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Május 3-án, pénteken
az ország számos iskolájában
búcsúztak a végzős középiskolások. Az Erzsébetvárosi
Kéttannyelvű Általános
Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola szakács- és pincértanulói is búcsút intettek az
öreg alma maternek. A Dob
utcai iskola szépen feldíszítve
várta a 12-eseket. A ballagók csinosan érkeztek meg
a termükbe. A padjukon egy
szál virág és a batyu várta
őket. Egy rövid osztályfőnöki
óra után elindult a kis csapat
Anna néni és Ági néni vezetésével a tornaterembe, hogy ünnepélyes keretek között elbúcsúzhassanak a volt diáktársaiktól, tanáraiktól, és emlékezzenek az iskolában töltött időkre. Tillinger Péter, az iskola igazgatója biztató
szavakkal engedte útjukra az iskola öregdiákjait. A 11. osztály búcsúztatója után a végzősök kisfilmje hol nevetésre késztette a nézőket, hol pedig könnyeket csaltak szemükbe a visszaemlékezés
percei. Az ünnepi műsor végén a ballagók a termeket végigjárva elbúcsúztak az iskolától. Az udvaron a hagyománnyá vált lufieresztés pedig még egyszer, utoljára csokorba gyűjtötte a „legöregebbeket”, hogy az elengedett léggömbökkel jelképesen ők is elszakadjanak az iskolától, az iskola is
elengedje őket, és az itt megszerzett tudással indulhassanak a kitűzött cél felé.

Örkény Árkád
avató
Felavatták az Örkény Árkádot a VII.
kerületi Madách téren, az Örkény
István Színház előtti részen szombaton. „Innentől fogva tehát ezt a helyet
Örkény Árkádnak hívják. Szép szimbólum, szívünkhöz közel álló, és én
nem látok semmi okot az életműben,
hogy ez valaha, amíg ezek a házak állnak, megváltozzon. Ha megváltozik,
annak nem a szerző lesz az oka, hanem
valami más” – mondta Mácsai Pál,
az Örkény Színház igazgatója az árkád
avatóünnepségén. Vattamány Zsolt,
VII. kerületi polgármester elmondta,
hogy Erzsébetváros büszke arra, hogy
olyan emberek fémjelzik történetét,
mint Örkény István. „Az író nevét őrzi
már egy színház, tavaly az Örkénycentenárium alkalmából a Damjanich
utcában emléktáblát avattunk, ma
átadjuk az árkádot, és az idén is megrendezzük az Örkény Kertet” – sorolta
a polgármester. (Forrás: MTI)
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Varga Imre

Elballagtak a szakács- és
pincértanulók a Dob utcából
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Ballag már a vén diák…
Május 3-án ballagási ünnepség keretében vettek búcsút az alma matertől az Alsóerdősori
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium 13. osztályos tanulói. 34 végzős diák számára
véget ér az iskolás korszak, van, aki 13 évig járt az intézménybe.
Móri Árpádné igazgató asszony Márai Sándor soraival köszöntötte az ünnepelteket:
„Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen közös célban. Igen, az utaknak
értelmük van. De ezt csak az utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt.”
Elmondta, hogy az iskola egyik feladata, hogy felkészítsen arra, hogy mindenki megtalálja a maga ösvényét, országútját vagy néha zsákutcáját. Reményét fejezte ki, hogy a
tanulók a gimnáziumi évek alatt nemcsak a tudást szerezték meg, hanem a tájékozódás és a
döntés képességét is, amelyre az útkeresés során szükségük lesz. A ballagási ünnepség zárásaként az idén először fáklyás felvonulással búcsúztak az iskolától a végzős
tanulók. A ballagás utáni
hétfőn a magyar nyelv
és irodalom tantárggyal
kezdődött az érettségi. Az
idén összesen 83 tanuló
érettségizik az intézményben, hiszen a diákoknak
ez évben még lehetőségük
van előrehozott vizsgát
tenni. Sok sikert kívánunk
nekik!
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Csökkennek a szociális
térítési díjak

A 2013. április 26-i hagyományos Éneklő Ifjúság
Kórustalálkozónak az idén is a Fasori Református
Templom adott helyet. Zelinka Tamás, a műsor
vezetője néhány mondatban felelevenítette
az Éneklő Ifjúság-mozgalom indulását, és röviden
ismertette történetét, majd pár szóban bemutatta
a megjelent kerületi iskolák kórusait (Madách
Imre Gimnázium, Erzsébetvárosi Kéttannyelvű
Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola,
Molnár Antal Zeneiskola, Alsóerdősori Bárdos
Lajos Általános Iskola és Gimnázium, Baross
Gábor Általános Iskola és Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Ált. Iskolája). Rónaszékiné Keresztes Monika országgyűlési képviselő
kedves szavakkal köszöntötte a résztvevőket.
Az idei találkozót a HRA JE TO prágai zeneiskola koncertje nyitotta meg. A kórust Lenka
Pospisilová,a csehországi Orff Intézet vezető
tanára és két munkatársa vezényelte. Ezután
kerültek sorra a kerület iskoláinak kórusai, hogy
énekhangjukkal örömet szerezzenek egymásnak
és az egybegyűlt közönségnek. Az énekkarok
repertoárjaiban magyar és külföldi zeneszerzők
művei egyaránt szerepeltek. A találkozó a kórusok közös énekével ért véget.

Erzsébetváros önkormányzata módosította a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendeletét. A kerület vezetésének célja a szociális gondoskodási formák elérhetőbbé tétele, az alacsony jövedelműek támogatása, terheik
csökkentése. A térítési díjak meghatározása minden esetben a jövedelmek figyelembevételével történik. A szociális étkeztetés esetében a napi egyszeri étkezés maximális díja 605 forintról 485 forintra csökkent, ez az összeg rászorultság esetén jóval

Megújul
a Thököly út

Május 21-ig adhatja le
adóbevallását!

Budapest Főváros és a Budapesti
Közlekedési Központ a közelmúltban írt ki közbeszerzési eljárást a Thököly út Hernádi utca és
Dózsa György út közötti szakaszának felújítására.

Ne hagyjuk az utolsó pillanatra adóbevallásunk leadását,
mert a határidő közeledtével növekszik az ügyfélszolgálatok
forgalma és a telefonos tájékoztatást kérők száma.

Így a hetedik kerületben található útszakaszon megújul
a már elavult, csúszós, kockakővel borított úttest. A felújítások megközelítőleg 330 méterest útszakaszt érintenek.
A rekonstrukció során a városközpont felé középen vezetett buszsávot alakítanak ki, ugyanakkor az úttest mindkét
oldalán lesz kerékpársáv, a jobb oldalon pedig parkolósávot
jelölnek ki az illetékes szervek.
Korszerű burkolatot kapnak a járdák is, a Thököly út –
Murányi utca, valamint a Thököly út – Dózsa György
úti csomópontban pedig átépítésre kerülnek a közúti
jelzőberendezések. Az érintett szakaszon átépítik az 5-ös,
valamint a 7-es busz megállóit is. A kivitelezők tervei
szerint a munkálatok már július elején megindulhatnak,
és szeptemberre be is fejeződhetnek, méltó keretet adva
a megújuló Baross térnek.
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kevesebb is lehet. Például egy 60 000 forint jövedelemmel rendelkező nyugdíjas 254
forint helyett 204 forintot fizet az egyszeri étkezésért. Az időskorúak otthonban
történő ellátása is kevesebbe kerül: a korábbi, maximálisan fizetendő 115 680 forint
helyett 95 820 forint lett az intézményi térítési díj. A maximális térítési díj azonban
nem haladhatja meg az ellátottak nyugdíjának 80%-át, és természetesen ebben az
esetben is jövedelemtől függő – sávos – térítési díjak kerültek megállapításra.

Kerületi
háziorvosok
támogatása
A képviselő-testület összesen bruttó
10 000 000 forint vissza nem térítendő
támogatásra különített el forrást a
VII. kerületben tevékenykedő orvosok
rezsiköltségeinek csökkentésére.
Az önkormányzat ezzel
is szeretné biztosítani
zavartalan
munkavégzésüket, annak
érdekében, hogy a
kerületi lakosok a lehető legmagasabb
szintű szolgáltatásban részesülhessenek. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény értelmében az önkormányzati
képviselő-testület át nem ruházható
joga, hogy államháztartáson kívülre
pénzügyi forrást átadjon. A támogatások nyújtására támogatási szerződés
keretei között kerül sor.

Közművelődési
pályázat

A magánszemélyek számára május 20-a a személyi jövedelemadó-bevallás benyújtásának és az adó megfizetésének
törvényi határideje, mivel azonban ez a dátum az idén pünkösdhétfőre esik, az adóbevallásokat legkésőbb 2013. május
21-éig kell eljuttatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

Civil pályázat

A személyi jövedelemadó-bevallás elkészítésekor adónk 1
százalékát felajánlhatjuk egy civil szervezet, másik 1 százalékát pedig egy egyház számára. A felajánlást a bevalláshoz
csatolt írásos nyilatkozattal tehetjük meg.

6 000 000,- Ft keretösszeggel

5 000 000,- Ft keretösszeggel

kiírta a 2013. évi civil pályázatot
az önkormányzatnál regisztrá lt civil
szervezetek számára.

kiírta a 2013. évi közművelődési pály
ázatot
Erzsébet város területén szék hellyel, telep
hellyel rendelkező,
nem önkormányzati fenntartású közm
űvelődési, művészeti
tevékenységet foly tató egyesületek, alap
ítványok és gazdasági
társaságok számára.

1%
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Erzsébetváros önkormányzatának
képviselő-testülete

A pályázati anyag letölthető
a www.erzsebetvaros.hu honlapról.
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Erzsébet város önkormányzatának képv

iselő-testülete

A pályázati anyag letölthető a www.erzs
ebetvaros.hu honlapról.
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Kórustalálkozó
Erzsébetvárosban
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Благодаря Bulgária!
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2013. április 18-án a kora reggeli
órákban indultunk utunkra, lelkes
csapatunk a 9., 10. és 11. évfolyamos
színinövendékekből állt, a tanári karból Varga Barbara tanárnő és Tillinger
Péter igazgató képviselte az iskolát.
Kis kitérőt téve, Szigetszentmiklóson
vettük fel a helyi Mézeskalács néptánccsoport kisdiákjait, akikkel közösen szereztünk szép élményeket.
A hosszú, közel 16 órás utat énekléssel, beszélgetéssel és a bolgár kultúrával való ismerkedéssel töltöttük.
Jordan, bolgár származású buszvezetőnk nyelvleckét tartott, aminek nagy
hasznát vettük kint tartózkodásunk
alatt. Kirov Péter, Erzsébetváros Bol-

gár Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke sok földrajzi, történelmi
érdekességet mesélt az országról, és
egy kis tesztfeladattal tornáztatta meg
agyunkat. Este fél 11 körül érkeztünk
Plovdivba, Bulgária kulturális központjába. Bolgár vendéglátóink nagy
szeretettel fogadtak minket a minden
igényt kielégítő szállodában.
Pénteken Szuedineniébe látogattunk, ahol a helyi önkormányzatnál
a polgármester úr fogadott bennünket, és nagyon örült a meglepetésként
előadott „Tudoro, Tudorke” című
bolgár népdalnak. A délelőtt folyamán
megtekintettük a város nevezetességeit, múzeumait is, majd ellátogattunk
testvériskolánkba. A bolgár diákok

helyi szokás szerint népviseletben,
kaláccsal és nagyon sok szeretettel
fogadtak minket, majd körbevezettek
a felújított épületben.
Délután a helyi művelődési házban
léptünk fel bolgár és magyar néptáncosokkal együtt.
A közönség nagy lelkesedéssel fogadta
műsorunkat, záróprodukcióként pedig
közös bolgár népi körtáncot adtunk
elő, mely fantasztikus hangulatot
teremtett és összekovácsolta a különböző kultúrákból érkezett diákokat.
A következő fellépésünk színhelyére,
egy Szent György napi jótékonysági
előadásra busszal utaztunk, bolgár

Szuedineniei testvériskolánk előtt

Fellépés Szuedinenie kulturházában
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2012 májusában Erzsébetvárosban szerepelt a bolgár Szuedinenie városi
iskola színjátszó köre. A sikeres Kertész utcai találkozó után meghívást kaptak
az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola
K30-as növendékei is vendégszereplésre Bulgáriába.

Perusticai folklór-fesztivál

barátaink kíséretében. Műsorunk itt
is hatalmas sikert aratott, ami nem is
csoda, hiszen a helyieknek nem mindennap adatik meg, hogy külföldi
előadást láthassanak.
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Szombaton a perusticai folklórfesztiválon szerepeltünk operett- és
musicalszámainkkal, a fellépés után
pedig visszalátogattunk Plovdiv belvárosába, ahol a gyönyörű történelmi
városrészt fedezhettük fel. Aznapi
szálláshelyünk egy vadászlak volt,
mely a vadregényes Rodope-hegységben helyezkedett el.
Vasárnap a hajnali órákban indultunk
hazafelé, s miután Plovdivban csatlakozott hozzánk a szigetszentmiklósi
néptánccsoport, együtt ellátogattunk
a 2000 méter magasan található,
lélegzetelállító, havas hegycsúcsokkal
körülvett rilai kolostorba.

Plovdiv
A rilai kolostor

Szófia külvárosában elfogyasztott bolgár ebéd és kis pihenő után, Belgrád
érintésével, kora reggel értünk haza,
kimerülten, de felejthetetlen élményekkel gazdagodva. Reméljük, hogy
utunk hagyományteremtő vállalkozás
lesz, és a jövőben is tartjuk majd a
személyes kapcsolatot bolgár barátainkkal. Köszönjük Erzsébetváros
önkormányzatának, hogy támogatta
utunkat, és így létrejöhetett egy remek
nemzetközi kulturális kapcsolat!
Hoppál Réka 11.b
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Rendőrségi beszámoló
Kérjük a lakosságot, különösen az idősebb korosztályt, fokozottan
figyeljenek a magukat hivatalos személynek kiadó emberekre, idegent ne
engedjenek a lakásukba, értéktárgyaikat tartsák biztonságban. Kérjenek
segítséget a szomszédoktól, vagy hívják a rendőrséget
k
az ingyenes 112-es telefonszámon!
onszámo
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New Yorkkal kapcsolatosan hangzik el
gyakran: „egy város, mely sosem alszik”.
Igaz ez Erzsébetvárosra is. Legalábbis
arra a tanúra mindenképpen, aki feljegyezte egy bűntény helyszínéről nagy
sebességgel távozó autó rendszámát.
Három erzsébetvárosi körzeti megbízott
az URH rádión kiadott körözvény leadása
után néhány perccel követni is kezdte a
bűnözők Suzukiját. Amikor egy piros
lámpánál megálltak a tettesek, a
rendőrök haladéktalanul intézkedtek: megbilincselték az elkövetőt és bűntársát is.

A férfi most ablakszerelőnek adta ki
magát, azonban egyik kiszemelt áldozata
felismerte. Az élesszemű idős hölgy a rendőröknek elmondta, a férfi ebben az évben
már három alkalommal járt a lakásukban,
mindig más külsővel.

Rendőrökre támadt egy joghallgató
A Kazinczy utcában járőrözött két erzsébetvárosi rendőr, amikor felfigyeltek egy
bódult állapotban lévő férfira. A nagydarab
ember belekötött minden szembejövőbe,
mindenkivel verekedni akart. Mindezeket látva akcióba léptek az erzsébetvárosi
rend őrzői. A lakók nyugalma és zavartalan pihenése érdekében csitítani próbálták
a hangoskodó férfit, aki ellenállt, ezért a
rendőrök rövid és szakszerű mozdulatokkal megbilincselték, majd a rendőrkapitányságra akarták szállítani. A járőrkocsiba
történő beszállításnál, kihasználva a rendőrök figyelmének megoszlását, gyorsan,
egymás után kétszer nagy erővel beleharapott az egyik rendőrbe. A rendőr fájdalmai
ellenére befejezte az intézkedést. A rendőrségre beszállított dühöngő a földre vetette
magát, és igyekezett megrúgni az őt talpra
állító rendőröket. A nagydarab férfit szabályosan be kellett vinni az épületbe, ahol
úgy tűnt, össze akarja törni a rendőrség
ügyfélterének bútorait, végül a rendőrök
mentőt hívtak hozzá. A sérült rendőr nem
ment betegállományba, tovább dolgozik
Erzsébetváros lakóinak nyugalmáért.

Lebukott a trükkös tolvaj
A színészet régi mesterség, és sajnos
a bűnelkövetésben is szerepet játszik.
Ezzel éltek Erzsébetvárosban is, ahol
csak a rendőrség hathatós fellépésével
sikerült megakadályozni a további
jogsértéseket.
Jelentős színészi eszköztárral és
kiváló kommunikációs tehetséggel
megáldott férfit fogtak el az erzséw w w. er z s eb e t varos . hu • w w w. er z s eb e t varos im e dia . hu

A kérdőre vont bűnelkövető először egy
kitalált történetet mesélt a rendőröknek,
azonban hamar fény derült annak hiteltelenségére. Fején parókát viselt, melynek
eltávolítása után a rendőrség alkalmazottai
azonnal felismerték a több körözési fotón
szereplő embert.

Hol biztosítási ügyintézőnek, hol önkormányzati dolgozónak adta ki magát.
Kérte a temetésre félretett pénz és az arany
ékszerek bemutatását, és ígérte, hogy
segély formájában kiegészíti azokat. Az
elfogott férfi zsebeiben különböző szemüvegeket is találtak, melyek valószínűleg
külsejének megváltoztatását szolgálták.

A Suzukis zsebeinek átvizsgálása során egy méretes kés is a
rendőrök kezébe került. Közben
megérkeztek a segítségül hívott
rendőrjárőrök is. A sokkos állapotban lévő bűnözők énekelni kezdtek. Elmondták, hogy a korábban
lopott, nagy értékű mobiltelefont a
Keleti pályaudvarnál adták el áron
alul, s az így kapott pénzen heroint
vásároltak, amit már elfogyasztottak. Az elfogás után egy órával az
alkalmi orgazdát is megtalálta a
rendőrség, akitől előkerült a károsult mobiltelefonja is.
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Eredményes évet zártak
a Polgárőr Szervezetek
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Aktuális

Aktuális

Mobiltolvajok

i telef
Értesítés
zám:
s
d
l
ö
z
”
ú
an
„Telefont
5-111
06-80-55
112
107 vagy

betvárosi rendőrjárőrök. Egy bérház lakói
azért hívták a rendőrséget, mert egy gyanúsan viselkedő férfit próbáltak elkapni,
a férfi azonban pánikszerű menekülésbe
kezdett, végül az épp megérkező akciócsoport körzeti megbízottjai fogták el.

2013. április 25-én tartotta évértékelő ünnepségét a Budapesti és Agglomerációs
Polgárőr Szervezetek Szövetsége (BPSZ). Kardos Pál, a BPSZ elnöke évértékelő
beszédében elmondta: a tavalyi év folyamán több mint tizennégyezer óra szolgálatot látott el az a közel kétezer polgárőr, aki a BPSZ tagszervezeteiben dolgozik.
Budapest rendőr-főkapitánya, dr. Tóth Tamás a gyűlésen köszönetét fejezte
ki a közös munkáért, az elért eredményekért. Hangoztatta: a polgárőrség léte és
fennállása nélkülözhetetlen a rendvédelemben. A bűn- és baleset-megelőzés területén nagyon sok olyan feladat merül fel, aminek közvetítéséhez elengedhetetlen
a polgárőrség közreműködése, segítsége.
Kerületünkben az elmúlt év decemberében alakult meg az Erzsébetvárosi
Közbiztonsági Polgárőr Egyesület (EKPE). Az elmúlt öt hónapban számos alkalommal láttak el szolgálatot a kerületben, akár önállóan, akár a rendőrséggel
közösen. Fogtak el bűnözőket, segítettek balesetek helyszínének biztosításában,
találtak meg eltűnt személyt.
Április 23-án a polgárőrök új bázist kaptak a Marek József utcában, ahonnan
szolgálatba indulhatnak, ahol képezhetik magukat, fogadhatják a társszervek
képviselőit vagy a kerületben lakókat. Erzsébetváros vezetése elkötelezett a kerület
közbiztonsági helyzetének javítása iránt, ezért szolgálati járőrautóval, formaruhával, kommunikációs berendezésekkel is támogatja a szervezetet, emellett havi
szintű működési támogatást kap. Mára a polgárőrök önkéntes szerepvállalása
komoly tényező a lakosság szubjektív biztonságérzetének megteremtésében, ennek
támogatása, működésük fenntartása mindannyiunk közös érdeke.

Rendőrségi túlszolgálat
támogatása
Erzsébetváros önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a térfigyelő-kamerarendszer fejlesztésére, mely hatékonyabb fellépést biztosít a bűncselekmények észlelésekor, így növelve a lakosság biztonságérzetét. A térfigyelő
rendszer kamerái által közvetített képek sok esetben szükségessé teszik a rendőri
fellépést, amely többlet munkaterhet jelent a rendőrség számára. Ezt a tevékenységet a kapitányságvezető által elrendelt túlszolgálat keretén belül végzik.
A képviselő-testület döntése alapján a túlórák pénzügyi fedezetét 2013. április 1.
és 2013. december 31. közötti időszakra az önkormányzat biztosítja.
w w w. er z s eb e t va r os im e dia . hu • w w w. er z s eb e t var os . hu
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Újabb tűzfalfestmény
a kerületben

10

Utoljára a Kazinczy és Király utca sarkán lévő hatalmas tűzfal született újjá. A napokban a Klauzál téri tűzfal
újult meg, így a kerületiek nem egy elhanyagolt tűzfallal
találkozhatnak, hanem egy új és korszerű rehabilitációs
munkával. Újságunknak Jankovits Barnabás, a kivitelező
csapat alapító tagja elmondta, hogy az első, és egyben
kiemelkedő munkájuk szintén a hetedik kerülethez köthető. Ez volt az előbb említett tűzfal a Kazinczy és a Király
utca sarkán, amely a visszajelzések alapján nemcsak a kerületiek, de a turisták által is közkedvelt hely lett. A csapat
célja, hogy egy elhanyagolt tűzfalat a városlakók számára
élvezhetőbbé tegyenek. A Klauzál téri tűzfalrehab során
egy nagyon rossz állapotú fal újulhatott meg, amelynek
munkafolyamatai 2–3 hetet vettek igénybe. Ezúton is szeretnénk megköszönni a VII. kerületi önkormányzat támogatását és együttműködését a dekoráció megvalósításában.
A továbbiakban Belső-Erzsébetvárosban több tűzfal is meg
fog újulni, és a következő állomás a Király utca lesz.

„Az önkormányzat ezt a kezdeményezést nagyon jó ötletnek tartja, hiszen az elkészült tűzfalak sikerei magukért
beszélnek. Nemcsak azok megújulásáról beszélhetünk,
hanem magáról a látványról is, ami minden kerületünkbe
érkezőt elkápráztat. A továbbiakban is kész az önkormányzat az ehhez hasonló projektek támogatására” – nyilatkozta
Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere.

Aktuális

Aktuális

Erzsébetvárosban az utóbbi időben több tűzfal is megszépült. Az év folyamán a kerület
belvárosi részén 6–8 tűzfal fog megújulni, mely mind turisztikai szempontból, mind
a lakosság közérzete szempontjából kedvező hatást gyakorol Erzsébetvárosra.
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100 éves a Fasori Református
Templom
„Száz év, száz óra” címmel 2013. május 26-tól június 2-ig jubileumi rendezvénysorozatot
tartanak a Fasori Református Templomban, s felszentelésének 100. évfordulója alkalmából
folyamatosan várják a látogatókat igehirdetéssel, orgonakoncerttel, jubileumi kiállítással,
zenés rendezvényekkel, a centenáriumi családi nap keretében vidám vetélkedővel,
piknikkel, kézműves foglalkozással, játékkal, beszélgetéssel.
Június 1-jén, szombaton 10 órakor hálaadó istentisztelet
keretében dr. Szabó István püspök hirdet Igét. A templom
és a kiállítások május 27-e és 31-e között reggel 9-től 18
óráig, 26-án, június 1-jén és június 2-án 11.30-tól 17 óráig
tekinthetők meg. A centenárium alkalmából két ünnepi
kötet jelenik meg: „A templomnál is nagyobb van itt”
címmel egy gyülekezet- és templomtörténeti kiadvány és
„Bizonyságok fellege” néven 100 gyülekezeti tag bizonyságtételét tartalmazó könyv. A kiadványok előjegyeztethetők a gyülekezeti iratterjesztésben és a lelkészi hivatalban.
A jelentős részben Laky Adolf adományaként 1911–1913
között, Árkay Aladár tervei alapján felépült templom
művészettörténeti szempontból Európa egyik legértékesebb
protestáns szakrális épülete. A Városligeti fasorban álló
templomot az 1911-es alapkőletétel után 1913-ban szentel-
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ték fel, és ezután folyamatosan, még a II. világháború alatt
is működött, egyetlen vasárnapot kivéve, amikor 1945.
január 2-án a front átvonult a templom mellett, és az orosz
csapatok a templom közvetlen közeléből lőtték a Király
utcát. A Fasori Református Templom a ’30-as években megalakuló Budapesti Egyházmegye központja lett, miután lelkipásztorát, Szabó Imrét esperessé választották. Ő és utódja,
Dobos Károly is részt vett a holokauszt idején a zsidóság
mentésében. Mivel a kommunista rezsim alatt, az 50-es
években a politikai üldözötteket vették pártfogásba, Szabó
Imrét és Dobos Károlyt is kis vidéki gyülekezetbe helyezték
át. A ’90-es évek közepén érkezett a Fasorba Végh Tamás
lelkipásztor, majd Somogyi Péter – utóbbi most a fasori
egyházközség elnök-lelkésze –, s vasárnaponként megtelik
a templom, 5–600 hívő vesz részt a szertartásokon.
w w w. er z s eb e t va r os im e dia . hu • w w w. er z s eb e t var os . hu

Ingyenes szűrővizsgálatok
Erzsébetvárosban
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Az idén is hatalmas népszerűségnek
örvendett a május 10-én megrendezett
egészségnap. Az ingyenes szűrővizsgálatok biztosításával az önkormányzat célja, hogy felhívja a figyelmet az
egészség megőrzésére és a betegségek
megelőzésére. A szűrővizsgálatok

mellett egészségügyi tanácsadással is
várták a fiatalokat, felnőtteket és az
időseket.
„Már az első megrendezett szűrőnapjaink is sikeresek voltak, és a visszajelzések alapján a továbbiakban egy

egész hetet fogunk szánni az egészség
megőrzésére. A kerületi egészségügyi intézményekkel jó kapcsolatot
ápolunk, és ők is együttműködésükről
biztosítottak. Célunk, hogy Erzsébetvárosban egy héten keresztül egészségünk megóvása legyen a központi

Hagyományosan a kerületiek a hallásvizsgálattól, vércukor- és
vérnyomás-mérésen, valamint a látásszervi szűrővizsgálatokon
át a talpdiagnosztikáig vehettek részt szűréseken. A tavalyi
évhez képest 2 új vizsgálattal bővültek a vizsgálatok: PSA-szint
mérésen (prosztatavizsgálat), valamint Doppler-vizsgálaton
(érszűkület vizsgálata) vehettek részt a látogatók. A vizsgálatra
érkezők újságunknak elmondták, hogy örülnek az önkormányzat ingyenesen igénybe vehető kezdeményezésének, hiszen ha
valaki orvoshoz szeretne elmenni, az nemcsak, hogy költséges,
de időigényes is. Volt, aki már többször vette igénybe a szolgáltatásokat, a továbbiakban is részt fog venni, és erre biztatja a
többi kerületi lakost is.
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Egészséges Erzsébetvárosért!
Megújuló gondoskodási formák

Az idei szűrővizsgálatokon is rengetegen vettek részt, és vizsgáltatták meg magukat
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Számítógépes talpvizsgálat
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Az egészségnapon az érdeklődők orvosi tanácsokat kaptak
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Erzsébet Terv

Erzsébet Terv

Erzsébetváros önkormányzata ismét megrendezte az immár hagyományosnak mondható
egészségnapot. Május 10-én az utóbbi éveknél is többen jöttek el a hivatal épületébe,
hogy térítésmentesen vizsgáltathassák meg magukat. A szűrőnap – amelynek célja,
hogy minél több kerületi lakos számára adjon információt az egészségmegőrzés és
betegségmegelőzés fontosságáról – az Erzsébet Terv keretében valósulhatott meg.

téma. Oktatási intézményeinkben is előadásokat szervezünk az
egészség megőrzése érdekében. Fontos, hogy nemcsak az ingyenesen elvégezhető szűrővizsgálatokkal teszünk a kerületiek
egészségéért, de a rendelő-felújításokkal is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a kerület élhetőbb és egészségesebb legyen.
A kerületi vezetés arra törekszik, hogy egyre inkább kiterjessze
a lehetőségeket, amely során minden évben újabb vizsgálatoknak vethetik alá magukat a kerületiek. Az idén két új vizsgálattal bővült a már meglévők mellett a vizsgálatok sora” – mondta
lapunknak Vattamány Zsolt, a kerület polgármestere

w w w. er z s eb e t va r os im e dia . hu • w w w. er z s eb e t var os . hu

A bőr bája és titkai

mindennapokban is hordható
bundát bárányból, a rátét pedig
juhnappa. Ezt bárki felveheti, akár
a 7-es buszra is. Azért, mert egy
tárgyat hagyományos módon fűzök,
varrok, esetleg nemezelek, attól
az még modern, mint például egy
mobiltelefon tokja.
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Mindig ezzel szeretett volna foglalkozni?
Kicsi koromtól kezdve. Végül 2011ben végeztem a Pesterzsébeten a Népi
Mesterségek Iskolájában, most pedig
nemezelés szakkörre járok.

„A népművészet olyan, mint az anyanyelv:
jellemző a népre, amely megalkotta, másrészt
akár a fa gyökere: ha hagyjuk elveszni,
az olyan, mintha elvágnánk a gyökereket.”

Mennyire nehéz ez a mesterség?
Mindig lehet újat tanulni, és én
mindig keresem a kihívásokat, most
például különböző anyagok és a bőr
találkozása izgat nagyon, ezért kezdtem nemez szakkörre járni. A képzés
2 éves, de ez nem azt jelenti, hogy
az ember már mindent tud. Sokat

kell gyakorolni, fontosak a továbbképzések, és tanulmányozni kell a
múzeumok bőrös anyagait is. A népi
bőrművesképzés során belekóstoltunk
a lábbeli készítéstől a szűcsmunkán át
a könyvkötészet, táska és szíjgyártás

Pölöskei Kata népi bőrműves díjának átvételekor az Országos Széchenyi Könyvtárban

Úgy gondolom, az a legnagyobb
elismerés, ha a tárgyait megveszik,
és hordják is. Hogyan tudja eladni
őket?
Egyelőre kezdő vagyok, most próbálom beindítani a vállalkozásomat.
Két hét, amíg elkészítek egy táskát,
így nehezen lesz az ember versenyképes. Szerencsére megrendeléseim
már most is vannak. A meska, az
egyedi kézműves tárgyak internetoldala sokat segíthet, és persze érdeklődnek külföldről is.
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rejtelmeibe, ez tehát egy sok mindent
felölelő, átfogó képzés.

„Óriási dolog,
hogy olyanok közé
tudtam bekerülni,
akik sokkal nagyobb
tapasztalattal
rendelkeznek
nálam.”

Hogyan látja a népi mesterségek helyzetét?
Hozzátartozik a nemzeti tudathoz,
önazonossághoz és önbecsüléshez.
Igenis, ismernünk kell a hagyományainkat! Nem kiállításokra és versenyekre dolgozom, legfőbb célom,
hogy hétköznapi használati tárgyakat
készítsek hagyományos technikával.
A népművészet olyan, mint az anyanyelv: jellemző a népre, amely megalkotta, másrészt akár a fa gyökere:
ha hagyjuk elveszni, az olyan, mintha
elvágnánk a gyökereket.

Mit jelent Önnek ez a díj?
Fantasztikus elismerés, hiszen
a szakmától kaptam, ami azt jelenti,
hogy van helyem a piacon. Óriási
dolog, hogy olyanok közé tudtam
bekerülni, akik sokkal nagyobb
tapasztalattal rendelkeznek nálam.

Mit jelent a hagyományos technika?
Lényege a kézi megmunkálás és annak
sajátosságai, gépek helyett kézi szerszámokkal.

Kitől tanulta a mesterséget?
Szerencsére élnek még az országban
bőrmíves mesterek, igaz egyre nehezebben, és vannak még nagy tudású,
lelkes szakemberek is. Számukra
fontos ennek a „kincsnek” a továbbadása, mint mesteremnek, Barabás
Máriának is, akitől sokat tanultam.
Néha hallom, hogy nincs szükség
ezekre a dolgokra, de egy-egy vásáron jó látni, ahogyan az emberek jó
része megcsodálja ezeket a tárgyakat, és sokan megkérdezik, hol lehet
kapni őket, sokszor még biztatnak is
bennünket, hogy ne hagyjuk abba.

Milyen anyagokat használ?
A lényeg a bőr kikészítési és cserzési
módja. A készbőr tulajdonságait elsősorban a cserzés módja adja meg, célja
idő- és hőálló, puha, simulékony vagy
éppen feszes és rugalmas bőrök előállítása. A titok nyitja a cserzőanyagban
rejlik. A népi bőrműves technikákhoz
a legalkalmasabb a növényi cserzésű
bőrök használata.
Mit készített a kiállításra?
Három dolgot: egy öltöztetős nemezbabát gyerekeknek, egy övet és egy
w w w. er z s eb e t varos . hu • w w w. er z s eb e t varos im e dia . hu
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Portré

Portré

Az Országos Széchényi Könyvtárban látható a csodálatos kettős tematikájú,
a Magyar Kézművesség 2013 és Szent István és kora kézműves szemmel című
kiállítás, amely június 1-ig tekinthető meg. Az országos kiállítás egyik díjazottja
a születése óta Erzsébetvárosban élő népi bőrműves, Pölöskei Kata lett. Jutalma
Gránásy Anna, Remek-díjas üvegcsiszoló által készített ólomkristály ezüstmedál.
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Százéves házak
Erzsébetvárosban

Klauzál utca 23.

Anno

A Kortárs Építészeti Központ 2011 óta szervezi a 100 éves házak ünnepét, amely
egyre több látogatót vonz, mind többen csatlakoznak, és gyarapodnak a programok
is, melyek között piknik, koncert, kiállítás, konferencia és házbejárások szerepelnek.
Erzsébetvárosban évről évre nő azoknak a házaknak a száma, amelyek elérik
a centenáriumi kort.
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Hernád u. 40.
A ház nem véletlenül viseli a Hernád-udvar nevet,
hiszen az épület két telek egyesítése után jött létre.
Építésze, egyben tulajdonosa Ziegler Géza volt, a
századfordulón gyakran ezt a befektetési módot
választották az építészek. Ziegler 1913-ban
készítette el a terveket. A tetőtérben hat
műteremlakás található, s bár a ház lakásai
szűkösek, az épület díszítése csodálatos. Az
eredeti terveken nem is szerepeltek azok a
gyönyörű színes mozaikdíszek, melyek az
épületet ma is egyedivé és bámulatossá
teszik. Bár nem tudjuk, hogy a mozaikokat ki tervezte, az biztos, hogy az építkezés
burkolómunkáit az a Walla József végezte,
aki Róth Miksa apósa volt… Így akár az is
elképzelhető, hogy a mozaikterveket maga
Róth Miksa készítette.

Városligeti fasor 5–7.

Kazinczy u. 29–31.

A református hívek 1903-ban
indítottak gyűjtést egy új temp
lom építésére. A legnagyobb
adományt, 300 000 koronát,
névtelenül alistáli Laky Adolf
aranyműves-mester tette, akinek
a mellszobra ma is ott áll a templomkertben. Az egyházközség
1910-ban vette meg a mai telket,
és azonnal kiírta az építési
pályázatot, majd még kettőt, de
eredménytelenül. Végül 1911ben Árkay Aladárt bízták meg
a tervek elkészítésével. A temp
lomnak, melynek burkolatát a
Zsolnay-gyár, üvegablakait Róth
Miksa készítette, 1913. június
1-jén volt az avatása.

A Kazinczy utcai telek már korábban is az
ortodox hitközség tulajdonában volt. Az elöl
járók rettenetesen rövid, 1909. november 1-i
határidővel olyan pályázatot írtak ki, amelyben
nem csupán a templomot, de iskolát, óvodát,
étkezőt és hitközségi székházat is el kellett
helyezni a telken, melynek másik bejárata a Dob
utca 35. felől nyílt. A bírálóbizottság több körben a már említett Porgesz József és Skultetzky
Sándor pályázatát ítélte a legjobbnak, ám a
hitközség a Löffler testvéreket, Sándort és Bélát
bízta meg a tervek elkészítésével és az építkezés
vezetésével. A templomot 1913 őszén avatták fel. A Múlt és Jövő című folyóiratban dr.
Szabó Géza így ír az épületről: „Az ezer hívő
részére épített templom stílusa komoly irányban
modernizált orientális architektúra”. Az épület
udvarán ma is látható az a chupá, amely szabad
ég alatti esketésre szolgál.

(Fasori Református Egyházközség temploma)
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(Kazinczy utcai ortodox zsinagóga)
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Anno

Egyszerű lakóház, amelyet Battai Simon építtetett
1913-ban Porgesz Józseffel, aki nem csupán a ház
tervezője, de építője is volt.
Porgesz 1880-ban született, és
1944-ben egy koncentrációs
táborban halt meg. A ház a II.
világháború őrült napjaiban
úgynevezett „védett ház” volt,
és itt üzemelt a Halász-féle
cukrászda is. A háború vége
felé egy névtelen feljelentés
alapján a németek elhurcolták
a háziurat, akit sohasem láttak
újra. Leánya később visszatért
a házba, és egy szemközt lévő
cipészbolt kirakatában döbbenten ismerte fel szülei cipőit.
A cipészmester a lány kérdésére azt felelte, hogy a 23-as
számú ház házmesterétől vette
a lábbeliket. A nő azonnal
feljelentést tett a rendőrségen,
és a későbbi házkutatás során
a házmesteri lakásban meg
is találták a leány szüleinek
néhány személyes tárgyát.
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Egészségügyi ellátás
Erzsébetvárosban

18

Erzsébetváros egészségügyi alapellátásának és szájsebészeti szakellátásának zökkenőmentességét a Bischitz
Johanna Integrált Humán Szolgáltató
Központ biztosítja. Mindkét egészségügyi szakterületet magas színvonalú

szakmai munka jellemzi, a feladatok
ellátása során elsődleges szempont
a beteg elégedettsége, igényeinek
messzemenő kielégítése, egészségének
megőrzése és helyreállítása. Az ellátás
teljes területén a jogszabály szerinti
személyi állomány végzi a napi feladatokat, megfelelő szakmai és etikai
tudást, magatartást tanúsítva.

Az egészségügyi alapellátás
formái
A Humán Szolgáltató által nyújtott
egészségügyi alapellátás körébe a
felnőtt háziorvosi szolgáltatás, a házi
gyermekorvosi szolgáltatás, a felnőtt
fogorvosi ellátás, a gyermek- és ifjúsági
fogászati ellátás, a 24 órás felnőtt házi-

orvosi ügyeleti ellátás, a védőnői szolgálatok, az iskolaorvosi feladatok és
az otthonápolási szolgálat szakápolási
és rehabilitációs jellegű tevékenységei
tartoznak.

A házi gyermekorvosi alapellátás a
kerületben 3 telephelyen működik, összesen 11 gyermekorvos
bevonásával, szolgálva
a 0–14 éves korosztály
egészségmegőrzését.
Az orvosok közül hét
gyermekorvos a TAO
Gyógyító Kft. alkalmazottjaként,
négy gyermekorvos saját praxisban, a
Péterfy Sándor utcai Kórház – Rendelőintézetben látja el gyógyító feladatát.

A felnőtt háziorvosi szolgáltatás keretében végzett gyógyító munka Erzsébetváros 7 háziorvosi rendelőjében
folyik, 34 háziorvos közreműködésével. Az ellátás elsődleges, személyes és
folyamatos ellátást nyújt, illetve elő-

A fogászati munka szintén kiemelt
fontosságú, hiszen minden korosztály
esetében számos betegség megelőzhető
a fogak egészségének védelmével. A
fogorvosi ellátás a háziorvosi ellátáshoz hasonlóan korosztályi és területi

Lengyel Ingrid
A Bischitz Johanna Integrált Humán
Szolgáltató Központ egészségügyi
alapellátásért felelős szakmai
igazgató-helyettese

Az iskolaorvosok munkájukat
az iskolai védőnőkkel együtt
működve végzik. A védőnői
szolgálat gondozási tevékenységet szervez azon családok
körében, ahol várandós és
gyermekágyas anya, illetve
0–6 éves korú gyermek él,
valamint ahol 6–18 éves
életkorú, iskolába nem
járó gyermek van. A szolgálat munkája a miniszteri
rendeletben foglalt szakmai követelményeknek megfelelően kiterjed
az egyes alap- és középfokú oktatási
intézményekre is.
Az otthoni szakápolás keretében azon
időskorúak otthonukban történő
szakápolása és rehabilitációja történik,
akiknek egészségi állapota rendszeres
kórházi vagy gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az ellátások akkor
vehetők igénybe térítésmentesen, ha
a beteg szakorvosa vagy háziorvosa
elrendeli.
Szakellátás keretében szájsebészeti ellátás
A szakellátások köréből a szájsebészeti
ellátás tartozik a Humán Szolgáltatóhoz. Az egyéb szakellátási feladatokat
a Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet és intézményei látják el.
A Humán Szolgáltató biztosítja Erzsébetvárosban a szájsebészeti szakrendelő és a mellette működő fogászati
röntgen működtetését. A szájsebészet
az egyetlen olyan ellátás a kerületben,
ami nem az alapellátáshoz tartozik.
Az ellátottak száma közel a 2012-es
évben négyezer fő volt, a fogászati
röntgenfelvételek száma pedig elérte a
hétezer darabot.
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Szociális háló

Szociális háló

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (Humán Szolgáltató) három
fő pillér – egészségügy, idősellátás, valamint családi és gyermekjóléti ellátások –
mentén nyújt szolgáltatásokat Erzsébetváros lakói részére. Aktuális lapszámunkban
az intézmény egészségügyi ágazatáról nyújtunk összefoglaló képet.

A Humán Szolgáltató által nyújtott egészségügyi ellátások

bontásban látja el a
betegeket. A felnőtt
fogorvosi alapellátást magánpraxisok keretében összesen
12 fogorvos látja el. A
gyermek- és ifjúsági fogászati alapellátás a kerület
nullától a középiskolás korú,
valamint a kerület bölcsödéibe, óvodáiba, iskoláiba tartozó, más kerületből, illetve
vidékről járó gyermekeket
illeti meg.

segíti az egészségi
állapot megőrzését
a betegségek megelőzése és gyógyítása
céljából. A felnőtt
háziorvosi ügyelet
a hét minden napján, 0–24 óráig áll
Erzsébetváros lakosai rendelkezésére,
melynek keretében
a sürgősségi állapotokra való tekintettel a lakásra történő
hívások is ellátásra
kerülnek.
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Erzsébetváros kerékpár-gyűjtőállomásai
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Állomásnév

Dokkoló
szám

Pontos helyszín

40

Holló utca

Gozsdu-udvar Holló utca felőli kiszélesedő részében,
a növénytároló mellett

15

41

Dózsa György út
– Dembinszky utca

Dózsa György úton a járdán, a Dembinszky utcánál,
a Dózsa Gy. út 68. előtt

15

42

Garay tér

Piac főbejáratánál (Péterfy S. utcai oldal), a Cserhát
utcához közelebb, zöldfelület szélével párhuzamosan

15

43

Klauzál tér

Klauzál tér északi csücskében, Csányi u. – Dob u.
beugró rész, szelekív sziget mellett, parkolóban

15

44

Erzsébet körút
– Wesselényi utca

Erzsébet krt. – Wesselényi utcánál, körút Blaha felé
menő oldalán, parkolóhelyeken (Erzsébet krt. 32. előtt)
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45

Rózsák tere

Rózsák tere északnyugati részén, taxi droszt helyén
(droszt hátrébb tolódik)

15

46

Kéthly Anna tér

Kéthly Anna tér Nyár utca felőli oldalán, a parkban
a bekerített rész mellett

15

47

Wesselényi utca
– Síp utca

Wesselényi utca – Síp utca sarok, parkolóhelyeken,
Wesselényi u. 11. előtt

15

Közbringa-rendszer
Erzsébetvárosban is
Fontos stádiumba érkezett a fővárosba tervezett közbringa-rendszer, a Bubi megvalósítását
célzó projekt: a Budapesti Közlekedési Központ kiírta azt a közbeszerzési eljárást, amelynek
győztese építi ki és üzemelteti majd az új rendszert.
A beruházás keretében Budapest belvárosában a
BKK a Főváros és az Új Széchenyi Terv forrásainak
támogatásával nyugati nagyvárosok sikeres példájához hasonló kerékpáros közösségi közlekedési rendszert épít majd ki. A közbeszerzésen nyertes pályázónak mintegy fél év alatt kell a rendszert teljesen
kiépítenie.

Határtalan hahota
A pesti Csikágó közepén, a Bethlen téren 84 éve, 1929 novembere óta működik egy
hely, ami volt már színház, mozi, revü és kabaré is. Most, 2013-ban a sokat megélt
falak között újra felharsan a kacagás, hiszen a Stand Up Brigád és a Bethlen Téri
Színház feltámasztja a műfajt. Sőt, ennél talán kicsit több is történik.

Már kezdtem elhinni, hogy a mai pesti humor unalmas,
erőltetett és faragatlan, semmi több, csak utánjátszás meg
némi divat, hiszen minden bokor alján kacag egy stand up
komikus. És a Bethlen téren megtörtént a csoda. Már az
első pillanatban gyanús volt, hogy teltház fogad. A nézők
tehát tudnak valamit. Mint később kiderült, az előadók
is. Adott egy hölgy (Tényi Anett) és három plusz egy úr
(Beleznay Endre, Szép Bence, Ürmös Zsolt, valamint
Zambrzycki Ádám, aki táncosként nem tagja a brigádnak), akik esetében a legfőbb érték a tehetségükön – ami
önmagában is csodálatos dolog – túl, hogy van mondanivalójuk, képesek kommunikálni a közönséggel, el
tudják őket csábítani, és a humor náluk soha nem jelent
alpáriságot. Bár a nevük Stand Up Brigád, és mondhatom,
igazán értik a dolgukat, valahogyan ez az egész mégsem
stand up, sokkal inkább sketch comedy. Borzasztó, hogy
nincsenek megfelelő magyar kifejezéseink, ez utóbbit ezért
így magyarázhatjuk: vidám, 5–6 perces vázlatok sorozatából álló kis jelenetek, néhol rögtönzések az alapszövegre.
Beleznay Endre és Szép Bence mint örökifjú Hacsek és Sajó

Egy londoni közösségi kerékpár-gyűjtőállomás

A Bubi célja kettős: olyanok számára biztosítja a
városi kerékpározás kényelmét és gyorsaságát, akik
valamiért nem tudják, vagy nem akarják a saját biciklijüket használni, ingáznak Budapestre, a nap valamely szakában kénytelenek más közlekedési módot
használni (tömegközlekedni vagy autózni), esetleg
nincs is saját biciklijük. Cél, hogy a kerékpárok csak
az utazás ideje alatt legyenek használatban, és minél
többen használják ugyanazt a bringát egy nap.
A belvárosi zónában átlagosan 300–500 méterenként
lesznek a gyűjtőállomások. A rendszer Erzsébetváros teljes területét érinteni fogja. Vattamány Zsolt,
Erzsébetváros polgármestere újságunknak elmondta,
hogy a kerületben több ponton is elérhetőek lesznek a környezetbarát kerékpáros közösségi pontok,
a rendszer azonban nemcsak a környezet megóvását
szolgálja, de költséghatékony közlekedési forma is.
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J ÁT É K !
Nem gondoltam
Ki az a híres ír
volna, hogy van
ó, humor ista,
konferansz ié,
aki
még valaki, aki
kerületben szül a VII.
et
tudja, mit jelent
és pályáját a Be ett,
thlen Téri
konferálni, jelen
Sz ínházban in
dította?
lenni, de Beleznay
a) Kellér Dezső
bizony tudja. Érzi
b) Hofi Géza
a határokat, figyeli
a közönséget,
A helyes meg fejté
az erzsebetvarosiseket
együtt él vele.
gmail.com címre ujsag@
Olyan egyszerű
A beküldők közö várjuk.
történetekből
sorsolunk ki az eltt jegyeket
őadásokra.
képes szipor
kázóan szellemes
és kacagtató sztorikat
faragni, mint amilyen a valamikori Nemzeti Színház élete,
hiszen ő ott kóstolgatta elsőként a színjátszást. Ahogy ez az
öt ember jön és megy, újra élettel telik meg a pesti Csikágó,
és ezt a nyitókupléban meg is jósolják. Megidézik Kellér
Dezső emlékét és az „örökifjú”
válságot is, amely megint széteszi
az életünket. Persze beülünk az
elmaradhatatlan Hacsek és Sajó
mellé, aztán szóba kerül minden, ami ma tényleg szóba kerül:
a magyar helyesírás változása,
a lakáshitelek, az internetes
társkeresés, a házasság „szépségei”, hentescasting és két frenetikus jelenet, az egyik: hogyan
nézett volna ki 1848, ha lett
volna médiatudósítás, és a másik:
milyen egy ízig-vérig modern
bankrablás. Ne feledkezzünk meg
a táncos Zambrzycki Ádámról
sem, aki szünettel kettévágott
remek jelenetében finoman tart
görbe tükröt a csapból is folyó,
úgynevezett tehetségkutató
műsoroknak.
És a közönség kacag, és vevő mindenre, a tempó elképesztő. Igen,
ezt nevezem én modern pesti
humornak! Ha jóízűt akarnak
kacagni, ne hagyják ki a Bethlen
Téri Színház kabaréját!
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Színházajánló

Sport

Állomás
száma
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Tánctehetség, aki tanítja
a művészetet

Programajánló
é
vez

szer

16. csütörtök
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – zene: Diós Péter
17. péntek
¡ 18.00–20.00
A Schweitzer kör összejövetele

A belépés díjtalan!

2013. június 1. szombat 10:00-20:00
Rózsák tere 8.

22

12:00-18:00 Népi ügyességi játékok

közeinek gazdag tárháza lenyűgözött” – meséli az előadóművész.

12:30-13:00 ZOO-Show interaktív állatbemutató

Szilveszter a Nemzeti Táncszínház előadásai közül négy
darabban is játszik. A Művészetek Palotájában futó Orfeusz
és Euridiké táncjáték koreográfus-asszisztense és táncművésze, a Centrál Színház Cabaret előadásának táncosa. Látható még a Thália Színház Pöttyös Panni az iskolában című
előadásában, de a Góbi Rita által vezetett GOBE Társulattal az elmúlt években Európa-szerte is voltak fellépései.

Civil sátrak

16:00-16:30 Musical részletek

11:00 Gryllus Vilmos

19:00 Radics Gigi

18. szombat
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiaest. A Molnár Antal
Zeneiskola rendez vénye
¡ 15.00–17.00
Shalom Idősek Klubja – A Békét
a Nemzeteknek Alapítvány összejövetele
21. kedd
¡ 16.45–22.00
Sirály Sakk Klub
22. szerda
¡ 17.30–
Az impresszionizmus festészete
szavakban: Tóth Árpád költészete
Koppány Zsolt előadása. A Művészet
barátok Egyesületének rendezvénye
¡ 18.30–20.30
Művészek és gyilkosok: A Mediciek
és az itáliai reneszánsz születése
– Antalffy Péter történész előadása
Belépő: nyugdíjas, diák, pedagógus:
700 Ft, teljes árú: 900 Ft
23. csütörtök
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – zene: Diós Péter

„Úgy gondolom, hogy
a tanítás az én utam, és sokkal
eredményesebbnek találom
azokat a párosokat, akiknek
komoly, megalapozott tudásuk
van a klasszikus balettban.”

www.eromuvhaz.hu

25. szombat
¡ 16.00–19.00
A Hársfa Egyesület összejövetele

26. vasárnap
¡ 15.00–18.00
„Rózsalevél...” a Morvay Károly Nótaés Dalkör műsora. Belépő: 800 Ft
19.00–
Az Albinoni Kamarazenekar és az
Imperatrix Énekegyüttes reneszánszbarokk koncertje. A belépés díjtalan!
27. hétfő
¡ 18.00–
Beszélgetés Köves Slomo rabbival
az ortodox hagyományokról
Belépő: nyugdíjas, diák, pedagógus:
700 Ft, teljes árú: 900 Ft
¡ 19.30–
Puporka Ferenc bőgőkoncertje.
A belépés díjtalan!
28. kedd
¡ 16.45–22.00
Sirály Sakk Klub
¡ 17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának nyílt
összejövetele
29. szerda
¡ 17.30–20.00
Juhász Gyula lírája – A Művészet
barátok Egyesületének rendezvénye
30. csütörtök
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – zene: Diós Péter
31. péntek
¡ 17.00–19.00
A Molnár Antal Zeneiskola
záróvizsgája – Magánének szak
¡ 18.00–20.00
A Schweitzer kör összejövetele

A színpadi tánc mellett a pedagógia elkötelezettje is a fiatal
művész, aki fontosnak tartja, hogy a versenytáncosok a
klasszikus balett eszközeit, alapjait is elsajátítsák. „Úgy
gondolom, hogy a tanítás az én utam, és sokkal eredményesebbnek találom azokat a párosokat, akiknek komoly, megalapozott tudásuk van a klasszikus balettban” – fogalmaz.
A tánc hazai helyzetéről szólva nem túl optimista: mint
lapunknak elmondta, egyre kevesebb támogatást kap a
független szféra, így a táncművészek is. „Én szerencsés
helyzetben vagyok Bozsik Yvette csapatában, hiszen őt
rengeteg helyre hívják. De sok alkotó van, aki a napi megélhetésért küzd, társulatok, amelyek hiteleiket nem tudják
fizetni” – mondja.
A társulat vezetője, Bozsik Yvette a fiatal művész tánctudása és technikája mellett stílusérzékét és életenergiáját,
pozitív szemléletét méltatja.
w w w. er z s eb e t varos . hu • w w w. er z s eb e t varos im e dia . hu
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Er z s éb e t vá r os 201 3. május 16 .
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Ajánló

Kultúra

12:00-18:00 Középkori várjátszó lovasjátékkal

Ötödik állandó vendégművészként erősíti Bozsik Yvette
társulatát a kerületünkben élő Székely Szilveszter. „Tizennyolc éves koromban láttam Vati Tamással Yvette-t egy
produkcióban, a Holtodiglan című előadásban Pécsett, s
noha ismertem már a munkáit, akkor szerettem bele igazán
abba, amit csinál. Egyedülálló mozgásvilága és kifejezőesz-

2013. május havi programjai

Eröművház • 1077 Budapest, Wesselényi u. 17. • Telefon: 413-3550
e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu • www.eromuvhaz.hu
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A Bozsik Yvette Társulat szabadúszó táncosaként rendszeresen fellép
a Művészetek Palotájában, a Thália Színházban és a Nemzeti Színházban,
valamint a Centrál Színházban, de rengeteg vidéki és határon túli
előadásra is eljut. A huszonöt éves Székely Szilveszter táncművész,
kerületünk lakója, az ötven tehetséges fiatal között van, akik részt
vehetnek egy magazin által meghirdetett mentorprogramban.
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Parkettás munkák, csiszolás, lakko
zás, javítás. Tel.: 06 (30) 948-8909
Ajtó-ablak javítás! Fa-műanyag
nyílászárók passzítása, szigetelése, zárcseréje, átalakítása. Díjtalan felmérés! Kiss Ernő asztalos.
Tel.: 06 (30) 447-4853

Társasház-takarítás és rovarirtás! 15 éves tapasztalattal,
udvarias és a lakókkal könnyen
szót értő kollégákkal várjuk a
megrendeléseket. Tel.: 06 (70)
775-8661
Vízszerelés, csapok, szifonok,
WC-csészék, WC-tartályok cseréje,
javítása. Mosó- és mosogatógépek
bekötése. Tel.:06 (30) 447-3603

TörTarany- és fazonarany-felvásárlás!
TörTarany, fazonarany: 7200–12 000 fT
TörTezüsT fazonezüsT: 180-360 fT

Mi fizeTünk a legTöbbeT!

ÜzletÜnk A Wesselényi uTca 19-ben készpénzért vásárol!

Judaika 200 Ft/g-tól

Boroskancsó
ezüsttetővel
100 000 Ft

Ezüst gyertyatartó
300 Ft/g-tól

Áraink a vásárlás
legkisebb
összegét
jelentik!

Hiányosat és doboz nélkülit
is megveszünk!

Gábor Eszmeralda műg yűjtő
kiemelt áron vásárol készpénzért festményeket, bútorokat,
órákat, ezüstt árgyakat, arany
ékszereket, porcelánokat,
Herendit, Kovács Margitot.
Ingyenes kiszállás, érték
becslés. Életjáradéki szerző
dést is kötnék. Üzlet: II., Fő u.
67. Tel.: 06 (30) 382-7020

EG É SZ S ÉG
Gyógypedikűrt, manikűrt vállalok,
hívásra házhoz megyek, ingyen
kiszállás. Tel.: 06 (30) 242-9507
Gyógypedikűrös házhoz megy,
kiszállási díj nélkül. Jeradek Éva.
Tel.: 06 (20) 439-1586

I n gatla n
Egri, belvárosi, másfél szobás
lakásom budapestire cserélem,
vagy eladom 7,2M Ft-ért. www.
egrilakas.freeweb.hu. Tel.: 06 (20)
527-9569

Cukordoboz
150–250 Ft/g-ig

KÉREM JÖJJÖN EL HOZZ ÁNK!
VII., Wesselényi u. 19. Tel.: 317-9938

r égis ég

75 m2-es Dembinszky utcai
megvásárolható önkormányzati
lakásomat 35-40m2 körülire cserélném. Tel.: 06 (20) 446-4928

OTTHON SEGÍTÜNK
ALAPÍTVÁNY

ÍT

G

Tévéjavítás azonnal, helyszínen,
garanciával, minden nap! Tel.: 06
(20) 471-8871

A kéménytől a pincéig szakképzett állományunk mindenféle
építőipari problémát megold.
Emellett könyvelést, lakás-, házbiztosítást és pályázatírást vállalunk. Tel.: 06 (70) 294-6161

Leinformálható, friss nyugdíjas,
fiatal özvegyasszony lakásmegoldást keres. Minden megoldás
érdekel! Tel.: 06 (20) 957-1347

E
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Vas-hulladék felvásárlása, például: rossz akkumulátorokat és
roncsautókat is vásárolok! Tel.:
06 (70) 206-0553

Villanyszerelés gyorsszolgálat, bojlerjavítás. Kerületben
kiszállási díj nélkül. Tel.: 06 (20)
939-3799

Kánya Kata Társközvetítő Iroda
biztonságos társkeresés. 30%
kedvezmény ebben a hónapban!
Tel.: 06 (1) 214-9441

OT

Hirdetés

Mindenféle asztalos munkát
vállalok, ajtó, ablak, bútor gyártása-javítása. Regdon Csaba. Tel.:
06 (20) 357-9533, 284-9213

Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. Nem
vagyok kereskedő. Tel.: 06 (20)
956-4084

Zamárdi üdülőövezetének
központjában, frekventált
helyen, társasházi lakások
tulajdonostól, készültségi
foknak megfelelő összeggel
(45%) leköthetők. Wellnessrészleg, lift. info: www.helka.hu.
Tel.: 06 (30) 864-8228

H U NGARY

Festés, mázolás, tapétázás,
megbízható szakemberekkel,
garanciával, kisebb asztalos
munkák. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel.: 06 (1) 3520188, 06 (30) 906-8696

A közelben lakó közös képviselet vagyunk. Fiatalos lendülettel, egyenes beszéddel és kiváló
szakember háttérrel végezzük a
munkánkat. Hívjon bizalommal!
Tel.: 06 (70) 294-6161
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Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárszerelés, rácskészítés,
galériakészítés, egyéb lakatosmunkák. Tel.: 06 (30) 299-1211

Redőny, reluxa, szúnyogháló
stb. szerelése garanciával. Tel.:
06 (70) 341-9489, 06 (20)
341-0043

ÜN

TA

SZO LG Á LTATÁ S

K

HO

ME

-S

Családi közösségi
kezdeményezések
megerősítésére
TÁMOP-5.5.1.B-11/12012-0080
KÉRDEZZ! FELELEK!

06 1 365 14 36
06 20 204 16 71
1074 Budapest,
Szövetség utca 43. I/10.
www.otthonsegitunk.hu
www.facebook.com/
csekkolj.programok
csekkolj2013@gmail.com

otthon_segitunk_42_125.indd 1
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Ha Ön is erre vágyik, várjuk jelentkezését!
Az Időskori Életjáradék Zrt.
a magyar nyugdíjasok megbízható partnere
az ingatlan alapú életjáradék szolgáltatás terén.

NYUGODT,
KISZÁMÍTHATÓ
IDŐSKOR

Időskori Életjáradék Zrt.
Központi iroda:
H -1145 Budapest, Róna u. 183. H-P: 09-15

Telefon: 784 5408 · Mobiltelefon: 06 (70) 677 0756 · www.idoskori.hu

