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2016. április 8-án a BudapestFasori Evangélikus Egy
házközség meghívására
Magyarországra érkezett
svédországi testvérgyülekeze
tének két képviselője, Tho
mas Warfmann és Katarina
Wandahl. A Norrköpingből
érkező lelkészek Aradi György
parókus lelkész és dr. Bartha
Tibor, a gyülekezet felügye
lője közvetítésének köszönhe
tően találkoztak Vattamány
Zsolt polgármesterrel. A kel
lemes hangulatú beszélge
tés során természetesen szóba
kerültek a két ország kultu
rális és történelmi sajátossá
gai, eltérő geopolitikai hely
zete és Európában betöltött
szerepe, valamint Norrköping
és Erzsébetváros főbb jellem
zői. A felek érintették a helyi
igazgatási szervek és egyház

„Fel a fejjel, Budapest! címmel népszerűsíti
a város jellegzetes szecessziós épületeit a Buda
pesti Tavaszi Fesztivál” ‒ mondta a Budapesti
Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
ügyvezetője. Bán Teodóra kifejtette, Budapest
számtalan olyan történelmi építészeti örökség
gel rendelkezik, amelyet a kultúra és a művészet
képviselői megfelelően karbantartanak, és ennek
köszönhető, hogy a szecessziós stílusú épüle
tek is meglehetősen jó állapotban tekinthetők
meg a város több pontján. Kiemelte, a város
építészeti örökségét bemutató programok is jól
jelzik, hogy a Budapesti Tavaszi Fesztivál egy
olyan összművészeti rendezvény, amelyen a régi
nagy kiválóságok alkotásai mellett a jelen kor
legismertebb művészei, valamint a fiatalok is
megjelenhetnek.
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New Yorkban nyílik kiállítás a pesti
zsidónegyedről
A pesti zsidónegyed múltját
és jelenét bemutató multimé
diás kiállítás nyílt 585 000 m2
címmel a régi manhattani
zsidónegyedben található
WhiteBox Művészeti Köz
pontban, a Balassi Intézet ‒
New York-i Magyar Kulturális
Központ szervezésében.
A tárlat a budapesti VII.
kerület kilenc szimbolikus
terének segítségével teremt
dialógust múlt és jelen között,
és tárja fel a negyed történetét,

változásait, a változásokban
lévő állandóságát a máso
dik világháborút megelőző
időszaktól kezdve napjainkig.
A cím a zsidónegyed alap
területére utal, „arra a sűrű
városi közegre, melyet átitat
az urbánus kultúra, a vallási
újjáéledés és a közösségi élet”.
A zsidónegyed sokszínűsé
gét tükrözik a közreműködő
művészek által használt művé
szeti stratégiák. A személyes
történetek ugyanúgy meg
jelennek ezekben a vizuális

alkotásokban, mint a kollektív
kulturális emlékezet darab
jai. A kiállításnak művészeti,
történeti és technikai szem
pontból is több rétege van.
„Az archív fotók, Szombat Éva
kortárs felvételei, a konceptu
ális videofelvételek és Kalotás
Csaba zenei kompozíciója
mind a negyedbe invitál
ják a látogatókat” ‒ közölte
a Balassi Intézet.
Résztvevő művészek: Flohr
Zsuzsi (Mikve), Szemző
Zsófia (Rumbach Sebestyén
utcai zsinagóga), Szirmai
Márton (Kisüzem), Halász
Dániel (Fészek Művészklub),
Illés István (Wesselényi utcai
iskola), Csordás Levente
partnerségben az Airplan X
Kickass Factory-val (Orczyház, Madách Ház), Varju
Tóth Balázs (Átjáróházak),
Csiszár Mátyás (LUMEN),
Kopasz Milán (Kőleves), vala
mint Kalotás Csaba (zene) és
Szombat Éva (fotó).

A főváros fotográfusa
„A főváros fotográfusa ‒ Escher Károly 1890‒1966” cím
mel nyílt kiállítás április 6-án a K11 Művészeti és Kulturális
Központban. Az eseményt ‒ melynek kurátora Csillag Katalin
művészettörténész ‒ Albertini Béla fotótörténész nyitotta meg.
A kiállított képek az Országos Széchényi Könyvtár Fényképtá
rának gyűjteményéből származnak. Escher Károly fotóriporter
ötven évvel ezelőtt hunyt el. A két világháború közötti korszak
kiemelkedő alkotója volt. Élete több szállal is kötődik Budapest
hetedik kerületéhez, Erzsébetvároshoz: egy ideig sógora házában
lakott az Alsóerdősor utcában. 1928-tól több mint egy évtize
dig az Est-lapok fotóriportereként dolgozott, melyek szerkesz
tősége a Rákóczi út 54-ben volt. Sokáig ugyanebben a házban
volt a lakása is. Életművének jelentős része – 38 000 felvétele
‒ az Országos Széchényi Könyvtárba került. A tárlat naponta
9.00‒18.00 óra között tekinthető meg április 27-ig.

Forrás: MTI
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községek együttműködésének
formáit és lehetőségeit Svédor
szágban és Magyarországon,
különös tekintettel a refor
máció megszületésének jövő
évben esedékes 500. évfordu
lójára. A kiemelkedően jelen
tős egyháztörténeti évforduló
mellett a világi ügyekben való
szerepvállalás sem szorul
hat háttérbe: a legaktuálisabb
példa a menekültkérdés keze
lése kapcsán folytatott egyházi
munka, melynek keretében a
Svédországba érkező tömegek
elhelyezésében és ellátásában
jelentős szerep hárul az ottani
egyházközségekre. A vendé
gek kiemelték, hogy a svéd
embereket hagyományosan
jellemző befogadó és toleráns
szemlélet jegyében maguk is
igyekeznek mindent meg
tenni, hogy élhető körülmé
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nyeket biztosítsanak a háború
sújtotta országból érkezőknek.
Aradi György lelkész
elmondta, hogy vendéglátó
ként igyekeznek minél tartal
masabbá tenni Wandahl és
Warfmann lelkészek budapesti
látogatását, melynek alkalmá
val ellátogatnak majd Vácra,
valamint részt vesznek a Pesti
Vigadó egyik koncertjén is.

A Budapest-Fasori Evangélikus
Egyházközség és a norrköpingi
gyülekezet közti sokoldalú
kapcsolat fejlődésének egyik
potenciális iránya lehet az
együttműködés világi terüle
ten való bővítése Erzsébetváros
és Norrköping városa között,
melynek részleteiről az érintett
egyházközségek bevonásával
további tárgyalások várhatóak.

Kínai lampionfesztivál
a Fővárosi Állatkertben
Sárkányok éjszakái címmel száz,
állatokat és növényeket for
mázó világító kínai lampion
várja a látogatókat május
22-ig a Fővárosi Állat- és
Növénykertben. A bejá
ratnál az érkezőket egy
csaknem tízméteres
klasszikus kínai sár
kánylampion fogadja.
A kínai mondavilág
figurái és alakzatai mel
lett például óriáspan
dát, orrszarvút, varacskos
disznót és majmot is láthat
a közönség. Persányi Miklós,
a Fővárosi Állat- és Növénykert főigaz
gatója elmondta, hogy a kínai fényfesztivál Európában eddig csak
Hollandiában, Belgiumban és Németországban volt látható. Mint
mondta, a nagyméretű alkotások ‒ a selyemlampion-művészet
hagyományait követve ‒ drótvázakra feszített festett selyemből
egy hónapon át készültek, tizenkét kínai szakértő közreműködésé
vel. Napközben a szokásos nyitvatartási időben várja a vendégeket
az állatkert, majd 19 órától ismét kinyit, és 22 óráig lesz látogat
ható a lampionfesztivál keretében. Ilyenkor csak a szabadtéri kifu
tókban lévő állatok lesznek láthatók.
forrás: MTI
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Kissimon István

Svéd delegáció a kerületben

Fókuszban a szecessziós épületek
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A Kis Diófa utca hosszú ideje tervezett
felújítását végre hamarosan megkezdik
az elavult ivóvízhálózat és a gázvezeték
rekonstrukciójával. A két érintett közmű
szolgáltató (Fővárosi Vízművek Zrt.,
Fővárosi Gázművek Zrt.) az idei tervébe
tudta beilleszteni a munkálatokat, így
a Vízművek 2016. április 12-én kezdte
meg munkáját, mely mintegy három
hetet vesz majd igénybe. A FŐGÁZ Zrt.
a tervek szerint ezt követően, várhatóan

4

A kép illusztráció

május 9-e után kezdi meg a felújítást,
és előreláthatóan egy hónapig tart majd
a kivitelezés. Az útfelújítás a gázvezeték
cseréjének befejezését és átadását köve
tően kezdődhet meg, valószínűleg június
közepétől három hónapon keresztül
folyik majd itt a munka. A renoválás
során az utcát faltól-falig teljes szélessé
gében újraburkolják, az útpálya nagy
kockakő burkolata helyett hengerelt
aszfaltburkolat készül. A páratlan oldal
kiszélesedő járdájában – külön projekt
keretében – növényesítést is végeznek
majd: mintegy 9 db szabadgyökérzetű fát
fognak kiültetni.
Az útburkolat felújítását a munkatár
sak igyekeznek a lehető legrövidebb
idő alatt elvégezni, és az ott lakóknak
minél kevesebb
kellemetlenséget
okozni. Kérjük
szíves türelmüket
és megértésüket,
bízunk benne,
hogy a megszépült
utca örömmel
tölti majd el a Kis
Diófa utcában
élőket és az arra
járókat egyaránt.

Tűzeset a Vörösmarty
utcában
Egy VII. kerületi, többemeletes bérház
földszinti lakásában keletkezett tűz már
cius végén a Vörösmarty utcában. A lán
gok az egyik szobában csaptak fel, ahol
a berendezési tárgyak gyulladtak meg.
A lakásból a tűzoltók egy férfit hoztak
ki, akit súlyos sérülésekkel a mentőszol
gálat kórházba szállított. A tüzet a fővá
rosi rajok percek alatt megfékezték, így
a házban élőkre sem a füst, sem a tűz
nem jelentett további veszélyt.
(forrás: katasztrofavedelem.hu)

Sokrétű kedvezményt biztosít az Erzsébetváros Kártya
Több ezren éltek a húsvéti ajándékakció lehetőségével
A VII. kerület hivatalos város
kártyája nem csupán kedvez
ményes vásárlási lehetőséget
biztosít számos erzsébetvárosi
üzletben és szolgáltatónál,
hanem a kártyabirtokosoknak
lehetőségük nyílik külön
böző ajándékakciókon is részt
venni. A húsvéti ünnepek

hogy átvegyék az ajándékot,
és rengeteg érdeklődő váltotta
ki időközben a kedvezményre
jogosító kártyát is. A kerület
vezetésének fontos a program
bővítése során, hogy ne csak az
alapvető termékekhez, például
gyógyszerhez vagy húsáruhoz
lehessen olcsóbban hozzájutni,
hanem jelentős kedvezménnyel
tudjanak az itt élők szabadidős
programokon is részt venni.
A Fővárosi Állat- és Növény
kertet mindössze 600 forin
tért látogathatják a városkár
tya-birtokosok, de színházba
vagy kiállításra is kedvező árú
belépőjegyeket válthatnak.
Az önkormányzat a sportot
kedvelő erzsébetvárosiakra
is gondol, ezért tervei szerint
hamarosan a fővárosi futóver
senyekre is kedvezményesen
nevezhetnek az itt élők. „Úgy

gondolom, egy városkártyaprogram akkor funkcionál
hatékonyan, ha a jogosultak
számára az élet szinte vala
mennyi területén kedvezményt
biztosít. Azon dolgozunk, hogy
a kártyaprogramot a kerüle
tiek igényeihez igazítsuk, ezért
folyamatban van az igénybe
vehető szolgáltatások körének
bővítése” – árulta el kérdé
sünkre Vattamány Zsolt pol
gármester. Bővebb információt
a www.erzsebetvaroskartya.hu
weboldalon és a rendszeresen
megjelenő kártyakatalógusból
kaphatnak az érdeklődők.

A világ legizgalmasabb helyei között Erzsébetváros

35 600 magyar rabszolgaságban

Az Airbnb közösségi szállásmegosztó
listát állított össze a világ legizgalmasabb
negyedeiről, melyek iránt a legnagyobb
ütemben nő a turisták érdeklődése.
Erzsébetváros a 13. helyet foglalja el az
összeállításban, mivel itt 148 százalékkal
nőtt a foglalások száma. Ez a pozíció már
csak azért is előkelő, mert a gyűjtemény

Megdöbbentő kiállítás
az emberkereskedelemről
Hazánkban a mélyszegénységben élő nők és gyerekek, különösen a gyermekotthonokban fel
növekvő fiatalok érintettek. A Golgota Keresztény Gyülekezet és a Névtelen Utak Alapítvány
a „Mennyit érsz?” kampánnyal hívja fel a figyelmet erre a súlyos problémára.
A Terror Házához hasonló kiállítás a sokkoló valósággal mutatja be ezt a veszélyes világot,
ahol prostituálttá válik rengeteg jóhiszemű lány, és amely tömegesen darálja be áldozatait,
teszi őket drog- és gyógyszerfüggővé.
„Különösen érintettek a mélyszegénységben felnövő, bántalmazott gyerekek, akik egész éle
tükben azt hallják, hogy semmirekellők. Akikhez aztán egyszer megérkezik a herceg fehér
lovon, aki bókol, királynőhöz méltó életet ígér, és mire észbe kapnak a lányok, akik gyakran
még fiatalkorúak, már külföldön táncolnak egy kirakatban” – mondja tapasztalatait az ala
pítvány munkatársa. „A kampány célja a hazai szervezetek között szorosabb együttműködést
kialakítani az áldozatok hatékonyabb segítéséért. A társadalom szemléletformálása is fontos:
szeretnénk elérni, hogy az áldozathibáztatás helyett minél többen ismerhessék meg annak
a hátterét, ha valaki prostituáltként áll az utcán, adott esetben pedig segítséget nyújthassanak
nekik.”
A kétnapos ingyenes kiállítás április 29‒30-án lesz az Erzsébet körút 13-ban.
További infók:
mennyitersz.hu • facebook.com/mennyitersz
w w w. er z s eb e t varos . hu

előtt minden Erzsébetváros
Kártyával rendelkező lakónak
egy doboz tojással kedveske
dett az önkormányzat, melyet
tíz napon keresztül lehetett
átvenni a kártya felmutatása
ellenében. A bő egy hét alatt
több ezren keresték fel az öt
helyszínen felállított pultokat,
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összeállítói 190 ország 40 millió felhasz
nálójának szállásfoglalásait elemezték.
Az adatok alapján az derült ki, hogy
az utazók azokat a negyedeket részesítik
előnyben, ahol pezsgő művészeti élet van,
megismerkedhetnek helyiekkel, hagyo
mányos ételekkel, és mindig történik
valami.

A teljes lista
1. C
 huo-ku (Oszaka, Japán) – 7471%
2. B
 anglampoo (Bangkok, Thaiföld)
– 1239%
3. B
 rickfields (Kuala Lumpur,
Malajzia) – 1231%
4. Capucins (Bordeaux,
Franciaország) – 966%
5. K
 oukaki (Athén, Görögország)
– 801%
6. T
 riana (Sevilla, Spanyolország)
– 774%
7. Hammerbrook (Hamburg,
Németország) – 418%
8. Kaneohe (Oahu, Hawaii) – 324%
9. M
 eireles (Fortaleza, Brazília)
– 287%
10. Roma Sur (Mexikóváros, Mexikó)
– 279%
11. O
 ak Lawn (Dallas, Texas) – 264%
12. P
 oncey-Highland (Atlanta,
Georgia) – 242%
13. Erzsébetváros (Budapest,
Magyarország) – 148%
14. Bukit-félsziget (Bali, Indonézia)
– 134%
15. R ichmond (Melbourne,
Ausztrália) – 126%
16. Constitucion (Buenos Aires,
Argentína) – 125%
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Megkezdődött
a Kis Diófa utca
felújítása
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Egészségnap az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola
és Gimnáziumban
2016. április 1-jén, pénteken
nemcsak egészségnapot tartot
tak az Alsóerdősori Bárdos Lajos
Általános Iskola és Gimnázium
ban, hanem immár 17. alkalom
mal rendezték meg a hagyomá
nyos sportéjszakát.

A sportéjszaka 18 órakor
indult, amikor Trecska Éva
tanárnő feldobta a kosár
labdát, és ezzel megkezdő

dött a „végtelen” mérkőzés.
Az ügyes kezű tanulók az
újonnan érkezett pingpong-,
biliárd- és csocsóasztal összeál
lításában segédkeztek. Amint
elkészült valamelyik, rögtön
birtokba is vették, és reggel
6-ig megállás nélkül folyt a
játék. Móri Árpádné, az iskola
igazgatója és a pedagógusok
többsége leginkább a ping

pongasztalnál tették próbára
magukat.
Az este kiemelt programja
ként a VitaKid három edzője
„katonai kiképzésen” alapuló,
rendkívüli fegyelmezettséget és
erőnlétet igénylő tornát (TRX)
tartott a tornateremben az
önként jelentkező diákoknak
és tanároknak.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
VESZÉLYESHULLADÉK-BEGYŰJTÉSI AKCIÓ
Erzsébetváros önkormányzata 2016. május hónapban kampányszerű
veszélyeshulladék-begyűjtési akciót szervez a kerületi lakosság részére,
amely során a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok térítésmentesen leadhatók. Az esetleges időpontváltozásról és további információkról a www.erzsebetvaros.hu honlap Aktualitások menüpontjában
adunk részletes tájékoztatást.
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Az ország 15 megyéjének, vala
mint a főváros 13 kerületének
több mint 80 iskolájából 648
kisdiák mérte össze vívótudását
március közepén Budapesten,
az I. Országos Sulivívó Talál
kozón. A hagyományteremtő
szándékkal megrendezett
vívótalálkozón a kardforgató
diákok a sportág legjobbjaival,
olimpiai, világ- és Európa-baj
nokainkkal – többek között
Nagy Tímeával, Szilágyi Áron
nal, Imre Gézával, valamint a
junior világ- és Európa-bajnok,
felnőtt világbajnoki bronz
érmes kardozóval, Márton
Annával – is találkozhattak.
„Nem akartunk arra várni,

hogy majd a gyerekek lejön
nek a vívóterembe. El akartuk
vinni a vívást az iskolákba”
– fogalmazott köszöntőjé
ben a rendezvényt életre hívó
Magyar Vívó Szövetség elnöke.
Csampa Zsolt hozzátette: a szö
vetség az elmúlt időszakban
országszerte összesen 95 általá
nos és középiskolának biztosí
tott vívófelszereléseket annak
érdekében, hogy újjáélessze
az iskolai vívás hagyományait
Magyarországon. A pénteki
I. Országos Sulivívó Találko
zón a résztvevő csaknem 650
vívó diák közül a legkisebbek
tudáspróbán mutathatták
meg, mit tanultak a páston,

Az I. Országos Sulivívó Találkozó dobogósai

1. gyűjtőpont:

Leány párbajtőr
1. Szarvas Rita Fodros Általános Iskola, Budapest
2. Gálfalvy Réka Baár-Madas Református Gimnázium, Általános
Iskola és Diákotthon, Budapest
3. Gőgh Wanda Fodros Általános Iskola, Budapest
3. Tóth Adrienn Kassai Úti Általános Iskola, Szolnok
Fiú párbajtőr
1. Tusják Adrián Szabó Pál Téri Általános Iskola, Békéscsaba
2. Mercz Ádám Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános
Iskola, Szolnok
3. Fekete Ádám Eötvös Loránd Általános Iskola, Balatonfüred
3. Bíró Bence Gárdonyi Géza Általános Iskola, Budapest

Időpont: 2016. május 20. péntek 14.00–17.00
Helyszín: Budapest VII. kerület, Rózsák tere

2. gyűjtőpont:
Időpont: 2016. május 20. péntek 17.10–19.00
Helyszín: Budapest VII. kerület, Almássy tér

3. gyűjtőpont:
Időpont: 2016. május 21. szombat 9.00–13.00
Helyszín: Budapest VII. kerület, Klauzál tér

Egy év elején készült statisztika
alapján a budapesti belvárosi eladó lakások átlagára a legmaga
sabb a piacon, 510 000 Ft/nm,
azaz egy 60 négyzetméteres
ingatlant több mint 30 millió
forintért lehet eladni. Egyre

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

nagyobb lakásokat keresnek, és
azokért egyre többet fizetnek
a vevők – ez már a korábbi
adatokból is egyértelműen
látszik. A lakáskeresők fővárosi
favoritja továbbra is XIII. kerü
let, az érdeklődők egyötöde

szétnézett ezen
a területen. A bel
városi kerületek
közül a második
legkedveltebb
célpont a VI. és
a VII. kerület,
utána pedig a
szomszédos XIV.
kerület. Budán
továbbra is a XI.
kerület a legnép
szerűbb, melyet
a vásárolni szándékozók 16
százaléka jelölt meg célterü
letként. Érdekes adat, hogy
Budapesten még most is rend
kívül magas volt a befektetési
céllal vásárlók aránya: minden
második adásvétel mögött
ilyen szándék állt. A befektetők
jellemzően 56 négyzetméter

Általános Iskola és Gimná
zium, az Amerikai Alapítvá
nyi Iskola, valamint a Baross
Gábor Általános Iskola és
Gimnázium vívó diákjai vet
tek részt.
(forrás: www.hunfencing.hu)
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A veszélyes hulladék begyűjtési akció tervezett ütemezése:

A belvárosban a legmagasabbak a lakásárak

a nagyobbak pedig versenysze
rűen vívhattak meg egymás
sal. A megmérettetésen a VII.
kerületből az Erzsébetvárosi
Kéttannyelvű Általános Iskola,
Szakiskola és Szakközépiskola,
az Alsóerdősori Bárdos Lajos

Olimpikon kapott emléktáblát Erzsébetvárosban
Az állatorvosi egyetem gyö
nyörű főterén avatták fel
április 6-án Ránkyné Németh
Angéla olimpiai és Európa-baj
nok, ötszörös magyar bajnok
sportoló, Budapest díszpolgá

körüli lakásokra tettek szert,
átlagosan 23,5 millió forin
tért. Az első lakásukat vásárlók
aránya 16 százalékos volt, ők
átlagosan 45 négyzetméteres
otthonokra költöttek 14 millió
forint körüli összeget.
(forrás: www.mono.hu/ingatlan)
Er z s éb e t vá ros 2016 . á pr ilis 21 .

Aktuális

Aktuális

A VitaKid is az Erzsébetvárosi
önkormányzat támogatásával
vált az iskolai program sze

replőjévé. A délelőtt folyamán
előadásokat tartottak az egész
séges táplálkozás, életmód,
a sport fontosságáról, majd
közös testedzést vezényeltek le
a felsős tanulóknak.

Országos Sulivívó Találkozó Budapesten

Er z s éb e t vá r os 2016 . á pr ilis 21 .

rának emléktábláját. Az avatón
felszólalt dr. Szabó Tünde
sportért felelős államtitkár, dr.
Magyar Zoltán MOB-alelnök,
dr. Sótonyi Péter dékán és
Ránky Réka, Németh Angéla
lánya. Elsőként dr. Sótonyi
Péter, az egyetem dékánja
emlékezett kollégájáról, aki 27
éven keresztül tanított testne
velést almamáterében, majd
tanszékvezetőként tevékenyke
dett: „Németh Angéla kiemel
kedő oktató és példakép volt,
229 éve alapított egyetemünk
büszke lehet arra, hogy tanárai
között tudhatta őt” – fogalma
zott. Tiszteletét fejezte ki dr.
Szabó Tünde sportért felelős
államtitkár is, aki beszédében

így emlékezett: „Sikereire,
olimpiákon, Európa-bajnoksá
gokon elért eredményeire, vala
mint pedagógusként, edzőként
és testnevelőként feledhetetlen
teljesítményeire egy nemzet
emlékezik. Férjével, a váloga

tott kosárlabdázóval, a szövet
ségi kapitányként és testneve
lőként ismert és megbecsült
Ránky Mátyással, a sportolás
elterjesztésének, a sport meg
szerettetésének és népszerűsíté
sének szentelték életüket”.
w w w. er z s eb e t var os . hu

Indul

az Erzsébetváros ’56
emlékév
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Az önkormányzat tervei szerint májusban elindul az iskolai
előadássorozat. Ennek keretében történészek és 1956-os
erzsébetvárosi forradalmárok fogják felidézni a VII. kerület
1956-os eseményeit.
Hamarosan kezdetét veszi városi séta program, amelynek
keretében szakképzett túravezető segítségével, Erzsébet
város utcáit járva elevenítik fel az 1956-os forradalom utcai
eseményeit. Mesélnek a harcokról és a forradalmárokról,
ezzel is méltó emléket állítanak Erzsébetváros 1956-os
hőseinek.

A MAZSISZEM emlékünnepsége
A Magyar–Zsidó Szabadságharcosokért Emlékbizottság (MAZSISZEM) már
cius 15-én délután 15 órai kezdettel tartotta meg hagyományőrző, rendhagyó
emlékünnepségét Budapesten, a Dohány utcai zsinagóga előtti Herzl Tivadar
téren emlékezve az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hős magyar–zsidó
honvédeire. A rendezvény fővédnöke dr. Simicskó István honvédelmi miniszter
volt. A Himnusz felcsendülése után Mpama Ebere 2. osztályos tanuló elszavalta
Klein Bódog: A jó honfiú című versét. Rosenfeld Dániel Imre, a MAZSISZEM
elnöke, alapítója, az emlékünnepség főszervezője ünnepi köszöntőjében Jókai
Mórt idézte: „Szerénység és alázatosság jellemezte azokat a magyar zsidókat, akik
a forradalom és szabadságharc eszméiért
feláldozták életüket e hazáért, noha nem
volt polgárjoguk, nem volt egyenlőségük,
mégis vérüket és vagyonukat áldozták a
magyar nemzet, az alkotmányos szabadság
védelmezésére”. Később a fellelt zsidó hősök
leszármazottai felolvasták saját felmenőik
neveit, majd ezt követte 48 galamb felröp
tetése. A Nádasdy Huszár Hagyományőrző
Lovas Sportegyesület közreműködésével
ágyúlövés is eldördült, végül a megemlé
kezők lovas-katonai tiszteletadás mellett
megkoszorúzták a zsinagóga falán elhelye
zett ’48-asok emléktábláját. A 168 éve tör
tént események és a MAZSISZEM 10 éves
fennállásának évfordulója alkalmából
a szervezők és a leszármazottak 168 nem
zeti színű léggömböt engedtek a levegőbe.
w w w. er z s eb e t varos . hu

Keressük azokat a kerületi lakosokat, akik
1956-ban részt vettek a harcokban, vagy
szemtanúi voltak az eseményeknek. Ha Ön
vagy rokona, szomszédja, ismerőse szívesen
mesélne az 1956-os eseményekről, kérjük,
jelentkezzen névvel és telefonszámmal
Erzsébetváros önkormányzatánál az alábbi
elérhetőségek valamelyikén:
Telefon: (06 1) 462-3130
E-mail: erzsebetvaros56@erzsebetvaros.hu
Levelet is küldhet nekünk a következő címre:
1076 Budapest, Erzsébet krt. 6. – a borítékra
írja rá:
ERZSÉBETVÁROS ’56
Természetesen az önkormányzat
ügyfélszolgálatán is leadhatja levelét, kérjük,
hogy személyes leadás esetén is írja rá a
borítékra: ERZSÉBETVÁROS ’56
Vegyen részt Ön is Erzsébetváros 1956-os
történetének feldolgozásában, állítsunk
együtt emléket a kerületi forradalmároknak!

2017: Reformáció emlékév
2017 a reformáció 500. évfordulójáról és
annak magyar örökségéről szóló megem
lékezés éve lesz Magyarországon, melyhez
Erzsébetváros önkormányzata is csatla
kozott. Az országos kezdeményezés helyi
szintű megvalósulását, a megemlékezéseket,
a rendezvényeket és ismeretterjesztő prog
ramokat a rendelkezésre álló eszközökkel
és lehetőségeihez mérten a kerület vezetése
segíteni fogja. Az első egyeztetésen részt vett
Vattamány Zsolt polgármester, dr. Vető
Marietta alpolgármester, a kerület egyházi
vezetői és a Művelődési, Kulturális és Szo
ciális Bizottság tagjai is. Az egyeztetés célja
az volt, hogy az emlékév kapcsán Erzsé
betvárosban megrendezendő programok
kidolgozásának terveit és az ezekhez kapcso
lódó egyéb ötleteket az érintett egyházak és
vallási közösségek a város vezetésével együtt
vitassák meg.

Húsvéti kavalkád
Idén, március 23-án, a pihentető tavaszi szünet előtt
látogatta meg az erzsébetvárosi
kisiskolás gyermekeket a hús
véti nyúl és népes társasága
a K11 kulturális központban.
Ezen a napon kezdetét vehette
a móka és kacagás, egyszó
val a húsvéti sokadalom, ahol
kicsik és nagyok egyaránt meg
találhatták a kedvükre való
elfoglaltságot.

ráztatták el a gyerkőcöket, de
még a szervezőket is. A gyer
mekek mindemellett többféle
húsvéti kézműves foglalko
záson is részt vehettek, ahol
oktatók segítségével sajátíthat
ták el az ünnepi ajándékkészí
tés fortélyait. Megtanulhatták
például, hogyan készül a bájos
csuhényúl úr vagy a tarka
húsvéti fészek, és hogy hány
féleképpen kreálhatunk hímes
tojást. A kitartó figyelem végül
meghozta gyümölcsét, ugyanis
megannyi szép húsvéti ajándék
került ki az ügyes kezek közül.
Akik pedig a programkavalkád
közepette megéheztek, számos
ízletes szendvics és frissítő
közül választhattak.

A kisdiákokat és kísérő tanára
ikat Vattamány Zsolt polgár
mester és dr. Vető Marietta
alpolgármester köszöntötte,
majd Rutkai Bori és bandája
vették át a szót és diktálták
a ritmust, „színpompás” új
dalaikkal fergeteges zenei és
tánc-élményt nyújtva a résztve
vőknek. A színpad mellett igazi
mini állatkert vonta magára
a kíváncsi tekinteteket, ahol
többek között nyuszik, libák,
kecskegidák és báránykák káp

Reméljük, mindenki boldo
gan, élményekkel gazdagodva
tért haza, és kellemesen, csa
ládias körben teltek a húsvéti
ünnepek!

ERZSÉBETVÁROSI ZÖLD7
2016. ÁPRILIS 18–23.

„GLOBE FESZTIVÁL” – SZÍNHÁZI PROGRAMOK
A BETHLEN TÉRI SZÍNHÁZBAN
(1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3.)
Az ESZME és a szombathelyi Mesebolt Bábszínház A beszélő fa című,
környezetünk védelméről szóló előadása 3–9 éves korig.
Az előadások időpontjai:

2016. ÁPRILIS 21. (csütörtök) 9.00, 11.00 és 14.00 ÓRAKOR
2016. ÁPRILIS 22. (péntek) 09.00, 11.00 és 14.00 ÓRAKOR

„MOZDULJ!”
2016. ÁPRILIS 23. (szombat)

Helyszín: K11 Művészeti és Kulturális Központ
1075 Budapest, Király utca 11.
A belépés díjtalan!

TAKARÍTSUNK EGYÜTT! – KERÜLETÜNK
TAVASZI NAGYTAKARÍTÁSA
2016. ÁPRILIS 22. (péntek) 11.00–14.00-IG
VÁRUNK MINDEN KERÜLETI LAKOST
KERÜLETÜNK TAVASZI NAGYTAKARÍTÁSÁRA!
A TAKARÍTÓ ESZKÖZÖKET BIZTOSÍTJUK.
GYÜLEKEZŐ A KLAUZÁL TÉREN!

• 14.00 Ágacska – A PartVonal Műhely előadása
(színház kicsiknek és nagyobbaknak)
• 15.00 Zsonglőrbemutató
• 15.30 Táncbemutató a közönség bevonásával
(A Party Dance Tánciskola vezetésével)
• 16.00 Animal Cannibals koncert
Kísérőprogramok:
• Kézműves-foglalkozás az újrahasznosítás
jegyében
• zsonglőroktatás

A bábműsor előtt Éberhardt Béla erdőmérnök interaktív előadása gyerekeknek.
Az előadásokat a kerületi gyermekek és kísérőik is díjtalanul látogathatják
a szabad helyek függvényében!

ÁLLATSIMOGATÓ AZ ALMÁSSY TÉREN
A KANGA ALAPÍTVÁNY KITELEPÜLÉSÉVEL!
2016. ÁPRILIS 22. (péntek) – ÁPRILIS 24. (vasárnap)

„LÉGY KERÉKEN!”

FELELŐS GAZDI PROGRAMOK

KERÉKPÁROS PROGRAMOK ÉS KERÉKPÁROS
LÁTVÁNYSPORTOK BEMUTATÁSA A MADÁCH TÉREN
2016. ÁPRILIS 23. (szombat)

2016. ÁPRILIS 22. (péntek)
14.00–18.00 ÓRÁIG A KLAUZÁL TÉREN

KRESZ-SULI DÉLELŐTT 10.00–13.00
Ügyességi verseny óvodásoknak és általános iskolásoknak!
Mobil KRESZ-parkot alakítanak ki a Madách téren, LED-es
jelzőlámpával, gyalogátkelővel, burkolati szalagokkal, bójákkal,
KRESZ-táblákkal, interaktív, oktató demo-táblákkal.
A pálya használatához szükséges „közlekedési” eszközöket a
helyszínen biztosítjuk! Minden résztvevő ajándékban részesül!

EXTRÉMSPORT BEMUTATÓ 13.30–17.00
BMX, Roller, MTB bemutatók!
Többek közt flatland, Triál show és a kerékpáros Gizmo Show
funbox!

Er z s éb e t vá ros 2016 . á pr ilis 21 .

PROGRAMOK AZ ERÖMŰVHÁZ
SZERVEZÉSÉBEN:

Er z s éb e t vá r os 2016 . á pr ilis 21 .

• Zenés kutyás bemutató a Tükör Módszer csoportjával 14.00 órakor!
• Kérdőívezés
• Kisgazdi-képző
• „Városi kutyázás?” – kérdések-válaszok játékos környezetben
• Fabrika Műhely kézműves-foglalkozás gyerekeknek

2016. ÁPRILIS 23. (szombat)
10.00–14.00 ÓRÁIG AZ ALMÁSSY TÉREN
• Segítő, terápiás kutyás bemutató az Azúr
kutyaiskola csapatával 11.00 órakor!
• Közösségi kutyázás, tanácsadás, foglalkozás
• Kérdőívezés
• Fabrika Műhely kézműves-foglalkozás gyerekeknek

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

Aktuális

Aktuális

Erzsébetváros 2016-ban az 1956-os forradalom
60. évfordulóját ünnepli, az emlékév keretében kulturális és ismeretterjesztő programokat
rendeznek a kerületben. Az emlékév elsődleges
célja, hogy közelebb hozza a kerületi lakosokat, és
a szélesebb közvéleményt 1956 erzsébetvárosi hőseihez.

Továbbra is keressük
Erzsébetváros ’56-os
szemtanúit!
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KATASZTRÓFAVÉDELMI FELHÍVÁS

2016. március 23-án került sor az idei évi Béres Ferenc Országos Református Ének
versenyre. A sok éves múltra visszatekintő eseményt a részvevők közös éneke nyitotta
meg a fasori református templomban. A szervezők köszöntötték a jelenlévőket név
szerint bemutatva a magasan képzett szakmai zsűri zenészeit, egyházzenészeit, zene
tanárait, valamint az ország számos pontjáról – összesen 36 intézményből – érkező
iskolai küldöttségeket. A verseny szerdai döntőjén több mint 200 általános iskolás és
gimnazista tanuló vett részt.
A megnyitó részeként néhány percben
emlékeztek Béres Ferenc (1922–1996)
Liszt-díjas dalénekesre, érdemes és
kiváló művészre, a verseny gagybátori
születésű névadójára, aki kiemel
kedő tehetségével sikeresen szolgálta
a magyar népdalkincs és egyházzenei
örökség megőrzésének ügyét. Végül a
szervező Julianna Református Általános
Iskola részéről köszöntötték a résztvevő
ket, röviden áttekintve a programot, ezt
követően a csapatok átvonultak a ver
senynek otthont adó iskola épületébe.
Az eseményen a legifjabbak mellett
a felnőttekre is gondoltak a szervezők:
a nap folyamán szakmai fórumra vár
ták az érdeklődőket, és a nemrégiben
átadott, megújult fasori orgona hangjai
is felcsendültek az orgona-bemutatón.
A délután folyamán szintén a templom
adott otthont a napot lezáró díjkiosztó
nak, melynek alkalmával a korcsopor
tonként legjobbaknak ítélt versenyzők
vehették át a nekik járó elismerést.

Jelentkezz te is katasztrófavédelmi
közösségi szolgálatra
a Groupama Arénába!
2016. április 26-án 15.30‒17.25 óra között
a Ferencvárosi Torna Club Zrt. támogatá
sával a fővárosi és pest megyei középiskolák
tanulói egy kiemelten fontos, ugyanakkor
szórakoztató programsorozat keretében sze
rezhetnek közösségi szolgálatot!
A Ferencvárosi Torna Club és a közösségi
szolgálat teljesítésében érintett szervezetek
lehetőséget biztosítanak, hogy a gyerekek
betekinthessenek mindennapjaikba, néhány
szerencsés pedig olyan különleges élményben
is részesülhet, mint egy közös edzés az FTC
labdarúgóival vagy egy újraélesztési bemuta
tóban való részvétel.
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság és
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató
ság a programokra előzetesen regisztráló és
azokon résztvevő diákoknak katasztrófavé
delmi közösségi szolgálatot ír jóvá.
A rendezvény ingyenes, a részvétel regisztrá
cióhoz kötött!
A rendezvényre 2016. április 19-én éjfélig
lehet regisztrálni.
A programmal kapcsolatos kérdéseiket kér
jük, hogy az fki.kozossegiszolgalat@katved.
gov.hu e-mail címre küldjék.
Részletek és egyéb információ: http://
kozossegiszolgalat.katasztrofavedelem.hu

„Nők kékben” – fotókiállítás a Madách téren
Április 2-án a Madách téren
nyílt meg az a fotókiállítás,
amelyet az Autisták Orszá
gos Szövetsége rendezett az
Emberi Erőforrások Minisz
tériuma által indított Család
barát Ország 2015 pályázat
keretében.
Ma Magyarországon mini
mum százezer autista él.
Nagyjából minden száza
dik ember érintett, ám ha
számba vesszük a családta
gokat, gondozókat is, jóval
nagyobb arányú érintettség
ről beszélhetünk. A kiállí
tás célja, hogy „jó példák”
bemutatásával erősítse az
autizmussal érintett, nehe
zebb körülmények között
élő családok, nők helyzetét,
társadalmi elfogadottságát és
w w w. er z s eb e t varos . hu

aktív társadalmi szerepvál
lalását. A fotókiállítás és az
abból készülő vándorkiállítás
a program során négy autista
gyermeket nevelő édesanya
és egy autizmussal élő fiatal
lány életét mutatja be.

egy olyan, sok szempontból
más világ, amelyet egyre több
út köt össze a hétköznapi
életünkkel. Törekedni kell
az integrációra azokban az ese
tekben, amelyekben az integrá
ció járható út” ‒ hangsúlyozta

megnyitó beszédében az alpol
gármester.
Az eseményen a Marcato
ütőegyüttes nagysikerű műso
rát tekinthették meg a részt
vevők.

Központban a kultúra
A népszerű K11 csak tavaly háromezer látogatót fogadott
Erzsébetváros vezetése mindig kiemelt figyelmet fordított a városfejlesztésre, valamint
a közösségi és kulturális terek, helyszínek növelésére. Ezt a célt szolgálja a másfél éve
megnyitott K11 Művészeti és Kulturális Központ is a Király utcában, amely érdekes
és változatos programokkal várja közönségét. A műemlék jellegű épület különleges
atmoszféráját a nemrég megújult udvar és bejárat teszi teljessé.

A K11 Kulturális és Művészeti Köz
pontot 2014 szeptemberében mutatták
be. „Az önkormányzat célja az volt,
hogy a felújított épület – kiváló elhe
lyezkedése miatt ‒ széles társadalmi
réteg kulturális igényeit kiszolgáló
centrumként tudjon működni. Nagy
öröm, hogy az erzsébetvárosiak is
magukénak érzik ezt az új kulturális
helyszínt, hiszen

mára állandóvá
váltak a teltházas
rendezvények. Ezért is
döntöttünk úgy, hogy
az Erzsébetváros
Kártya birtokosok
április 1-jétől
minden programra
kedvezményesen
válthatnak jegyet”

– nyilatkozta lapunknak Vattamány
Zsolt polgármester. A K11 a közösségi ház szerepét betöltő
ERöMŰVHÁZ mellett önálló kul
turális- és rendezvényközponttá nőtte
ki magát Farkas Tibor, több évtizedes
szakmai múlttal rendelkező művé
szeti vezető irányítása alatt. A termek
beosztása, valamint az épület jellege
lehetővé teszi, hogy zenei, pódiumszínpadi rendezvényeknek, gyermekés ifjúsági programoknak és a vizuális
kultúrához köthető eseményeknek

leg védett műemlék,
műemléki jelentőségű
területen fekszik.
Az udvarban található
a 2014-ben felújított,
az épület jobb oldali
szárnyához utólago-

ben Bauhaus-stílusban. Az épületszárny
korábban hosszabb
ideig szövőgyárként
is működött, később
irodaépületként és
műteremként használták. A 2014. évben megvalósult felújítása óta
Erzsébetváros önkormányzata kulturális
közösségi központjaként funkcionál K11
néven.
Er z s éb e t vá ros 2016 . á pr ilis 21 .
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Megújult az udvar és a bejárat is

san hozzácsatolt épület
években épült, rész-

„Fontos, hogy az autizmus ne
egy zárt világ legyen, hanem
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A K11 épülete egyedi-

vélhetően az 1920-as

A program Novák Katalin
család- és ifjúságügyért fele
lős államtitkár sajtótájékoz
tatójával és megnyitó beszé
dével kezdődött, amelyben
bejelentette, hogy hamarosan
miniszteri biztosa lesz a kora
gyermekkori intervenciónak.
Erzsébetváros örmányzata
részéről dr. Vető Marietta
alpolgármester köszöntötte
a meghívottakat.

Erzsébet Terv

Aktuális

Református énekverseny

adjon otthont a nemrég kisebb meg
újuláson átesett K11 központ.

Megújult az udvar
A legutóbbi felújítás az udvar és
a kapualj részleges renoválását foglalta
magában. A régi pirogránit térkő bur
kolat és a meglévő udvari vízelvezető
vezetékek bontása után új rendszer
épült. Az udvarban új térkő burko
lat készült, a 2014. évi felújítás során
kialakított burkolattal megegyező
minőségben és kivitelben. A kapualjat
az eredetinek megfelelően újították
fel a meglévő elektromos és távközlési
vezetékek esztétikus új nyomvonalá
nak kialakításával.
w w w. er z s eb e t var os . hu

Végh Tamás: Isten igéje
emberré akar tenni
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Mit jelent önnek ez az elismerés?
Nagy meglepetés volt, mert nem jel
lemző, hogy világi oldalról elismerik
az ember munkáját. Amikor a jelölés
ről tájékoztattak, azt mondtam, hogy
ez az önkormányzatot is minősíti,
mert odafigyel a hitélet szereplőire is.
De én ezt az elismerést nem egészen
vettem magamra, mert itt egy nagy
csapat dolgozik együtt. Ezt a kitünte
tést ők is megkapták most. 1995-ben
érkeztem egy lerobbant gyülekezetbe,
ahol maximum 100-an voltak.

Mára ez a gyülekezet
egy hatalmas bázis,
aminek fő ereje
a fiatalokban és
családokban van.
Ha valaki embereket segít élő hitre
Krisztusban, az mindig a köz javát is
szolgálja. Isten igéje nem szentfazeka
kat akar legyártani, hanem emberré

akar tenni. Ha mindenki komo
lyan venné Isten igéjét, nem kellene
zárnunk a lakásunk ajtaját. A hoz
zánk elkeveredett fiatalok rájöttek,
hogy más lesz a házasságuk, mert
a helyükre kerülnek a dolgok.
Ahhoz, hogy ez így történjen, hogy
valaki Istennel együtt tudjon élni,
szükség van gyülekezetre?
Feltétlenül. Mint ahogy egy gyerek
megszületik, rögtön családra van
szüksége. A lelki életben is szüksé

Végh Tamás lelkész egy pici közösségből hatalmas gyülekezetet épített

A Díszpolgári kitüntetést
Vattamány Zsolt polgármester
adta át

günk van egymásra, a közösségre.
Ez a kezdeti 40‒50 fiatal „teleszülte
a templomudvart”, kb. 150 gyermek
született. Mi nem bíztattuk őket erre,
de ha valaki hitre jut, másként kezd
gondolkozni az élet dolgairól. A hívők
nem mondanak olyasmit, hogy „erre
a világra minek gyermeket szülni”!
Ha öt jelzővel kellene jellemeznie
a fasori gyülekezetet, mind mondana?
Újak és lelki közösségi emberek. Akik
elkezdtek közénk járni, mindjárt
keresni kezdték, hol tudnak bekapcso
lódni a munkába. Volt, aki gyerek
felügyeletet vállalt, a számítógépes
a technikában segített, akinek autója
volt, az az idősek szállításában köz
reműködött. Azt is kiemelném, hogy
nagyon szolgálatkészek,

kellett hozzá Isten
áldása is. Valóban
igaz, hogy ha bárány
születik, az Úr legelőt
is ad hozzá.
Például nagyon kellett volna nekünk
egy táborhely, a társlelkészem pedig
talált egyet Leányfalun. Nem volt
pénzünk, hogy megvegyük, de az
önkormányzat nekünk adta hasz
nálatra, 15 évre. De óvodánk is így
lett. Hosszú idő után kaptuk meg

Miért ment nyugdíjba?
Azt gondoltam, hogy 70 éves koro
mig maradok itt lelkész, úgy, hogy öt
évvel ezelőtt átadtam az elnöklelkész
séget, és átálltam a lelkigondozásra.
De Isten mindig jelez az embernek,
mindenkinek más nyelvezetben, más
stílusban. Én pedig azt a „jelzést”
kaptam, hogy menjek el korábban
nyugdíjba. A későbbi helyettesemnek
pont akkor jött a negyedik gyermeke,
jól jött nekik a lelkészlakás is, hiszen
én visszaköltöztem Fótra. Persze,
nem a lakáskérdés volt a döntő, de jól
mutatja, milyen szépen alakul az élet,
ha a helyes úton járunk. Most, hogy
nyugdíjban vagyok, évente 20 alka
lommal tartok 3‒4 napos evange
lizációkat a Kárpát-medencében, és
azt érzem, hogy ez az én fő profilom.
Emellett pedig a fiatalabb lelkészeket
igyekszem segíteni.

ez egy szeretetközösség, itt számon
tartják egymást
az emberek.
A vasárnapi mise után mindenki
marad még, beszélgetnek, foglalkoz
nak egymással a hívek, miközben
a gyerekek kint szaladgálnak. Az
áldozatkészség is nagyon fontos, mert
ahhoz, hogy ez az egész konglomerá
tum működjék, sokak sokféle munká
jára, áldozatára van szükség.
Nagy feladat volt felépíteni ezt a közösséget?
Nehéz volt ez a 19‒20 év, sokszor vol
tam nagyon fáradt. Ez a munka nem
csak szervezés,
w w w. er z s eb e t varos . hu
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Lelkészsége alatt kb. 150 gyermek született a fasori közösségben
w w w. er z s eb e t var os . hu

Portré

Portré

Végh Tamás református lelkész, a Budapest-Fasori Református Gyülekezet
2014-ben nyugdíjba vonult gyülekezetvezető lelkipásztora kapta idén
márciusban az Erzsébetváros Díszpolgára címet. A lelkész boldog csodálkozással
vette át a díjat, mert nem gondolta, hogy világi oldalról is észreveszik a hívőkért
végzett munkáját. Lapunknak arról is beszélt, hogyan teszi Isten helyére
a dolgokat az emberek életében.

a lehetőséget, hogy bérbe vegyünk
egy ingatlant, nagyon örültünk neki
addig, amíg rá nem jöttünk, hogy
azt bizony erősen fel kell újítanunk.
Pénz persze nem volt rá. Éppen akkor
hunyt el Gardó Józsi bácsi kerékpáros,
aki évekkel korábban végrendeleté
ben ránk hagyta a lakását. Az azért
kapott pénzből pedig megcsinálhattuk
az óvodát. Isten mindig gondoskodik
az övéiről.
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Berecz András:
Mesék ég és föld között

A mesék ereje
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Berecz András beleszülettett
a népi kultúrába, noha Budapesten látta meg a napvilágot. Édesapja Felvidék
ről való, édesanyja, Tanka
Mária pedig a Nagykun
ságban született. Nagyapja,
a híres kunhegyesi táncos,
tréfafa és nótafa, Tanka
Gábor volt. „Édesanyám
sokat és szépeket énekelt,
általában új stílusú, kun
hegyesi népdalokat, mert

Berecz András: A mese egyetemes műfaj
w w w. er z s eb e t varos . hu

ott született. Apjától kapta
örökbe, aki híres nagy
kocsmás, dalos, tárogatós,
citerás, táncos ember volt.
Ha a kocsmából hazajött,
lehetett éjfél, lehetett hajnal,
azonnal ébresztőt rendelt el
a gyerekeknek, és énekórát
tartott” – mesélte Berecz
András.
A művészt már gyerek
ként elbűvölték a dalok,
és a varázslat azóta is tart.

„Eljártam táncházakba, de
nem táncoltam, a zene, az
ének jobban érdekelt. Így
esett meg, hogy a Muzsikás
együttes után már elfárad
tak a táncosok, és észrevet
ték, hogy én sok verssza
kot tudok, odajöttek, és
kezdték nekem húzni. Így
aztán hírem szaladt, míg
egyszer az Ökrös együt
tes kért, lépjek fel velük.
Így indult az egész.” Amíg

a fellépések engedték, gyak
ran járt gyűjteni Erdélybe
és a Felvidékre, hogy első
kézből ismerkedhessen
meg a vidék kultúrájá
val, a zenével, a mesékkel.
Gyakran tréfás történetei
vel nemcsak szórakoztatni
akar, hanem tanítani is.
Korábban így fogalmazott:
„A mese felkészít a halálra
is, elhelyez ebben az ég és
föld közötti, ebben az elbi
tangolt helyzetben. A mese
egyetemes műfaj, ami
mindent magában foglal,
és az a szép benne, hogy
névtelen szerzők sokasága
rakta össze nagy idő alatt.
Olyan, mint a cseppkőbar
lang: befelé építkezik. És
mivel egymáson próbálta ki
az emberiség, és nem a szer
kesztőségen és az eladott
példányszámon mérték,
csak az van benne, amit
fontosnak tartott. Mérték
ből és arányból is tökéle
tes, mivel nagy dolgokat
viszonylag rövid idő alatt
mond el. És az is csodála
tos, hogy érthető módon
teszi. Kísért a mai világban
az a szellem, ha valaki okos,
akkor, ha lehet, úgy beszél,
hogy egyedül csak ő értse.
A mese a nagy és nehéz
dolgokat igyekszik egysze
rűen és mindenki számára
érthetően átadni. Ezt a mai
korban kimondani szinte
provokáció.”
(forrás: bereczandras.hu)
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Mesék nagyoknak
A mesék régen a felnőtteknek szóltak,
közösségi program volt összegyűlni,
és kitalált történeteket mesélni.
Az emberek az elbeszélések hősei
vel azonosulhattak, erőt meríthettek
a nehéz időkben, hiszen a fabulák
ban a jó mindig elnyeri jutalmát,
a gonosz pedig méltó büntetését.
A mesék sosem azt sugallják, hogy
mindig minden jó, hanem azt, hogy
vannak nehézségek, melyek azonban
leküzdhetőek, ha az ember nem adja
fel. Erre a világlátásra, bölcsességre
pedig mindenkinek szüksége van. Egy
felnőttnek gyakran a főnöke a „gonosz
mostohája”, a hétfejű sárkány pedig
akár lehet egy újra és újra kiújuló
betegség. A hősnek, „aki eltévedt
a sűrű erdőben”, helyes döntéseket kell
hoznia, a történetekben ilyenkor ér
keresztúthoz. Mindig akadnak segítői,
de a hosszú utat egyedül járja be, és
egyedül győzedelmeskedik, hason
lóan, mint az életben, éppen ezért
meríthetünk hitet és erőt a mesékből.

Mesék kicsiknek

ban töltő aprósá
goknak a terapeuták
igyekeznek olyan
meséket választani,
amelyek hasonló
ságot mutatnak a
gyermek élethely
zetével. Szorongás
oldásra népszerűek
a sárkányokat,
boszorkányokat,
óriásokat legyőző
történetek. Műtét
előtt álló gyerekek
nek is előszeretettel
olvasnak sárkányos
meséket, mert ‒
ahogy a gyerekek megfogalmazták ‒ a
betegségük a sárkány, amelyet le kell
győzni, de megfoghatja őket olyan
elbeszélés is, amelyben a hősnek át kell
mennie egy alagúton vagy az ismeret
len veszélyeket rejtő sűrű rengetegen.
A mesékben mégis az a legjobb, hogy
mesélni lehet őket, azaz társas progra
mot jelentenek. A gyerekeknek nem is
az a legfontosabb, hogy mit mesélnek
nekik, hanem az, hogy a szüleik velük
vannak, beszélnek hozzájuk, hiszen

Életmód

Interjú

Berecz András mesemondó is ellátogatott Erzsébetvárosba. A K11-ben
mesélt életéről, a magyar hagyományokról és kedvenceiről, a mesékről.
Berecz András munkásságát számos díjjal ismerték már el, megkapta többek
között a Népművészet Ifjú Mestere díjat, a Magyar Művészetért díjat, a Magyar
Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést, a Magyar Örökség díjat, a Príma-,
valamint a Kossuth-díjat is.

Mára már közismertté vált a meseterápia kifejezés,
hiszen bebizonyosodott, hogy a mesék amellett, hogy
szórakoztatnak, nevelnek, a léleknek is gyógyírt jelenthetnek.
És nem csupán a gyerekek, de a felnőttek számára is.
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erre vágynak a legjobban. A felnőttek
ebben nem sokban különböznek tőlük:
mindenkinek fontos, hogy szólni
tudjon valakihez, hogy ne egyedül
kelljen megküzdenie a „gonosszal”,
ami akár a magány is lehet. Ezért hát
meséljünk mindig, mindenkinek!

A gyermekek számára még nagyobb
segítséget jelenthetnek a történetek.
A kicsikben sok szorongás, testet
len, konkrét tárgyhoz nem kötődő
félelem rejlik. A mesében megjelenő
negatív alakok (sárkányok, boszor
kányok stb.) segítenek nekik abban,
hogy formát öltsön a félelem.
Sok felnőtt úgy véli, hogy számos
mese tele van erőszakkal és bruta
litással, ám ezek a gyerekek szá
mára nem ijesztőek. Ők a mesén
keresztül belépnek egy fantázia
világba, és ezáltal feldolgozzák saját
problémáikat. A meseterápia nagyon
jó eredményeket hoz például a beteg
gyermekeknél. A hosszú időt kórház
Er z s éb e t vá r os 2016 . á pr ilis 21 .
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aki megteremtette
a modern világot
Andy Grove és Steve Jobs

Akik ismerték, leginkább legendás
kisugárzására emlékeznek. Intelli
genciája, dinamizmusa, vitakész
sége és vezetői kvalitásai kiemelték
a technológiai ipar hírességei közül
is, annak ellenére, hogy a legkeve
sebb időt ő töltötte a kamerák előtt.
Budapesten, Erzsébetvárosban,

a Király utca
73-ban
született 1936.
szeptember
2-án.
Visszaemlékezéseiben felidézi
a környéket, első kémiai kísérle
teit, amik egyikével felrobban
totta a lakás mellékhelyiségét.
A Fasori Evangélikus Gimnázium
ban kezdte meg tanulmányait, de
annak államosítása után a Madách
Gimnáziumban érettségizett. Egy
interjújában szeretettel emlékezett
matematika-tanárára, Volenszky
Gyulára, és Telegdi Bernát magyar
tanárra. A középiskolában irodal
márnak, újságírónak készült, de
mégis kémia szakra iratkozott be
az ELTE-re. Tanulmányai mellett
sportolt, komolyzenei énekképzé
sekre járt, de fejlődését félbeszakí
tották az 1956-os események.
w w w. er z s eb e t varos . hu

Március 21-én
Santa Clarában,
Kaliforniában
elhunyt Gróf
András, akit
a fejlett világ
Andy Grove-ként
ismert. A neve
fogalommá vált
a technológiai
iparban és a világ
gazdaságban.
Nemcsak részese
volt a mikroprocesszorokat megteremtő hármasnak,
de az Intel vállalat
vezetését átvéve
a mai napig meg
kerülhetetlen
technológiai vezető szerephez és évi
sok milliárd dolláros bevételhez
juttatta a céget.

Erzsébetvárosból indulva
hódította meg a világot

A Fairchild Semiconductor
fejlesztési laboratóriumában
kapott állást, és itt találkozott
azokkal a kutatókollégákkal,
akikkel közösen megalapították
későbbi cégüket. Társai Robert
Noyce fizikus, az integrált
áramkörök egyik feltalálója,
és Gordon Moore fizikus,
kémikus, akit leginkább a róla
elnevezett Moore-törvény tett
ismertté.
Ők hárman 1968 júliusá
ban megalapították az Intel
Corporationt (az Intel szó az
Integrated Electronics rövidí
tése). E cég napjainkban a világ
legnagyobb félvezetőgyártó vál
lalata, amely 1971-ben elsőként
volt képes mikroprocesszort
készíteni. (A mikroprocesszor
– korábban ‒ olyan integrált
áramkörökből és napjainkra
már szabad szemmel nem is
látható apró alkatrészekből álló
központi egysége a számítógé
peknek, mobiltelefonoknak,
tableteknek, amely a teljes
rendszer központi irányítását
végzi.)

és a hatalmas szerepe volt az
elektronikai egységek kicsinyí
tési eljárásának kifejlesztésében.
1979-ben lett az Intel elnöke,
majd 1987-ben átvette a
vezérigazgatói feladatokat is.
1997 és 2005 között ő volt az
igazgatótanács elnöke, de a
közvetlen vezetéstől visszavo
nult. Irányítása alatt a cég éves
bevétele 1,9 milliárd dollárról
26 milliárdra nőtt. Ő terem
tette meg a 386-os, 486-os
és Pentium processzorokat,
amelyek forradalmasították a
személyi számítógépek világát.
De eközben nem fordított
hátat a tudománynak sem:
több népszerű könyvet és sokat
idézett cikket publikált.

A Time
magazin
1997-ben őt
választotta
„Az év
emberének”.
Amikor halálára emlékezett
a világsajtó, mindannyian
kiemelték magyar szárma

zását, budapesti születését.
Grove le sem tagadhatta volna
eredetét: magyaros akcentu
sát mindvégig megőrizte. Ő
is azok közé a híres magyar
tudósok közé tartozott, akik
Amerikában is magyarul
számoltak. 1956 után soha
sem tért vissza Magyaror
szágra. A holokauszt megrázó
emlékeit, a nyilasok rémtetteit
sohasem felejtette el. Amikor
felvetődött egy új mikropro
cesszorgyár Amerikán kívüli
telepítésének ötlete, akkor
Csehország és Izrael mellett
Magyarország is szóba került,
de Grove nem támogatta a
kezdeményezést. Végül Kíná
ban épült fel a Pentium pro
cesszorok újabb gyára.
Az (eddig) utolsó könyv
Andy Grove-ról Richard S.
Tedlow-é, „Egy amerikai élete
és kora” címet viseli. Egy olyan
magyar születésű amerikairól
szól, aki túlélte a holokausztot
és a kommunizmust, s a XXI.
századi amerikai kapitalizmus
egyik meghatározó alakja lett.
Grove drámai és üldöztetés
sel teli ifjúsága meghatározta
üzleti jelmondatát is: „Csak
a paranoidok maradnak fenn”.
A dinamikáját idős korára csak
a Parkinson-kór tudta meg
törni.
Dombi Gábor
Andy Grove és Bill Gates

Andy Grove
dolgozta ki
az elméleti
fizikusok
mellett a
gyártási
eljárás
mikéntjét,
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Innen indultak

Innen indultak

Egy tudós
a Király
utcából,

A forradalom leverése után
Amerikába menekült, ahol
a New York-i City College
egyetemen kezdte meg tanul
mányait, ahol párhuzamosan
tanulta az angolt és a kémiát.
1960-ban kapott diplomát,
Kaliforniába költözött, és a
Berkeley Egyetemen szerzett
Ph.D. fokozatot.
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Élelmiszer, antikvitás és divat
egy helyen Megtelt élettel a Klauzál csarnok

Ezüstérmes lett a Tesla Gimi focicsapata
Az idei szakközépiskolák és
gimnáziumok teremlabdarúgóbajnokságát a budapesti diák

olimpia keretében rendezték
meg. Az erzsébetvárosi Nikola
Tesla, Szerb Tanítási Nyelvű
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Az Antik PLACC csa
pata márciusban újabb
programot indított útjára.
„A Divat PLACC tulajdon
képpen az Antik PLACC
kishúga” ‒ magyarázta Csá
szári Flóra. „Eddig négyszer
rendeztük meg, ez alapján
úgy tűnik, hogy ezt a prog
ramot a fiatalabb korosztály
kedveli, és népszerűségé
nek egyik oka, hogy este
van” – tette hozzá a főszer
vező, utalva arra, hogy
egész Európában nagyon
népszerűek az úgynevezett
night shoppingok, amikor
esti-éjszakai vásárlásra van

Még egyszer az Antik
PLACCról
Az Antik PLACC egy
piactér, ahol az antik
stílus és a design ötvöződik. A PLACC nem
csupán egy átlagos piac,
hanem egyben a művészeti, családi és közéleti
program alternatívája,
színvonalas beltéri találkozóhely és élménypont
a Klauzál csarnokban
minden vasárnap.
A rendezvény mottója:
„Várunk mindenkit, aki
nyitott az újra, de fogékony a régire.”

A Tesla csapata

Tavaly nyolcezren voltak, idén
még többen lehetnek a nők,
csajok, asszonyok, lányok
a Városligetben május 22-én.
Nem kell megijedni, nem
készülnek semmi különösre,
nem veszik át végleg a hatal
mat a világ felett, mindös�
sze annyi történik, hogy ezen
a napon kifejezetten számukra
rendezik meg a 21. Coca-Cola
Testébresztő Női Futógálát,
ahol a hangulat mindig vidám
és sportos.
Lehet gyalogolni (2 km-t)
vagy futni 10, 5 vagy 2 km-es

Divat PLACC:
az árusítás feltételei
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együtt. A játékosok erre az
eredményre is büszkék voltak,
és megígérték Vlastimir Vujic
professzornak, hogy jövőre
bearanyozzák az ezüstöt.

Liget, csajok, tavasz, sport – kihagyhatatlan május 22-e

Iparművészek is bemutatják itt munkáikat

Olyan alkotókat, kereskedőket, illetve magánembereket várnak kiállítónak, akik divat témában
(ruha, óra, ékszer, cipő,
táska, kiegészítők, dizájn
elemek, dekorációs tárgyak stb.) egyedi vagy
használt tárgyaikat
szeretnék értékesíteni,
továbbá azokat, akik
workshopokat tartanának, bemutatnák
a helyszínen szakmájuk
rejtelmeit vagy nép
szerűsítenék szolgál
tatásukat.
A szervezők által nem
megfelelő minőségű áruk
kizárva!
Kiállítók jelentkezését
az info@divatplacc.hu
e-mail címen vagy a (06
70) 637-3910 telefonszámon várják.

A három legjobb edző:
Andorfer (UMSZK), Vujic (Nikola
Tesla) és Kertész (Szent Imre)

távon (akár mindegyiken is,
hiszen a rajtidőpontok úgy
lettek kialakítva, hogy ezt
megtehesse, aki szeretné). Két
olyan futam azért lesz az ese
ményen, ahol mégis meg
engedett férfiak, fiúk, pasik
részvétele: a 3x1,5 km-es váltó,
illetve a 700 m-es családi futás.
A futamok előtt a Coca-Cola
Testébresztő nagykövetei mele
gítik be az indulókat, illetve fél
órás fitneszórákon is részt lehet
venni. A futótávok nevezési díja
magában foglalja az esemény
pólóját.

Ez egy különleges nap: fősze
repben a nők, de az eseményen
várják az egész családot, hiszen
akár a felállított játékokkal,
akár a kiállítók végiglátogatásá

val, akár az útvonalon történő
szurkolással is el tudják majd
foglalni magukat, vagy egysze
rűen csak élvezhetik a május
végi napot a Városligetben.

Bővebb info: www.futanet.hu vagy facebook.com/noifutogala

Divatos, egyedi áruk kaphatók a PLACC-on

lehetőség. Csütörtökönként
17‒22 óra között várják
a divat iránt érdeklődőket
a csarnokba. „Az árusítók
között találunk mai terve
zőket saját termékeikkel,
használt ruhákat forgalma
zókat és olyanokat, akik
azért bérelnek asztalt, hogy
saját holmijaikat eladják” –
részletezte Császári Flóra.
A rendezvény ingyenesen
látogatható, sőt a kutyá
kat is szeretettel várják.
„A Divat PLACCon is sze
retnénk kísérőprogramokat
szervezni, ilyenkor lenne
alkalom személyesen meg

ismerkedni a divattervezők
kel, stylistokkal. Hosszú
távon szeretnénk divat
bemutatókat is szervezni,
dj-ket hívni.” A szervezők
szeretnék, ha a program
minden igényt kielégítene.
Számos észrevétel érkezett
például azzal kapcsolatban,
hogy jó lenne, ha a piac
területén lévő vendéglá
tóhelyek az esemény ideje
alatt nyitva tartanának.
„Az egyikük már partner
ebben, neki elöl felállítunk
egy asztalt. Reméljük, hogy
a többiek is észreveszik
a lehetőséget!”
Er z s éb e t vá ros 2016 . á pr ilis 21 .
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Sport

Kultúra

Minden csütörtökön a divat központjává válik a nemrégiben felújított Klauzál csarnok.
A zöldséges és húspultok között vasárnaponként már eddig is kincsekre lelhettek
az antik tárgyak szerelmesei, egy hónapja viszont heti egyszer a divaté a főszerep.

Gimnázium csapata csakúgy,
mint a tavalyi évben, idén is az
egyetlen nemzetiségi iskola
ként szerepelt a megméret
tetésen. Az elődöntőben az
UMSZK csapata ellen győ
zött a Tesla gimi 4:3-ra, ezzel
megszerezte az esélyt, hogy
játszhasson az aranyéremért,
a döntőben azonban a Szent
Imre Sportgimnáziumtól vere
séget szenvedett. Az eredmény
3:1 volt, a sportgimisek ezzel
megfosztották a Tesla csapatát
az első helyezéstől, de még az
ezüstéremmel is sikerült beke
rülniük az országos bajnok
ságra a Szent Imre csapatával
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A lakosság számára
különleges eseménynek számít, amikor új
villamosvonalat adnak
át a forgalomnak. Ugyanilyen jelentőséggel bír,
amikor a vágányokat
máshová helyezik át.

A

hétköznapi polgár nem is gon
dolná, hogy egy villamosvonal
avatóünnepségét milyen hosszú terve
zőfolyamat előzi meg. A mai idők
höz hasonlóan így volt ez 120 évvel
ezelőtt is. A millenniumi ünnepségek
időszaka a földalatti vasútról, a nagy
városligeti kiállításról, a magyarság
ezeréves fennállásának és nagyságá

nak ünnepléséről szólt. Mindezek
mellett azonban a háttérben gőzerővel
folyt a munka. 1896 tavaszán a Szé
kesfővárosi Tanács Mérnöki Hiva
tala, a VII. Kerület Elöljárósága és
a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság
(BKVT) hónapokig tartó egyeztetés
után azt a határozatot hozta, hogy
az Aréna (ma Dózsa György) utat
rendezi. E rendezés során döntöttek
arról, hogy a közúti lóvasút vágányait
áthelyezik. Abban az időben az Aréna
útnak a Csömöri (ma Thököly) út
és az István út (ma Ajtósi Dürer sor)
közötti szakaszán még lóvasút járt, de
az a technikai fejlődés során leál

A Nagykörút felé induló „próbavillamos” Nyugati pályaudvari végállomásán 1887-ben (Fotó: BFL)
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Az Erzsébet körút és a Dohány utca találkozása 1894-ben,
az ekkor felépült New York-palotától fényképezve (Fotó: FSZEK)

A BVVV Király utcai villamosa 1891-ből (Fotó: BFL)

dozott, és a huszadik századra csak
turistalátványosságként maradt fenn
a Margitszigeten, szerepét szép lassan
a villamos vette át. Eljött a villamosítás
kora: a lóvasút vágányait átépítették.
Az utca felújítását, makadámkövekkel
való burkolását – az ezredévi munká
latokhoz igazodva – még a kiállítás
május 2-i megnyitóünnepsége előtt
be akarták fejezni. A villamosvasúthálózat kialakítására a BKVT-n belül
vegyes bizottság alakult, amely a
bonyolult rendezések végrehajtását és
levezénylését intézte. Ez a köztisztelet
nek örvendő emberekből álló bizott
ság a kereskedelemügyi államtitkár
elnökletével 1896. december 30-án
ült össze. Már ősszel elhatározták,
hogy a Károly körút és a Kerepesi (ma
Rákóczi) út kereszteződésénél kiala
kult nagy forgalom tehermentesítésére
a forgalmat a Dohány és a Síp utca felé
terelik. Két vágány elhelyezését kellett
megoldani, egyet a Keleti pályaudvar
felé, a másikat az ellenkező irányba,
ezért kétféle tervezet is született.
Az első szerint a Károly körútról mind
két vágány a Dohány utcában vezetett
volna, és az Akácfa utcán át kapcsoló
dott volna a Kerepesi úthoz. A másik
terv szerint a Károly körút felé vezető
pálya a Síp utcában kanyarodott volna
be, majd a Dohány utcán keresztül ért
volna ki a Károly körútra, míg a másik
vágány a régi vonalon, a Kerepesi úton
maradt volna. Mivel a Dohány utcát
túl szűknek találták, az első tervet
a minisztérium, a Közmunkatanács
képviselője és a rendőrség megbízottja
Er z s éb e t vá ros 2016 . á pr ilis 21 .

sem támogatta. A második tervezet
nagyobb sikert aratott. Bár az „áram
szedő szán” kicserélésének az ominózus
zsúfolt kereszteződésben kellett megtör
ténnie, a bizottság elfogadta tervezetet,
ám a sínek áthelyezését csak ideiglenes
nek szánta. Az engedélyeztetések, majd
a tervek készítése után került volna sor
az áthelyezésekre. A beruházás azonban
akkor még nem valósult meg, az ottani
tehermentesítésre éveket kellett várni.
Tizenöt év telt el, míg a Dohány utcába
bekanyarodott a villamos, és ezt a rövid
vonalat az első világháború után meg is
szüntették. A Kerepesi úti villamosok
vágányait 1929–30 körül az út széléről
középre helyezték, és a kocsik egészen
a második metróvonal megépítéséig,
1972-ig szállították az utasokat.
Az Aréna úton és az István úton viszont
megvalósult a millenniumi évhez kap
csolódó felújítás. Erről a vonalról is az
említett 1896. év végi bizottsági ülésen
döntöttek. A vita tulajdonképpen a
vezetékek helyéről és a burkolatról szólt.
Az Aréna útnak az István út és a Dam
janich utca közti részén Steller Antal
főmérnök annak ellenére felső vezeték
megépítését javasolta, hogy a Csömöri
út–István út közötti szakaszon, vala
mint a Damjanich utca és a végállo
más közötti részen egy bejárás során
alsó vezeték építésének szükségességét
állapították meg, és a vegyes bizottság is
az egész szakasz alsó vezetékes megépí
tése mellett döntött. A mérnöki hivatal
szakvéleményében kijelentette, hogy az
érintett utcaszakasz újraburkolása során
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nek elkészítéséhez a földmunka,
a beton, a dunai kavics, a homok,
a keramit és a szurok beszerzési,
előállítási költségeinek fedezésére volt
szükség. A kövezést nagymértékben
akadályozta a régi lóvasút vágánya,
ezért azt átmenetinek szánt sínekre
cserélték. Ezek után a Vaspálya

végére végeztek a villamosítással, és
az utasok a megújult környezetben
juthattak el a Városligetbe. Később,
egészen 1952-ig, ezen a vonalon járt
a 15-ös, a 17-es, a 21-es és a 23-as
számú villamos is.
Perczel Olivér

Nagykörúti életkép: fürtökben lógnak az utasok a 6-os villamosról (Fotó: FORTEPAN)

1896

Helytörténet

Közlekedésfejlődés Erzsébetvárosban

Társaság 1897 tavaszán elkezdte
a munkálatokat, a tanács rövid idő
múlva azonban mégis leállította
a kivitelezést, mert időközben úgy
határozott, hogy – mivel a vágá
nyok az úttesttől külön haladnak
– e szakaszon elég csak a vágányok
által elfoglalt területet kikövezni, ezt
pedig a székesfőváros önerőből maga
kívánta megoldani. Ezzel a döntéssel
a több mint 37 000 forintra rúgó
hitel felvétele szükségtelenné vált,
és miután ez a kérdés tisztázódott,
a munka folytatódhatott. 1897 év
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Helytörténet

Az ülésteremtől
a vágányáthelyezésig

keramitköveket kell használni, és
az út melletti vízelvezetést – akkori
kifejezéssel: folyókát – is ki kellett
építeni. A tanács az évi költségveté
sébe nem építette be a munkálatokra
szánt összeget, viszont azok elvégzése
az ekkoriban zajló villamosítások
miatt a Vaspálya Társaság számára
elengedhetetlen volt. A társaság végül
az összeget azzal a feltétellel hitelezte
meg a tanácsnak, hogy azt a városve
zetőség 1898-ban visszafizeti. A
munkálatok során betonba fektetett
keramitburkolást terveztek, amely
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A kivonulás ünnepe

Pészach
A zsidó vallás egyik legnagyobb ünnepe a tavasszal

A pészach zsidó ünnep. Akárcsak a keresztény húsvét, mindig tavasszal, a természet
éledésének idejében köszönt be, így a tavasz ünnepe névvel is illetik. A nyolc napon át
tartó ünnep arra is emlékeztet, hogy az Örökkévaló kivezette a zsidó népet az egyiptomi
rabszolgaságból. Idén a pészach ünnepe április 22–30-áig tart.

beköszöntő pészach. A nyolc
napon át tartó ünnep arra
emlékeztet, hogy az Örökkévaló kivezette a zsidó népet
az egyiptomi rabszolga-
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„Tavasszal, a héber kalendárium első
holdhónapjában, Niszán havában,
holdtöltével veszi kezdetét az egy
hétig tartó pészách ünnepe. Mózes öt
könyvében, a Tórában, a kovásztalan
kenyér ünnepének nevezett meg
emlékező eseménysorozat az egyip
tomi kivonulást, az exodust idézi fel.
Az ünnep a Szentföldön kívül nyolc
napig tart. Nyolc napon keresztül
tilos fogyasztani és birtokolni bár
mit, ami búzából, árpából, rozsból,
tönkölybúzából vagy zabból készült
és kovászos. Az ünnepet megnyitó
széder este (a „széder” szó jelentése
„rend”) a tizedik csapásra, a megsza
badulásra és útra kelés momentumára,
az ünnepet lezáró hetedik nap pedig
a Sás-tenger kettéválására emlékeztet
bennünket, és a fenyegetettség végső
elmúlását hivatott felidézni. Az egyip
tomi kivonulás egy több évszázados
folyamatot szakított meg, melynek
keretében Ábrahám leszármazottai
és örökösei szinte teljes mértékben
egyiptomivá váltak, ennek a folya
matnak csak az utolsó részére volt
jellemző az elnyomás és rabszolga
sorba taszítás. Mózesnek a pusztaság
ból Egyiptomba való visszatérése után
egy évig tartó alkudozás vette kezdetét
annak a királyi udvarnak a lakójával,
a fáraóval, melynek ő maga, Mózes
is lakója volt annak idején. A fáraót
a kilenc csapás nem tudta meggyőzni,
ezért a tizediknek, a legszörnyűbb
nek is be kellett következnie. Ezen
csapás beköszönte lett az őrködés és
egyben a megszabadulás éjszakája.
Az ünneplés formáját pontosan meg
szabja a Biblia, az ünnepi rend minden
mozzanata a kivonulást megelőző pár
napot szimbolizálja, illetve az utolsó
csapás félelmetes estéjének és éjszaká
jának az eseményeit éli át újra – főleg
kulináris formában – az ünnepi vacso
rán részt vevő ember. Miután egy év
leforgása alatt az Örökkévaló meg
alázta az egyiptomi „panteon összes
w w w. er z s eb e t varos . hu

istenét”, az őbenne hívőknek, őt utá
nozva – szintén – le kellett vágniuk az
egyiptomiak szent állatát, a bárányt.
A bálványállat vérével meg kellett
jelölni házaikat, és meg kellett azt
sütni, el kellett fogyasztani mindenki
szeme láttára, ezzel is végleg felvál
lalva azt a „kultúrharcot”, amit az eti
kus monoteizmus jelentett a világgal,
de főleg a despota folyami civilizáci
ókkal szemben. A hagyomány szerint
az elsőszülöttek halála csak azokat
a házakat kerülte el, ahol a bárány

vére az ajtón volt. Mivel a szentély
jelen korban nem áll, bárányt ilyen
kor nem eszünk, csak a másik két
„alapkellékkel”, keserű fűvel – mely
a szomorú rabszolgasorsra emlékez
tet – és kovásztalan kenyérrel – mely
a rabszolgaságot, egyúttal a gyors
távozást és az Örökkévalóba vetett
bizalom jelképét is hordozza – ünne
pelünk. Ez a megmaradt – Mózes
II. könyvében elrendelt – két elem
a történelem viharai és fordulatai
eredményeképpen kiegészült egy

Az ünnepet a megszabadulással kapcsolatos szimbólumok jellemzik. Így
például a pészach alatt tilos
a kenyér és minden más
„kovászos” étel fogyasztása, ami azt szimbolizálja,
hogy az egyiptomiak elől
menekülő zsidóknak nem
volt idejük megkeleszteni
a kenyerüket. Az ünnep fő
étele tehát a kenyér helyett
használt mácá (macesz vagy

Hagyományos zsidó húsvéti ételek sós hallal és gombóccal

pászka).
A kovásztalan kenyér, vagyis a pászka a szegények
és rabszolgák kenyere volt

Az ünnep első két estéjén
családi vagy baráti körben

egész teli tálnyi jelképpel. A széder tál, a rend tálja
az évezredek folyamán lassan bővült még egy sor
egyéb szimbolikus étellel, itallal, hiszen egy vacsora
keretében egyszerre kell a tavaszra (a Közel-Keleten
ez az árpa betakarításának a kezdete), a rabszolga
munkára, a megszabadulásra, az azóta bekövetkezett
történelmi fordulatokra egyaránt, valamint a jövőre
vonatkozó ígéretekre és próféciákra emlékezni.”

széder vacsorát tartanak.
A széder szó rendet jelent, és
arra utal, hogy az est meghatározott szertartási rend
szerint zajlik. A Hágádának
nevezett könyvből felolvassák az egyiptomi rabság
és kivonulás történetét.
Közben olyan szimbolikus

Fináli Gábor h. rabbi
(a Hunyadi téri zsinagóga vallási vezetője)
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
(MAZSIHISZ)

Á ldott pészacho
t
kívánok!

ételeket fogyasztanak, mint
a torma, ami a rabszolgák
keserű sorsára emlékeztet, vagy az almából és
dióból készült keverék, ami
az agyagot szimbolizálja, melyből a zsidóknak a fáraó raktárvárosait kellett építeniük.
Pészach ünnepét ebben
az évben április 22–30.
között ünneplik meg.

Vattamány Zso
lt
polgármester

Egységes
Magyarországi
Izraelita Hitközség (EMIH)
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Sikeres elfogások Erzsébetvárosban
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A rendelkezésre álló adatok alapján
az elkövető négy nap alatt, a 2016.
március 18-a és 21-e közötti időszak
ban összesen hat parkoló gépjármű
ablakát törte be, majd eltulajdonította
a bennük talált különféle műszaki
eszközöket.
A széleskörű adatgyűjtés és az erzsé
betvárosi térfigyelő kamerarendszer
felvételeinek elemzése alapján beveze
tett nyomozási cselekmények ered
ményeként az elkövetéssel megalapo
zottan gyanúsítható J. Ferencet 2016.
március 21-én 13 óra 30 perckor egy
VII. kerületi internetkávézóban fogták
el kollégáink. Az elkövető előállítását
és gyanúsítotti kihallgatását követően
a házkutatás során több, bűncselek
ményekből származó tárgyat ‒ autós
töltőt, GPS-t, autórádiót, headsetet ‒,
továbbá a bűncselekmények elköveté
séhez használt tárgyakat foglaltak le
a rendőrök. Miután az elkövető őri
zetbe vétele megtörtént, kezdeményez
tük vele szemben az előzetes letartóz
tatást, melyet a bíróság elrendelt.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság
VII. Kerületi Rendőrkapitánysága
eljárást folytat lopás bűntettének és
más bűncselekmények elkövetésé
nek megalapozott gyanúja miatt G.
Zsolt 27 éves és B. Norbert 24 éves
budapesti, valamint G. István 45 éves
hevesi lakos ellen.

A VII. kerületi
rendőrkapitányság
ezúton kívánja felhívni
a figyelmet arra, hogy
elindult Erzsébetvárosban
a BICIKLI REGISZTRÁCIÓ,
melynek célja, hogy
az eltulajdonított és a
hatóságok által megtalált,
gazdátlan kerékpárok
visszakerülhessenek
tulajdonosukhoz.
A rendőrségi regisztráláskor
megadott adatok alapján
értesítjük a regisztrálót
a megtalált bicikliről annak
egyedi azonosítói alapján.
Ehhez nem kell mást tenni,
mint behozni a kerékpárt
a rendőrkapitányságra
az adatok rögzítése és
a biztonsági matrica díj
mentes elhelyezése céljából.
IDŐPONT: minden szombaton
8 óra és 14 óra között a
kapitányság VII. kerület,
Dózsa György út 18–24. szám
alatti épületében.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok
alapján a három férfi 2016. már
cius 29-én a délutáni órákban négy
különböző erzsébetvárosi ingatlanba
kísérelt meg bejutni. Minden alka
lommal a vízművek munkatársainak
adták ki magukat. A Wesselényi,
a Nefelejcs és a Damjanich utcában
ugyanazzal a trükkös módszerrel
akartak lopni, ám az első három
sértett számára gyanússá váltak
a férfiak, akik így értékszerzés nélkül
távoztak a helyszínekről. A negyedik
lakásba 17 óra körüli időben jutott be
a három férfi, az ott lakó nő figyel
mét elterelték, onnan több ezer euró
készpénzt eltulajdonítottak, majd
elhagyták a helyszínt.
A harmadik sértett, aki ugyanabban az
épületben lakott, időközben értesítette
a rendőrséget, akik így a menekülő
G. Zsoltot, G. Istvánt és B. Norbertet
a ház előtt, még a Damjanich utcában
elfogták. A három férfit előállítot
ták a kerületi rendőrkapitányságon,
ahol gyanúsítotti kihallgatásuk után
őrizetbe vették őket a rendőrök. Velük
szemben a további eljárást a Budapesti
Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi
Rendőrkapitánysága folytatja le, egy
úttal előterjesztést tettek előzetes letar
tóztatásuk indítványozására, amelyet
az illetékes bíróság 2016. április 1-jén
elrendelt.

A BRFK VII. Kerületi

Értesítési

Rendőrkapitányságának

telefonszámok

elérhetőségei
1076 Bp., Dózsa György út 18–24.

„Telefontanú” zöldszám:
06 (80) 555-111,
Tájékoztatjuk Erzsébetváros

telefon: 06 (1) 461-8100,

lakosságát, hogy az erzsébetvárosi

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

térfigyelő rendszer folyamatosan,

107 vagy 112

KÖZMŰVELŐDÉ SI PÁLYÁ
ZAT
Budapest Főváros VII. Ker
ület Erz sébetváros Önkor
má nyz at Kép
viselő-testü letének Művelő
dési Ku lturális és Szociál
is Bizottsága
a VII. kerület Erz sébetváro
s 2016. évi közművelődés
i, kulturális
progra mja ina k támogatásá
ra, „Közművelődési pályáz
at 2016”
címen, előfinanszírozá ssal
pályáz atot hirdet.
A pályáz at célja: Erz sébetv
áros terü letén szék hellyel
, telephel�
lyel rendelkez ő nem önk
ormány zati fennta rtású köz
művelődési,
művészeti tevékenységet
foly tató egyesü let, alapítvá
ny és gazda
sági társasá g progra mjá nak
támogatása. A támogatás
vissza nem
térítendő.
A pályáz ati adatlap átvehe
tő Budapest Főváros VII
. Kerület Erz sé
bet városi Polgármesteri Hiv
atal (1076 Budapest, Ga
ray u. 5.) I.
em. 114. szobájában, vag
y letölthető az önkormány
zat honlapjáról
(ww w.erzsebet varos.hu).
A pályáz atot zár t boríték
ban „Közművelődési pál
yáz at 2016” meg
jelöléssel, a pályáz ati felt
ételeknek megfelelően kell
benyújtani
2016. április 25-ig az aláb
bi címre:
Budapest Főváros VII. Ker
ület Erz sébetvárosi Polgár
mesteri
Hivatal Humá nszolgálta
tó Iroda (1076 Budapest
Ga ray 5.),
I. em. 114. szoba.
A pályáz atta l kapcsolato
s további információ a Bud
apest VII.
Kerület Erz sébetvárosi Pol
gármesteri Hivatal Ga ray
u. 5. szám
alatt, az I. em. 114. szobáb
an, dr. Tánczos Viktóriátó
l kérhető
(tel.: 462-3329; e-mail: tan
czos.viktoria@erzsebetva
ros.hu).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
hevederzár felszerelésére 2016.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvá
ros
Önkormányzata Képviselő-testületének Város
üze
meltetési Bizottsága pályá zatot ír ki az önkor
mány
zat 2016. évi költségvetésében Otthonvéde
lmi
program címen hevederzár pályá zatra rende
lkezésre
álló 1 000 000,- Ft erejéig hevederzár felsze
relésére
a kerületben lévő lakások természetes szemé
ly bér
lői, tulajdonosa i, háziorvosi rendelők, a VII.
kerület
fenntartásában lévő önkormány zati intézm
ények
részére.
A pályá zat célja a kerületben élők biztonságérz
eté
nek, a kerület közbiztonsági helyzetének javítá
sa.
A támogatás vissza nem térítendő.
A pályá zati anyag benyújtási határideje: 2016.
május 2.
A pályá zatot és mellékleteit zárt borítékban
az
Erzsébetvá rosi Polgá rmesteri Hivatal Hatós
ági és
Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani
(Budapest
VII. kerület, Erzsébet krt. 6. vagy Budapest
VII.
kerület, Garay utca 5.)
Jelent kezési lap az Erzsébetvá rosi Polgá rmest
eri
Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodá
jában,
az Erzsébet krt. 6. és a Garay u. 5. szám alatt
vehető át, vagy az önkormány zat honlapjáról
is
(www.erzsebetva ros.hu) letölthető.
A pályá zat benyújtása előtt kérni kell az Erzsé
bet
városi Közbiztonsági Polgá rőr Egyesület (tel:
(06
30) 621-2281, 1078 Budapest, Marek József
utca
31. mf. 3.) helyszíni felmérését és tájékoztatás
át.
A pályá zattal kapcsolatba n további felvilá
gosítá st
ad hivata li munk aidőben a Vagyongazdálkod
ási
Iroda munk atársa, dr. Horváth Attila a (06
1) 4623288 -as telefonszámon.

LYÁ ZATI FELHÍVÁ S
NÖVÉNYESÍTÉ SI PÁ
ek részére.
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CIVIL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsé
betváros Önkormányzata Képviselőtestületének Művelődési Kulturális és
Szociális Bizottsága programpályázatot
ír ki az Erzsébetvárosban működő civil
szervezetek részére.
A támogatás formája: Egy összegben,
előfinanszírozásban, vissza nem térí
tendő, programra, feladatra, tevékeny
ségre, projekt megvalósítására fordítható
finanszírozás.
A pályázat csak személyesen nyújtható
be egy példányban 2016. április 25.
12.00-ig Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalnál
(1076 Budapest, Garay u. 5.), a I. em.
114-es szobában.
A pályázati űrlap és nyomtatványcsomag
átvétele/letöltése:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsé
betvárosi Polgármesteri Hivatal (1076
Budapest, Garay u 5.) I. em. 114-es szo
bájában átvehető vagy az önkormányzat
honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu)
letölthető.
Bővebb felvilágosítás a pályázattal
kapcsolatban a Budapest VII. Kerület
Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
nál, a Garay u. 5. szám alatt, az I. em.
114. szobában, dr. Tánczos Viktóriától
kérhető (tel.: 462-3329).

PÁLYÁ ZATI FELHÍVÁS
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Pályázatok

Közbiztonság

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitánysága
nyomozást folytat lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
a Budapest VII., Szinva utcában, Murányi utcában, Péterfy Sándor utcában
és Marek József utcában elkövetett gépjárműfeltörések ügyében.
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Az ERöMŰVHÁZ

irodalmi esték

2016. április–május havi programjai
Az ERöMŰVHÁZ összes programját a K11 központban rendezik meg, mivel a Wesselényi
utca 17. szám alatti épületet felújítják.

Művészeti és Kulturális Központ
Cím: 1075 Budapest, Király u. 11. • www.eromuvhaz.hu
e-mail: k11muvkozpont@gmail.com • telefon: +36 (30) 915-2518
e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu • telefon: 06 (1) 413-3550

ÁPRILIS
23. szombat
¡ 14.00–17.00
MOZDULJ Erzsébetváros!
¡ 19.30–
Závada Pál és Závada Péter estje

a pa és fiú
író és költő
két gener áció ta l á lkozása
egy iroda lmi esten

¡ 19.00–
8. vasárnap
„A morgástól a disztichonig” – Szabó T.
¡ 15.00–18.00
Anna költő, író és a Táncreakció műsora
A Takács Béla Zenebarát Kör zenés
délutánja
26. kedd
¡ 17.00–19.30
Erzsébetvárosi Irodalmi esték
¡ 20.00–
Színvallás – Vendég: Hernádi Judit

2016. április 23. szombat 19.30 óra

27. szerda
¡ 15.00–
Bánk Bán nyilvános főpróba – a Part
Vonal Műhely interaktív előadása
¡ 17.30–
A Művészetbarátok Egyesületének
rendezvénye

K11 Művészeti és Kulturális Központ
1075 Budapest, Király utca 11.
Info: 06 30/576-5630
Belépő: elővételben 1000 Ft,
az előadás napján: 1500 Ft

www.eromuvhaz.hu

Erzsébetvárosi babafotó pályázat
A VII. kerületben élsz, és van egy jó fotód a gyermekedről?
Küldd el nekünk kedvenc képed, és nyerj értékes nyereményeket.
A legjobb fotókat megjelentetjük az Erzsébetváros újság későbbi lapszámaiban!

Fülzúgás? Romló hallás? Van megoldás!
Tapasztalja meg a hallás örömét
kompromisszumok nélkül!
A svájci
korszakalkotó világszabadalmát,
a ChannelFreeTM technológiát megtalálja

hallásszaküzletünkben:
1074 Budapest, Huszár u. 8.
Hogy elkerülje a sorban állást, kérjük,
egyeztessen időpontot: 06 (1) 342-0192
www.yarus.hu

A pályázatra jelentkezni 0-3 éves korú VII. kerületi gyermekek fotójával lehet.
A képet az ujsag.erzsebetvaros@gmail.com e-mail címre várjuk.
A képek beküldési határideje: 2016. június 30.
w w w. er z s eb e t varos . hu
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28. csütörtök
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – élőzene Rózsa Tibor
¡ 20.00–
PásztorHóra – moldvai táncház
30. szombat
¡ 14.30–
A Kárpát-medencei Csengey Dénes
Vers- és Prózamondó Verseny budapesti selejtezője. A belépés díjtalan!

MÁJUS
2. hétfő
¡ 16.00–18.00
A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete VII. kerületi csoportjának összejövetele
3. kedd
¡ 18.00–
A Dávid Képzőművészeti Szabad Műhely kiállításának megnyitója

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

12. csütörtök
¡ 11.00–13.00
„Utazó” Teaház
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – élőzene Rózsa Tibor
¡ 20.00–
Cigány táncház
18. szerda
¡ 17.30–20.00
A Művészetbarátok Egyesületének
rendezvénye
19. csütörtök
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – élőzene Rózsa Tibor
¡ 20.00–
PásztorHóra – moldvai táncház
20. péntek
¡ 18.00–
Zenei és gasztronómiai kalandozások
északon (Helyszín: Wesselényi u. 17.)
25. szerda
¡ 17.30–20.00
A Művészetbarátok Egyesületének
rendezvénye

www.bernafon.hu

Jó döntés volt a Bernafon,
mivel már nem csak
hallom, hanem
értem is a beszédet.

Hallásjavítás
SVÁJCI
színvonalon
Er z s éb e t vá r os 2016 . á pr ilis 21 .
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11. szerda
¡ 17.30–20.00
A Művészetbarátok Egyesületének
rendezvénye

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

* A belépőjegyek áráról érdeklődjön telefonon vagy személyesen.
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5. csütörtök
24. vasárnap
¡ 15.00–19.00
¡ 15.00–18.00
Nosztalgiatánc – élőzene Rózsa Tibor
A Morvay Károly Nótakör zenés műsora
¡ 20.00–
Magyar táncház a Bihari Táncegyüttessel
25. hétfő

Ajánló

Ajánló

Závada Pál és Závada Péter

4. szerda
¡ 17.30–
Szeleczky Zita életútja – A Művészet
barátok Egyesületének rendezvénye
¡ 19.30–
Verspódium – Baráth Zsófia önálló estje

SZO LG Á LTATÁ S
Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.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
Fürdőszobák, konyhák felújítása, átalakítása. Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés. Tel.: 06 (20) 961-6153,
www.mesterur.hu
Lakatosmester gyorsszolgálat! Zárnyitás,
zárszerelés, rácsok, galériák készítése,
egyéb lakatosmunkák. Tel.: 06 (30) 2991211

Festés-mázolás-tapétázás, kőműves
javítások, gipszkartonozás. Kovács
Gergely. Tel.: 06 (30) 568-6255

EGY É B
Kiemelt áron vásárolok színházak részére
is bútorokat, festményeket, dísztárgyakat,
órákat, kitüntetéseket, bizsukat, gyűjteményeket, hangszereket, könyveket,
ruhaneműt, teljes hagyatékot. Tel.: 06 (70)
651-1028
19–20. századi magyar és régi külföldi
festmények, műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes értékbecslés. Tel.: 06
(30) 949-2900, e-mail: nemes.gyula@
nemesgaleria.hu. Nemes Galéria: 1024
Szilágyi Erzsébet fasor 3.

Hirdetés

Egyetemista lányomnak keresek emeleti, felújítandó öröklakást magánszemélyként, készpénzfizetéssel. Tel.: 06
(20) 496-6601
925-625-erzsebetvaros-hirdetés.indd 1
Társasházi közösképviselet, megbízható referenciákkal a kerületben.
www.kozoskepviselet.hu. Tel.: 06 (70)
388-6723
Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket
vásárolunk, és árverésre átveszünk. VI.
kerület, Andrássy út 16. Tel.: 06 (1) 2664154. Nyitva: H–Sz: 10–17, Cs: 10–19

28

Termelői piac

József városb an

Narancsliget Börze minden kedden
és szerdán 9 és 16 óra között: Síp utca
Mindennemű régiséget vásárolok
17. Minőségi ruhák, cipők, kiegészítők,
díjtalan kiszállással készpénzért:90x32mm.indd
egyedi
1 akciók! facebook/Narancsliget
bútort, festményt, porcelánt,
Adományközpont
kerámiát, órákat, szőnyeget, papírárut,
híradástechnikát, hanglemezt, bizsukat,
Gyógypedikűrt, manikűrt vállalok.
hagyatékot. Pintér Nikoletta. Tel.: 06 (1)
Hívásra házhoz megyek. Tel.: 06 (30)
466-8321; 06 (30) 973-4949
242-9507

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

Hazai termelők kínálnak friss
2016. 02. 01. 22:23:15
zöldséget, gyümölcsöt, húst, pékárut,
sajtot és különféle tejtermékeket
minden szombaton 8 és 13 óra
között a Palotanegyedben,
a Gyulai Pál utcában.

Életjáradéki szerződést kötnék
ottlakás nélkül. Tel.: 06 (20) 528-2532.
H.B. Visszahívom!

9/15/15 11:59 AM

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
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