E r z s é b e t v á r o s Ö n ko r m á n y z a t á n a k havonta meg jelenő, ing yenes lapja
2 0 1 8 /4 .

2 01 8 . á p r i l i s 26 .

7
2

Aktuális
Aktualitások,
friss információk
Erzsébetváros
életéből

10
Portré
Erzsébetvárosiak:
Gundel Takács Gábor

12
Erzsébet Terv
Folytatódnak
a felújítások
Erzsébetvárosban

19
Sport
33. Telekom Vivicittá
Városvédő Futás

Óriás molinókat festettek a Klauzál téren az erzsébetvárosi gyerekek a „Fessük ki együtt a kerület legnagyobb
poszterét!” program keretében a Zöld7-en. A játszótér kerítésére több, egyenként 5 négyzetméteres, előrajzolt,
környezettudatos témájú molinót függesztettek ki, melyeket az érdeklődők kedvük szerint festhettek ki akrilfestékkel.
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Családi napok májusban is
Az önkormányzat támogatásával a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
VII. kerületi Egészségfejlesztési Pontja 2018-ban is minden hónapban megrendezi Családi nap
elnevezésű rendezvénysorozatát valamely világnaphoz kapcsolódóan. Ingyenesen látogatható
programsorozatunk elsődleges célja az erzsébetvárosi lakosok egészségének javítása, a prevenció,
a közösségépítés.
A májusi eseményt az európai elhízás elleni napnak és a nemzetközi gyermeknapnak szenteljük
a VII. kerületi Mozgáscentrumban május 25-én, pénteken, 9.00-től 14.00 óráig.
Délelőtt a kisiskolásoké lesz a főszerep a gyermeknap jegyében, délután pedig minden korosztályból várjuk a mozogni vágyókat és a program iránt érdeklődőket. Családi napunkon
egész nap lehetőség lesz egészségügyi szűréseken való részvételre, mint például vércukor- és
koleszterinszint-mérésre, BMI kalkulációra, testzsír- és vérnyomásmérésre, védőnői szűrésre,
véroxigéntelítettség-mérésre.
Részletes programunkért látogasson el
honlapunkra: www.bjhuman.hu vagy az
Egészségfejlesztési Pont facebook oldalára:
www.facebook.hu/egeszsegfejlesztesipont

1037 Budapest, Vörösvári út 119–121.

Az újságban található adatok, fényképek,
egyéb tartalmak szerzői jogvédelem
alatt állnak.

Az újságban feladott hirdetések

A Helyi Egészség Pont májusi kitelepüléseinek időpontjai és helyszínei:
2018. május 15. (kedd), 15.00–18.00,
Városligeti Bölcsőde (1071 Budapest,
Városligeti fasor 39–41.)
2018. május 29. (kedd), 15.00–18.00,
Budapest, VII. kerület Kazinczy–Király utca
sarkán lévő játszótér

tartalmáért semmilyen felelősséget
nem vállalunk, és az azokban foglalt
szolgáltatások minőségéért sem.
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Várjuk Önöket sok szeretettel
programjainkon!
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A környezettudatosság fontossága
Interjú Vattamány Zsolttal
Ennek az interjúnak a megjelenésekor is zajlik Erzsébetváros egyik
legnagyobb rendezvénysorozata,
a Zöld7. Mesélne róla?
Ezt a programot évekkel ezelőtt álmodtuk meg a környezetvédelem jegyében.
Szerettük volna a kerületben élők mindennapjaiba becsempészni a környezettudatos programokat, hogy tettekben is
megmutatkozhasson ez a szemléletmód.
Különösen a fiatal generációt kívántuk
megszólítani ezzel a kezdeményezéssel,
ezáltal ők felnőttként egyéni döntéseikben sokkal inkább figyelembe veszik
majd a környezeti hatásokat. Nem kell
bonyolult dolgokra gondolni: egy energiatakarékos izzó és a szelektív hulladékgyűjtés is olyan példák, melyek sokat
segítenek környezetünk védelmében.
Hogyan lehet ezt elképzelni egy
város életében?
Az önkormányzat legújabb ilyen fejlesztése, hogy felújított intézményeink
energetikai korszerűsítésen is átesnek,
melynek részei a tetőkön kialakított
napelemes rendszerek. A napenergia tiszta, természetes, környezetbarát
energiaforrás, így az energia- és költségcsökkentés mellett környezetünket
is védjük ezek létesítésével. A megújult

alsóerdősori iskola, illetve a Peterdy utcai
és a Dózsa György úti idősek otthona
is napelemes rendszerrel működik már.
De ide tartoznak például a növényesítési
projekteink is, amelyeket minden évben
bővítünk. Csak a tavalyi évben több ezer
virágot, cserjét, fát ültettünk a kerületben, virágoszlopokat helyeztünk ki,
és 1450 m2 gyepfelületet újítottunk fel.
A Zöld7 keretein belül is növényesítünk:
a kerület nevelési-oktatási intézményei
részére juttatunk el ültetési csomagokat,
mely által a gyerekeknek lehetőségük
nyílik megismerkedni a növényekkel és
gondozásukkal.
Mi az, amit még kiemelne a programok közül?
A Takarítsunk együtt! akciót, mely
során több ezer diák, család, civil szervezet közreműködésével tisztítjuk meg
Erzsébetváros nagy részét. A gyerekek
az iskolájuk környékét takarítják ilyenkor
tanáraik segítségével, ehhez az eszközöket, pólókat, a szemét elszállítását mi biztosítjuk, és az Erzsébetvárosi Rendészeti
Igazgatóság részéről 1–1 kolléga segíti
a biztonságos takarítást. Ezzel a méltán
népszerű programmal nemcsak a környezet védelmének fontosságát mutatjuk
be a fiataloknak, hanem tudatosságra is
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Kissimon István

Örömmel készültek az Alsóerdősori
Bárdos Lajos Általános Iskola és
Gimnáziumban a kolozsvári Onisifor
Ghibu Líceum magyar diákjainak
és tanárainak fogadására, akik 2018.
március 25. és 28. között érkeztek
Magyarországra a Határtalanul program keretében. Az esemény előzményeként 2017 októberében az iskola
gimnazistái és tanárai jártak Kolozsváron, ahol emlékezetes, szép napokat
töltöttek, barátságokat kötöttek, így
érthető, hogy türelmetlenül várták a
viszontlátást. Vasárnap délután érkezett a csoport, s az első este a budapesti családoknál ismerkedéssel, beszélgetéssel telt. Hétfő reggel az iskola néptáncosai bemutatóval kedveskedtek a vendégeknek, majd a budai várba látogattak el. A délutánt hajókirándulással
töltötték. Másnap néhány iskolai tanórán is részt vettek a kolozsvári gimnazisták, majd a Nemzeti
Múzeumban folytatódott a program. Ezen a napon Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere
látta vendégül a látogatókat, aki röviden bemutatta Erzsébetvárost, és egy-egy szép erzsébetvárosi
kiadvánnyal ajándékozta meg őket. Szerda reggel nehéz szívvel búcsúztak egymástól a diákok és
a tanárok, reménykedve, hogy ápolni tudják majd a kapcsolatokat. A sok közös élményen, valamint a két város kölcsönös megismerésén túl az így kötött barátságok jelentik a legnagyobb ajándékot minden résztvevő számára.
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neveljük őket. Úgy gondolom, komoly
jelentőséggel bír, ha egy város polgárai
tudatosan élnek, figyelnek az őket körülvevő
környezetre. Mi szeretnénk jó példát mutatni
ebben is.

Mindenkit vár a Holnemvolt Vár az állatkertben
Április végétől már a Holnemvolt Vár nevű új területet is birtokba veheti a közönség a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Ez
a terület 1,6 hektáron elsősorban a 3–10 éves korú gyerekeknek
és családjaiknak kínál programokat. Az állatkert új játszóparkja
részben a volt vidámparki területen, részben az állatkert korábbi
gazdasági udvarának területén jön létre. A Holnemvolt Várban
főként a szelídebb állatokkal ismerkedhetnek majd a látogatók,
itt lesz például az új állatsimogató, a tengerimalacok városa és
számos, nagyrészt háziállatokat, ház körüli jószágokat bemutató
létesítmény. A Nyíhangár övezetében az állatkert lovas hagyományai születnek újjá, a Macskaköves udvarban pedig kézműves programok, egyebek közt agyagozás és pékműhely is várja
majd az érdeklődőket. A Holnemvolt Vár központi építménye,
a Hetedhét Palota a magyar állatmesék világa köré szerveződő
játszóházként működik majd, több mint háromezer négyzetméteren. A gyerekek itt számos erőpróbán mérhetik össze ügyességüket, de találkozhatnak többek közt Vukkal és A nagy ho-hohorgásszal is. A Holnemvolt Vár egyik zónájában az állatkert
felidézi az egykori vurstli letűnt világát is az 1908-ban létesült,
Er z s éb e t vá r os 201 8 . á pr ilis 26 .

kívül-belül felújított Schäfner-körhintával, a régi hordóval és több
más hagyományos játéküzemmel. A hagyományőrzés jegyében
a terület Állatkerti körút felőli homlokzatát is úgy alakítják ki,
hogy az felidézze a XX. század elején itt állt épületek, a Royal Vio
mozi, illetve Helfgott Sámuel fényképész műtermének megjelenését, hangulatát, utcaképét.
Fotók: budapestzoo, facebook
w w w. er z s eb e t var os . hu

A húsvéti sonka hagyománya
7000 család örülhetett a húsvéti ajándéknak

ből álló zsűrit. Miután Dóczi Zsuzsanna
szervező ismertette a gyakorlati tudnivalókat, a mintegy 300 résztvevő diák átvonult
a verseny helyszínéül szolgáló Julianna
Iskola épületébe, ahol az egyes korcsopor-

Versekkel ünnepeltek
az óvodások
A magyar költészet napja alkalmából ünnepséget tartott a
Kópévár Óvoda, amelyre a kerületi oktatási intézmények
vezetői, a Baross Iskola növendékei és az önkormányzat
képviseletében dr. Vető Marietta alpolgármester is meghívást
kapott. Április 11-én az óvoda tornatermében készülődtek a
kissé lámpalázas gyermekek, akik csoportonként szavalták el
az óvónénik segítségével megtanult gyönyörű verseket. A legkisebbek előadása után a pedagógusok meglepetés-énekkel
zárták az ünnepi műsort, melytől a gyermekek felszabadultan táncra is perdültek a vendégek nagy örömére. A magyar
költészet napját 1964 óta József Attila születésnapján, április
11-én ünneplik hazánkban.
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tokhoz tartozók 10 kategóriában mérhették össze tudásukat.
A program résztvevői a nap végén
a Vajdahunyad várához vonultak, ahol
közös énekléssel zárult az esemény.

Erzsébetváros önkormányzata
idén is megrendezte nagysikerű húsvéti sonkaakcióját
az ünnepeket megelőzően,
március 26. és 28. között.
A húsvétot a kereszténység
második legnagyobb ünnepeként tartják számon, melyet
vallásos és kevésbé vallásos
emberek egyaránt ünnepelnek
hazánkban. A húsvéti hagyományok és szokások, mint
például a locsolkodás vagy a
sonka, tojás, kalács fogyasztása
életünk részévé vált, és szinte
elképzelhetetlen ezek nélkül az
ünnep. A húsvét – ahogyan az
nevében is szerepel – az ünnep
előtti 40 napos böjti időszakra
utal, amely hamvazószerdán
kezdődik, és nagyszombat

estéjén ér véget. Ezt követően
kerülhet hús – leggyakrabban
sonka – a húsvéti asztalra,
melyet a hagyományos paraszti
házaknál a téli disznóvágáskor
füstöltek meg.
A kerület vezetése hagyományainkból kiindulva füstölt
sonkával ajándékozta meg
az Erzsébetváros Kártyával
rendelkezőket húsvét előtt,
melyet a Garay téri piacon
vagy a Klauzál Téri Vásárcsarnokban tudtak átvenni az
érdeklődők. A kezdeményezés
már a tavalyi évben is rengeteg lakost vonzott, s ez idén
sem volt másképp. A háromnapos program ideje alatt
7000 darab sonkát adott át az
önkormányzat az arra jogosul-

Bemutató az Örkényben

Az Örkény Színház legújabb darabját, a Hattyút március végén
mutatták be. Molnár Ferenc sziporkázó vígjátéka a monarchia
végnapjairól 1920-ban született, amikor már túl volt az ország
az első világháborún, forradalmon és nagyobb felfordulásokon.
Az író mégis visszanyúlt a múlthoz, hogy kinevesse a társadalom
elmaradottságát, a továbbra is dúló úri gőgöt. A történet szerint
egy magyarországi vidéki kastélyban él és gazdálkodik az özvegy
Beatrix hercegné (Csákányi Eszter) három gyermekével. Két fiát
(Jéger Zsombor és Novkov Máté) egy tudós tanárra (Nagy Zsolt)
bízza. A lányából, Alexandrából (Tenki Réka) minden áron
királynét akar faragni. Kapóra jön Albert herceg, a trónörökös
(Ficza István) látogatása, akit Alexandrán kívül minden érdekel. Beatrix egész udvartartását, nővérét (Takács Nóra Diána)
és pappá lett öccsét (Mácsai Pál) is beveti a nagy cél érdekében.
Alexandra azonban beleszeret a tanárba, aki elbűvöli csillagászati
tudásával, és a történet tovább bonyolódik.
Er z s éb e t vá ros 201 8 . á pr ilis 26 .
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taknak. A különböző kedvezmények és akciók a +Discount
logóval ellátott Erzsébetváros
Kártyával vehetőek igénybe,
ezért ha valaki még régi
típusú kártyával rendelkezik,
annak cseréjét elintézheti a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáin, ügyfélfogadási időben.
Az akcióból megmaradt,
lakosság által át nem vett sonkákról is gondoskodtak: azokat
még nagypéntek előtt kerületi
egyházak, illetve karitatív, jótékonysági szervezetek részére
juttatták el, hogy a leginkább
rászorulók számára is szebbé
tehesse az ajándék az ünnepet.
Az önkormányzat jóvoltából a
következő szervezetek részesültek az ajándék sonkákból:

Árpád-házi Szent Erzsébet
Plébánia, Budapest-Fasori
Református Egyházközség,
Budapest-Fasori Evangélikus
Egyházközség, Wesselényi
Utcai Baptista Gyülekezet,
Budapesti Görögkatolikus
Egyházközség, Klauzál Téri
Református Gyülekezet, Golgota Keresztény Gyülekezet,
Román Ortodox Egyházközség – Holló utcai kápolna,
Budapesti Autonóm Gyülekezet Keresztény Egyesület,
Rózsafüzér Királynéja Plébánia
– kápolna, Belvárosi Gyülekezet, Baptista Szeretetszolgálat,
Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Családok Átmenti Otthona, Myrai Vallási Közhasznú
Egyesület és a Heti Betevő
Egyesület.

Színházi előadás a Pesti Magyar Színházban
A Humán Szolgáltató Központ élményekben gazdag, ingyenes rendezvénysorozatot indít a kerületi kis- és nagygyermekes
családok számára. Idén első alkalommal április 3-án, kedden
15 órai kezdettel zártkörű színházi előadáson vehettek részt a
kerületi családok. A népszerű és sokat játszott darab a Grimm
testvérek meséjéből jól ismert testvérpár, Jancsi és Juliska történetét mutatta be Sánta Jolán rendezésében, zongorán kísért
Burián Zsófia; a szereplők Kiss Viktória, Baghi Viktória és
Gaál Mónika voltak.
Er z s éb e t vá r os 201 8 . á pr ilis 26 .

Az előadás végén a gyermekeknek lehetőségük nyílt a színpadon közelebbről is megtekinteni a díszletet, valamint közös
fotókat készíteni a szereplőkkel.
A Családok programsorozat további rendezvényeivel kapcsolatos információkról a kerületi újságban, valamint Erzsébetváros és a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
elektronikus felületein olvashatnak.
Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk programjainkra.
w w w. er z s eb e t var os . hu
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Március 23-án – az elmúlt évekhez hasonlóan – ismét megrendezték a Béres Ferenc
Országos Református Éneklő Versenyt,
amelynek házigazdája ezúttal is a Julianna
Református Általános Iskola volt. A népszerű zenei eseményen idén is számos,
összesen 44 iskola képviseltette magát az
ország egész területéről.
A fasori református templomban tartott
megnyitón Filep Zoltán, a Julianna Iskola
igazgatója köszöntötte a résztvevő küldöttségeket. Kiemelte, hogy a szervezők
számára különösen nagy öröm, hogy bár
református énekversenyről van szó, idén
6 nem református intézmény is csatlakozott a rendezvényhez. A jelenlévőket
köszöntötte Somogyiné Ficsor Krisztina
lelkész is, kiemelve az éneklés felszabadító
erejének fontosságát. A verseny szakmai főszervezőjeként Tarnóczyné Varga
Csenge emlékezett meg a névadóról, Béres
Ferenc énekművészről, hangsúlyozva,
hogy Béres különösen magával ragadóan
tudott zsoltárokat énekelni. Ezt követően
mutatták be a döntően egyházzenészekből
és zeneoktatással foglalkozó szakemberek-
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Énekverseny a fasorban

Cirkálófesztivál Rejtő Jenő emlékére
várták az érdeklődőket. Szombat délután
Molnár Tibor hangrestaurátor tartott gramofontörténeti előadást az 1930-as évek
magyar könnyűzenéjéről, majd Nóvé Béla
történész mesélt a hallgatóságnak a francia
idegenlégió történetéről, annak magyar
vonatkozásairól és Rejtő Jenő légiós mítoszáról. Őt követte Maczó Balázs muzeológus, aki Erzsébetváros 1930-as évekbeli
szórakoztatóipari színhelyeiről tartott
előadást. A napot Darvas Ferenc zongoraművész koncertje zárta, aki a Rejtő-kora-

6

beli zenei kínálatból mutatott be szemelvényeket. Vasárnap kóstolóval egybekötött
italtörténeti prezentációval készült Kottra
Dezső bármixer, majd Varsányi Ferenc
vetítettképes előadását lehetett meghallgatni készülő animációs filmjéről, a
Piszkos Fred közbelépről. Este Thuróczy
Gergely Rejtő-kutató tartott előadást az
író életéről, munkásságáról. Május 17-ig
látható az a kiállítás, mely a fesztivál keretében nyílt meg. Ebben megtekinthetőek
a Piszkos Fred közbelép című animációs film figuratervei, Garisa H. Zsolt és
Korcsmáros Pál képregényrajzai, illetve
Rejtő Jenő színpadi műveinek plakátjai,
színlapjai is.

Tíz éve nem sétál már a Damjanich
utcában Antal Imre, aki évtizedeken
keresztül ott élt, és mindennap betért
a ház aljában található Piroska vendéglőbe, ahol a mai napig őrzik a legendás
tévés emlékét. A falon, egykori törzsasztala fölött egy kép lóg, amely mindenki
„Imruskáját” ábrázolja, az étlapon pedig
ezt olvashatjuk: Marhapörkölt Piros
Lábasban (Antal Imre kedvence).
Persze, nem kell ahhoz a Damjanich
utcába mennünk, hogy felidézzük őt.
Egykori műsorát, a Szeszélyes évszakokat rendszeresen sugározza a Magyar
Televízió, de számos más programban is
láthatjuk őt. Nélküle szinte nem is lehet
archív műsort adni, hiszen évtizedeken
keresztül az egyik legfoglalkoztatottabb
és legkedveltebb műsorvezető volt, emellett 17 játékfilmben és 11 tévéfilmben
tűnt fel, mint színész.

Aktuális
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Péntektől vasárnapig tartó minifesztivállal
– többek között kiállításokkal, előadásokkal, filmvetítésekkel és beszélgetésekkel – emlékeztek meg a 75 éve elhunyt
Rejtő Jenőről a K11 Művészeti és Kultu
rális Központban. A FüligFred légiója –
I. Erzsébetvárosi Cirkálófesztivált, Erzsébetváros önkormányzata, a Petőfi Irodalmi
Múzeum és a K11 Művészeti és Kulturális
Központ közös programját Berezvai Márta
trombitás produkciója nyitotta meg, majd
Bíró Ferenc diafilmtörténész előadására

Tíz éve nincs velünk a nagy nevettető
Antal Imre emléke tovább él
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Antal Imre 2008. április 15-én, hosszú
szenvedés után, 72 évesen hunyt el.

ERZSÉBETVÁROS KÁRTYA
grálóvár, csocsó, társasjá
tékok, arcfestés, koncertek
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A RÉSZVÉTEL

INGYENES

MEGHÍVÓ

uzá
a Kla l téren

Győzelem Egészségközpont Alapítvány
(TÉT)
Kedvezmény: 50%
Cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 24. 12/3.
21-es kapucsengő
Telefon: +36 70 533 0653
Web: facebook.com/tetegeszsegpont

Baross téri Húsáruház és Grillbár

Falusi Turizmus Centrum Központi
Iroda

Amora Dental Fogorvosi Rendelő
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Kedvezmény: 10%

Kedvezmény: 10%
Cím: 1074 Budapest, Dohány u. 86.
Telefon: +36 30 635 3186
Web: www.falutur.hu/kedvezmenyhalozat/

Cím: 1078 Budapest, Hernád u. 25.
Telefon: +36 20 543 9963
Web: www.hernaddent.hu

Baranka Hipster Design

DELMOR Lakástextil

Kedvezmény: 10%

Kedvezmény: 10% (ágyneműre)

Cím: 1071 Budapest,
Peterdy utca 39. Fsz 1/B
Telefon: +36 20 953 0855

Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20. PIAC
Telefon: +36 30 997 8560
Web: www.dizon.hu

A képek illusztrációk.
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Kedvezmény: 10%
A kedvezmény a meleg ételekre vonatkozik
(menü kivételével).
Cím: 1077 Budapest, Baross tér 13.
Telefon: +36 70 392 8090
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További elfogadóhelyek: www.erzsebetvaroskartya.hu/elfogadohelyek
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A legjobbak között
a Wesselényisek
Ötszáz nevezővel,
idősebbek között
versenyeztek, mégis
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bizonyultak Fraknó váráról
készült makettjükkel
a Wesselényi utcai
iskola ötödikes diákjai.
Művésztanáruk, Czeglédi
Júlia nagyon büszke
tanítványaira.

Kiállítás
a díszteremben
Czeglédi Júlia nemcsak tanárként dolgozik, textilművészként is elismert alkotó.
A Wesselényi utca 44. szám
alatt található iskolában
jelenleg is van kiállítása.
„Tavaly a tanévzáróra kért
fel az igazgatónő, hogy
mutassuk meg a szülőknek,
hogy ki tanít itt. Én a kollégákra is gondoltam ezzel a
tárlattal. A munkásságomból
hoztam sok mindent, textileket, terveket, grafikákat, zászlókat. Ez egy nagy keresztmetszet arról, hogy én mint
textilművész, miket alkotok.”

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

Mi tetszett meg a gyerekeknek
a makett-készítésben?
Mi gyakran készítünk maketteket; a különféle művészettörténeti
korokhoz kapcsolódóan alkotunk,
megcsináltuk például a Stonehenge-t,
Egyiptomhoz készítettünk piramisokat. Úgy érzem, hogy a makett-készítés sok készséget fejleszt, és jobban
rögzül a gyerekekben az információ. Két évvel ezelőtt ráadásul már
nyertünk az egyik makettünkkel
Erzsébetváros Sissi-pályázatán, akkor
harmadikak lettünk.
A fraknói vár makettje mennyi
idő alatt és hogyan készült el?
Nagyon sokat dolgoztunk vele, mivel
későn vettük észre a pályázatot, a
rajzórákból, a technika- és az osztályfőnöki órákból, de még a tanulószobai időből is áldoztunk erre. Nem
volt könnyű munka, hiszen mindent
papírból készítettünk. Ráadásul ez
egy kis létszámú osztály, hat gyerek és jómagam dolgoztunk rajta.
A kicsik nagyon élvezték, én pedig
hasznosnak találom ezt a műfajt.

Az alkotás mellett fejleszti a kézügyességet, a csapatmunkára való
képességet, hiszen mindig egyeztetniük kell egymással, és még sorolhatnám. A makett-készítés nagyon
komplex feladat, én ezért szeretem.

A gyerekeket mennyire motiválta, hogy ez egy verseny?
Nagyon, és arról is szó volt, hogy
majd elutazunk, és élőben is megnézzük a várat. A pályázatra több
mint 500 pályamű érkezett. Menet
közben felhívtak, hogy a makettünket szeretnék kiállítani a kismartoni
Esterházy-kastélyban április 18-án,
a díjátadó ünnepségen. Majd jött
a következő értesítés, hogy az első 3
helyezett között vagyunk a makettkategóriában. Végül a kirándulást is
sikerült megszerveznünk Fraknóra, és
onnan megyünk majd Kismartonba,
az ünnepségre. Azt gondolom, hogy
ez nemcsak az ötödikesek, de az egész
iskola életében nagy dolog! A makettet folyamatosan meg lehet majd
tekinteni Fraknó várában.

Többek között a Madách
téren, az Örkény Színház előtt
is átadták az első POKET
automaták egyikét, amelyből kortárs és klasszikus
irodalmi műveket vásárolhatnak okostelefon méretű
zsebkönyv formájában a
járókelők. A könyvsorozat öt
kötettel indul, így elsőként
Szerb Antal Utas és holdvilág,
Esterházy Péter És mesélni
kezdtem, Molnár Ferenc A
Pál utcai fiúk, Csáth Géza
Egy elmebeteg nő naplója
és Krúdy Gyula Ady Endre
éjszakái című köteteit lehet
megvásárolni az automatából. „A mai instant világban
jó, hogy megjelenik valódi
érték is, és egy automatából
már nemcsak a testi, hanem
szellemi és lelki szükségleteket
is ki lehet elégíteni a sorozatban megjelenő irodalmi
olvasmányokon keresztül” ‒
hangsúlyozta Novák Katalin
család- és ifjúságügyért felelős
államtitkár a helyszínen tartott projektindító sajtótájékoz-

Aktuális

Aktuális

a második legjobbnak

Hogyan indult a makett-készítés?
Ez egy pályázat volt, az Estöri Junior
Alapítvány írta ki. A céljuk az volt,
hogy a diákok az Esterházyakkal
kapcsolatos témát dolgozzanak fel.
A pályázatot négy kategóriában írták ki, megadott történetekhez az
alsósoknak és felsősöknek
illusztrációt kellett készíteniük, a 7–8.-osoknak volt
feladatuk a makett-, illetve
képregény-készítés. Az ötödikeseink nagyon lelkesek
lettek a makett ötletétől,
úgyhogy engedélyt kértem
erre a kiíróktól. Kiválasztottuk Fraknó várát, mert azt
találtuk az épületek közül a legizgalmasabbnak.

Átadták az első POKET automatákat Budapesten

tatón a távirati iroda beszámolója szerint.
A projektet számos más
szervezet mellett az Emberi
Erőforrások Minisztériuma
(Emmi) is támogatta, többek közt azzal az elektromos
kisbusszal, amelyben egy
könyvekkel megtöltött kisebb
automatát helyeznek el. Ezzel

a járművel Vecsei H. Miklós
és Grecsó Krisztián nyáron
körútra indul, hogy az ország
különböző fesztiváljain, ősztől
pedig a legkisebb falvakban is
népszerűsítse a kezdeményezést, az olvasás és a közösségépítés fontosságát.
Jelenleg a Déli pályaudvar
aljában, a Széll Kálmán téri

metrómegállóban, a Vígszínház jegypénztárában, valamint
a Móricz Zsigmond körtéren,
a Gomba oldalában üzemelnek
az automaták, de hamarosan a
Stadionoknál, a Keleti pályaudvaron és a Madách téren is
fix helyük lesz.
Fotó: MTI

Az országgyűlési választás
eredménye

Listás választás
eredménye a kerületben

Erzsébetvárosban az április 8-án megtartott választásokon
dr. Oláh Lajos (DK) szerezte a legtöbb szavazatot, így ismét
ő lett az 5. számú egyéni választókerület (Erzsébetváros
és Terézváros) országgyűlési képviselője. Második helyen
végzett dr. Bajkai István (FIDESZ‒KDNP), a harmadik
legtöbb szavazatot kapó jelölt pedig Stummer János (JOBBIK) lett.

Április 8-án országgyűlési választásokat tartottak Magyarországon, melyen az eddigi legmagasabb részvétellel jelentek
meg és nyilvánították ki véleményüket az állampolgárok.
Erzsébetvárosban szintén nagyon sokan mentek el szavazni,
összesen 27 829 db érvényes voks került a szavazóurnákba.
Az országgyűlési képviselő-jelöltek mellett pártlistákra
is mindenki leadhatta szavazatát, a szavazás eredménye
a VII. kerületben a következőképpen alakult:

10 296
szavazat

4568
szavazat

Dr. Oláh Lajos
45,85%

Dr. Bajkai István
37,14%

Stummer János
7,06%
FIDESZ-KDNP
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3499
szavazat

MSZP-PÁRBESZÉD

LMP

3037
szavazat

JOBBIK

2497
szavazat

DK
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Erzsébetvárosiak:

10

Hogyan kötődik Erzsébet
városhoz?
Az édesapám és a testvére, a keresztanyám itt voltak gyerekek, itt nőttek fel. Az apai nagyapámék éltek a
lakásban először, most az édesanyám,
akit rendszeresen látogatok, így a mai
napig visszajárok a VII. kerületbe.
Amúgy én magam huszonhét éves
koromig éltem ebben a városrészben,
amíg meg nem nősültem.
Szeretett ott lakni?
Igen, gyerekként szerettük ezt a lakást,
mert olyan az elrendezése, hogy körbe
lehetett szaladni. A futkározáson kívül
ugrálni is szerettünk. Az is nagyon jó
volt, hogy az utcán akkor még nem

voltak olyan magasak a fák, mint
most, és pont a Gellért-szoborra lehetett rálátni. A Gellért-hegy önmagában
is szép, de augusztus 20-án lett ennek
jelentősége. Emlékszem, az emberek
ilyenkor mindig az utcán álltak, hogy
minél jobban lássák a tűzijátékot, mi
meg az ablakunkból néztük.
Egy másik nevezetes nap, május
1-je is izgalmas volt a mi környékünkön. Ilyenkor az utcában korán reggel
gyülekeztek a teherautók, amiket a
különféle vállalatok díszítettek fel.
Meg volt adva, hogy melyik utcából
mikor indulnak. Emlékszem, hogy
a húgommal már korán reggel lógtunk az ablakban, és néztük, ahogy
gyűlnek a különféle autók, és az emberek, léggömbök, továbbá virslit árultak
a sarkon…
Óvodába és általános iskolába
is Erzsébetvárosban jártak?
Igen. Oviba a Rózsák terére jártunk, az akkori szerb–horvát iskola
és a görögkeleti templom közé. Jól
emlékszem a tömjénfüst illatára, ami
áradt kifelé, amikor miséztek. Az
Alsóerdősor utcába jártunk általános
iskolába, zenetagozatra. A suli melletti
trafikban a cukorkákon kívül lehetett
venni rózsapatront, amire ha megfelelő technikával rátapostunk, akkor
nagyot durrant. Akkoriban az iskola
még nem volt annyira beépítve, mint
most. Például a tornaterem alatti rész
és az iskolaépület alatti rész sem. Ez
azért érdekes, mert ott a betonlábak
kiválóan felerősítették a patrondurranást, és olyankor a lányok remekül
sikoltoztak.
Mikor kezdett sportolni?
Valamikor felső tagozatos koromban
kezdtem teniszezni, ez körülbelül
három és fél évig tartott. Először a
KSI-ben, aztán a BVSC-ben. Aztán,
amikor gimnazista lettem, akkor
kezdtem el kézilabdázni. Nagyon
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szerettem teniszezni. De valahogy
a versenyeken képtelen voltam eredményt produkálni. Szerintem a lélektana miatt. A mai napig is gyakran
játszom, de inkább a csapatsportokat
élvezem.

Portré

Portré

Gundel Takács Gábor
A sport szeretete miatt tanult
tovább a Testnevelési Egyetemen?
Nem. A gimnáziumban a Színművészeti Főiskolára készültem. Színházzal
akartam foglalkozni. Már általános
iskolában versmondó, prózamondó
versenyeken indultam.
1983–1995 között a Magyar
Televízió Telesport szerkesztőségében dolgozott. Hogy került
a sportújságírói pályára?
Teljesen véletlenül. Nem vettek fel a
Színművészeti Főiskolára, és akkor
valamilyen munkát kellett keresnem.
Az apukám egyik ismerősének a fia
dolgozott ott, aki odahívott. Hetente
kétszer-háromszor kellett bemennem,
így tudtam mellette színházazni. Közben elvittek katonának. Utána visszamentem oda, de eszembe sem jutott,
hogy nekem ezzel kellene foglalkoznom. Aztán huszonnégy éves lettem,
és negyedszerre sem vettek föl a Színművészetire, sőt, Kaposvárra sem. És
éppen akkor, amikor ez történt, 1988
nyarán, a televíziónál átalakították
a műsorstruktúrát. Több sportműsort akartak, ezért meghirdettek egy
sportriporter pályázatot fiataloknak,
és én belevágtam. 1989-ben még nem
volt médiakommunikáció és hasonló
szak, de újságíró-iskola igen, ami gyakorlatilag egy tanfolyam volt, azt el is
végeztem. Aztán az idősebb kollégák
mintájára 1989 és 1993 között én is
elvégeztem a Testnevelési Egyetemen a
sportmenedzser szakot. Sokkal később
láttam hasznát a tanulmányaimnak.
Azóta elvégeztem a sportjogász szakokleveles képzést is a Pázmányon.
Er z s éb e t vá ros 201 8 . á pr ilis 26 .
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A Gundel családban több kitűnő
színész is volt: Latinovits Zoltán,
Bujtor István. A színészpálya
iránti vonzalma kapcsolatban
lehetett ezzel?
Nem hiszem. Ők az anyukám unokatestvérei voltak. Amikor Latinovits
meghalt, akkor én még csak tizenkét
éves voltam. Nem emlékszem, hogy
tudatosult volna bennem, hogy ha
van a családban egy színész, akkor én
is az leszek. Nagyon nagy a család, és
nem volt közöttünk szoros kapcsolat.
A dédnagyapámnak, Gundel Károlynak 13 gyermeke és 26 unokája született. Az egyik az anyukám.
Anyukájának a Gundel-rokonságot, apukájának viszont a feleségét köszönheti. Hogyan? Mesélne
erről?
A nagypapám a Szent István Gimnázium igazgatóhelyettese, az első
diplomás a családban, egy vidékről, Győr mellől származó konzervatív ember volt, az ő unszolására
lett az apám állatorvos. A lényeg az,
hogy mi ott laktunk egy sarokra az
Állatorvostudományi Egyetemtől,
és másodévtől kezdve az apám egyik
évfolyamtársa ott lakott nálunk.
Aztán megmaradt a barátságuk,
megnősültek, gyermekeik születtek,
Er z s éb e t vá r os 201 8 . á pr ilis 26 .

és én a barát kisebbik lányát vettem el
feleségül.
Hogy indult a pályája?
Amikor a televíziózás elkezdődött,
akkor nem az volt a célom, hogy
húsz év múlva vetélkedőket vezessek.
Ehelyett elkezdtem csinálni, és szépen
lassan alakult. Egy idő után nemcsak
sportműsort vezettem, hanem rádióztam is. Ezeket az élet hozta magával.
Az eddigi pályája során kommentált különféle sporteseményeket, Európa- és világbajnokságokat, olimpiákat,
az Eurovíziós Dalfesztivált,
különféle televíziós vetélkedőket. Ki tud emelni egyet-egyet,
ami emlékezetes maradt, mert
nagyon szerette?
Vannak ilyen műsorok. Hozzám
a sport nagyon közel áll, mert én
magam is sportoltam, sportolok. Teniszeztem és kézilabdáztam, manapság
futok, kondizom, időnként teniszezem és focizok. A sporttelevíziózásból
indultam, és úgy gondolom, hogy egy
nap ott is fogom befejezni. Már csak
azért is, mert a szórakoztató műfajokból hamarabb kiöregszik az ember.
Például a Játék határok nélkülnek
köszönhetem azt, hogy kialakult

a televíziós egyéniségem. A műsor
alatt lettem a sok egyforma „káposztafejből” egy, akinek megjegyzik a
nevét, és akiről a továbbiakban tudják,
hogy mit csinál.
Két kérdés erejéig visszatérve
Erzsébetvároshoz: az idelátogatóknak mit mutatna meg leginkább?
Ha valaki tudni akarja, hogy milyen
Budapest, az jól jár, ha sétál egy
kicsit a VII. kerületben is. Persze ma
már nagyon vonzó a Kazinczy utca
környéke a romkocsmákkal, sokan
látogatnak a zsinagógába, de az én
gyerekkoromban még nem voltak
romkocsmák, és eléggé elhanyagolt
volt a zsinagóga is. Viszont régen be
lehetett menni bármelyik házba, nem
zárták a kapukat.
Ha egy szóval összefoglalná,
hogy milyen a VII. kerület,
akkor mi volna az a szó?
Nekem a gyökerem. Az idelátogatónak
a mindennapi Pest.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Vágola Éva
Erzsébetvárosiak 2.
Portrék (részlet)
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Folytatódnak a felújítások
Erzsébetvárosban
Erzsébetvárosban kiemelt
figyelmet szenteltek az
oktatási intézmények
felújításának, így
Erzsébetváros összes
iskolájában jelentős
12

fejlesztéseket végeztek.

A Belső-pesti Tankerületi Központ
a korábbi V., VI., VII., VIII. és IX.
tankerületek összevonásával jött létre.
Az új tankerületi központ székhelyét az erzsébetvárosi önkormányzat
tulajdonában álló, Damjanich utca 6.
szám alatti épületben alakították ki,
az önkormányzat és az új tankerületi
központ között létrejött ingatlanbérleti
szerződés alapján.

igen magas és széles körben elismert
oktatási színvonalat képviselve.

A telken a 19. század közepe óta állt
épület, amelyet a feljegyzések szerint
Carl Sebastiani épített Zitterbarth
Mátyás tervei alapján. A házat az
átadását követő három évtizeden belül
jelentősen átépítették, az addigi földszintes, klasszicista épületre emeletet
húztak.

Az elmúlt években nagyon leromlott
az épület állapota, felújítása 2016 késő
őszén kezdődött meg, és 2017 januárjának elején adták át.

1908-tól egészen 1944-ig német birodalmi iskola működött az épületben,

A Damjanich utca 6. szám alatti épület előtte...

A munkálatok során az intézmény
szinte teljes belső korszerűsítését
elvégezték úgy, hogy az átépítésnek
köszönhetően a korábbi tantermes
elrendezést irodai kialakítás váltotta
fel. A kivételes gyorsasággal, két hónap

...és utána

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

A második világháborút követő években az épület állaga folyamatosan
romlott, felújítását az 1960-as évek
elején végezték el, és a későbbiekben is
az oktatás szolgálatában állt: kerületi
óvoda, majd alapítványi iskola működött a falai között, egészen 2013-ig.

VÁROSFEJLESZTÉS
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Erzsébet Terv

Erzsébet Terv

Az elmúlt évek során

Az épület utcai homlokzata már elkészült, jelenleg a belső, udvari homlokzat felújítását végzik. Az állványzatok
bontása után kezdődhet az udvar
modernizációja, mely során új felszíni
vízelvezető rendszert építenek ki,
illetve új térkő burkolatot fektetnek le.

Az épület tejes belső korszerűsítésen esett át

alatt megvalósult rekonstrukció során
folyamatosan egyeztettek a felek és a
kivitelező, így lehetőség volt a felmerülő új vagy módosuló igények megvalósítására is.

során a belső udvar felújítását is
elvégzik. Az épület homlokzatának,
homlokzati díszítőelemeinek állapota
az elmúlt évtizedek során nagyon
leromlott a rossz csapadékvíz-elvezető

13

Megújultak a mosdók, illemhelyiségek is

A teljes felújítás 2018 májusára készül el

A munkálatok befejezése 2018 májusában várható. Az átadást követően
elmondható, hogy az önkormányzatnak sikerült egy újabb, tulajdonában
lévő épületet eredeti külső állapotában
helyreállítania, és ezáltal is biztosítania az önkormányzati vagyon megóvását.

A Belső-pesti Tankerületi Központ
2017. január elején vette végül birtokba az épületet, és mára jól látható,
hogy a tervek szerint történt felújítás
a működésükhöz szükséges hátteret folyamatosan biztosítani tudja.
Erzsébetváros önkormányzata a jövő
nemzedékeinek oktatása iránti elkötelezettségét korábban is bizonyította,
a 2017. évtől működő tankerületi
központ Erzsébetvárosba költözésével
pedig még szorosabb szakmai együttműködés kialakítására nyílt lehetőség.
Az épület külső renoválását 2017
őszén kezdték meg, a munkálatok
Er z s éb e t vá r os 201 8 . á pr ilis 26 .

csatornák miatt. 2012-ben állagmegóvó jelleggel már elvégezték a tető és
az esőcsatornák javítását, azonban
a homlokzat felújítása még váratott
magára. A rekonstrukciót megelőzően
a tervezők épülettörténeti kutatásokat
végeztek, és a fellelhető legkorábbi
egységes homlokzatkialakítás helyreállítása mellett határoztak.
A felújítás során a korábbi homlokzat
vakolatának teljes eltávolítását el kellett végezni, ezt követhette az épület
újravakolása és a homlokzati díszítőelemek felhelyezése.

Az épület tőszomszédságában található, Damjanich utca 4. szám alatti
épület rekonstrukciója is hamarosan
megkezdődik, a jelenleg üresen álló
épületben a Molnár Antal Zeneiskola
kap majd a jelenkornak megfelelő
„otthont”. A korszerűsítés során az
épület valamennyi belső tere megújul, beleértve a külső nyílászárókat,
fűtési rendszert, elektromos hálózatot, burkolatokat. A felújítás, amely
részben belső átépítést is jelent, az új
oktatótermek kialakítására koncentrál,
így például a falakat és a nyílászárókat
is a zeneoktatás feltételeinek megfelelő hangszigeteléssel látják majd el,
az épület udvarában található, üresen
álló épületrészben pedig hangversenytermet alakítanak ki. Az épület
átadása 2019 közepére várható.
w w w. er z s eb e t var os . hu
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Erzsébetvárosban immár
hagyományosan minden
évben megrendezik
az Erzsébetvárosi Zöld7 elnevezésű programsorozatot
a környezettudatosság
jegyében. Április 20. és 27.
között rengeteg eseményt
szerveztek az érdeklődő
kerületieknek, kicsiket,
nagyokat és családokat is
vártak több helyszínen.

Aktuális

Aktuális

Erzsébetvárosi
Zöld7
15

Április 20-án a Klauzál teret takarították az önkormányzat dolgozói,
kerületi iskolások segítségével. Emellett megtisztult az iskolák környéke
is, ehhez az önkormányzat takarító
eszközöket, pólót, az energiapótláshoz
pedig csokit is biztosított a résztvevő
diákoknak.
A Klauzál téren a munka mellett
alkothattak is a tanulók, hiszen meg
kellett festeni a kerület legnagyobb
óriás poszterét. A játszótér kerítésére
több, egyenként 5 négyzetméteres,

előrajzolt, környezettudatos témájú
PVC molinót függesztettek ki az
önkormányzat munkatársai, melyeket
a gyerekek/felnőttek kedvük szerint
festhettek ki akrilfestékkel, ezt az
ecsettel együtt a szervezők biztosították a helyszínen.
Délután is folytatódott a program,
melyre már a felnőtteket is szívesen
várták, hiszen a felelős kutyatartásról
volt szó, de láthattak az érdeklődők
zenés kutyás bemutatót is, és részt
vehettek a közösségi tervezésben a

Évek óta nagyon népszerű a gyermekek körében a tavaszi virágültetés

kerületi kutyás stratégia megalkotásához, és volt kézműves foglalkozás is a gyerekeknek. A Felelős Gazdi programok másnap, április
21-én az Almássy téren is folytatódtak. Ugyanerre a helyszínre a Kanga
Alapítvány jóvoltából egész hétvégére
kitelepült egy állatsimogató is, ahol a
gyerekek testközelből ismerkedhettek
mindenféle két- és négylábúval.
A Bethlen Téri Színház színpadi előadásokkal készült a témában. Április
23-án és 24-én elsősorban a kicsiket
várták az Ann-droid – Egy robotlány
csodálatos kalandjai című előadással.
A 21. századi Pinokkió-átiratban Ann,
a kis robotlány célja az emberré válás,
ehhez pedig földön, vízen, levegőben
rengeteg kaland és megpróbáltatás
árán vezet az út. A robotlány eközben
a legfontosabb emberi erényekkel is
megismerkedik – felnőtteket és gyermekeket egyaránt magával ragadóan.
A nézők szeme láttára egy rajzfilm
elevenedik meg, amiben hús-vér
szereplők mozognak együtt a háttérben futó animációval, így keltve 3D
filmérzetet.

w w w. er z s eb e t varos . hu
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Április 22-én Marica Bábszínháza
a No, megállj csak, Kancsil! című
előadást tűzte műsorra, ezután pedig
kézműves foglalkozáson újrahasznosított anyagokból készíthettek figurákat az érdeklődők, az udvaron pedig
állatsimogatóval készültek a kicsiknek
a szervezők.
Természetesen az ültetési program
idén sem maradt el: a kerület neve-

lési-oktatási intézményei részére ismét
ültetési „egységcsomagot” juttatott el
Erzsébetváros önkormányzata, hogy
saját programjaik közé beillesztve, szabadon választható időpontban tudják
a zöldnövényeket elültetni. Az Oázis
Kertészet által összeállított egységcsomag tartalmaz idénynövényeket,
a megfelelő ültetőföldet, az ültetéshez
szükséges eszközöket és egy interaktív
tájékoztatót is.
w w w. er z s eb e t var os . hu

A tavaszi szünetre hangolódva
az erzsébetvárosi gyerekek
az áprilisi vakációt megelőző
utolsó tanítási napon már
a húsvétra készültek.

Aktuális

Aktuális

Húsvét
a K11-ben
16

17

abszolút kedvenc a Tükörkép, a Fakanál, az Épít a mester és a Számolgató
volt. A közönség önfeledten táncolt,
énekelt, és közös fényképet is készíthettek a zenészekkel. A koncertet követően különleges, színes cukorral szórt
kürtőskaláccsal, üdítővel vendégelték
meg a gyerekeket a szervezők. Az idei
év másik nagy favoritja az állatsimogató volt, itt bárányt, kecskét, óriás
nyulat, naposcsibéket és természetesen nyulakat simogathattak a gyere-

kek. A bátrabbak nemcsak a kerítésen
kívülről csodálhatták meg az állatokat,
hanem be is ülhettek közéjük. Sokan
nevet is adtak a számukra legkedvesebb
nyusziknak. A kézműves foglalkozás
sem maradhatott ki a programelemek
közül. Többféle technika közül választhattak a gyerekek: fából készült tojást,
nyulat festhettek, de a hagyományos
tojásfestés mellett a legnagyobb sláger
a csillámporral díszített tojás volt idén.
A kicsiknek középiskolás diákok segí-

tettek az alkotásban, akik ugyanolyan
lelkesedéssel ragadtak ecsetet, mint a
kisiskolások. Vattamány Zsolt polgármester minden gyermek és kísérő
számára egy-egy jelképes ajándékkal
köszönte meg a részvételt, és kívánt
kellemes húsvéti ünnepeket.
A rendezvény szervezői remélik,
hogy mindenki boldogan, élményekkel gazdagon tért haza, és kellemesen,
családias légkörben töltötte a húsvéti
ünnepet.

Erzsébetváros önkormányzata ebben az évben
is a K11 Művészeti és Kulturális Központban
látta vendégül a kerületi iskolák tanulóit húsvét
alkalmából. A március 28-án, délelőtt érkező
gyerekeket dr. Bajkai István alpolgármester
fogadta, aki a húsvéti hagyományokról és azok
fontosságáról, valamint a böjti időszakról és az
ünneppel kapcsolatos gyermekkori élményeiről
mesélt a hallgatóságnak. Délután dr. Vető Marietta alpolgármester asszony köszöntötte a kisiskolásokat. Beszédében kiemelte, hogy Erzsébetváros vezetése fontosnak tartja, hogy minél több
ilyen programlehetőséget biztosítson a kerületi
gyermekek számára, és örömét fejezte ki, amiért
idén is szép számban látogattak el a húsvétváró
eseményre.
A már hagyománnyá vált rendezvényen
a kiváló hangulatról az Apacuka zenekar gondos
kodott, ismert slágereiket a gyerekek többsége
az együttessel együtt énekelte. Dalaik közül az
w w w. er z s eb e t varos . hu
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A Budapest 5. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság 39/2018. (IV.04.) határozata
Az Erzsébetváros újság 2018. március 29-i lapszámában megjelent egyes cikkekkel kapcsolatban kifogás érkezett a Budapest 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz. A bizottság az alábbi számon nyilvántartott
határozatot hozta meg az ügyben, melynek rendelkező részét
ezúton tesszük közzé.
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A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű,
teljes munkaidejű foglalkoztatás.
A munkavégzés helye: Budapest, VII. kerület közigazgatási
területe
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, Közterület-felügyelő OKJ,
vagy rendészeti középfokú végzettség
• Büntetlen előélet
• Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány
• Magyar állampolgárság
• Cselekvőképesség
• Munkaköri alkalmasság

A Budapest 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság (továbbiakban: Bp. 5. OEVB) a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:
Ve.) 214. § (1) bekezdésében, valamint a 297. § (1) bekezdés
b) pontjában megállapított hatáskörében eljárva dr. M. Sz. A.
által benyújtott kifogás tárgyában 4 igen szavazattal meghozta
a következő határozatot:

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A Bp. 5. OEVB a kifogásnak helyt ad, és megállapítja
a Ve. 2.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti alapelv megsérté
sét, továbbá kötelezi a médiatartalom-szolgáltatót, hogy
a határozat rendelkező részét a legközelebbi lapszámban,
a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé.

További felvilágosítást kérhető: Biró Eszter személyzeti
előadó (tel.: 06 20 745-1937)

Jogállás, illetmény és juttatások:
Min. 270 000 Ft, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései irányadóak
Benyújtandó irat:
Kttv.176.§ (4) bekezdés) a törvény által meghatározott adattartalommal önéletrajz

A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton a biroeszter@evkf.hu e-mail címre.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 5. 31.

KÖSZÖNÖM!
NÖM!

Negyedmillió kilométert
futottak a 33. Telekom
Vivicittá Városvédő Futáson
A 33. Telekon Vivicittá
Városvédő Futás
második napja a
közép- és hosszú távok
szerelmeseit várta, és
persze azokat is, akik
először tették próbára
magukat 10 km-en
vagy a félmaraton
21 km-es távján.
A kétnapos eseményre
több mint 28 000
nevezés érkezett, ebből
a klasszikus Vivicittá
10 km-es számra
6 ezren jelentkeztek,
míg 1500 volt az első
félmaratonjukat
teljesítők száma.

DR. OLÁH LAJOS
45.85%-OS
szavazati aránnyal

2018–2022 KÖZÖTT
Erzsébetváros országgyűlési képviselője
Várjuk hívását: 06-30-709-11-02
facebook.com/drolahlajos
drolahlajos@dkp.hu

Én ebben az új ciklusban is
Erzsébetváros minden
lakóját képviselni fogom!

RÉSZLETEK A KÉPVISELŐI HÍRADÓ 8. OLDALÁN
w wOlah_feloldal_vegso.indd
w. er z s eb e t varos . hu
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A Budapest 5. számú Országgyűlési Egyéni Választó
kerületi Választási Bizottság 39/2018. (IV.04.) határozata

Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága
felvételt hirdet közterület-felügyelői
munkakör betöltésére

19
A bemelegítést Béres Alexandra fitnesz
világbajnok vezényelte: közel 8500 egyéniben, 2600 párban és trióban nevező
várta, hogy elindulhasson a félmaratoni
távon, melynek szakaszos rajtja fél órán
át tartott a Margitszigeten. A mezőnyt
Liu Shaolin Ado, a hazánk első téli
olimpiai aranyérmét szerző gyorskorcsolya váltó tagja indította dudaszóval, aki
szintén beállt a futók közé az Őrzők Alapítványért félmaraton trió tagjaként.
Az élbolyt alkotó atléták élsportolókhoz méltóan teljesítették a 21 kilométert,
számukra ez remek felkészülési lehetőség volt az előttük álló versenyekre.
A félmaratoni táv férfi győztese a tavalyi
2. helyezett Galamb Csaba lett, aki megküzdött a szembeszéllel, de az utolsó 2
kilométeren begyújtotta rakétáit. A nőknél a második gyermeke születése után
visszatérő Erdélyi Zsófia volt a leggyorsabb, másodikként norvég futónő
érkezett célba, míg a harmadik Szerencsi
Ildikó lett.
A közel 11 ezer félmaratonista induló
közül a legidősebb a 79 éves Richter
Ferenc volt. Sokan futottak babakocsival, ami külön kihívást jelentett, és
az érdekes jelmezekből sem volt hiány.
Kovács István Kokó, Lisztes Krisztián
49-szeres futball-válogatott és Pásztory Dóra paralimpikon úszó is büszke
egyéni teljesítői voltak a távnak. Az idei
év újdonsága a félmaraton trió, mellyel
a csapatok évről évre növekvő igényét

szolgálták ki. Verrasztó Dávid ezüstérmes világbajnok úszó is egy trió befutója
volt. Az Aranyélet triója (Ónodi Eszter,
Kovács Lehel, Thuróczy Szabolcs) is a
mozgás örömével tért haza, ráadásul számukra a színpadi kondícióhoz is remek
edzés a futás.
A klasszikus Vivicittá távnak számító
10 km-es mezőny 13 órakor indult, közel
6000 futó állt a rajtzónában. Az idei
férfi első helyért szoros küzdelem alakult ki, a győztes Józsa Gábor olimpikon
maratonista, aki épphogy túllépte a fél
órát. Ideje: 31:10. Őt csupán 6 másodperccel lemaradva követte Koszár Zsolt. Harmadikként Tugyi Levente érkezett célba.
A nőknél Bragmayer Zsanett 36:40-es
idővel nyert, a második helyen a mexikói Yazmin Vallejo ünnepelt, és a tavalyi
győztes, Ohn Kinga végzett a 3. helyen.
Még soha ennyi nemzet nem futott
együtt Budapesten: 84 országból és 1150
magyar településről regisztráltak a tavasz
legnépesebb futóünnepére. A legtöbben
Németországból neveztek, de érkeztek
Új-Zélandról, Kongóból és Indonéziából
is. A két nap alatt a 10 különböző táv
és a tökéletesnek mondható hőmérséklet pompás lehetőséget nyújtott a közel
30 ezer résztvevőnek, hogy átélje a futás,
a mozgás, a sportos közösség adta egyedi
élményeket. Mind a többszörös, mind
az első versenyüket teljesítő futókat
szeretettel várják az év további futóeseményein is.
w w w. er z s eb e t var os . hu
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A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányságának nyomozói és
körzeti megbízottjai sikeresen
beazonosították és elfogták egy
bűnözői csoport tagjait, akik
sorozatban törtek be, illetve surrantak be erzsébetvárosi lakásokba és vendéglátóhelyekre.
A három férfiból álló társaság ez év január 30-án éjjel
lefeszítette egy Klauzál utcai
étterem gazdasági bejáratának
lakatját, a bent talált széfet
kinyitotta, és abból több százezer forint készpénzt lopott el.
Másnap hajnalban egy
Wesselényi utcai hotel nyitva
hagyott ablakán másztak be,
majd az egyik szobából egy
válltáskát vettek magukhoz, a
benne lévő pénzzel, iratokkal
és bankkártyákkal.

Február 1-jén reggel egy
Dohány utcai hotel egyik szobájába mentek be, ahonnan a
szállóvendég táskáját, ékszereit,
mobiltelefonját és bankkártyáit vitték el. Ugyanekkor egy
másik szobából egy kabátot és
egy útlevelet, illetve a recepcióról egy pénztárcát is eltulajdonítottak.
Február 21-én a csapat egy
motelt szemelt ki magának,
ekkor a Rákóczi úton. A recepció ajtaját benyomták, majd a
széfet megpróbálták kiemelni
a helyéről, ez azonban nem
sikerült nekik. Ugyanebben
az épületben besurrantak egy
apartmanba is, ahonnan egy
mobiltelefont zsákmányoltak.
Az eljárás során a nyomozók
megállapították, hogy a trió

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

Rendőrségi hírek
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nemcsak a VII. kerületben,
hanem Józsefvárosban is tevékenykedett, ahol újév napján
egy laptopot loptak el egy
lakásból.
A rendőröknek több olyan
térfigyelő és biztonsági kamera
felvételeit is sikerült beszerezniük, melyeken látszik az
elkövetők mozgása. A lefolytatott helyszíni szemlék, tanúkihallgatások és adatgyűjtések
eredményeként a banda tagjait
a körzeti megbízottak elfogták.
A nyomozók az elkövetőket
gyanúsítottként hallgatták ki,
és a csoportot vezető férfit a
bíróság előzetes letartóztatásba
helyezte.

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 telefonszámon elérhető a lakosság
számára.
A turisztikai szezonban Erzsébetváros Rendészeti
Igazgatósága belső-erzsébetvárosi irodájában
(Király utca 21., bejárat a Kazinczy utca felől) lehetőség van
személyesen bejelentést tenni.
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ÉLETSTÍLUS, A MI JÁR ÖNNEK
“A z értelem akkor kezd élesen látni, mikor a szem ereje tompulni kezd.” (Platón)

22

A Rege Residence Szépkorúak Otthonában egy teljesen új, izgalmas életstílust
kínálunk 65 év felettieknek, ami a függetlenség megtartása mellett biztonságos,
egészséges, kényelmes, élményekkel, vonzó programokkal teli, napi gondoktól
mentes életet biztosít.
Hol helyezkedik el pontosan a Rege Residence Szépkorúak Otthona?
A budai oldalon, a II. kerületben, a Hárshegy lábánál fekszik, egyszerre megfelelve a
nagyváros vonzó közelségének és az egészséges környezet feltételeinek. Budapest
gyönyörű épületei, termálfürdői, gazdag színház, kiállítás és fesztivál kínálata Jó
lehetőséget kínál a kultúra iránt érdeklődőknek illetve a Budai Hegység túra
FISCHER GYÖRGY (64) - A REGE RESIDENCE VEZÉRIGAZGATÓJA,
útvonalai, barlangjai a természet szerelmeseit vonzzák.
TÖBB MINT 40 ÉVES SZÁLLODAIPARI MÚLTTAL A HÁTA MÖGÖTT
A Rege név ismerősen cseng számomra, volt egy ilyen nevű divatos szálloda,
IRÁNYÍTJA AZ INTÉZMÉNYT.
nemde?
Igen, ezt a 80-as években épült szállodát újítjuk fel 21. századi elvárásoknak megfelelően. Külsőleg szigetelést, „új ruhát” kap az épület, kicseréljük a víz-,
villanyhálózatot, fűtést, nyílászárókat, hideg, meleg burkolatokat, szanitereket stb. Összességében szinte teljesen új épület várja a beköltözőket.
A nyitást 2018 végére tervezzük, de az érdeklődőket szeretettel várjuk már most a helyszínen, egy bemutató szoba és a lobby megtekinthető.
Miért éppen a szépkorúakat célozták meg?
A WHO szerint a világ 60 év feletti népességének aránya 2000 és 2050 között 11-ről 22%-ra nő. Társadalmunkban egyre égetőbb kérdéssé válik, hogy az emberek
milyen minőségben élik le életük utolsó harmadát: hiszen nem az élet puszta meghosszabbítása, hanem minél tartalmasabb kitöltése a cél. A teljes élet egyik
legfontosabb velejárója a tevékenység, a fizikai és szellemi aktivitás, egészen a késő öregkorig. Célokra, inspirációkra van szükség, megmérettetésre és
sikerélményekre, örömökre és elismerésre.
Mire helyezik a hangsúlyt az idősek ellátása során?
A sikeres öregedés feltételei közé soroljuk az önállóság megtartását, ezért
kínálunk hotelszolgáltatást. Lakóink szabadon járhatnak-kelhetnek, önállóan
szervezve életüket. Mi háttérben maradunk, de ha kell, segítünk ügyes-bajos
dolgaikban. Lehetőséget kínálunk, nem kötelezettséget!
Mindenki számára fontos a biztonság. Nálunk 24 órás biztonsági és
nővérszolgálat lesz, így teremtve meg az intézeten belüli nyugodt életet.
Hangsúlyozzuk az egészségmegőrzés fontosságát, ezért biztosítjuk a residencen
belüli többórás orvosi ellátást.
A napi 5x-i egészséges étkezés kiemelt fontosságú az egészség megtartásában,
mi elismert séfet alkalmazunk ennek elérése érdekében. Diétás igényeknek is meg
tudunk felelni, gluténmentes, cukormentes vagy akár vegetariánus étkezést is
tudunk biztosítani.
Kulcsfontosságú a szellemi aktivitás megőrzése. Többféle tanfolyamot, kulturális
ÉTKEZŐ
programot, kirándulást tervezünk. Szerződést kötünk jegyirodákkal, így
vendégeink könnyedén eljuthatnak színházakba, koncertekre, vagy akár az
Operába.
Ma már elfogadott tény, hogy a mindennapi fizikai aktivitás meghosszabbítja az életet. Sokféle divatos mozgásformát adaptálunk szépkorúak részére fitness
termünkben és uszodánkban. Terveink között szerepel, hogy egyebek mellett jóga órákat, vízi gimnasztikát, Nordic Walking sétákat, tangó esteket szervezünk.
A pozitív jövőképet az élénk társasági élettel a közösségi érzés biztosításával érjük el.
Segítünk megkeresni azt a tevékenységet, ami a mindennapi örömöt biztosítja lakóink számára, így kipróbálhatják például a festést, ékszerkészítést, tarthatnak
előadást, élménybeszámolót, stb.
Milyen típusú elhelyezést kínálnak?
Egy vagy két szobás berendezett apartmanjaink 22 és 35 nm közöttiek, de
természetesen különleges igényeknek is igyekszünk megfelelni.
Milyen árkonstrukciókat dolgoztak ki?
A belépési ár 15 és 35 millió forint között mozog, a szoba méretétől, tájolásától stb.
függően. A havi díj a bérleti jog megvásárlása esetén 350 ezer Ft körül alakul.
Amennyiben nem kívánják megvásárolni a jogot,- erre is van lehetőség - úgy a havi
ellátás várható költsége 850 ezer Ft lesz.
A foglalások már megkezdődtek és várjuk a további érdeklődőket.
Mitől különlegesek Önök?
Egyrészt, épületünk fantasztikus lehetőséget kínál a minőségi közösségi létre.
Gondolok itt a nagyméretű klubhelyiségekre, könyvtárra, kávézóra, sörözőre,
uszodára, fitness teremre, kertre stb.
Másrészt, programunk biztosítékát managementünkben látom. Nem megszokott,
főleg nem Magyarországon, hogy vendéglátási, turisztikai és fizioterápiában járatos
TÁRSALGÓ A LOBBYBAN
szakember adja tudását és tapasztalatát az idősödők minőségi ellátásáért.
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BUDAPEST a nyolcadik legvonzóbb város a külföldre települő nyugdíjasok számára a Forbes 2017. évi listája
szerint.
A „Rege Residence – Szépkorúak Otthonában” magas színvonalú, szállodai elhelyezést kínálunk Budapest
zöldövezetében, a II. kerület csendes részén,
nagykövetségek, rezidenciák szomszédságában,
ahonnan a Belváros is könnyen elérhető.
Célunk,
hogy
biztonságos,
kellemes
környezetben élvezze a nyugdíjas élet kényelmét
és nyugalmát, a mindennapi gondokat levesszük
válláról.
Kiváló és gondos csapat, színvonalas elhelyezés,
kitűnő konyha, változatos, igényes szabadidős és
sport programok, minőségi orvosi ellátás várja
Önt!

Amit kínálunk (a teljesség igénye nélkül):
- független, önálló életvitel
- 24 h recepció, nővér és biztonsági szolgálat
- napi ötszöri étkezés
- uszoda, szauna, jacuzzi
- fitness és tornaterem
- étterem, söröző, kávézó
- könyvtár
- clubszoba
- imaszoba
- naponta különböző sport programok
- naponta különböző kulturális programok
- kirándulások
- irodalmi, színházi és zenei események
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STUDIO DELUXE

REGE KERT

Egy kávé és egy sütemény mellett
szeretettel várjuk a részletekkel.
Foglaljon időpontot egy személyes
találkozóra a hét minden napján
8-20 óráig a +36 80 300 100 -as számon!

Lépjen kapcsolatba Velünk !
Cím: 1021 Budapest, Pálos u. 2.
Tel: +36 80 300 100 (ingyenesen hívható)
www.regeresidence.hu | info@regeresidence.hu

Er z s éb e t vá r os 201 8 . á pr ilis 26 .

Hirdetés

Hirdetés

A II. kerület egy különleges, időskorúak számára kialakított intézménnyel
gazdagodik. A fejlesztésről Fischer György, a Rege Residence vezérigazgatója
tájékoztatta lapunk olvasóit.
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Hamarosan nyílik az első
kutyás élménypark a Ligetben
A kutyák nemcsak szabadon szaladgálhatnak,
de játszóteret is kapnak
Sétálni, játszani, szabadon

PROGRAM
A háromórás hajóút alatt vendégeink kellemes hangulatban gyönyörködhetnek
meseszép fővárosunkban, mialatt sós- és édes aprósüteménnyel kínáljuk őket,
továbbá szendvicsekkel (2 db/fő), üdítőitalokkal és kávéval is készülünk, valamint
ízlés szerint egy pohár sört vagy bort választhatnak vendégeink.

hetik magukat a megújuló
Ligetben. Élményparkokat

A programon a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ nyugdíjas
korú ellátottjai és az Erzsébetváros Kártyával rendelkező kerületi nyugdíjasok
vehetnek részt, előzetes regisztrációt követően.
(A jelentkezőknek nyugdíjas-igazolvánnyal kell rendelkezniük!)

és külön játszóteret is kapnak az ebek, ráadásul csak

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

a „kutyás projekt” részeként

a kutyatartókat képviselő
szervezetek javaslatai.
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Ingyenes koncert az Idősek programsorozat keretében
Erzsébetváros Önkormányzatának támogatásával a Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató Központ sok szeretettel meghívja a kerületben
élő szépkorúakat egy zártkörű koncertre.
IDŐPONT:
2018. május 17. (csütörtök) 14.00-14.45
GYÜLEKEZŐ: 13.30-13.55
HELYSZÍN:
ERÖMŰVHÁZ Díszterem (1077 Budapest, Wesselényi u. 17.)

A koncert fellépője:

Molnár Antal Zeneiskola Növendékei
A belépés díjtalan, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni, valamint bővebb tájékoztatást kérni a Humán Szolgáltató Központ
Projekt Irodájának munkatársaitól lehet a következő elérhetőségeken:
Tel.: 06 1/ 283 4891, E-mail: projektcsoport@bjhuman.hu
A programon a Humán Szolgáltató Központ nyugdíjas korú ellátottjai és
az Erzsébetváros Kártyával rendelkező kerületi nyugdíjasok vehetnek részt.
Amennyiben Ön tagja valamelyik kerületi idősek nappali klubjának,
részvételi szándékát jelezheti a klub gondozójánál is.
A férőhelyek limitáltak, a részvételt a jelentkezések sorrendjében tudjuk biztosítani.

Sok szeretettel várunk minden kerületi nyugdíjast!

félezer négyzetméterrel nőtt
során pedig érvényesültek

Erzsébetváros Önkormányzatának támogatásával a Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató Központ sok szeretettel meghívja
a kerületben élő szépkorúakat egy dunai sétahajózásra.

MEGHÍVÓ

Amennyiben Ön tagja valamelyik kerületi idősek
nappali klubjának, részvételi szándékát jelezheti a klub
gondozójánál is. A férőhelyek limitáltak, a részvételt
a jelentkezések sorrendjében tudjuk biztosítani.

Ötvennél is több civil szervezet vesz
részt javaslataival a Liget megújításának finomhangolásában. De kevesen
közreműködnek olyan alaposan,
mint az EB-OVO Közhasznú Egyesület, a budapesti kutyásokat képviselő közösség, mely a Liget Budapest
Projekt megbízásából közvéleménykutatással és hatástanulmánnyal is
alátámasztotta javaslatait. Magyarországon ez volt az első közparkról
készített tanulmány, amely a kutyatartásból adódó közösségi szempontok alapján vizsgálta a parkhasználatot. A több mint százoldalas kutatás
objektív szempontokkal támasztja
alá, hogy a Városliget a felelős budapesti kutyatartók egyik meghatározó
helyszíne a Margitsziget, a Hajógyári-sziget és a Népliget mellett.
Ezek alkalmasak ugyanis a szabad
sétáltatásra, itt éli meg kutya és gazdája a korlátlan szabadságot, a póráz
nélküli séta és a természet élvezetét.
A tanulmány alapjául szolgáló
kérdőívet csaknem ötezren töltötték
ki, akiknek csaknem fele nem kutyás
parkhasználó. A városi kutyázás
szabályozását így a ligethasználók
széles körének véleménye, szokásai,
kérései alapján lehetett kialakítani.
Alapvető kívánalom volt a szabad
kutyázás lehetőségének megtartása,

a kutyafürdető és a családi kutyás
park is, illetve megfogalmazódott
az integrált időtöltés fontos igénye
is, amelynek keretében gyerekek,
kutyák, kutyások és nem kutyások
találkozhatnak. Az integrált családi
játszótér is teljesen jogos kívánalom
volt, ahol gyerekek, kutyák, szülők
együtt tölthetik szabadidejüket.
Kiderült, hogy a nem kutyások
zömének semmi kifogása a „szabad
kutyázás” ellen a Városligetben, ők is
szívesen találkoznak kutyákkal. Ez a
kutyások részéről felelős kutyatartást
követel meg, a kulturált parkhasználat alapvető normáinak betartását:
ne legyen utánuk piszok, a kutyusok ne zavarjanak, hanem segítsék
az egymással való kommunikációt,
lehessenek örömforrások a ligetlátogatók közösségében.
A parkmegújítás keretén belül
lebontották a Hermina úti volt állat
orvosi rendelő romos és használaton
kívüli épületeit, valamint eltávolították az épületek közötti és körülötti
beton és aszfaltburkolatot. Erre a
területre épült az első kutya-élménypark, amely több mint 5000 négyzetméterrel növelte meg a park zöldterületét. A kutyás élménypark műszaki
átadása-átvétele megkezdődött, és
már a próbaüzem is elindult.
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MOZGÁSCENTRUM
Minden korosztály számára
változatos programok
szakképzett oktatók
FITTBALL TRÉNING
vezetésével
Csütörtök
10.30–11.30
AUTOGÉN TRÉNING
– RELAXÁCIÓ
Hétfő
16.30–17.30

STRETCH DANCE –
NŐI ESZTÉTIKUS
TÁNC
Kedd
17.00–18.00

LÚDTALP ÉS TARTÁSJAVÍTÓ
TORNA GYERMEKEKNEK
Kedd
15.30–16.30

ALAKFORMÁLÓ
TORNA
Csütörtök
9.00–10.00

MODERN TÁNC
5–8 ÉVES
GYERMEKEKNEK

GERINCTORNA
LATIN FITT DANCE

Szerda
16.00–17.00

Szerda
17.00–18.00

Hétfő
15.00–15.45
Csütörtök
16.30–17.15

KISMAMA TORNA

A részvétel minden VII. kerületi
lakos számára térítésmentes!
Előzetes bejelentkezés szükséges!

KARDIOLÓGIAI
TORNA
Csütörtök
17.15–18.00

Csütörtök
15.00–16.00

Érdeklődni és bejelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
MOZGÁSCENTRUM
Cím: 1071 Bp., Lövölde tér 7. (Bejárat a Király utca felöl)
Kövessen minket Facebook –on is, hogy azonnal
Telefon: 06-1/321-0635
értesüljön programjainkról:
E-mail cím: mozgascentrum@bjhuman.hu
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www.facebook.com/egeszsegfejlesztesipont
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gazdáik egyaránt jól érez-

a zöldterület. A tervezés

Ingyenes Sétahajózás
az Idősek programsorozat keretében

IDŐPONT:
2018. május 23. (szerda), 10:30-13:30
GYÜLEKEZŐ: 9:45-10:00
HELYSZÍN:
Zsófia Rendezvényhajó
1052 Budapest, Petőfi tér 9-es számú kikötő
ÚTVONAL:
Petőfi tér – Margitsziget – Nemzeti Színház – Petőfi tér

szaladgálni – a kutyák és
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Budapest,
2018. május 26.
Honnan

Hova

Érkezés

Szentmise

1

7:30

8:00

Máriabesnyő

Kerepes ill. Fót

18:30

19:00

2

7:00

7:30

Csillaghegy

Fót

18:30

19:00

3

7:00

7:30

Csillaghegy

Máriaremete

18:30

19:00

4

7:00

7:30

Farkasrét

Máriaremete

18:30

19:00

5

7:00

7:30

Farkasrét

Nagytétény

18:30

19:00

6

7:00

7:30

Soroksár

7

7:00

7:30

Soroksár
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Médiatámogatók:
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www.elorozsafuzer.hu
www.facebook.com/elorozsafuzer
google.com/+ElorozsafuzerHu

Szeretettel kérjük anyagi támogatását az Élő rózsafüzér zarándoklat megszervezéséhez.
Számlaszám: CIB Bank 11100908-19143138-36000001,
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS
KÖZPONT

2018. április havi programok

Cím: 1075 Budapest, Király utca 11.
e-mail: k11muvkozpont@gmail.hu • Tel.: 06 (1) 788-8139

ÁPRILIS
27. péntek
¡ 17.00–19.00
Korhatártalanul klub Endrei
Judittal
28. vasárnap
¡ 9.00–13.00
Vonzás, vágy, sóvárgás – képzőművészeti élménypedagógiai
program

12. szombat
¡ 9.00–13.00
Folyamat vagy pillanat
Képzőművészeti élménypedagógiai program mozgássérülteknek
¡ 21.00–2.00
Latin táncház
14. hétfő
¡ 18.00–23.00
Játszóház project
18. péntek
¡ 18.00–
A Hoppál Mihály Band és vendégei

30. hétfő
¡ 18.00–23.00
Játszóház project
Többnyire huszonéves fiatalok,
21. hétfő
minden hétfőn este, a „bulinegyed”
18.00–23.00
kellős közepén, társasjátékoznak,
Játszóház project
beszélgetnek, játszanak!

MÁJUS
7. hétfő
¡ 18.00–23.00
Játszóház project

10. Csütörtök
¡ 19.00–
Hogyan ne dögöljünk meg?
Laár András előadása
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28. hétfő
Játszóház project
31. csütörtök
19.00–
A Kamara Rock Trió koncertje
Árpádi László (ének, gitár)
Gay Tamás (ének, szintetizátor)
Laár András (ének, gitár)

3. csütörtök
¡ 18.00–
Az iszlám – P. Szabó József
újságíró előadása
5. szombat
¡ 15.00–
A 10 éves PRESTO Kamaraegyüttes jubileumi koncertje
anyák napja alkalmából
6. vasárnap
¡ 10.30–
CSENGŐ-BONGÓ – játékos
hangszerismertető sorozat óvodások és kisiskolások számára
7. rész: cselló, bőgő
¡ 15.00–
„Édesanyám lelkem…” címmel
a Takács Béla Zenebarát Kör
zenés délutánja
8. kedd
¡ 15.30–17.00 és 18.00–19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam
(folyamatos bekapcsolódás
lehetséges)

15. kedd
¡ 15.30–17.00 és 18.00–19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam
(folyamatos bekapcsolódás
lehetséges)

INGYENES DUNAI SÉTAHAJÓZÁS

A CSALÁDOK PROGRAMSOROZAT KERETÉBEN

16. szerda
¡ 17.30–
Tamási Orosz János új kötetét
bemutatja a szerző és Tóth
Sándor író, költő
A Művészetbarátok Egyesületének rendezvénye

Erzsébetváros Önkormányzatának támogatásával a Bischitz Johanna Integrált
Humán Szolgáltató Központ sok szeretettel meghívja a kerületben élő családokat
egy vendéglátással egybekötött dunai sétahajózásra. A résztvevők között értékes
tombolanyereményeket sorsolunk ki.
IDŐPONT:
2018. június 9. (szombat), 10:30-13:30
GYÜLEKEZŐ: 9:45-10:00
HELYSZÍN:
Zsófia Rendezvényhajó
1052 Budapest, Petőfi tér 9-es számú kikötő
ÚTVONAL:
Petőfi tér – Margitsziget – Nemzeti Színház – Petőfi tér

22. kedd
¡ 15.30–17.00 és 18.00–19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam
(folyamatos bekapcsolódás
lehetséges)

A belépés díjtalan, azonban előzetes regisztrációhoz kötött!

A programon a kerületben élő családok és/vagy Erzsébetváros Kártyával rendelkezők
vehetnek részt, előzetes regisztrációt követően.
(A jelentkezőknek kerületi lakcímmel kell rendelkezniük!)
A programmal kapcsolatban bővebb információt kérni, illetve regisztrálni
a Humán Szolgáltató Központ Projekt Irodájának munkatársainál lehet az alábbi
elérhetőségeken: TEL.: 06 1/283-4891, E-MAIL: projektcsoport@bjhuman.hu

23. szerda
¡ 17.30–
Pilinszky Jánosról vall Koppány
Zsolt kritikus
A Művészetbarátok Egyesületének rendezvénye

A férőhelyek limitáltak, a részvételt a jelentkezések sorrendjében tudjuk
biztosítani. A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
www.bjhuman.hu, facebook.com/bjhuman

11. péntek
¡ 19.00–
„Chopin és Liszt – két jó barát”
Hegedűs Endre Kossuth- és
Liszt-díjas zongoraművész
hangversenye

30. szerda
¡ 17.30–
A Hungarovox Kiadó Ünnepi
Könyvheti köteteinek bemutója
A Művészetbarátok Egyesületének rendezvénye
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Belépő: 1500 Ft elővételben, 2000 Ft a helyszínen!

Chopin
és Liszt

25. péntek
¡ 10.00–19.00
Erzsébetvárosi gyereknap
a Klauzál téren
29. kedd
¡ 15.3–17.00 és 18.00–19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam
(folyamatos bekapcsolódás
lehetséges)

Időpont: 2018. május 31., 19 óra

konc

Helyszín: K11 Művészeti és Kulturális Központ
(1075 Budapest, Király utca 11.)

24. csütörtök
¡ 11.00–13.00
„Utazó” teaház
Előadó: dr. Tóth József történész

10. csütörtök
¡ 18.30–
Játsszunk operát! – Zelinka
Tamás ismeretterjesztő előadássorozata kíváncsi zenekedvelőknek
4. rész: Krimi az operaszínpadon

Kamara Rock Trió
ert

– két jó barát
Hegedűs Endre

Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész
hangversenye

Közreműködik:

Hegedűs Katalin
zongoraművész

2018. április havi programok
Cím: 1077 Budapest, Csányi utca 5. • www.erzsitt.hu
e-mail: csanyi5@eromuvhaz.hu • Tel.: 06 (1) 369-3688

ÁPRILIS
26. csütörtök
¡ 19.00–
A ZSERklub és a MAZSIKE közös
filmklubja: A LAKÁS
MÁJUS
10. csütörtök
¡ 18.00–
Schindler 25 – a film bemutatójának 25. évfordulójára emlékezünk
fimrészletekkel, beszélgetéssel,
élő zenével

17. csütörtök
¡ 18.00–
Féner Tamás fotóművész kiállításának megnyitója
¡ 20.00–
A ZSERklub és a MAZSIKE közös
filmklubja: Volt egyszer egy
Németország
31. csütörtök
¡ 20.00–
A ZSERklub és a MAZSIKE közös
filmklubja: Foxtrott
Er z s éb e t vá ros 201 8 . á pr ilis 26 .

Időpont:

2018.
május 11.
19 óra

Helyszín:

ERöMŰVHÁZ Díszterme
1077 Budapest, Wesselényi utca 17.

Er z s éb e t vá r os 201 8 . á pr ilis 26 .

Belépők elővételben, a helyszínen
és a jegy.hu-n válthatók.
Teljes ár: 1.500 Ft
Diák, nyugdíjas ár: 1.000 Ft
Az előadás szünetében
szabadon látogatható
a 3. emeleti Négyszoba Galéria
Marianna Serocka: Versailles is over!
című kiállítása.

HIRDETÉS

9. szerda
¡ 18.00–
Orosz László ”Isteni színjáték”
című kiállításának megnyitója

26. szombat
9.00–13.00
Monotonitás mint mókuskerék
Képzőművészeti élménypedagógiai program mozgássérülteknek

2. szerda
¡ 17.30–
Az olasz himnusz és költője
Madarász Imre előadása
A Művészetbarátok Egyesületének rendezvénye

Ajánló

Ajánló

Szakasz Gyülekező Indulás

e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu • Tel.: 06 (1) 413-3550, 06 (30) 915-2059

* A belépőjegyek áráról érdeklődjön telefonon vagy személyesen!

hazánkért, Budapestért,
Budapest körül,
9 szakaszban

Meghívó

Cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 17. • www.eromuvhaz.hu

“

12. ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR
ZARÁNDOKLAT

2018. május havi programok

“

„Oltalmad alá futunk...”

A programmal kapcsolatban
érdeklődni lehet:
info.eromuvhaz@gmail.com
+36 1 413 3550
eromuvhaz.hu
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s zo l g á ltatá s

•

2 000 000 Ft egyszeri összeget,
plusz havi életjáradékot fizetnék
élete végéig idős úrnak vagy
hölgynek budapesti ingatlanra.
Megbízható leinformálható magánszemély vagyok. Tel.: +36 (20)
318-4880

i n g at l a n

•

á l l á s

19–20. századi magyar és kül
földi művészek festményeit
keressük megvételre készpénzért gyűjtők, befektetők részére. Nemes Galéria 1024 Szilágyi
Erzsébet fasor 3. Tel.: 06 (1)
302-8696, mobil: 06 (30) 9492900, e-mail: nemes.gyula@
nemesgaleria.hu

Hirdetés

Vízszerelés, villanybojlerek
vízkőtelenítése, javítása, fürdőszobák, wc-k javítása, felújítása,
szerelvények cseréje, felszerelése,
anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 (30)
447-3603
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
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Szabó Balázs vállalja kémények
belső marását, bélelését teljes körű
ügyintézéssel. Tel.: 06 (20) 264-7752

•

r ég i s ég

•

eg é s z s ég

Papír- és fémpénzt, bélyeget,
képesl apot, papírrégiséget,
régiségeket vásárolunk, és árverésre átveszünk. VI., Andrássy út 16.
Tel.: 06 (1) 266-4154. Nyitva: H–SZ:
10–17, Cs: 10–19
Egyetemista lányomnak eladó
emeleti, felújítandó lakást kere
sek. Magánszemély. Tel: 06 (20)
352-2204
Könyvfelvásárlás készpénzért!
Könyvtáros diplomával húsz év
szakmai tapasztalattal. Atticus
Antikvárium Tel.: 06 (20) 931-3773
Gyógypedikűrt-manikűrt vállalok,
hívásra házhoz megyek. Ingyenes
kiszállás. Tel: 06 (30) 242-9507
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, bútormozgatással. Parkettacsiszolás, aljzatk iegyenlítés,
PVC-, szőnyegpadló-lerakás.
Minőségi, precíz munka, mérsékelt
árakon. (Alapítva: 1998) Csapó
György Tel.: 06 (31) 780-6430,
06 (1) 780-3732

•

o k tatá s

Ablakjavítás! www.ajtoablak
doktor.hu 24 éve vállalom kedvező
árakon ablakok, ajtók javítását,
illesztését, zárak cseréjét, festését,
üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! Horváth
Ákos. Tel.: 06 (70) 550-0269
Kéménybélés, szerelt kémény
építés, kondenzációs kazánok bekötése, szakvélemény ügyintézés.
Tel.: 06 (30) 680-6814
Kastélyok berendezéséhez vásá
rolok bútorokat, festményeket,
ezüstöket, porcelánokat, bronzokat,
antik órákat stb., teljes hagyatékot,
első vevőként legmagasabb áron.
A kiszállás díjtalan. Tel.: 06 (20)
280-0151; e-mail cím:
herendi77@gmail.com
Ajtó-, ablakjavítás! Mindenfajta
kapcsolt gerébtokos, bukó-, nyíló-,
tessauer ajtók és ablakok teljes
körű és szakszerű javítását és szi
getelését vállalom! Többéves, magas szintű szakmai tapasztalatt al,
1 év garanciával! 06 (70) 590-1351

Tisztelt Hirdetők!
Hirdetésfelvétel: 1073 Bp., Erzsébet krt. 6.
Hétfőtől csütörtökig 10.00–12.00 óráig
Tel.: 06 (1) 462-3422 (10.00–12.00 óráig) • e-mail: hirdetes@erzsebetvaros.hu

Szeretettel várjuk Önöket!
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