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Erzsébetváros önkormányzata informatikai és infokommunikációs eszközökkel támogatta a VII. kerületi 
iskolákat, melynek köszönhetően a diákok a XXI. század követelményeinek megfelelő, modern környezetben 
sajátíthatják el a tananyagot. Az erzsébetvárosi oktatási intézmények többek között számítógépeket, lapto-
pokat, interaktív táblákat, projektorokat kaptak, mely a tapasztalatok szerint megkönnyíti mind a tanulást, 
mind a tanítást.
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Erzsébetváros Önkormányzatának 
havonta megjelenő, ingyenes lapja

Erzsébetvárost többször 
aposzt rofálják már a kul
túra kerületeként is. Tudatos 
építkezés ez a városvezetés 
részéről?
Vitathatatlan, hogy a VII. 
kerület mindig a kultúra 
fellegvára volt, szerettük 
volna ezt a hagyományt nem-
csak megőrizni, de minden 
eszközünkkel fejleszteni is. 
Ha a kultúra szót halljuk, 
általában először színházi 
előadások, művelődési köz-
pontok vagy a hagyomány-

őrzés jut eszünkbe, pedig 
jóval sokrétűbb dologról van 
szó. A kultúra napján pél-
dául – melyet január 22-én 
ünnepeltünk országszerte –, 
számos olyan megemléke-
zést tartottak, ahol a nemzeti 
összetartozásra vagy múltbéli 
emlékeink megőrzésére hívták 
fel a figyelmet, a K11 köz-
pontban pedig Babits Mihály 
verseivel, erdélyi zenekar kon-
certjével és gyimesi csángó 
táncházzal ünnepeltünk. 

Most újult meg az ERöMŰV
HÁZ, lesznek változások 
a programkínálatban is?
A közösségi ház felújítása 
lassan a végéhez ér, így 
hamarosan egy kívül-belül 
megújult épületben várjuk 
az érdeklődőket. A nagyobb, 
új hagtechnikával felszerelt 
díszterem már alkalmas lesz 
zenei produkciók, koncertek 
megtartására is. A rendszeres 
programok, rendezvények 
továbbra is elérhetőek lesznek 
a központban, azonban 

teljesen új elő-
adásokkal, fel-
nőtt- és gyermek-
programokkal, 
rendezvényekkel 
is várják majd a 
kerületieket és az 
idelátogatókat is. 

Emellett ajánlom mindenki 
figyelmébe a K11 Művészeti 
és Kulturális Központban 
megrendezendő új előadás-
sorozatot, a „Színvallást” is, 
amely egyedülálló műsor 
a belvárosban: havonta készer 
kiváló színművészeket látunk 
vendégül. Az előadásokon szí-
nészetről, színházról és minden 
másról vallanak a hírességek.

Milyen egyéb módon ápolják 
még a hagyományokat?
Említhetném az emléktáb-
láinkat, melyekből ismét 

kettőt avatunk a hónapban; 
ezeknél jobban talán semmi 
nem őrzi nagyjaink emlékét. 
A kerület sokszínűségét hiva-
tott bemutatni az Ezerarcú 
Erzsébetváros című kiadvány 
is, mely olyannyira népszerű-
nek bizonyult, hogy megje-
lentettük a második, bővített 
kiadást angol és magyar nyel-
ven, melyek már kereskedelmi 
forgalomban is kaphatóak.

Célunk, hogy 
Erzsébetvárost 
megismertessük 
és megszerettes-
sük mindenkivel, 
aki kapcsolatba 
kerül ezzel 
az igazán sok-
színű, ezerarcú 
kerülettel.

Ezerarcú kerületFelhívás
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata felhívást tesz közzé „B” kategó-
riás gépjárművezetői engedély megszerzéséhez szükséges oktatáson való részvételre.

Az oktatásra a 2013. szeptember 1-jétől Budapest VII. kerületi állandó bejelentett lakcímmel 
rendelkező középiskolások jelentkezhetnek, akik a 2015/2016-os tanévben kezdték meg a 12. 
évfolyamon tanulmányaikat, és folyamatos jelleggel, életvitelszerűen Erzsébetvárosban laknak.

A 25/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet rendelkezik a juttatásról, amely magában 
foglalja a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez szükséges első elméleti vizsgát, valamint 
a gyakorlati képzést 30 óra időtartamban, és az ahhoz kapcsolódó első vizsgát.

A jelentkezési laphoz kötelező mellékletként csatolandó az iskolalátogatási igazolás (az évfo-
lyam megjelölésével), valamint annak leadásakor a személyi igazolvány és a lakcímkártya – 
érvényesség ellenőrzése céljából – bemutatása szükséges.

A jelentkezési lap átvehető: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri 
Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáin (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.; 1076 Budapest, 
Garay utca 5.)

A jelentkezési lap leadásának határideje és helye:  2016. február 26. (péntek) 12.00 óráig 
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Iroda 
(1076 Budapest, Garay utca 5., I. em. 113.)

További információt a www.erzsebetvaros.hu honlapon találhatnak.

Madách-nap és diákszínpadok vetélkedője
A hagyományos Madách-napot, a diákszínpadok vetélkedő-
jének döntőjét és annak eredményhirdetését tartották január 
21-én a Madách Színházban az erzsébetvárosi Madách gim-
názium tanárai, diákjai. A híres gimnázium a főváros legré-
gebben alapított állami középiskolája. Az intézmény mindig 
is nagy hangsúlyt fektetett a művészeti képzésre, szinte a 
kezdetek óta foglalkozik színjátszással. A Thália Stúdió 
színjátszó kör – amely nagy népszerűségnek örvend – több 
évtizede működik a gimnáziumban. Az előadások attól is 
nagyon különlegesek, hogy a diákokról szólnak, a minden-
napjaikat dolgozzák fel, és olyan problémákat, kérdéseket 
feszegetnek, amelyek minden fiatal számára megfoghatóak.

A Madách gimnázium szellemiségét mindig méltón 
képviselték a művészeteket értő és azokra fogékony taná-
rok és diákok. Országos hírű színjátszó csoportja volt 
1953 és 1956 között, amely előadta a teljes Bánk bánt és 
1954-ben Az ember tragédiáját. Az utóbbi úttörő vállal-
kozás volt, hiszen a színmű az akkori politikai viszonyok 
miatt hosszú évek óta nem szerepelt az ország színházai-
nak repertoárján. E hagyományt folytatja szép sikerrel a 
Thália Stúdió 1967 óta.

Biztonságosak a játszóterek 
a kerületben
Az elmúlt évek során valamennyi játszótér teljesen vagy rész-
legesen megújult Erzsébetvárosban. A kerületi parkokban 
található játszóterek felújítására, azok eszközeinek javítására és 
homokozóinak fertőtlenítésére csaknem 5 millió forintot fordí-
tott Erzsébetváros vezetése a tavalyi évben. A közterületi homo-
kozók fertőtlenítését az előző év gyakorlatának megfelelően 
korszerű, nagy hatékonyságú és környezetbarát technológiával, 
homokfertőtlenítő géppel végezték, összesen 118 m3 homokot 
kezeltek. 2015. augusztus−szeptember hónapban a közterületi 
játszótéri eszközök felületét kezelték, és festették is.

A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 2015 végén a közterületi 
játszótéri eszközök biztonságossága tárgyában tartott helyszíni 
ellenőrzése során a jogszabályi és szabványi előírások szerint 
minden játszótéri eszközt megfelelőnek talált Erzsébetváros-
ban. 2015-ben az alábbi közterületi játszótéri eszközjavításokat 
végeztette el az önkormányzat:

BETHLEN GÁBOR TÉR
• Tanja játszóház hídja függőleges köteleinek cseréje
• hinta lábainak cseréje
• hinta felső gerendájának javítása
• hinta függesztőjének javítása

KLAUZÁL TÉR
• kötélpálya-kitámasztó fémlábas oszlopának cseréje
• Alexandra játszóház felújítása
• nagy híd tartóoszlopának javítása
• hinta kötélrögzítési pontjának javítása
• napraforgó hintaülés cseréje

KIRÁLY  UTCA−KAZINCZY UTCA 
• hinta oszlopvégi bütü takaróinak pótlása
• hajó kispadjának javítása
• kis toronyhoz merevítők beépítése

GARAY TÉR
• mérleghinta gumiabroncsának cseréje
• csúszda mellvédlécének, lépcsőjének javítása

Vattamány Zsolt polgármesterrel beszélgettünk a kerület sokszínűségéről
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Isten hozott, Anna!
Szalay Anna úgy időzítette születését, hogy ő lehessen 2016 első 
erzsébetvárosi babája. A Péterfy Sándor utcai kórházban született 
kicsi – mindenki nagy örömére  –  egészséges, bár mivel idő előtt 
érkezett, néhány napot még a koraszülött osztályon töltött, hogy 
megerősödjön. Anna 1490 grammal, 45 centiméterrel és gyönyörű 

arcocskával született. „Ő az első baba a családban, nagyon vártuk. 
Az ultrahang megmutatta, hogy lány lesz, de én mindig azt mond-
tam, hogy mindegy, hogy fiam lesz vagy lányom, csak egészséges 
legyen” – mesélte Ibolya, a boldog édesanya. A kerület idei első 
csecsemőjét az önkormányzat is köszöntötte: dr. Vető Marietta 
alpolgármester ajándékkal érkezett a kórházba, így a Szalay család 
pelenkával, krémekkel, nedves törlőkendővel és számos nélkülöz-
hetetlen bébiholmival gazdagabban térhetett haza Rózsák tere kör-
nyéki otthonukba, ahol Anna is cseperedni fog. Neki és az egész 
családnak kívánunk jó egészséget és sok boldogságot!

Kiállítás a leghíresebb 
erzsébetvárosiról
Kilencven éve annak, hogy meghalt Harry Houdini (született 
Weisz Erik) magyar származású amerikai illuzionista és bűvész. 
Minden idők legnagyobb szabadulóművésze és egyben a modern 
kor egyik legnagyobb előadóművésze volt. Az Országos Széchényi 
Könyvtár tárlata eredeti relikviákon keresztül, illetve a 2014-ben 
készült Houdini című amerikai film kelléktárgyait bemutatva 
idézi meg a híres művész alakját, életét és mutatványait. A kiállí-
tás február 27-ig látható.

A Csengery utcában született, később szabadulóművészként 
világhírűvé vált Weisz Erik emlékének Kolodo Mihály ungvári 
szobrászművész is emléket állított, a szobor október óta megte-
kinthető a K11-ben.

A magyar kultúra napja az alsóerdősori iskolában
Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium-
ban hagyományosan az idén is iskolagyűlésen emlékeztek meg 
a magyar kultúra napjáról. A megemlékezésen a magyar népvise-
let sokszínűségét mutatták be Sturcz Anna és Tóth Edit Natália 
néptánctanárok, akik maguk is kalotaszegi népviseletbe öltöztek. 
A diákok érdeklődéssel hallgatták, hogyan készültek régen a nép-

viseletek, miről lehet felismerni egy-egy tájegység hímzéseit. Lát-
hattak hímzett szűrt, különféle kendőket, főkötőket és terítőket. 
Megtudhatták, hogyan készül az azsúrozás, de azt is, hogy régen 
minden ruhadarab kézzel készült és egyedi volt. A délelőtt folya-
mán nemcsak a tanulók, de a tanárok is táncra perdültek Mihályi 
József tanár úr közreműködésével,  a gyerekek nagy örömére.

Nagykörút – újratervezés
Idén áprilisban is megrendezik a Buda-
pest100 elnevezésű programsorozatot, 
melynek a témája ezúttal a Nagykörút 
lesz. A szervezők várják a lakóközösségek 
jelentkezését, az épületek koruktól füg-
getlenül csatlakozhatnak a programhoz, 
melynek célja, hogy bemutassa a Nagy-
körút múltját és jelenét, egyben felhívja 
a figyelmet a benne rejlő lehetőségekre. 

A program szervezői a budapest100@
kek.org.hu címen várják mindazok 
jelentkezését, akik ismerik és bemutat-
nák a körút épületeit, lakóként, vál-
lalkozóként vagy akár egy intézmény 
munkatársaként. Szeretnék elérni, hogy 
a főváros kiemelkedően fontos útvona-
lán, ahol naponta százezrek fordulnak 
meg, minél több ház nyissa meg kapuját 
április 16-án és 17-én. 

A 120 éves, több városrészen áthaladó 
útvonal mentén számos kulturális, 
történelmi, építészeti és várostörténeti 
emlék található. A projektben résztvevő 
önkéntesek komoly levéltári munka, 

várostörténeti források, fotóarchívu-
mok segítségével gyűjtik össze, amit 
tudni érdemes a Nagykörút házainak 
múltjáról. A Budapest100 továbbra 
is fontosnak tartja a házakban meg-
búvó „magántörténetek” feltárását is. 
Az építészek, tájépítészek, urbanisták, 

illetve az örökségvédelem hívei által 
szervezett szakmai programok lehető-
séget kínálnak majd annak megvita-
tására is, ki milyennek szeretné látni 
a Nagykörutat. Ezekkel a találkozókkal 
a szervezők szeretnének hatást gyako-
rolni a döntéshozókra, elindítva a régi 
épületekről és az új lehetőségekről szóló 
közös gondolkodást.

Erzsébetvárosi babafotó pályázat
A VII. kerületben élsz, és van egy jó fotód a gyermekedről?

Küldd el nekünk kedvenc képed, és nyerj értékes nyereményeket.
A legjobb fotókat megjelentetjük az Erzsébetváros újság későbbi lapszámaiban!

A pályázatra jelentkezni 0-3 éves korú VII. kerületi gyermekek fotójával lehet.
A képet az ujsag.erzsebetvaros@gmail.com e-mail címre várjuk.

A képek beküldési határideje: 2016. június 30.
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Ikonkiállítás a K11-ben
Az Agárdy Gábor Kossuth-díjas, Kiváló és Érdemes Művész 
ikonjait bemutató tárlatot januárban a K11-ben tekinthették 
meg az érdeklődők. Az ikonok világa 1968-ban Szófiában, az 
Egri csillagok című film forgatásakor érintette meg a Nem-

zet Színészét, amikor az eső elől 
bemenekült egy templomba: ekkor 
érte az a sugallat, hogy az ikonfes-
tés a küldetése. Képeit 100–150 
éves deszkadarabokra készítette, 
ősi minták alapján. Egyik ikon-
ját II. Alekszij, minden oroszok 
pátriárkája kapta meg ajándékként. 
Agárdy Gábor egy másik impozáns 
alkotása a Rózsák terén lévő görög 
katolikus templomban látható.

Felhívás
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény 12.§ (3) bekezdésének hc) pontja alapján 
felhívjuk azoknak a korábban Budapest Főváros 
VII. Kerület Erzsébetvárosban szakmai munkát 
folytató óvónőknek, tanítóknak, tanároknak a 
figyelmét, akik 1941-ben, 1946-ban, 1951-ben, 
1956-ban vagy 1966-ban kapták meg pedagógus 
diplomájukat:
• állami vagy felekezeti intézményben,
• illetve olyan felekezeti intézményben, amely 

jelenleg nem működtet pedagógusképző intéz-
ményt, 

• és legalább 30 éven keresztül dolgoztak a peda-
gógusi pályán vagy a művelődésügy területén,

hogy díszoklevél adományozására irányuló kérel-
müket 2016. február 29-ig juttassák el a Budapest 
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltató Irodájára személyesen 
vagy postai úton (1076 Budapest, Garay utca 5., I. 
em. 113. iroda). 
További információt kérhetnek: a 06 (1) 462-3399 
telefonszámon vagy a Zsuzsanna.LindbauerneToth@
erzsebetvaros.hu e-mail címen
További részleteket a www.erzsebetvaros.hu webol-
dalon találhatnak.

A farsang a húsvéti nagyböjtöt meg-
előző időszakot jelöli. Vízkeresztkor 
(január 6.) kezdődik és hamvazószer-
dáig (változó időpont) tart, évszázadok 
óta évente ismétlődő ünnepsorozat, 
nagyon gazdag szokáshagyománnyal. 
Megelőzi a karácsonyi ünnep, és követi 
a húsvét, pontosabban annak kezdete, 
a húsvétot megelőző 40 napos böjt. 
A hagyományok szerint ez az önfeledt 
mulatozás, dús lakomák időszaka, 
amikor búcsúzunk a téltől, és köszönt-
jük a tavaszt.

Erzsébetvárosban is számos helyen 
tartottak farsangi mulatságokat, 
melyek közül a legnagyobbakat az 
oktatási intézményekben rendezték. 
Idén az erzsébetvárosi óvodákban 
jártunk, ahol a gyermekek és szüleik 
ötletes maszkokkal, jelmezekkel, az 
óvodapedagógusok pedig szórakoztató 
előadásokkal, játékokkal és mulat-
sággal készültek a bálra. A legjobb, 
legérdekesebb öltözeteket természete-
sen jutalmazták, így nagy várakozás, 
készülődés előzte meg a 2016-os far-
sangot a gyermekek körében.

A maszkok története
A híres velencei maszkok kialakulását 
a XVI. század második felére datálják. 
Korabeli források szerint 
az első maszkok nem is a 
mulatozást, hanem az elrej-
tőzést szolgálták. A velen-
ceiek titkos útjaik alkalmával 
jobbnak látták elrejtőzni, ezért 
takarták el az arcukat. Karneváli 
mulatságok alkalmával viszont 
eredetileg azért használták, hogy 
a résztvevőket ne lehessen felismerni, 
hogy minden társadalmi osztály sza-
badon, együtt ünnepelhessen. A beöltözés 
hagyománya a mai napig élő szokás a gondo-
lák városában, azonban az álarcoknak saját 
történetük is van. A velencei maszkok állandó 
figurákkal, hagyományosan ugyanazokkal 
a színekkel, motívumvilággal készülnek. 
A korabeli commedia dell’ arte szereplői 
(híres, olasz vándorszínész-társulatok, akik 
rögtönzött színpadokon adták elő akroba-
tikus és zsonglőrmutatványaikkal tarkított 

humoros komédiáikat) egy-egy 
emberi tulajdonságot, jellegzetes 

személyiségtípust ábrázoltak. 
Történetük nemcsak érdekes, 

hanem nagyon tanulságos 
is, hiszen e darabok karak-
terei mind egyazon egy-
szerű történet szereplői 
voltak – s e karaktereket 
jelképezték a különböző, 

ma is könnyen beazono-
sítható álarctípusok.

Álláspályázat
Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága felvételt hirdet közterület-felü-
gyelői munkakör betöltésére.
A foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, teljes munkaidejű foglal-
koztatás.
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 munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását köve-
tően azonnal betölthető.

Jogállás, illetmény és juttatások: közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény rendelkezései  irányadóak. 

Benyújtandó irat: önéletrajz a Kttv.176.§ (4) bekezdés) a törvény által 
meghatározott adattartalommal. 

További felvilágosítást Biró Eszter személyzeti előadótól kaphatnak 
a 06 (20) 745 1937-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton a biroeszter@evkf.hu 
e-mail címre. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.

Folytatódik a társasházak támogatása
2015-ben 176 millió forinttal segítette az önkormányzat a lakóházakat
Tavaly 326 pályázó nyert támogatást 
valamilyen önkormányzati társasházi 
pályázaton, melynek köszönhetően 
számos erzsébetvárosi társasház újulha-
tott meg. A kerület vezetése 2015-ben 
döntötte el, hogy kiemelt projektként 
kezeli ezen támogatások ügyét. „A tavalyi 
célunk megvalósult, hiszen rengeteg VII. 
kerületi társasház megújításában segíthet-
tünk pályázati támogatásainkkal. Terve-
inket folytatjuk, így már most, a költség-
vetés tervezésekor figyelünk arra, hogy 
erre a célra még több forrást biztosít-
sunk! A sokszoros túljelentkezés ellenére 
minden lakóközösséget továbbra is arra 
biztatok, hogy pályázzon 2016-ban is! Az 
önkormányzat vezetésének eltökélt szán-
déka, hogy minden évben egyre nagyobb 

összeggel tudja támogatni az erzsébet-
városi társasházak lakóit” – mondta el 
Vattamány Zsolt polgármester. 2015-

ben a társasházak támogatására összesen 
több mint 176 millió forintot osztott szét 
Erzsébetváros önkormányzata.

2015. évben társasházaknak és magánszemélyeknek pályázat útján nyújtott támogatások

Pályázati forma Támogatottak száma 
db

Támogatás teljes összege 
Ft

Kamatmentes kölcsön 
Ft

Vissza nem térítendő 
támogatás Ft

Általános TH felújítási pályázat 120 100 942 983 69 615 850 31 327 133

Kémény-felújítási pályázat 30 21 732 270 14 987 772 6 744 498 

Kéményseprőjárda- felújítási 
pályázat 26 11 564 654 7 975 624 3 589 030

Pályázat gázszolgáltatásból 
kizárt társasházaknak 9 10 800 000 10 800 000 -

Nyílászáró pályázat I. ütem 39 10.355.145 - 10 355 145

Nyílászáró pályázat II. ütem 69 9 974 937 - 9 974 937

Növényesítési pályázat I. ütem 23 3 448 240 - -

Növényesítési pályázat II. ütem 4 550 000 - -

Összesen 326 176 568 229 110 579 246 61 990 743
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Erzsébetvárosi farsang
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Amire büszkék 
lehetünk

Az Erzsébetvárosi Értéktár Bizottság 
januári ülésén két olyan értéket emelt be 
az értéktárba, amelyek  –  bár szorosan 
köthetőek Erzsébetvároshoz  –  hírneve, 
jelentősége nemcsak a kerület, de az ország 
határait is átlépte. Róth Miksa üvegfestő 
és mozaikművész munkássága a magyar 
iparművészet egyik csúcsteljesítménye, 
a kiegyezés utáni építészet jelentős alko-
tásai kapcsolódnak nevéhez. A Nefelejcs 
utca 26. szám alatt működik jelenleg is 
a Róth Miksa Múzeum és Emlékház, 
mely egykoron a mester lakóháza és 
műhelye volt, de a művész számos egyéb, 
kiemelkedő alkotásának is Erzsébetváros 
ad otthont. A javaslatot Fényi Tibor, az 
emlékház igazgatója nyújtotta be. Ráday 
Mihály művészettörténész, városvédő 
személyes kötődését is hangsúlyozva 
üdvözölte a döntést, hiszen az ő közbenjá-
rására került Erzsébetváros gondozásába 
a művész hagyatéka.

Dr. Vető Marietta alpolgármester javas-
latára immár az Erzsébetvárosi Értéktár 

részét képezi a Bihari János Néptánc-
együttes is. A nemzetközi hírű táncegyüt-
tes – tekintettel a magyar néptánckultúra 
és -hagyományok megőrzésében, hazai 
és külföldi népszerűsítésében felmuta-
tott érdemeire, továbbá több mint fél 
évszázados kerületi múltjára  –  méltán 
része nemzeti értékeink gyűjteményének. 
Az Erzsébetvárosi Értéktár elérhető a kerü-
let honlapján a www.erzsebetvaros.hu/
erzsebetvarosi-ertektar menüpont alatt.

Erzsébetváros a főváros legkisebb kerülete, 
ez a két négyzetkilométernyi terület azon-

ban bővelkedik kulturális értékekben, lát-
nivalókban. Fontos, hogy ezek az értékek 
megfelelő figyelmet, ezáltal fokozottabb 
védelmet nyerjenek. Az Erzsébetvárosi 
Értéktár Bizottság 2014 nyarán jött létre 
a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény alapján. A bizottság feladata, hogy 
az Erzsébetvárosban található nemzeti 
értékeknek minősülő helyi értékeket össze-
gyűjtse. A jogszabályi előírások szerint az 
értékvédelem alapjául szolgáló dokumen-
tációt a szigorú nyilvántartás és kutatha-
tóság szabályai szerint meg kell őrizni, az 
értékeket pedig ápolni és támogatni kell.

Kulka János színvallása
A K11 Művészeti és Kulturális Központ új beszélgetős sorozatot indított Színvallás 
címmel, melynek keretében esténként színészek vallanak magukról és pályájukról. 
Kulka János Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, Érdemes és Kiváló művész vállalta, 
hogy február 10-én válaszol Csáki Judit kritikus kérdéseire. Kulka János elsősorban 
pályájáról beszélt, a tévés szerepektől kezdve – melyekben az egész ország megismerte 
és megszerette – a színpadi szerepekig, a társulati tagságtól a szabadúszásig. Aki a jó 
hangulatú beszélgetésről lemaradt, megnézheti a művészt februárban a Katona József 
Színházban és a Belvárosi Színházban, ahol önálló estjét mutatja be sok-sok énekkel és 
természetesen prózával.

Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola és Gimnázium, a Baross 
Gábor Általános Iskola, az Erzsé-
betvárosi Kéttannyelvű Általános 
Iskola, Szakközépiskola és Szakiskola, 
a Madách Imre Gimnázium, vala-
mint a Fővárosi Pedagógiai Szakszol-
gálat VII. Kerületi Tagintézménye 
2015 decemberében kapták meg az 
oktatást segítő informatikai eszközö-
ket. A beszerzés csaknem 30 millió 
forintot tett ki, melyet teljes egészé-
ben az önkormányzat finanszírozott. 
„A szeptemberi tanévkezdés után 
– mint minden évben – felmértük 
az iskolák igényeit, és kiderült, hogy 
számos informatikai eszközre lenne 
szükségük a még színvonalasabb okta-
táshoz. Ezért úgy döntöttünk, hogy az 
épület-felújítások mellett az informa-

tikai eszközparkot is fejleszteni fogjuk 
a kerületi intéz ményekben. 

Személyesen is tapasztaltam, hogy 
mennyire megkönnyítik a tanítást és 
a tanulást ezek a kellékek, így terveink 
szerint 2016 végén újabb eszközökkel 
szeretnénk segíteni a diákoknak” – 
mondta el Vattamány Zsolt polgár-
mester. Az eszközök nagyobb része 
oktatási célokat szolgál, melyeket az 
önkormányzat önként vállalt felada-
tai körében biztosít a kerületi intéz-
mények számára, kisebb része olyan 
infokommunikációs eszköz, amely 
a működést szolgálja. 

„Ugyan az iskolánk fenntartója már 
a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ, de Erzsébetváros önkor-
mányzata működteti. Diákjaink 5 

projektort, 5 interaktív táblát, külső 
winchestereket és egyéb eszközöket 
kaptak, melyekkel csoportokban  
és egyénileg is tudnak dolgozni.  
Minden osztály be tudta építeni 
a mindennapi munkába az új kellé-
keket, így 

csak a Baross 
iskolában 370 
gyermek mindennapi 
tanulását segítik ezek 
a modern eszközök” 
– mondta Spiesz Ádám, a Baross 
Gábor Általános Iskola igazgatója.

Informatikai eszközöket 
kaptak a kerületi iskolák

Többek között számítógépeket, laptopokat, interaktív táblákat, projektorokat kaptak  
az erzsébetvárosi iskolák az önkormányzattól 30 millió forint értékben. Az informatikai  
és infokommunikációs eszközöket négy intézményben használják a tanárok és  
a tanulók. Az egyre színvonalasabb oktatásnak és a modern, felújított iskolaépületeknek 
köszönhetően egyre több család választ gyermekének erzsébetvárosi iskolát.

Az alábbi informatikai és infokommunikációs 
eszközökkel bővült az iskolák gépparkja:

17 db laptop,
72 db asztali számítógép  
  (teljes konfiguráció; LCD monitorokkal),
2 db nyomtató,
5 db 1 TB külső winchester,
3 db külső DVD író/olvasó,
22 db számítógépes memória  
   (asztali számítógép és laptop),
6 db pendrive (64 GB),

15 db Windows 8.1 szoftver,
14 db Microsoft Office 365,
10 db projektor,
9 db interaktív tábla,
1 db nagyteljesítményű fénymásoló,
2 db hordozható CD lejátszó fülhallgatóval,
1 db telefax,
2 db vezeték nélküli telefon,
1 db digitális rendszertelefon,

illetve korszerűsítették a vezetékes és vezeték 
nélküli internethálózatot. 
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Régi helyükön a Klauzál téri 
utcabútorok
Erzsébetváros önkor-
mányzata mindennap 
azért dolgozik, hogy 
egyre szebb és élhe-
tőbb legyen a kerület, 
éppen ezért a tönk-
rement, elhasználó-
dott utcabútorokat is 
időről-időre felújítja. 
A Klauzál téren álló 
padokra és asztalokra 
is jobb sors vár: az 
EVIKINT Intézményi 
Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Kft. dolgozói javítás 
céljából nemrég elszállították azokat. Az utcabútorok azóta vissza-
került eredeti helyére, és megszépülve várnak mindenkit, aki sze-
retne a Klauzál téren megpihenni.

A MAOIH 
az élhetőbb 
környezetért
A MAOIH (Magyarországi Autonóm 
Orthodox Izraelita Hitközség) egy 
programsorozat keretében szerette volna 
felhívni a figyelmet a szelektív hulladék-
gyűjtésre, a hulladékképzés megelőzé-
sére és az újrahasznosításra, illetve ezen 
keresztül az ökológia lábnyom jelentő-
ségére, személyre lebontott mértékére és 
az ezzel járó felelősségre. Szemléltetni 

kívánták a hanyag gondolkodás és az 
ebből adódó viselkedés eredményeit, 
és meghívott szakemberek segítségével 
megmutatni, megtanítani azt a hozzáál-
lást, ami segít megőrizni a jövő nem-
zedékre örökségünk részeként hagyott 
környezetünket.  Ezt a nagyon is aktu-
ális problémát mindenkinek komolyan 
kell vennie, mivel környezetünk élhe-
tősége és ezen keresztül a gyermekeink 
jövője a tét.

A megvalósítás érdekében a MAOIH 
szintén a korábban említett modellt 
követve nyújtotta be a környezettudatos 
szemlélet megerősítésére irányuló pályá-
zatát az OKTF NHI (Országos Környe-

zetvédelmi és Természetvédelmi Főfelü-
gyelőség Nemzeti Hulladékgazdálko dási 
Igazgatóság) által kiírt felhívásra. 
A pá lyá zat célja a hazai hulladékgazdál-
kodással és szelektív hulladékgyűjtéssel 
kapcsolatos lakossági szemléletformálás 
támogatása volt.

Mivel az elképzelt program tervezete 
és a pályázati kiírás megfelelő mértékben 
fedték egymást, a szervezet elnyerte az 
OKTF NHI támogatását, és ez év elején 
el is kezdhette a megvalósítás előkészü-
leti munkáit.

A projekt az OKTF Nemzeti Hulla-
dékgazdálkodási Igazgatóság támogatá-
sával valósult meg.

Operafarsang az Újszínházban
Bemutatkozott a Spinto Operatársulat

A Spinto Operatársulat bemutatkozó 
koncertjét „Operafarsang” címmel 2016. 
február 8–án 19 órakor rendezték meg az 
Újszínház újjávarázsolt, kiváló akusztikájú 
színháztermében. A kétrészes gálaestet az 
eMeRTon életműdíjas Bolba Lajos vezé-
nyelte, közreműködött a Spinto Kamara-
zenekar és  Bárkányi Éva zongoraművész. 
A műveket Bucz Magor átiratában adták 
elő.

A színvonalas, jó hangulatú előadáson 
a legismertebb operaáriákból és operaslá-
gerekből hallhattak válogatott darabokat 
a vendégek. A népszerű dallamokból álló 
farsangi válogatás első részében műsoron 
voltak többek között Monteverdi, Mas-
cagni, Puccini, Verdi és Mozart művei, 
a második részben pedig az olasz dalok 
mellett néhány operett-részlet is felcsen-
dült, így Kálmán Imre vagy Lehár Ferenc 
gyöngyszemei.

A fellépő művészek között volt Gerdesits 
Ferenc, Bándi Írisz Réka, Hruby Edit, 
Tótpál Szilvia, Bakó Antal, Jenei Gábor, 
Kecskeméti Róbert, Pankotay Péter és 
Schwimmer János, akiket Ruzicska László 
konferált fel. 

A Spinto Operatársulat és Művészeti 
Egyesületet hivatalosan 2015 júliusában 
jegyezték be, székhelyük Erzsébetvárosban 
van. Egyesületi elnökük Ágoston Edith 
nyugdíjas operaénekesnő, aki a hatvanas 
évek elejétől a nyolcvanas évek végéig a 
Pécsi Nemzeti Színház magánénekese volt. 
Zenei vezetőjük Bolba Lajos karmes-
ter, zenei rendező, a Magyar Rádió 

Szórakoztatózenei Osztályának egykori 
vezetője és a József Attila Színház egykori 
karnagya, aki többek között a Madách 
Színház, a Nemzeti Színház, az Irodalmi 
Színpad és a Városmajori Színház munka-
társa volt.

A társulat elsősorban professzionális 
művészekből és színházi szakemberekből 
áll, céljuk a lehető legmagasabb színvonalú 
koncertek és előadások létrehozása.

A megfelelő zenei kíséret biztosítása 
végett hozták létre a Spinto Kamarazene-
kart, amely többségében fiatal zeneakadé-
miai hallgatókból áll.

Annak ellenére, hogy a társulat fő 
profilja az opera, tagjai között nemcsak 
operaénekesek, de színészek is vannak, így 
prózai előadásokat is bemutathatnak.

Az egyesület további célja a közmű-
velődés elősegítése, amelyet a művé-

szeti képzés eszközével  –  esetükben 
az előadóművészetre koncentrálva  –  külö-
nösen hatékonyan lehet elérni, ezért hozták 
létre az Első Sor Színiiskolát, ami szintén 
Erzsébetvárosban tartja foglalkozásait.

Részletesebb információkat az egyesület 
honlapján találhatnak, amelynek címe: 
www.spinto.hu Testületi hírek

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a képviselő-testület a 2016. 
február 8-án megtartott rendkívüli ülésén az alábbi rendeletet 
alkotta:

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendelete 
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormány-
zata Képviselő-testületének a 2016. évi átmeneti gazdálkodás 
szabályairól szóló 40/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete 
módosításáról (hatályba lép: 2016. február 9. napján).

Tisztelt Erzsébetvárosiak!

Ezúton tájékoztatjuk az Erzsébetváros Kártyával rendelkező lakosokat és a leendő 
kártyabirtokosokat, hogy a húsvéti ünnepek közeledtével az önkormányzat nagyszabású 
akciót szervez a kerületben a Városkártyával rendelkezőknek.

Az akció részleteiről a rendszeresen megjelenő Erzsébetváros Kártya katalógusból, 
valamint a Kártya hivatalos weboldaláról (www.erzsebetvaroskartya.hu) tájékozódhat-
nak majd az érdeklődők.

ERZSÉBETVÁROS KÁRTYA

Amennyiben Ön is szeretne élni a kártya nyújtotta kedvezményekkel, igényeljen most 
városkártyát személyesen vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal Hatósági és 
Ügyfélszolgálati Irodáján (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.  Garay u. 5. 
és Akácfa u. 42-48. (Klauzál téri piac), vagy elektronikus úton 
a www.erzsebetvaroskartya.hu weboldalon.

*illusztráció

Tájékoztató a szünidei 
gyermekétkeztetés igénybevételéről
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 
2015/2016. nevelési évben, tanévben a tavaszi szünet időtartamára eső 
szünidei gyermekétkeztetés keretében gondoskodik a déli meleg főétkezés 
helyben történő elfogyasztásának lehetőségéről a kerületben bejelentett 
lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos és halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermekek számára az alábbi időpontokban:

A szünidei gyermekétkezés a tavaszi szünetben 
2016. március 24. (csütörtök)
március 25. (péntek)
március 29. (kedd)
mindennap 11.30–14.00 óra között a Baross Gábor Általános Iskolában,
a 1078 Budapest, Hernád u. 42–46. szám alatt vehető igénybe.

Az igénybevétel előzetes igénybejelentéshez kötött, melyről bővebb fel-
világosítás Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájának valamelyikén (1073 Bp., Erzsébet krt. 
6.,  Akácfa u. 42–48. (Klauzál téri piac), 1076 Bp., Garay u. 5.), illetve 
a human@erzsebetvaros.hu e-mail címen vagy a  06 (1) 462-3328-as tele-
fonszámon kérhető.
További információ a www.erzsebetvaros.hu honlapon elérhető.
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Folytatódnak az útfelújítások
Az elmúlt hónapokban újabb utcákat renováltak a kerületben. A közterületek  
megújítása fontos feladata az önkormányzatnak, hiszen nagyban hozzájárul  
Erzsébetváros új arculatának kialakításához és a lakosság komfortérzetének  
javításához. Az elmúlt öt évben Erzsébetvárosban csaknem 6000 méternyi  
út újult meg, és 2016-ban újabb 14 utca kap teljesen új, modern külsőt  
az Erzsébet Terv fejlesztési program keretében.
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Erzsébet Terv
Az elmúlt öt év jelentősebb útfelújításai

Felújított utak, utcák

2010

Barcsay utca átépítése

Hernád utca átépítése

Szinva utca átépítése

Rózsa utca IV. ütem, Dob és Wesselényi utca közötti szakasz  
felújítása teljes szélességében 

2011
Kazinczy utca felújítása Dohány utca – Wesselényi utca közötti szakaszon

Kazinczy utca felújítása Wesselényi utca – Dob utca közötti szakaszon

2012 
Síp utca felújítása Dob utca – Dohány utca közötti szakaszon

Dob utca felújítása Károly krt. – Kazinczy utca közötti szakaszon

2013

Marek József utca felújítása

Vörösmarty utca felújítása Király utca – Wesselényi utca közötti szakaszon

Hársfa utca felújítása Dohány utca – Wesselényi utca közötti szakaszon I. ütem

Rumbach Sebestyén utca felújítása Király utca –  
Wesselényi utca közötti szakaszon

Kertész utca felújítása Dob utca – Wesselényi utca közötti szakaszon I. ütem

2014

Kertész utca felújítása Dohány utca – Wesselényi utca közötti szakaszon II. 
ütem

Hársfa utca felújítása Wesselényi utca – Dob utca közötti szakaszon II. ütem

Nagy Diófa utca felújítása Dohány utca – Klauzál tér közötti szakaszon

Klauzál utca felújítása Rákóczi út – Dohány utca közötti szakaszon

Klauzál utca felújítása Dohány utca – Klauzál tér közötti szakaszon

Asbóth utca felújítása

Nyár utca felújítása Rákóczi út – Dohány utca közötti szakaszon

Nyár utca felújítása Dohány utca – Klauzál tér közötti szakaszon

Peterdy utca felújítása Bethlen utca – Murányi utca közötti szakaszon

2015 Munkás utca felújítása

Erzsébetváros önkormányzatának beruházásában megva-
lósult útfelújítási munkák során általában ún. faltól falig 
felújítás történt, vagyis elbontották a régi járda- és úttest-
burkolatokat, az útszegélyek és a felújított útszakaszok 
új öntött aszfaltburkolatot, az útpályák pedig kétrétegű 
hengerelt burkolatot kaptak. Az útkereszteződésekben a 
járdáknál a gyengén látókat segítő burkolatot alakítottak 
ki. Új hulladékgyűjtőket, valamint  –  a járdaszélesség és az 
alatta húzódó közműhálózat figyelembevételével  –  növé-
nyeket (ültetett vagy dézsás fákat) helyeztek ki a megújult 
területekre.

Egy-egy útszakasz felújítását megelőzően számos ténye-
zőt kell figyelembe venni. A területek megújítása és annak 
időtartama függ a műszaki körülményektől (közművek 
állapotától), valamint az érintett közműszolgáltatók együtt-
működésétől is. Az útfelújítás akkor kezdhető meg, ha azt 
megelőzi a területen lévő cserélendő vagy javítandó közmű-
vek rekonstrukciója. Ennek elvégzése a közműszolgáltatók 
döntésétől függően saját beruházásukban valósul meg. 
Előfordulhat az is, hogy a rossz állapotban lévő út felújí-
tását valamelyik közműszolgáltató előzetes rekonstrukciós 
munkájának hiánya miatt kell későbbre halasztani.

A legutóbbi felújítások Erzsébetvárosban

Jobbágy utca 10–28. szám közötti járdaépítés
A korábban félbeszakadt beruházás miatt elbontott mint-
egy 105 méteres járdaszakaszt állították helyre a régi nyom-
vonal alapján. Az új, 1,5 méter széles öntött aszfalt járda 
előre gyártott, kiemelt betonszegéllyel csatlakozik a meg-
lévő útpályához.

Dohány utca 34. szám (emlékfal) előtti járda  
átalakítása
A 2014-ben épült gettó emlékfal előtt befejeződött a járda 
végleges átalakítása, melynél figyelembe vették a gépkocsik 
és autóbuszok behajtásának lehetőségét is. Az új járdabur-
kolat bazalt nagykockakőből készült.

Munkás utca felújítása (Alsó erdősor utca–Huszár utca és 
Huszár utca–Rottenbiller utca közötti szakaszok)
A korábbi útfelújításokhoz hasonlóan ún. faltól falig 
burkolat-felújítást végeztek teljes szélességben. Az útfel-

újítást közvetlenül megelőzte a közcsatorna és az ivóvíz-
vezeték rekonstrukciója. Az útpálya pályaszerkezetét is 
újból el kellett elkészíteni, mert a régi aszfaltburkolatot a 
korábbi nagykockakő burkolatra hordták fel. A forgalmi 
és parkolási rend nem változott, a betonszegéllyel kiemelt 
járda öntött aszfalt-, a pályatest hengerelt aszfaltburkolatot 
kapott.

A tavalyi év számokban

Az önkormányzat kezelésében levő közutakon különböző 
helyszíneken történt aszfaltburkolat-javítás a 2015. január 
1. es 2015. december 31. közötti időszakban, valamint 
megvalósult a Dob utcai útpálya garanciális javítása 
a Károly körút−Kazinczy utca közötti szakaszon.

aszfaltrepedés javítása összesen: 3629 méter

kátyújavítás összesen: 425 m2

Felújítás összege: 7 614 730 forint

Épül Erzsébetváros!
Városfejlesztés

Dohány utca

Jobbágy utca

Munkás utca
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Miért fontos önnek, hogy ne csak 
könyvben és a képernyőn, hanem 
személyes találkozókon is elmesélje 
történeteit?
Minden műfaj más. Ami először törté-
net, az utána film, ami film, az utána 
könyv és előadás. Mindegyiknek meg-
van a szépsége. Az egyiknek az, hogy 
akár több mint egymillióan látják, 
a másiknak, hogy könyvélményt ad. 
Az előadás a „legkegyetlenebb” műfaj, 
mert másfél méterre állok a közön-
ségtől, ha unalmas lennék, azonnal 
kiderülne, hogy csalódást okozok. 
Az első beszélgetésem Salgótarjánban 
volt, 40–50 emberre számítottak, és 
eljött 400. Évente 70–80 előadást tar-
tok különböző helyeken, a Kolozsvári 
Nemzeti Operától kezdve a nagykállói 
sportcsarnokon keresztül apró falva-

kig, egyszerre akár ezer embernek is, 
és azt mondhatom, hogy ez a műfaj 
önálló életre kelt. Ez egy felépített, 
színházi este, ahonnan – nagy büsz-
keségemre – még senki sem távozott 
csalódottan. Itt nem elég, ha rutinból 
csinálok valamit. Karbantart engem 
is, jó szellemi edzésprogram, hogy 
mindennap megfeleljek az aznapi 
közönségnek. 

Minden alkalommal 
megküzdök az embe-
rek szeretetéért, hité-

ért, kitartásáért  
és a sikerért.

Ön kedvelt közszereplő, mekkora sze
repe van ebben a hitelességnek? Ettől 
sikeresek a filmjei és a könyvei?
Azt hiszem, ezt nem nekem kell 
megítélnem. Nagyon örülök, ha 
hitelesnek tartanak, ugyanis minden 
történetemnek van egy főszereplője, 
és a végeredmény mindig minőséget 
képvisel: hazatért a világ utolsó hadi-
foglya, kimenekítettük a szomáliai 
kislányt a földi pokolból vagy bemu-
tattuk Weisz Fanni, a siket kislány 
történetét. Nagyképűség nélkül 
mondhatom, nincs olyan újságíró, 
aki annyit menne a saját közönsé-
géhez, mint én. Lehet, hogy ezt is 
értékelik az emberek.

Önnek mit ad egyegy ilyen alkalom?
Azok, akik megvették a könyvemet, 
megérdemlik, hogy egyszer ott álljak 
előttük személyesen. Minden alka-
lommal megkérem a szervezőket, 
hogy még virágdíszítést se tegyenek 
a színpadra, ne a hangulati elemek 
varázsolják el az embereket, ez az én 
feladatom. Amikor bemegyek, akkor 
is tapsolni szokott a közönség, erről 
azt mondom, a múltamnak szól, de a 
végén csak az tapsoljon, aki úgy érzi, 
hogy erősebben távozik, mint ahogy 
odaérkezett. Az egy nagy vállalás, 
hogy ezt szeretném elérni. 

Nekem minden este 
az a siker, ha tapsol-
nak, mert akkor elér-
tem a célomat, sike-
rült valami pozitívat 
adnom a nézőknek.

A visszajelzések alapján mi vonzza 
az embereket a történeteiben? Az 
izgalmas egyéni sorsok vagy az, hogy 
távoli, ismeretlen tájakon történnek?
Biztosan benne van ez utóbbi is, 
a misztikum, a titok. De a lényeg 
inkább az erőt adó üzenet. Gabriella 
például családi erőszak áldozata lett, 
és nagyon pesszimista volt, rossz-
kedvűen jött el az előadásomra. Pár 
hónappal később kaptam tőle egy 
levelet, hogy valóra váltotta nagy 
álmát, és Zágrábban lefutotta a 
maratont. Van egy debreceni hölgy, 
aki eddig 14 előadásomra jött el, mert 
úgy érzi, erőt merít a történetekből.

Előadásainak alcíme: Egy este, ami 
felemel, és sokkal erősebbé tesz! Mi ad 
erőt az önt hallgató közönségnek?
A történetek alapján rájönnek, mások-
nak esetleg sokkal nehezebb, mégis 
nagy akadályokat tudtak legyőzni, 
tehát nekik is sikerülni fog. De mind-

ezt ne úgy képzelje, hogy különböző 
életsorsokon búsulunk. Mindig 
nagyon sok a nevetés, ezek boldog 
esték.

Mekkora felelősséggel jár kiállni, és 
azt mondani, ne adjuk fel?
Nem én mondom ezt, hanem azok 
a hétköznapi hősök, akiken keresztül 
elkalauzolom az embereket külön-
böző helyekre, és beavatom titkokba. 
Lélekben nagyon sokan vannak velem 
a színpadon. 

Az előadás végére  
az emberek rájönnek, 
hogy az igazi hősök 
nem a hollywoodi 
filmekben, hanem 
közöttünk vannak,  

az orvosok, a pedagógusok, a szülők 
adják a legtöbbet a társadalomnak. 

Gyakran megy oda önhöz valaki, 
hogy elmesélje a történetét?
Mindig, és van, amelyikből film is 
készült vagy éppen az egyik könyvem-
ben szerepel.

Hogyan éri el, hogy ezek a sokszor tra
gikus és szomorú történetek ne nyom
ják rá bélyegüket a hangulatára?
Mindegyikben megkeresem a jót. 
Én a gyermekeimnek esténként nem 
a Hófehérkét mesélem, hanem az 
utolsó hadifogoly történetét, aki 
55 évig nem adta fel magyarságát. 
Vagy a szomáliai kislány történetét, 
aki arról álmodozott, hogy egyszer 
átölelheti magyar édesapjának a 
családját, megküzdött érte, és elérte 
az álmát. Úgy gondolom, ezek a tör-
ténetek mindennél jobban képesek 
értékeket közvetíteni.

Vujity Tvrtko Erzsébetvárosba, a K11-be is elhozta előadását, melyben hétköznapi hősök 
életén keresztül mutatja be a világot, ahogy ő látja. A népszerű újságíró szerint ezekből 
a történetekből mindenki erőt meríthet, a sok-sok nevetés közben az is kiderül, mit jelent 
küzdeni, álmodni, cselekedni.

Erőt adó, boldog esték 
Vujity Tvrtkóval

„A lényeg az erőt adó üzenet.”

Vujity Tvrtkó 70–80 előadást tart évente
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a Bethlen Téri Színház január 22. és 
24. közt a Vendégváró fesztivált, mely-
nek idei fővédnöke dr. Vető Marietta 
alpolgármester volt.  Szögi Csaba, 
a színház igazgatója minden évben 
más-más határon túli társulatot kér 
fel a vendégszereplésre, így az előző 
években meghívott társulatok után – 
Figura Stúdió Színház (Gyergyószent-
miklós), M Studio (Sepsiszentgyörgy) 
és András Lóránt Társulat (Marosvá-
sárhely) – ez alkalommal a kolozsvári 
Váróterem Projekt társulatát látták 
vendégül, akik két felnőtteknek és egy 
gyermekeknek szóló tárgyanimációs 
előadással érkeztek a teátrumba.

A magyar kultúra napján, január 
22-én induló fesztiválon a közön-
séget nem egyszerűen csak színházi 
előadásokra invitálták. Ahogy Szögi 
Csabától megtudtuk, a fesztivál célja, 
hogy néhány nap alatt minél teljeseb-

ben megismerhesse a hazai közönség a 
vendégek szakmai munkáját éppúgy, 
mint a társulat tagjait. Éppen ezért az 
előadások után a kávézóban beszélge-
téseket tartottak, az intézmény falain 
belül működő, idén 15. évét ünneplő 
Bethlen Galériában pedig a kolozsvári 
társulat plakátjaiból és előadásainak 
fotóiból készült kiállítás volt látható. 
A szakmai beszélgetéseket péntek este 
Kutszegi Csaba, szombat este Turbuly 
Lilla, a KútszéliStílus.hu portál kri-
tikusai vezették. A fesztivál családias 
hangulatát mutatja, hogy a meghir-
detett programok után késő éjjelig 
tartott a barátivá alakult beszélgetés 
a színészek és a közönség tagjai közt. 

A péntek esti nyitóelőadáson zsúfo-
lásig megtelt a színház, s nem volt ez 
másként a következő előadások alkal-
mával sem. Érkeztek nézők a szomszé-
dos lakóházból, a város másik feléből, 
de volt olyan, aki egy másik városból 

utazott azért, hogy láthassa a kolozs-
váriak előadását. A hagyományos 
szószínházi előadásokhoz szokott néző 
számára talán kissé idegen, kísérletező 
jellegű előadásokat humorral és sok 
zenével fűszerezték. 

Az Advertego című darab már 
címében utal a Váróterem Projektet 
jellemző különleges előadás-szerkesz-
tésre. Az angol hirdetés szó és az ego 
szavak összevonásából alkotott cím arra 
utal, hogy az előadás egyfajta önrek-
lám. Klasszikus történetmesélés helyett 
látszólag össze nem illő, rövid jelenetek 
alkotják a művet. A helyzetkomiku-
mok, a színházi helyzetre való folyto-
nos reflektálás és a nézőkkel folytatott 
folyamatos kommunikáció az, ami az 
előadás első percétől az utolsóig fenn-
tartja a közönség feszült figyelmét. 

Habár a szombat esti előadásnak volt 
elmesélhető történetszála, ez a külön-
leges felépítés a Zéró című előadásra is 
igaz. Botos Bálint rendező elmondta, 
hogy a humor, a nevetés és nevettetés 
nagyon fontos a rendezéseiben. Minél 
komolyabb témákat villant föl, annál 
több humorra van szükség. S ahogy a 
három nap alatt kiderült: a viccelődés 
egyáltalán nem áll távol a színészektől.

A Bethlen Téri Színház, ahogy 
az erzsébetvárosiak már megszokhat-
ták, vasárnap délelőttönként családi 
programokkal várja a nézőket, így a 
fesztivált a Váróterem Projekt is egy 
gyerekeknek és felnőtteknek egy-
aránt szóló előadással, a paraFabulák 
tárgyanimációs előadással zárta.

Január végén három napig igazi ven-
dégváró hangulat uralkodott a Beth-
len téren. Remek színészek, kivételes 
előadások, nagy szakmai érdeklődés és 
sok-sok nevetés kísérte a IV. Vendég-
váró fesztivált. 

IV. Vendégváró fesztivál 
a Bethlen téren

A Bethlen Téri Színház 2012-es újranyitása óta egyre fontosabb szerepet tölt be 
Erzsébetváros kulturális életében. A felnőtt, az ifjúsági és a gyermek közönségnek szóló 
előadások mellett a színház működésének fontos pillérei az állandó fesztiválok is.  
Idén januárban például a szintén hagyományos Vendégváró fesztivállal várta  
az érdeklődőket a teátrum.

A negatív gondolatok nagyon ártal-
masak: ha rendszeresen vagy hosszú 
időn keresztül átadjuk magunkat a 
búslakodásnak, tulajdonképpen mér-
gezzük és megbetegítjük magunkat. 
A pszichésen kialakuló betegségeket is 
szeretné mindenki elkerülni, és abba 
is gondoljunk bele, hogy a hétköznapi 
tevékenységeket is mennyivel köny-
nyebben, hatékonyabban és rövidebb 
idő alatt végezzük el, ha jókedvűek 

vagyunk, és nagy életkedvvel vágunk 
bele a feladatokba. Ha jót akarunk 
magunknak, tanuljunk meg pozitívan 
gondolkodni, bajunk biztosan nem 
lehet belőle.

Ha eszünkbe jut valami félelmetes, 
aggasztó vagy dühítő, engedélyezzük 
magunknak, hogy átéljük. Legyünk 
dühösek vagy szomorúak, de maxi-
mum egy percig. Utána gondoljunk 

valami szépre, többek között arra, 
hogy az adott probléma megoldódik, 
de ha ez nem megy, akkor koncent-
ráljunk arra, amit éppen csinálunk, 
vagy figyeljük meg aprólékosan 
a helyet, ahol tartózkodunk, és 
az embereket, akik körbevesznek 
minket. Ezzel ugyanis lefoglaljuk 
az agyunkat, és így a rossz, ártó gon-
dolatoknak nincs lehetőségük újra 
megjelenni.

Az elmúlt évek talán leggyakrabban hallott tanácsa, hogy gondolkodjunk pozitívan. 
Csakhogy ez nem könnyű. Mindenki életében vannak valós problémák és félelmek, és 
bizony olyanok is, amelyek nem reálisak, mégis időről-időre felbukkannak, és gyengítenek 
minket, attól pedig nem tűnnek el, mert azt akarjuk. Gyakorlással azonban átvehetjük az 
uralmat a rossz gondolatok felett. 

Minden fejben dől el
„Akár azt hiszed, képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz.” – H. Ford

1. Higgyünk magunkban! – Képzeljük el, milyen lenne 
az életünk, ha teljesen egészségesek, szépek és 
sikeresek lennénk. Próbáljuk meg minél valóságo-
sabbá tenni a képet, annyira, hogy érezzük, ahogy 
átjár minket a boldogság és az ebből fakadó erő. 

2. Szeressük magunkat! – Mindennap találjunk arra 
pár percet, hogy megdicsérjük magunkat. Adjunk 
visszajelzést magunknak, ha sikerült valamit befe-
jezni, kitalálni, megoldani. 

3. Vegyük észre a szépet! – Ha úgy érezzük, hogy 
elborítanak bennünket a negatív gondolatok, 
„kényszerítsük” magunkat, hogy a jó és szép dol-
gokat is észrevegyük. Minél dühösebb az ember, 
annál nehezebb a szépséget észrevenni, de bizto-
sak lehetünk abban, hogy az élet minden percben 
mutat nekünk valami kellemeset, vidámat, szeret-
hetőt.

4. Készüljünk fel a jóra! – Gyakoroljuk a jót, bármeny-
nyire furcsán is hangzik ez. Fejlesszük magunkban 
a reményt, képzeljük el, hogy milyen lesz, amikor 
megkapjuk, amire vágyunk, és amit meg is érdem-
lünk!

5. Vállaljunk felelősséget! – Fogadjuk el, hogy a 
saját életünkért mi vagyunk a felelősek, senki más. 
Magunknak (is) köszönhetjük a jót, a rosszat pedig 
mi javíthatjuk ki. Időpocsékolás bárkit hibáztatni 
a nehézségekért, helyette inkább változtassunk, 
hiszen, biztos, hogy mindenből a legjobbat érde-
meljük!

Íme egy öt pontból álló 
gyakorlat 

a pozitív gondolkodás 
elsajátításához

A Zéró című darabot sok humorral fűszerezték (fotó: Boda Gábor)
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Jótékonysági gyűjtés
A Wesselényi Utcai Baptista Gyülekezet az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma alatt működő Karitatív Tanács kezdeménye-
zésére  –  az ökumenikus imahéthez kapcsolódóan  –  2016. 
január 22-én és 23-án részt vett az egyházi, szeretetszolgálati, 
illetve civil segélyszervezetek és a nagyobb élelmiszeráruház-
láncok perselyes gyűjtésében, melynek célja a kárpátaljai, 
valamint a Kárpátokon túli segítségnyújtás volt. A gyülekezet 
az egyik nagy élelmiszeráruház-lánc Erzsébet körúti üzletével 
együttműködve szervezett gyűjtést.

Bár a szándék nemes volt, a rendezők és az önkéntesek minden 
lelkesedése ellenére az akció mérsékelt sikerrel zárult. A gyűjtés 
tanulsága, hogy a jövőben megrendezendő hasonló események 
alkalmával a rendelkezésre álló eszközökkel az érdeklődők 
minél szélesebb körét érjék el a szervezők. Fontos és szükséges, 
hogy a társadalomban erősítsük a jótékonyság hagyományát, 
amelyhez a januári gyűjtés is hozzájárult.

Zsidó sorsok magyar filmen – 
könyvbemutató
A Magyar Zsidó Kulturális Egyesü-
let szervezésében rendezték meg január 
28-án este az Art+Cinema moziban a 
Surányi Vera szerkesztésében megjelent 
„Minarik, Sonnenschein és a többiek. 
Zsidó sorsok magyar filmen” című kötet 
bemutatóját. A 2001-ben megjelent 
azonos című könyv bővített kiadásá-
nak bemutatójára megtelt a vetítőterem. 
A Jancsó Miklós előszavával megjelent 
kiadvány szerzői a magyar filmkészítés 

egészét vizsgálják a zsidóság ábrázolá-
sának szempontjából. A kötet megújult 
tartalma kapcsán az eseményen Sándor 
Pál, Groó Diána és Surányi Vera tekin-
tette át az 1945 utáni filmtörténet zsidó 
kulturális vonatkozásában is emléke-
zetes darabjait, mintegy számba véve, 
mennyiben volt jelen a szocializmus 
évtizedeiben, majd a rendszerváltást 
követő időszak hazai filmművészetében a 
zsidósághoz kapcsolódó téma, s ha jelen 

volt, illetve jelen van egy-egy alkotásban, 
az milyen visszhangot vált ki a magyar 
közvéleményből. A felszólalók beszéltek 
a filmművészet és a politika kapcsolatá-
ról, valamint méltatták napjaink filmké-
szítésének hiánypótló alkotását, Nemes 
Jeles László „Saul fia” című nagy sikerű 
filmjét, mely nem csekély nemzetközi 
elismertséget hozott úgy a készítőknek, 
mint a hazai filmgyártásnak. 
 
A beszélgetést követően Mérei Adolf 1915-
ben készült, „Simon Judit” című néma-
filmjét vetítették, melyet korhű módon, 
zongorakíséret mellett tekinthetett meg a 
közönség. Magyarországon kilencedik alka-

lommal hirdetik meg a keresztyén 
egyházak és civil szervezetek összefo-
gásával a Házasság hetét. Az országos 
rendezvénysorozat célja, hogy 

legyen egy olyan hét, 
amikor a házasság 
kerül a középpont-

ba, hogy akik erősek, 
stabilak a házassá-

gukban, megerősítést 
nyerjenek és példává 

lehessenek, 

akik gyengék, nehézségekkel küzde-
nek, segítséget kapjanak, akik most 
készülnek házasodni, azok pedig báto-
rításra leljenek, hogy érdemes házas-
ságban élni.

Az istentiszteleten a Református 
Missziói Központ Házasság- és Csa-

ládsegítő Szolgálatának misszióvezető 
lelkésze, Tóth János hirdette az igét 
János első levele alapján: „A szeretet-
ben nincs félelem, sőt a teljes szere-
tet kiűzi a félelmet; mert a félelem 
gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem 
lett tökéletessé a szeretetben. Mi azért 
szeretünk, mert ő előbb szeretett 
minket.” (Jn 4, 18-19) Prédikációja 
elején kiemelte, hogy Isten előtt mint 
egyén, mint férfi és nő vagyunk, a vele 
való kapcsolatunk az első. „Amikor 
megállunk Isten előtt, számára az 
a fontos, hogy emberek vagyunk, és 
utána az, hogy milyen férjek és milyen 
feleségek.”

 „Ő titkon néz, szeret és megtart 
minket ebben az örök szeretetben. Ez 
a szeretet előbb volt mindennél, előbb 
volt, mint a szerelmem a feleségem 
iránt, előbb volt, mint a házasság, vagy 
mint hogy én szeretetben megfogan-
tam. Előbb volt a hűségnél, a haragnál, 
az ölelésnél. Mindennél előbb szere-
tett minket, minden csak utána lett. 
Előbb volt minden nehézségnél, amit 
egymásnak adunk és okozunk. Ez az 

Isten-kapcsolat, ez a születés előtti sze-
retet, ami elűzi a félelmet. Olyan féle-
lemmentes szeretetet kapunk, amely 
segít megoldani a helyzetet, amiben 
vagyunk. Lehetőséget kapunk a lélek 
által a szeretetre” – biztatta az isten-
tisztelet résztvevőit Tóth János.

Az igehirdetés után Hegedűs Endre 
és Katalin zongoraművészek hálatelt 
szívvel köszöntötték a gyülekezetet. 
Rövid bizonyságtételükben elmond-
ták, úgy gondolják, ahogy a muzsi-
kusoknak is mindennap próbálniuk 
kell, úgy a szeretetet is nap mint nap 
gyakorolnunk kell egymás felé. És 
noha a házasság válságáról beszélnek 
sokan, ők ezt kevésbé érzik, és ezt az 
Úr megtartó kegyelmének köszönhe-
tik. „Igyekszünk jóban lenni az Isten-
nel, mindennap beszélgetünk vele, 
minden reggel le tudunk ülni Bibliát 
olvasni, majd kötetlenül tudunk imád-
kozni. Ezután egész másképp indul 
a napunk. Istennel együtt működhet 
csak a házasság, őt mindig kérve és 
hívva” – tette hozzá Hegedűs Endre.

forrás: Magyarországi Református 
Egyház, Szenci-Kovács Emese

„A mi szeretetünkben, találkozásainkban ott van ő, a harmadik, ott van titokként az Isten 
szeretete, az a szeretet, ami előbb volt mindennél” – mondta Tóth János misszióvezető 
lelkész a Házasság hete központi nyitó istentiszteletén a VII. kerületi Budapest-Fasori 
Református Egyházközség templomában, február 7-én. Az istentiszteleten részt vett 
Hegedűs Endre zongoraművész és felesége, Katalin, akik az idei programsorozat arcai.

Erzsébetvárosban nyitották meg
a Házasság hetét

Az eseménynek a Budapest-Fasori Református Egyházközség temploma adott otthont

Hegedűs Endre és felesége, Katalin
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A Hungária fürdő történetével foglalkozó írások gyakran árulkodnak arról, hogy a szerzők 
nem használták a Budapest Főváros Levéltárában elérhető forrásokat, holott ezek 
rendkívül érdekes adalékokkal szolgálnak a fürdő történetéhez.

Adalékok a Hungária fürdő 
20. századi történetéhez

A Budapesti Hírlap 1903. február 22-i 
cikke szerint például „a nyár-utcai 
Hungária-fürdő épületének Klauzál-
utcai részében holnap uj gőzfürdő nyí-
lik meg a szegényebb sorsu osztály szá-
mára, a minő eddig Pesten nem volt, 
s így valóban hiányt pótol. Az új fürdő 
modern kényelemmel, díszesen van 
berendezve, teljesen ugy, mint a rendes 
gőzfürdők, csak éppen külön kabint 
nem kapnak a vendégek, hanem 
a helyett kényelmes szekrényben 
helyezhetik el ruháikat. Egészségügyi 
szempontból fontos újítások az uj für-
dőben, hogy a vendég csak az intézet 
ruháit használhatja és pedig ingyen, 
azonkívül, hogy a testnek szappan-
nal való lemosása a medencébe lépés 
előtt kötelező. Ha ehhez hozzávesszük, 
hogy a fürdés ára mindössze 30 fillér, 
elmondhatni, hogy az uj intézmény 
áldásos hatással lesz az alsóbb néposz-
tály egészségére.” Az 1907. október 
27-i szám a fürdő „hanimám”-mal 
való bővüléséről számolt be, de a 
Hungária sokszor szerepelt a napila-
pok rendőrségi rovatában is, az ezek-
ben megjelenő hírek szerint ugyanis 
gyakran volt öngyilkosságok színtere.

A Hungária Fürdő Részvénytársa-
ság 1910. július 11-én tartott alakuló 
közgyűlésén 50 év tartamra 4 millió 
korona alaptőkével alakult meg. 
„A társaság célja és a vállalat tárgya 
a Ringer Géza és dr. Ringer Lajos 
tulajdonát képező, a Nyár, Klauzál és 
Dohány utcában fekvő […] Hungária 
fürdő vállalati ingatlanainak, beren-
dezésének és egész üzletének meg-
szerzése, ezen üzlet tovább folytatása, 
esetleg egyéb hasonló üzemek vagy 
rokon természetű üzemek bérlete 
avagy megszerzése és folytatása.” 
Az első részvényesek Ringer Géza, 

Ringer Lajos, Székely Ferenc, Herzfeld 
Dezső, Vadnai Géza, Mandel István, 
Matulay Imre és Timár Lajos voltak. 

A fürdő területe már a követ-
kező évben gyarapodott, 1911-ben 
a Dohány utcai fürdő tőszomszédsá-
gában lévő 42. sz. alatti sarokházat 
vásárolták meg, és a vezetőségnek 
szándékában állt, „hogy a házat 
a legnagyobb comforttal berende-
zett női gőzfürdővé” alakítsák.

A Nagy Háború azonban a fürdő 
életében is éreztette hatását. „A lefolyt 
üzletévben a mi vállalatunk is nagy-
mértékben érezte a háborús viszonyok 
hatását, ami különösen a költsé-
gek nagymérvű emelkedésében és 
viszont a fürdőzők számának jelen-
tékeny csökkenésében nyilvánult.”

A részvényeseknek egyébként az első 
világháború végéig gyakorlatilag 
nem fizettek osztalékot, csupán a 
felügyelőbizottság elnöke és tagjai 
részesültek a megszavazott évi 1500 
és 750-750 korona díjazásban.

Az 1920. évi közgyűlésen a Ringer 
testvéreket már nem találjuk a 15 
részvényes között (a legnagyobb rész-
vényes 8900 részvénnyel a Magyar 
Általános Ingatlanbank), pedig 
a jegyzőkönyv szerint „úgy a lelépő 
igazgatóság, mint a felügyelőbizott-
ság tagjai fáradhatatlanok voltak a 
vállalat fejlesztésében, felvirágoztatá-
sában, az ő érdemük, hogy a fürdő-
telep a főváros legmagasabb nivójú 
fürdőhelye. […] A Tanácsköztársaság 
közegeinek első művelete volt, hogy 
szocializálta az üzemeket, ami-
nek természetesen a mérlegre nézve 
igen káros következményei voltak. 

Márciustól augusztus 1-ig csak arra 
szorítkozhattunk, hogy üzemünk 
akcióképességét fenntartsuk.”

1921. október 8-án nyílt meg a fürdő 
épületében a Kamara Mozgókép 
Színpad, melyet Budapest egyik leg-
nagyobb és legszebb mozgószínházá-
nak tartottak. Ugyanebben az évben 
a közgyűlés még „több életképes”, 
„eredményteljes jövővel” kecsegtető 
vállalat létrehozását hangsúlyozta. 
A gépházat „nagy áldozatok árán” 
modernizálták, előfürdővel és egyéb 
higiénikus berendezésekkel a kor igé-
nyeinek megfelelő fürdőt létesítettek, 
mely napi 1500–2000 embert tudott 
fogadni. A Dohány utca 42. sz. alatti 
saroképületet pedig 100 szobás szállo-
dává alakították át – a szállodaüzem 
tetemes befektetésére új szállodaválla-
lati érdekeltséget létesítettek Fővá-
rosi Szálloda Rt. néven, mely bérleti 
viszonyban állt a részvénytársasággal. 
Az 1922-ben elfogadott tervek szerint 
a Nyár utcai két traktus nagy belma-
gasságú földszintjén a Nyár utca és a 
Dohány utca sarkán lévő Continental 
szálloda éttermi részét építették ki.

Az ezt követő évek nehézségeit a 
kedvezőtlen gazdasági helyzet mellett 
Trianonnal magyarázták: „A Hungá-
ria fürdő a háborút megelőző években 
nemcsak Budapest székesfővárosnak, 
hanem a régi nagy Magyarországnak 
is fürdője volt, amelynek látogatását 
minden a fővárosba érkező vidéki 
is felvette programjába. Önként 
értetődik tehát, hogy Magyarország 
darabokra szakításával a vidékiek 
látogatása lényegesen megcsappant.”

A „székesfőváros által sociál hygiéni-
kus szempontból létesített egész 

olcsó népfürdők” lényegesen olcsóbb 
áraival a Hungária nem tudott kon-
kurálni, ezért 1928. május 1-jétől 
„a tetemes veszteségek elkerülése 
végett a fürdő üzemét” kénytelenek 
voltak évekre beszüntetni. 1931-től 
a helyiségeket és a felszereléseket, 
valamint a Kamara mozit bérbe 
adták. Az 1935–1936. évek beruhá-
zásai tehát már nem a gyarapodást, 

hanem a veszteségek csökkentését 
szolgálták. A Nyár utca 7. szám alatti 
épületet, mely évek óta üresen állt, 
modern bér- és üzletházzá alakították.

A kommunista hatalomátvétel után 
a Fővárosi Tanács VB határozata alap-
ján „az ún. tisztasági fürdők kiválnak 
a Fővárosi Gyógyfürdők és Gyógy-
források NV kezeléséből”, így 1950. 

október 1-jén a 49 fővel működő 
fürdő „gazdasági iroda”-ként a Gellért 
fürdő kezeléséből a VII. Kerületi 
Tanács felügyelete alá került. A kerü-
leti végrehajtó bizottság komolyan 
vette a fürdő üzemeltetését, kidol-
gozta a férfiak, nők, valamint a fiú- és 
leánygyermekek szeparált fürdetési 
rendjét, a fürdő kádakkal, fodrászat-
tal, manikűrrel, trafikkal és – a für-
dés utáni pihenés hasznos eltöltése 
érdekében – „marxi-lenini ideológiai” 
könyvtárral való bővítését. A koromra 
és a füstre vonatkozó lakossági beje-
lentések orvoslására pedig a tüzelő-
anyagot hatékonyan elégető, füst-
mentes kazánok beszerzését tervezte.

A fejlesztéseket azonban a szénhiány, 
a fürdő vezetőinek gyakori cseréje és 
a politika megakadályozta. „A szo-
cializmus építése napirendre tűzte, 
hogy a dolgozó asszonyok válláról” 
levegye „a mosás terheit”. A Patyolat 
vállalat azonban nem bírta a gyorsmo-
satást, amit a háziasszonyok mellett 
a honvédség és a „baráti alakulatok” 
is túlterheltek. Arra hivatkozva, hogy 
a tisztasági fürdőknek csak tisztasági 
célokat kell szolgálni, nem a luxusfel-
tételeket biztosítani, a Klauzál utcai 
telep műszaki fejlesztésére a Fővárosi 
Tanács VB nemcsak a helyiségeket, de 
a fürdő három gőzkazánját is a moso-
davállalatnak adta, ezzel a gőzfejlesztés 
mellett a gőzszolgáltatásért járó bevé-
tel lehetőségét is elvette a fürdőtől.

A gyorsmosás bevezetését „szappan-
mizériának” nevező Muth Ádám 
kerületi VB-elnök és Harrer Ferenc 
fővárosi tanácstag még 1951-ben is 
próbálta védeni Hungáriát, azonban 
felsőbb szintről már ebben az évben 
megfogalmazódott, hogy felesleges 
fejleszteni. A Fővárosi Tanács VB 
az 1953. április 16-i – 364. számú – 
határozatával a Hungária fürdőt ismét 
beolvasztotta a Fővárosi Gyógyfürdők 
és Gyógyforrások Vállalatba. A fürdő 
épületei ezzel romlásnak indultak, 
1985-ben az udvari medencét beton 
burkolat takarta, a Nyár utcai épület 
lakóház lett, Klauzál u. 8. felé eső 
szakaszán a Fortuna cipő és díszmű-
ipari szövetkezet műhelyei és raktárai 
voltak, a Fővárosi Patyolat Vállalat 
irodái pedig már elhagyatottan álltak.

Rácz Attila
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Vigyázat! A csaló házhoz megy
– és előtte odatelefonál

Az egyre intenzívebb hatósági felhívások ellenére még mindig 
számos áldozatot szednek kerületünkben is a „telefonálós csalók”.

Tájékoztatjuk Erzsébetváros 
lakosságát, hogy az erzsébetvárosi 
térfigyelő rendszer folyamatosan,  
a nap 24 órájában működik.

A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányságának elérhetőségei

1076 Bp., Dózsa György út 18–24. 
telefon: 06 (1) 461-8100, 
e-mail: 07rk@budapest.police.hu

Értesítési telefonszámok 
„Telefontanú” zöldszám: 

06 (80) 555-111, 107 vagy 112

Módszerük a következő: az otthoni 
vezetékes telefonra érkezik egy hívás, 
és egy kétségbeesett hang közli, hogy 
ő a sértett unokája, fia, lánya, menye 
stb., és azonnal pénzre van szüksége, 
mert vészhelyzetben van. A sértett a 
kérésre összeszedi minden pénzét és 
ékszerét, melyért perceken belül meg-
jelenik a telefonáló állítólagos roko-
nának előre körülírt „barátja”, mivel a 
„hozzátartozó” maga bajban van, nem 
tud megjelenni. 

A hivatkozott vészhelyzet legtöbb-
ször autóbaleset, a pénzt pedig arra 

kérik a sértettől, hogy a károkozást a 
helyszínen megfizesse a rendőri eljárás 
elkerülése érdekében, vagy már a 
kórházban van, és a műtétet kell kifi-
zetnie, illetve vidéken vagy külföldön 
tartózkodik, és javításra, hazajutásra 
kell pénz, és a többi. 

Természetesen az egész történet 
koholmány. A magát közeli családtag-
nak kiadó telefonáló azonban olyan 
hihetően adja elő a váratlan izgalmat 
okozó történetet, hogy rövid ideig 
képes a megtévesztésre. A csaló tele-
fonáló nem mutatkozik be, így kelti 
a közeli hozzátartozó benyomását. 
Gyorsan beszél, izgatottan, sokszor 
perceken át még sír is, fuldokló, sut-
togó, rekedt a hangja vagy szaggatott 
a beszéde annak érdekében, hogy a 
sértett ne ismerhesse fel. Továbbá ezzel 
éri el azt, hogy az idős embert gyors és 
mérlegelés nélküli cselekvésre kész-
tesse.

A magát rokonnak kiadó személy 
jellemzően szóval tartja a sértettet, 
hogy megbizonyosodjon arról, nem 
fogott gyanút. Az is előfordul, hogy 
amíg társa meg nem kapja a pénzt 
vagy ékszert, folyamatosan telefonvo-
nalban marad, megakadályozva ezzel, 
hogy a hívott fél esetleg észbe kapjon, 
és segítséget hívjon, vagy értesítse a 
hatóságokat.

Az előre kiválasztott sértettek életkora 
döntően 70 év vagy a feletti, a hívá-
sok sokszor éjjel vagy kora hajnalban 
érkeznek. Ezzel az elkövetők eleve 
megkönnyítik a megtévesztés sike-

rét, hiszen számolhatnak azzal, hogy 
az álmából felriadt időskorú emberre 
a váratlan izgalom milyen hatással van. 
Így teremtenek olyan pánikhelyzetet, 
amely a higgadt, megfontolt cselek-
vést gátolja. Az időskorban rendszerint 
előforduló testi gyengeséggel számolva 
az ellenállást eleve minimálisra csök-
kentik, hiszen valószínűsítik, hogy a 
sértett lassabban mozog, gyengébben 
hall, rosszabbul lát, ezért nagyobb 
eséllyel becsapható. Az elkövetők lel-
kiismeretlen cselekvésében éppen az a 
legvisszatetszőbb, hogy a kiszolgálta-
tottságot, egyúttal a jóakaratú emberi 
reakciót használják fel egy bűntény 
véghezviteléhez. „Ahol érték van, ott 
tolvaj is terem” – mondhatnánk általá-
nosságban, azonban ez esetben többről 
van szó, mivel a célzottan időskorú 
sértetteknek olykor az egyetlen arany-
láncát vagy épp a jegygyűrűjét szedik 
el a gátlástalan bűnelkövetők.

Időskorúak figyelem! Ha bajban 
lévő családtagja telefonál, mindig 
bontsa a vonalat, és visszahívással 
győződjön meg arról, hogy valós a 
vészhelyzet. Ha rokonát nem lehet 
hívni – mert elmondása szerint épp 
a kórházban, rendőrségen van –, 
hívja a legközelebbi családtagot! 

Családtagok figyelem! Tájékoztas-
sák a nagyszülőket, mert egy-egy 
ilyen esemény nem pusztán a 
„pénztárcájukat” rövidíti meg, 
hanem egészségük is megrendülhet 
a megrázkódtatás következtében.

BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság

Gyerekeknek
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Februárban a farsangi ételek, fánkok után inkább a 
könnyebb, tavaszi finomságok kerülnek az asztalra. Két 
olyan ételt ajánlunk, amelyek egészséges alapanyagokból 
egyszerűen elkészíthetőek, ezenkívül kis átalakítással a böjt 
ideje alatt is beilleszthetőek az étrendbe.

Tavaszváró finomságok

Meghívó az Ars Sacra 
fesztivál rendezvényhez 
való csatlakozásra
Idén 10. alkalommal kerül sor a programsorozatra, melynek 
időpontja minden év szeptemberének harmadik hete.

Ars Sacra fesztivál – 2016. szeptember 17–25.
Nyitott templomok napja – 2016. szeptember 17.
A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódva

Jelentkezés: 2016. július 31-ig
Példák a programokra:
Múzeumok, kiállítóhelyek, galériák, műtermek – szakrális 
kiállítással, tárlatvezetéssel, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal

Kulturális központok, művelődési házak – színházak, képző- 
és iparművészek, előadóművészek, mozgásművészek program-
jainak bemutatásával

Színházak – szakrális témájú színdarabbal, irodalmi esttel

Templomok – templom bemutatásával, kiállítások, előadások, 
koncertek befogadásával

Képző- és iparművészek – kiállítással, nyitott műteremmel

Helytörténészek, művészettörténészek, építészek – szakrális 
épületek bemutatásával, szakrális útvonalak, séták szervezésével

Zenészek – koncerttel

A fesztivál rövid története és bemutatása
Az Ars Sacra Fesztivál a 2007-es nemzetközi városmissziós ren-
dezvénysorozat gyümölcse, melyhez Budapest egyházművészete 
révén a Kulturális Örökség Napjaival összefogva is kapcsoló-
dott. Célja a remény jeleinek felmutatása a kultúrában. A művé-
szet minden ágának bevonásával világít rá a szépre, jóra, igazra.

Az Ars Sacra Fesztiválhoz az ország legnagyobb múzeumai, kiál-
lítóhelyei, galériái, színházai, templomai és kulturális központjai 
csatlakoztak. Magyarország legnagyobb egyházművészeti gyűjte-
ményei is csodálatos programokkal gazdagították az eseményt.

Az Ars Sacra Fesztiválra olyan új vagy már meglévő program-
mal is lehet jelentkezni, amely a rendezvény idején (akár egy 
rövid ideig is) ingyenesen látogatható, hallgatható.

Várjuk minden olyan művész, együttes, intézmény, szervezet 
vagy magánszemély jelentkezését, aki/amely a Szépség és Igaz-
ság felmutatásával igyekszik láthatóvá tenni a láthatatlant, és 
felragyogtatni az Isten által teremtett világ csodálatos voltát.
A jelentkezés módja: regisztráljon a www.ars-sacra.hu oldalon, 
és töltse fel a programot. Amennyiben segítségre van szüksége, 
keressen bennünket!

Ars Sacra Alapítvány
Telefon: +36 (1) 214-0858; 
e-mail: ars-sacra@ars-sacra.hu
Levelezési cím: 
1014 Budapest, Tárnok utca 5.
www.ars-sacra.hu

Mottó: „Reményt és jövőt adok nektek!” Jer 29,11
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Egyszerű töltött tortilla

Elkészítés

A tészta hozzávalóit egy tálban jól 
összegyúrjuk. Hagyjuk picit pihenni, 
elég neki annyi pihenő, míg a tölteléket 
elkészítjük.

A bacont teflonserpenyőben kicsit meg-
pirítjuk. A sonkát és a póréhagymát 
apróra vágjuk, a sajtot lereszeljük. Egy 
tálban összekeverjük a tejfölt, a kukori-
cát és a többi hozzávalót, majd sózzuk, 
borsozzuk.

A tésztát 6 egyenlő részre osztjuk, kicsit 
kinyújtjuk, teszünk bele egy púpos evő-
kanálnyit a töltelékből.

A széleit összecsípjük, kicsit lapítjuk.

Egy teflonserpenyőben (minimális ola-
jon) pár perc alatt megsütjük előbb az 
egyik, majd a másik oldalát is, kb. 3-4 
perc alatt.

Spárgakrémleves

Elkészítés

A spárgák fejrészét kb. 4-5 cm hosszúságban levág-
juk, majd félretesszük. A szárakat az esetleges fás 
részektől megtisztítjuk, és felszeleteljük.
A vajat felolvasztjuk, és üvegesre dinszteljük 
benne a vöröshagymát, beletesszük a spárga fel-
szeletelt szárát és a krumplit. Felengedjük annyi 
vízzel, amennyi ellepi, sózzuk, és puhára főzzük 
az egészet. A levest a zöldségekkel turmixgépben 
krémesre aprítjuk.

Újraforraljuk, felengedjük annyi vízzel, amilyen 
sűrűségű levest szeretnénk, hozzáadjuk a spárgák 
félretett gyenge fejrészét, kb. 5 percig főzzük, hogy 
kicsit roppanós maradjon. Közben ízesítjük az 
ételízesítővel, borssal, pici cukorral, citromlével, 
majd tálaljuk. Közvetlenül tálalás előtt megszór-
hatjuk friss petrezselyemmel és pirított kenyérkoc-
kákkal.

Hozzávalók

50 dkg spárga 
(zöld vagy fehér) 
1 közepes krumpli 
kockázva 
1 kis vöröshagyma 
kockára vágva 
4 dkg vaj 
kevés ételízesítő
őrölt fehérbors 
cukor 
citromlé 
só 
friss petrezselyem

Hozzávalók (6 db)

A tésztához

300 g liszt
1 csapott teáskanál 
sütőpor
1 csapott teáskanál só
50 ml étolaj
120 ml víz

A töltelékhez

2 evőkanál tejföl
100 g trappista sajt 
2 evőkanál sonka 
1 evőkanál bacon 
kukorica
póréhagyma 
2 gerezd fokhagyma
1 csipet só
friss petrezselyem

IŰodalmi ŰŰtŰk

www.őromuőőaő.őu
www.őacőőook.com/őromuőőaő
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Péterfy Bori Csuja Imre
MÁRCIUS 2.
szerda 19 óra

MÁRCIUS 11.
péntek 19 óra

Csáki Judit

 beszélgetés színművészekkel színházról és másról, 
a belvárosban

Aki kérdez: Csáki Judit kritikus

K11 Művészeti és Kulturális Központ  |  1075 Budapest, Király utca 11. 
Belépő elővételben 1200 Ft, a helyszínen 1500 Ft.  Diák, nyugdíjas jegy: 800 Ft
Jegyrendelés és információ: k11muvkozpont@gmail.com  |  06 1/ 788-8139
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FEBRUÁR
19. péntek
¡	20.00– 
A Gányi Miklós Trió koncertje

20. szombat
¡	16.00–22.00 
Farsangi buli az Erzsébetvárosiak Klubja 
szervezésében

21. vasárnap
¡	15.00–18.00
„Ha én gazdag lennék…” címmel a Takács 
Béla Zenebarát Kör zenés délutánja

23. kedd
¡	17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának közgyűlése

24. szerda
¡	17.30–20.00
Művészetbarátok Egyesületének rendezvé-
nye (Helyszín: Róth Miksa Emlékház)
¡	19.00–20.30
Színvallás: Mácsai Pál

25. csütörtök
¡	10.00–11.00
Hangraforgó
15.00–19.00
Nosztalgiatánc – élőzene: Rózsa Tibor 
¡	20.00–22.00
PásztorHóra koncert és moldvai táncház

27. szombat
¡	15.00–17.00
Shalom Idősek Klubja – A Békét a 
Nemzeteknek Alapítvány összejövetele
18.00–20.00 
Háy János irodalmi estje

MÁRCIUS
1. kedd
¡	17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának összejöve-
tele (Helyszín: Dob u. 29.)

2. szerda
¡	17.30–20.00
A Művészetbarátok Egyesületének rendez-
vénye (Helyszín: Róth Miksa Emlékház)
¡	19.30–20.30
Színvallás: Péterfy Bori

3. csütörtök
¡	10.00–11.00
Dúdoló – zenés baba-mama foglalkozás 
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc – élőzene: Rózsa Tibor
¡	20.00–22.00
Bihari táncház
 
4. péntek
¡	18.00–19.00
TAGOLÁSOK címmel Máté Beáta fotófesté-
szeti kiállításának megnyitója
Megnyitja: Haris László fotóművész (megte-
kinthető: 3.4–4.3-ig)
¡	20.00–21.30 
A Pintér Zoltán trió koncertje 
Vendég: László Attila (gitár)

5. szombat
¡	17.00–
HAIRSTAGE – zenés-táncos hajbemutató két 
felvonásban
¡	21.00–24.00
Salsa Capital – Latin parti

6. vasárnap
¡	15.00–18.00 
Nőnapi szerenád – A PRESTO Kamaraegyüt-
tes koncertje. A belépés díjtalan, de a 
koncert létrejöttét támogató adományokat 
szeretettel fogadjuk!

9. szerda
¡	17.30–20.00 
 A Művészetbarátok Egyesületének rendez-
vénye (Helyszín: Róth Miksa Emlékház)
¡	19.00–20.00 
Nagyszoba koncert – Fellegi Ádámmal

10. csütörtök
¡	10.00–11.00 
Hangraforgó
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc – élőzene: Rózsa Tibor
¡	20.00–
Cigány táncház

11. péntek
¡	19.00– 
Színvallás: Csuja Imre

12. szombat
¡	15.00–17.00
Shalom Idősek Klubja – A Békét a 
Nemzeteknek alapítvány összejövetele

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

16. szerda
¡	17.30–20.00
A Bengáli tűz fénykörében – Indiáról  
A Művészetbarátok Egyesületének rendez-
vénye

17. csütörtök
¡	10.00–11.00
 Dúdoló – zenés baba-mama foglalkozás
¡	11.00–13.00
„Utazó” teaház
Téma: A magyar királyságtól a köztársasá-
gokig

¡	15.00–19.00 
Nosztalgiatánc – az élőzenét Rózsa Tibor  
szolgáltatja
¡	20.00–22.00 
Bihari táncház

18. péntek
¡	21.30–23.00
A Bágyi Balázs New Quartet koncertje

20. vasárnap
¡	15.00–19.00 
„Cserfaerdő újra zöldül…”címmel a Takács 
Béla Zenebarát Kör zenés délutánja

21. hétfő
¡	14.30–17.00
A Cukorbetegek Budapesti Egyesületének 
rendezvénye
¡	17.00–19.00
A Civil Szövetség összejövetele

23. szerda
¡	17.30–20.00
A Művészetbarátok Egyesületének rendez
vénye

24. csütörtök
10.00–11.00
Hangraforgó
15.00–19.00
Nosztalgiatánc – élőzene: Rózsa Tibor 
20.00–
PásztorHóra koncert és moldvai táncház

25. péntek
21.00–24.00
Salsa Capital – Latin parti
Belépő: 1500 Ft

26. szombat
18.00–20.00
Szécsi Noémi és Géra Eleonóra irodalmi 
estje

Az ERöMŰVHÁZ 
2016.február–március havi programjai
Az ERöMŰVHÁZ összes programját a K11 Központban rendezik meg, mivel a Wesselényi 
utca 17. szám alatti épületet felújítják.

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

2016. február 26-27.
Kunkovács László néprajzkutató

Góbé Zenekar 
Főhajtás  Martin György Erkel-díjas néptánckutató emléke előtt

Evangélikus gimnáziumok műsora

Helyszín: Fasori Evangélikus Gimnázium www.martinkult.hu/megint

90x121mm 10%_Kedvezmény.indd   1 2016.01.21.   14:07:56

Hogyan juthat hozzá 
az Erzsébetváros Kártyához?
A 60. életévüket betöltött személyek a 60. életévük betöl-
tését követően postai úton automatikusan megkapják, míg 
más kérelmezők az igénylőlap kitöltésével kérelmezhetik.

Hol lehet igényelni az Erzsébetváros Kártyát?

Személyesen vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal 
Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáján, illetve elektro-
nikus úton az Erzsébetváros Kártya program hivatalos 
weboldalán (www.erzsebetvaroskartya.hu).

Információ lakosok számára:

Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (Ügyfélszolgálati 
csoport) 
Telefon: +36 (1) 462-3120 
E-mail: varoskartya@erzsebetvaros.hu

Információ vállalkozók számára:

MICE Turisztikai és Szolgáltató Kft. 

Telefon: +36 (70) 539-6312 

E-mail: evk@micebudapest.hu

www.erzsebetvaroskartya.hu
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Vízszerelés, villanybojlerek víz kő  telenítése, 
javítása, fürdő szobák, vécék javítása, felújítá-
sa, szerelvények cseréje, felszerelése anyag-
beszerzéssel. Tel.: 06 (30) 447-3603

Fürdőszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása. Csempeburkolás, kőművesmunkák, 
vízszerelés. Tel.: 06 (20) 961-6153, www.
mesterur.hu

Lakatosmester gyorsszolgálat! Zárnyitás, 
zárszerelés, rácsok, galériák készítése, egyéb 
lakatosmunkák. Tel.: 06 (30) 299-1211

Gázkészülékjavító! HÉRA gázégők, kon-
vektorok, tűzhelyek, FÉG vízmelegítők 
javítása, karbantartása. Tel.: 06 (1) 220-
9765, 06 (20) 432-5598. Bán László 

Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu 21 
éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók 
javítását, illesztését, zárak cseréjét, festé-
sét, hőszigetelő üvegezését, szigetelését 
garanciával. Díjtalan felmérés! Horváth 
Ákos. Tel.: 06 (70) 550-0269

Parkettacsiszolás, lakkozás, javítás, fes-
tés, lerakás. Tel.: 06 (30) 9488-909

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

EGY ÉB
Egyetemista lányomnak keresek emeleti, 
felújítandó öröklakást magánszemélyként, 
készpénzfizetéssel. Tel.: 06 (20) 496-6601

Telefonos asszisztenseket keresünk délutáni 
6 órás munkakörbe. Telefonszám: 06 (70) 
388-3684

Életjáradékot kötnék ott lakás nélkül. Tel.: 
06 (20) 528-2532. H.B. Visszahívom!

Társasházi közösképviselet, megbíz-
ható referenciákkal a kerületben. www.
kozoskepviselet.hu. Tel.: 06 (70) 388-6723

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

19–20. századi magyar és régi külföldi festmé-
nyek, műtárgyak vétele készpénzért. Díj-
mentes értékbecslés. Tel.: 06 (30) 949-2900 
E-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu. Nemes 
Galéria: 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

Antikvitás. Magas áron vásárolunk tört-
aranyat, 7–12 000 Ft/g-ig, tört ezüstöt 
150–300 Ft/g-ig. Továbbá borostyán 
ékszereket, fülbevalókat, karkötőket, nyak-
láncokat 5–50 000 forintig. Porcelánok, 
festmények, kitüntetések, ezüst gyertya-
tartók, tálcák, kerámiák (Kovács Margit, 
Kiss Roóz Ilona) felvásárlása. Díjtalan 
kiszállás. Tel.: 06 (70) 600-5082

Garázshely kiadó! Péterffy Sándor utca 9.  
20 000 Ft/hó. Tel.: 06 (30) 2230-642

Mindennemű régiséget vásárolok díjtalan 
kiszállással készpénzért. Bútort, festményt, 
porcelánt, kerámiát, órákat, szőnyeget, 
papírárut, híradástechnikát, hanglemezt, 
bizsukat, hagyatékot. Pintér Nikoletta. Tel.: 
06 (1) 466-8321; 06 (30) 973-4949
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Józsefvárosban
Termelői piac

Hazai termelők kínálnak friss 
zöldséget, gyümölcsöt, húst, pékárut, 
sajtot és különféle tejtermékeket 
minden szombaton 8 és 13 óra 
között a Palotanegyedben, 
a Gyulai Pál utcában. 
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