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A Madách tér először a nyugalom szigetévé, majd kulturális közösségi térré változott szeptember 8-án, 
az Örkény Kert alkalmával. A reggeli jóga után játékok, versek, előadások, koncertek várták a kilátogatókat. 
A rendezvény már bizonyította, hogy igény van a kulturális együttlétekre, olyannyira, hogy a hatalmas érdek-
lődés miatt lassan nagyobb térre lenne szüksége az Örkény Kertnek.
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Erzsébetváros Önkormányzatának
havonta megjelenő, ingyenes lapja

Városnéző séták a Történetek Kávézója 
szervezésében
Egyedülálló kerületi kezdeménye-
zésként nyitotta meg kapuit 2015 
októberében a Történetek Kávé-
zója a Dohány utca 22–24. szám 
alatti Idősek Nappali Klubjában 
Erzsébetváros önkormányzatának 
támogatásával és a Bischitz Johanna 
Integrált Humán Szolgáltató Köz-
pont irányításával.
A kávézó Információs Pont szol-
gáltatása keretében idén összesen 
8 alkalommal vehettek részt tema-
tikus városnéző sétákon azok, akik 
többet akartak megtudni a kerület kulturális értékeiről, továbbá az azokat körbelengő történetek-
ről, érdekességekről.

Az idei első tematikus séta során a Belső-Erzsébetvárosban található különleges, festett tűzfala-
kat és azok keletkezésének történetét, továbbá a kültéri falfestészet nemzetközi történetét mutat-
ták be. A négy alkalommal megrendezett „Csikágó” séta során Külső-Erzsébetváros szociális, 
demográfiai és városfejlesztési átalakulásait, egyedülálló épületeit és a környékről szóló legendákat 
ismerhették meg az érdeklődők.

A festett tűzfalakat bemutató sétánkat közkívánatra október 12-én újra megtartjuk!
További részletekkel kapcsolatban érdeklődni a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató 

Központ Projekt Irodájának munkatársainál lehet az alábbi elérhetőségeken:
telefon: (1) 283-48-91, e-mail: projektcsoport@bjhuman.hu, web: www.bjhuman.hu

Magyarok Világszépe verseny a Klauzál téren
Augusztus 10-én szépségversenynek adott 
otthont az erzsébetvárosi Klauzál tér. A döntő 
19 órakor kezdődött, az eseményt dr. Bajkai 
István országgyűlési képviselő, a rendezvény 
fővédnöke nyitotta meg. A műsorvezető Istenes 
László volt. A hölgyek bemutatkoztak nemzeti 
viseletben, koktélruhában, fürdőruhában, vala-
mint estélyi ruhában is. A műsort sztárfellépők 
színesítették, színpadra lépett a Grácia nevű 
formáció, Tamás Gábor, Marcellina, Tabáni 
István, Rácz Gergő, Fásy Zsüliett, a szépségver-
seny atyja, Fásy Ádám, Komonyi Zsuzsa, illetve 
Delhusa Gjon is.

A Magyarok Világszépe nem ismer határo-
kat, ezért megválasztották Felvidék legszebb 

hölgyét, aki Sánta Kamilla lett. Kárpátalja 
legszebb hölgye címét Kukri Brigitta, míg az 
Erdély legszebb hölgye címet György Renáta 
Tünde nyerte el. Az est végén kihirdették a 
dobogós versenyzőket: a II. udvarhölgy címmel 
az erdélyi Bartók Rebekát díjazták, az I. udvar-
hölgy a budapesti Szuperák Barbara lett, 
a korona pedig egy debreceni hölgy, Muszka 
Gréta fejére került. A királynő a főnyeremény 
mellett jogosultságot szerzett arra is, hogy 
hazánkat képviselje majd a Miss Intercontinen-
tal világversenyen, melyet a Fülöp-szigeteken 
rendeznek meg.

Ifjú, idős és nagykorú 
állampolgárok köszöntése
Az önkormányzat mindig is nagy hang-
súlyt fektetett a szociális gondoskodási 
formákra, és már hosszú ideje köszönti 
és támogatja az Erzsébetvárosban élő 
ifjú és idős polgárokat ‒ folyamatosan 
bővítve a jogosultak körét, a pénzbeli 
támogatás összegét és a nem pénz-
beli juttatás formáját. Szeptemberben 
jelentős módosítást fogadott el a kerület 

képviselő-testülete: 
ezentúl a 18. élet-
évüket betöltött 
kerületieket is egy-
szeri 30 000 Ft-os 
összeggel köszönti 
az önkormányzat. 
A rendelet célja, 
hogy Erzsébet-

város polgáraiban erő-
södjön a városrész-

hez való kötődés, 
melyhez a kerület 
vezetése ‒ egyéb 
kötelezettségein 
túl – gesztus értékű 

támogatásokkal 
kíván hozzájárulni.

Szeptember elején az Örkény Kert 
sajtótájékoztatóján nagy beje
lentést tett a sajtó képviselőinek. 
Mesélne erről?
Egy új, izgalmas projekt veszi kezdetét 
Erzsébetvárosban, melyet már rég meg-
álmodtunk, de csak most érkeztünk el a 
megvalósítás fázisába. A Király utcai K11 
Művészeti és Kulturális Központ jelentős 
bővítésen fog átesni a közeljövőben, hogy 
várhatóan  2019 tavaszán megnyílhasson 
egyedi és különleges Rockmúzeumunk. 
Az Örkény Színház művészeit pedig arra 
kértem, segítsék szakmai munkánkat 
a múzeum arculatának kialakításában, 
hiszen Mácsai Pál igazgató és még sokan 
mások a társulatból nemcsak rajongói 
a rockzenének, de kiváló művelői is.

Mik a terveik pontosan?
Budapesten és Magyarországon rend-
hagyó formában és koncepció alapján 
alapvetően 

a magyar pop-rock kul-
túra történetének elvitat-
hatatlan értékeit bemu-
tató gyűjteménynek 
szeretnénk helyet adni
 
a város szívében. Ez az új intézmény 
– melynek része lesz a múzeum is –, 

különböző stílusú zenei rendezvények és 
időszaki kiállítások szervezésére speci-
alizálódik majd, és terveink szerint a 
minőséget képviselő zenei események 
színhelye is lesz, miközben interaktív 
formában biztosítja az érdeklődők szá-
mára a magyar pop-rock zene történeté-
hez való hozzáférést.

Mitől lesz ennyire egyedülálló ez 
a múzeum?
Többek között szeretnénk, ha lenne 
benne egy interaktív próbaterem, és egy 
olyan rész, ahol rocktörténeti kisfilme-
ket, archív anyagokat is lehet nézni, és 
természetesen egy komoly hangszerkiál-
lítás lesz a szíve. 

Alapvető célunk, hogy ez 
a rockmúzeum ne csak 
kiállítótér legyen, hanem 
szellemi műhely is. 

Régóta szívügyem ez a projekt, hiszen én 
is zenélek 30 éve. A VII. kerület nagyon 
sokszínű városrész, mégis inkább a 
turisztikai vonzereje lett híres az elmúlt 
néhány évben. Mi azt szeretnénk, hogy 
más projektek kapcsán is legyen nép-
szerű ez a környék, hogy művészeti 
galériák, kiállítóterek, interaktív színte-
rek jöjjenek létre, mint például a tavaly 

átadott Erzsébetvárosi Zsidó Történeti 
tár a Csányi utca 5-ben, ahol igazi kultu-
rális központot próbálunk generálni.

„Régi álmunk válik 
most valóra” Interjú Vattamány Zsolttal
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A zsidó újév ünnepe
Szeptember 4-én idén is a Wesselényi utcai Goldmark terem szol-
gált helyszínül a zsidó újév közös megünneplésének. A Magyar-
országi Zsidó Hitközségek Szövetségének szervezésében létrejött, 
az 5779-es zsinagógai évet ünneplő eseményen Heisler András, 
a szövetség elnöke üdvözölte a megjelenteket. Köszöntőjében 
kifejezte reményét egy sikeres új esztendő iránt, hangsúlyozva 
a kárpát-medencei zsidóság kettős elköteleződésének fontossá-
gát, egyrészt Izrael állam, másrészt a hazai zsidó hagyomány 

és örökség megőrzésének irányában. Köszön-
tötte az ünneplőket Radnóti Zoltán főrabbi, 
a Rabbitestület elnöke is, aki kiemelte, hogy 
a neológia értékeinek megőrzése mellett a tuda-
tos változásra való nyitottság is rendkívül fontos. 
Az őszi zsidó ünnepi alkalmak kiemelkedő ese-
ményeként tartották meg szeptember 9-én a Ros 
Hásáná alkalmából tartott ünnepi istentiszteletet 
a Dohány utcai zsinagógában. 

Évadnyitó a Csányi utca 5-ben
„Együtt élünk Erzsébetváros-
ban” – ez volt a jelmondata a 
„Csányi 5”, vagyis az Erzsé-
betvárosi Zsidó Történeti Tár 
szeptember 2-án induló évad-
nyitó fesztiváljának. A Csányi 
utca 5. szám alatt nemrégiben 
létesült kulturális intézmény 
egyre bővülő, változatos prog-
ramkínálattal várja a kerületi 
zsidó hagyományok iránt 
érdeklődő közönséget az ősz 
folyamán is. Az állandó kiál-
lítással és időszakos progra-

mokkal jelentkező intézmény 
ünnepi eseményén Vattamány 
Zsolt, Erzsébetváros polgár-
mestere is üdvözölte a jelenlé-
vőket. Köszöntőjében kiemelte 
a helyi zsidó kultúrtörténeti 
örökség megőrzésének fontos-
ságát, amelyből a Történeti 
Tár is kiveszi részét zenei, kép-
zőművészeti, irodalmi és kul-
turális programok széles ská-
láját kínálva. Emlékeztetett, 
hogy Erzsébetváros képviselő-
testülete öt évvel ezelőtt azzal 

a szándékkal döntött a Csányi 
utcai épület kialakításáról, 
hogy teret adjon a kerületben 
nagy múltra visszatekintő 
zsidó kulturális hagyományok 
ápolásának. 

A fesztivál programjai 
között szerepelt többek között 
autentikus zsidó zenei koncert 
a Lauder Iskola Diák Klez-
mer Zenekarának jóvoltából, 

gangkoncert, gasztronómiai 
program, irodalmi tárlatveze-
tés, beszélgetés ismert színé-
szekkel, valamint városnéző 
séta. A rendezvényre látogatók 
megtekinthették az állandó 
kiállítást, a kulturális élmé-
nyek mellett cigány lecsót és 
saksukát kóstolhattak, vala-
mint tájékozódhattak a Csányi 
5 készülő programjairól.

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PONT

CSALÁDI NAP PROGRAMSOROZAT
Az idősek és a csontritkulás 
világnapja jegyében
Időpont:  2018. október 12., 9.00–14.00
Helyszín:  Mozgáscentrum
Cím:  1071 Budapest, Lövölde tér 7., (Bejárat a Király utca felöl)

PROGRAMOK:

10.00–12.00 Az idősek és a csontritkulás világnapja jegyében 
 SZENIOR SPORTVETÉLKEDŐ 
 és ügyességi feladatok 5 fős csapatokban nyugdíjasok részvételével

12.15–12.30  A sportvetélkedő díjkiosztója, nyertesek kihirdetése

12.45–13.15  Lélekben fitten – interaktív beszélgetés

Minden résztvevőt frissítővel és müzliszelettel várunk. 
Az első 3 csapat díjazásban részesül.

A csapatok jelentkezését a Mozgáscentrumban, 
a Lövölde tér 7. szám alatt várjuk. 
Jelentkezési határidő: OKTÓBER 5.

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK:
Egészségügyi szűrések  
Kreatív Kuckó 
Bischitz pontok 
Erzsébetváros kártya igénylési lehetőség

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

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

A programváltoztatás jogát fenntar¤uk.

MEGHÍVÓ
Erzsébetváros önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját
az aradi vértanúk kivégzésének 169. évfordulója alkalmából tartott

ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra.

2018. október 5. (péntek) 10.00 óra
VII. kerület, Klauzál tér, kopjafa

Ünnepi beszédet mond: Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere

Program: koszorúzás, majd mécsesgyújtás

Koszorúzási igényüket a 06 1 462 3170-es telefonszámon, vagy a
szalay.adrienn@erzsebetvaros.hu e-mail címen jelenthetik be,  

2018. október 4., 12.00 óráig.

Keressük Erzsébetváros legjobb 
házi süteményét!
Nevezhet:
• amatőr cukrász
• erzsébetvárosi lakos
• magánszemély
 
• Nevezés:
• nevezési díj nincs
• a nevezést e-mailben kérjük leadni a regisztracio@

eromuvhaz.hu címre
• kérjük a nevezés mellé csatolni az elkészítendő sütemény 

receptjét is
• nevezési határidő: 2018. szeptember 21.
 
Az elkészített süteményeket 2018. október 7., vasárnap  
10.00 és 12.00 óra között kell leadni az ERöMŰVHÁZban.
Bírálati szempontok: íz, tálalás, kinézet, egyediség
Eredményhirdetés: 2018. október 7-én 17.00 órakor
Értékes nyeremények! A győztes recept alapján készült süte-
ményt a versenyt követően egy hónapig a Lúd cukrászdában 
(Klauzál tér 11.) is elkészítik és árusítják.

Kívül-belül megújult a Klauzál  
téri nyilvános illemhely
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Ó Izrael állam nagykövetének 

látogatása
Szeptemberben 
munkalátogatást 
tett Vattamány 
Zsolt polgármester-
nél őexcellenciája 
Yossi Amrani, Izrael 
állam nagykövete. 
A találkozón részt 
vett Heisler András, 
a Magyarországi 
Zsidó Hitközsé-
gek Szövetségének 
elnöke is. A meg-
beszélésen szóba 
kerültek a helyi 
zsidóságot érintő aktuális kérdések, a szövetség fő célkitűzései, a 
jelenlegi és a jövőbeni együttműködés lehetőségei. Erzsébetváros, 
amelynek egyes részeire gyakorta „zsidónegyedként” is utalnak, 
nagy hangsúlyt fektet a hagyományos zsidó kultúra és a kerületi 
központtal működő hitközségek támogatására. Nem csupán a 
közösségi célt szolgáló épületek megújulásához igyekszik érdem-
ben hozzájárulni az önkormányzat, de a zsidó tradíciók megis-
mertetését célzó programok megvalósításához is. A felek kölcsö-
nösen egyetértettek abban is, hogy a helyi zsidóság történetének 
hiteles bemutatása közös felelősség, amelyet mindenkor megfelelő 
szakmai hozzáértésnek kell öveznie. 

Töltse ki Ön is kérdőívünket!
Erzsébetváros értékeinek 
lakossági megítélése
Budapest Főváros VII. Kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata 
2018-ban megújítja 6 évre szóló 
Települési Környezetvédelmi 
Programját. A program elkészí-
téséhez nagy segítséget nyújthat 
ez a kérdőív, melynek kiértéke-
lésével értékes adatokat kaphat 
a kerület vezetése a lakosság 
környezetvédelmi, társadalmi 
és gazdasági szokásairól, igé-
nyeiről.

A kérdőív kitöltése néhány 
percet vesz igénybe (név nél-
kül).

A kitöltéshez kattint-
son a www.erzsebetvaros.
hu honlapra, és a főoldalon, 
az aktualitások között megta-
lálja a kérdőívet.

Köszönjük, hogy segíti 
munkánkat!

2018. szeptember 22.

7. KERÜLETI FUTÓ- 
ÉS GYALOGLÓNAP

Rajtok és távok:
 15:15 3×1968 méteres BKV-váltó
 16:30 1507 méteres futás
 16:33 1507 méteres gyaloglás
 17:30 5007 méteres futás

Fuss egy gyors 5 kilométert 
a Városligetben!

55 kilométert5 kil éét t

Ajándékpóló minden nevezőnek!

Kedvezményes nevezés 
szeptember 20-ig.

Bővebb információ és nevezés: 
www.futanet.hu

MEGHÍVÓ
BORKÓSTOLÓVAL EGYBEKÖTÖTT KIRÁNDULÁS
AZ „IDŐSEK PROGRAMSOROZAT” KERETÉBEN

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

egy borkóstolóval egybekötött kirándulásra, a szekszárdi borvidék évszázados 
családi hagyományokra épülő pincészetébe, a Fritz Tanyára.

Időpont: 2018. 10. 03. (szerda), egész napos program 
Helyszín: Fritz Borház és Panzió

Regisztráció kezdete: 2018. 09. 05.

A programon a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ nyugdíjas korú 
ellátottjai és az Erzsébetváros Kártyával rendelkező kerületi nyugdíjasok vehetnek részt. 

(A jelentkezőknek nyugdíjas-igazolvánnyal kell rendelkezniük!)

A BELÉPÉS DÍJTALAN, AZONBAN ELŐZETES REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT. 
Regisztrálni, illetve bővebb tájékoztatást kérni a Humán Szolgáltató Projekt irodájának 

munkatársainál lehet a következő elérhetőségeken:
Tel.: 06 1/ 283 4891, E-mail: projektcsoport@bjhuman.hu

Amennyiben Ön tagja valamelyik kerületi idősek nappali klubjának, 
részvételi szándékát jelezheti a klub gondozójánál is. 

A férőhelyek limitáltak, a részvételt a jelentkezések sorrendjében tudjuk biztosítani.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A rendezvényen résztvevő személyek a részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatkezelő kép- és hangfelvételt készít-
sen, amelyeket a későbbiekben nyilvános közzétételre használhat a program bemutatása, beszámoló, illetve a rendezvény jövőbeni 
népszerűsítés céljából (nyilvánosságra hozatal, írott és elektronikus médiában megjelenés, saját honlapon történő közzététel).
Adatkezelő adatai: Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 1072 Budapest Nyár utca 7. Weblap: http://www.bjhuman.hu 
Kezelt adatok köre: a résztvevőkről készült képfelvételek. Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás.

ELFOGADÓHELYEK

ERZSÉBETVÁROS KÁRTYA

Tulit Comp
Kedvezmény: 10% Vásárlás esetén a 
kedvezmény 50.000 Ft felett jár. Szerviz 
esetében 15.000 Ft felett.
Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 23.
Telefon: +36 20 264 7375
Web: www.hasznaltlaptopszerviz.hu

Heim Divat

Kedvezmény: 10%

Cím: 1077 Budapest, Baross tér 16.
Telefon: +36 20 441 3735

Pólónyomda stúdió

Kedvezmény: 10%

Cím: 1077 Budapest, Király utca 69.
Telefon: +36 30 951 1755
Web: www.polonyomdastudio.hu

Bazár Bizi

Kedvezmény: 10% 

Cím: 1072 Budapest, Dob utca 56-58.
Telefon: +36 20 583 6334
Web: www.bazarbizi.extra.hu

Novák Optika

Kedvezmény: 10% készpénzes fizetés 
esetén
Cím: 1075 Budapest, Károly körút 3/a
Telefon: +36 1 235 0500 
Web: www.novakoptika.hu

1001 Kefe-és Ecset Szaküzlet

Kedvezmény: 10%

Cím: 1074 Budapest, Dob utca 3.
Telefon: +36 20 935 8195
Web: www.1001kefe.hu

A képek illusztrációk. További elfogadóhelyek: www.erzsebetvaroskartya.hu/elfogadohelyek

Újabb korszerűsítés 
kezdődik a Dob utcai 
iskolában
A 2016 év végi nagyszabású 
felújítási munkák folytatása-
ként tovább korszerűsítik az 
Erzsébetvárosi Kéttannyelvű 
Általános Iskola, Szakiskola 
és Szakközépiskolát az újabb 
tervezett rekonstrukciók-
kal. A hamarosan kezdődő 
munkálatoknak köszönhetően 
megújul az iskola fűtési rend-
szere és a szekun-
der köri hálózatot 
is modernizálják a 
hőleadók cseréjével. 
Megújítják a tan-
termeket is: a régi, 
kopott parketták 
elbontása után új 
aljzattal ragasztott 
parkettaburkola-
tot fektetnek le. 
A burkolat felújítása 
együtt jár a mennye-
zet és az oldalfalak 

frissítő festésével. Korszerűsí-
tik továbbá az iskola világítási 
rendszerét: a nem megfelelő 
világítás javítása érdekében 
a meglévő lámpatesteket és 
a működtető szerelvényeket 
lecserélik, új, modern lám-
patesteket, fényforrásokat és 
szerelvényeket építenek be a 
tantermekbe és a tornaterembe. 
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A hattyú díjai a Vidor 
fesztiválon
A 2018-as Vidor fesztiválon az Örkény István Színház A hattyú 
című előadása elnyerte a legjobb előadásnak, a legjobb rende-
zésnek (Polgár Csaba), a legjobb jelmeznek és díszletnek (Izsák 
Lili) járó díjat, ezenkívül Für Anikó megkapta a legjobb női 
mellékszereplő díját is.

Külön öröm, hogy a társulatból Gálffi László kapta a legjobb 
férfialakítás díját Az oroszlán télen c. előadásért, a legjobb 
kamaraszínházi előadás díját pedig a Párterápia, melyet szintén 
a társulat tagja, Znamenák István rendezett.

Gratulálunk minden díjazottnak és A hattyú egész stábjának!

A gasztronómia összehoz
Negyedik alkalommal rendezték meg a Sóletfesztivált augusztus 
utolsó vasárnapján. Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija meg-
nyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a Sóletfesztivál nemcsak 
gasztronómiai élményt szeretne nyújtani, hanem a találkozások 
lehetőségét is. Arról is beszélt, hogy a zsidó bölcselet legfontosabb 
műve, a Talmud szerint az evés-ivás összehozza az embereket, és 
ez be is bizonyosodott. Zsidók és nem zsidók, sóletrajongók és az 
étellel csak most ismerkedők ültek egy asztalhoz a fesztiválon, és 
beszélgettek falatozás közben. 

Idén négy ország eredeti receptjei alapján elkészített sólete-
ket lehetett megkóstolni: a karamellizált cukorral készült izraeli 
sóletet, az édesburgonyával készült marokkói változatot, a füstölt 
libacombbal és sok babbal készült magyar sóletet, valamint 
a paradicsomos, csirkehúsos irakit, amely bab helyett rizzsel 
készült.

Az idei év egyik újdonsága az volt, hogy szavazni is lehetett az 
ételekre, és végül az izraeli sólet kapta a közönségdíjat. Az ered-
ményt a tévéből is ismert Wossala Rozina séf, étteremtulajdonos 
hirdette ki.

A szervezők nemcsak az evésről és ivásról gondoskodtak, de 
zenei programokról is. Fellépett a Iszkiri zenekar, a Sabbathsong 
és a Klezmerész, Oláh Gergő és a Nigun együttes.

Különleges egyházi program 
a Madách téren
Az Erzsébet körút 13. alatt működő Golgota Keresztény Gyüle-
kezet fiataljai arra is felhasználták nyári szabadságukat, hogy egy 
keresztény produkcióval járva Budapest tereit különleges zenés 
est keretében osszák meg kortársaikkal keresztény életük érté-
keit, megtapasztalásait és az evangélium örömüzenetét. A „No 
Longer Music” néven ismert európai misszió örömmel tett eleget 
a magyarországi meghívásnak: a Golgota Gyülekezettel közösen 
mutatták be professzionális koreográfiával és színpadképpel kreált 
90 perces programjukat a Madách téren.

A produkcióban a kortárs zenével és az üzenettel elsősorban 
az életük értelmét kereső fiatalokat célozták meg. Látványos szín-
padi elemeket használva, egyfajta „21. századi passiójátékként” 
adták elő az életben jelenlévő bűn és a jó harcát, belefoglalva 
a jóra való törekvés és a megváltás üzenetét is. Az előadás végén 
a gyülekezet önkéntesei további beszélgetésre invitálták a téren 
összegyűlt fiatal közönséget.

További információkat a kerületi közösség életéről a weboldalu-
kon találhat: www.golgotabudapest.hu
Ha a jövőben szeretne a közösség eseményeiről értesülni, kövesse 
facebook oldalukat: www.facebook.com/budapestgolgota

Okostelefonnal a színházba
Online műsorfüzet az Örkény Színházban
Az Örkény Színház fantasztikus 
újdonsággal jelentkezett új évadára. 
Az országban elsőként interaktív 
műsorfüzetet fejlesztettek, amelynek 
okostelefonra optimalizált változata 
is elérhető: az érdeklődők online 
műsorfüzeteket, kvízjátékokat és az 
egyes előadásokhoz tartozó háttér-
információkat találhatnak meg az 
applikációban, jelenleg öt darabhoz 
(IV. Henrik, Az ügynök halála, Tar-
tuffe, Hamlet, Tóték) kapcsolódóan. 
Az iram.orkenyszinhaz.hu/interaktiv-
musorfuzet/ oldalon minden felhasz-
náló kiválaszthatja az őt érdeklő elő-
adást, mellyel kapcsolatban több kvízt 

is ki lehet tölteni: egyet az előadás előtt 
– a kérdések segítségével még inkább 
képbe kerülhet, majd egyet az előadás 
után, hogy kiderüljön, mennyire 
figyelt a kedves néző. Az igazi „szak-
értők” számára Műsorfüzet-kvíz is 
elérhető, amely már alaposabb tudást 
igényel, vagy legalábbis a műsor-
füzet részletetes tanulmányozását. 
Az informatív játék mellett próba- és 
előadásfotókat is lehet nézegetni, sőt, 
a játékok végén megosztható GIF-ek 
is találhatók. Természetesen jegy-
vásárlásra is van itt lehetőség, hogy 
fáradság nélkül, de biztosan eljussunk 
az Örkény előadásaira!

Elindult a tanév
Esősen indult az idei tanév-
kezdés az óvodás és iskolás 
gyermekeknek szeptember ele-
jén. Mindenhol becsengettek, 
Erzsébetvárosban is megnyi-
tották kapuikat a nevelési- és 
oktatási intézmények, ahol 
a tanévnyitók után kezdetét 
vette a szünidő utáni ráhan-
golódás. A tanév beköszön-
tével reggelente újra nagyon 
forgalmasak az utak, ezért az 
önkormányzat az iskolakezdési 
csomaggal ismét „Így közle-
kedj biztonságosan” című kiad-
ványt juttatott el a gyermekek-
nek és szüleiknek. A kis füzet 
segíti a kicsik tájékozottságát, 
bemutatja a biztonságos közle-
kedés szabályait, és sok hasznos 
információt tartalmaz.

A kiscsoportos óvodások 
immár második éve, az elsős 
kisdiákok pedig évek óta 
tanévkezdő csomagot kapnak 
ajándékba a város vezetésé-
től. Idén 320 óvodás és 305 
elsős diák örülhetett a hasznos 
ajándékoknak, melyeket az 
önkormányzat a pedagógusok 
segítségével választ ki minden 
évben. 

„Nagy öröm, hogy több 
mint 600 gyermeknek és 
családjuknak tudunk segíteni 
a tanévkezdésben, amely min-
denki számára nehéz időszak. 
Évek óta nagyon pozitív vissza-
jelzéseket kapunk az iskolák-
tól és a szülőktől, így tavaly 

óta az óvodásokat is évkezdő 
csomaggal ajándékozzuk meg. 
Remélem, hogy nekik is épp 
olyan örömet okoznak és 
olyan hasznosnak bizonyulnak 
az eszközök, mint az iskolás 
kisdiákoknak” – mondta el 
Vattamány Zsolt polgármester.8 9
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Minden elképzelésünk megvalósí-
tásában kiemelt szerepet játszik a 
kórusnak és civil szervezeteinek (a 
Budapesti Vándor Kórus Barátai 
Egyesületnek, valamint a Vándor  
Sándor és Révész László Emléke 
Alapítványnak) otthont adó Erzsébet-
város, amely rendszeresen pozitívan 
bírálja el pályázatainkat, és helyet 
biztosít rendezvényeinknek. 

S hogy az énekkar tevékenységét – 
akárcsak a magot jó földbe hullajtó 
magvető – sikeresen folytatja, mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy határa-
inkon túl is fokozott érdeklődés kíséri 
ezeket a kezdeményezéseket.

A nemzetközi zsűrivel operáló, 
páros évek májusában esedékes nem-

zetközi fesztivál és kórusverseny is 
kijelölte a maga helyét és közönségét 
a hazai és nemzetközi kóruszenei 
piacon, s idén kifelé is megnyíltak 
a Budapesti Vándor Műhely kapui. 
A 2011-től minden év október–no -
vemberében megrendezett karna-
gyi kurzusnak eddig is rendszeresen 
voltak külföldi résztvevői, s egyikük, 
Danielle Arad, a Jeruzsálemi Zene- és 
Táncakadémia tanársegédje tavaly fel-
vetette a műhely jeruzsálemi megva-
lósítását. Egy éven át tartó egyeztetés, 
szervezés, pályázás, szponzorszerzés és 
a kórustagok intenzív spórolása tette 
lehetővé, hogy július 8. és 15. között 
az énekkar egy fantasztikus izraeli 
utazáson vehetett részt, mely magá-
ban foglalt egy, Prof. Stanley Sperber 
tanszékvezető által vezetett, sikeres 
koncerttel záruló karnagyi kurzust is. 

Vattamány Zsolt polgármester úr 
személyes segítségének köszönhetően 
a kurzus után elutazhattunk Erzsé-
betváros izraeli testvérvárosába, a 
mesebeli, ódon hangulatot árasztó 
C’fatba. A kisváros megtekintése után 
a Magyar Nyelvterületről Származó 
Zsidóság Emlékmúzeumába tértünk 
be, ahol a múzeum igazgatója, a 2015-
ben a Magyar Érdemrend lovagke-
resztjével kitüntetett Ron Lustig foga-
dott minket, majd részletesen ecsetelte 
a múzeum keletkezésének történetét. 

Ron Lustig másodgenerációs magyar 
származású zsidó, akinek érdeme nem 
csupán az, hogy szüleitől átvette a 
világon egyedülálló múzeum vezeté-
sét, hanem egyrészt az is neki köszön-
hető, hogy C’fat és Budapest VII. 
kerületének testvérvárosi kapcsolata 
kialakulhatott. Megindító élettörténe-
tei után más emberként jöttünk ki a 
múzeumból, és igen nagy erőfeszítésre 
volt szükségünk, hogy a látogatás után 
megkezdődő előadásunkra lelkileg 
összeszedjük magunkat. 

A Beit Yigal Alonban adott kon-
certünk műsorán 20–21. századi 
magyar művek szerepeltek, és a ven-
déglátók külön kérésére nagy hang-
súlyt fektettünk a magyar népzenei 
feldolgozásokra. Az előadás kiemel-
kedő pillanata volt, amikor a basszus 
szólamot erősítő Handó István Verdi 
Nabuccójából énekelte el Zakariás 
áriáját a zsidó népért. Természete-
sen héber kórusművekkel is kedves-
kedtünk a közönségnek, ráadásként 
pedig az ottani örökzölddel, a Hava 
Nagilával zártuk műsorunkat. A kon-
certen a kórus Artisjus-díjas karnagya, 
Németh Zsuzsanna vezényelt.

Ez az egy hét szakmai és turiszti-
kai szempontból egyaránt életre szóló 
élményt jelentett. Külön köszönet érte 
Erzsébetvárosnak!

Tóth Anna

Exportált ötletünk
A Budapesti Vándor Kórus, 

amely teljesen önállóan, 

mindennemű fenntartó 

vagy állandó támogató 

nélkül működik már hosszú 

évek óta, a folyamatos pá-

lyázás mellett saját ötletek-

kel és önálló projektekkel 

igyekszik létét biztosítani 

a hazai zenei életben.

Országszerte huszonkét 

információs és koordinációs 

pontot hoztak létre egy több 

mint hárommilliárd forin-

tos projekt keretében, hogy 

komplex szolgáltatásokkal, 

naprakész információkkal se-

gítsék a fogyatékos embere-

ket, illetve hozzátartozóikat, 

és ezzel megkönnyítsék az 

érintettek mindennapjait.

Fogyatékos embereket segítő országos
tanácsadói hálózat indult

Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának szociális ügyekért 
és társadalmi felzárkózásért felelős 
államtitkára pénteken az egyik Buda-
pesten, a VII. kerületben létrehozott 
információs ponton tartott sajtótá-
jékoztatón elmondta: a projekt célja, 
a területen végzett kormányzati intéz-
kedések törekvéseivel megegyezően, 
a fogyatékos emberek önálló életvitelé-
nek elősegítése.

A létrehozott információs pontok 
nemcsak arra szolgálnak, hogy ott 
segítséget nyújtsanak, hanem hogy 
közösségeket és kapcsolatokat teremt-
senek. Akkor cselekszenek helyesen, 
ha olyan programokat kínálnak, 
amelyek az önálló munkavégzést és 
életvitelt segítik.

Fülöp Attila kitért arra is, hogy az 
elmúlt évek intézkedései eredménye-
képpen a megváltozott munkaképessé-
gűek foglalkoztatottsága a 2010-es 18 
százalékról 2018-ra 40 százalékra nőtt.

Vattamány Zsolt (Fidesz-KDNP), 
a VII. kerület polgármestere arról 
beszélt: általános tapasztalat, hogy a 

fogyatékos emberek és családtagjaik 
számára sokszor komoly nehézséget 
jelent a megfelelő, egyénre szabott 
információhoz való hozzáférés.

„A nehéz helyzetben lévők segítése 
nemcsak a szakma és a szakemberek 
dolga, hanem mindannyiunk közös 
feladata” – fogalmazott a polgármes-
ter, majd elmondta: Erzsébetvárosban 
mindig arra törekednek, hogy a rászo-
rulók ne maradjanak észrevétlenül, és 
igyekeznek kiemelt figyelmet szentelni 
az őket érintő programok, ellátások 
korszerűsítésére, bővítésére. Vattamány 
Zsolt kijelentette: fontos, hogy az érin-
tettek az élet minden területén egyenlő 
eséllyel indulhassanak.

Tóth Tibor, az Fogyatékos Szemé-
lyek Esélyegyenlőségéért (FSZK) 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyve-
zető igazgatója elmondta, huszon-
két információs ponton hivatalosan 
pénteken indul meg a munka: húsz 
pontot hoztak létre vidéken és kettőt 
a fő városban.

Kovács Zsuzsanna, a Montázs nevet 
viselő projekt szakmai vezetője 
elmondta, hogy a program európai 
uniós támogatással 3,3 milliárd forint-
ból valósul meg. A program 2017 
áprilisában indult és 2021 március 
végéig tart.

A közreadott tájékoztató szerint a 
projektnek négy tevékenységi köre 
van: a fogyatékosságügyi tanácsadói 
hálózat fejlesztése; a nyelvi fogyatékos 
felnőtt lakosság számára logopédiai 
szolgáltatás biztosítása; a komplex 
kommunikációs igényű, augmentatív 
és alternatív kommunikációt hasz-
náló emberek számára kommuniká-
ciójuk fejlesztésére irányuló komplex 
szolgáltatás kialakítása és biztosítása; 
az autizmussal élő emberek számára 
a gyermek- és a felnőttkori szolgáltatá-
sok és az intézményi ellátások fejlesz-
tése, speciális programok nyújtása.

(forrás: MTI)
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Kutyafuttatók felújítása

A Százház utcai önkormányzati 
tulajdonú beépítetlen telek területén 
összesen 40 db várostűrő díszfát telepí-
tettek. Ebből a kutyafuttató területére 
ültetett 25 db fa esetében a fák törzsét 
mechanikai védelemmel kellett ellátni. 
A Százház utcai beépítetlen telek 
nagyobb részén új közparkot alakíta-
nak ki. A kiviteli tervek szerint a követ-
kező parkelemeket helyezik majd el 
itt: szórt burkolatú sétányok, játszótér 
homokozóval, kétüléses hintával, kom-
binált mászóvár csúszdával és egy rugós 
játékkal. A játszótéren kívül kiala-
kítanak egy kiemelt szintmagasságú 
pihenőzónát is. Az újonnan kialakított 
parkot kerítéssel zárják majd körbe.

Az Erzsébet Tervnek megfelelő, idei 
évre tervezett útfelújításokhoz kapcso-
lódó utcafásítási, növényesítési tervek 
szerint
 ρ az Alsóerdősor utcában: 3 db fa 

telepítésére, 

 ρ a Jobbágy utcában: 4 db fa ülte-
tésére,

 ρ a Dob utcában: a 85. szám előtti 
iskola előtt 2 db cserjesziget kiala-
kítására nyílik lehetőség.

Újabb oszlopos virágtartók telepítését 
tervezik az önkormányzati képvise-
lőktől, illetve a kerületi lakosságtól 
beérkezett igények alapján a kerület 
alábbi helyszínein:
 ρ Hársfa utca 24‒26. sz. előtt 10 db
 ρ Dohány utca 78‒80. sz. előtt 

10 db
 ρ Szövetség utca 26‒28/a sz. előtt  

10 db
 ρ Alsóerdősor utca 26‒34. sz. előtt 

19 db
 ρ Hernád u. 10‒34. sz. előtt 34 db
 ρ Rózsa u. 41‒47/b sz. előtt 14 db
 ρ Rózsa u. 38/a‒40/b sz. előtt 17 db
 ρ Wesselényi u. 38. sz. előtt 11 db
 ρ Wesselényi u. 50‒52. sz. előtt 11 db
 ρ Hernád u. 2‒6. sz. 7 db
 ρ István utca 34‒42. sz. előtt 24 db
 ρ Kertész utca (Király u.–Dob u. 

között) 32 db
 ρ  Csányi u. 7. sz. előtt 5 db

Az egyes közterületeken a régi típusú, 
leromlott állapotú faszerkezetes dézsák 
helyett új, időt állóbb, fém vázszerke-
zetű dézsákat szereztek be, amelyekbe 
a már meglévő fákat és cserjéket 
átültetik.
 ρ 2018 áprilisában, a projekt második 

ütemében összesen 63 db dézsát 
cseréltek le a következő helyszíne-
ken: a Peterdy utca, Péterfy Sándor 
utca, Nefelejcs utca és Bethlen 
Gábor utca.

 ρ A projekt harmadik ütemében 
kicserélik a fennmaradó összes régi 
típusú planténert a következő hely-
színeken: Jobbágy utca, Jósika utca, 
Bethlen G. utca, Kisdiófa utca, 
Király‒Kazinczy játszótér, Hutyra 
F. utca, Madách Imre út.

Az Erzsébet Terv szerinti, jövő évi 
útfelújítási munkák során a tervezési 
fázisban továbbra is vizsgálni fogjuk 
a fahelyek kialakításának lehető-
ségét, és amennyiben azt a közmű 
védő távolságok engedik, új faültetési 
helyeket fogunk kijelölni a terüle-
teken.

Újabb zöldfelületek,
parkok a kerületben

A Klauzál téri kutyafuttató területéről 
a jelenlegi kavicszúzalékkal kevert föld-
réteg felső 20 cm-es részét elszállítják. 
A helyére 10 cm vastagságban zúzott 
kő kerül, amelyre geotextíliát fektet-
nek, a felső réteget pedig 10 cm vastag-
ságú gyöngykavicsréteg képezi majd az 
előkészített műszaki tartalom szerint.

A gyöngykavics koptatott felületű, 
nincsenek éles, hegyes részei, így nem 
okozhat sérülést a kutyáknak. Az ebek 
által esetlegesen kiásott és a gazdá-
juk által vissza nem temetett gödrök 
a kutyafuttatót használni kívánók 
részére botlásveszélyt jelentettek. 
A fenti rétegrend kialakítása esetén 
a lehető legkevesebb és legkisebb 
méretű gödörrel kell számolni, hiszen 
az egymáson elgördülő kavicsszemek 
miatt nem lehetséges nagyobb méretű 
gödröt ásni.  A zúzottkő-réteg az ala-
pozást szolgálja, a kutyák lábával nem 
érintkezik.

A felújítás előkészített műszaki tar-
talmában szerepel a vízvételi lehetőség 
felújítása egyszerű kerti csap kihe-
lyezésével, amely alkalmas lesz arra, 
hogy a gazdik által magukkal hozott 
tálkákat megtöltsék vízzel, és ebből a 
kutyáikat megitassák. Több kutyatu-
lajdonos kérése volt a csap kialakítása, 
mert ezt a megoldást tartják a leghigi-
énikusabbnak.

A bejárati kapu javítását is elvégzik 
a felújítási munkálatok során. 

Erzsébetváros Rendészeti Igazga-
tósága (ERI) felel a terek, beleértve 
a kutyafuttatók zárásáért és nyitásáért a 
kerületben. A helyszínek zárását 21 óra 
és 22 óra között egymást követően vég-
zik, annak érdekében, hogy 22 órára 
minden helyszín zárva legyen. Az egyes 
helyszínek nyitása 5 órától kezdődik.

A Százház utcában is lesz
kutyafuttató

A Százház utca és a Murányi utca sar-
kán található kutyafuttató tulajdon-
képpen nem is felújításon esett át az 
elmúlt hetekben, hanem egy teljesen 
új park létesült. Korábban ugyanis 

üres terület fogadta a kutyákat és 
gazdáikat.

A terület talaja a korábbi épület 
elbontásából származó törmelékkel 
volt tele, melyet 40 cm mélységig eltá-
volítottak. A kutyafuttató felső rétege 
az ilyen helyeken használt és bevált 
mosott gyöngykavics, mely alatt 
zúzottkő-ágyazat készült, a két réteget 
pedig geotextília választja el.

A kutyafuttató teljesen új kerítést 
kapott, belül akadályelemeket, pado-
kat, valamint a házirendet tartalmazó 
táblát helyeztek el, továbbá 25 db 
lombhullató fát is elültettek.

Akár a többi kutyafuttató, a Százház 
utcai is reggel 5.00 óra és este 22.00 
óra között áll a kutyatulajdonosok 
rendelkezésére.

A kerületi kutyás 
társadalom nagy örömére 
még idén két kutyafuttató 

is megújul, melyek közül 
az egyik legfontosabb 
a Klauzál téri futtató 

részleges felújítása. 
A sokat használt futtatók 
rendszeres karbantartást 

igényelnek, hiszen itt 
naponta akár órákat 

is eltöltenek kutyák és 
gazdik egyaránt. 

Az elmúlt évekhez  
hasonlóan ebben az évben 

is jelentős fejlesztéseket 
 tervez Erzsébetvárosban  

a városvezetés, amelyek 
során a zöldfelületek bővíté-

se változatlanul elsődleges 
cél. A kerület utcafásítási, 

illetve az egyéb zöld felület-
bővítési lehetőségek  

vizsgálatát szakaszosan, az 
Erzsébet Tervhez illeszkedő 

ütemezés szerint végzik.

Erzsébetvárosban egyre több kutyás fejlesztés valósul meg
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Örkény Kert – 
A város tenyerén

Egy zajos, nyüzsgő nagyvá-
rosban, még ha az otthona 

is, ritkán érzi az ember, 
hogy végre megpihenhet. 
Aki az elmúlt nyolc évben 

egyszer is kilátogatott  
az Örkény Kertre, már tudja, 

hogy Budapest csodás va-
rázsát nem csak a turisták 

tapasztalhatják meg.

Az egész napos rendezvényt Mácsai 
Pál annak idején azzal az ihletéssel 
álmodta meg, hogy a város terei visz-
szanyerjék közösségi funkciójukat, az 
önkormányzat pedig örömmel állt a 
kezdeményezés mellé, az Örkény Kert 
pedig évről évre bizonyítja, hogy a jó 
szándék és az összefogás e cél felé visz. 

Kedves Olvasó, kérem, képzelje el, 
hogy a Deák térről vagy épp az Asto-
riától jövet egy pillanatra megáll a 
Madách téren, és a talpa alatt egyszer 
csak nőni kezd a fű. Napernyők és csí-
kos nyugágyak teremnek elő a semmi-
ből, színes takarókon vidám piknike-
zők hevernek, egyesek rövidnadrágra 
vetkőzve süttetik magukat a nappal, 
mások az árnyékba állított székeken 
ülve hűsölnek, csendesen szemlélődve. 
Apró asztalkákon baráti társaságok 
vérre menő társasjátékcsatákat vív-
nak, totyogók indulnak négykézláb 
felfedező útra, a nagyobb gyerekek 
addig pörögnek játékból, amíg elszé-
dülnek, és elterülnek a füvön, vagy a 
Piros Kakaó játszóházában készítenek 
vidám fűfejeket ajándékba. 

A ráhangolódás egy lazító jógaórá-
val kezdődött, amit nézni ugyanolyan 
jó volt, mint részt venni benne. Aztán 
a maga finomságával, de a közönséget 

egyre pörgősebb hangulatba hozva 
Szalóki Ági családi koncertje követ-
kezett. A gyerekek a színpad előtt 
táncoltak, záróakkordként Ági vezeté-
sével körbevonatozva a szüleiket. Aki 
ezután kőszínházi élményre vágyott, 
közkívánatra immár nyolcadszor, 
megnézhette Csuja Imre Jónás könyve 
előadását az Örkény színháztermében. 

A programszervezők profizmusáról 
árulkodott, hogy a résztvevők sietség 
nélkül, könnyű egymásutánban minden 
eseményen részt vehettek. Idén is nagy 
siker volt a Vers- és dal csak neked, ami-
kor az Örkény művészei egy-egy verset 
vagy dalt a vállalkozó kedvű nézőknek 
szemtől-szemben ülve, beavató kör-
nyezetben ‒ a dalok esetében például a 
nagyszínpadon ‒ adtak elő. 

A családias hangulathoz illően a fel-
nőtt programok nagy része gyerekek-
kel együtt volt látogatható, és amikor 
a téren egy-egy komolyabb koncert 
következett, mint Lukács Miklós, a 
világhírű cimbalomművész triójának 
előadása, a stúdiószínpadon a kisebb 
nézőket a Figurina bábszínház elő-
adása bűvölte el. 

Csákányi Eszter szinte minden 
színpadi műfajt átfogó miniestjének 
egyik kiemelkedő darabja a Pogány 
Judittal előadott, az egykori kapos-
vári színház Liliom című előadását 
idéző, nosztalgikus hangulatú jelenete 
volt. Az Amadinda együttes, ami 
az Örkény Kert egyik mentorának, 

a nemrég elhunyt Kocsis Zoltán-
nak szellemét viszi tovább, idén is 
nagy sikert aratott. Ferenczi György 
az 1ső Pesti Rackákkal pedig méltó 
„előzenekara” volt a rendes évi Örkény 
Esztrád koncertnek, az Örkény Szín-
ház sajátos művészi estjének, ami 
idén a '68-as szellemiség jegyében 

válogatott repertoárjából, a magyar 
rocklegendáktól a woodstocki nagy-
ágyúkig.

Így kezdődött hát az Örkény idei 
évada, a város és lakóinak közös 
ünnepével, a nyugalom Madách téri 
szigetén.

Délelőtt interaktív, szabadtéri társasjátékra is volt lehetőség

Sokan keresték fel az önkormányzat  
infor mációs pontját is

Vattamány Zsolt polgármester és Mácsai Pál színházigazgató együtt köszöntötték a közönséget

Szalóki Ági koncertje 
elvarázsolta a gyermekeket

Az esti Örkény Esztrád műsorát több ezren nézték végig a Madách téren
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A Munkára, harcra kész moz-
galmat 1949. április 4-én szov-

jet mintára indították útjára. 
A mozgalomnak a testedzésen 
kívül fontos politikai tartalma 

is volt. A VII. Kerületi Tanács 
VB-n 1951-ben így fogalmaz-

tak a kérdésről: „Az egész-
séges ember jobban dolgozik, 

a sportban edzett dolgozó 
nagyobb, jobb eredményeket 
ér el, és nem utolsósorban az 

osztályharc élesedése szüksé-
gessé teszi, hogy ha kell, harc-
ra is készen álljunk munkánk 

megvédésében. Ezzel a poli-
tikai tartalommal megszűnik 

a sport öncél lenni […].”

Sportélet 
a szocializmusban

1950-ben a mozgalom keretein belül 
6000 dolgozót „lepróbáztattak”, 
1951-re a „súlypont feladat” a „SZOT 
alapfokú tornászbajnokság, az úttörő 
vonalon az ifjú békeharcos mozgalom 
elősegítése” volt. Mivel az infrastruk-
turális fejlesztésekhez pénz nem állt 
a tanács rendelkezésére, ezért ekkor 
ez még kimerült az üzemek sportfele-
lőseinek kinevezésében, a társadalmi 
munkában, a Kazinczy utca 43–45. 
szám alatti sportpálya létesítésében, és 
a Damjanich utca végén lévő – ekkor 
még – üres telek sportpályára történő 
kijelölésében.

1954-re a központi pártvezetés is 
elismerte, hogy az „MHK testnevelési 
rendszer nagymértékben elvesztette 
népszerűségét, adminisztratív kam-
pányfeladattá vált”, valamint belátták, 
hogy az utánpótlás és a mindennapi 
sportolás legnagyobb hiányossága a 
sportpályák és tornatermek alacsony 
száma volt. Ez a VII. kerületben is 
így volt, hiába nyújtottak – országos 
szinten is – kiemelkedő teljesítményt 
a sakk, atlétika, röplabda és az aszta-
litenisz művelői, a helyi testnevelési és 
sportbizottságok munkája lényegében 
az agitációban merült ki. 1954-ben 
a Madách téri Munkaerőtartalékok 
sporttelepe – bár 1953-tól a Budapesti 
MTSK-nak volt kiutalva – garázs 
volt, az Éva utcai sporttelepért pedig a 
KIK és a Városterv folytatott harcot. 
Az MHK-mozgalmat végül az 1956-
os forradalom söpörte el.

A hetvenes évek végén az MSZMP 
KB a tömegsport kiszélesítése érde-
kében hozott állásfoglalása következ-
tében, 1979. október 1-jén megala-
kult az Erzsébetvárosi Lakóterületi 
Sportegyesület. Alapszabálya szerint 
a „lakóterületi sportolás legjellem-
zőbb formája a kötetlen testedzés. 
A kocogás, a kerékpározás, különféle 

labdajátékok alkalomszerű űzése, 
a turizmus, a kondicionáló torna 
és a sakk.” Az egyesület keretein 
belül hamarosan létrejött a kispályás 
labdarúgó, természetjáró, sakk, asz-
talitenisz, lövész, majd később a sí, 
kerékpár, vízitúrázó, karate, tenisz és 
asztali labdarúgás szakosztály, illetve 
szakcsoport. A pingpongversenyeket 
az 1981-ben megnyílt Lövölde téri 
kondicionáló teremben tartották. 
A sakk szakosztály a Hársfa utca 
43-ban működött. A mozgósítás leg-
főbb eszköze a HNF, a Vöröskereszt, 
a KISZ, MHSZ helyi szervezetein 
keresztül folyt.

A sportegyesületnek az ötnapos mun-
kahét 1981–1982-es bevezetésekor 
megnőtt a jelentősége, és a Lövölde 
téri terem mellett a lakosság részére 
térítésmentesen megnyitották a Holló 
utcai, a Százház–Jobbágy utcai sza-
badtéri létesítményeket, illetve a Her-
nád utca 42. és a Dob utca 85. szám 
alatt lévő általános iskolai tornater-
meket. Az Erzsébetvárosi Lakóterü-
leti Sportegyesület tevékenysége olyan 
sikeres volt a nyolcvanas évek elején, 
hogy az 1983. évi tömegsport tevé-
kenységért a „Budapestért” zászlót 
kapta, az edzett Ifjúságért Mozgalom-
ban 1983–1984-ben pedig több mint 
tizenkétezer fő vett részt.

A kerületi sportnapok közül kiemel-
kedő számban vonzotta a részvevő ket 
a Győzelmi napi Ifjúsági Találkozó, 
a Forradalmi Ifjúsági napok, az augusz-
tus 20-i ünnepi rendezvények, melye-
ket az említett létesítmények mellett 
a Klauzál téren is megrendeztek.

Az említett egyesület mellett a BKV 
Előre SC, a Gép- és Vegyipari Spar-
tacus SE, a Szolgáltató- és Építő 
Spartacus SE, a Lapkiadó Vállalat 
SE, a Patyolat SE, a KM SE és a VII. 

Kerületi IKV Bástya SE is rendszeres 
tömegsport munkát végzett.

A VII. Kerületi Tanács utolsó sport-
tal kapcsolatos ülését a Százház utca 
9–23. szám alatt, az 1988. szeptem-
ber 1-jén átadott és 2007-ben lebon-
tott Erzsébetvárosi Sportközpont 
tornatermében tartotta. Az ülésre 
készített előterjesztésben megállapí-
tották, hogy az iskolák tornaterme-
iben a felújítások ellenére is gyakori 
volt a beázás és a fűtési problémák, 
az öltözők, mosdók túlzsúfoltak 
voltak. A kerületben dolgozó 25 
testnevelő tanár viszont mindegyik 
szakirányon felsőfokú végzettséggel 
rendelkezett. Az általános iskolák 
másodikos gyermekeinek úszások-
tatása a Madách Imre Gimnázium 
tanuszodájában, a harmadik-negye-
dikeseké az Úttörő és Ifjúsági Ház 
Szabadidő Központ uszodájában 

folyt. Fedett létesítmény az Erzsébet-
városi Sportközpont, a Lövölde téri és 
az Asbóth utcai kondicionáló terem, 
valamint három nyitott létesítmény: 
a villanyfényes Holló u. 10. szám 
alatti salakos, a szintén kivilágítható 
Dob u. 101. szám alatti bitumenes 
kézilabdapálya, valamint a Százház 
u. 9. szám alatti két salakos tenisz- 
és egy salakos kézilabdapálya volt. 
A feljegyzés szerint 1987-ben 56 edző 
vezetésével 1004 igazolt versenyző, 
61 válogatott kerettag vett részt a 
kerületi versenysportokban. 1988-
ban a Szolgáltató és Építő Sparta-
cus SE a ritmikus sportgimnasztika 
különböző csoportjaiban a magyar 
válogatott gerincét adta, az innen 
kikerülő és mai napig a sportág leg-
sikeresebb versenyzője, Sinkó Andrea 
a szöuli olimpián 6. helyezést ért el.

Rácz Attila

Fotók: Fortepan
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A Fővárosi Önkormányzat és a BVA 
Budapesti Városarculati Nonpro-
fit Kft. által támogatott, 2016-ban 
útjára indított sportesemény célja 
a városi sportolás népszerűsítése, a 
helyi sportközösségek támogatása és 
a közösségteremtés. A program egyik 
legizgalmasabb és leglátványosabb 
eleme a Duna-átúszás volt délelőtt, 
majd a Citadelláról indult a városi 
futás. A Klauzál tér a csapatsport-
ágaknak adott otthont, itt versenyez-
tek a streetball- és a kispályásfoci-
csapatok. Kiss Gergely háromszoros 
olimpiai bajnok vízilabdázó – aki 
második alkalommal vett részt az 

eseményen – a rendezvényt megelőző 
sajtótájékoztatón elmondta: gyermek-
korában a Klauzál téren rúgta az első 
góljait.  „Az én példám mutatja, hogy 
egy ilyen, sportlétesítményekben nem 
túl gazdag városrészből is ki lehet 
emelkedni sportolóként” – mondta 
a pólós.

A programokon ismert emberek is 
részt vettek. Kiss Gergely és Kovács 
Kokó István olimpiai- és világbajnok 
ökölvívó a Duna-átúszásra nevezett 
be, Trokán Nóra színésznő streetball-
ban próbálta ki magát, míg Földházi 
Zsófia öttusázó laser runban, amely 
a futás és a lövés kombinációjából állt.

Sokakat megmozgatott
az Utcalimpia

Minden eddiginél több 
résztvevővel és érdeklő-

dővel rendezték meg szep-
tember első hétvégéjén a 
Budapest Urban Games-t 

(BUG), azaz az Utcalimpiát, 
melynek egyik fő helyszíne 

a Klauzál tér volt.Maurice Hennequin
Pierre Veber

zenés szatirikus érzékiség

rendező: 

HorVátH illés

Magyar Színház 
— ajándék az egész családnak

Gimesi Dóra – Jeli Viktória
Tasnádi István – Vészits Andrea

zenés időutazás

illu
szt

rác
ió:
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s R
ozi

zenés mesejáték két részben

rendező: Halasi Dániel

 Szabó Magda – Egressy Zoltán

A Magyar Színház Erzsébetvárosban mindenki 
számára elérhető. Nem csak azért, mert itt van a 

közelben, hanem azért is, mert a jegyek 
nagyon család- és pénztárcabarát áron kaphatók. 

Szeptember-októberben három új bemutatóval 
gazdagodik a színház kínálata, és így a család 
minden tagja találhat magának kedvére való 
színházi élményt.

Maurice Hennequin – Pierre Veber: 
FolytaSSa, CiCeró!

 
A bonyodalmak Párizsban kezdődnek, ahol 

senki sem az, akinek látszik. 
Egy könnyelműen szexi, francia vígjáték 

szerepcserékkel, véletlenekkel és 
slágergyanús dalokkal. 

Gimesi Dóra – Jeli Viktória – Tasnádi István – 
Vészits Andrea: időFutár 

Zenés időutazás kifejezetten rajongóknak. 
Egy múzeumlátogatásra érkező osztállyal 
elindul az idő visszafelé, és az okostelefonokon 
edzett nemzedék hirtelen meglepő helyzetekben 
találja magát. Mindenki gyanús mindenkinek, 
és csak nőnek a megoldásra váró 
bonyodalmak a Varázsfuvola bemutatójának 
előestéjén.

Szabó Magda – Egressy Zoltán: 
tündér lala 

Mesejáték azoknak, akiknek már a szülei is 
ezen a regényen nőttek fel. Az emberszívű 

kisfiú izgalmas története sokkal több, mint 
tündérmese. Igazi emberi történet szerelemről, 

hűségről, gonoszságról, barátságról, 
hegedűről, fuvoláról és fügefáról.

Színház a közelben!
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Szabó Magda – Egressy Zoltán: 
tündér lala 

Mesejáték azoknak, akiknek már a szülei is 
ezen a regényen nőttek fel. Az emberszívű 
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hegedűről, fuvoláról és fügefáról.

Színház a közelben!
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A Budapest–Klauzál téri Református
Egyházközség 70 éves története

1948. február 1-jén alakult 
meg gyülekezetünk. Farkas 

József lelkipásztort (1914–
1999) bízták meg, hogy a VII. 

kerületben, a sűrűn lakott, 
kicsi területen szervezzen 

egyházközséget. Korábban a 
Kálvin téri nagy gyülekezet 

része volt a Károly körút–
Rákóczi út–Erzsébet körút–

Király utca négyszögébe zárt 
rész. Istentiszteleti helyül 

átmenetileg a Bethánia 
Egylet VIII. kerületi, Gyulai 

Pál u. 9. szám alatt lévő 
székházának emeleti 

nagytermét ajánlották fel.

Rendőrségi hírek

Közbiztonsági elérhetőségek
Számos összehangolt intézkedéssel igyekszik a kerület vezetése meg-
teremteni a Belső-Erzsébetvárosban élők nyugalmát a turisztikai sze-
zonban, így folyamatosan együttműködik a rendvédelmi szervekkel, 
és segíti munkájukat. Kérjük a lakosságot, hogy zavaró zajhatások, 
rendbontás, rongálás észlelése vagy köztisztasági problémák esetén 
tegyenek bejelentést az illetékes rendvédelmi szerv elérhetőségein.

Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság

Általános bejelentéseket az ERI központi számán tehetnek: 
+36 (1) 461-9040 telefonszámon, valamint közvetlenül  
a +36 (30) 494-9174 telefonszámon a civil járőrszolgálat 
diszpécserénél.

Erzsébetvárosi Polgárőr Egyesület

A polgárőrség szükség esetén  a +36 (30) 621-1500 telefon
számon elérhető a lakosság számára.  
Hívható: hétfőtől–vasárnapig, 08.00–20.00  óra között.
A turisztikai szezonban Erzsébetváros Rendészeti 
Igazgatósága belsőerzsébet városi irodájában  
(Király utca 21., bejárat a Kazinczy utca felől) lehetőség  
van személyesen bejelentést tenni.
email: info@erzsebetvarosipolgarorseg.hu

BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság

Cím: 1076 Budapest, Dózsa György út 18–24.
Telefon: +36 (1) 461-8100
email: 07rk@budapest.police.hu

Minden vasárnap 70 ember jelent 
meg ott. Templomépítésről álmodni 
sem lehetett a kommunista rend-
szerben. Telek sem volt, és pénz sem 
jutott rá, ezért egy nagy üzlethelyisé-
get kerestek, olyat, ami templommá 
alakítható.

Végül a Klauzál tér 16. szám 
alatti ház Kisdiófa utcai oldalán 
béreltek és rendeztek be egy termet. 
Innen kapta a gyülekezet a Klauzál 
téri nevet. Másfél év után azonban 
elvették ezt a helyiséget, és a Wesse-
lényi utca 18. szám alatti házban 
kaptak másikat, amit azért kellett 
végül elhagyniuk, mert éneklésük 
zavarta a lakókat, és valaki feljelen-
tést tett ellenük. Amikor feloszlat-
ták az egyesületeket, a Bethánia, 
hogy mentse kétemeletes székházát, 
odaajándékozta azt a gyülekezetnek, 
ami így maradt végül a Gyulai Pál 
utcában.

Volt még egy állomás: a VIII. 
kerületi Vas u. 2/c. Ezt a helyiséget 
is használta a gyülekezet, Akkoriban 
ez egyházi épület volt, a Keresztyén 
Ifjúsági Egyesület (KIE) székháza és 
a Protestáns Helyőrség temploma. 

A KIE-t azonban megszüntették, 
és a helyőrségi egyházat is, így az 
épület állami tulajdonba került, a 
templomhelyiségből pedig színházat 
építettek. (Ez ma az Ódry Színpad, 
Színház- és Filmművészeti Egyetem 
saját színháza.)

1953-ban elvették a Gyulai Pál 
utcai házat is, csak a gyülekezeti ter-
met hagyták egyházi tulajdonban. 
Nem maradt lelkészlakás, de még 
egy szoba sem hivatali helyiségnek. 
Mindenre a nagytermet használták 
egészen 1997-ig.

A rendszerváltás után elvett tulaj-
donuk egy része után kárpótlást 
kaptak. Ebből és alapítványuk ado-
mányából vásároltak vissza évek alatt 
három lakást a földszinten, hogy 
kistermet, gyerekszobát, ifjúsági 
termet alakítsanak ki a különböző 
csoportok összejövetelére. Azóta is 
itt tartunk előadásokat, fórumokat, 
filmklubot, bibliaórát, családi dél-
utánt, szeretetvendégséget. 

Mindenkit szeretettel hívunk 
és várunk ezekre az alkalmakra. 
Honlapunkon tájékozódhat minden 
érdeklődő: www.refgyulai.hu

2014-ben területünk bővült 
néhány utcával a Józsefvárosban, de 
járnak hozzánk messzebbről is.

Az alapító, Farkas József 1987-ben 
átadta a stafétabotot, lelkészi szol-
gálatát, de nyugdíjasként haláláig 
prédikált utódja mellett. Ő alapozta 
meg a gyülekezet sajátos arculatát, 
jellemzőjét: gondolkodva olvassuk 
és értelmezzük a Bibliát, és keres-
sük mai üzenetét. Azon dolgozunk, 
hogy egymást segítve Jézus Krisztus 
igazi követői legyünk. Ez erőt és 
örömöt ad életünknek és kapcsola-
tainknak.

Nincs templomunk, se tornyunk, 
se harangunk, de van szép gyüle-
kezeti termünk és nyitott ajtónk. 
Hitvallásunk, Jézus szava a termünk 
falán mindenkit hívogat: „Aki 
hozzám jön, semmiképpen ki nem 
vetem.”

Karsay Eszter
lelkipásztor

Az Iskola rendőre program keretén belül aján-
dékot kaptak az általános iskolai elsős diákok
A 2018/19-es tanév megkezdésével a BRFK 
VII. Kerületi Rendőrkapitányságának gyer-
mek- és ifjúságvédelmi feladatai ismét elő-
térbe kerültek. A rendőrség munkatársai már 
az első héten felkeresik az összes kerületi álta-
lános iskolát. Kiemelt feladatuk, hogy az isko-
lakezdés idején közlekedési szempontból foko-
zott figyelmet érdemlő gyalogosátkelőknél 
segítsék a diákok biztonságos iskolába jutását. 
Ezen túl – az Országos Rendőr-főkapitány-
ság kampányához kapcsolódva – az általános 
iskolai tanulmányaikat idén megkezdő kisdiá-
kokat hátizsákkal és üzenőfüzettel ajándékoz-
zák meg. 

Kerületünkben évek óta működik az Iskola 
rendőre program, melynek keretében a körzeti 
megbízottak egyik legfontosabb feladata, 
hogy a városi baleset-megelőzési bizottságok 
koordinálásával jól működő kapcsolat épüljön 
ki a tanintézmény és az illetékes rendőrkapi-
tányság között. 

Az iskolarendőr 
 ρ részt vesz a baleset-megelőzési bizottsá-

gok által szervezett, általános iskolákat 
érintő kampányokban; 

 ρ megkeresés esetén segítséget nyújt a pre-
venciós célú kiadványok, közlemények 
terjesztésében, valamint a KRESZ-okta-
tás koordinálásában;

 ρ felkérés esetén részt vesz az iskola tan-
órán kívüli szabadidős és egyéb program-
jaiban; 

 ρ biztosítja az iskola igazgatója, a tantes-
tület és a szülői munkaközösség számára 
elérhetőségeinek megismerhetőségét; 

 ρ a feladat eredményes végrehajtása érdeké-
ben felveszi a kapcsolatot a helyi polgárőr 
egyesületekkel, és szükség esetén a segít-
ségüket kéri.

Nem számolt a rendőrökkel 
Az erzsébetvárosi nyomozók 
tetten érték azt a nőt, aki egy 
Király utcai szórakozóhely 
előtt fosztott ki egy alvó férfit.
A 24 éves szolnoki R. Ibolya 
2018. szeptember 1-jén, a haj-
nali órákban egy Király utcai 
szórakozóhely előtt szemelt 
ki egy férfit, aki úgy aludt el 
azt utcán, hogy telefonját a 
mellkasán hagyta. A nő odalé-
pett az alvó sértetthez, lábával 
meglökdöste, majd miután 
a mozdulattól a férfi mobilte-
lefonja a földre csúszott, a nő 
a készüléket magához vette.

A közelben lévő, civil 
ruhában szolgálatot teljesítő 
rendőrök észlelték a bűncselek-
mény elkövetését, és R. Ibolyát 
a helyszíntől pár méterre még 
azelőtt elfogták, hogy a nő a 
telefont a táskájába tudta volna 
tenni. 

A Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság VII. Kerületi Rend-
őrkapitányságának nyomozói 
R. Ibolyát előállítását köve-
tően kifosztás bűntett miatt 
gyanúsítottként hallgatták ki, 
majd őrizetbe vétele mellett 
kezdeményezték bíróság elé 
állítását. 

(forrás: police.hu)
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Felhívás

Erzsébetváros önkormányzata 37/2012. (IX.25.) rendelete alapján  

Erzsébetváros Szociális Szakembere díj adományozásának  javaslattéte-

lére tesz felhívást.

Erzsébetváros Szociális Szakembere díj

Erzsébetváros képviselő-testülete elismerő díjat adományoz azon sze-

mélyek részére, akik a szociális és gyermekjóléti ellátás területén huza-

mosabb idő óta magas színvonalú szakmai munkájukkal, empátiájukkal 

segítenek a nehéz életkörülmények között élő gyerekeknek, családoknak, 

a kerület lakóinak, az arra rászorulóknak.
Erzsébetváros Szociális Szakembere díj adományozható annak a sze-

mélynek, aki legalább három éve végez Erzsébetváros önkormányzata 

által fenntartott szociális vagy gyermekjóléti intézményben kiemelkedő 

szakmai munkát, és a szociális és gyermekjóléti ellátásban legalább ötéves 

szolgálati jogviszonnyal rendelkezik. 
Az elismerő díj minden évben egy fő részére adományozható, a díjat egy 

személy (jogalany) csak egyszer kaphatja meg.

Az Erzsébetváros Szociális Szakembere díjra tett javaslatokat 2018. szep-

tember 30-ig kell benyújtani Vattamány Zsolt polgármesternek címezve: 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Vattamány Zsolt polgármester részére
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Tárgy: Jelölés 

vagy az alábbi e-mail címen:
polgarmester@erzsebetvaros.hu
Minden további információ megtalálható a 37/2012. önkormányzati 

rendeletben, amely a kitöltendő formanyomtatvánnyal együtt letölthető 

a www.erzsebetvaros.hu honlapról.

Lakossági tájékoztatásTéli rezsicsökkentésben korábban nem részesülők számára

Magyarország Kormánya a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozatában döntött arról, hogy a téli rezsicsök-kentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatás-ban részesüljenek.
A támogatás igénylése érdekében háztartáson-ként egy darab igénybejelentés nyújtható be. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre. A támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, mely nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Benyújtási határidő 2018. október 15. napja, amely határidő elmulasztása jogvesztő. 

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jogosult ellenőrizni, hogy a bejelentő háztartása korábban nem részesült téli rezsicsökkentésben.
Az igénybejelentő nyilatkozatokat személyesen a hivatal ügyfélszolgálati irodáin vagy postai úton a Budapest Főváros VII. Ker. Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltató Iroda részére (1076 Budapest, Garay u. 5.) címezve lehet benyújtani.

Az igénybejelentő nyilatkozat letölthető Budapest Főváros VII. Ker. Erzsébetváros Önkormányzata   https://www.erzsebetvaros.hu/ internetes oldaláról, valamint papír alapon az ügyfélszolgálati irodákon érhető el.

Testületi hírek

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a képviselő-testület a 2018. szeptember 7-én megtartott I. rendkívüli ülé-

sén az alábbi rendeletet alkotta:

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelete a Budapest 

Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.19.) rendelet módosításáról

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
Hatályba lép: 2018. szeptember 14. 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a képviselő-testület a 2018. szeptember 7-én megtartott II. rendkívüli 

ülésén az alábbi rendeletet alkotta:

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének  13/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelete a helyi 

népszavazásról
(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
Hatályba lép: 2018. szeptember 14. 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelete az Erzsé-

betvárosban élő ifjú, idős és nagykorú állampolgárok köszöntéséről

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
Hatályba lép: 2018. szeptember 14. 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelete a szociális 

támogatások és szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybe-

vételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
Hatályba lép: 2018. szeptember 14. 

Sült ponty szőlővel és 
zöldfűszerekkel

Elkészítés:
A megtisztított pontyokat beirdaljuk 
mindkét oldalukon. A fokhagymát 
és a zöldfűszereket apróra szeletel-
jük, majd a szőlőszemeket félbevág-
juk. A pác hozzávalóit egy tálkában 
jól kikeverjük. A halakat kívül-belül 
bepácoljuk az olajos, fűszeres páccal 
(az irdalások közé is jusson a pác-
ból), majd egy nagyobb tepsibe fek-
tetjük azokat, és alájuk öntünk 2 dl 
olajat és fél dl vizet. Előmelegített 
sütőbe tesszük 170 fokra, és 40–50 
perc alatt készre sütjük (közben pár-
szor locsoljuk meg a saját levével). 
A félbevágott szőlőszemeket 20 perc 
után a hal mellé tesszük a tepsibe, 
így egyszerre készülnek majd el. 
Friss salátával, rizzsel, bulgurral 
kínáljuk.

Őszi ízek szőlővel
A jellegzetes őszi gyümölcsök közül az egyik legnépszerűbb a szőlő. Sokan készítenek belőle  
édességeket, lekvárokat, befőtteket, bort vagy pálinkát, de kiváló alapanyag főételekhez is.  

Ízelítőként mi leveshez és halhoz ajánljuk. Jó étvágyat!

Szőlőkrémleves 
fahéjjal és mézzel

Elkészítés
A leszemezgetett, megmosott 
szőlőt 1,5 liter vízben fel-
tesszünk főni közepes lángon. 
Körülbelül 10 perc alatt meg-
reped a gyümölcs héja. Ekkor 
levesszük a tűzről, és botmixer 
segítségével összeturmixoljuk. 
A magok és a héj szépen leül-
nek az edény aljára, így azokat 
könnyen leszűrhetjük. Egy 
edényben simára keverjük a 
tejszínt és a lisztet, majd erre 
rászűrjük az összeturmixolt 

szőlőlevet. Mézzel és fahéjjal 
ízesítjük, majd további 15 
percig kevergetve főzzük. 
Tálaláskor szőlőszemek-

kel, pirított mandulával 
kínáljuk akár hidegen, akár 
melegen.

Hozzávalók
2 közepes ponty
fél kg szőlő

A páchoz:
1 dl olaj
1 kiskanál só
1 kiskanál füstölt, tört 
paprika
4 gerezd zúzott fok-
hagyma
½ citrom leve
zöldfűszerek ízlés 
szerint

Hozzávalók 
6 személynek

1 kg szőlő
1,5 l víz
2 evőkanál méz 
(helyettesíthető 
cukorral vagy édesí-
tőszerrel)
1/2 kávéskanál fahéj
2 evőkanál liszt
2 dl 20%-os főző-
tejszín
szőlőszemek, man-
dula a tálaláshoz

22 23

w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2018 . szeptember 20. Erzsébet város 2018 . szeptember 20.w w w.erzsebet varos .hu

Kö
zé

rd
ek

ű Ízes élet



25

AjánlóH
ir

de
té

s

24

A Liget Budapest Projekt keretében 
megépülő, a természet és az épített 
környezet egyensúlyára különleges 
hangsúlyt helyező Magyar Zene 
Háza a magyar zeneművészet egye-
dülállóan sokoldalú megismerését 
teszi majd lehetővé. 

A 2020 végén új intézményként 
megnyíló Magyar Zene Háza a gaz-
dag magyar zenei hagyományt viszi 
közelebb minden hazai és külföldi 
látogatójához a 21. századi techni-
kán alapuló interaktív kiállításokkal, 
zenepedagógiai műhelyekkel, zenei 
és a zenéhez kötődő eseményekkel 
és az egykori zenepavilonok hangu-
latát idéző szabadtéri koncertekkel. 
Egy olyan új, hiánypótló intézmény 

jön létre a Városligetben, mely méltó 
emléket állít a magyar művészet 
világszinten talán legismertebb és 
legelismertebb ágazatának, s egyben 
a zene megismerésére, művelésére is 
ösztönöz.

A Magyar Zene Háza a Városligeti-
tó mellett, a Vajdahunyad vára és a 
Műjégpálya épülete közelében kap 
helyet, a hajdan volt, évekig haszná-
laton kívüli Hungexpo irodaházak 
helyén. Az eddig a látogatók elől 
elzárt, 10 000 négyzetméter nagyságú 
területen épül fel a mintegy 3000 
négyzetméter alapterületű új intéz-
mény, így többezer négyzetméternyi, 
megújított zöldfelületet kap vissza 
a Városliget és a parkhasználók. 

Hamarosan elkezdik építeni 
a Magyar Zene Házát 

Hamarosan megkezdődik a 
Magyar Zene Háza építése 

a Városligetben. A Sou 
Fujimoto világhírű japán 

építész által tervezett 
különleges épület az egykori 

Hungexpo irodaházak 
helyén jön létre úgy, hogy 

ezzel együtt több ezer 
négyzetméter, évtizedek 

óta kerítéssel lezárt 
zöldterületet is visszaadnak 

a parknak. Az oktatási, 
múzeumi intézményként 

és koncerthelyszínként 
is funkcionáló páratlan 

intézmény a tervek szerint 
2020 végén nyitja meg 

kapuit.

HELYSZÍN: KLAUZÁL TÉRI VÁSÁRCSARNOK, 1072 BUDAPEST, KLAUZÁL TÉR 11.
IDŐPONT: 2018. SZEPTEMBER 21– 22. (PÉNTEK–SZOMBAT), 9.00–14.00

EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK
• Szemészet – szárazszem- és zöldhályogszűrés
• Mozgásszervi tanácsadás, gerincferdülés-szűrés
• CO-kilégzés-vizsgálat
• Doppler ultrahangvizsgálat
• EKG
• Fogtündér – gyermekfogászati szűrés, 
 a helyes fogmosás alapjainak tanítása
• Szájüregi szűrés, tanácsadás
• BMI-index-kalkuláció – testsúly-, testzsír-, magasság-, vérnyomásmérés
• Dietetikus – táplálkozási tanácsadás
• PSA-szűrés
• (V)érállapot-szűrés – vércukor-, koleszterin-, húgysavszintmérés
• Védőnői tanácsadás – elsősegélynyújtási, szoptatási tanácsadás,
 mellvizsgálat, színlátásvizsgálat
• Lazító masszázs
• Az újraélesztés ABC-je

CSALÁDI ÉS GYERMEKPROGRAMOK
• Iszkiri gyermekzenekar – 2018.09.22. (szombat), 10.30
• Mintapinty gyermekzenekar – 2018.09.22. (szombat), 12.30
• Lufihajtogató bohóc
• Kreatív kuckó: arcfestés, csillámtetoválás, kézműves foglalkozás

TOVÁBBI PROGRAMOK
• Presto Kamaraegyüttes – 2018.09.21. (péntek), 12.30
• Színpadi programok – kerületben működő i�úsági- és szenior
 táncegyesületek, óvodai tánccsoportok fellépése, sportbemutató,
 zenés programok, táncoktatás és átmozgató torna
• Civil standok – egészségmegőrzési és -fejlesztési céllal tevékenykedő, 
 családoknak segítséget nyújtó szervezetek bemutatkozása

SZŰRŐVIZSGÁLATONKÉNT MEGLEPETÉS-AJÁNDÉK A STANDOKON.
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

További információk: www.bjhuman.hu,
  www.facebook.com/bjhuman

A rendezvény Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányza-
tának támogatásával és a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Országos Trau-
matológiai Intézet közreműködésével a Bischitz Johanna Integrált Humán 
Szolgáltató Központ szervezésében valósul meg.

A programváltoztatás jogát fenntar¢uk!

KARLOVAC - ERZSÉBETVÁROS
TESTVÉRVÁROSI NAPOK

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ ÉS ZENÉS MŰSOR

Időpont: 2018. szeptember 21. (péntek) 13.30 órától
Helyszín: K11 Művészeti és Kulturális Központ

1075 Budapest, Király u. 11. 

MEGHÍVÓ

HORVÁT NEMZETI CSEVAPCSICSA

ÉTELKÓSTOLÁS
* a készlet erejéig

A RENDEZVÉNY INGYENES!

A rendezvény alatt folyamatos pihenőhellyel várjuk a kutyákat és a kutyaba-
rátokat, ahol friss víz mellett kutyás játékok várják a kétlábú és négylábú kö-
zönséget, 0-99 éves korig!

Állatorvosi 
tanácsadás

Kézműves foglalkozás gyerekeknek

Városi kutyás 
konzultáció:  

szedd fel, vedd pórázra, 

hívd be!

A RENDEZVÉNY KUTYABARÁT!
FIGYELJÜNK KEDVENCÜNKRE!

Az Erzsébetvárosi Felelős Gazdi Program  
jóvoltából a kutyádnak sem kell otthon maradnia!

2018. SZEPTEMBER 22.

14-18 óráig, Városliget, Királydomb környéke

Erzsébetváros Önkormányzata és az EB OVO Egyesület szervezésében.
Közösen a felelős városi kutyatartásért!

BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
www.erzsebetvaros.hu és  erzsebetvarosfelelosgazdiprogram

Kutyabarát Futóverseny 

a Városligetben!
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SZEPTEMBER
szeptember 21–október 1-ig  
Kiállítás Erzsébetváros testvér-
városáról, Karlovacról

29. szombat
¡ 14.00–16.00
Utcazene: Underground Funk 
Orchestra

¡ 19.00–
A BOGNÁR SZILVIA QUARTET 
koncertje

OKTÓBER
8. hétfő
¡ 18.00–
Hermann Péter kiállítás–meg-
nyitója 

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

MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS  
KÖZPONT 2018. szeptember–október havi programok
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SZEPTEMBER

20. és 27. csütörtök
¡ 10.00–11.30
Senior Klub 50+ senior jóga

21. péntek
Nevezés a „Keressük Erzsé-
betváros legjobb házi süte-
ményét!” versenyre 
regisztráció@eromuvhaz.hu

26. szerda
¡ 18.00–20.00
Kismama klub (kismama jóga)
¡ 10.00–11.00 (szerdánként)
Relaxációs tanfolyam

28. péntek
A zene világnapja
¡ 14.00–15.00
Héjja hangszerész-bemuta-
tó és a Héjja csellóegyüttes 
minikoncertjei
¡ 16.30–17.30
A 100 Tagú Cigányzenekar 
nyílt próbája
¡ 18.00–
Az Underground Funk 
Orchestra koncertje
¡ 18.00 (Négyszoba Galéria)
Albert Alianna fotókiállítá-
sának finisszázsa

Róth Miksa Emlékház
30. vasárnap 
¡ 15.00–
A zene világnapja

OKTÓBER

3., 10. és 17. szerda
¡ 18.00–20.00
Kismama klub

4., 11. és 18. csütörtök
¡ 10.00–11.30
Senior Klub 50+

5. péntek (Négyszoba Galéria)
¡ 18.00–
Forrai Ferenc és Góg Angéla 
kiállításának megnyitója

7. vasárnap
¡ 15.00–
Idősek világnapja 

11. csütörtök
¡ 11.00–13.00
„UTAZÓ” teaház

19. péntek
¡ 18.30–
Ünnepi hangverseny az 1848– 
  49-es forradalom és szabad-
ságharc 170. évfordulójára

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

2018. szeptember–október havi programok

SZEPTEMBER
20. csütörtök
¡ 17.00–
Főzzünk Fűszeres Eszterrel 
Érdeklődni:  
csányi5@eromuvhaz.hu

OKTÓBER

4. csütörtök
¡ 17.00–

A Csányi5, ZSERklub és 
a MAZSIKE filmklubja
Filmvetítés és beszélgetés

17. szerda
¡ 18.00–
A sokarcú zsidó történelem 
sorozat filmvetítése: Átkozott 
nap – bérlet vásárolható az 
előadássorozatra, amely diák-
igazolvánnyal ingyenes

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

Néhány gondolat az erzsébetvárosi társasházi tulajdonosoknak
Hosszú és rövidtávon (hostel, Airbnb) 
kiadott magántulajdonú ingatlanok 
A hosszútávú bérbeadás egy megszokott 
formája az ingatlanok hasznosításának. 
A társasházakat kevésbé érinti hátrá-
nyosan, mert a bérlő szimbiózisban él a 
társasházzal, nagyrészt betartja az írott 
és íratlan szabályokat, és a társasház 
osztatlan közös tulajdonában lévő terü-
leteket (bejárat, folyosók, lift, lépcsőház) 
egy egységként, mint egy „tulajdonos” 
használja. Nem utolsósorban 1–2 hét 
után ismerős arcként jelenik meg a tár-
sasház területén, nagyobb biztonságot 
nyújtva az idősebb tulajdonosok részére. 
Mint mindenhol, itt is vannak kivételek, 
de elenyésző a problémás bérlő a hosszú 
távon kiadott lakások tekintetében. 

A rövidtávú kiadás (hostel, Airbnb) 
a társasházaknál egy Achilles-pont. 

Előnye a társasházra nézve csekély. 
Az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. 
ügyvezetője, Rózsa Attila véleménye 
szerint az a legnagyobb probléma, hogy 

míg a társasházban életvitelszerűen lakó 
tulajdonosok jogos igényként a nyugal-
mat és biztonságot jelölik meg elsődleges 
szempontként, addig a napi kiadással 
foglalkozó tulajdonosok által üzletsze-
rűen végzett hostel, Airbnb tevékenység 
tekintetében a profit az elsődleges szem-
pont, és az ilyen típusú bérlő legtöbb-
ször nem tartja tiszteletben a többi lakó 
nyugalmát. Több száz közgyűlés és meg-
beszélés tapasztalata alapján úgy tűnik, 
a napi kiadással foglalkozó vállalkozók 
(tisztelet a kivételnek) nem érzik a súlyát 
tevékenységük negatív hatásainak, mert 
nem laknak az ingatlanban.

Rózsa Attila elmondta, hogy Erzsébet-
városban nincs rendeleti szinten sza-
bályozva a napi kiadással foglalkozó 
vállalkozások tevékenysége, ezért a tulaj-
donosok a társasházak SZMSZ-einek 
módosításával próbálják meg visszasze-
rezni életterüket. Ahol még van önkor-

mányzati tulajdon, ott a társasházakban 
az önkormányzat hathatós támogatását 
élvezik, így ezekben a társasházakban 
ebből a szempontból nyugalmasabb az 
ottlakók élete. 

Az SZMSZ módosításának lehetőségei 
az októberi számban.

BOLTI ELADÓKAT KERESÜNK BUDAPESTI 
KISFORMÁTUMÚ BOLTJAINKBA!
 
• Tapasztalat nem szükséges, mi mindenre megtanítjuk!
•  A jelentkezőket barátságos légkörrel és professzionális 

szakmai környezettel várjuk!
• Keressen minket a részletekért! 

Jelentkezés és információ:
Telefonon: +36 20 827 1506
Személyesen:  közeli Tesco kisformátumú üzletben 

a boltvezetőnél
e-mail: jelentkezes@hu.tesco-europe.com
web: tesco.hu/karrier

ES HR Bolti elado XX ker 101x135_5 v1.indd   1 26/07/18   09:52
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IDOSEK NAPJA
ERZSÉBETVÁROSBAN

Idopont:
2018. október 7. vasárnap 15-19 óráig
Helyszín:
ERöMUVHÁZ 1077 Budapest, Wesselényi u. 17.

Fovédnök: Vattamány Zsolt,
Erzsébetváros polgármestere

A belépés díjtalan! Minden kedves érdeklodot szeretettel hívunk és várunk!
www.eromuvhaz.hu Facebook: ERöMUVHÁZ Tel.: +36-1-413-3550

Program

15 óra:
Erzsébetvárosi IDOSEK KI MIT TUD?-ja

17 óra:
A „Keressük Erzsébetváros legjobb házi 
süteményét!” verseny eredményhirdetése 
(Nevezési határido: 2018. szeptember 21.)

17.30 óra:
„Zerkovitz, egy zenés önéletrajz” 
címmel ajándék operettmusor a Kacsóh 
Pongrác Színház eloadásában

26 27
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SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, 
bútormozgatással. Parkettacsiszolás, 
aljzat kiegyenlítés, PVC-, szőnyegpadló-
lerakás. Minőségi, precíz munka, mér-
sékelt árakon. (Alapítva: 1998) Csapó 
György Tel.: 06 (31) 780-6430, 06 (1) 
780-3732. web: www.festesma.iwk.hu

Szeretné anyagi biztonságban élni 
nyugdíjas éveit? Kössön velem életjára-
déki szerződést, és az egyszeri, nagyobb 
összeg mellett, akár havi 150 ezer forin-
tos életjáradék összeget is fizetek önnek 
úgy, hogy ön lakása kizárólagos haszná-
lója és haszonélvezője marad. Érd.:  
06 (20) 614-2808, dr. Balázsi Bence

Papír- és fémpénzt, bélyeget, ké pes -
lapot, papírrégiséget, régisége ket 
vásárolunk, és árverésre átveszünk. VI., 
Andrássy út 16. Tel.: 06 (1) 266-4154. 
Nyitva: H–SZ: 10–17, Cs: 10–19

Ablakjavítás! www.ajtoablak doktor.hu 
24 éve vállalom kedvező árakon ab-
lakok, ajtók javítását, illesztését, zárak 
cseréjét, festését, üvegezését, szige-
telését garanciával. Felmérés díjtalan! 
Horváth Ákos. Tel.: 06 (70) 550-0269

Izomletapadások, fej-, nyak-, hátfáj-
dalmak kezelése, teljes testmasszás 
szakrendelőnkben (Csengery utca 25.) 
vagy az ön otthonában. Csipak Zoltán 
gyógymasszőr, tel.:  06 (20) 595-3057

Kastélyok berendezéséhez vásá ro  lok 
bútorokat, festményeket, ezüstöket, 
porcelánokat, bronzokat, antik órákat 
stb., teljes hagyatékot, első vevőként 
legmagasabb áron.  A kiszállás díjtalan. 
Tel.: 06 (20)  280-0151; e-mail cím:  
herendi77@gmail.com

Erkölcsi bizonyítvánnyal megbízható 
korrekt pár főzést, takarítást, ház-, 
lakás-karbantartást, egyedi igények 
szerint is vállal, idős hölggyel vagy úrral 
eltartási vagy életjáradéki szerződést 
kötne. T.: 06 (30) 171-7733

Gyógypedikűrt-manikűrt vállalok, 
hívásra házhoz megyek. Ingyenes 
kiszállás. Tel: 06 (30) 242-9507

Egyetemista lányomnak eladó emeleti, 
felújítandó lakást kere sek. Magánsze-
mély. Tel: 06 (20) 352-2204

PRÓBÁLJA KI A MASSZÁZST! Rózsa 
utcában, hangulatos stúdióban, első 
alkalommal 1000 Ft kedvezménnyel 
várom szeretettel kedves vendégeimet. 
Márton Kati +36 (30) 361-0568, e-mail: 
marton.k@freemail.hu

Kéménybélelés, kondenzációs, illetve 
hagyományos tüzelőberendezésekhez, 
ügyintézéssel, kiszállási díj nélkül. 
Mosolygós árak, ügyfélbarát munkavég-
zés. botoskemeny@gmail.com, 06 (20) 
624-0601

Budapest központjában található 
apartmanházunk magára és környe-
zetére igényes takarító hölgyeket és 
urakat keres. Hosszú távú munkavég-
zés, versenyképes fizetés (kitakarított 
lakások alapján). Munkaidő 09.00–
17.00-ig. A fényképes önéletrajzokat 
várjuk a backoffice@senatorbudapest.
com e-mail címre „Takarító” tárgy meg-
nevezéssel. A megadott telefonszámon 
9.00–17.00-ig (munkanapokon) lehet 
érdeklődni. 06 (20) 745-7293

Kéménybélelés, szerelt kémény épí-
tés, kondenzációs kazánok bekötése, 
szakvélemény ügy intézés. Tel.: 06 (30) 
680-6814

Non-stop ajtónyitás kizáródás vagy 
kulcselvesztés esetén, hevederzár-sze-
relés, -javítás, meglévő zárak cseréje, 
új zárak beépítése, rácsok, vasajtók 
gyártása, szerelése, bukó ajtók, ablakok 
javítása, betörés utáni helyreállítás. 
Tomka Tamás. Tel.: 06 (20) 973-7029

Matematika tanítás, korrepetálás 4–12 
évfolyamon szaktanártól gyakorlattal. 
Házhoz megyek. Tel.: (30) 264-3325

Eladásra szánt felújítandó egyszobás 
lakását megveszem. Tel.: 06 (70) 274-
5371, e-mail: nemeth.laszlo6@gmail.com

Kémények bélelése, átépítése, belső 
marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó 
Balázs 06 (20) 264-7752

Almássy tér 15. szám alatti épületben, 
125 m2-es alagsori, komfortos ingat lan 
eladó. Érdeklődni: 06 (30) 250-7440

Könyvfelvásárlás készpénzért! Könyv-
táros diplomával húsz év szakmai 
tapasztalattal. Atticus Antikvárium Tel.: 
06 (20) 931-3773

Némettanítást, korrepetálást, nyelv-
vizsga felkészítést vállalok. Tel.: 06 (30) 
685-4778

Elcserélnék egy 100 m2-es önkormány-
zati lakást egy kisebbre, 38–40 m2-esre. 
Érd.:  06 (1) 796-7684

s z o l g á l t a t á s  •  i n g a t l a n  •  á l l á s  •  r é g i s é g  •  e g é s z s é g  •  o k t a t á s 

Pénzt adok! Életjáradékot kötnék 
ottlakás nélkül, leinformálható 
vagyok. Visszahívom! Köszönöm! 
H.B. Tel.: 06 (20) 528-2532

Készpénzért vásárolnék 25–45 m2-es 
lakást tulajdonostól a kerületben. Fel-
újítandó is lehet. Tel.: 06 (70) 610-3500
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