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Soma Mamagésa szerint meg kell változtatni a társadalmi berögződéseket a nő és a férfi feladatait illetően.
Mint mindenben, ebben is kiegyensúlyozottságra kell törekedni. K11-es előadására nagyon sokan voltak
kíváncsiak, hiszen olyan hiteles nő, akinek sikerült megvalósítania önmagát: egyszerre dolgozó nő, feleség,
anya, művész és istennő. Lapunknak adott interjújában elárulta fáradhatatlanságának titkát is.

Erzsébetváros Önkormányzatának
havonta megjelenő, ingyenes lapja
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Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola 30 pedagógusa 2019. április 5. és 7. között Ceglédre utazott, hogy részt vegyen a Prekog Kft. 1956-os tárgyú továbbképzésén. Az ingyenes kurzus anyagi fedezetét a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány biztosította, így az a résztvevők számára ingyenes volt.
A történelmi tárgyú képzés nem csak történelemtanároknak szólt. Azzal a céllal tartották meg,
hogy a pedagógusokkal megismertessék az 1956-os magyar forradalomra vonatkozó legújabb történeti kutatások eredményeit, és átfogó képet nyújtsanak az adott korszakról. Az oktatók neves
történészek és gyakorló pedagógusok voltak, így nemcsak ismereteket adtak át, elérhető forrásokról
tájékoztattak, hanem pedagógiai módszerekkel is gazdagították a jelenlévők meglévő ismereteit.
Az iskola tanárai rendkívül hasznosnak találták a képzést, hiszen régóta törekszenek az iskolai
ünnepélyek interaktív megrendezésére, az élményszerű megemlékezésekre. Móri Árpádné intézményvezető szerint a háromnapos együttlét nemcsak az ismereteiket gazdagította, hanem hozzájárult a nevelőtestületi közösség erősítéséhez is.

Tartalomért felelős szerkesztőbizottság tagjai:
Bóbis-Seres Edit
Rácz Attila, Perczel Olivér
Sári Judit
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Gondoskodunk a nyári élményekről
Interjú Vattamány Zsolt polgármesterrel
Az elmúlt hetek időjárásából nem,
de a naptárra pillantva látható,
hogy két hét múlva beköszönt a
nyári szünet. Hogyan készül rá az
önkormányzat?
Bár az iskolákban még csak most kezdődik az utolsó nagy hajrá időszaka,
nem árt felkészülni a nyárra, hiszen
június közepétől a nevelési-oktatási
intézményekben megkezdődik a nyári
szünet. Tudjuk jól, hogy a fiatalok
mennyire várják ezt az időszakot, azonban az igazsághoz hozzátartozik, hogy a
szülőknek sok szempontból ez egy megterhelő időszak. Mind anyagilag, mind
infrastruktúra szempontjából nehéz
megoldani ezt a két és fél hónapos időszakot, a többgyermekes családok esetében ez különösen igaz.

Próbálunk segíteni, ahol
tudunk, programok
szervezésével és anyagi
támogatással is.

Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal
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Ülésezett a HVB
2019. április 25-én összeült a Budapest Főváros Kormányhivatala, VII. kerületi Hivatal Helyi
Védelmi Bizottsága (HVB).
A HVB ülésen megjelent tagok:
• Dr. Herczeg Kinga HVB titkár, a BFKH VII. kerületi hivatalvezető-helyettese
• Borsos József Tamás ezredes, Budapest Főváros Kormányhivatala Védelmi Titkárság – titkár
• Bársony Róbert t. alezredes, HVB – honvédelmi elnökhelyettes
• Barta János tü. főhadnagy, HVB – katasztrófavédelmi elnökhelyettes
• Türi Árpád r. százados, VII. kerületi Rendőrkapitányság – kapitányságvezető helyettes
• Szerencse Csaba, Polgármesteri Kabinet – városüzemeltetési és közrendvédelmi referens

Mit kell erről tudni?
2017-ben hirdettünk meg először ilyen
típusú pályázatot, melyre a gyermeküket,
gyermekeiket egyedül nevelő szülők, és a
három vagy több gyermeket nevelő két-

szülős családok jelentkezhetnek. Idén 18
pályázat érkezett hozzánk, s mivel az elbírálások során senkit sem utasítottak el,

összesen 51 fő gyermek
és 27 fő felnőtt nyaralásához járulhattunk hozzá.
A támogatást belföldi üdüléssel kapcsolatban szállásdíjra, útiköltségre, illetve

Bölcsődék napja Erzsébetvárosban
A bölcsőde intézményének, a benne folyó
nevelő-gondozó tevékenységnek meghatározó szerepe van a gyermekek harmonikus

fejlődésében, valamint az anyák munkába
állásának támogatásában. Magyarországon 2010 óta a bölcsődék napja államilag
elismert ünnepnap.
Erzsébetváros önkormányzatának támogatásával a Bischitz Johanna Integrált
Humán Szolgáltató Központ minden
évben ünnepséget ad a bölcsődei dolgozók számára, melyet idén április 23-án
rendeztek meg. Ezen a napon igazgatói
dicséretben részesült 5 munkatárs, akik a
szakma iránti elhivatottságukkal hozzájárulnak a bölcsődei munka színvonalának

A HVB ülésen a dr. Herczeg Kinga hivatalvezető-helyettes, HVB titkár által előterjesztett
napirendi pontokat a Helyi Védelmi Bizottság tagjai egyhangúlag megszavazták.
A honvédelmi elnökhelyettes ismertette a honvédelmi veszélyhelyzetet, és ennek megfelelően
a HVB SzMSz-ének módosítását, a katasztrófavédelmi elnökhelyettes tájékoztatót tartott
a dunai ár- és belvíz elleni védekezésre történő felkészülésről, valamint a füstköd (szmog)
mérési rendszeréről, illetve a füstköd-riadó kiadásával kapcsolatos előírásokról és az azzal
kapcsolatos teendőkről.
Er z s éb e t város 2019. május 30 .

szabadidős tevékenységgel összefüggő
belépők vásárlására lehet felhasználni év
végéig. A visszajelzések alapján egyöntetűen pozitív az effajta támogatás fogadtatása, hiszen – mint azt többen megfogalmazták – eddig nem volt, vagy nagyon
régen volt lehetőségük üdülni, utazni a
családdal, és a pályázat segítségével maradandó élményeket tudtak-tudnak nyújtani gyermekeiknek. Több család eljutott
így a nyíregyházi állatkertbe, a debreceni
virágkarneválra, Miskolctapolcára, a szegedi szabadtéri játékokra, a Balatonra, az
Őrségbe, a Fertő-tóhoz vagy a Bakonyba.

Er z s éb e t város 2019. május 30 .

És akik valamiért nem tudnak
elutazni?
Természetesen itt, helyben is próbálunk
segíteni a szülőknek. Hamarosan kézhez
kapják a szünidei kiadványunkat, melyben valamennyi kerületi és környékbeli
táborozási lehetőséget megtalálhatnak az
érdeklődők. Emellett a Humán Szolgáltató Központon keresztül családosoknak, nagyszülőknek és unokáknak is
szervezünk ingyenes dunai hajókirándulásokat. Megnyílt a Dob utcában a
Varázsdoboz Játszóházunk, melyet minden városkártyával rendelkező erzsébetvárosi lakos nagy kedvezménnyel látogathat. Akár egész napos kikapcsolódást
nyújthat, és nem kell messzire menni
a kisgyermekekkel. Gondoskodunk a
nyári élményekről, hiszen ezek teszik
örömtelivé, tartalmassá a gyermekek,
családok életét.
emeléséhez. Erzsébetváros önkormányzata
nevében Vattamány Zsolt polgármester, a
Humán Szolgáltató képviseletében pedig
Mikulás Franciska igazgató nyitotta meg
az ünnepséget. Köszönetet mondtak a bölcsődei dolgozók munkájáért, és átadták az
elismerő okleveleket és díjakat.
A Dob Bölcsődéből Vargyas Erika és
Rohn Melinda vehette át az oklevelet. A
Lövölde Bölcsődéből Humpók Károlyné
kapott elismerést. A Városligeti Bölcsőde
munkatársai közül díjazásban részesült
Keszég Bettina és Németh Judit. A bölcsődék napja kellemes hangulatban telt, majd
egy ünnepi ebéd elfogyasztásával zárult.
w w w. er z s eb e t var os . hu
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1956: A magyar forradalom a legújabb
történelmi kutatások tükrében
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Rekordszámú résztvevővel
zárult a húsvéti akció

Május 17-én újra megrendezték a Kávéházak Éjszakáját. A fővárosi önkormányzat kezdeményezésére és főtámogatásával
tavaly útjára induló Kávéházak Éjszakájának kiemelt célja volt, hogy felelevenítse
és népszerűsítse a mára feledésben lévő
budapesti kávéházi kultúrát. Egy éjszaka
erejéig szerették volna megmutatni Budapest ékköveit, és azt, hogy a kultúra mellett a szeretteink, barátaink társaságában
eltöltött idő ad hozzá a legtöbbet mindennapjainkhoz. Ezúttal is különös hangsúlyt
fektettek az irodalmi és zenei programokra
az eseményen.
Idén mintegy harminc helyszín várta az
érdeklődőket, és kávéházi sétákon is részt
lehetett venni, melyek keretében megelevenedtek olyan legendák, írók, költők,
akik mind-mind kávéházakban alkottak.
Erzsébetvárosban két kávéház is várta az
érdeklődőket.
„Sokan nem is gondolnák, hogy Budapest milyen gazdag kávés hagyományokkal rendelkezik. Kosztolányi Dezső száz

Erzsébetvárosban immár hagyomány, hogy az önkormányzat a
húsvét előtt ajándékkal kedveskedik a városkártyával rendelkezőknek. Idén már negyedik alkalommal sikerült szebbé tenni az erzsébetvárosiak ünnepét azzal, hogy húsvéti kötözött sonkát vehettek
át városkártyájuk felmutatásával. Az április 15–17. között megrendezett akción közel 7500 db sonkát vihettek haza a jogosultak, így
ez volt eddig a legsikeresebb városkártyás rendezvény. Az akcióból
megmaradt sonkák is jó helyre kerültek: azokat az önkormányzat a Fasori Református Egyházközség, a Budapesti Autonóm
Gyülekezet, a Fasori Evangélikus Egyházközség és a Budapesti
Görögkatolikus Egyházközség számára juttatta el. A következő
akcióra sem kell sokat várni, ugyanis június 24–26. között vitamincsomag átvételére lesz lehetőség az Erzsébetváros Kártyával.

Dunai sétahajózás az Idősek programsorozat keretében
évvel ezelőtt egyszerűen csak kávévárosként emlegette Budapestet. A főváros
kávéházai mindig is kiemelkedő szerepet
töltöttek be Budapest történelmében, a
19. században igazi kultúrkör alakult ki

bennük, az irodalmi élet fontos központjai voltak” – beszélt a programról dr.
Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán
főpolgármester-helyettes, a rendezvény
fővédnöke.

Palánkok mögött
Április 30-án a fenti címen meghirdetett
helytörténeti sétára indultak a Polgármesteri Hivatal munkatársai, élen Vattamány
Zsolt polgármesterrel. A sétát Bóka B.
László, kerületünk kultúr- és helytörténésze állította össze és vezette. A séta apropóját annak 75 éves évfordulója adta, hogy
Belső-Erzsébetváros területén létrehoz-

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

ták a pesti „nagygettót”, amely 45 napig,
1944. december 10-étől 1945. január
18-áig működött. A szovjet csapatok ekkor
szabadították fel a benne összezsúfolt
körülbelül 70 ezer embert.
Manapság gyakorta emlegetik különböző szövegösszefüggésben Belső-Erzsébetvárossal kapcsolatban, hogy „gettó”.

Többnyire azonban nem sokan tudják,
maga a szó honnan ered, hol volt a világ
első gettója, miért jött létre, de különösen azt nem, hogy mit jelentett valójában
1944–45 fordulóján a pesti nagygettóban
élni és életben maradni. Éppen ezért a
kerület kultúrtörténésze emléksétát szervezett a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak,
hogy a kétórás program keretében közelről
mutassa meg mindazokat a helyszíneket,
amelyek fontos szerepet játszottak a gettó
életében. A sétán nem csupán a legjelentősebb színhelyek kerültek szóba, de a legfontosabb szereplők is, azok az emberek,
akiket 45 napra palánkok mögé kényszerítettek, akiktől mindenüket elvették azért,
hogy egy szörnyű rémálom utolsó felvonásában elpusztítsák őket. Szerencsére nem
így történt.
A városi séták többségén a sétavezetők
elmondják mindazt, amit egy-egy helyről
és a hozzá kötődő eseményekről, emberekről tudni kell és lehet, most azonban nem
így történt. A séta anyagát az egykor a gettóban élt és azt túlélő emberek visszaemlékezései, naplórészletei, különféle eredeti
dokumentumok adták, mert így lehetett
emlékezni és emlékeztetni.
Er z s éb e t város 2019. május 30 .

Május 22-én rendezték meg a már hagyománynak számító dunai sétahajózást.
Az Idősek elnevezésű programsorozatnak ez volt az első állomása – amely az
Erzsébetváros Szíve program keretein
belül – Erzsébetváros önkormányzatának
támogatásával a Bischitz Johanna Integrált
Humán Szolgáltató Központ közreműködésével valósult meg.
Az ingyenes dunai sétahajózáson a
VII. kerületben élő nyugdíjasok vehettek részt. A háromórás hajóút ideje alatt
a résztvevők megszemlélhették a főváros
gyönyörű, impozáns épületeit egy valóban
új nézőpontból, illetve az érdeklődőknek
a Mozgáscentrum munkatársai ülőtornát

tartottak. A program zárásaként értékes
tombolanyereményeket sorsoltak ki.
Az Idősek programsorozat következő
állomása június 19-én lesz, amikor a kerületi nyugdíjasokat és unokáikat várjuk sok
szeretettel egy újabb dunai sétahajózásra!
A gyermekek számára gyereksarokkal

készülünk, lehet színezni és rajzolni, valamint munkatársainktól kérhetik arcfestés
és csillámtetoválás készítését is. Jelentkezés
kezdete: május 27. (hétfő).
Bővebb tájékoztatás és jelentkezés a
Humán Szolgáltató Projekt Irodájának
munkatársainál, az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 06/1 283 4891
E-mail: projektcsoport@bjhuman.hu
Keresse információinkat
az Erzsébetváros Szíve
program Facebook
oldalán, és tájékozódjon legfrissebb
híreinkről!

4. Zsidó Művészeti Napok
2019. május 25-e és június 2-a között
ismét megrendezik a hazai kulturális élet
kiemelkedő összművészeti eseményét, a
Zsidó Művészeti Napokat (ZsiMü) a fővárosban. Az esemény sajtótájékoztatóján dr.
Vadas Vera alapító igazgató, Vattamány
Zsolt polgármester és számos fellépő adott

Er z s éb e t város 2019. május 30 .

ízelítőt a programokból. Az idén swing-,
jazz- és popzenei koncertek, klezmeroperett-színházi előadások, filmvetítés,
kiállítás és kortárstánc-előadások színesítik a programkínálatot. Az előadók között
ott lesz Jávori Ferenc és zenekara, Szulák Andrea, Szűcs Gabi, Kováts Kriszta,
Szinetár Dóra, Náray Erika, Nyáry Krisztián, Mácsai Pál, Lukács Miklós, Horgas Eszter, Bálint András, Ónodi Eszter,
Dés László, Dés András, Moran Magal, a
Budapest Bar, a Budapest Ragtime Band,
a Budapest Klezmer Band, a D’art és az
Inversedance társulat. A ZsiMü célkitűzése egész évben lendületben maradni, új
tehetségeket felkutatni, és minél többet
meríteni a zsidó és izraeli kultúra kifogyhatatlan tárházából. A rendezvénysorozat
minden programja bemutató is egyben,
hagyományosan csak olyan produkciók

kerülnek a ZsiMü sorozatába, melyeket
akkor és ott először láthat a közönség.
A ZsiMü idén egy új műfajt is beemelt
a rendezvénysorozat kommunikációjába,
és Veiszer Alinda újságíró segítségével
miniportré-sorozatot készített a rendezvénysorozat sztárjaival. További információt a www.zsimu.hu oldalon találhatnak
az érdeklődők.
w w w. er z s eb e t var os . hu
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Wellness-hétvégét nyertek
városkártyával

A színház 2004. szeptember 21-én vált a Madách Színház kamaraszínházából önálló játszóhellyé, és ekkor vették fel Örkény
István nevét. Az ünnepi, 15. évadban nyolc vadonatúj előadást
láthat majd a közönség, melyek között lesz ősbemutató, külföldi
és magyar klasszikus is. Az első bemutató szeptember 28-án lesz:
Bodó Viktor–Závada Péter: Kertész utcai Shaxpeare-mosó.
A Stúdió első bemutatója Kosztolányi Dezső Édes Anna című
művéből készült darab lesz, majd decemberben Jean-Paul Sartre
A legyek című előadása. Mácsai Pál, a színház igazgatója a következő évadban Bertolt Brecht A szecsuáni jólélek című darabját
rendezi meg a nagyszínpadon. Március 20-án lesz a bemutatója
Jean Racine Pylades szereti Orestest, Orestes szereti Hermionét,
Hermioné szereti Pyrrhust, Pyrrhus szereti Andromachét,
Andromaché szereti Hektort, aki halott (Andromaché) című darabjának. A következő évadban láthatjuk még Lev Birinszkij Zűrzavar
és Heinrich von Kleist Hermann csatája című darabját is.
A jövő évadtól azonban nem lesz műsoron a Mesél a bécsi erdő,
a Piros rózsák beszélgetnek és a IV. Henrik.

Az önkormányzat az Erzsébetváros Kártyával rendelkezőknek nemcsak kedvezményekkel,
szezonális akciókkal, hanem
időről időre nyereményjátékokkal is kedveskedik. Áprilisban
egy darab páros wellness-hétvégét sorsoltak ki 50 000 Ft
értékben azok között, akik az
Erzsébetváros Kártya facebook
oldalán részt vettek a játékban.
A játékot Pálinkásné Tanka
Beáta Mária és lánya, Pálinkás
Viktória Rita nyerte meg, nekik
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2010 óta csaknem a felére csökkent a bűncselekmények száma
Budapesten. Ez a kiemelt rendőri jelenlétnek is köszönhető,
ezért a főváros belső kerületeiben több rendőr teljesít szolgálatot.
A BRFK szóvivője a híradónak elmondta: Belváros-Lipótvárosban, Terézvárosban, Erzsébetvárosban és Józsefvárosban találkozhatnak majd az emberek több egyenruhással. Budapesten évek
óta csökkenő tendenciát mutat a bűncselekmények száma. Ennek
ellenére a Budapesti Rendőr-főkapitányság a készenléti rendőrséggel együttműködve megemelt rendőri jelenlétet biztosít a belső
kerületekben, így a hét minden napján akár 50 fővel is több
rendőr teljesít szolgálatot az éjszakai órákban.
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Május 13-án ismét elindult a 7Próba versenysorozat, amelyen
a kerületi iskolások hét próbán át mérhetik össze csapatokban
ügyességüket, rátermettségüket és kreativitásukat. Az első versenynapon a kerületi iskolákból 72 tanuló vett részt. A művészeti
fordulón, a Róth Miksa Emlékházban, a múzeum névadójának
nevéhez méltón üvegfestés és mozaikkészítés volt a feladat. A gyerekeket Fényi Tibor, az emlékház igazgatója kalauzolta Róth Miksa
munkásságát bemutatva, majd értékelte az elkészült műveket.
Nyertesek
Alsó tagozat: Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola
Kertész utcai tagozat
Felső tagozat: Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola

Vattamány Zsolt polgármester
adta át a nyereményt, melyet a
harkányi Dráva Hotel Thermal
Resort****-ban válthatnak be.
A wellness ajándékutalvány
2 fő részére szól, 3 nap/2 éj félpanziós ellátást és a helyi wellness-részleg használatát foglalja magában. A nyerteseknek
ezúton is gratulálunk.

Ballagás a Facultas Gimnáziumban

Felére csökkent
a bűncselekmények száma

Elindult a 7Próba

Május első napjaiban elballagtak a végzős középiskolás és gimnazista diákok Erzsébetvárosban, hogy május 6-án megkezdhessék
érettségi vizsgájukat. Május 3-án a Facultas Humán Gimnáziumban jártunk, ahol a pedagógusok és rokonok elbúcsúztatták
az iskola 12. évfolyamát. Az ünnepségen a diákok mellett felszólalt Tóth Tibor igazgató és Vattamány Zsolt polgármester is.
„Hiszem, hogy a sikerhez vezető úton saját magunk megismerése,
fejlesztése, a belső egyensúly megtalálása ugyanolyan fontos, mint
a kitartó, kemény munka. Ezért lényeges, hogy mindig teremtsük meg a lehetőséget arra, hogy fejlődjünk és tanuljunk. Álljunk
meg néha, és nézzünk körül, majd nézzünk magunkba – ne mindig csak egy képzeletbeli horizonton túlra. Sok sikert kívánok
Önöknek az érettségihez, és az utána következő időszakhoz is!” –
hangsúlyozta beszédében a polgármester.
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Ezzel párhuzamosan a Fővárosi Állat- és Növénykert adott otthont a természettudományos és a sport fordulóknak. Mindkét
versenyszámban 4–4 fős csapatok versengtek egymással, iskolánként 8–8 gyerek teljesítette a próbákat. A természettudományos
verseny során az állatkertet bejárva feladatlapot oldottak meg
a csapatok, mely során rengeteg ismeretet szereztek az állatokról,
az állatkertről és az ott dolgozók munkájáról.

A sport és ügyességi versenyek során a csapatok a Holnemvolt
park területén található játékokkal – célba dobás, falmászás,
mozgó hordón való átfutás – bizonyíthatták elsősorban gyorsaságukat; a Duotrixx artistatársulat tagjaival pedig zsonglőrködést,
gólyalábazást és hullahoppkarikázást tanulhattak.

Helyezések

Helyezések

Alsó tagozat
1. Manguszták – Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános
Iskola Dob utcai tagozat
2. Kert-Ész – Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola
Kertész utcai tagozat
3. Unicornis – Baross Gábor Általános Iskola
4. Vöröspandák – Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola

Alsó tagozat
1. Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola Kertész
utcai tagozat
2. Baross Gábor Általános Iskola
3. E
 rzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola Dob utcai
tagozat
4. Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola

Felső tagozat
1. Száguldó C-vitaminok – Baross Gábor Általános Iskola
2. A
 z állatok – Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola
Dob utcai tagozat
3. Pingvinek – Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola
Kertész utcai tagozat
4. Csúcsfejek – Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola

Felső tagozat
1. Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola
2. E
 rzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola Kertész
utcai tagozat
3. E
 rzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola Dob utcai
tagozat
4. Baross Gábor Általános Iskola

Budapest Ragtime Band koncert
Nagysikerű koncertet adott május 22-én a
Budapest Ragtime Band a K11 Művészeti és
Kulturális Központban a Jazz klub fellépőjeként. A magyar tradicionális jazzélet talán legismertebb együttese 1980-ban alakult, főiskolát,
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illetve Zeneakadémiát végzett művészekből.
Gayer Ferenc, a zenekar vezetője idén Pro Urbe
Erzsébetváros díjat kapott munkássága elismeréseként. Az együttes célja a ragtime muzsika
hagyományainak ápolása mellett több tradicionális amerikai zenei műfaj bemutatása, életben
tartása és népszerűsítése a magyar közönség
körében. Műsoraikban rendszeresen szerepelnek zenei feldolgozások, így például a magyar
operett- és tánczeneszerzők – többek között Kálmán Imre, Ábrahám Pál, Fényes Szabolcs, Seress
Rezső – művei. A zenekart a magas színvonalú
hangszertudás, az önfeledt előadásmód és színpadi show-val fűszerezett koncertprogramja
emelte Európa és a világ ismert és elismert, tradicionális jazzt játszó együttesei közé.

HEP – Helyi
Egészség Pont
rendezvények
Az alábbi helyszíneken
várjuk Önöket júniusban változatos és ingyenes
programjainkkal.
2019. június 6.
(csütörtök) 15.00–18.00
Helyi Egészség Pont
Almássy tér
2019. június 13.
(csütörtök) 15.00–18.00
Helyi Egészség Pont
Rózsák tere
w w w. er z s eb e t var os . hu
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Jubileumi évad lesz
az Örkényben
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Tankerületi látogatás

Április 16-án 200 kerületi iskolás gyerek vett részt az önkormányzat húsvéti rendezvényén a K11 Művészeti és Kulturális
Központban. A nap folyamán az Eszter-lánc Zenekar adott két
nagysikerű koncertet Kárász Eszter vezetésével. Az interaktív
előadás során a kicsik táncolhattak, énekelhettek a zenekarral.
A koncert után kézműves foglalkozásokon vettek részt a tanulók,
mely során vászontáskát és gipszfigurákat is festettek, ajtódíszt
készítettek, és természetesen az elmaradhatatlan tojásdíszítés is
a programok között volt. Az elmúlt év slágere, az állatsimogató,
közkívánatra ismét színesítette a programot. Nyúl, bárány, naposcsibe, kecske és kis vadmalacok jöttek Erzsébetvárosba, és a szelíd
állatokat a gyerekek megsimogathatták, és játszhattak is velük.
A rendezvény végén egy-egy húsvéti édességcsomaggal távoztak
az iskolások.

Erzsébetvárosban található az ország legnagyobb tankerületi központja, a Belső-Pesti Tankerületi Központ, melyet május elején
meglátogatott Vattamány Zsolt polgármester és dr. Bajkai István
országgyűlési képviselő. A központ vezetőjével, dr. Tolnai Mariannával részletes egyeztetésen átbeszélték a tankerület feladatait
és további teendőit. „Számos programban együttműködtünk
eddig is a Belső-Pesti Tankerületi Központtal, és bízom benne,
hogy a jövőben még szorosabbra fűzhetjük munkakapcsolatunkat. Fontos, hogy az erzsébetvárosi diákok a lehető legjobb oktatásban részesülhessenek, és ezért a tankerülettel együtt mi is mindent meg fogunk tenni!” – osztotta meg gondolatait Vattamány
Zsolt polgármester a találkozót követően.

Április 23-án az időseket is
húsvéti programra várták
a Történetek Kávézójába a
Bischitz Johanna Humán
Szolgáltató Központ szervezésében. A színvonalas
előadások mellett finom ételekkel, italokkal és locsolással telt a délelőtt. A rendezvényen az önkormányzatot
Vattamány Zsolt polgármester és dr. Vető Marietta
alpolgármester képviselte.

Európai parlamenti képviselők választása 2019
Öt magyarországi párt szerzett mandátumot
A május 26-i európai parlamenti választáson rekordszámú
választópolgár adta le voksát. A Nemzeti Választási Iroda
(NVI) adatai szerint a szavazatok 99,9 százalékának összeszámlálása után a pártokra leadott szavazatok száma a következő:
FIDESZ-KDNP – 1 777 757 (52,14 százalék)
DK – 554 286 (16,26 százalék)
MOMENTUM – 338 314 (9,92 százalék)
MSZP-PÁRBESZÉD – 227 786 (6,68 százalék)
JOBBIK – 219 539 (6,44 százalék)
MI HAZÁNK – 113 529 (3,33 százalék)
MKKP – 89 635 (2,63 százalék)
LMP – 74 554 (2,19 százalék)
MUNKÁSPÁRT – 14 385 (0,42 százalék)

A leadott szavazatok alapján a következő pártok nem szereztek
mandátumot, mert nem érték el az öt százalékos bejutási küszöböt:
MI HAZÁNK
MKKP
LMP
MUNKÁSPÁRT

VITAMINCSOMAG-AKCIÓ Erzsébetváros Kártyával
Erzsébetváros önkormányzata az előző évek hagyományát folytatva az Erzsébetváros Kártyával rendelkezők részére paprikát,
paradicsomot és hagymát tartalmazó vitamincsomagot ajándékoz a készlet erejéig.
Ajándék átvételi pontok:

Klauzál Téri Vásárcsarnok
1072 Budapest, Klauzál tér 11.

A választás hivatalos végeredményét a külképviseleteken
leadott szavazatok hazaszállítása (ennek határideje: május 30.)
és összeszámlálása, valamint a levélszavazatok beérkezése és
összeszámlálása után a Nemzeti Választási Bizottság állapítja
meg, legkésőbb június 14-én.

A leadott szavazatok alapján a mandátumok megoszlása
a következő:

Garay téri piac előtti terület
1076 Budapest, Garay tér 20.
Akció időtartama:
2019. június 24–26. között
(hétfő–szerda: 14–18 óráig)

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az akció a készlet erejéig érvényes, és kizárólag a +Discount logóval ellátott Erzsébetváros Kártya bemutatásával vehető igénybe! Amennyiben még nincs városkártyája, vagy régi típusú kártyával rendelkezik, és szeretne részt venni az akcióban, úgy
kérjük, legkésőbb 2019. június 12. (szerda), 18.00-ig adja le kártyaigénylését személyesen a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati
Irodáján vagy elektronikus úton a www.erzsebetvaroskartya.hu weboldalon.

FIDESZ-KDNP: 13
DK: 4
MOMENTUM: 2
MSZP-PÁRBESZÉD: 1
JOBBIK: 1
w w w. er z s eb e t varos . hu

Május 21-én közlekedésbiztonsági versenyt rendezett
a Baross Gábor Általános
Iskolában a kerületi rendőrkapitányság. A négyállomásos vetélkedőben közlekedési
táblás kirakó, KRESZ-teszt,
alkatrészkereső és kerékpáros-rolleres ügyességi pálya is
szerepelt. A csapatok munkáját egy 4 tagú zsűri értékelte:
Csintalan Pál r. alezredes,
kapitányságvezető (zsűri elnök), Spiesz Ádám iskolaigazgató (zsűritag), Sivadó-Gál Katalin r. százados, felkészítő oktató (zsűritag)
és Hajnal Franciska r. őrmester, közlekedési előadó (zsűritag).
A vetélkedő végeztével a
versenylapok alapján eredményt hirdettek, és Csintalan Pál kapitányságvezető
jutalmazta a versenyzőket.
A vetélkedőn résztvevő diákokat a közelgő gyermeknapra tekintettel Vattamány
Zsolt polgármester cirkuszjegyekkel ajándékozta meg.

A kép illusztráció.
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Vetélkedő a biztonságos
közlekedés jegyében
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Húsvéti programok minden korosztálynak
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Óvodánkat felkérték a
Kárpáti Keretegyezmény
Konferenciájának
színesítésére, így lettünk
az eseményen az egyik
bemutató intézmény.
A konferencia központi
témái a fenntarthatóságra
nevelés egész intézményes
megközelítése és a
fenntarthatóságra nevelés
pedagógus kompetenciái
voltak.
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Az EMMI munkatársai előzetesen bejárták az óvoda épületét. A közel 40
főt számláló – olasz, cseh, ciprusi stb. képviselőkből álló – látogatói csoport
és az EMMI képviselői több intézményt felkerestek április 17-én, így váltásban tekintették meg óvodánkat.
Érdeklődéssel szemlélték a színes termeket, a környezetbarát módon
kialakított csoportszobákat és kiszolgálóhelyiségeket. Bár a termek berendezése tükrözi a benne dolgozók egyéniségét, és a gyerekek igényéhez alkalmazkodik, mégis egységes óvodai képet alkot. Többen jelezték, nem is
gondolták volna, hogy önkormányzati fenntartású intézményben járnak,
mert nagyon hasonlít a náluk működő magánóvodákra, olyan jól felszerelt
és barátságos.
Vendégeink nagy érdeklődéssel nézték végig Föld napi interaktív kiállításunkat is, amit éppen használatban láthattak, mert a négyéveseink örömmel
játszották a felkínált tevékenységek valamelyikét. Többéves hagyomány,
hogy néhány napra a tornatermet kiállító teremmé alakítjuk, és a gyerekek
változatos játékokon, cselekvéseken keresztül szerezhetnek tapasztalatokat,
ismereteket arról, hogy ők mit tehetnek a környezetük megóvásáért, az élővilág tiszteletben tartásáért, a pazarlás csökkentéséért.
Óvodánk udvara a tavalyi felújítás után maximálisan kielégíti a gyerekek mozgásigényét, de az átalakítás során lecsökkent a növények számára
fenntartott hely, illetve a kertészkedésre alkalmas felület. A két udvarrész
közti átjáróban – ennek felújítását erre az évre ütemezte a fenntartó – saját
kezűleg alakítottunk ki tanösvényt. Fontos volt számunkra, hogy a zavartalan madáretetés, itatás továbbra is megvalósulhasson, a kis tó „működjön”, valamint a virágos kerten kívül valamennyi csoportnak legyen egy-egy
növényes ládája, amit a gyerekek maguk gondozhatnak.
A delegáció tagjainak tetszett, hogy a belvárosban, ilyen kis területen is
megtaláltuk a kertészkedésre, madáretetésre, komposztálásra a módot, és
kihasználjuk a rendelkezésünkre álló lehetőségeket. Sok praktikus és gyakorlatias kérdést tettek fel, hiszen más nemzeteknél mások a lehetőségek, szokások és
hagyományok. Örömmel tettünk eleget az
izgalmas felkérésnek, és látva a delegáció tagjainak őszinte érdeklődését, örömmel fogadtuk dicsérő szavaikat is.
Az esemény után dr. Maruzsa Zoltán
helyettes államtitkár levélben fejezte ki
köszönetét és elismerését intézményünk felé
a színvonalas szakmai eseményért:
„Köszönjük, hogy a kisgyermekek aktív
közreműködésével mutatták be az óvoda
mindennapi és a fenntarthatóságra nevelés
érdekében folytatott kiváló munkáját. Mindezeket még alátámasztják külföldi kollégáink
elismerő szavai és az azóta írt köszönő e-mailekben külön kiemelt pozitív vélemények is
az intézménylátogatások programjairól.
Még egyszer megköszönve a köznevelés iránti
elkötelezettségüket, munkájukhoz további
sok sikert kívánok!”
Müllerné Nagy Krisztina
környezeti nevelő és óvodapedagógus
Er z s éb e t város 2019. május 30 .

Monológok a konyhámból
A Wesselényi17-ben különleges
élményben volt részük azoknak az érdeklődőknek, akik
a Vígszínház Jászai Mari-díjas
színésznője, Hegyi Barbara
könyvbemutatójára ellátogattak április 23-án. A művésznővel Szűcs Anikó újságíró
beszélgetett.
Hegyi Barbara színésznő a
Díszterembe belépve azonnal
kifejezte örömét, hogy a nézőtéren férfiak is ülnek. Mivel a
rendezvény közvetlenül a húsvéthétfőt követő kedden volt,
elsőként a húsvéti menü került
szóba. A művésznő olyan lelkesedéssel beszélt az általa
készített tárkonyos bárányragu-levesről, hogy a közönség
is megéhezett, és irigykedhetett kerületünk frissen megválasztott díszpolgárára, Presser
Gáborra, aki ezt a finom levest

– Zorán baráti meghívásának
eleget téve – húsvéthétfőn meg
is kóstolhatta.
A beszélgetés során a művésznő felidézte édesapja emlékét, aki az egyik leghíresebb
magyar film, a Körhinta operatőre volt. Hegyi Barbara azt
is elmesélte, hogy személyesen
látta azt a Körhintát, amelyen,
illetve amelyről édesapja a
híres felvételeket készítette.
Megtudtuk azt is, hogy
az „Abraka Babra”, vagyis a
művésznő első szakácskönyvének címadója kollégája, Kern
András volt. A sok-sok finomságról való beszéd után joggal
merült fel a kérdés, hogy aki
nemcsak főzni szeret ennyire,
hanem enni is, az hogyan
tartja magát karban, hogy
színházi szerepeinek is meg
tudjon felelni.

Hárs-hegyi szívbarát séta
Április 24-én a Szívbarát séták a természetben elnevezésű programunk során első alkalommal a Hárs-hegyi túraösvényre látogattunk el. A tanösvény elsősorban szív- és érrendszeri betegséggel
vagy magasvérnyomás-betegséggel élők, illetve cukorbetegek számára készült, de a túraprogram egészséges résztvevők számára is
ajánlott, betegségmegelőző céllal.
A séták elsődleges célja nem a természet megismerése. A résztvevők figyelemmel kísérhetik saját szervezetük reakcióit, működését, ebben a Mozgáscentrum egyik munkatársa van a segítségükre. A tanösvényen kialakított pulzusellenőrző állomásokon
dokumentálni tudják értékeiket, ezzel végig kontroll alatt tartva
terhelhetőségüket.
Az időjárás nekünk
kedvezett, csodaszép
napfényes délelőttöt és
délutánt töltöttünk el az
erdőben, amely során 2,7
km-es túraútvonalat sétáltunk végig. Reméljük, az
őszi újpesti tanösvénytúránkat is ekkora lelkesedéssel fogadják majd a
résztvevők!
A további programokról
az Erzsébetváros újságban,
valamint az önkormányzat és a Humán Szolgáltató Központ elektronikus
felületein tájékozódhatnak az érdeklődők.
Er z s éb e t város 2019. május 30 .

A több mint 2 órás beszélgetést követően a jelenlévők nemcsak a megvásárolható remek,
dedikált szakácskönyvet vihették haza magukkal, hanem
néhány könnyen megjegyezhető receptet is! Én például ki
fogom próbálni a művésznőtől

ott hallott, hideg tökfőzelék
lecsóval receptjét!
Köszönjük szépen az estét,
Barbara! Felejthetetlen volt!
Lipcseyné Horváth Ágnes
Wesselényi17
programszervező

MEGHÍVÓ
Erzsébetváros önkormányzata
és az
Erzsébetvárosi Hadigondozottak
Egyesülete tisztelettel meghívja
Önt és családját a

„Hősök napja”

alkalmából tartott megemlékező
ünnepségre és koszorúzásra.
Időpontja:
2019. május 31. (péntek) 13.00 óra
Helyszíne:
Budapest VII.,
Szent Erzsébet-plébániatemplom
templomkertje,
„Világháborúk áldozatai”
emlékhely
Koszorúzási igények bejelentése
a helyszínen vagy előzetesen.
Müller Istvánné
(Tel.: +36 30 410 9590)
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Külföldi látogatók az erzsébetvárosi
Magonc Óvodában
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Soma Mamagésa:
Aki nem ismeri a lehetőségeit,
annak egy sincs

Portré
12

Miből fakad Önben a védjegyévé vált vulkanikus ener
gia, és a hit, amivel ezt az erőt fenntartja?
Ezzel részben születik az ember. Az életerővel foglalkozó egyik
iskola szerint az erőnk életünk végéig csökken, a másik meg azt
mondja, hogy a felhasznált erő tölthető is. Én régen a csökkenőben hittem, de ma már egyre jobban izgat, hogy mivel lehet töltekezni. Egy korszakalkotó új irányzat, Kalászi Gábor karakterelmélete választ adhat erre. A lényege, hogy 12 alapkarakterünk
van, mint a hangszerek egy zenekarban, és az életünk különféle
szerepeiben ezek működnek. A bíró, a király, a pap, harcos, gyógyító, tanító, művész, mágnás, kereskedő, a cselekvő dolgozó
ember, és őket irányítja a karmester. Ebben az analógiában ő a
személyiség, a lélek pedig maga a zeneszerző. Úgy érzem, én eljutottam oda az életemben, hogy elképesztően tudom pörgetni a
karaktereimet. Nagyon sok karakterben vagyok benne, és

nem azt tapasztalom, hogy fogy az erőm,
hanem hogy egyre gyorsabban tudom
lehívni az energiákat. Nagyon ritkán
érzem magam fáradtnak.
Ezt a minőségű női energiát sokan vitatják.
Én nemcsak az öntudatosságot, hanem az integrált nőt képviselem, amilyen még soha nem volt a kultúránkban. Az, hogy egy
nő lehessen anya, közben megélhesse vénuszi nőiségét, a csábító,
szép, szexuális igényeit felvállaló vagány nőt, plusz lehessen társ
és karriert építő, dolgozó nő, akár önálló szellemiségű tudós, vagy
mindezt felvállalni merő papnő, aki kapcsolódik a transzcendentálishoz. Azért tudom ezt a fajta nőt képviselni, mert nagyon sok
karakteremet működtetem, és a szerepeimben hiteles vagyok. 29
éve működő párkapcsolatban élek ugyanazzal a férfival, gyerekeim vannak, irányítom a saját vállalkozásomat, az ujegyensuly.
hu oldalammal, 11 könyvemmel, a kurzusaimmal, előadásaimmal teljesítem a szolgálatomat, ami adatott. Az a tapasztalatom
tehát, hogy mindent meg lehet egyben csinálni, de a nők még ma
is hajlamosak úgy hinni, hogy ez nem lehetséges.
Mi ennek az oka?
A korábbi korszellem nem engedte érvényesülni az integrált nő
képét. Úgy érzem, az előző kor hatalmas volumenű női gondolkodói, mint Szepes Mária, Polcz Alain vagy Szabó Magda azért
nem tudtak egyben anyák is lenni, mert ez a fajta komplex nőiség
akkor még nem volt elismerve. Nem volt rá minta, és ezt a mintát most mi rakjuk le. Az élet rengeteg színpadán a nők eddig le
lettek állítva. Semmilyen társadalmilag felelős, magasabb pozíciót nem tölthettünk be. Művészek lehettünk egyedül, de abban
w w w. er z s eb e t varos . hu
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Az alapítványa hitvallásában a
szabad női akarat, elme és intuíció
hármas egységét emelte ki. A férfiak
egy nőben ezekhez az értékekhez
talán még ma is félelemmel viszo
nyulnak.
A patriarchális világrend lejárt. Ne féljünk kilépni belőle! Benne lehet maradni
persze, mert elhiszem, hogy félelmetes
váltani, de az mindenkit le fog húzni, mert
a férfi-nő alá-fölérendelt viszonyulása egy
játszma, nem két lélek egyenrangú kapcsolódása, hanem a közmegegyezésnek
behódoló hozzáállás. A kultúra nyomása
rendkívül erős, de a patriarchális világ
szabályai ma már nem érvényesek. Egy
nőnek bele kell állnia abba, hogy ugyanolyan joga van a tanuláshoz, munkához,
az otthoni egyenrangú munkaelosztáshoz,
a minőségi szexualitáshoz, a szabadsághoz, mint egy férfinak. Még akkor is, ha
az anyáink nem így éltek. Mi új fecskék
vagyunk, új évezred van. Ennek az évezrednek kettessel kezdődik a száma, ahogy
régen a nők személyi száma. Az egyes
lejárt, véget ért. És ezt gyakorolnunk kell
a saját hétköznapi életünkön belül. Én egy
morzsával sem fogok többet belerakni a
közösbe, mint a férjem. És el kell hinnünk, hogy ez így van jól.
Egyik dala szövegében a férfit
„szenvedélybenzinnek” nevezi.
Ahhoz, hogy két ember között a szenvedély
megmaradjon, hogy az új típusú férfi és
nő kapcsolata megőrizhető legyen, az kell,
hogy az autonómia és az elköteleződés ki
tudjon közöttük egyensúlyozódni. Nekem
megvan a saját én-időm, a saját hobbijaim,
baráti köröm, töltődésem, ami csak az
enyém, és a másiknak is meg kell legyen.
Ezt nem vehetjük el egymástól. Egy párkapcsolatnak jót tesz, szenvedélyt visz bele,
ha mindenkinek meglehet a maga élményEr z s éb e t város 2019. május 30 .

Portré

Énekes, előadóművész,
műsorvezető, újságíró,
életszemléleti tanácsadó,
spirituális tanító, egy élményosztó
pesti dáma: Soma Mamagésa.
Új egyensúly című előadásán
megtelt a K11. Hiszen mindenki
tudni akarja, hogyan kell
jól érezni magunkat, miközben
minden feladatot ellátunk.

is inkább csak a férfiak szórakoztatására
kiképezve. Magasabb társadalmi szinten
nem lehettünk mágusok, harcosok, gyógyítók, tanítók, kereskedők, tudósok, és
még sorolhatnám. A közösség önkéntes
segítőiként mindezt megélhettük, de a társadalom magasabb régióiban nem. Pedig
a valódi teremtő erő a nőben rejlik. A nő
a földhöz csatlakozva életet és bőséget
teremt. A nő nélkül a férfi nem tud valódi
bőséget teremteni. A férfi feladata most az,
hogy megtanuljon jobban csatlakozni az
anyaföldhöz és a saját belső női energiáihoz. A nő feladata pedig, hogy az évszázadok óta elnyomott karaktereit megélje.
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forrása. Ha élményekkel teli megyek haza,
vonzóvá válok. Persze az nem vonzó, ha a
másik olyan messze van, mint mondjuk
tőlem George Clooney. De kell egy optimális távolság, ahol az autonómia és az
elköteleződés kiegyensúlyozódhat. A vonzáshoz megújhodás kell. Néha nem tudok
többet adni, mint a hiányom, és az nagyon
szexi tud lenni. És ami még nagyon fontos,
hogy jóban legyek önmagammal, mert
akkor szexi tudok lenni, és az vonzó. Amikor tervekkel, ambíciókkal, kellő mennyiségű energiával vagyok tele. Aki pedig nem
érzi magát vonzónak, ma már rengeteg
módszer közül választhat, hogyan dolgozzon magán.
Hogyan találhatunk rá a nekünk
megfelelő módszerekre?
Erről írtam az öngyógyító könyvemet,
amiben húsz év tapasztalatait dolgoztam
fel. A legelső, amit javaslok, hogy

merjünk egyedül lenni
önmagunkkal. Mert
valahogy meg kell szólítanom a lelkem, amihez
külső és belső csend kell.
Amikor pedig sikerült
a lelkemmel kapcsolódnom, szembe kell néznem
az árnyékaimmal.
Mitől félek? Mi az, amit nem szívesen
teszek ki a kirakatba? Hol blokkolom
magam? Irigység, kishitűség, önbizalomhiány, a haragok, az egyedülléttől való
félelem. És aztán meg kell ismerkednem
azokkal a módszerekkel, amikkel tisztíthatom, gyógyíthatom magam. Mert, aki
nem ismeri a lehetőségeit, annak egy sincs.
w w w. er z s eb e t var os . hu
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A Varázsdoboz Játszóház ötlete
2016-ban fogalmazódott meg,
amikor a Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató
Központ Erzsébetváros önkormányzatának támogatását
kérte egy innovatív gyermekjóléti prevenciós színtér kialakításához. Mára pedig az ötletből
valóság lett, hiszen április végén megnyílt az erzsébetvárosi
játszóház.

JÁTSZÓHÁZ – TÉRÍTÉSI DÍJAK
GYERMEK

KÍSÉRŐ
(teljes ár)

(kedvezményes ár)

(kedvezményes ár)

HÉTKÖZNAP

8.00–20.00

8.00–20.00

8.00–20.00

8.00–20.00

ELSŐ 1 ÓRA

1200 Ft

500 Ft

720 Ft

300 Ft

TOVÁBBI
NEGYEDÓRÁNKÉNT

300 Ft

0 Ft

180 Ft

0 Ft

NAPIDÍJ

2500 Ft

500 Ft

1500 Ft

300 Ft

HÉTVÉGÉN

8.00–20.00

8.00–20.00

8.00–20.00

8.00–20.00

ELSŐ 1 ÓRA

1500 Ft

500 Ft

900 Ft

300 Ft

TOVÁBBI
NEGYEDÓRÁNKÉNT

350 Ft

0 Ft

210 Ft

0 Ft

NAPIDÍJ

3000 Ft

500 Ft

1800 Ft

300 Ft

12 000 Ft

0 Ft

7200 Ft

0 Ft

20 000 Ft

0 Ft

12 000 Ft

0 Ft

IDŐSZAKOK

BÉRLET

(5 ALKALMAS)
1 KÍSÉRŐVEL

BÉRLET

(10 ALKALMAS)
1 KÍSÉRŐVEL

(teljes ár)

GYERMEK

KÍSÉRŐ

SZÜLETÉSNAPI PARTY (MAX. 3 ÓRÁS IDŐTARTAM)
2000 Ft / gyermek
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATTAL RENDELKEZŐ GYERMEKEK RÉSZÉRE
A HÉTKÖZNAP 8.00–20.00-IG IDŐSZAK TÉRÍTÉSMENTES.
A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBŐL ÉRKEZŐ GYERMEKEK RÉSZÉRE
A HÉTKÖZNAP 8.00–14.00-IG IDŐSZAK TÉRÍTÉSMENTES.

ERZSÉBETVÁROS KÁRTYA FELMUTATÁSÁVAL 40%-OS KEDVEZMÉNY VEHETŐ IGÉNYBE.
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Megnyílt a Varázsdoboz Játszóház
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Maga az ötlet egyrészt onnan
eredt, hogy Erzsébetvárosban hiány
mutatkozott olyan, a gyermekek
számára szóló állandó, zárt térben elérhető programokból, ahol
kulturált, igényes környezetben,
szakemberek felügyeletével tudnak
a különböző korosztályba tartozó
gyermekek szórakozni, önfeledten
játszani. Másrészt Budapest néhány
kerületében indultak kezdeményezések önkormányzat által támogatott és működtetett játszósarkok, játékterek működtetésére, de
ezek csak bizonyos időszakokban,
és viszonylag kis térben, korlátozott eszköztárral állnak a látogatók és gyermekek rendelkezésére.
Ezért szerettek volna egy különálló,
megfelelő adottságokkal rendelkező helyszínen, szélesebb korosztályt megszólító és több programot,
lehetőséget felvonultató játszóházat
létrehozni. Egyedisége az ötletnek
és a kivitelezésnek is, hogy ez egy
100%-ban önkormányzati finanszírozásból megvalósított projekt,
működtetése is az önkormányzat
egyik intézményének feladata.
Kezdetben a megfelelő helyszín megtalálása is nagy problémát
jelentett, hiszen olyan nagy befo-

gadóképességű, zárt teret kellett
találni, amely lehetőséget biztosít a
játék, a prevenció és a fejlesztés egyidejű megvalósítására, és ez a VII.
kerület adottságait tekintve nem kis
feladat volt.
Végül a Dob utca 27. sz. alatt
találták meg azt a majd’ 500
nm alapterületű helyiséget, mely
akkorra már nagyon lepusztult
állapotban volt. A korábban kóser
vágóhídként, majd gyógynövény- és
irattárként is működő helyiség évek
óta használaton kívül volt.
2017-ben indult az építkezés,
melyet rengeteg tervezés, egyeztetés
és tárgyalás előzött meg, hogy mind
a kitalált funkciókat, mind a játszóházat körülölelő lakóház igényeit
ötvözni lehessen. A játszóház belső
terének és külső homlokzatának
kialakítása mellett az előtte elterülő
kis kert is új külsőt kapott, melyet
már a lakók is kezdenek sajátjuknak
érezni, és növényeikkel színesíteni.
Az építkezés befejeztével, 2018ban a játszóház belső helyiségeinek
berendezése következett. A tereket
igyekeztek úgy kialakítani, hogy
a különböző korosztályba tartozó
gyerekek kissé elkülönítve, de mégis
együtt tudjanak játszani. Helyet
Er z s éb e t város 2019. május 30 .

kapott a nagy játéktérben egy mini
játszótér és egy labirintus is. A motorozni vágyó gyermekek is itt tudják
kipróbálni a vadonatúj kisautókat,
motorokat. Ezenkívül az akár egyénileg érkező gyermekek, de csoportok
számára is használható játszószobában lehetőség van kirakózni, babázni,
társasozni, legózni, vagy csak együtt
főzni egyet a babakonyhában, vagy
szerelni a szerelőpadon.
A nagyobb korosztálynak kialakított tiniszobában kapott helyett a csocsó, léghoki és az x-box.
Mint minden játszóházban, itt is
tarthatnak szülinapokat, a szülők
választhatnak, hogy a 3 órás időtartam alatt a játszóház nyújtotta játékok
teljes palettáját próbálják ki a buliba
érkező gyermekek, vagy esetleg egy
kis kézműves foglalkozás keretében
kézügyességüket is megcsillogtathatják egymás előtt a játék és ünneplés
mellett.
A Varázsdoboz Játszóház 2019. április 27-én nyitotta meg kapuit, azóta
pedig a hét minden napján reggel
8-tól este 20 óráig várja az érdeklődőket.
„Óriási öröm számomra, hogy sikerült létrehoznunk ezt az egyedülálló
játszóházat Erzsébetvárosban. Sokat
Er z s éb e t város 2019. május 30 .

dolgoztunk rajta, és bízom benne,
hogy a kerületi családok mellett az ide
érkező szülők és gyermekek is örömüket lelik majd benne. Kivételes lehetőség a játszóházba látogatók számára,
hogy azon erzsébetvárosi lakosok,
akik rendelkeznek Erzsébetváros Kártyával a belépők árából 40% kedvezményt kapnak” – mondta el a megnyitón Vattamány Zsolt polgármester.

Elérhetőség
Cím: 1074 Budapest, Dob utca 27.
(bejárat a Dob utca 29. felől)
E-mail: varazsdobozjatszohaz@
bjhuman.hu
Tel.: +36 1/266 0485

Keressék a játszóházat a Facebookon
is, ahol friss információkkal és aktualitásokkal várják Önöket!
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Erzsébetváros önkormányzata a Föld napja alkalmából idén 7. alkalommal rendezte meg Erzsébetvárosi
Zöld7 elnevezésű programsorozatát. Kicsik és nagyok
találtak kedvükre való
elfoglaltságot, miközben zöldült, szépült a kerület.

A Farkas család maga a muzsika
Huszonkét éve él Erzsébetvárosban egy család, melynek minden tagja kiemelkedően tehetséges. Az édesapa
érdemkeresztes cimbalmos,
lányai, Eszter és Mira már
a világ több pontján lenyűgözték a közönséget hárfaés cimbalomjátékukkal. És
ott van az édesanya, akinek
támogatása és munkája nélkül ez az egész nem valósulhatott volna meg.
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Színházi előadásokkal szólították meg
az óvodásokat és a kisiskolásokat, akik
a Bethlen Téri Színházban a Stanna
és Panna, a felfedezők című előadást
tekinthették meg. A tárgyanimációs
előadásban a mindennapi használati tárgyak váltak bábokká, illetve a
tárgyak újrahasznosításával készült
bábokat használtak a művészek, és
természetesen a történet is a környezetvédelmet mutatta be, mesébe

rejtve. Idén az óvodás korosztálynak
az önkormányzat interaktív műsort
is biztosított, az intézmények kérhették, hogy a Portéka Színpad náluk is
előadja a Négy vándor vagy A nagy
magrabló című darabját. Az interaktív
ismeretterjesztő előadásokon óriások
történetén keresztül ismerhettek meg a
gyermekek érdekes részleteket az élővilágról. A Négy vándor című előadásban szereplő Felhőcske és Napocska
pedig az évszakok világán kalauzolta
át a gyerekeket, játékos formában
ismertetve meg őket a környező világot szabályozó természeti törvényekkel. A Portéka Színpad társulata az
Erzsébetvárosi Zöld7-hez kapcsolódóan minden kerületi óvodába ellátogatott, ahol szeretettel és érdeklődéssel fogadták vidám hangulatú, zenés
előadásukat.

méteres, előrajzolt, környezettudatos
témájú PVC molinót függesztettek ki,
melyeket a gyerekek és felnőttek kedvük szerint színezhettek akrilfestékkel.
Április utolsó hétvégéjén Felelős
Gazdi programokon is részt vehettek
az erzsébetvárosiak. A Klauzál- és az
Almássy téren is volt kutyabemutató,
tanácsadás, kézműves foglalkozás.

Farkas Jenő 25 évig volt a Honvéd
Együttes Népizenekarának tagja.
Ez idő alatt az egész világot bejárta,
jelentős sikereket aratva. A 100 Tagú
Cigányzenekar alapító tagja volt,
később mind szólistaként, mind zenekari tagként számos lemeze jelent
meg. 1988-ban a Honvéd Együttes tagjai a legsikeresebb művésznek
választották, így Nívódíjjal jutalmazták. 2010-ben egy újzélandi művészeti
fesztiválon a rendezvény legjobb szólistájának választották meg. A Magyar

A nagyobb iskolásokat a kerületi tavaszi nagytakarításba vonták be; április
26-án a Klauzál teret tisztították meg
a diákok az önkormányzat dolgozóival. A gyerekek saját iskolájuk környékét is kitakarították, ehhez a kerület egyenpólókat, szemeteszsákokat,
kesztyűt és más szükséges eszközöket
biztosított.
Takarítás közben játékos alkotásra is
volt lehetőség. A Klauzál téri játszótér
kerítésére több, egyenként 5 négyzet-
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Bronz Érdemkereszt kitüntetést is
átvehette.
1990-ben feleségül vette Mirát, és
két leánygyermekük született, akik
„a levegővel együtt szívták magukba”
a muzsika szeretetét. Ezzel azonban
nem elégedtek meg, keményen dolgoztak, hogy eljussanak arra a szintre,
amelyre vágytak.
Farkas Mira 2014-ben kitüntetéssel
diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, mint hárfaművész,
a rákövetkező évben pedig a tanári
diplomát is megszerezte. Zenekarok
szólistájaként fellépett többek között
Izraelben, Lengyelországban, Németországban, Kínában. Nevéhez fűződik
Tan Dun Oscar-díjas zeneszerző hárfaversenyének magyarországi ősbemutatója, amely a MÜPA-ban került
megrendezésre a Concerto Budapest
Szimfonikus Zenekar közreműködésével. A nagy sikerre való tekintettel
idén áprilisban Kína egyik városában,
Shenzenben, a helyi szimfonikus
zenekar közreműködésével, egy 8000
férőhelyes arénában is bemutatták a
hárfaversenyt. Állandó közreműködője a Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztiválnak, számos szólóestje mellett
fellépett a Budapesti Vonósok, Concerto Budapest, Duna Szimfonikusok,
Szolnoki Szimfonikus Zenekar kíséretével. Jelenleg a Zeneakadémia doktori iskolájának hallgatója. 2017-től a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
rendkívüli tehetségek osztályának óraadó tanársegéde.
Testvére, Farkas Eszter, generációjának egyik kiválósága, több hazai és
nemzetközi verseny díjazottja. 2017ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetemen kitüntetéssel diplomázott
cimbalomművészként, majd a tanári
képesítést is megszerezte. 2017-ben
elkészült első önálló szóló lemeze
Introduction címmel. Több zeneszerző írt számára darabot, melyeket
patinás koncerttermekben mutatott
be. Mind szólistaként, mind kamarazenészként aktív résztvevője a hazai
és nemzetközi zenei életnek. Játszott
többek között a Budapesti Fesztiválzenekarral, a Nemzeti Filharmonikus
Zenekar művészeiből alakult Grazioso
Kamarazenekarral, a Musashino

Academia Musicae Tokyo Szimfonikus Zenekarával, a Zuglói Filharmóniával. Áprilisban Magyarországot
képviselte a Zsolnán megrendezett
nemzetközi klasszikuszenei fesztiválon. A Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI cimbalomtanára.
A lányok pontosan tudják, hogy
– a tehetség ellenére – szüleik támogatása nélkül nem juthattak volna
el idáig. „Rengeteget köszönhetünk
szüleinknek, akik mindvégig támogattak minket. Mivel édesapánk sokat
koncertezett külföldön, anyukánk volt
az, akire a szülői teendők nagy része
hárult, a tanulás mellett a gyakorlásra
is odafigyelt. Példaértékű számunkra
az az önzetlen, odaadó törődés, amit
édesanyánk irányunkba mutatott.
Szerencsésnek érezzük magunkat,
hogy ilyen családi hátterünk van” –
fejezte ki háláját a két Farkas-lány,
akinek sikereiről még biztosan sokat
hallunk!
Farkas Eszter elismerései
I. díj az V. Országos Rácz Aladár
Cimbalomversenyen
II. díj a X. Csehországi Nemzetközi Cimbalomversenyen
III. díj a XI. Csehországi Nemzetközi Cimbalomversenyen
Fővárosi Önkormányzat Fiatal
Tehetség díja
Ösztöndíjak: Erste az Elsőkért,
Bank of China, Köztársasági Ösztöndíj
Farkas Mira elismerései
Junior Príma díj
Fischer Annie előadóművészeti
ösztöndíj
w w w. er z s eb e t var os . hu
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Közös munkával és szórakozással
zöldült Erzsébetváros
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„Budapest, a kávéváros”
– mondta Kosztolányi,
és valóban: a Boldog
Békeidők végén, 1912ben 322 kávéház várta
törzsvendégeit a magyar
fővárosban. Ebben a
kiemelkedően nagy
számban arányaihoz
méltóan előkelő helyet
foglalt el Erzsébetváros is,
hiszen a VII. kerületben
akkoriban 76 – nyugalmat,
kikapcsolódást és különféle
szórakozást nyújtó –
kávéház működött. Itt
voltak a leghíresebbek:
az Angol, a Bucsinszky, az
Ostende, az Orient, az EMKE
és a legendás New York is.
Az alábbiakban néhány
kevéssé ismert – a századelő
Dohány utcájában található
öt kávéháznak – eredünk
nyomába.

Szeged (Dohány u. 2.)
A kávéház kitűnő helyen működött.
Rögtön az utca elején, a Dob utca
sarkán helyezkedett el, rálátással a
Károly körútra. Az üzlet nagy múltat
mondhatott magáénak, mivel már
1864-től várta vendégeit. A 19. század
végén vendégkörének zömét kereskedők és ügynökök alkották, akik itt
bonyolították le egymás közti üzleteiket. Az 1890-es években pár éven
keresztül zongoratermet is működtetett, ahol a hangszereket bérelni
és vásárolni is lehetett. Az élelmes
üzletvezető kihasználta a forgalmas
helyszínt, amikor II. Rákóczi Ferenc
újratemetésekor (1906 októberében)
két ablakát a díszes menet megtekintésére bérbe adta. A különterem adott
otthont a Budapesti Bőrkereskedők
Egyesülete értekezleteinek még 1894ben, később, az 1910-es években a
Budapesti Ékszerkereskedők tartották
itt összejöveteleiket. A nagy forgalmú,
jó nevű kávéház történetében az I.
világháború hozott változást. Tulajdonosa „bevonulás miatt” bérbe adta
a helyiséget, ahol a katonaság ruházkodását kiszolgáló Pozsonyi áruház
rendezte be szabászati műhelyét, és
zubbonyokat, nadrágokat, köpenyeket készítettek. Az épület földszintjén
ma egy Skála áruház működik.

Marilla (Dohány u. 36.)
A Marilla kávéháznak otthont adó
– Dohány utca 36. és a Nagydiófa
u. 4. számok alatti – háromemeletes
saroképületet Höfler József építette
1891-ben. Kezdetben a földszintet
bolthelyiségek foglalták el, a kávéház
valamikor a 20. század elején tárta ki
kapuit. Nyitása után hamar népszerűvé vált, mégpedig leginkább a kártyások, sőt a hamiskártyások között.
Olyannyira, hogy „veszedelmes kár-
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tyabarlang híre” az elöljárósághoz is
eljutott. A rendőrség 1909 tavaszának
egyik éjjelén tartott razziája során –
pincéreknek öltözött titkosrendőrök
segítségével – 37 hamiskártyást fogott
el. Később itt dominót és fáraót játszottak, és bukmékerek működtették „fogadóirodájukat.” A kávéházról
az 1920-as évekből szólnak az utolsó
hírek, és helyiségeiben mára az Aqua.
hu elektrotechnikai áruház és a Halkakas halbisztró kapott helyet.

Helytörténet

Helytörténet

Kávéházak a Dohány
utcában

19

Roth Dániel (Dohány u. 66.)
Az 1894-es épület utcafrontján kezdetben vendéglő üzemelt, amelyet
1899-ben vett át Roth Dániel. A vállalkozó már 1896-ban kávémérőként
dolgozott Kerepesi út 28. szám alatti
üzletében, de pár év múlva átköltözött
a Dohány utcába. Kávéházát „fényesen berendezve” 1899 novemberében
nyitotta meg, és kifejezetten a munkásság figyelmébe ajánlotta. Hirdetése szerint munkáslapokkal és zenés
szórakozással várta közönségét. Egy
1900-as hirdetés szerint mindennap
már délután 16 órától egészen hajnali
1-ig hangverseny várta a publikumot.
A kávéház 1912-ben tulajdonosváltáson ment keresztül, és a „Pokol kávéház” névvel várta fogyasztóit. Később
– 1919 és 1924 között – itt működött
az Intim Bár Télikert, amely szintén
zenés mulató jelleget öltött. 1924-től
a mulattatás itt megszűnt, a kávéház
helyén a Polko cipőáruház kínálta
különleges lábbelijeit a vásárlóinak.
Ugyanitt manapság a Roni ABC-be
lehet betérni.

Est (Dohány u. 55)
A Dohány és a Miksa (ma Osvát) utca
sarkán álló 1895-ös épület földszintjén kezdetben édesség- és dohánybolt,
majd vendéglő működött. A házban
Er z s éb e t város 2019. május 30 .

Az EMKE Kávéház, mögötte az Akácfa utca sarkán túl pedig
az Orient Szálloda látható a múlt századforduló idejéről
(Fotó: BTM)

Az egykori New York-palota, ma
Boscolo New York Palace Hotel
(Erzsébet krt. 9–11.)

kávéházak sora váltotta egymást. 1909-től itt működött
a Zsiga kávéház, az Est lap 1910-es kiadása után pedig
az Est kávéház, 1916-tól az Arany kávéterem, majd
a Waterloo kávéház, és 1925-ben az Árpád kávéház
nyitott meg ugyanitt. Azonban a New York Kávéház
mögött, annak árnyékában egyik sem tartott ki sokáig.
A földszinti üzlethelyiségek ma üresen állnak.

Zala (Dohány u. 57.)
A következő sarkon, a Nyár utcai kereszteződésnél
működött a Zala kávéház. 1904-ben épült ház földszinti
falai között a kezdetektől működött kávéház. 1910 februárjában a helyiségeiben tartották nyilvános gyűlésüket a szállodai és éttermi dolgozók. Itt alakult meg a
pékmunkások szakszervezete, és összejövetelük után ide
költözött és itt dolgozott szaklapjuk szerkesztősége. Ma
itt a Center Hostel ad ki szobákat.
Perczel Olivér
Er z s éb e t város 2019. május 30 .
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Tavaszi megmérettetés

Metodista konferencia Budapesten
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tója az egyház éves jeligéje volt: „Az ajtó
előtt állok, és zörgetek!” (Jelenések 3,20)
A világszerte 75 millió tagot számláló,
hazánkban 1898, Budapesten 1905 óta
jelenlévő vallási közösség tagjait és a meghívott vendégeket az intézmény iskolalelkésze, Sztupkai Kristóf köszöntötte,
majd a bibliai olvasmányok elhangzását
követően dr. Patrick Streiff metodista püspök igehirdetése következett. A püspök
felhívta a figyelmet az evangéliumi útmutatás fontosságára, hangsúlyozva, hogy
Isten mindenkit azonos mércével mér, és
az üdvözüléshez vezető utat mindenkinek
egyformán végig kell járnia. Az úrvacsorában Szuhánszky Gábor lelkész közvetítésével részesülhettek a hívek. Az istentisztelet
záró aktusaként köszöntötte a jelenlévőket
dr. Kazarján Erzsébet, a Schola Europa
Akadémia igazgatónője, majd az ökumenikus lelkészkör részéről Aradi György, a
Fasori Evangélikus Egyházközség parókus
lelkésze szólalt fel. Végül Khaled László
szuperintendens ismertette a további programot, és dr. Patrick Streiff áldásával végződött az ünnepi alkalom.

Csaknem kétezren futottak a kerületi sportnapon
Az erzsébetvárosiak kedvenc futónapját a megszokottól eltérően idén tavas�szal rendezték meg. Bár az
idő nem igazán kedvezett
a kültéri sportok szerelmeseinek, ennek ellenére
nagy volt az érdeklődés az
esemény iránt. 1911 nevezőt
regisztrálhattak a szervezők a 7. Kerületi Futó- és
Gyaloglónapon.

Az 1507 méteres futás és gyaloglás mellett az 5007 méteres távot is
választhatták a sportolni vágyók. Az
erzsébetvárosiak szabadidősport eseményén ezúttal is elsősorban a helyiek
vettek részt – a legtöbb iskolai nevezőt
a VII. kerületi intézmények hozták –,
de szép számmal futottak és sétáltak
olyanok is, akik távolabbi kerületekből vagy vidékről érkeztek.
A helyi sulik mellett sok más budapesti iskola is jelen volt az eseményen:
összesen több mint 1000 diák állt
rajthoz a nap folyamán, ami annak is
köszönhető, hogy mindkét táv teljesítői
emblémázott pólóval térhettek haza.
A korábbi évekhez hasonlóan ezen a
délutánon is futott Vattamány Zsolt,

a kerület polgármestere és dr. Vető
Marietta alpolgármester. A polgármester elmondta: „Büszkék vagyunk arra,
hogy az idei verseny már a hatodik a
sorban, ahol évről évre az önkormányzati futócsapat is képviselteti magát.
A rendezvénnyel szeretnénk felhívni
a figyelmet arra, hogy a sport, illetve
a mozgás kortól függetlenül nyújt
élményt mindenki számára, s egyúttal
egészségünk megőrzése szempontjából
is kiemelt jelentőséggel bír.”
A kerületiek is szép számban képviseltették magukat, közülük a legsikeresebben a középtávot a férfiaknál
Miskolczi Tamás teljesítette 00:18:51
idővel, a hölgyeknél pedig Lovas Brigitta 00:21:53 időeredménnyel.

Pünkösdi üzenetek a Sola Rádióban
A Sola Rádió – Budapest FM 101,6 MHz
– műsoraiban a pünkösdi ünnepsorozat
előtt korábbi és jelenlegi egyházi vezetők fogják megszólítani a hallgatóságot.
Megemlékeznek a kereszténység létrejöttének történeleméről, és megfogalmazzák
a Bibliában olvasható történetek hitbéli
üzenetét. Ezek a műsorok május 27-étől,
hétfőtől péntekig, mindennap délelőtt 11
órakor hangzanak el. A világot megszólító egyházvezetők: hétfőn Szebik Imre
nyugalmazott evangélikus püspök, kedden
Márkus Mihály nyugalmazott református
püspök, szerdán Újvári Ferenc, a Baptista Budapesti Misszió Kerület elnöke,
csütörtökön Mészáros Kálmán, a baptista
egyház korábbi elnöke, pénteken Csernák István, a metodista egyház korábbi
szuperintendense. A műsor folytatódik a
pünkösd előtti héten, amikor az aktuális egyházvezetők küldenek üzeneteket
a világnak – tudósít a rádió vezetője, dr.
Erdélyi László főszerkesztő.
A Sola Rádió 24 órás vallási műsorának
célja a keresztény hit és értékrend alapjain szolgálni, tájékoztatni hallgatóit, és
ezáltal igényes időtöltési alternatívát nyújtani. A műsorai a kereszténység alapvető
w w w. er z s eb e t varos . hu

tanításait, alapelveit, életvezetési tanácsait
bemutató, elemző, azokról beszélgetéseket
folytató kulturális és irodalmi magazinok, gyermekkel és családdal kapcsolatos
adások, zenei válogatások, Bibliatanul-

mányok, igehirdetések, liturgikus istentiszteletek és a napi adásban szerkesztett
információs-és ismeretterjesztő blokkok, továbbá egyéb hírek és közszolgálati
műsortartalom.
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Sport

Egyház

A Magyarországi Metodista Egyház 87.
évi konferenciájának megnyitó istentiszteletét április 25-én tartották az egyház
fenntartásában működő, Murányi utcai
Schola Europa Akadémia iskola épületében. Az úrvacsorai istentiszteletet követően a közgyűlés résztvevői a III. kerületi
metodista egyházközpontban folytatták
tanácskozásukat. A konferencia idei mot-
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Rendőrségi hírek
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A budapesti nyomozók az egyik szobában egy fóliasátor
alatt találták meg a marihuána töveket.
Az erzsébetvárosi nyomozók 2019. április 9-én, délután, egy VII. kerületi lakásban elfogták a 27 éves ajkai
M. Zoltánt, aki marihuánát termesztett. A rendőrök
az egyik szobában hat tő marihuánát, illetve a termesztéséhez szükséges eszközöket – légszűrő- és világítóberendezést, valamint egy fóliasátrat – foglaltak le. A
nyomozók kábítószerkereső kutya segítségével további
36 gramm kábítószergyanús növényi törmeléket és 16
gramm szárított gombát találtak.
A nyomozók a férfit előállították a kerületi rendőrkapitányságra, ahol kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Az M. Zoltánnal szemben
alkalmazott kábítószer gyorsteszt pozitív jelzést adott
marihuána-fogyasztásra.

Nem jutott ki a házból
Az erzsébetvárosi járőrök egy Király utcai társasház
kapujában fogták el a menekülő betörőt.
A BRFK ügyeletét 2019. április 26-án 11 óra 31 perckor
otthonából hívta fel egy férfi, hogy Király utcai lakásába be akarnak törni. A bejelentést követően a rendőri
egységek pár perc alatt a helyszínre értek, és a társasház
kapujában intézkedés alá vonták a 44 éves budapesti G.
Jenőt, aki épp el akart menekülni a házból.
A járőrök az intézkedés során megállapították, hogy a
férfi a lakóház második emeletén feszítette be egy lakás
ajtaját, azonban az otthon tartózkodó tulajdonos megzavarta a betörőt. A járőrök G. Jenőt a helyszínen elfogták, majd előállították a kerületi rendőrkapitányságra.

Kevesebb bűncselekmény – több rendőr
A rendőrség még több rendőrrel van jelen Budapest belső kerületeiben. A közterületek biztonságának további erősítése érdekében nő
a rendőri jelenlét a Belvárosban, Terézvárosban, Erzsébetvárosban,
valamint Józsefvárosban.
Budapesten évek óta csökkenő tendenciát mutat a bűncselekmények száma: az utóbbi nyolc évben közel felére csökkentek a bűncselekmények.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság a főváros belső kerületeiben,
a szubjektív közbiztonságérzet erősítése érdekében – a Készenléti
Rendőrséggel együttműködve – megemelt gyalogos rendőri létszámmal biztosítja a közrendet, a közbiztonságot. A mind a nappali, mind az éjszakai órákban biztosított állandó rendőri jelenlét
célja a közterületen elkövetett bűncselekmények további csökkentése, a belső kerületekben élők, illetve az idelátogató turisták
biztonságérzetének növelése, valamint az állandó rendőri jelenlét
fenntartása. A szolgálatot ellátó egyenruhások a folyamatos jelenléten túl a közrend és közbiztonság fenntartása érdekében folyamatosan együttműködnek a közterület-felügyelettel, a kerületek
térfigyelő központjaival, valamint a polgárőrökkel is.
A belső kerületekben a megemelt rendőri létszámnak köszönhetően az éjszakai órákban a hét minden napján átlagosan 50 gyalogos
és gépkocsizó járőrrel több rendőr lát el szolgálatot, akikhez segítségnyújtási, útbaigazítási vagy intézkedési céllal egyaránt lehet fordulni.

Az „Energiahatékonysági fejlesztések és új fogyasztók hálózatra kapcsolása, új vezetékszakaszok kialakítása a FŐTÁV Zrt.
távhőrendszereiben” elnevezésű, KEHOP-5.3.1-17-2017-00002
számú uniós pályázat keretein belül a vállalat hőközpontok
korszerűsítését, új távhővezeték-szakaszok kialakítását, és
ezzel együtt új fogyasztók távhővezeték-hálózatba kapcsolását valósítja meg. A pályázat keretein belül bizonyos távhővezeték-szakaszok energetikai korszerűsítése is megtörténik.

A

FŐTÁV Zrt. Budapest vezető-, és egyben az ország legnagyobb
távhőszolgáltató vállalata. Ma már 17 fővárosi kerületben 238
ezer lakást, illetve 7 ezer egyéb ipari fogyasztót lát el távfűtéssel.
A vállalat ezzel a teljes fővárosi piac harmadát fedi le. A folyamatos
fejlesztéseknek és a rendszer korszerűsítésének köszönhetően a
hőszállítás napjainkban közel 90 százalékos hatásfokkal működik,
ami az európai átlagnál is magasabb hatékonyságot jelent. Egy
zöldebb, élhető és okos jövő elérése érdekében a KEHOP-5.3.117-2017-00002 számú projekt megvalósítása során a FŐTÁV Zrt.
Budapest tizenhárom kerületében (I., III., IV., IX., X., XI., XIII., XIV.,
XV., XVIII., XIX., XX., XXI.) összesen 180 hőközpontot újít fel.
A projekt fontos része a meglévő távhővezetékek korszerűsítése
is. A primer vezetékhálózat elemei, a távhővezetékek jelentős
része elavult. A hőveszteségek csökkentése és a vezetékekhez
tartozó szerelvények megújítása jelentős energiamegtakarítást
eredményezhet.
A budapesti távhőpiac bővítésével a leendő, több mint egytucatnyi új fogyasztó között szerepel például az új Puskás Ferenc

Számos összehangolt intézkedéssel igyekszik a kerület vezetése megteremteni a Belső-Erzsébetvárosban élők nyugalmát a turisztikai szezonban, így folyamatosan együttműködik a rendvédelmi szervekkel,
és segíti munkájukat. Kérjük a lakosságot, hogy zavaró zajhatások,
rendbontás, rongálás észlelése vagy köztisztasági problémák esetén
tegyenek bejelentést az illetékes rendvédelmi szerv elérhetőségein.
BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság
Cím: 1076 Budapest, Dózsa György út 18–24.
Telefon: +36 (1) 461-8100
e-mail: 07rk@budapest.police.hu

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

A projektről bővebb
információt a www.fotav.hu
oldalon olvashatnak.
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A FŐTÁV Zrt. folyamatosan korszerűsíti
berendezéseit és fejleszti szolgáltatásait.
A

KEHOP-5.3.1-17-2017-00002

számú

európai uniós pályázatával részben uniós,
részben

Közbiztonsági elérhetőségek

Stadion, valamint várhatóan távhőhálózatra csatlakozhatnak
egyéb nagyfogyasztók, mint színházak, mozik, kórházak, felsőoktatási intézmények, hivatalok, irodaházak, lakóparkok, társasházak is.
A budapesti hőgyűrű lényege a szigetszerűen működő távhőrendszer egységesítése, a meglévő távhővezeték-hálózat összekötése. A hőgyűrű létrehozásának egyik legfontosabb eleme a
vállalat „Kéménymentes belváros” programjának végrehajtása,
mellyel jelentősen csökkenthető a légszennyezettség mértéke.
Ennek a programnak egyik kiemelt beruházása az Erzsébet hídnál
valósul meg, ahol jelenleg is folynak a munkálatok. A FŐTÁV Zrt. a
távfűtést Budáról Pest belvárosába az Erzsébet híd szerkezete
alatt viszi át, hogy az új belvárosi fogyasztókat is rákapcsolják a
távhőhálózatra.

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

Er z s éb e t város 2019. május 30 .

saját

forrásból

hőközpontok

korszerűsítését, új távhővezetékszakaszok
kialakítását, és új fogyasztók távhővezetékhálózatba kapcsolását valósítja meg a
fővárosi távhőszolgáltató.
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Hirdetés

Közbiztonság

Marihuánaültetvény
egy erzsébetvárosi lakásban

TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK EGY KORSZERŰBB ÉS ÉLHETŐBB JÖVŐÉRT

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

Újabb mérföldkőhöz ért a Liget Projekt,
elkészült az Országos Múzeumi
Restaurálási és Raktározási Központ

2019. június havi programok

ERöMŰVHÁZ
Nyári Napközis Tábora

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

C5 M40 Y100 B0

C100 M65 Y20 B5

> 2019. június 24 – július 19.
> Hétfőtől péntekig 8 – 16 óra
> Ajánlott korosztály 6 – 13 év

19. szerda
¡ 18.00–19.00
Stresszoldó-harmonizáló GONG-HANGJÁTÉK (minimum 5 fő részvétele esetén)

JÚNIUS

019

*

mely tartalmazza a teljes ellátást
(reggeli, ebéd, uzsonna), a programok
költségeit, belépőket. Testvéreknek
1000 Ft kedvezményt biztosítunk.
Erzsébetváros kártyára
20% kedvezmény!
(A kedvezmények nem
összevonhatóak!)

3. hétfő
¡ 18.00 –
Müller Péter előadása, könyvárusítással
és dedikálással egybekötve

Május 14-én újabb mérföldkőhöz ért
a Liget Budapest Projekt, véget ért
az építkezés az egykori Szabolcs utcai
kórház területén, és elkészült az európai viszonylatban is egyedülálló
múzeumkomplexum, az Országos
Múzeumi Restaurálási és Raktározási
Központ épülete (OMRRK).
Az épületegyüttes területén fekvő
13 ezer négyzetméteres új parkot nyitvatartási időben a környék
lakói is élvezhetik.

20. csütörtök
¡ 18.00–
Olvasókör
¡ 19.00–
Bernáth Dániel Mountain Mama c. kiállításának záróeseménye – évadzárás a
Négyszoba Galériában

12. szerda
¡ 18.00–
Hullan Zsuzsa: Bakancskoptató – Könyv
bemutató, árusítás, dedikálás

21. péntek
¡ 18.00–
Cseh Tamás-emlékest

13. csütörtök
¡ 11.00–
„Utazó” teaház – A kultúrfölény

28. péntek
18.00–
Gang koncert

Június 24-től július 19-ig: Nyári napközis tábor
MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS
KÖZPONT

2019. június havi programok

Cím: 1075 Budapest, Király utca 11.
e-mail: k11@eromuvhaz.hu • Tel.: 06 (1) 788-8139
4. kedd
¡ 18.00–
Kalmár Pál – A magyar és európai
kultúráért című kiállításának megnyitója
– megnyitja: dr. Bajkai István országgyűlési képviselő

Helyszín:

Wesselényi17
1077 Budapest,
Wesselényi utca 17.
biro.eva@eromuvhaz.hu | tel: 06 1 413 3550 | www.eromuvhaz.hu |

Wesselényi17

MEGHÍVÓ
INGYENES SÉTAHAJÓZÁS
A KERÜLETI NAGYSZÜLŐK - UNOKÁK RÉSZÉRE
Erzsébetváros Önkormányzatának támogatásával a Bischitz Johanna Integrált
Humán Szolgáltató Központ sok szeretettel meghívja a kerületben élő szépkorúakat
és unokáikat egy vendéglátással egybekötött dunai sétahajózásra.
Időpont: 2019. június 19 (szerda), 10.30.-13.30
Gyülekező: 9.45-10.00
Helyszín: Zsóﬁa Rendezvényhajó (1052 Budapest, Petőﬁ tér 9-es számú kikötő)
A belépés díjtalan, azonban előzetes regisztrációhoz kötött!
A programon a kerületben élő időskorúak és unokáik vehetnek részt, előzetes regisztrációt követően.
(A jelentkezőknek kerületi lakcímmel kell rendelkezniük!)

Jelentkezés kezdete: május 27. (hétfő)

Regisztrálni, illetve bővebb információt kérni a Humán Szolgáltató Projekt Irodájának munkatársainál lehet az alábbi elérhetőségeken: Tel.: 06 1/283-4891, E-mail: projektcsoport@bjhuman.hu
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
A férőhelyek limitáltak, a részvételt a jelentkezések sorrendjében tudjuk biztosítani.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
A rendezvényen résztvevő személyek a részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatkezelő kép- és hangfelvételt készítsen,
amelyeket a későbbiekben nyilvános közzétételre használhat a program bemutatása, beszámoló, illetve a rendezvény jövőbeni népszerűsítés céljából (nyilvánosságra hozatal, írott és elektronikus médiában megjelenés, saját honlapon történő közzététel).
Adatkezelő adatai: Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 1072 Budapest Nyár utca 7. Weblap: http://www.bjhuman.hu
Kezelt adatok köre: a résztvevőkről készült képfelvételek. Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás.

AZ ERZSÉBETVÁROS SZÍVE PROGRAM
KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ RENDEZVÉNY

6. csütörtök
¡ 20.00–
EGYHÁZI Géza és CSENGERI Attila
műsora: Sztorik és dalok

18. kedd
¡ 19.00–
HULLAN Zsuzsa fotókiállításának finisszázsa
25. kedd
¡ 18.30–20.00
MESETERÁPIA klub felnőtteknek

12. szerda
¡ 20.00–
Jazzklub: Tálas Áron Trió

27. csütörtök
¡ 20.00–
Rádió Bézs kert-koncert

2019. június havi programok
Cím: 1077 Budapest, Csányi utca 5. • www.erzsitt.hu
e-mail: csanyi5@eromuvhaz.hu • Tel.: 06 (1) 369-3688
4. kedd
¡ 18.00–
Gervai András Beyreuthtól Bagdadig
című könyvének bemutatója

14. péntek
¡ 17.00–
Hárs Gábor: Egy túlélő naplója – 3. befejező rész – könyvbemutató

6. csütörtök
¡ 18.00–
Zsidó különlegességek – ismeretlen
szenzációk a zsidóság történelméből

16. vasárnap
¡ 14.30–
Rejtelmes Erzsébetváros – séta Deák
Gáborral – 2. rész: Emberek, sorsok, házak

9. vasárnap
¡ 10.00–
Pesti zsidók, a kóser konyha és más
történetek – Séta, kóser kóstolóval

22. szombat
¡ 18.00–
Múzeumok éjszakája – Szavak labirintusa
Az interaktív workshop

12. szerda
¡ 18.00–
Sokarcú zsidó történelem – Egy betemetett zsinagóga Budán (52 perc, 2010.,
rend.: Radó Gyula)

30. vasárnap
¡ 10.30–14.00
GóleMenza Izraeli Sunday Brunch
A GóleMenzán egy finom 2–3 fogásos
étkezésre hívjuk meg a nagyérdeműt.

Róth Miksa Emlékház

2019. június havi programok

Cím: 1078 Budapest, Nefelejcs u. 26.

22. szombat 16.00–24.00 – Múzeumok éjszakája

Hirdessen Ön is
az Erzsébetváros újságban!
VII. kerületi lakosoknak és vállalkozásoknak kedvezmény
További információ a www.erzsebetvaros.hu honlapon található
w w w. er z s eb e t varos . hu

A 37 ezer négyzetméteres komplexum öt épületből áll. Az épületegyüttes legnagyobb létesítménye
a raktáraknak és restaurátor-műhelyeknek otthont
adó épület, mely a térszint alatt négy, a felett pedig
három szinten helyezkedik el. A raktárakba 300 000
műtárgy, a fotó és dokumentumanyaggal együtt több
mint egymillió kulturális emlék költözik a Szépművészeti Múzeum, Magyar Nemezi Galéria és a
Néprajzi Múzeum gyűjteményéből. A műtárgyak
korszerű tárolására műtárgyvédelmi szempontból
leginkább megfelelő környezeti paramétereket, kontrollált hőmérsékletet, páratartalmat, fénymentességet
és szennyeződéstől mentes levegőt biztosító helyiségek adják. A raktáron kívül az épületben műhelyek,
műtermek, laborok, irodák nyújtanak magas színvonalú hátteret az OMRRK-ban dolgozó múzeumi
szakemberek számára.

26. szerda
¡ 19.00–
Vida Virág összművészeti kiállításmegnyitója

Er z s éb e t város 2019. május 30 .

* A belépőjegyek áráról érdeklődjön telefonon vagy személyesen!

24

Er z s éb e t város 2019. május 30 .

Az épületegyüttesben 2020-tól kezdi meg működését a KözépEurópai Művészettörténeti Kutatóintézet (KEMKI), ahol könyvés iratarchívum is segíti majd a kutatók munkáját. A KEMKI
az egyik legjelentősebb közép-európai művészettörténeti dokumentációs központtá válik, amelynek alapját a Szépművészeti
Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria több mint egy évszázad
alatt szisztematikusan gyűjtött archív dokumentációs anyaga
szolgáltatja.
Az egykori izraelita kórház imaházának, későbbi felvételi irodájának rekonstruált épületében kapott helyet egy több mint ezer
négyzetméteres látogatóközpont, ahol az örökségvédelmi szempontok figyelembevételével történő rekonstrukció során többek
között konferenciatermet és kiállítótermet alakítottak ki.
Az OMRRK elkészülte nemcsak a múzeumi szakma jövőjét,
hanem a környékbeli ingatlanhelyzetet is pozitívan befolyásolja,
hiszen a sikeres fejlesztések, funkcióváltások mindig jelentős
hatást gyakorolnak környezetük ingatlanpiacára, gondoljunk
csak a 20 évvel ezelőtti Millenárisra, a MOM Parkra vagy éppen
a Corvin-negyedre. Nincs ez másként a Városligetnél sem. Az
átfogó megújítás előre láthatóan a közvetlen környezetet, a VII.
és a VI. kerület külső, illetve a XIV. kerületnek az Istvánmezőhöz
és a Ligethez legközelebb eső részét értékeli majd fel. Ugyanez a
folyamat már elkezdődött az OMRRK környékén, amely eddig
egy vasút melletti, klasszikus barnamezős terület volt a Liget
szomszédságában. Az új épületegyüttes és a napközben szabadon
látogatható közpark megjelenése azt eredményezte, hogy máris
megjelentek az ingatlanfejlesztők, ami magától értetődően hozza
a terület felértékelődését.
A fejlesztést a hazai múzeumi világot egyik legjobban ismerő
magyar építész, az Ybl-díjas Vasáros Zsolt vezette Narmer Építészeti Stúdió európai rangú tervei alapján készült, mely a városligeti fejlesztésekhez hűen a régi és új
épületek összhangjára
törekedett. A telek két
értékes, Freund Vilmos által tervezett régi
épületét az örökségvédelmi szempontok
figyelembevételével
újították fel. Az új
épület tagoltságával
és anyaghasználatával
illeszkedik a 19. századi, kisebb volumenű
kórházi pavilonépületekhez, egyszerű szerkesztésével, klasszikus
arányaival pedig az
időtlenség, a stabilitás
karakterét idézi meg.
w w w. er z s eb e t var os . hu

Hirdetés

Ajánló

15. vasárnap
14.00–
Apás nap
¡

minden csütörtökön
¡ 10.00–11.30
Senior jóga

» Játsszunk színházat! A próbáktól az előadásig
» Tudomány
» TársasJáték
Részvételi díj: » KézMűvész
2

25.900 Ft/hét*

Tanfolyam:
keddenként: június 4-én, 11-én, 18-án
és 25-én
¡ 18.00–21.00
Festőiskola felnőtteknek
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Az Erzsébetváros szíve program keretében
az Egészségfejlesztési Pont új szolgáltatással várja Önt!

TEGYÜK LE EGYÜTT A CIGIT!
CSOPORT
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www.k11.hu | www.facebook.com/k11erzsebetvaros

ETLENEK
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FÜGGŐK
A Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából pályázatot hirdetünk, melyre a „Függők és Függetlenek”
tematikát feldolgozó pályaműveket várunk.

A csoportfoglalkozásokon való részvétel erzsébetvárosi lakosoknak
és kerületi munkavállalóknak ingyenes.

A pályamunkákat zsűri fogja értékelni
és a nyertes alkotók díjazásban részesülnek.

A 8 alkalmas csoport célja készségek elsajátítása,
mely könnyebbé teheti a leszokást, és csökkenti
a visszaszokás valószínűségét. Emellett megélheti a csoport
támogató erejét is a leszokási folyamatban.

Kategóriák:

HELYSZÍN: Egészségfejlesztési Pont, 1075 Budapest, Madách Imre út 2-6.
További információk és folyamatos jelentkezés előzetes egyéni
interjúra a +36 1 266 0476-os telefonszámon, illetve
az egeszsegfejlesztesipont@bjhuman.hu e-mail címen.
E-mailes jelentkezéskor kérjük, adjanak meg telefonos elérhetőséget!

SZTORIK ÉS DALOK vidám nyárindító dallamok
Egyházi Géza és
Csengeri Attila
műsora

Az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF)
és az Egészségfejlesztési Pont szervezésében

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
8 alkalmas dohányzásról leszokást támogató csoportot
indít pszichológus vezetésével.

A csoportülések heti gyakoriságúak, egy órás elfoglaltságot jelentenek
hétköznapokon a késő délutáni órákban.

JEGYEK/TICKETS:
www.jegy.hu és a helyszínen
hétköznapokon 10-17 óra között
elővételben 3500 HUF,
a koncert napján 3900 HUF

A beérkezett művek a nagyközönség számára is megtekinthetőek lesznek
2019. június 21-én, Kábítószer-ellenes Családi Napunk keretében.

JÚNIUS 6. CSÜTÖRTÖK, 20 ÓRA

Fotó és szlogen
a képhez egy maximum 30 szavas szlogen,
frappáns cím társulhat

TÁLAS ÁRON
- ZONGORA

Pályázat feltételei és benyújtás:

BARCZA HORVÁTH
JÓZSEF - BŐGŐ
GYÁRFÁS ATTILA
- DOB

- Nevezni maximum 10 fős csapatokkal lehet, minden tagnak VII. kerületi diáknak kell lennie
- A pályázaton való részvételhez nevezési lapot kell kitölteni a Humán Szolgáltató honlapján.
- A pályamunkákat kérjük google drive meghajtóra feltölteni, majd a linket a nevezési lap megfelelő részéhez bemásolni.
- A pályázati részvétel feltétele az adatvédelmi tájékoztató elfogadása és a műalkotás szereplőiről való nyilatkozat megtétele.
- A videók maximum 3 percesek lehetnek, készre vágva, elektronikus formátumban (MP4, MOV, AVI stb.)
- A fotót minimum 1500x2000 pixel felbontásban, JPG formátumban, a maximum 30 szavas szlogent word vagy txt
dokumetumként kérjük megküldeni.
Nevezési határidő: 2019. június 17. 16:00
További információ kérhető a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Projekt irodáján
az alábbi elérhetőségeken: Tel.: 06/1 283 4891, e-mail: projektcsoport@bjhuman.hu
A pályázat adatvédelmi tájékoztatója illetve a nevezési lap elérhető a http://www.bjhuman.hu/projektek/kabitoszerugyiegyezteto-forum-(kef)/fuggok-es-fuggetlenek honlap címen.
A pályázatra való nevezéssel a résztvevő beleegyezését adja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakba.
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TÁLAS ÁRON TRIÓ
JÚNIUS 12. SZERDA, 20 ÓRA

Kábítószerügyi
ábítószerügyi Egyeztető
gyeztető Fórum

JEGYEK/TICKETS:
www.jegy.hu és a
helyszínen hétköznapokon 10-17 óra
között elővételben
és a koncert napján
500 HUF

ERZSÉBETVÁROSI
CIVIL SZERVEZETEK
SZÖVETSÉGE

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PONT

EGY NAP A KÁBÍTÓSZER-ELLENES
VILÁGNAP JEGYÉBEN

KEREK PEREC
KIMONDJUK NEKED
IGAZI ÉLMÉNY

Időpont: 2019. június 21. 9:00 – 14:00
Helyszín: Akácos Udvar
Cím: 1073 Budapest, Akácfa utca 61.
Programok:

A

9:30 – 13:00 Interaktív nyomozós játék kicsiknek és nagyoknak.
Aki megtalálja az olasz mafﬁa kincsét, ajándékot kap!
11:00 – 11:30 Geocaching - Kerületi kincskereső játék eredményhirdetése

CIVIL KORZÓN

EGYÜTT LENNI - KÓSTOLNI VELED

12:30 – 13:00 „Függők és függetlenek” videó és fotó-szlogen
pályázatra beérkezett alkotások eredményhirdetése
Egész napos programok:
• Rendőrségi bemutató
A VII. kerületi Rendőrkapitányság részvételével
• Egészségügyi szűrések
• Kreatív Kuckó
• Bischitz pontok
Ismerje meg intézményünket, szolgáltatásainkat!
• Erzsébetváros kártya igénylési lehetőség
• Civil Sarok - Art Éra Alapítvány

i ng atl an

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

Pályázati lehetőség: színjátszó
napközis tábor 8–12 éves gyerekeknek egész nyáron az RS9
Színházban (VII. ker. Rumbach
S. u. 9.) jelentkezés: katalin.
laban@gmail.com, További
infók: www.rs9.hu, Vezeti Lábán
Katalin és Koleszár Bazil Péter,
Tel.: 06 (30) 9971385
Kastélyok berendezéséhez vásárolok bútorokat, festményeket,
ezüstöket, porcelánokat, bronzokat,
antik órákat stb., teljes hagyatékot,
első vevőként legmagasabb áron.
Kiszállás díjtalan. Üzlet: Ráday utca
6., Tel.: 06 (20) 280-0151; e-mail
cím: herendi77@gmail.com
Társközvetítés: szívvel-lélekkel segítünk megtalálni párját! Tel.: 06 (20)
272-1461, komolyangondolom.hu
Orvos házaspár venne kisgyermeke részére idős hölgytől, úrtól
lakást holtig tartó haszonélvezet
megtartása mellett. 06 (20) 3261345
Kémények bélelése, átépítése,
belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06 (20)
264-7752
Kísérőt keresek a kerületből, rugalmas időbeosztással, idős édesanyám mellé, díjazással. Tel.: 06 (20)
912-8411
GÁBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő –
múzeumok számára is – készpénzért
vásárol festményeket, bútorokat,
ezüsttárgyakat, evőeszközöket,
aranyakat, szobrokat, porcelánokat.
Kiszállás díjtalan. Üzlet: 06 (1) 7891693, 06 (30) 898-5720
Ingatlanirodánk eladó budapesti
lakásokat/házakat keres ügyfeleinek. Gyorsan vevőt hozunk, jutalék
3%, ügyvéd ingyenes. Ismerősének lakása eladó? Hívjon, ajánlási
jutalékot kap! Laurus Ingatlan, Tel.:
06 (20) 960-0600
Vízszerelés, villanybojlerek
vízkőtelenítése, javítása, fürdőszobák, wc-k javítása, felújítása,
szerelvények cseréje, felszerelése,
anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 (30)
447-3603

Szeretettel várjuk Erzsébetváros lakosait!
További információk:
www.bjhuman.hu, www.facebook.com/egeszsegfejlesztesipont

2019. JÚNIUS 1 . 12.00- től - 18.00- ig

A rendezvény Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának támogatásával
a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ szervezésében valósul meg.

MADÁCH IMRE TÉR

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

K.E.F.
ERZSÉBETVÁROSI

kapcsolat: ecisz@ecisz.hu

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

w w w. er z s eb e t varos . hu
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1075 Budapest, Király utca 11. | tel.: 06 1 788 8139
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Videó
mobilos ﬁlmeket
is szeretettel várunk!
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Pénzt adok! Életjáradékot
kötnék ottlakás nélkül, leinformálható vagyok. Visszahívom! Köszönöm! H.B. Tel.: 06
(20) 528-2532

Újpesten 46,5 m² önkormányzati
1 szoba+ebédlős, felújított, garázsos, kertkapcsolatos lakást kisebbre cserélem, vagy felújítandó öröklakásra. T.: 06 (20) 270-7161
Kéménybélelés, kondenzációs
kazánok bekötése, szerelt kémény
építés, szakvélemény ügyintézés.
Tel: 06 (20) 327-1888
Keletinél orvosi vagy fogorvosi
rendelőnek is alkalmas, 104 m2-es,
három szoba+étkezős, összkomfortos, első emeleti lakás kiadó július
1-től. Havi 175.000 Ft+rezsi. Tel.:
+36 (30) 363-3551
Takarító kollégát keresünk! Munkaidő: 7.00–11.00 vagy 6.00–10.00
Munkabér: 80 000 + 5000 Ft Érd: 06
(70) 601-0715, 06 (30) 596-0365,
06 (30) 543-5469
Közös képviselő társasházak kezelését vállalja korrekt áron, megbízható
munkával. Kapuváry Eszter 06 (70)
627-3494
Papír- és fémpénzt, bélyeget,
képeslapot, papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre
átveszünk. VI., Andrássy út 16.
Tel.: 06 (1) 266-4154, Nyitva: h-sz:
10–17, cs: 10–19
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Mosdó-kádwc: 25 000 Ft-tól, kamerás csővizsgálat 25 000 Ft-tól, festés-tapétázás.
Tel.: 06 (70) 250-9132
Eltartási, illetve életjáradéki szerződést kötnék idős hölggyel, úrral,
akiknek segítségre lenne szükségük
bevásárolni orvoshoz járni, ápolni.
Akik utolsó éveiket nyugalomban,
békében szeretnék tölteni, mert
egyedül érzik magukat, hívjon. 06
(70) 381-8029
Áruszállítói munkakörbe keresünk
budapesti, jó városismerettel
rendelkező, jó fizikumú kiszállítót
kisteherautóra, hétfőtől péntekig.
Érdeklődni: 06 (70) 333-4899

Központi Statisztikai Hivatal számára készülő lakossági adatfelvételekhez kérdezőbiztosokat keresünk
Budapest kerületeibe. Jelentkezni a
hr@statek.hu e-mail címen lehet.

Festést, mázolást, tapétázást,
kisebb gipszkartonozást, asztalos
és kőműves munkát vállalok. Tel: 06
(30) 906-8696

Faablakok felújítása, thermoüvegcsere, szigetelés, festés,
mázolás megrendelhető: 06 (70)
279-1876

Házhoz megyek! Fogsor készítését
és javítását garanciával vállalom.
Hívjon bizalommal! Tel.: 06 (20)
980-3957
w w w. er z s eb e t var os . hu

Hirdetés

Ajánló

SZERETNE LESZOKNI A DOHÁNYZÁSRÓL?

K11 MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT
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