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Gratulálunk!
A meghirdetett erzsébetvárosi babafotó-pályázatra számos fénykép érkezett a kerületben élő gyermekekről
az Erzsébetváros újság címére. Egészen június végéig vártuk a pályázatokat, melyek közül – a nagy men�nyiségre való tekintettel – sorsolással
választottuk ki a három szerencsést.
A nyertesek értékes ajándékokat kapnak, melyeknek reményeink szerint
nemcsak az apróságok, hanem a szüleik is örülni fognak majd.

Minden évben tanszercsomaggal kedveskedik az önkormányzat
az erzsébetvárosi elsős kisdiákoknak, hogy ezzel is megkönnyítse
számukra a tanévkezdést. Az ajándék a családi kassza terhein is
könnyít, hiszen a szülőknek a szeptemberi iskolakezdési kiadások
igen megterhelőek lehetnek.
2016 szeptemberében az alábbi eszközök kerülnek majd az elsősök tornazsákjába az önkormányzat jóvoltából:
Füzet, A/5, kockás, 4 db
Füzet, A/5, vonalas, 4 db
Füzet, A/5, sima, 2 db
Füzet, A/5, hangjegy, 1 db
Leckefüzet, A/5, 1 db
Órarend, A/5
A/4 méretű gumis mappa
A/5 méretű füzettartó mappa
Grafitceruza (1 db HB-s, 1 db B-s,
Faber Castell, háromszög alakú,
íráskönnyítő)
Radír

A sztárok felvonulása után a divat és bringák szerelmesei tekertek a vörös szőnyegen, akik közül minden kategóriában a szakmai
zsűri választott nyertest. A legkülönfélébb ruha-összeállításokkal találkozhattak a nézők az extrém viselettől a kifinomultabb
szettekig. Lakatos Márk, aki tavaly a felvonuló hírességek sorát
bővítette, idén az esemény házigazdája volt, és szakértőként is
elemezte a versenyzők ruházatát.

Színesceruza-készlet, 12 db-os,
Faber Castell
Vízfestékkészlet
Zsírkrétakészlet
Gyurma, natúr
Számláló korong
Műanyag óra
Hőmérő
Ecsetkészlet
Tornazsák, fényvisszaverős
Szendvicses doboz
Esőponcsó

Kazamér Álmos

Hidvégi

Emma P

Erzsébetváros önkormányzata Erzsébetváros ’56 kitüntetés
adományozásának javaslattételére kéri fel a kerületben lakókat és az itt működő civil szervezeteket, az Erzsébetvárosban
működő oktatási, kulturális, tudományos intézményeket,
szakmai- és hagyományőrző szervezeteket.
Az Erzsébetváros ’56 kitüntetés annak az erzsébetvárosi
vagy Erzsébetváros területén hazafias tevékenységet kifejtő
személynek adományozható, aki az 1956-os forradalom
során hazafias helytállással, példát mutató, a magyar függetlenséget szolgáló tevékenységével hozzájárult Magyarország
függetlenségének kivívásához. A kitüntetésben részesülhet
továbbá az a személy, civil szervezet, szakmai szervezet,
intézmény, amely színvonalas munkájával hozzájárul ahhoz,
hogy az Erzsébetvárosban élő polgárok és a jövő nemzedékei
1956 emlékezetét és szellemiségét megőrizzék, méltó módon
ápolják.
Az Erzsébetváros ’56 cím posztumusz adományozása is
lehetséges. Az elismerés minden évben három fő és egy civil
vagy szakmai szervezet, intézmény részére adományozható.
Az Erzsébetváros ’56 díj adományozására részletes indoklással ellátott javaslatot tehet legalább 50 erzsébetvárosi
polgár, Erzsébetvárosban működő oktatási, kulturális, tudományos intézmény, civil szervezet, illetve szakmai, hagyományőrző szervezet is.
A javaslatokat 2016. augusztus 31-ig kell benyújtani
Vattamány Zsolt polgármesternek címezve (1073 Budapest,
Erzsébet krt. 6., email: polgarmester@erzsebetvaros.hu)
Minden további információ megtalálható a www.
erzsebetvaros.hu honlapon.

Nagy Kornél

anni

Az erzsébetvárosi babafotó pályázat
nyertesei:
Nagy Kornél
(született: 2015. december 15.)
Hidvégi Emma Panni
(született: 2014. október 7.)
Kazamér Álmos
(született: 2016. február 2.)
Er z s éb e t város 2016 . július 21 .
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Felhívás
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Kisgyerekként jutottak be
a Zeneakadémiára

Semmelweis-napon
ünnepeltek az orvosok

A Gaál családban minden a muzsikáról szól

10

„Nem is tudjuk elképzelni, mi lenne,
ha nem zenélnénk. Ez az életünk,
a napjaink 24 óráját kitölti, akkor is ez
jár a fejünkben, ha éppen nem hegedülünk„ ‒ meséli a 17 éves Eszter, aki
másodikos korában kezdett zenélni.
„Én már 4. születésnapomra kaptam
egy pici hegedűt, és elkezdtem rajta
gyakorolni” ‒ meséli a most 12 éves
Julcsi. „Anyu javasolta a zongorát,
de egyszer meghallgattam a Négy
évszakot, és annyira megtetszett, hogy
azonnal hegedülni akartam” ‒ veszi
át a szót a nagyobbik lány. „Én meg
Esztert utánoztam, mert annyira
tetszett a hegedű hangja” ‒ folytatja
Julcsi. Zeneszerető családba születtek: a nagypapa citerákat készített, az
anyuka zongorán és citerán is játszik.
Eszter jelenleg magántanuló egy zenei
szakközépiskolában, de 13 évesen
Fiatal koruk ellenére a Zeneakadémiára járnak

felvették a Zeneakadémia kiemelt
tehetségűek osztályába is. Itt 10‒18
éves korukig tanulnak a rendkívüli
tehetséggel megáldott diákok, összesen 17-en az egész országból. Itt tanul
mind a két Gaál lány.
Julcsi is csak vizsgázni jár be az általános iskolába, mert a sok zenei óra és
gyakorlás mellett nincs ideje beülni
az iskolapadba.
Átlagosan napi 4 órát gyakorolnak
mind a ketten, hol külön-külön, hol
együtt. „Nincs köztünk rivalizálás.
Akkora a korkülönbség, hogy minden
versenyen más korcsoportba kerülünk” ‒ szögezi le Julcsi. „Inkább
csak segítjük egymást” ‒ teszi hozzá
nővére.
A lányok

el sem tudják
képzelni, hogy
ne zenével
foglalkozzanak
egész életükben. „Nagyon szeretnék
elismert szólista lenni. Mostanában
pedig egyre inkább azt érzem, hogy
gyerekekkel szeretnék foglalkozni,
valamilyen formában tanítani őket.
Mert a zene maga a boldogság” ‒
magyarázza Eszter. „Én azért szeretnék zenekarban játszani, mert nagyon
tetszik az együtt zenélés” – mondja
Julcsi.
A jövőt tekintve a Gaál szülőknek
vannak aggodalmaik. A legjobbat
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Vattamány Zsolt polgármester, a rendezvény fővédnöke
beszédében hangsúlyozta:
„Nem lehet csak szavakkal
kifejezni a hálát az egészségügyben dolgozóknak. Az erzsébetvárosi önkormányzat évről
évre tettekkel is bizonyítja
elköteleződését az egészségügyi
ellátás színvonalas emelése és
az abban dolgozók munkakörülményeinek javítása iránt.
Példaként említhetem, hogy
valamennyi orvosi rendelőt és
a védőnői szolgálatot felújí-

Gaál Julianna és Eszter

szeretnék gyermekeiknek, de nem
könnyű az oktatásra, az utazásra,
a hangszerekre és a fellépő ruhákra
szükséges pénzt előteremteni. Kiváltképp úgy, hogy Tünde és Miklós
is mozgássérült. „A karrierjükhöz
elengedhetetlen, hogy részt vegyenek
a világ különböző pontjain megrendezett versenyeken. Néha nem tudjuk,
miből utaznak majd a lányok, és most
nagyon boldogok vagyunk, mert
kaptunk támogatást az önkormányzattól, így a novemberi, Weimarban
tartandó versenyre már biztosan kijutnak” – magyarázza az édesapa, aki
abban reménykedik, hogy a tehetséges
lányokra felfigyel egy mecénás vagy
szponzor. „Arra sem könnyű gondolni,
hogy esetleg külföldön tanulnak majd
tovább, mondjuk egy mesterkurzuson”
‒ teszi hozzá az anyuka. „Ez nekünk
is nehéz” – mondja Eszter, de a család
minden tagja tudja, hogy a két lány
„kiválasztott”, a zene irányítja és teszi
boldoggá őket.
Er z s éb e t város 2016 . július 21 .

tottuk, valamint továbbra is
támogatjuk a kerületi lakosok
egészségügyi ellátását biztosító
Péterfy utcai kórházat.”
A rendezvényen átadták az
Egészséges Erzsébetvárosért
díjat is. Az önkormányzat ágazati kitüntetésként alapította a
díjat azon dolgozók elismeréseként, akik a gyógyító-megelőző
ellátás területén hosszú éveken
át kiemelkedő szakmai munkát
végeznek. A képviselő-testület
döntése alapján 2016-ban a
kitüntetést dr. Decastello Alice
kapta. A doktornő tanulmányait a kerületi Kertész
utcai iskolában kezdte, majd
a Madách Imre Gimnáziumban folytatta, ahol a politechnikai egészségügyi oktatásnak
köszönhetően határozta el,
hogy ezen a pályán szeretne
a jövőben dolgozni. A díjazott
köszönő beszédében elmondta,

nagy megtiszteltetésként érte,
hogy a 2016. március 15-én
kapott Batthyány-Strattmann
László szakmai díj után „szülőkerülete” egészségügyi díját is
neki ítélték.
Az este hátralévő részében
a zenét a High Mortality Band
szolgáltatta. A zenekar tagjai
között vannak a Péterfy kórház
jelenlegi és volt orvosai is, akik
– bár amatőr zenészként, mégis
– profi szinten, szabadidős
kedvtelésként zenélnek együtt.

„Pusszantás mindenkinek!”
Július 2-án ünnepelte volna 80. születésnapját Hofi Géza,
aki 1983-tól kezdve több ezer estet adott a VII. kerületi
Madách Színházban. Hofi Géza gyári munkás volt, de
felfigyeltek tehetségére, és Szendrő József szerződtette a
debreceni Csokonai Színházhoz. 1968-ban, a Magyar Rádió
szilveszteri műsorában elhangzott táncdalfesztivál-paródiájával vált közismertté. Estjei hangfelvételeken jelentek meg,
több közülük aranylemez lett. Az 1976-ban Kovács Katival
és Koós Jánossal elkészített Kell néha egy kis csavargás című
zenés rádiójáték és az 1979-es zenés animációs film, a Meg
alkuvó macskák is óriási sikert aratott. Ők hárman alkották
a zenés paródia műfajának első trióját. 1983-ban Ádám
Ottó szerződtette a Madách Kamara Színházhoz, ahol saját
szövegével és dramaturgiájával állt a közönség elé. Hofélia
című önálló estjét ötszázszor játszotta sikerrel. 1987 októberétől tűzték műsorra az Élelem bére című estjét, amely 2001.
május 27-ig 1500 előadást ért meg.
Hofi Géza 2002 áprilisában hunyt el. A mai napig őt tartják
a magyar humor legnagyobb alakjának.
Er z s éb e t város 2016 . július 21 .

Forrás: Fortepan
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Csodagyerekek, zsenik – mondhatnánk a Gaál lányokra, de ők ezt nem szeretik. Tehetséges
hegedűsök, és szorgalmasak, hiszen imádják a zenét. Ők így mondják. Eszter 13 éves kora
óta, húga Julcsi, 10 éves kora tanul a Zeneakadémián. Tehát mégis csak csoda
a két erzsébetvárosi lány.

A magyar egészségügy napja,
a Semmelweis-nap, minden
év július 1-jén megtartott
ünnepnap Magyarországon.
1818-ban ezen a napon született Semmelweis Ignác magyar
orvos, az „anyák megmentője”,
aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyi láz okának
felfedezésében. Ez alkalomból
az erzsébetvárosi önkormányzat hajókirándulás keretében
köszönte meg a kerületi egészségügyi ellátásban dolgozók
egész éves önzetlen munkáját.
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Ők formálják Erzsébetváros jövőjét,
a gyerekeket
Pedagógusokat díjazott a kerület

12

Azok a pedagógusok, akik a jövő generációjának fejlődéséért kiemelkedő, hosszú éveken át tartó munkát végeztek,
akik a gyermekek szocializációjának és önmegvalósításának
segítésében, ellátásukban, védelmükben, nevelésükben,

Portré

Portré

A pedagógusokat június első vasárnapján ünnepeljük. Magyarországon 1952-ben
tartották meg először ezt a napot, s ez alkalomból adták át a kiváló tanítói és tanári
elismeréseket. Erzsébetváros önkormányzata minden évben kitüntetéssel jutalmazza a VII.
kerület legkiemelkedőbb pedagógusait, akik az Erzsébetváros Jövőjéért címet vehetik át
ezen a napon.

oktatásukban, tehetségük gondozásában, illetve felzárkóztatásukban, szabadidejük hasznos eltöltésében elévülhetetlen érdemeket szereztek, Erzsébetváros Jövőjéért díjat
kaptak.

13
A pedagógusok a K11 Művészeti és Kulturális Központban ünnepeltek

Díjazottak

Tóth Jánosné

Madácsiné Dobos Ildikó
1978-ban tanítóként került a VII. kerületbe, a Hernád
utcai 3. sz. Általános Iskolába.
Osztálytanítóként kezdte munkáját, és mindig nagy hangsúlyt fektetett az alapkészségek megszilárdítására, a logikus
gondolkodás fejlesztésére, a tanulás tanítására. 1989-ben
igazgatóhelyettesi megbízást kapott, vezetői munkáját mindig az empátia, a következetesség, a hivatás iránti alázat
vezérelte. Osztálytanítóként számos olyan program bevezetője volt, mely a tanulók optimális fejlesztését szolgálta. Két
évtizeden keresztül vett részt nyári táboroztatásban. Igazgatóhelyettesként irányította az alsó tagozat és a napközi otthon munkáját, 2011 óta a felső tagozatos munkaközösségek
tevékenységét koordinálja. Belső továbbképzések lebonyolítója, pályázatok írója, szakmai irányítója, külföldi iskolák
kapcsolattartója, a napközis csoportközi foglalkozások
kidolgozója, fővárosi és kerületi bemutató órák, szakmai
továbbképzések szervezője.

1977 óta tanít az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnáziumban. Legfőbb pedagógiai feladatának a gyermekek személyiségfejlesztését, az egyéni bánásmód kialakításának fontosságát
tartotta. Több éven át az iskolai munkaközösség vezetője, a házi tanulmányi versenyek szervezője volt, tanítványai szép eredményeket értek
el az országos matematikaversenyeken éppúgy, mint a szavaló- és prózamondó versenyeken. Pályája kezdetétől szervezi az intézmény táborait, az erdei iskolát, mert hisz abban, hogy ezek a mai napig kiváló
alkalmat nyújtanak a közösségépítésre, a gyermekek önállósodására és
az egészséges életmód kialakítására. Jelenleg mentortanár, segíti a gyakornok tanítók munkáját, felkészítését a minősítő vizsgákra, ezenkívül
rendszeresen felkérik bemutató órák megtartására is.

Bojtor Katalin
A Molnár Antal Zeneiskola magánének-tanára 1986 óta dolgozik a
kerületben. 1996-ban tanítványaival megalakította a Paradisi énekegyüttest. A tagok 20 év körüli fiatalok voltak, akik rendszeresen felléptek fővárosi és vidéki színházakban. Később mindenki közülük az
énekesi pályát választotta. Akadt, aki a Zeneakadémiát végezte el, és
opera- vagy oratórium-énekes lett, más az Operaház kórusában helyezkedett el, és van, aki jelenleg is a szegedi opera tenoristája.
A tanárnő közel 30 éves pedagógiai munkássága alatt számos díjat
nyert el tanítványaival. Bojtor Katalinnak nemcsak a pedagógiai
munkában kiemelkedő a tevékenysége, hiszen egy évtizedig a Magyar
Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetében szakszervezeti
titkárként végezte magas színvonalon munkáját.
w w w. er z s eb e t varos . hu

Akiket még dicséret illet
Pedagógusnap alkalmából az önkormányzat évről évre
köszönetet mond azoknak a szakembereknek, akik Erzsébetváros felnövekvő generációjáért, a kerületi gyermekekért
dolgoznak önfeláldozó munkával, rengeteg türelemmel és
szeretettel. A pedagógusok tevékenységéhez azonban nélkülözhetetlen az a segítő munka, amit a Pedagógia Szakszolgálat, közismertebb nevén a Nevelési Tanácsadó munkatársai látnak el. Ezért idén dr. Hubainé Muzsnai Márta
szakpszichológus vehette át a Polgármesteri Dicséretet.
Er z s éb e t város 2016 . július 21 .

Er z s éb e t város 2016 . július 21 .

Tóth Jánosné gondolatai
a díjról és a tanításról
„38 éve vagyok ebben az iskolában, és ez egy komoly
elismerés, aminek nagyon örülök. Büszke vagyok arra,
hogy ezeket a gyerekeket taníthattam, és köztük lehettem,
lehetek.
A régiek mindig azt mondták: oktatunk, szoktatunk, példát
mutatunk. Én úgy gondolom, hogy a tanulás tanulása
szintén nagyon fontos, és folyamatosan vannak újdonságok
abban, hogyan tudjuk a gyerekeket megtanítani az önálló
tanulásra. A nemzedékek változnak, új helyzetek alakulnak
ki, ehhez kell alkalmazkodnia a tanításnak is.”

Díszdiplomát kaptak a
kerület más pedagógusai is:
Rencsicsovszki Malvin
Bánki Péterné
Kiss Sándorné

Dr. Nagy Lajosné
Gál Barnabásné
Nagy Istvánné
Szakadát Istvánné
Szekeres Györgyné
Nagy Lászlóné
w w w. er z s eb e t var os . hu

Önálló intézmény lett
az állatorvosi egyetem
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Az Állatorvostudományi Egyetem így nemzetközileg jegyzett, a hazai és a nemzetközi felsőoktatási piacon jobban
látható, mérhető és pozícionálható intézménnyé válhat,
amely elismert oktatókat és kutatókat ad hazánk és a világ
állatorvos-tudományának. Az intézmény vezetői is egyetértettek abban, hogy a kar önálló egyetemmé válása szakmailag indokolt volt, hiszen egy népszerű, világviszonylatban
elismert, jól körülhatárolt, megfogható oktatási-kutatási
területről van szó, amely önállóan is fenntartható. Az állatorvosi képzés tanulóinak ugyanis több mint 60 százaléka
külföldi hallgató, és az intézmény költségvetésének mintegy
80 százaléka saját bevételből származik.

A nagyszabású ünnepségen beszédet mondott dr. Sótonyi
Péter dékán, Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere, valamint Parragh László, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Az egyetem zászlaját ünnepélyesen felszentelték

megilleti: Állatorvostudományi Egyetem”. A nagysikerű ünnepség záróakkordjaként a Syrinx Állatorvosi Kamarakórus előadását hallhatták a
résztvevők. Az aulában tartott ünnepség befejése után az egyetem parkjában őshonos magyar kutyafajták szobrait – Pogány Gábor Benő szobrászművész alkotásait – avatták fel.

Dr. Sótonyi Péter
kiemelte: „A 229 éves
múltra visszatekintő
intézmény újra önállóvá
Az Állatorvostudományi válása is alátámasztja
Egyetem az állatorvosi
hitvallását, miszerint
képzést nyújtó
»a múltból táplálkozni
intézmények nemzetközi a jövő sikerének titka«.”
élmezőnyében helyezAz egyetem töretlen fejlődése nem csupán nemzetközi
eredményeiben mutatkozik meg, hiszen az intézmény
kedik el.
kívül-belül megújul. „A gyönyörű kertben például magyar

Kuvasz

Magyar agár

Magyar kutyafajták
szobrai
Az Állatorvostudományi Egyetem
udvarán a kilenc őshonos magyar
kutyafajta szobra lesz megtalálható,
melyeket Pogány Gábor Benő szobrász
készít bronzból. Júniusban öt szobrot
avattak fel, de hamarosan mindegyik
elkészül, hogy elfoglalhassa méltó
helyét. A komondor, a kuvasz, a puli,
a pumi, a mudi, a vizsla, az agár és
az erdélyi kopó mind őshonosak
Magyarországon. Azok az állatok
tekinthetők őshonosnak, amelyek
a Kárpát-medencében éltek a honfoglalás körüli időben, vagy a magyarokkal jöttek ide keletről a népvándorlás
során.

kutyafajták szobrait avatjuk fel ma, pár hét múlva pedig új
szárnyat kap az iskola a Bethlen Gábor utca felőli részen” –
sorolta a dékán.
Az egyetem zászlaját Süllei László érseki helynök, a Budavári Nagyboldogasszony templom kanonok plébánosa
szentelte fel, majd Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke adta áldását a zászlóra és
az egyetemre. A zászlóanyaságot Schmitt Pálné Makray
Katalin vállalta, aki természetesen személyesen is részt vett
az eseményen.

Dr. Sótonyi Péter dékán beszédet mond
w w w. er z s eb e t varos . hu

Az ünnepségen megköszönték dr. Sótonyi Péter dékánnak
„azt a hatalmas szervező munkát, azt a fertőző lelkesedést,
amellyel önállósodásunk gondolatát felkarolva tántoríthatatlanul haladt előre a közös cél irányába, így az Alma
Mater bejáratára az a tábla kerülhetett fel, ami leginkább
Er z s éb e t város 2016 . július 21 .

Magyar vizsla
Er z s éb e t város 2016 . július 21 .

Komondor

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

Aktuális

Aktuális

Július 1-jén új időszámítás kezdődött az Állatorvostudományi Egyetemen, melyet egy
nappal korábban, június 30-án nagyszabású ünnepséggel és szoboravatással ünnepeltek
a jelenlegi és volt diákok, tanárok és a meghívott díszvendégek. Az Emberi Erőforrások
Minisztériumának döntése értelmében és a felsőoktatási struktúra átalakításának
lépéseként 2016. július 1-jétől az Állatorvostudományi Kar kivált a Szent István
Egyetemből, és Állatorvostudományi Egyetem néven önálló intézménnyé alakult.
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epan
Fotó: Fort

„A konyhaművész

81 éves lenne
Antal Imre

Többszöri
pályamódosítás
Antal Imre 1935. július 31-én született Hódmezővásárhelyen, pedagógus családban. A kicsi fiút orvosnak
szánták, de hamar kiderült kiemelkedő zenei tehetsége. Elvégezte a
szegedi konzervatóriumot, majd a
család Budapestre költözött, hogy
Imre a Nagymező utcai Erkel
Ferenc Zeneművészeti Szakiskolában tanulhasson. Következett a
Zeneakadémia, majd az Országos
Filharmónia szólista zongoristája
lett, 1966-ban második helyezést
ért el a budapesti Liszt–Bartók
Zongoraversenyen. Jobb kezében
azonban súlyos ízületi gyulladás
jelentkezett, ami megmutatta számára: nem fogja tudni zenélésből
eltartani magát.
w w w. er z s eb e t varos . hu

Hosszú évtizedeken
keresztül köszönt
be a képernyőről
minden magyar
háztartásba Antal
Imre, akit állandó

„Ezek nem normálisak! Én mint
műsorvezető? Életemben meg nem
szólaltam pódiumon, pláne kamerák
előtt! Micsoda bukás lesz! Egy ország
nézi sátáni gúnykacajjal az én megsemmisülésemet. Töprengeni kezdtem, hogyan lehetne kimászni ebből
a gábliból. Hirtelen megnyugodtam,

Antal Imre zongoraművészként kezdte karrierjét

Mindig mosolygott, és tréfált

vidámsága és

Fotó: Beliczay László

„Homo ludens vagyok. Játszó
ember, aki játék és humor nélkül
képtelen volna élni. Hála Istennek,
általában a dolgok humoros oldalát
látom meg. Éppen ezért boldog,
kiegyensúlyozott ember vagyok”
– fogalmazott magáról Antal
Imre. A nagy siker mellett azért az
életében akadtak olyan nehézségek,
melyek elfogadásához szüksége is
volt a derűre.

műsorai az egyik
legkedveltebb
magyar
televízióssá tettek.
Az erzsébetvárosiak
naponta
összefuthattak vele a
Damjanich utcában,
ahol lakott és ahol
törzshelye, a Piroska
vendéglő volt.

Er z s éb e t város 2016 . július 21 .

Fotó: Fortepan
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ott ragyogott, csillogott a tökéletes
feloldozás: én nem tudok megbukni
mint műsorvezető! Egyszerűen nem
tudok! Mégpedig azért nem, mert
nem ez a foglalkozásom! …Én nem
tudok megbukni mint szemsebész
vagy műbútorasztalos sem. Hát
persze, mert nem értek hozzá! Nem
várnak tőlem eredményt. De jó hecc!
Műsorvezető leszek. Meg különben is,
aki olyan marha, hogy engem néz, az
megérdemli! Jó, megbukom, s akkor
mi van? Ott egye a fene az egészet,
megyek haza gyakorolni.”
/részlet Antal Imre Pami című
önéletrajzi regényéből/

megrendezett – Nemzetközi Karmesterversenyek állandó konferansziéja
volt, majd az évtizedeken át futó,
rendkívül népszerű Szeszélyes évszakok emblematikus műsorvezetője
lett. Emellett színészi feladatokkal is
megbízták, játszott – többek között –
a Bors és a Robog az úthenger című
tévéfilmsorozatban és 17 játékfilmben.
A 90-es években szünet állt be karrierjében, 2006-ban azonban újra elindult
a Szeszélyes évszakok, de már csak
öt részt élt meg a műsor Antal Imre
betegsége miatt.

Megmentette
a tévé

Magány
a csillogás
mögött

A Magyar Televízió munkát ajánlott
neki, először egy házaspárokról szóló
műsort vezetett, majd miután ebben
sikeres volt, rábízták a legendás Halló
fiúk, halló lányok! című műsort is.
Ezek után sorra kapta a lehetőségeket,
szilveszteri műsorok, Ki mit tud?-ok,
Röpülj pávák és a – MTV égisze alatt

Antal Imre édesanyjával élt együtt,
aki 1988-ban elhunyt. A műsorvezető akkor összeroppant, és egészsége is megromlott. Erősödtek ízületi
fájdalmai, orra deformálódni kezdett,
trombózist kapott. Anyagilag sem
állt jól, egészségügyi beavatkozásait
egykori munkáltatója finanszírozta

Er z s éb e t város 2016 . július 21 .

Egyedül élek. Nem szoktam rajta
gondolkodni, hogy jó vagy rossz
dolog ez, elfogadom, így alakult.
Valamikor, csodás Édesanyám
jóvoltából egész jól megtanultam
főzni, manapság azonban már nem
nagyon szoktam. Képzeljék el:
paprikás krumplit akarok ebédelni.
Igen ám, de másnap én már nem
szeretem, tehát csak egy adagról
lehet szó. Lemegyek a zöldségeshez,
veszek négy szem burgonyát, fél fej
vöröshagymát, hazafelé beugrom a
henteshez, »bevásárolok« hét és fél
deka főzőkolbászt (»Lehet kilenc?«
»Nem!«), felcaplatok a negyedik
emeletre, észreveszem, hogy elfogyott a zsír. Most menjek vissza
valahová két dekáért? Egyszóval
inkább nem főzök, nem koszolom
össze a fél konyhát, elsétálok kedvenc kiskocsmámba, és fillérekért,
pillanatok alatt megkapom, amire
gusztusom támad. És amennyiben
nem felejtem otthon a pénztárcámat, még csak mosogatnom sem
kell.”
/részlet Antal Imre Pami című
önéletrajzi regényéből/

Törzshelyén mai napig kép őrzi az emlékét
w w w. er z s eb e t var os . hu

Innen indultak

Innen indultak

Mindenki
Imruskájára
emlékezünk

számára. Magányos volt, és egyre
betegebb, végül régi barátja, Jenei
József segített rajta azzal, hogy
magához költöztette szentendrei
házába. Antal Imrét élete végén
daganatos betegséggel két hónapon
át a Hospice alapítvány kórházában
kezelték, míg 2008. április 15-én
örökre lehunyta szemét.
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Új óvodát tervezünk építeni
pályázati forrásból, ennek
érdekében a VEKOP-6.1.1-15
számú, „Kisgyermeket nevelő
szülők munkavállalási aktivitásának növelése” tárgyú
felhívásra 2016. május 31-én
Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
benyújtotta a „Bóbita Óvoda
új tagóvoda épületének létesítése” című támogatási kérelmet. Az igényelt vissza nem
térítendő, 100%-os mértékű
támogatás összege 400 millió
forint.
A projekt célja az erzsébetvárosi Bóbita Óvoda kapaci-

táshiányának megszüntetése,
kapacitásbővítés, a minőségi
ellátás (jó eszközellátottság,
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esztétikus környezet és a családias légkör) megteremtése,
ezáltal a kisgyermekes szülők
munkaerőpiacra való visszatérésének elősegítése. A Bóbita
Óvoda körzetében jelenleg
a kimutatható kapacitáshiány
51 fő, amely a várható népesedési statisztikák alapján az
elkövetkező években folyamatosan emelkedni fog. A tervek
szerint a projekttel a 3 csoportszobás, 60 gyermek nevelésére
alkalmas, melegítőkonyhával,
tornaszobával, egyéni foglalkoztató szobával, orvosi
szobával és a szükséges nevelői
helyiségekkel rendelkező óvoda
építése teljes körű eszköz-felszereltséggel valósulna meg.
Pályázatunknak megfelelően

az épület egésze akadálymentesített lesz, a megvalósítás
során megújuló energiaforrást
(napelem, napkollektor) is fel
fogunk használni, valamint
egy nagy udvart is kialakítunk
sok zöldfelülettel. A tagóvoda
létrehozásával 10 fő számára
teremtünk majd munkahelyet.
A projekt megvalósításának
tervezett helyszíne a Dob utca
39. szám alatti, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában
álló, teljesen üres foghíjtelek lesz, intenzíven beépített
környezetben, amely korábban
azért került kisajátításra, hogy
óvoda épülhessen rá.
Dr. Bajkai István
alpolgármester

PÁ LYÁ ZATI FELHÍ VÁ
S
kapufig yelő rendszer kia
lak ítására
2016.
Budapest Főváros VII. Ker
ület Erz sébetváros Önkor
má nyz ata Képviselő-testü
letének Városü zemeltetési
Bizottsága pályáz atot ír ki
kapufig yelő rendszer kia
lakítá sára
•
•
•
•

társasháza k,
lak ásszövetkezetek (a lak
ásszövetkezetekről szóló
2004. évi CX V. tv. 2. § (1)
bek.),
önkormány zati tulajdonba
n lévő lakóépületek
esetében azok kezelője,
háziorvosi rendelők és önk
ormány zati intézmények,

•

egyház ak részére.
A támogatás viss za nem
térítendő, öss zege a pályáz
ó
álta l benyújtott és a biz otts
ág álta l elfogadott pályázati költség vetés (illetve
a megva lósítás utá n ben
yújtott, eredetivel egyező szá
mla má solatok öss zegéne
k)
legfeljebb 50% -a lehet,
azonba n nem haladhatja
meg
a 250 000 Ft-ot.

A pályáz ati anyag benyúj
tási határideje: 2016. júli
us 29.,
a határidőn túl benyújtott
pályáz atok érvény telenek
.
A pályáz atot és mellék lete
it zár t borítékban az Erz
sébet városi Polgármesteri Hiv
atal Hatósá gi és Üg yfélszo
lgálati Irodáján kell benyúj
tani (Er zsébet krt. 6. vag
y
Ga ray utc a 5.)

PÁLYÁZAT I FELHÍVÁS
Lakóközösségek és önkormányz ati intézmények részére növényesítés támogatására 2016. II.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormány zata
Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki
kerületi lakóközösségek és önkormányz ati intézmények növényesítésének támogatására. A támogatás vissza nem térítendő, mértéke max.
70%, de nem haladhatja meg a 250 000 Ft-ot.
Pályázaton részt vehetnek a VII. kerület közigazgatási területén lévő
•

társasházak,

•

lakásszövetkezetek (a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi
CXV. tv. 2. § (1) bek.),

•

önkormányz ati lakóépületek kezelője (a), b), c) a továbbiakba n
együtt: lakóközösségek),

•

a VII. kerületi önkormányz at által fenntartott intézmények.

A pályázati anyag benyújtási határideje: 2016. augusztus 8., a határidőn túl benyújtott pályázatok érvénytelenek.
A pályázatot és mellékleteit zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Ügyfélszolgá lati Irodáján lehet benyújtani (Erzsébet krt.
6., Garay utca 5. vagy Akácfa utca 42‒48.). A borítékra kérjük ráírni
„2016. évi növényesítési pályázat”.
A felhívás és mellékletei Erzsébetváros honlapján,
a www.erzsebetvaros.hu címen megtalálhatók és letölthetők.
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részére pályáz atot hir
A pályázók köre:

Közbiztonsági elérhetőségek
Számos összehangolt intézkedéssel igyekszik a kerület vezetése megteremteni a Belső-Erzsébetvárosban élő lakosság 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.
BRFK VII. Kerületi
Rendőrkapitányság

Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság,
„zajkommandó”

Erzsébetvárosi Polgárőr
Egyesület

cím:
1076 Budapest, Dózsa
György út 18–24.

Általános bejelentéseket az ERI központi
számán tehetnek: 06 (1) 461-9040
Zajjal kapcsolatos bejelentéseiket a 06 (20)
745-1917-es telefonszámon fogadják a rendészeti igazgatóság munkatársai.
A járőrszolgálat 20.00 órától hajnali 4.00
óráig tart, a „zajkommandó” 23.00 órától hajnali 3.00 óráig fogadja a bejelentéseket.

A polgárőrség szükség esetén a 06 (30) 621-1500 telefonszámon elérhető.
A Lakossági bejelentő irodát
a turisztikai szezonban szintén felkereshetik probléma
esetén: Király utca 21. (bejárat a Kazinczy utca felől).

telefon: 06 (1) 461-8100
e-mail:
07rk@budapest.police.hu
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HELYISÉGHASZNÁLATI PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési Kulturális
és Szociális Bizottsága helyiséghasználati pályázatot ír ki
az Erzsébetvárosban működő civil szervezetek részére.
Pályázatot nyújthat be az alábbi kritériumoknak együttesen megfelelő civil szervezet:
•

Erzsébetvárosban működik (erzsébetvárosi székhellyel, telephellyel rendelkezik, vagy a kerületben
rendszeres, igazolható tevékenységet folytat);

•

a kerület lakosságának szükségleteire reagáló, azt
kielégítő tevékenységet végez;

•

aktív tevékenységet folytat: legalább évi két
rendezvényt, eseményt szervez vagy 20 főt érintő
közösségi szolgálatot lát el.

A pályázati űrlap és nyomtatványcsomag Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri
Hivatal (1073 Budapest, Erzsébet krt 6.) I. em. 113-as
szobájában átvehető vagy az önkormányzat honlapjáról
(www.erzsebetvaros.hu) letölthető.
Benyújtási határidő:
A pályázat csak személyesen nyújtható be egy példányban 2016. augusztus 1-jén 12.00 óráig Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatalánál
(1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.), a 113-as szobában.
További információk a www.erzsebetvaros.hu honlapon
találhatók.
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Közérdekű

Közérdrkű

Gyermekek a kerületfejlesztés középpontjában
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Helytörténet

Az 1873-as városegye-

20

sítés után megalakult

Budapest VII. kerülete –

Terézváros 1882-es kettéosztása után –

Erzsébetváros lett. A kerület adminisztrációját

az elöljáróságon intézték,
amely kezdetben a Dob
utca 7., majd a Dob utca
51., később az Akácfa
utca 51. szám alatt álló
saroképületben, végül a
Csengery utcában kapott
helyet. Az alábbiakban
bővebben a Csengery
utca 11-ben található
épületről lesz szó.

A

Dob és Akácfa utca 51. szám alatti
épület az 1880-as évektől adott otthont a hivatalnak. A ránk maradt
szerződés az első világháború előtti
időktől meséli el az elöljáróság múltját. A székesfőváros a bérház teljes
első emeletét 1912 májusától négy
éven át Kölber Lajosné háztulajdonostól bérelte. A szerződést annak
lejárta után, 1915 tavaszán újabb
négy év időtartamra meghosszabbították. A hosszabbítás vége éppen
a zavaros 1919-es tavaszra esett,
amikor az akkor regnáló Budapesti
Forradalmi Központi Munkás- és

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

Katonatanács Elnöksége a VII.
Kerületi Elöljáróságot átvette a VII.
Kerületi Intéző Bizottsága számára.
A Bizottság intézkedett szűkössé vált
hivataláról: a Központi Lakáshivatal
a Csengery utca 11. alatti épületet utalta ki az új adminisztrációs
munkát végző helyiségek számára.
Az 1919-es proletárdiktatúra és a
román megszállás után – amint újra
helyreállt a rend – Dévény Gyula
kerületi elöljáró (1914–1926) kérvényezte, hogy az elöljáróság ideiglenesen maradjon a Csengery utcában.
Az épületet korábban a kerületi
munkásbiztosító pénztár bérelte, és
– ahogy ma is – falai között orvosi
rendelőintézet működött. Ez az épület megfelelőbb volt, mint a korábbi,
amelynek szűk, levegőtlen, egészségtelen helyiségeiben az alkalmazottak
gyakran megbetegedtek. Az elöljáró
a Csengery utcai munkahelyet is
átmenetinek tekintette „mindaddig,
amíg elhelyezése végleges megoldást
nem nyer”. A tanács helyt adott az
elöljáró kérvényének, és megkötötték
a bérleti szerződést a háztulajdonos nevében eljáró Erényi Bélával.
A szerződés először – 1920 májusától
kezdődően – tíz évre szólt, a bérleti
díj pedig az előzőleg már 1917-ben
megállapított 35 882 korona volt.
Az intenzív használat miatt az ingatlan állapota már a költözést követő
időkben leromlott, hiszen az emeleti
folyosókon százszámra tolongtak az
ügyintézésre váró lakosok, a nem
rendeltetésszerű használat következtében pedig az alsó vakolat teljesen
lehullott. A fizikai romlás mellett
egyéb problémák is felmerültek: az
épületben például nem volt tárgyalóhelyiség, továbbá pár éven belül már
szűknek is bizonyult. Időközben,
1922-ben a ház a Hunnia Építő Rt.
tulajdonába került, és az új tulajdonossal új bérleti szerződést kellett

kötni. Az idő múlásával többször
felmerült az új, saját elöljárósági épület gondolata, de a gazdasági helyzet
nem tette lehetővé ennek kivitelezését.
Hiába voltak az elöljáró kérvényei,
ügyeit intézni a lakosság kényszerűségből továbbra is a Csengery utcába
járt. A gazdasági világválság hatásának következtében az új elöljárósági
épületre nem jutott pénz, ezért a
bérleti szerződés határidejét 1933-ig
meghosszabbították. A „megoldást”
az 1935-ös esztendő hozta el, amikor a kerület területének egy része
a létrejövő XIV. kerülethez került, és
a változások következtében Erzsébetváros lakossága az 1925-ös 193 000
főről 1935-re 143 000-re apadt, így
a hivatal a csökkenő terheket kevesebb személyzettel is el tudta látni.
Az elöljáróságon ettől fogva 183-an
(az elöljáró és a helyettese mellett 116
tisztviselő és 65 altiszt) teljesítettek
szolgálatot.
Időközben, mivel az addig használt épületet továbbra sem tartották
megfelelőnek, az elöljáróság vezetői
új ingatlan vásárlását kezdeményez-

Dob utca 51.
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ték. Tíz épület is alkalmas lett volna
a hivatal számára, de mind közül az
addig is használt Csengery utcai ára
volt a legalacsonyabb. Némi alkudozás
után a vételárat 380 000 pengőben
állapították meg, a döntést pedig 1934
nyarán a közgyűlés és a belügyminiszter is jóváhagyta. Az adásvételi
szerződés megkötése után Erzsébetváros kezébe végre saját elöljárósági
épület került. Addig csupán az épület
első, második és harmadik emeletét
használták, míg a földszinti üzleteket
egy papírkereskedés, egy divatüzlet,
egy fűszerkereskedés, egy szobafestő
és egy fodrászüzlet bérelte. A vállalkozóknak ezután új üzlethelyiséget
kellett keresniük, szerződésüket 1935.
május 1-jével felmondták. A vétel után
jelentős átalakításokat hajtottak végre,
az előirányzott tervek szerint 125 000
pengő értékben. A felszabaduló helyiségekbe a korábban a harmadik emeleten működő irodák kerültek. Az átalakítási tervek szerint itt kapott helyet
a kerületi orvosi rendelő, valamint az
állatorvos és a tiszti orvos is ugyanitt
fogadta ügyfeleit. A „szegényügyeket”
és az iskolai nyilvántartást is az utcaszinten intézték, valamint a vásárfelügyelők is itt kaptak irodát. Az első
Er z s éb e t város 2016 . július 21 .

Helytörténet

Az erzsébetvárosi önkormányzat
korábbi épületei

21

Csengery utca 11.

emeleten intézték az adókkal kapcsolatos ügyeket, és a páncéltermet is itt
helyezték el. A második emeleten dolgoztak a fogalmazók, itt volt a számvevőség, az ülésterem és az elöljáró
irodája is. A harmadik szinten volt
a mérnöki hivatal, a népgondozók,
valamint a testnevelésüggyel is ezen az
emeleten foglalkoztak, de itt helyezték el az anyakönyvi hivatalt és az
esketési termet is. A hivatalnokok már
1935-ben az új, kibővített, átalakított

épületben intézték a kerületi lakosok
ügyeit. A második világháború idején
a pincehelyiségben 307 személy befogadására alkalmas óvóhelyet hoztak
létre. Erzsébetváros adminisztrációját
egészen 1956-ig a Csengery utca 11.
szám alól irányították, a forradalom
és szabadságharc után a VII. Kerületi
Tanács az önkormányzat által ma is
használt Erzsébet körút 6. számú épületbe költözött.
Perczel Olivér

Dob utca 7.
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Erzsébetvárosi babafotó pályázat
os
und 8 hónap
M ezei Raym

Pályázat

Pályázat

Június 30-ig lehetett jelentkezni kerületi babák,
gyermekek fotóival újságunkban meghirdetett
babafotó pályázatra. 0–3 éves korú apróságokról
vártunk fotókat, akik Erzsébetvárosban élnek,
járnak bölcsödébe, óvodába.
A júliusi és augusztusi lapszámainkban a legjobb
képeket közöljük, mellyel egyúttal szeretnénk
megköszönni minden pályázó kisgyermek
és szülő, nagyszülő jelentkezését.
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23
Kiss Márton 3 év
es
A fotót Petróczi
Viktória küldte

s kis fiáról
Gelsi Andrea képe 7 hónapo

Láng Andrea 2,5 hónapos kislánya
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kájáról
Miklóssy Zoltánné fotója uno
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Horváth Brendon 20 hónapos

ületett
. május 15 -én sz
Jóni Dorina 2015
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Sport

Javában tombol
a nyár, ráadásul
amolyan békebeli
módon: két-három
nap kánikula után
kellemes 27–28
fokos napos időben
tölthetjük a nyári
hónapokat.

Ilyenkor több időnk juthat
pihenésre, kikapcsolódásra,
családi programok szervezésére. Hétvégén érdemes elszakadni a várostól és az otthonunktól, főleg, ha már letelt
már a nyári szabadság ideje
is. A sportoláshoz is minden
adott, különösen, ha találunk
olyan lehetőséget, ahol a család
kisebb tagjai sem maradnak ki
a szórakozásból.
A BSI olyan programot ajánl,
ami minden kritériumnak
megfelel: a Budapesttől nem
túl távoli Velencei-tónál rendezik meg, sportos is és strandolós is, mindenki találhat
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Hűs málnakrém
leves
Elkészítés
A málnaszemeket jól megmossuk, lecsöpögtetjük, és félreteszünk egy maréknyit. A maradék
gyümölcsöt és a többi hozzávalót turmixgéppel
jól összedolgozzuk. Ha ezzel készen vagyunk,
átszűrjük a levest, hogy a málna magjait eltávolítsuk belőle. Végül a félretett málnaszemeket
hozzáadjuk, és az egészet hűtőbe tesszük. Amikor lehűlt, tálalhatjuk. Édesszájúak tejszínhabbal is fogyaszthatják.

magának szórakozást. A 7.
K&H velencei tóúszás és túratriatlon augusztus 6-án szeretettel vár minden érdeklődőt.
Az esemény a Gárdony Sport
Beach területéről rajtol, és
ide is ér célba minden induló,
kísérőik pedig süttethetik a
hasukat a napon vagy bevehetik a játszóteret a gyerekekkel
– amit csak egy strand kínálhat, azt itt mind élvezheti a
vendég. Ráadásul ez az ország
első öko szemléletű strandja.
Akik már kacérkodtak a
nyíltvízi úszás gondolatával,
azok választhatnak az 500,
1500, 3000 m-es távok közül,

de a gyakorlottabbak rajthoz állhatnak 6000 m-en is.
Bizonyára akadnak olyanok,
akiknek pusztán az úszás édeskevés. Nekik sem kell csüggedniük: ha biciklivel érkeznek,
akkor próbát tehetnek úgy is,
hogy az úszás után teljesítenek
13,2 km-t kerékpárral, majd
túráznak 6,8 km-t, és végül
15,5 km-en át újra kerékpároznak.
Rajtolni az úszótávokon 9 és
14 óra között, míg a túratriatlon távokon 9 és 11 óra között
lehet.
Bővebb info: www.futanet.hu
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Nyári
falatok

Grill-partik, strand, nyaralás: ezek nélkül elképzelhetetlen a nyár. Júliusi receptjeink gyorsan
elkészíthetőek, egészségesek, vendégvárónak
is tökéletesek, de egy könnyed vacsorába is
beilleszthetőek a nagy melegben.
Hozzávalók
50 dkg filézett hal
1 db piros kaliforniai paprika
1 db zöld kaliforniai paprika
2 db lilahagyma
1 citrom
citromfű
só
olívaolaj
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Hozzávalók / 4 adag
40 dkg málna
4 dl tej
2 dl habtejszín
1 dl málnaszörp
2 ek cukor (vagy méz)

Dobja fel a limonádét!
A szokásos citrusos limonádé ízét érdemes feldobni nyári gyümölcsökkel. Az elkészített hűsítőhöz adjunk például pár szem
feketeszedret, majd öntsünk az
italba a gyümölcs leszűrt levéből is, és máris egy izgalmas
ízű és színű limonádét kortyolgathatunk a nyári melegben.

Citromfüves
halnyárs
Elkészítés
A felkockázott, kifilézett halat
finomra vágott citromfűben meghempergetjük, majd meglocsoljuk
egy fél citrom levével. A paprikákat
és a lilahagymát hasonló méretű
kockákra vágjuk, mint a halat.
Nyársra tűzünk egy kocka piros
húsú paprikát, utána egy szelet
hagymát, majd egy darab halat,
végül egy zöld színű paprikát.
Addig folytatjuk, amíg teljesen meg
nem telik a nyárs. Olajban átforgatjuk őket, és grillen vagy teflon
serpenyőben megsütjük. Köretként
friss salátát, tepsis burgonyát vagy
tejfölös, fokhagymás mártogatóst is
kínálhatunk hozzá, de önmagában
is laktató nyári étel.
w w w. er z s eb e t var os . hu

Ízes élet
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Sportolós,
strandolós
szombat
a Velenceitónál
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Az ERöMŰVHÁZ Nkft. tisztelettel és szeretettel
meghívja Önt és kedves családját

PERMAY VILMOS
festménykiállítására

Időpont: 2016.

augusztus 15. hétfő 18 óra
Díszterem
1077 Budapest, Wesselényi u. 17.
Telefon: 413-3550

Helyszín: ERöMŰVHÁZ

ÚJRA ÖRKÉNY KERT!
AZ ÖRKÉNY ISTVÁN SZÍNHÁZ ÉS

Közreműködik:
Permay Mária fuvolán
A kiállítás megtekinthető 2016. augusztus 28-ig.

KÖZÖS RENDEZVÉNYE
BÔVEBB INFORMÁCIÓ ÉS RÉSZLETES PROGRAM

Támogatók:

AZ ÖRKÉNY SZÍNHÁZ HONLAPJÁN
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PANTONE 136 EC
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www.orkenyszinhaz.hu
www.facebook.com/OrkenyIstvanSzinhaz

PANTONE 2768 E C

csAláDi DélUTáNok
C 100
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Y 13
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az AKÁCOS UDVARBAN
R
G
B

15
32
75

www.bjhuman.hu | www.facebook.com/bjhuman

2016. AUGUszTUs hAvi proGrAm
1073 BUDApesT, AkácfA UTcA 61.

AUGUSZTUS 5. péntek
KREATÍV SAROK
• Agyagozás
• Decoupage
• Üvegfestés

RENDŐRSÉGI BEMUTATÓ
• Ujjlenyomat vétel
• Játékos foglalkozások

AUGUSZTUS 12. péntek

14:00

KREATÍV SAROK
• Gipszformák festése
• Báb készítés filcből és fakanálból
• Nemezelés

FECSEGŐ TIPEGŐK KLUBJA
Interaktív baba-mama programok Erzsébet városban
Ingyenes klubfoglalkozások szakképzett bölcsődei kisgyermeknevelők
és védőnők vezetésével

14:00

09.08. Bölcsődei felvétellel kapcsolatos
információk

AUGUSZTUS 26. péntek
14:00

• Tánc tanítás kicsiknek és nagyoknak

KREATÍV SAROK
• Gipszformák festése
• Báb készítés filcből és fakanálból
• karkötő fonás

szereTeTTel várUNk
miNDeN keDves érDeklőDőT!
Csoportos és egyéni részvétel esetén is
előzetes bejelentkezés szükséges az alábbi
telefonszámon: 1/343 1035.

ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK
• csocsó
• pingpong
• Teke
• célba dobó verseny

09.15. Mi szól a bölcsőde mellett?

Októberi témáink:

09.22. Beszoktatás

10.06. Étkezés

09.29. Napirend, állandóság fontossága
csecsemő- és kisgyermekkorban

10.13. Önállóság

JÚLIUS

AUGUSZTUS

21. csütörtök
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – az élőzenét
Rózsa Tibor szolgáltatja

4. csütörtök
¡ 15.00–18.00
Nosztalgiatánc – az élőzenét
Rózsa Tibor szolgáltatja

23. szombat
¡ 21.00–
A Bogdán Norbert Trió
koncertje
A belépés díjtalan!

11. csütörtök
¡ 15.00–18.00
Nosztalgiatánc – az élőzenét
Rózsa Tibor szolgáltatja
15. hétfő
(Helyszín: VII. ker., Wesselényi
u. 17.)
¡ 18.00–
Permay Vilmos festménykiállításának megnyitója
A kiállítás megtekinthető:
augusztus 28-ig
18. csütörtök
¡ 15.00–18.00
Nosztalgiatánc – az élőzenét
Rózsa Tibor szolgáltatja
25. csütörtök
¡ 15.00–18.00
Nosztalgiatánc – az élőzenét
Rózsa Tibor szolgáltatja

10.20. Szobatisztaság
10.27. Kreativitás fejlesztése

11.03. Beszédfejlődés/fejlesztés otthon

Aktualitások, friss információk
Erzsébetváros életéből

11.10. Mozgásfejlődés/fejlesztés otthon
11.17. Játszunk okosan
11.24. Milyen a jó mese/mesekönyv/
meseﬁlm?

Decemberi témáink:
12.01. Utazás a babával
12.08. Kistest vér érkezése
12.15. Betegségek és kezelésük

Igényeljen Ön is városkártyát!

Kiegészítő szolgáltatások:

• komplex szociális, kognitív és motoros állapotfelmérés 0-6 éves korig
• gyermekfelügyelet
Elérhetőségek:
• 1077 Budapest, Wesselényi utca 71. „MASNI” iroda (a 74-es és 76-os trolibusz Rózsa utcai megállójával szemben)
• Tel.: 322-5065 | www.bjhuman.hu | www.facebook.com/masniszolgaltatas

programjaink Budapest főváros vii. kerület erzsébetváros Önkormányzatának támogatásával, a Bischitz Johanna integrált humán szolgáltató központ szervezésében valósulnak meg. programjaink ingyenesen látogathatóak! A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

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

Cím: 1075 Budapest, Király u. 11. • www.k11.hu
e-mail: k11muvkozpont@gmail.com • telefon: +36 (30) 915-2518

ERZSÉBETVÁROS A FACEBOOKON!

Novemberi témáink:

TÁNCHÁZ

Cím: 1074 Budapest, Wesselényi utca 17. • www.eromuvhaz.hu
e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu • telefon: 06 (1) 413-3550

minden csütörtökön
9:00-10:00

KIABÁL prevenciós társasjáték

AUGUSZTUS 19. péntek

Művészeti és Kulturális Központban

(ha más a helyszín azt külön feltüntetjük)

30. szombat
¡ 9.00–14.00
Lélekgyógyító képzőművészeti
program
A részvétel ingyenes minden
mozgásában korlátozott jelentkezőnek 16 éves kor felett.
Előzetes regisztráció szükséges:
06 (30) 634-2360, 06 (20) 4798382

Szeptemberi témáink:

14:00

a

28. csütörtök
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – az élőzenét
Rózsa Tibor szolgáltatja

ÉS FACEBOOK-OLDALÁN:
Az Örkény Színház fenntartója
Budapest Fôváros Önkormányzata

2016. július–augusztus havi programjai

w w w.e r z s e b e t v a r o s k a r t y a . hu
Er z s éb e t város 2016 . július 21 .

Er z s éb e t város 2016 . július 21 .
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Ajánló

Ajánló

ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

A tárlatot megnyitja:
Csík István Munkácsy-díjas festőművész

Az ERöMŰVHÁZ
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SZO LG Á LTATÁ S

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

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

R ÉG I S ÉG

Hirdetés

Papír- és fémpénzt, bélyeget,
képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk, és árverésre
átveszünk. VI. kerület, Andrássy út
16. Tel.: 06 (1) 266-4154. Nyitva:
H–Sz: 10–17, Cs: 10–19

Kiemelt áron vásárolok bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, ezüstneműt, kerámiát, réz,
bronztárgyakat, kitüntetéseket,
pénzérméket, bizsukat, csillárokat,
könyveket, teljes hagyatékot. Tel.:
06 (70) 651-1028

EGY É B
Idős személyt segítenék szívvellélekkel, örökösödési szerződést
kötnék. Tel.: 06 (30) 418-6663.
Visszahívom!
Könyvfelvásárlás! Minden típusú
könyvet, képeslapot vásárolunk.
Ingyenes kiszállással, azonnali fizetéssel. Tel.: 06 (70) 247-7172
Egyetemista lányomnak keresek
emeleti, felújítandó öröklakást
magánszemélyként, készpénzfizetéssel. Tel.: 06 (20) 496-6601

Ingatlanirodánk eladó laká
sokat/házakat keres ügyfeleinek. Gyorsan vevőt hozunk,
jutalék 3%, ügyvéd ingyenes.
Ismerősének lakása eladó?
Hívjon, ajánlási jutalékot kap!
www.Laurus.ingatlan.com,
tel.: 06 (20) 9-600-600

EG É SZ S ÉG
Gyógypedikűrt, manikűrt
vállalok. Hívásra házhoz megyek.
Tel.: 06 (30) 242-9507

Tisztelt Hirdetők!
Hirdetésfelvétel:
1073 Bp., Erzsébet krt. 6., I. emelet 115.
hétfőtől csütörtökig 10.00–12.00 óráig
Tel.: 06 1 462-3130 (10.00–12.00 óráig)
e-mail: hirdetes@erzsebetvaros.hu

Tájékoztatás
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Az erzsébetvárosi önkormányzatnál 2016. augusztus 10–19-ig közigazgatási szünetet
rendeltek el, emiatt a 8. lapszám hirdetéseit
augusztus 4-én 12.00 óráig lehet leadni a szokásos módon!
A fenti dátum után érkezett hirdetéseket nem áll módunkban megjelentetni.
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