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Dr. Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó ezer szállal kötődik Erzsébetvároshoz. Itt volt gyerek, innen 
indult első edzésére, amikor még senki sem tudta, hogy ekkora karriert fut majd be. Ma is szívesen sétál a VII. kerületi 
utcákon, sőt támogatja az erzsébetvárosi diákokat abban, hogy megszeressék a sportot. Teljesítményét díszpolgári címmel 
ismerte el Erzsébetváros Önkormányzata.
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Aktuális

Ön szerint miért fontos, hogy egy 
kerület kulturális és egészségügyi 
programokat is nyújtson az ott 
élőknek?
Mindig kiemelt figyelmet fordítottunk 
az egészségtudatos életmódra és a meg-
előzésre itt, Erzsébetvárosban. Évekkel 
ezelőtt, amikor elindítottuk ingyenes 
szűrőnapjainkat, láttuk, mekkora igény 
mutatkozik egészségmegőrző program-
jainkra, ezért évről évre bővítettük, 
színesítettük ezeket. Eleinte inkább az 
idősebb korosztály vette igénybe a szol-
gáltatásokat, mára azonban egyre több 
fiatal vesz részt a szűréseken, a családok 
részéről is nagy az érdeklődés. A kultu-
rális programok mindig is szerves részét 
képezték a kerület életének, az a tapasz-
talat, hogy minden évben újabb fesztivá-
lok, programok jelennek meg a palettán, 
vonzzák ide a látogatókat. 

Idén is számos rendez-
vényt szervezünk, 
támogatunk, ezek
közül több már 
hagyománnyá vált,
ám sok újdonsággal 
is találkozhat 
a kultúra iránt 
érdeklődő közönség.

Mesélne ezekről a rendezvények-
ről bővebben?
Rendezvényeink sora március végén  
a Rejtő Jenő-héttel indult, melyet 
az író születésének 112. évfordulója 
inspirált. Felavattuk a Gondolatok 
kövét, és humormaratont is tartottunk 
a pesti kabaré aranykorából, melynek 
első előadását Rejtő Jenő szülőházának 
udvarán rendeztük meg. Folytatódik 
az Erzsébetvárosi Zöld7, amely minden 
évben a környezettudatosság köré épül. 

Április legvégén pedig több mint egy 
héten át 

az eddigi legnagyobb 
szabású egészség-
hetünkre várjuk 
az érdeklődőket, 

melyhez idén először csatlakozik a jól 
ismert Richter Egészségváros programso-
rozat is. Ezt követően május elején a kul-
túra szerelmeseinek kedvezünk a Zsidó 
Művészeti Napokkal, melynek fellépő 
művészeit a napokban mutattuk be egy 
sajtótájékoztatón.

Ezek a rendezvények mennyiben 
szólnak a kerületi lakosoknak, a 
szélesebb közönségnek vagy éppen 
a turistáknak?
A belvárosi elhelyezkedés miatt nagyon 
népszerű célpont Erzsébetváros, hiszen 
egy központi helyen tartott rendezvény 
mindig sok érdeklődőt vonz, így renge-
teg megkeresést kapunk. Úgy hiszem, 
ezzel a kerület is jól jár, hiszen a prog-
ramok egy része ingyenesen is igénybe 
vehető.  

A saját rendezvényeink
ötletei legtöbbször 
az erzsébetvárosiak 
visszajelzései alapján 
születnek, 

így hamar népszerűvé válnak a lakosság 
körében. A 7. kerületben élők igény-
lik a minél sokszínűbb kikapcsolódási 
lehetőségeket, a visszajelzések alapján 
azt tapasztalom, hogy várják az újabbnál 
újabb impulzusokat, mi pedig próbálunk 
ennek eleget tenni.

Van-e arra lehetőség, hogy a lakos-
ság álljon a kezdeményezések 
élére?
Erzsébetvárosban számos civil szervező-
dés működik a lakosság körében, melyek 
évről évre fordulhatnak az önkormány-
zathoz ötleteikkel, véleményeikkel. 
A napokban írtuk ki civil és közművelő-
dési pályázatunkat, amelyeken keresztül 
támogatni tudjuk ezeket az elképzelése-
ket. Mivel egyre nagyobb az érdeklődés, 
a keretösszeget is folyamatosan emeljük. 
Bízom benne, hogy idén is értékes prog-
ramokkal, színvonalas kikapcsolódási 
lehetőségekkel járulnak hozzá a kerület 
kulturális életéhez.

A kultúra fontos része
Erzsébetváros életének
Interjú Vattamány Zsolt polgármesterrel

Hofi visszatér 
a Madáchba
Hofi Géza 2002. április 10-én hunyt el, 
az év forduló alkalmából karikatúra-kiállítás 
nyílt a Madách Színház Tolnay Szalonjában. 
„Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy Hofi Géza 
kiállítása egy ideig a Madách Színházban kap 
helyet. Nagyon büszke vagyok, hogy ismerhet-
tem őt, egy időben lehettünk egy színház tagjai. 
Fantasztikus személyiség volt, évszázadonként 
születik olyan tehetség, mint Géza. 1983-ban 
lépett be a Madách Színházba, és Ádám Ottó, 
az akkori színi igazgató először az éjszakai 

előadásokat engedte át neki. Nagyon rövid idő 
múlva azonban már ő adta a Madách Kamara 
esti műsorát, és közel 20 éven keresztül meg-
határozó művésze volt a színháznak. Ha egy 
személlyel akarnánk jellemezni egy korszakot, 
akkor a »magántörténelemben« a ’70-es, ’80-as 
évek legmeghatározóbb személyisége Hofi Géza 
volt. Tökéletesen ismerte, tökéletesen érezte a 
kort, amiben éltünk, és nagyon pontosan meg-
találta az ember helyét abban a nem könnyű 
világban. Emberek ezrei jöttek, hogy meghall-
gassák, miről, mit mond »a« Géza. Iránytű volt” 
– mondta megnyitóbeszédében Szirtes Tamás,  
a színház igazgatója. 

A Hofi Gézáról készült karikatúrák május 
13-ig tekinthetőek meg az Erzsébet körúti 
teátrumban.

A Magyar Színház 

május 20–21-én 
kétnapos gyerek-
fesztivállal várja 

a színházbarát 

családokat.

A kétnapos fesztivál a leg-

népszerűbb gyerekelőadá-

saink, a Rumini és a Ha - 
ris nyás Pippi köré szer-

veződik, teljes átalakulást 

ígérve a gyerekeknek, akik 

a nap végére garantáltan 

Ruminivé vagy Pippivé 

változhatnak kívül-belül. 

A Pippivarázs és Rumini 

kalózképzője koncertekkel, 

kézműveskedéssel és inter-

aktív programokkal várja 

a gyerekeket és szüleiket. 

További meglepetésekről 

és programokról a színház 

honlapján kaphatnak tájé-

koztatást:  

www.magyarszinhaz.hu

kívánunkkívánunk
Sok sikert 

ére ségizőknekére ségizőknekére ségizőknekére ségizőknekére ségizőknek
   2017      2017   
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Új színfolttal bővült Erzsébetváros 
kulturális élete
A kerület szerencsés adottsága, 
hogy sokféle kultúra és vallás 
képviselőivel találkozhatunk 
az utcákat, szórakozóhelyeket, 
színházakat járva. Nagy értéke 
Erzsébetvárosnak, hogy a 
„profi kultúracsinálók” mellett 
a különböző helyi közösségek 
által szervezett programok is 
lehetőséget nyújtanak arra, 
hogy összekössék azokat az 
embereket, akiknek minden-
napjai párhuzamosan futnak. 

Így válik teljesen természetessé 
például, hogy a Wesselényi 
utcai zsidó iskolába megyünk, 
mert találkozni és beszélgetni 
szeretnénk Röhrig Gézával, 
a Saul fia című Oscar-díjas 
film főszereplőjével, költő-
vel, zenésszel, hogy lássuk az 
embert, ne csak a kamerán át, 
hanem a valóságban, a saját 
nézőpontunkból is. 

Március 23-án este majd két 
órán át tartott a Röhrig Gézá-

val való beszélgetés, amelyet 
Bombera Krisztina vezetett, és 
az önkormányzat támogatásá-
val valósulhatott meg. A pódi-
umbeszélgetésként induló est 
észrevétlenül alakult át eszme- 
és véleménycserévé, kellemes 
baráti beszélgetéssé a nézők, 
Röhrig Géza ismerősei, barátai, 
mint pl. Müller Péter Sziámi 
és a Wesselényi Iskola diákjai 
között. Sok mindent hallot-
tunk tőle, róla, több mondatán 
elgondolkodtunk, de talán a 
legfontosabb, hogy megéreztük 
kicsit Röhrig Gézát, az embert.

A Wesselényi utcai iskola 
másik vendége március 16-án 
Vekerdy Tamás pszichológus 
volt, akit az alternatív peda-
gógiai módszerek, a gye-
rekbarát iskola elkötelezett 
híveként ismerünk.  A home 
schooling és a kis osztálylét-
számok előnyeit felhasználva a 
Wesselényiben újfajta peda-
gógiai módszertant vezettek 
be, amelyet Vekerdy Tamás is 
nyomon követ. Előadásában 
főleg azokra a kérdésekre pró-
bált válaszokat találni, amelyek 

az iskolaválasztás előtt álló 
szülőket aggasztják, és amelyek 
a sikeres tanulási folyamat 
zálogai. A jelenlévők között 
volt olyan is, aki Szegedről uta-
zott fel a beszélgetés kedvéért 
Budapestre. Megérte! Vekerdy 
Tamás magával ragadó humá-
numa, humora, éleslátása segí-
tett arra irányítani a figyelmet, 
hogy az iskolának nevezett 
történet főszereplője mégiscsak 
a gyermek. 

A beszélgetések sora nem 
szakad meg. Ősszel újabb 
érdekes emberekhez hívja majd 
vendégségbe az érdeklődőket a 
Wesselényi utcai zsidó iskola.

Érzékenyítő program az Alsóerdősori Gimnáziumban
Március 3-án az iskola érdek-
lődő gimnazistái érzékenyítő 
programon vettek részt. Ven-
dégük Galambos Zsolt volt, a 

Magyar Speciális Olimpia Szö-
vetség Kosárlabda szövetségi 
kapitánya, aki egyben a Hársfa 
Egyesület elnöke, illetve az 
egyesületbe járó több fiatal és 
néhány szülő. Galambos Zsolt 
nemcsak mint edző, de mint 
lelki támasz és barát van jelen 
a fiatalok életében. 

A közös délután egy elő-
adással kezdődött, melyen a 
fiatalok megismerkedhettek 
az értelmileg akadályozott 
emberek életével, annak nehéz-
ségeivel, illetve a sport általi 
társadalmi felemelkedésük és 
integrációjuk lehetőségeivel.

Az előadás után a tornate-
remben közös játékot, vidám 
sorversenyt szerveztek, ame-
lyen az alsóerdősori diákok és 

a speciális olimpikonok közö-
sen alkottak csapatokat, majd 
egy kosármeccset is lejátszot-
tak. A gimnázium sportszerető 
diákjai profi kosárlabdázók-

kal álltak szemben, így nem 
a megszokott magabiztossággal 
álltak pályára. A programot 
minden résztvevő szép és pozi-
tív élményként élte meg. 

Májusban újra Zsidó Művészeti Napok
Május 6. és 14. között rendezik meg a Zsidó Művészeti Napokat 
(Zsimü) Budapesten; az idén második alkalommal megvalósuló 
összművészeti esemény neves művészek fellépésével kínál kon-
certeket, színházi, irodalmi programokat és táncprodukciókat is. 

A Zsimü programjai a zsidó kultúrát hivatottak népszerűsíteni 
Budapest ismert kulturális helyszínein, köztük a Budapest Jazz 
Club, a Budapest Music Center, az Uránia Nemzeti Filmszínház, 
a MOM Kulturális Központ, a Budapest Kongresszusi Központ, 
a Columbus Hajó, a Bethlen Téri Színház, a Frankel Leó utcai 
zsinagóga, valamint Erzsébetváros népszerű gasztro-kulturális 
tereiben.

Vadas Vera, a Zsidó Művészeti Napok igazgatója elmondta: 
8 nap alatt 15 helyszínen 24 produkció várja a közönséget. 
Kiemelte: céljuk, hogy ne csak erre a néhány májusi napra kor-
látozódjanak a programok, mivel egész évben szerveznek ren-
dezvényeket a fesztivál égisze alatt. Az eseményt Erzsébetváros 
önkormányzata is támogatja. „Erzsébetváros imázsához hozzátar-
tozik, hogy ha egy nagyszabású, a zsidósághoz is köthető kultu-
rális fesztivált rendeznek, akkor az önkormányzat támogatja azt” 
– mondta Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere. Jószéf 
Amrani, Izrael magyarországi nagykövete arról beszélt, hogy a 
fellépő művészek bemutatják a zsidó kultúrát, életet és hagyomá-
nyokat, és minden kulturális együttműködés hidakat épít.

Rekordszámú résztvevőt vonzott a húsvéti akció
Óriási érdeklődés övezte az Erzsébetváros Kártya program 
keretében április 7. és 13. között megtartott húsvéti ajándék-
akciót, melynek során az önkormányzat egy füstölt sonkát és 
tormát tartalmazó csomaggal kívánt kedveskedni az ünnepek 
előtt a kártyabirtokosoknak.

„Az idei program minden eddigi várakozást felülmúlt: míg 
a tavalyi évben 2500–3000 kártyabirtokos élt az ajándék 
átvételének lehetőségével, addig most kétszer annyian jöttek el 
a Klauzál téri csarnokba az önkormányzati meglepetésért” – 
mondta el a programot lebonyolító MICE Kft. munkatársa.

A nagy érdeklődésre tekintettel 
az önkormányzat folyamatosan 
utánrendelte a készletet, így 
végül közel 5200 csomagot 
adtak át a hatnapos akció 
ideje alatt. Több lakossági 

észrevétel is érkezett az önkormányzathoz mind a helyszínen, 
mind levél útján, hogy a pótlólag megrendelt mennyiség is 
kevésnek bizonyult, ami azt jelzi, hogy a program rendkívül 
népszerű, egyre több aktív kártyahasználó van a kerület-
ben. A cég munkatársa hozzátette: „Rengeteg tapasztalatot 
gyűjtöttünk mindannyian a húsvéti program kapcsán, ezért 
egyeztettünk az önkormányzattal arról, hogy a későbbiek-
ben a megemelkedett kártyaszámra  tekintettel hogyan lehet  
hatékonyabbá tenni az akciókat.”

Az önkormányzat szándéka, hogy a húsvéti akció tapasz-
talatait és a lakossági észrevételeket egyaránt hasznosítva a 
jövőben minél szélesebb réteg számára tegye elérhetővé ezt a 
lehetőséget – a mostaninál gördülékenyebben – az Erzsébet-
város Kártya-birtokosok megelégedésére.
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Körülöttünk. Ipar és 
tervezőművészet 
Ezzel a címmel nyílt meg április 22-én a Műcsarnok Nemzeti 
Szalon című kiállítás-sorozatának legújabb tárlata, amely az 
iparművészet elmúlt évtizedének egy fontos szegmensét kívánja 
bemutatni. A 2014-ben a Magyar Művészeti Akadémia kezdemé-
nyezése nyomán indult képzőművészeti körképsorozat célja, hogy 
az egyes kapcsolódó műfajokban született kiemelkedő művészeti 
teljesítményeket a nagyközönség elé tárja. Sára Ernő és Scherer 
József kurátorok a kiállításban részint a közelmúlt iskolateremtő 
mestereinek munkásságát, részint a mai alkotók kiemelkedő szak-
mai teljesítményét kívánják kihangsúlyozni. A tárlaton szerepel-
nek elkészült alkotások és megvalósítandó tervek, bemutatva nem 
csupán a formatervezés bevett irányait, de feltárva a szemlélő 
előtt a jól ismerttől eltérő, újszerű és úttörő kezdeményezések 
világát is. A kiállítás augusztus 23-ig tekinthető meg a Műcsar-
nokban.

Támogatják a nagy
családosok nyaralását
Az idei évtől az önkormányzat támogatja a szociálisan rászoruló 
nagycsaládosok üdülését, melyre pályázatos formában jelentkez-
hetnek az érdeklődők. Pályázhat minden VII. kerületi lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a kerület-
ben élő, három vagy több gyermeket nevelő kétszülős család és 
gyermekét egyedül nevelő, 18. életévét betöltött szülő. A támo-
gatás összege három vagy több gyermeket nevelő család esetében 
családtagonként egységesen 10 000 Ft, egyszülős család esetében 
a szülő részére 20 000 Ft, gyermekek részére 10 000 Ft/fő adható. 
Nyertes pályázat esetén 2017. június 1-jétől 2017. augusztus 31-ig 
lehet felhasználni az elnyert összeget, melyet kizárólag belföldi 
üdüléssel kapcsolatban felmerült 
szállásdíjra, útiköltségre és 
szabadidős tevékenységgel 
összefüggő belépőkre 
használhatnak majd 
fel.

A pályázatról 
további felvilágosítás 
kérhető a Polgár-
mesteri Hivatal 
Humánszolgáltató 
Irodáján Tóth László-
nétól (1076 Budapest, 
Garay u. 5., I. em. 114, 
tel: 1/462-3342).

Új fejezet kezdődött 
a kerületi takarítás 
ügyében
A korábbinál is nagyobb figyelmet fordítanak a 
kerületi takarításra 2017-ben. Ennek érdekében 
a képviselő-testület több mint 120 millió forint 
értékű takarítógép- és eszközbeszerzésről döntött a 
közelmúltban. A VII. kerület tisztán tartását végző 
cég, az Erzsébetváros Kft. új és modern gépekkel 
kívánja kiváltani, illetve kiegészíteni a jelenlegi, 
elhasznált, sok tekintetben korszerűtlen gépparkot. 
„2017. március 1-jén elkezdtük a takarítási felada-
tok körének ellátását, és az első hónap tapasztalatai 
alapján úgy látjuk, hogy a munka további raciona-
lizálást kíván, melynek legfontosabb lépése az új 
géppark beszerzése és munkába állítása. Az eddigi 
visszajelzésekből az a következtetés vonható le, hogy 
jelentős mértékben emelni kell a közterületeken lévő 
zöldedény-kapacitást, és jobban oda kell figyelni az 
ismeretlenek által közterületeken elhelyezett hulla-
dékok elszállítására is. Ezenkívül a belső munkavég-
zés módszereinek áttekintését is fontosnak tartjuk” 
– nyilatkozta dr. Kocsis Zsolt, a kerületi takarítást 
végző cég vezetője.

ERZSÉBETVÁROS KÁRTYA

A VII. KERÜLET HIVATALOS VÁROSKÁRTYÁJA

Kérjük, iratkozzon fel az Erzsébetváros Kártya prog-
ram hírlevelére a www.erzsebetvaroskartya.hu/
kapcsolat oldalon, hogy Ön értesülhessen elsőként 
a legújabb akciókról, a legfrissebb kiadványokról, az 
aktuális elfogadóhelyekről és az általuk nyújtott ked-
vezményekről.
A feliratkozók között 2017. május 4-én értékes 
nyereményeket sorsolunk ki.

Nyeremény játék

Felavatták a Gondolatok 
kövét
Erzsébetváros önkor-
mányzata március 29-én 
Rejtő Jenő emlékére 
felavatta a „Gondola-
tok köve” elnevezésű 
térkompozíciót a Hevesi 
Sándor téren. Az avatá-
son Thúróczy Gergely 
irodalmi muzeológus, 
Rejtő Jenő-kutató emlé-
kezett az íróra, Csuja 
Imre Jászai Mari-díjas 
színművész, érdemes 
művész olvasott fel 
műveiből, Darvas Kris-
tóf színházi zenész pedig 
tangóharmonikával 
teremtett korhű han-
gulatot. Az érdeklődő 
közönséget ezután Rejtő 
szülőházának udva-
rán a Stand Up Brigád 
társulata szórakoztatta 
„Rendhagyó Ponyvakabaré – jelenetek Rejtő Jenő műveiből” 
című előadásával. Fellépett többek közt Beleznay Endre, Éles Ist-
ván, Szép Bence, Ürmös Zsolt, Valkó Eszter. Előadásuk az immár 
hagyományos, a Bethlen Téri Színház „Rejtő 112 – Humor 
Maraton” című, stand up comedyt, kabaréjeleneteket, tréfákat 
és zenés paródiákat elegyítő, a pesti kabaré aranykorából merítő 
műsoruk része volt.

Arany-program 
a Barossuliban!
Az Arany János-emlékév keretében a VII. kerületi Baross 
Gábor Általános Iskola apraja-nagyja több hétig tartó projekt-
ben emlékezett meg nagy költőnkről.

Arany-percek

Születésnapját megelőzően, hét héten keresztül az iskolarádió-
ban mindennap tanulók és pedagógusok olvasták fel Arany 
János legszebb költeményeit. A versekhez szép, művészi illuszt-
rációk készültek. Diákok és tanárok közösen készültek egy-egy 
felolvasásra, bemutatóra.

Arany-óra

Elérkezett a nagy nap, március 2-a, Arany János születésnapja! 
Az iskolai színpadon elevenedtek meg Arany János versei, és 
jeleneteket mutattak be a tanulók a költő műveiből. 

A versillusztrációkat kiállításon csodálhatták meg a résztvevők. 
A sikeres bemutatón nemcsak a diákok és pedagógusok, 

hanem a szülők is részt vettek.
A hét eseményeiről, eredményeiről a tanulók által készített 

Arany-könyvben olvashatnak az érdeklődők.

Forrás: www.mucsarnok.hu
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Aktuális
Témahetek az iskolákban
Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma a tanév rendjé-
ről szóló rendeletében az alábbi 
időpontokban három témahe-
tet hirdetett meg:

• pénzügyi tudatosság és 
gazdálkodás hete 2017. 
március 6. és 10. között,

• digitális témahét 2017. 
április 3. és 7. között,

• fenntarthatóság-környezet-
tudatosság  témahete 2017. 
április 24. és 28. között.

Pénz7

A 2016/2017-es tanévben 
immár harmadik alkalom-
mal rendezték meg a Pénz7 
elnevezésű programot, amely 
Európa-szerte mintegy 30 
országban hívja fel a figyelmet 
a pénzzel való tudatos gazdál-
kodás fontosságára.

Magyarország 2015-ben 
csatlakozott először az európai 

országokban egy időben zajló 
kezdeményezéshez, melynek 
célja, hogy segítse a tanulók 
pénzügyi tudatosságra neve-
lését-oktatását. A tanórákon 
a feldolgozás során elvégzett 
feladatok számos játékos, inter-
aktív programmal egészülnek 
ki évről évre.  

Pénz7 2017 a Baross
Gábor Általános 
Iskolában

A Pénz7 témája és mot-
tója 2017-ben: „Bankoljunk 
okosan!”, emellett a témahét 
kiegészült egy vállalkozói kom-
petenciafejlesztő, gazdálkodási 
témakörrel is. A gazdálko-
dási témák az üzleti ötlet és 
az együttműködés voltak. A 
tanulók fejlesztése érdekében 
fontos, hogy a vállalkozói 
kompetenciafejlesztés és a vál-
lalkozói ismeretek élményalapú 

bevezetése is helyet kapjon az 
iskolákban.

A csatlakozó iskolák a helyi 
igényeknek és a diákok felké-
szültségének megfelelően akár 
a családi költségvetés-készítés 
vagy a pénzügyi tervezés és 
takarékosság tananyagaiból is 
válogathattak. 

Az iskola azt vállalta, hogy 
a Pénz7 időszakában 7. és 8. 
osztályokban foglalkozik a 
választott témákkal. 

A család-háztartás témakö-
rében egy példaként vett család 
kapcsán dolgozták fel a tanulók 

az anyagot, és egészítették ki 
saját tapasztalataikkal.
 Három tanórán zajlott a téma 
feldolgozása, mely kompeten-
ciafejlesztő játékkal is kiegé-
szült.

A feladatokat matematika, 
erkölcstan, technika, informa-
tika és osztályfőnöki órákon 
oldották meg több pedagógus 
bevonásával.

A hetedikes diákok páros, a 
nyolcadikosok csoportmunká-
ban dolgoztak. Néhány tanuló 
a szüleit is bevonta a feladatok 
megoldásába. Jövőre folytatják!

Diskurzus Jakupcsek Gabriellával
„Médiaszemélyiségek, akik hol feltűnnek, 
hol eltűnnek, de a véleményükre mindig 
odafigyelünk” – így szól Endrei Judit 
K11-ben tartott beszélgetős műsorso-
rozatának mottója. „Nem lesz csillag-
szóró, sem meglepetésvendég, csak két 
nő beszélget, mindenről, ami számukra 
érdekes” – kezdte Endrei Judit, akinek 
március elején Jakupcsek Gabriella volt 
a vendége. A műsorvezető is számos 
televíziós csatornán tűnt már fel. „Ez az 
eltűnünk, visszajövünk a mi életünkben 
nagyon érdekes. Minden egyes visszajö-
vetel egy új porondra lépés, új emberek-
kel, új feltételekkel, teljesen új szabályok 
szerint, mint azelőtt mondjuk fél évvel. 
Elképesztő, hogy milyen gyorsasággal 
változnak a figurák ezen a piacon ‒ ahogy 
ezt a könyvemben is megírtam: ahogy 
az egyik vezetőnek címeztem a levelem, 
már közölték, hogy nem ő van, hanem a 
következő. Ezt alig lehet bírni” – fogal-
mazott Jakupcsek, aki jelenleg szabad-
úszóként dolgozik. Elmondta, hogy 
amikor egyik napról a másikra kitették 
őt az MTVA Ridikül című műsorából, 
összeomlott, de nagyon sok szeretetet 

kapott. „Azt gondolom, hogy mindenki 
ugyanazt élte meg a saját életében, ami 
velem történt: minden megtörténhet, és 
mindennek az ellenkezője is, és mindenki 
a saját méltatlanságát vélte felfedezni az 
én történetemben. Hihetetlenül jó érzés 
volt, hogy mennyi kézzelfogható szere-
tetet kaptam. A kislányom akkor jött rá, 
hogy a tévében szerepelek: »Mama, miért 
van az, hogy téged ennyien megszólíta-
nak, hogy ennyien szeretnek?« Nekem 
ez sok erőt adott, hogy összeszedjem 
magam. Ezért nagyon hálás vagyok” 
‒ mondta Jakupcsek Gabriella, akiről 
kiderült, hogy színésznőként is meg-
mutatta tehetségét: a 2004-ben készült 
Zsiguli című filmben rendőrnőt alakított. 
„Szőke Andrással voltunk párban, meg 
sem ismernének bennünket. Nagyon jó 
vicc volt. Nekem a főiskola után nem 
volt kedvem ezzel foglalkozni, az meg 
pláne nem jutott eszembe, hogy szín-
padra álljak, hiszen az külön szakma, de 
ebben az abszurd filmben meg mertem 
tenni.” A műsorvezető a Színművészeti 
Főiskola színész szakára járt, de csak két 
évet végzett el, mert rájött, hogy nem is 

szeretne művész lenni. „Utólag kezdem 
visszapörgetni, hogy miért akartunk mi 
színésznők lenni. Valószínűleg azért, mert 
a mi mesterségünk (televíziós műsorve-
zető), akkor még nem létezett. És a színé-
szeknek akkor még presztízsük volt, arra 
vágytunk, meg figyelemre. Ez a világ volt 
vonzó. De az első évben kiderült, hogy 
sokkal szégyenlősebb vagyok, és nem vol-
tam annyira tehetséges, mint amennyire 
elvártam magamtól. És akkor rájöttem, 
hogy én saját magam szeretnék lenni.”

Koncert a kockában
Április 21-én a Budapesti Tavaszi Fesztivál Madách téren elhe-
lyezett piros kockájában a táncprodukciókon felül különleges 
zenei élményben is részesülhettek az érdeklődők. A kocka bel-
sejében egy elektronikus zenei előadó és egy csellóművész for-
mabontó koncertet adott, melyre rengetegen voltak kíváncsiak. 

2014 óta a piros kockák feltűnése városszerte jelzi a Budapesti 
Tavaszi Fesztivál kezdetét. A kockák érdekessége, hogy az elő-
adók azok belsejében helyezkednek el. A köztéri installációkban 
fiatal művészek zenéltek, vagy táncosok mutatták be utcai pro-
dukciójukat, így töltve meg művészettel a budapesti köztereket. 
A Madách Imre téren elhelyezett kockában a táncprodukció-
kon kívül idén a Budapesti Tavaszi Fesztivál két különleges, új 
ötletet is elhozott az érdeklődőknek.

ELFOGADÓHELYEK

ERZSÉBETVÁROS KÁRTYA

Zamat Étkezde

Kedvezmény: 15%
A kedvezmény a menüre nem vonatkozik.

Nyitva tartás: 11.00-16.00
Cím: 1077 Budapest, Izabella u. 32.
Telefon: +36 20 965 4477

Héjakút Drogéria és Biobolt

Kedvezmény: 5%
A kedvezmény 3000 Ft feletti vásárlás esetén jár.

Cím: 1077 Budapest, Király u. 93.
Telefon: +36 30 617 9074

Crystal Szolárium

Kedvezmény: 10%
A kedvezmény a szolárium percdíjból jár. 

Cím: 1076 Budapest, Thököly út 4.
Telefon: +36 1 351 8373
Honlap: www.crystalszoli.hu

AKÁCFAVIRÁG Üzlet

Kedvezmény: 10%

Cím: 1078 Budapest, István u. 40.
Telefon: +36 30 922 5981
Honlap: www.akacfavirag.hu 

A FITNESS

Kedvezmény: 15%

A kedvezmény a belépési bérlet árára vonatkozik. 
Cím: 1075 Budapest Rákóczi u. 60.
Telefon: +36 30 290 1805
Honlap: www.afitness.hu 

MILL-R Papír

Kedvezmény: 5%

Cím: 1076 Budapest, Thököly út 40.
Telefon: +36 30 959 3678
Honlap: www.irodacucc.hu 

A képek illusztrációk. További elfogadóhelyek: www.erzsebetvaroskartya.hu/elfogadohelyek
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Kerületi vers- és prózamondó verseny 
A hagyományok szerint ebben az évben 
is az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános 
Iskola és Gimnáziumban rendezték meg 
a kerületi vers- és prózamondó versenyt 
március 8-án. A versenyzők izgatottan 
érkeztek tanáraik, szüleik kíséretében. 
A magyar irodalom klasszikusait szé-
pen adták elő a fiatalok. Többségük 
mély átéléssel, a vers és a próza szépségét 
megérezve tudta átadni, megszerettetni 
a hallgatósággal a választott műveket. 
A zsűritagok a helyezetteknek és az érdek-
lődőknek egyéni értékelést adtak, illetve 
útmutatót a továbbiakhoz, a fejlődéshez. 
A szoros versenyben a következő eredmé-
nyek születettek:

Versmondás: 5–6. osztály

1.  helyezett: Bulyáki Orsolya / Erzsébet-
városi Kéttannyelvű Általános Iskola

2.  helyezett: Csengeri Gyöngy / Julianna 
Általános Iskola

3.  helyezett: Máté Simon / Baross Gábor 
Általános Iskola

Versmondás: 7–8. osztály

1.  helyezett: Kálmán Anna / Alsóerdősori 
Bárdos Lajos Általános Iskola

2.  helyezett: Kristály Szabolcs / Baross 
Gábor Általános Iskola

3.  helyezett: Rinkó Krisztián / Alsó-
erdősori Bárdos Lajos Általános Iskola

Prózamondás: 5–6. osztály

1.  helyezett: Bán Adrienn / Erzsébetvá-
rosi Kéttannyelvű Általános Iskola

2.  helyezett: Király Dorottya / Julianna 
Általános Iskola

3.  helyezett: Szendefy Alex / Erzsébet-
városi Kéttannyelvű Általános Iskola

Prózamondás: 7–8. osztály

1.  helyezett: Szecsei Anna / Julianna 
Általános Iskola

2.  helyezett: György Lilla / Alsóerdősori 
Bárdos Lajos Általános Iskola

3.  helyezett: Literáti Borsa / Alsóerdősori 
Bárdos Lajos Általános Iskola

A versenyzőket az Erzsébetvárosi önkor-
mányzat anyagi támogatásának köszön-
hetően vendégül látták, a nyerteseket 
oklevelekkel és könyvutalványokkal jutal-
mazták. Minden résztvevőnek gratulálunk. 
Az alsóerdősori iskola a jövő évben is szere-
tettel várja a lelkes versenyzőket.

Romafoci torna
Az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat szerve-
zésében március 3-án zajlott le a kerületi iskolák részvételével 
rendezett teremfoci torna. „Külön köszönet illeti Spiesz Ádám 
igazgató urat, hogy a segítségünkre sietett, s mivel senki nem vál-
lalta a rendezést, helyet biztosított a tornateremben a bajnokság 
megrendezésére” – mondta Baranyi Gyula elnök.
Sportszerűség jellemezte a tornát, amelyen a jó hangulatú mér-
kőzések alatt szikrázó összecsapásokat és szép gólokat egyaránt 
láthatott a szurkolótábor.
A legjobban a Baross és az alsóerdősori iskola csapata szerepelt, de 
az összes iskola értékes sportszerekkel gyarapodott, ezenkívül a 
gyerekeket és kísérőiket vendégül is látták.
Öröm volt nézni a tanulók lelkesedését, s azt, hogy bár igazi tétje 
nem volt a megmérettetésnek, mindenki mindent beleadott a 
küzdelmekbe.

Mikor és miért „szeretett bele” Rejtőbe?
Valamikor 13 éves korom körül olvashattam először P. Howar-
dot – ez a legjobb időpont belekezdeni, kiskamaszként már 
tudja élvezni az ember Rejtő írásművészetének egynémely 
rétegét. Azt már nem tudom fölidézni, ki adhatta kezembe az 
Albatrosz könyvek messze földrészeken hírhedt, ronda borítójú 
példányát. Viszont emlékszem egy értetlenkedős beszélgetésre: 
akkor még Gödöllőn laktunk, és a család egyik ismerősével 
arról vitáztam, hogy akkor most P. Howard vagy Rejtő? Rá van 
írva a könyvre ez az idegen név, akkor miért Rejtő Jenő – hogy 
is van ez? Eme írói álnév-csapdát állító filológiai fennakadáson 
túl alighanem fontosabb, hogy zsenge kisgyerekkoromtól kezdve 
igencsak fogékony voltam a nyelvi humorra. Mást ne mondjak, 
a családi legendárium megőrizte, hogy 2,5 évesen már illetlen 
tartalmú, bicsakló prozódiájú, de rímes-asszonáncos versikéket 
faragtam, akkor még oroszul – származásomnál fogva kétnyelvű 
vagyok. Később pedig, az általános iskolában számolatlanul 
ontottam a szóvicceket, állandóan megnevettetve osztálytársai-
mat, akik olykor nem is értették poénjaimat.

Miért maradt ez a szerelem hosszú távú? Olybá tűnik, 
mintha célkitűzés volna, hogy Ön legyen kies hazánk 
legnagyobb Rejtő-szakértője.
Rejtőt sosem tagadtam meg, bár a pécsi egyetemen nem igazán 
olvastam, akadt épp elég egyéb szerző. 1999 óta dolgozom a 
Petőfi Irodalmi Múzeumban, és elmondhatom, hogy a világ-
történelem első irodalmi Rejtő-kiállításának 2003-as létreho-
zásában oroszlánrészt vállaltam, a tigrisrész Horváth Csabát 
illeti – ketten jegyeztük Az ellopott tragédiát, amely cím utóbb 
visszaköszön 2015-ös, első Rejtő-kötetemben. Különösebb cél-
kitűzés nem volt, csak úgy magától jött, és mivel lassan másfél 
évtizede foglalkozom az irodalomtudomány által hanyagolt író-
val, elég sok mindent sikerült kikutatnom. Adott volt egy fehér 
folt – azóta is satírozgatom be… És ugyan, kérem, a haza – hát 
az nem elég! Ahogy emlegetni szoktam, magamat citálandó: 
„mást ne mondjak, többet tudok Rejtőről, mint másfél milli-
árd kínai együttvéve”. Második Rejtő-könyvem – A megtalált 
tragédia – megjelenése után, azt hiszem, hozzászámíthatok még 
egymilliárd indiait is.

Mikor mondhatjuk el, hogy teljesen feltárt a Rejtő-
életmű?
Soha. Legalábbis, amíg élek, és dolgozom az ügyön.

Most éppen mire készül Rejtővel kapcsolatban?
Harmadik Rejtő-könyvemet készítem elő: az író eleddig kiadat-
lan, 1935 körül írott kisregényét rendezem épp sajtó alá, tanul-
mányt írok, illusztrációkat válogatok stb. Dél-Amerika, kikötő, 
alvilág, szovjet titkosszolgálat, csempészet és gyilkosság, rejté-
lyes szépség, női praktikák és vetélkedő szerelmes férfiak, bosszú 
és tragédia (és még egy csipetnyi Piszkos Fred is odakozmál). 
Kevés humor, sok akció – a Tatjána igazi noir darab! Figyeljék 
az idei könyvheti megjelenéseket. A meglepetés garantált!

Hihetetlen sokat írt, miközben 

hihetetlen mennyiségű kávét ivott, 

folyton cigarettázott és amfetamin-

származékokkal is turbózta magát. 

Hihetetlen mennyiségű pénzt 

keresett, amit azonban rendre 

elvert. Sértődékeny, kibírhatatlan 

ember lehetett Rejtő Jenő, a magyar 

szórakoztató irodalom legnépszerűbb 

képviselője, akinek szakavatott ismerője 

Thuróczy Gergely. A Rejtő-univerzum 

Izzadt Greg kapitányával, Az ellopott 

tragédia című Rejtő-emlékkötet (2015) 

szerkesztőjével, A megtalált tragédia 

című kötet (2016) írójával Bóka B. László 

beszélgetett.

Rejtő Jenő segédtisztje

Időseknek nyújtott szolgáltatások 
a Bischitz Johanna Integrált Humán 
Szolgáltató Központnál

 • Szociális étkeztetés
 • Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi  

segítségnyújtás
 • Idősek nappali klubjai
 • Pszichiátriai betegek nappali klubja
 • Idősek bentlakásos otthonai

Érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:

Étkeztetési és ellátottirányítási csoport

1073 Budapest, Akácfa u. 61.
Tel: +36 1/342 5907
E-mail: farkas.tunde@bjhuman.hu

Ügyfélfogadási idő:
1073 Budapest, Akácfa u. 61.
Kedd, csütörtök: 13–17 óra között
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Dr. Kiss Gergely 

háromszoros olimpiai 

bajnok vízilabdázó, 

jogász, a Modern 

Sportakadémia 

Egyesület egyik 

alapítója, a Nagy 

Sportválasztó szóvivője, 

háromgyermekes 

családapa március 

15-én Erzsébetváros 

díszpolgára lett. 

Lapunknak azt is 

elmesélte, hogy miért 

eszik trutyit, és hogyan 

neveli gyermekeit.

Kiss Gergely: 
„Bármilyen nehéz helyzetből
fel lehet állni, a sikertől pedig
nem szabad elszállni!”

12 13

Erzsébetvárosban nőtt fel. Mik a leg-
meghatározóbb kerületi élményei? 
A Csengery utcában születtem, másfél éves 
koromban költöztünk a Klauzál térre. Ott 
voltam óvodás, aztán a Kertész utcai álta-
lános iskolába, később a Madách Gimná-
ziumba jártam. Az iskoláim, gyerekkori 
barátságaim, sok jó és rossz élményem köt 
a kerülethez. A Klauzál téri játszótéren 
tanultam meg gokartozni, biciklizni, az első 
gólomat is ott lőttem. A ’80-as évek elején 
voltam kisgyerek, amikor a parkolóőr még 
szúrós bottal szedte föl a szemetet, a vásár-
csarnokban pedig nagy élet folyt. Egyik 
törzshelyem a Kádár étkezde volt, a Gozsdu-
udvar viszont akkoriban kihalt szellemkas-
télynak tűnt számomra. 

A Klauzál tér és környéke
önálló kis világ volt, ami 
a kerület többi részével
együtt rengeteget változott,

de a százéves épületek, a régi, kultikus helyek 
ugyanazok, és bármikor visszatérek ide, min-
dig összefutok egy-egy ismerőssel.

Mik a vízzel kapcsolatos első emlékei?
Mindig is imádtam a vizet. Anyukám akkor 
döntötte el, hogy meg kell tanulnom úszni, 
amikor egyszer belepottyantam a Dunába, 
mire ő utánam nyúlt, és a hajamnál fogva 
kihúzott. Hatévesen már úszásoktatásra 
jártam, egy évvel később pedig vízilabda-elő-
készítőre a legendás Nagy Karcsi bácsihoz, 
akitől nemcsak a játék szeretetét, de a csa-
patmunka fontosságát is megtanulhattam. 
Ő mondta nekem egyszer szidásképp: „Úgy 
úszol, mint a Zsófia sétahajó.”

Mit gondolt, amikor először ment vízi-
labda-edzésre?
Új közegben az ember mindig izgul. Eleinte én 
is feszült voltam, de gyorsan beilleszkedtem. 
Mivel balkezes vagyok, elég hamar kiemeltek, 
és korán a nagyobbak közé kerülhettem. 

Mi motiválta edzésről edzésre?
A kezdeteknél a szüleim fantasztikus segít-
sége, később a feleségem, aki mindenben 
mellettem áll. Profi sportolóként volt kaba-
lám, egy nyugilabda, voltak kedvenc számaim 
a ’90-es évek rockbandáitól, kedvenc ételeim 
(pl. a feleségem titkos receptje, a „trutyi”, egy 
tejberizs alapú gyümölcsös finomság), amik 
segítettek a mérkőzések előtt. Játék közben 
pedig a csapattársaim hite. Hogy az utolsó 
leheletükig harcoltak, és elő tudták venni 
a tanult technikai, másrészt zsigerből jövő 
tehetségüket, ami hozzájárult a győzelmek-
hez. Nagyon jó visszagondolni arra a zseniali-
tásra, amivel körülvettek engem.

Hogyan alakította a személyiségét  
a versenysport? 
A megbízhatóság, a világos elvárások teljesí-
tése, a kitartás és 

a pozitív világlátás terén a sport
nagyon sokat segít.

 Megtanultam, hogy bármilyen nehéz helyzetből fel lehet 
állni, a sikertől pedig nem szabad elszállni. A kudarc 
borzalmasan fáj, de újra és újra bizonyíthatjuk a képessé-
geinket. Azt is beláttam, hogy sokféle ember van, sokféle 
gondolattal, és a siker érdekében el kell fogadni, hogy egy 
csapatban játszunk. 

Élsportolóként másként neveli gyermekeit, mint 
civil ismerősei?
Nincsenek óriási különbségek. A feleségemmel próbálunk 
következetesek maradni, ugyanazt ugyanolyan módon 
kérni. Igyekszünk támogatni őket abban, hogy jó bizonyít-
ványuk legyen, hogy élvezzék, amit csinálnak, de nálunk 
sincsenek nagy csodák. 

Hogyan biztatja őket?
Én a kedvességben hiszek. Ha megsimogatom a buksijukat, 
és gratulálok az eredményeikhez, az többet ér, mint egy 
tábla csoki. Ha valamiben igazán jól akarnak teljesíteni, de 
nem sikerül, akkor nem szidom le, nem kritizálom őket. 
A szándékos figyelmetlenség vagy flegmaság viszont zavar. 

Modern Sportakadémia Egyesületük céljai között 
az utánpótlás-nevelésen túl fontos szerepet játszik 
a mozgás megkedveltetése a gyerekekkel.
Igyekszünk több szinten megszerettetni velük az uszoda 
különleges világát, ahol megvan a kikapcsolódás élmé-

nye, de kell állóképesség, kombinatív készség, empátia, 
bátorság, fegyelmezettség és egy kis labdaérzék is. Főleg 
az öthetes nyári táborunk alkalmas arra, hogy mindenféle 
mozgásigényt kielégítsen. A téli időszakban a medence adta 
lehetőségekkel élünk. 

A Nagy Sportválasztó szóvivőjeként milyennek 
látja a felnőtt korosztály sportolási kedvét? 
A magyar ember nagyon szeret a tv előtt szurkolni, és 
örülni a győzelmeknek, de sportolási szokásaiban jóval 
le van maradva az EU-s átlagtól. Szerencsére az Olimpiai 
Bizottság megbízásából szervezett Olimpiai 5próba elne-
vezésű szabadidős rendezvénysorozat vagy a multinacio-
nális cégek által támogatott közösségi versenyek az utóbbi 
években sokat segítenek abban, hogy a lakosság felkeljen 
a fotelekből. Szóval bizakodom.

Legutóbb Erzsébetváros díszpolgárává választot-
ták. Ma is részese Erzsébetváros életének?
Nagyon jó érzés, amikor az embert a szülőhelye ismeri el. 
Én is szívesen támogatom a kerületet. Ha valamilyen ügy 
érdekében felkérnek, a régi iskoláimban ma is szívesen fel-
lépek. Nagyon fontos, hogy az embereket továbblendítsük 
az életükben, és pozitív alternatívákat mutassunk a hétköz-
napok esetleg rosszabb tapasztalatai ellenére is. 
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Az olimpikon Vattamány Zsolt polgármestertől vehette át a díszpolgári elismerést
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Ismét megújult két 

erzsébetvárosi épület, 

melyeket márciusban 

ünnepélyes keretek között 

adtak át. Az önkormányzat 

képviseletében Vattamány 

Zsolt polgármester avatta 

fel a megújult épületeket. 

Az elmúlt évek során 

kiemelt figyelmet szenteltek 

a kerületi oktatási 

intézmények felújításának, 

ennek köszönhetően a 

kerület összes iskolájában 

jelentős fejlesztések 

történtek.

Erzsébetvárosba költözött
a tankerületi központ

15

Erzsébet Terv

A korszerűsítések során már a korábbi 
években is szoros együttműködés 
alakult ki a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központtal, a tavalyi évben 
azonban létrehozták a tankerületi 
központokat, így a korábbi tanke-
rületek összevonásával jöttek létre 
új szervezeti egységek. A Belső-Pesti 
Tankerületi Központ a korábbi lipót-
városi, terézvárosi, erzsébetvárosi, 
józsefvárosi és ferencvárosi tankerüle-
tek összevonásával jött létre. 

Az új tankerületi
központ székhelyét
az erzsébetvárosi
Damjanich utca 6.
szám alatti épületben
alakították ki. 

A telken a 19. század közepe óta állt 
épület, amelyet a feljegyzések szerint 
Carl Sebastiani épített, Zitterbarth 
Mátyás tervei alapján. Az épület első 
jelentős átépítését az átadását követő 
három évtizeden belül végezték el, az 

addigi földszintes, klasszicista épü-
letre emeletet húztak. 

1908-tól kezdődően német biro-
dalmi iskola működött az épületben, 
egészen 1944-ig, amely igen magas és 
széles körben elismert oktatási színvo-
nalat képviselt. 

A második világháborút követő 
években a ház állaga folyamatosan 
romlott, felújítását az 1960-as évek ele-
jén végezték el. Az épület az ezt követő 
évtizedekben is az oktatás szolgálatá-
ban állt: kerületi óvoda, majd alapít-
ványi iskola működött a falai között, 
egészen 2013-ig. A legutóbbi renoválás 
óta nagyon leromlott állapotú épület 
felújításáról tavaly késő ősszel született 
meg a megállapodás.

Az épületen elvégzendő
felújítások már 
a tankerületi központ
igényeinek megfelelően
készültek el,

amely rendkívül gyors munkavégzést 
követelt, mivel a központ átköltö-

zéséig rövid idő állt rendelkezésre. 
A rekonstrukció tervei kora ősszel 
elkészültek, és a felújítás is befejező-
dött 2016 végéig, így mintegy 40 fő 
elhelyezését lehet biztosítani az épü-
letben. A felújítás során az intézmény 
szinte teljes belső felújításon esett 
át: átszervezték a tereket, a korábbi 
tantermes elrendezést irodai kialakítás 
váltotta fel. A kivételes gyorsasággal, 
két hónap alatt elvégzett munkálatok 
ideje alatt folyamatosan egyeztetett a 
kivitelező és a megrendelő, így lehető-
ség volt a felmerülő új vagy módosuló 
igények megvalósítására is.

A Belső-Pesti Tankerületi Központ 
már birtokba vette az épületet, és a 
tervek szerint történt felújítás a műkö-
désükhöz szükséges hátteret biztosí-
tani tudja. Erzsébetváros önkormány-
zata a jövő nemzedékeinek oktatással 
szembeni elkötelezettségét korábban 
is bizonyította, a 2017. évtől működő 
tankerületi központ Erzsébetvárosba 
költözésével pedig még szorosabb 
szakmai együttműködés alakulhat ki.

A megújult iskola
átadója

Budapest sok rejtőzködő vagy kevéssé 
ismert szép épülettel bír, és vannak 
épületek, amelyek igazi szépsége az 
állagromlás miatt nem látható. Ezen 
épületek egyike volt Erzsébetvá-
rosban a Dob utca 85. szám alatti, 
kéttannyelvű iskolát befogadó épület.
Bizonyos, hogy 

Budapest egyik leg-
szebb iskolaépülete
található itt. 

Az 1905–1906 között megvalósult 
építési terveket Hegedűs Ármin 
ké szítette, és eredetileg is iskolának 
épült. Az építész több iskolaépületet is 
tervezett, ez az épület térképzésében és 
elrendezésében is jól látszik: rendkívül 
jó a kialakítása.

Az épületet Budapest akkor megvá-
lasztott polgármestere, Bárczy István 
avatta fel, aki korábban maga is tanár-
ként dolgozott a Szent István Közgaz-
dasági Szakközépiskolában, majd az ő 
ciklusa alatt szervezték újjá a fővárosi 
oktatást.

A 19. század utolsó harmadáig 
Három Dob utcának nevezett szűk 
utca nem ígérkezett ideális iskolaépí-
tési helyszínnek, ennek ellenére az épí-
tész rendkívül ötletes tervei az épület 
minden szintjén kedvező feltételeket 
biztosítanak az oktatáshoz. Az utcai 
homlokzat középső részének visszahú-
zása, a szélső rizalitok előre tolása, a 
belső udvar feltárása a nap járásának 
megfelelően kellő mennyiségű fényt 
juttat az iskolába.

Külön említést érdemel
az iskola homlokzata,
amely az eredetinek
megfelelő formában
újult meg. 

A Vajda Zsigmond által tervezett, 
és Róth Miksa műhelyében készült 
mozaikokat eredeti formájukban 

őrizték meg, ahogy az épület külső- 
belső homlokzatán is megmaradtak 
a Lechner Ödön építészetét jellemző 
téglaszalagok.

Az épület néhány évvel ezelőtt 
már átesett néhány halaszthatatlan 
rekonstrukción – a külső nyílászá-
rókat úgy újították fel, hogy közben 
megőrizték az eredeti asztalosmun-
kákat, valamint az épületgépészeti 
rendszer szükséges korszerűsítését 
végezték el. 

A mostani felújítás során a már 
említett homlokzatfelújítások, a tetők 
renoválása is megvalósult. Az igazi 
kuriózumnak számító, két legfelső 
szint egybenyitásával kialakított 
tornatermet is eredeti formájában 
rekonstruálták, a folyosók felújítása 
során az eredeti terazzo padlóburko-
latok megőrzése mellett végezték el 
a korszerűsítési munkálatokat.

A tantermek felújítása során a 
szecessziós ajtók megőrzése szintén 
kiemelt feladat volt, amelyet a kivite-
lező sikeresen hajtott végre. 

Az összes vizesblokk, étkező teljes 
körű felújításán túl a könyvtár átköl-
töztetésével egy új tornaterem kiala-
kítására is lehetőség nyílt.

Erzsébetváros önkormányzata, 
az iskola igazgatója és tantestülete 
a tervezésben és kivitelezésben részt 
vevő szakemberekkel együtt rövid idő 
alatt és kimagasló szinten valósí-
totta meg a felújítást, amelynek teljes 
egészét önkormányzati forrásból 
biztosították.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! VÁROSFEJLESZTÉS
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A fafaragás mestere

Idén is a tavaszi szünet előtt 
látogatta meg az erzsébet-
városi kisiskolás gyerme-
keket a várva-várt húsvé-
ti nyúl és népes társasága. 

Ezen a napon mindig a mó-
káé és a kacagásé a főszerep, 

a húsvéti sokadalomban a 
kisgyermekek önfeledten, 

az ünnepet szimbolizáló ál-
latok közelségében, zeneszó 

és finom falatok kíséretében 
mulathatják át a délutánt.

A tavalyi év végén rendezte 
meg jótékonysági díszva-

csoráját az önkormányzat. 
Az eseményen egy külön-
leges művész alkotását is 

elárverezték. A rendezvény 
kínálatában a különböző 

kerületi kulturális progra-
mok és ültetett díszvacsora 
mellett aukció is szerepelt, 

amely során számos értékes 
tárgy lelt gazdára. A rendez-

vényen befolyt összeggel a 
Péterfy Sándor Utcai Kórház-

Rendelőintézet és Baleseti 
Központot támogatták.

Az aukciós tárgyak között a főszerepet Csepeli István alkotása, egy 75 cm átmé-
rőjű, 10 kilogramm súlyú, tömör cseresznyefa-nap kapta. Ez a falra felfüggeszt-
hető faragászati műremek ért a legtöbbet mind közül, hiszen közel egymillió 
forintért kelt el a jótékonysági est folyamán.

Csepeli István Kodály Zoltán-, Babits Mihály-, id. Kapoli Antal-, valamint 
A Tolna Megyei Művészetért díjas, Dunaföldvár díszpolgári címét elnyert 
fafaragó népi iparművész. 1945-ben Újpesten született, egy kétszáz éves aszta-
los-dinasztia leszármazottjaként. Már egészen kisgyermek korától sokat rajzolt, 
természetben előforduló anyagok segítségével mintázott, szobrászművésznek 
készült. Tanulmányokat folytatott a Képzőművészeti Főiskolán, majd vissza-
térvén családja hagyományaihoz asztalos szakmunkássá, és a Budai Várpalota, 
illetve a visegrádi Mátyás-palota restaurálásának köszönhetően kőszobrász-
gyakornokká vált. 1970-ben megélhetést nyújtó, kenyérkereső foglalkozásként 
kezdte el a fafaragást, majd később a sárospataki népművészeti fafaragótábor 
hatására vált számára egyszeriben élethivatássá a népi faragás. A hetvenes évek 
végétől számítva munkái fokozatosan beértek, saját egyéni stílusa, szemlélete, 
irányzatának esszenciája egyre inkább megmutatkozni látszott. A néphagyo-
mányra épülő népi iparművészet tartalmi fogalmának tudatos megtöltésére, az 
ősi hangzás elevenítésére törekszik. Stílusának lényege a hagyományon alapuló, 
ma használható, örökérvényű üzeneteket átadó tárgyszintézisek felvetése ‒ írja 
maga az alkotó, Csepeli István, akinek a ’70-es évek óta negyven egyéni és 
ötvennél is több társas kiállítása volt. 2015-ben a Népművészet Mesterének élet-
pályájáról a „Csepeli, a lélekvéső” címet viselő kötet jelent meg, amely néprajzku-
tató és művészettörténész, csillagász és szobrász, valamint több alkotótárs mél-
tatását, mindemellett pedig több mint száz tárgyfotót tartalmaz. Művei között 
csontból készült munkák, grafikák, fa- és kőszobrok, domborművek szerepelnek, 
de mind közül a legjelentősebbek az általa képviselt spanyolozás és a pásztor-
technika alapján megalkotott műremekek, amelyek terén nyújtott műfajteremtő 
tevékenysége széles körben elismert.

Erzsébetvárosban is
járt a húsvéti nyúl
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A kerületi általános iskolák igazgatóit, 
kisdiákjait, valamint kísérő tanárait 
dr. Vető Marietta alpolgármester 
köszöntötte, majd az Eszterlánc Mese-
zenekar csapott a húrok közé fergete-
ges zenei és táncélményt nyújtva ezzel 
a résztvevőknek. A színpad mellett 
megannyi húsvéti kisállat vonzotta  
a kíváncsi tekinteteket. 

A gyermekek 
megsimogat-
hatták a tarka-
barka nyuszikat, 
az alig kéthe-
tes, csipogó kis-
kacsákat, 
a kicsi és nagy báránykákat. A kisis-
kolások mindemellett többféle hús-
véti kézműves-foglalkozáson is részt 
vehettek, amelyeken oktatók segítsé-

gével sajátíthatták el az ünnepi aján-
dékkészítés fortélyait: a természetes 
anyagokból könnyedén festett hímes 
tojás, a mesés húsvéti kopogtató, asz-
tali dísz vagy színes húsvéti képeslap, 
kisnyulacska hűtőmágnes elkészítését. 
A szorgalmas és kitartó munka végül 
meghozta gyümölcsét, ugyanis 

megannyi szép 
húsvéti aján-
dék került ki 
az ügyes gyer-
mekkezek közül. 
Aki pedig időközben megéhezett, 
számos színes, tavaszi szendvicskölte-
ményből választhatott, finom, meleg 
teával vagy más frissítőkkel kísérve a 
finom falatokat.
Reméljük, mindenki számára kelleme-
sen vagy épp kölnitől illatosan, esetleg 
hímes tojásokkal megrakodva, csalá-
dias körben telt a húsvéti ünnep!
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Egészség

HEP – Helyi Egészség Pont rendezvények / Az alábbi helyszíneken és időpontokban várjuk Önöket változatos és ingyenes programjainkkal.

Erzsébetváros önkormányzatának támogatásával 2016 no -
vemberében nyílt meg a Bischitz Johanna Integrált Humán 
Szolgáltató Központ új irodája, az Egészségfejlesztési Pont. 
Az intézményi egység állandó, ingyenes szolgáltatásai közé tar-
toznak a csoportos gyógytornák, az egyéni és csoportos egész-
ségpszichológiai foglalkozások, továbbá az irodában biztosított 
sporteszközök használata. 2017-ben az Egészségfejlesztési Pont 
szervezésében mind a 33 kerületi háziorvosi körzetben egy-egy 
kitelepülést szerveznek majd meg, melyek helyszínei lakóhá-
zak és forgalmas közterek lesznek. A kitelepülések célja, hogy 
a lakosság megismerje az Egészségfejlesztési Pont és a Humán 
Szolgáltató egyéb szolgáltatásait, továbbá a figyelemfelhívás a 
rendszeres egészségügyi szűrések és az egészségtudatos életmód 
jelentőségére. Azonos céllal, de plusz töltettel, a világnapokhoz 

kapcsolódóan minden hónap valamelyik szombatján családi 
napokat is rendeznek az Akácfa utca 61. szám alatti Akácos 
udvarban. Az első családi napot április 8-án tartották meg 
a Down-szindróma világnapja jegyében, melynek apropóján 
a veleszületett kromoszóma-rendellenességgel kapcsolatos 
előadás színesítette a programot. A felnőttek kanapé-beszélge-
téseken, különböző egészségügyi szűrőprogramokon vehettek 
részt, információs és interaktív civil standokat kereshettek fel. 
A rendezvényen a MEREK és a Motiváció Alapítvány is részt 
vett érzékenyítő játékokkal, a mozgássérült emberek élethely-
zeteit bemutató mobil akadálypályával. A legkisebbek szóra-
kozását kreatív kuckó biztosította, ahol arcfestés, kézműves 
foglalkozások és egyéb játékos programok közül válogathattak 
a gyerekek. A rendezvény átmozgató tornával zárult. 

Testünk a csoda 
JÁTÉKOS TUDOMÁNY  –  INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁS 
május 2. (kedd) – május 7. (vasárnap)
Különleges eszközök mutatják be testünk működését, szerv-
rendszereink egy-egy funkcióját játékos eszközök jelenítik meg.
Helyszín: K11 Művészeti és Kulturális Központ, 1075 Budapest, Király u. 11.
Nyitvatartás: h–p: 10.00–9.00, szo–vas: 10.00–18.00

A kiállítás erzsébetvárosi gyerekeknek, a kerületi oktatási–nevelési 
intézményekben tanuló diákoknak lakcímkártya/diákigazolvány 
bemutatásával ingyenes! 
Belépőjegyek: felnőtt: 800 Ft, diák/nyugdíjas: 500 Ft

Beauty Day 
április 29. (szombat) 15.00–19.00
Helyszín: ERöMŰVHÁZ – Díszterem, 1077 Budapest, Wesselényi u. 17.

A belépés díjtalan! 
Programok: 
15.00–18.00 
Fodrászat, kozmetika, smink (10–15 fő sminkelésével), 
manikűr (10–15 fő manikűrözésével), stílustanácsadás 
MASNI – Munkaerő-piaci Aktivizálást Segítő Nőbarát 
Iroda – munkaerőpiaci tanácsadás, információnyújtás
Hennafestés      
Csillámtetoválás gyerekeknek
18.00–19.00 
Schiff er Miklós: Stílus vs. divat című előadása 
A program ideje alatt egy kozmetikai kezelést és egy fodrászati 
szolgáltatást sorsolunk ki!

Tavaszi Egészséghét Erzsébetvárosban!

Együttműködő partnerek:

április 29.–május 7.
HEP – Helyi Egészség Pont rendezvények
Ingyenes programok az egész családnak!
május 2. (kedd) 15.00–18.00
Helyszín: 1074 Budapest, Hutyra Ferenc u. 11–15.

május 4. (csütörtök) 15.00–18.00
Helyszín: Egészségfejlesztési Pont iroda, 1075 Budapest, Madách Imre út 2–6.

15.00–15.30 Frissítő torna
Egészségügyi szűrések – Vércukor- és koleszterinszint-mérés, vérnyomásmérés, BMI-kalkuláció, 
testzsírszázalék-mérés, véroxigénszint-mérés, egészségügyi állapotfelmérés – online tesztek
Bischitz-pontok – Ismerje meg intézményünket, szolgáltatásainkat!
Erzsébetváros Kártya igénylési lehetőség
Kanapébeszélgetések – háziorvosok, önkormányzati képviselők, meghívott előadók

Civil sarok – civil szervezetek, alapítványok 
bemutatkozása változatos programokkal
Kreatív kuckó, arcfestés, csillámtetoválás, színező, lufi osztás
17.15–17.45 Speciális gyógytorna
Május 2-án, 16.30-tól a Kanapé-beszélgetések vendégelőadója Végvári Tamás. 
A Kajakkal Európa körül sorozat részeként ezúttal A Duna csodája   – Kalandok 
a forrástól a torkolatig című előadást hallgathatják meg.

SZŰRÉSEK
• Prosztata- (PSA) szűrés
• Csontritkulás szűrés – csontsűrűségmérés
• Koleszterinszint- és vérnyomásmérés
• Szív- és érrendszeri kockázatfelmérés
• Érszűkület vizsgálat
• Bőr- és körömgomba szűrés
• Asztma szűrés
• BMI, testzsír-, magasság-, testsúlymérés
• Neuropátia szűrés cukorbetegeknek

10:00  Göncöl Néptáncegyüttes
10:30  TORNA KATUS ATTILÁVAL
11:15  Köszöntő 
11:30  SZTÁRFELLÉPŐ: PÁL DÉNES 
13:00  Blero System Hip Hop Tánciskola 
15:45  SZTÁRFELLÉPŐ: ALMA EGYÜTTES
18:00  Musztáng Sportegyesület
18:30  Adományátadás

SZÍNPADI PROGRAMAGORA SÁTOR - ELŐADÁSOK

12:15  Bemutatkozik a Péterfy Sándor 
 Utcai Kórház-Rendelőintézet és 
 Baleseti Központ  
13:30  Férfiasság és szívügyek
14:15  Csontritkulás – megelőzés és kezelés 
14:45 Ép lélekkel ép test 
15:15  Varázslatos gondolatok – 
 a memória csodálatos világa 
16:30  A bőr és a körmök gombás fertőzései
17:00  Nem tűntem el – Richter Gedeon 
 portréfilm vetítése Rudolf Péter 
 főszereplésével  

CSALÁDI PROGRAMOK

VÉRADÁS

• Gyermeksarok, játszóház
• Bábszínház
• Lifestyle Boulevard
• Fitnesz eszközök kipróbálása
• KatusAKTÍV életmód tanácsadás
• Elsősegélynyújtás bemutató

• 11:00- 15:00

TANÁCSADÁSOK
• Patikai tanácsadás 
• Memóriazavar
• Szorongás és depresszió
• Nőgyógyászati tanácsadás
• Tanácsadás kismamáknak
• Változókori problémák
• Fogamzásgátlással kapcsolatos kérdések
• A mióma kezelésének lehetőségei
• Dietetikus, gyógytornász, gyógytorna

Erzsébetváros
Önkormányzata

Péterfy Sándor Utcai
Kórház-Rendelőintézet
és Baleseti Központ

RICHTER A NŐKÉRT PROGRAM

11:30 Életmód-tanácsadás Katus Attilával
12:15 Női szépség- és egészségóra 
 Kriston Andreával
13:45 Újrakezdők: 45 fölött az élet 
14:30 Férfiak az egészségről
15:00 Beszélgetés a Richter 
 a Nőkért Programról 
16:30 Beszélgetés Rudolf Péter színművésszel
17:00 A gyermeknevelés kérdései 
17:30 Női egészség – nőgyógyászati beszélgetés 

2017. MÁJUS 6. • 10:00 -18:30
 BUDAPEST • KLAUZÁL TÉR

ADOMÁNYPONTGYŰJTÉS

A Richter Gedeon Nyrt. 2.000.000 Ft alapadományt ajánl fel a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ számára, 
a koraszülött osztály műszerezettségének javítására.

Az adományalapot a résztvevők minden szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott előadásért járó adományponttal növelni tudják, hiszen a Richter 
pontonként 300 forinttal megemeli az alapadomány összegét. 

RADVÁNYI 
DOROTTYA

NAGY
TÍMEA

RUDOLF 
PÉTER

RÁKÓCZI 
FERENC

JAKSITY 
KATA

KATUS 
ATTILA

KRIZSÓ 
SZILVIA

RÁCZ 
ZSUZSA

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják. www.facebook.com/RichterMindennapiEgeszseg www.egeszsegvaros.hu

Egész napos programok:
Egészségügyi szűrések
 vércukor- és koleszterinszint-mérés (éhgyomorra)
 vérnyomásmérés
 BMI-kalkuláció
 testzsírszázalék-mérés
 véroxigénszint-mérés
 emlő önvizsgálati képzés
 szemegészség-szűrés gyermekeknek (szín, látás)
 dietetikai tanácsadás
 egészségügyi állapotfelmérés – online tesztek
Bischitz-pontok – Ismerje meg 
 intézményünket, szolgáltatásainkat!
Erzsébetváros Kártya igénylési lehetőség
Kávézó sarok 
Civil sarok – interaktív standok
Kreatív kuckó – arcfestés, csillámtetoválás, 
 kézműves-foglalkozások, színező, lufi osztás 

Programok:
10.00–10.30 Frissítő torna minden
 korosztálynak
10.30–11.00 Óvodás tehetségek 
     bemutatkozása
11.00–11.30 Baba-mama torna

Kanapébeszélgetések
12.30–13.00 Laktóz-intolerancia
13.00 Táncház

Egészségfejlesztési Pont
Családi Nap programsorozat
Ingyenes programok az egész családnak
Időpont: 2017. május 20. (szombat) 10.00–15.00
A nemzetközi tejnap jegyében 

Helyszín: Akácos Udvar
Cím: 1073 Budapest, Akácfa utca 61.

Szeretettel várunk mindenkit!
További információk: www.bjhuman.hu, 
www.facebook.com/egeszsegfejlesztesipont

A rendezvény Budapest Főváros 
VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányza-
tának támogatásával a Bischitz Johanna 
Integrált Humán Szolgáltató Központ 
szervezésében valósul meg.
A rendezvényt rossz idő esetén 
fedett helyen tartjuk meg.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Egészségfejlesztési 

Pont
Gyógytorna minden 
héten, több helyszínen, 
szakképzett gyógytornász 
vezetésével!

KEDD, CSÜTÖRTÖK:
13.00–13.30: Gerinctorna
13.30–14.00: Kardiológiai torna
Cím: Történetek Kávézója
1074 Bp., Dohány utca 22–24. 
(bejárat a Síp utca felől)

SZERDA
11.00–11.30: Reumatológiai torna
Cím: Nappali klub
1071 Budapest, Dózsa György út 46.
12.30–13.00: Kardiológiai torna
Cím: Nappali klub
1077 Budapest, Király utca 97. 
(bejárat a Rózsa utca felől)

CSÜTÖRTÖK
18.00–18.30: Gerinctorna
Cím: Egészségfejlesztési Pont
1075 Bp., Madách Imre út 2-6.

PÉNTEK: 
10.30–11.00: Kardiológiai torna 
11.00–11.30: Reumatológiai torna
Cím: Nappali klub
1073 Budapest, Akácfa u. 61.

A részvétel minden VII. 
kerületi lakos számára 
ingyenes.

Előzetes bejelentkezés 
szükséges.

Érdeklődni és bejelentkezni 
az alábbi elérhetőségeken lehet:

IDŐPONTOK X

X

Várunk minden 
kedves jelentkezőt!

Egészségfejlesztési Pont
Cím: 1075 Budapest, Madách Imre út 2–6.

Telefon: 06 1/266 0476
e-mail: egeszsegfejlesztesipont@bjhuman.hu

web: www.facebook.com/egeszsegfejlesztesipont
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 12.00–20.00

2017. május 2. (kedd) 15.00–18.00 1074 Budapest, Hutyra Ferenc u. 11–15.

2017. május 4. (csütörtök) 15.00–18.00 Egészségfejlesztési Pont, 1075 Budapest, Madách Imre út 2–6.

2017. május 11. (csütörtök) 15.00–18.00 Almássy tér

2017. május 20. (szombat) 10.00–15.00 Akácos udvar, 1073 Budapest, Akácfa u. 61.

2017. május 25. (csütörtök) 15.00–18.00 Kazinczy – Király utca sarkán lévő játszótér

2017. május 30. (kedd) 15.00–18.00 1071 Budapest, Városligeti fasor 39–41.

Elindultak az újabb kerületi egészségfejlesztési 
programok
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A mai Keleti 

pályaudvart 1884. 

augusztus 16-án 

nyitották meg a 

nagyközönség 

számára. Akkoriban 

Budapest dinamikusan 

fejlődött, lakossága 

pár évtized alatt 

többszörösére nőtt, ma 

is impozáns épületeit 

ekkor építették. 

Az építkezéseken 

dolgozók jelentős 

hányada – az új 

„központi indóházon” 

keresztül – vidékről 

érkezett. 

Keletről nyugatra
Ennek a nagy embertömegnek – nagy-
részt – a szomszédos Erzsébetvárosban 
rövid idő alatt kialakuló Csikágó nevű 
városrész adott otthont. Míg 1891-ben 
12 000-en éltek a területen, 1896-ban 
már 35 000 a kerületi lakosok száma, 
és a lélekszám a II. világháborúig töret-
lenül emelkedett.
Azonban a túlzsúfolt kerület kiépülése-
kor közlekedési eszközökkel még nem 
volt kellően ellátva. A korabeli sajtóter-
mékek írói 1907-ben jogosan panasz-
kodtak arra, hogy a városrész belsejé-
ben semmiféle „közlekedési intézmény 
nem közvetíti a forgalmat”. A két nagy 
vasúti gócpont villamosvonalak általi 
összekötésének terve évek óta a tervező-
asztalokon pihent, de a gyakorlati meg-
valósításra csak az 1910-es évek elején 
került sor.

A székesfőváros közgyűlése 1910. 
január 5-én tárgyalta először a Nyu-

gati és a Keleti pályaudvarok villamos 
vasúti összeköttetéséről szóló előter-
jesztést. Az elfogadott beterjesztés 
tervei szerint a Népszínház utcából az 
Aggteleki (ma: Kiss József) utcán át a 
Tisza Kálmán (ma: II. János Pál pápa) 
tér mellett a Légszesz és a Mosonyi 
utcákon keresztül jutott el a vonal 
a Keleti pályaudvar elé. A vágányok 
ezután a pályaudvar elől indulva végig-
haladtak a Bethlen utcán, egészen a 
Damjanich utcáig. A közgyűlés már 
ekkor a vonal Nyugati pályaudvarig 
történő meghosszabbítására tett javas-
latot. Az építkezésekkel kapcsolatban 
a kivitelező cég számára előírták, hogy 
a vágányokat az utca közepén helyez-
zék el, majd a helyreállítás során az új 
bazaltkövek használatára szólítottak 
fel. A Baross tér parkjában a vágá-
nyok közé keramit téglák elhelyezését 
írták elő, és a Keleti pályaudvar előtt 
egy díszes várócsarnok építését várták 

el. A terület közigazgatási bejárá-
sára 1910 tavaszán került sor, majd a 
kereskedelemügyi miniszter az épít-
kezések költségvetését az év októberé-
ben jóváhagyta. Emiatt a pályaudvar 
előtti szökőkutat is más helyre kellett 
helyezni. Ezek után kezdődött az új 
villamos vonal építése, amelynek első 
szakasza a Keleti pályaudvartól a mai 
Blaha Lujza téren át a Klauzál téren 
keresztül szelte át Erzsébetvárost, és a 
Dózsa György útnál végződött. A vil-
lamos a 2-es számot viselte, és 1941-
ig szállította az utasokat. De ezzel 
még nem valósult meg a két vasúti 
csomópont összekötése. A vágányok 
hosszabbításának ügye egy év múlva 
folytatódott. Az építtető cég a Buda-
pesti Villamos Városi Vasút (BVVV) 

Rt. 1911 elején terjesztette a tanács elé 
a Podmaniczky, majd a Bajza utcán 
át, a Városligeti fasoron keresztül a 
Damjanich utcához érkező vágány 
tervezetét. A Damjanich utca és a 
Nyugati pályaudvar közötti vágány-
vonal építését is hosszas tárgyalások 
és a szükséges hivatali ügyintézés 
előzték meg. A vágányfektetés előtt az 
érintett utcákkal kapcsolatos terület-
használati szerződésekhez Budapest 
székesfőváros közgyűlésének jóváha-
gyására volt szüksége az építő cégnek. 
Ismét el kellett intézni az esetleges 
telekkisajátítások miatti telekkönyvi 
átjegyzéseket, majd ennek a terület-
nek a közigazgatási bejárására is sor 
került. Az esemény időpontját a lapok 
beszámolója szerint maga a keres-

kedelmi miniszter tűzte ki. Az 1912 
januárjában kötött szerződésben a 
főváros megengedte a cégnek, hogy 
építkezzen, de a munkálatok előtt a 
hiányzó építési engedélyeket még be 
kellett szerezniük. A dokumentum 
kikötötte a BVVV számára, hogy a 
vágányok miatt megbolygatott asz-
faltburkolatot köteles helyreállítani. 
Ezt a vonalat 1912 márciusában kezd-
ték építeni, és 1913 nyarán adták át a 
forgalomnak. A két pályaudvar között 
a 46-os számú villamos ‒ az ostrom 
kivételével ‒ végül 1946-ig szállította 
az utasokat, míg a Podmaniczky utca 
és Keleti pályaudvar közötti részt 
1956-ban használták utoljára.

Perczel Olivér

A Keleti és a Nyugati 
pályaudvar 

villamos összeköttetéséről

Fotók: Fortepan
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Református énekverseny
Március 24-én a Budapest-Fasori 

Református Kollégium Julianna 

Általános Iskolájának szervezésé-

ben ismét megrendezték a Béres 

Ferenc Országos Református 

Éneklő Versenyt. A hagyományo-

san tavasszal tartott zenei ese-

ménynek idén is az iskola Rotten-

biller utcai épülete, valamint a 

fasori református templom adott 

otthont. 

Ünnepi projekthét 
a Városligeti fasorban

A reformáció 500. 
évfordulója alkalmából 

március 20. és 24. között 
rendezte meg projekthetét 

a Budapest-Fasori 
Evangélikus Gimnázium. 
A programokban gazdag, 

többnapos eseménysorozat 
célja az volt, hogy a tanulók 

aktív közreműködése 
mellett valósuljon meg 
a közös megemlékezés, 

közvetítve az évforduló 
kiemelkedő jelentőségét 
nemcsak a diákság, de a 

külvilág felé is.

A templom épületében tartott 
ünnepélyes megnyitó istentisztele-
ten a résztvevőket Somogyiné Ficsor 
Krisztina lelkész köszöntötte a Márk 
evangéliumából származó ismert idé-
zettel ‒ „Engedjétek hozzám jönni a 
kisgyermekeket” ‒, mely igazán találó 
vezérgondolata volt a nagyszámú 
diák részvételével zajló eseménynek. 
Tarnóczyné Varga Csenge, az ének-
verseny egyik főszervezője mutatta 
be a zsűri tagjait, akik valamennyien 
magasan képzett, elhivatott szakértői 
a népzenének, valamint az egyházze-
nének. Ezt követően Filep Zoltán, a 
házigazda iskola kollégiumi igazga-
tója üdvözölte a versenyen nevezett 
intézmények csapatait. Az idei évben 
kiemelkedően sok, 42 iskola jelezte 

részvételi szándékát, ami nagy öröm 
volt a szervezőknek, hiszen a verseny 
országos ismertségének növekedését 
jelzi. 

A résztvevők ezúttal is egyéni- és 
csoportos kategóriában indulhattak. 
Az egyéniben versenyzők három köte-
lező éneket és egy szabadon választott 
népdalt adtak elő a református énekes-
könyvből (1948), illetve az előzetesen 
megadott forrásjegyzékben található 
kiadványokból. A csoportos versenyen 
alsósok és felsősök külön indulhat-
tak szabadon választott református 
zsoltárral, versekkel, valamint egy 
népdalcsokorral. 

A résztvevők teljesítményét a zsűri 
olyan előre megadott szempontok 
szerint értékelte, mint a biztos dallam- 
és szövegtudás, a tiszta intonáció, a 
kifejező előadásmód, valamint a cso-
portos kategóriában a megszólalás és 
megjelenés egységessége. 

A legjobb eredményt 
az egyes korcsoportokban 
a következő versenyzők 
érték el  

Bankovics Száva ‒ Baksay Sándor 
Református Gimnázium és Általános 
Iskola, Kunszentmiklós
Budai Jázmin ‒ Bocskai István 
Református Oktatási Központ Általá-
nos Iskolája, Halásztelek

Rajkai Bíborka Anna ‒ Baár-Madas 
Református Gimnázium, Általános 
Iskola és Kollégium, Budapest 
Ercsey Zsuzsanna ‒ Erkel Ferenc 
Általános Iskola, Budapest
Mizsei Molli ‒ Baksay Sándor 
Református Gimnázium és Általános 
Iskola, Kunszentmiklós 
László Júlia ‒ Reményik Sándor 
Református Általános Iskola, Alap-
fokú Művészeti Iskola és Óvoda, 
Lovasberény   
Hompoth-Zolnai Gergő ‒ Kálvin 
János Református Általános Iskola, 
Mátészalka 
Forrai Fruzsina Babett ‒ Bethlen 
Gábor Református Gimnázium és 
Szathmáry Kollégium, Hódmezővá-
sárhely

A felsős csoportban:

Sonjic Natália, Maloschik Aranka, 
Somogyi Johanna ‒ Julianna Refor-
mátus Általános Iskola, Budapest

Az alsós csoportban:

Gyenis Petra Flóra, Kutasi Linda 
Zsófia ‒ Szentendrei Református 
Egyház

A program résztvevői a délután folya-
mán kivonultak a Hősök terére, ahol 
közös énekléssel emlékeztek meg az 
idén 500 éves reformációról. 

A Mályi Soma György grafikus arculatterve 
szerint megvalósult „Másként nem tehe-
tünk” jelmondattal szervezett programsoro-
zat a fasori evangélikus templomban tartott 
ünnepi istentisztelettel vette kezdetét, mely-
nek keretében dr. Fabiny Tamás püspök 
szólt az egybegyűltekhez. A megnyitón részt 
vett Vattamány Zsolt, Erzsébetváros pol-
gármestere, az esemény védnöke, valamint 
Szűcs Balázs önkormányzati képviselő is.
Az istentiszteletet követően Hajdó Ákos 
igazgató – Luther Márton 500 évvel ezelőtti 
történelmi jelentőségű tettét megidézve – 
kiszögezte a hét programját az iskola kapu-
jára, majd a diákok saját készítésű transz-
parenseikkel vonultak ki a Hősök terére, 
ahol elénekelték az Erős vár a mi Istenünk 
kezdetű evangélikus himnuszt. A nap során 
Gundel Takács Gábor, a Reformáció 500 
programsorozat egyik nagykövetének közre-
működése mellett megnyílt az Evangélikus 
Országos Múzeum Evangélikus nemzeti 
tizenegy című kiállítása, majd a gyere-
kek megtekinthették az Uránia Nemzeti 
Filmszínházban a 2003-ban Joseph Fiennes 
főszereplésével készült, Luther életét bemu-
tató filmet. 

A második napon a legkisebbek elláto-
gathattak Vizsolyba, és megtekinthették az 
ott őrzött eredeti bibliát, valamint megis-
merkedtek a könyvnyomtatás mesterségével. 
Később lehetőségük nyílt találkozni Richly 
Zsolt rendezővel, az ő nevéhez fűződik a 
készülő Luther-rajzfilm. Az idősebbek a 

fővárosi gyűjtemények kiállításain keresztül 
kaphattak áttekintést a reformáció történeté-
ről. Az interaktív időtöltést kínáló progra-
mokon szerzett tapasztalatok és ismeretek 
hasznosítására a projekthét második felében 
nyílt lehetőség, amikor a gyerekek műhely-
munka keretében juttathatták kifejezésre, 
mit is jelent számukra az évforduló, milyen 
gondolatokra, ötletekre inspirálták őket a 
látottak, hallottak. Az elektronikus tértől a 
zene világán át a képzőművészetig számos 
formában készült alkotások harminc külön-
böző műhelyben születtek, és a program 
keretében szervezett vásáron találhattak 
gazdára. A testmozgás sem hiányozhatott a 
tevékenységek széles skálájáról: a gyerekek 
1517 méteres futáson vehettek részt, vala-
mint Novotny Zoltán evangélikus sportri-
porter közreműködésével megrendezték az 
Erős vár FC és a Fasor FC „összecsapását” 
is. A projekthét zárásaként Gryllus Dániel 
és Gryllus Vilmos idézte a meg a reformáció 
szellemét, alkalomhoz illő dalok előadásával.

A tanulók lelkes részvételével és a hazai 
média figyelme mellett zajló esemény méltó 
kereteket adott a fél évezredes jubileum 
iskolai megünneplésének. Fabiny Katalin, 
a projekthét koordinátora eredményesnek 
nevezte a programsorozatot, és elmondta, 
hogy az esemény sikerére való tekintettel a 
szervezőknek szándékában áll hagyományt 
teremteni, és jövőre is hasonló keretek 
között aktivizálni a diákságot a projekt-
munka eszközeivel. 



24

w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2017. ápr il is 27. Erzsébet város 2017. ápr il is 27.w w w.erzsebet varos .hu

Kö
zé
rd
ek
ű

25

Sport

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az alábbi pályázatokat hirdeti meg 
1. Programpályázat civil szervezetek részére
A pályázat célja: Erzsébetvárosban működő civil szervezetek programjainak támogatása
A pályázat benyújtásának határideje, módja: személyesen nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodáján (Garay u. 5., 113. szoba) 2017. május 2-án 12.00 óráig.

2. „Közművelődési pályázat 2017” c. pályázat közművelő-
dési, kulturális programok támogatására
A pályázat célja: Erzsébetvárosi közművelődési, művészeti 
tevékenységet folytató egyesület, alapítvány és gazdasági társaság programjának támogatása.
A pályázat benyújtásának határideje, módja: személyesen, zárt borítékban „Közművelődési pályázat 2017” megjelöléssel kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Garay utca 5. szám alatti ügyfélszolgálatán 2017. május 2-án 12.00 óráig.

3. Sporttevékenységet ellátó sportszervezetek támogatása 
A pályázat célja: az erzsébetvárosi sportszervezetek támoga-tása az utánpótlás-nevelés és a tehetséggondozás elősegítésében, sportszakmai feladatok ellátásában, a lakosság szabadidősport gyakorlásába történő bevonásában.
A pályázat benyújtásának határideje, módja: személyesen nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodáján (Garay u. 5., 113. szoba) 2017. május 2-án 12.00 óráig.

4. Nagycsaládosok és egyszülős családok üdülésének támogatása
A pályázat célja: a szociálisan rászoruló, három vagy több 
gyermeket nevelő két- vagy egyszülős családok üdülésének 
támogatása.
A pályázat benyújtásának határideje, módja: személyesen nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodáján (Garay u. 5., 114. szoba) 2017. május 11-én 12.00 óráig.

5. „Háziorvosi szolgáltatók támogatása 2017” c. pályázat házi-orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi vállalkozások részére
A pályázat célja: a háziorvosi szolgáltató az általa működtetett praxisban az önkormányzattal kötött ellátási szerződésben foglalt alapellátási tevékenységhez kapcsolódó

• orvosi eszközök beszerzésének, 
• informatikai eszközök beszerzésének, infokommunikációs 

fejlesztéseknek, 
• beteg-edukációs eszközök beszerzésének,
• a rendelő alapfelszereltségét jelentő bútorok és a gyógy-

szerek tárolására alkalmas hűtőszekrény beszerzésének 
támogatása.

A pályázat benyújtásának határideje, módja: zárt borítékban „Háziorvosi szolgáltatók támogatása 2017” megjelöléssel szemé-
lyesen kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodájához (Garay utca 5., 105. szoba) 2017. május 3-ig.

6. Hátrányos helyzetű kerületi gyermekek számára szervezett nyári tábor támogatása az önkormányzat fenntartásában 
lévő óvodák, illetve kerületi, állami fenntartásban és működ-tetésben lévő iskolák részére
A pályázat célja: Ruzsinára és Balatonmáriafürdőre hátrányos helyzetű kerületi gyermekek számára szervezett nyári tábor 
támogatása.
A pályázat benyújtásának határideje, módja: zárt borítékban „Rózsaszállási tábor 2017” vagy „Balatonmáriafürdői tábor 2017” megjelöléssel kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Garay utca 5. szám alatti ügyfélszolgálatán 2017. május 2-ig.

7. Helyiséghasználati pályázat Erzsébetvárosban működő 
civil szervezetek részére
A pályázat célja: a civil szervezetek munkavégzésének elősegí-tése, a közösségi munkavégzés kultúrájának megismertetése.
A támogatás formája: időmegosztáson alapuló közös irodahelyi-ség, tárgyalóhelyiség és közösségi tér, valamint irodai infrastruk-túra ingyenes biztosítása. 
A pályázat benyújtásának határideje, módja: személyesen nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodáján (Garay u 5., 113. szoba) 2017. május 2-án, 12.00 óráig.

A részletes pályázati felhívások és mellékleteik a www.erzsebetvaros.hu oldalon a Nyilvánosság / Pályázatok, vállalkozásélénkítés / Ön kor
mány zati pályázatok elérési útvonalon, valamint az önkormányzat ügyfélszolgálatain érhetőek el.

Pályázati kiírás  gázszolgáltatásból kizárt társasházak részére 2017.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormány-

zata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési 

Bizottsága pályázatot ír ki az Erzsébetváros közigazgatási 

területén lévő, a gázszolgáltatásból kizárt, 1990 előtt épült 

társasházak és lakásfenntartó szövetkezeti házak számára a 

gáz alap- és felszálló vezetékek felújítási munkáinak támo-

gatására a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról 

szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati  rendelet alapján.
A visszatérítendő, kamatmentes támogatás folyósítására 

rendelkezésre álló forrás I. ütemben: 30 millió forint; II. 

ütemben: 30 millió forint. A pályázatok benyújtására nyitva álló időszak 2017. április 3. 

napjától a költségvetési keret felhasználásáig, de legkésőbb a 

bizottság 2017. évi utolsó ülését megelőző 15. napjáig tart.
A pályázati kiírás részletei, mellékletei megtalálhatók Erzsé-

betváros honlapján (www.erzsebetvaros.hu) és az Ügyfélszol-

gálati Irodákon (Budapest VII. Erzsébet krt. 6.; Garay u. 5.; 

Klauzál tér 11.)

Általános felújítási pályázat társasházak részére 2017.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

pályázatot ír ki az Erzsébetváros közigazgatási területén lévő, 

1990 előtt épült társasházak és lakásfenntartó szövetkezeti házak 

számára azok általános felújítási munkáinak támogatására a társas-

házaknak nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) 

számú önkormányzati rendelet alapján.

A visszatérítendő, kamatmentes támogatás folyósítására rendelke-

zésre álló forrás I. ütemben: 30 millió forint; II. ütemben: 30 millió 

forint.
A pályázatok benyújtására nyitva álló időszak:

I. ütem: 2017. április 3.–2017. május 2. (16 óráig)

II. ütem: 2017. augusztus 7–31. (16 óráig)

A pályázati kiírás részletei, mellékletei megtalálhatók Erzsébetváros 

honlapján (www.erzsebetvaros.hu) és az Ügyfélszolgálati Irodákon 

(Budapest VII. Erzsébet krt. 6.; Garay u. 5.; Klauzál tér 11.)

Közülük a legidősebb a 83 éves buda-
pesti Kenyér Imre volt, aki a 10 km-es 
távot futotta le. A versenyre most 
először 83 országból érkeztek nevezők, 
a legtöbben az Egyesült Királyságból, 
még a budapesti nagykövet is futó-
cipőt húzott. A félmaraton győztese 
is brit, Dan Nash, akinek az ideje 
1:06:50. A nőknél a Vivicittát már 
nyolcszor (csúcs!) megnyert Staicu 
Szimona – a félmaratonon aratott 
győzelme után  levezetésként – elin-
dult még 10 km-en is, ahol csak 13 
másodperccel maradt le a győztes, 
szekszárdi születésű Ohn Kinga 
mögött. 

Erzsébetvárosból 367-en
neveztek a kétnapos 
futófesztiválra. 

Közülük a legjobbakat tekintve igen 
érdekes helyzet alakult ki, mivel az 
5, a 10 és a 21 km-en is a kerületben 
lakó külföldi futó volt a legsikeresebb. 
A Midicittán dán, a Vivicittán spa-
nyol, a félmaratonon francia fiatalem-
ber érte el a kerületiek közül a legjobb 
időket. A nőknél a 10 km-es távon a 
szlovén Tanja Manners győzedelmes-
kedett. 

A félmaratonon 8000
induló közül az abszolút
rangsorban bekerült 
a legjobb hatszázhúsz
közé a 29 éves, erzsébet-
városi Szántó Nelli, 

aki 617. lett, de a korosztályában a 
nyolcadik (1:39:42). 

„Nagyon színvonalas volt a rendezvény, 
látszik a szervezők rutinja. Remekül 
működtek a frissítő állomások, ahol 
rengeteg biztatást is kaptunk. Jól esett 
a futás, holtpont nélkül, egyenletes 
tempóban haladtam végig” – mondta 
Nelli, aki futóedzőként dolgozik, és 
napi szinten fut félmaratonokat vagy 
akár hosszabb távokat is. 

Nelli életének gyermekkora óta része 
a sport: „Élsportolóként triatlonoz-
tam, és országúti kerékpárral négyszer 
voltam magyar bajnok. Amatőrként 
sem szakadtam el a triatlontól, két éve 
például az Ironman 70.3 nemzetközi 
versenyen korosztályos bajnok lettem” 
– mondta el.

A 32. Telekom Vivicittá 
Városvédő Futás második 

napja a közép- és hosszú 
távok szerelmeseit várta, 

és persze azt a 357 főt is, 
akik először tették pró-

bára magukat 10 km-en 
vagy a félmaraton  

21 km-es távján. A két-
napos eseményre  

összesen 28 100 nevezőt 
regisztrált a rendező  
Budapest Sportiroda.

Az erzsébetvárosiak is 
kitettek magukért 
a Vivicittán



26 27

w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2017. ápr il is 27. Erzsébet város 2017. ápr il is 27.w w w.erzsebet varos .hu

AjánlóAj
án

ló

* 
A 

b
el

ép
őj

eg
ye

k 
ár

ár
ól

 é
rd

ek
lő

dj
ön

 t
el

ef
on

on
 v

ag
y 

sz
em

él
ye

se
n!

ÁPRILIS

28. péntek
¡	18.00–
A Szűzanya korunkra vonatkozó üzenetei  
– „Szűzanya jelenései Lourdes-ban”
Előadó: dr. Magyary István 

29. szombat
¡	15.00–20.00
Beauty Day 
Tanácsadás: fodrász, kozmetika, smink, MAS-
NI (munkaerő-piaci tanácsadás), hennafestés, 
csillámtetoválás, nyereményjáték!

MÁJUS

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

3. szerda
¡	17.30–
A Művészetbarátok Egyesületének 
rendezvénye

4. csütörtök
¡	19.00–
József Attila Kör irodalmi műhely

6. szombat
¡	15.00–
A Magyar Állami Operaház művészeinek 
koncertje anyák napja alkalmából

8. hétfő
¡	18.00–
Gyermekrajz kiállítás a kerületi óvodák 
szervezésében (Megtekinthető május 12-ig)

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

10. szerda
¡	17.30–
A Művészetbarátok Egyesületének 
rendezvénye

12. péntek
¡	18.00–
Agyhullámok-memória-kreativitás –
Freud Tamás neurobiológus előadása

13. szombat
¡	16.00–
Előadás a Szűzanya fatimai jelenéseiről 

14. vasárnap
¡	15.00–
A Takács Béla Zenebarát Kör zenés délutánja

16. kedd
¡	15.30–17.00 és 18.00–19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam (folyamatos 
bekapcsolódás lehetséges)
¡	18.00–
Kovács Tamás szobrászművész családi 
kiállításának megnyitója

17. szerda
¡	17.30 –
A Művészetbarátok Egyesületének 
rendezvénye
¡	18.00–

18. csütörtök
¡	11.00–13.00
„Utazó” teaház – Téma: Az Anjouk

19. péntek
¡	18.00–
Mágikus irodalom – Fazekas Sándor: 
Alkímia és szakralitás című előadása

21. vasárnap
¡	11.00–
Kolompos Pünkösdváró mulatság – kon-
cert és gyermek táncház

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

24. szerda
¡	17.30–
A Művészetbarátok Egyesületének 
rendezvénye

26. péntek
¡	18.00–
Az Allegro Barbaro kórus koncertje

29. hétfő
¡	18.00–
J. F. Kennedy 100 – Tarján M. Tamás törté-
nész előadása

ÁPRILIS

27. csütörtök
¡	19.00–
SEVEN EYES koncert

28. péntek
¡	18.00–
NOIDA Music Group – zenés meditáció

MÁJUS

2-7 –ig (keddtől-vasárnapig)
¡	10.00–18.00
„Testünk a csoda” – interaktív kiállítás

4. csütörtök
¡	19.30–
K11 – Filmklub – Eszeveszett mesék – szí-
nes, feliratos, argentin-spanyol vígjáték

11. csütörtök
¡	19.00–
Laár András: Tündérzene

12. péntek
¡	19.00–
A Ludvig Művésztelep kiállítás-meg-
nyitója

18–21-ig (csütörtöktől vasárnapig)
LEGO-kiállítás drónokkal
Részletek a plakátokon, szórólapokon és 
az interneten!

20. szombat
¡	11.00–18.00
Családi nap a K11 udvarán!
Részletek a plakátokon, szórólapokon és 
az interneten!

Cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 17. • www.eromuvhaz.hu
e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu Tel.: 06 (1) 413-3550, 06 (30) 915-2059
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2017. április–május havi programok

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

MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS  
KÖZPONT 2017. április–május havi programok

Kiegészítő szolgáltatás:
• gyermekfelügyelet

Klubfoglalkozások szakképzett bölcsődei kisgyermeknevelők  
és védőnők vezetésével

MÁJUSI  TÉMÁK
05.04. Hordjon-e cipőt a járni    tanuló gyermek?
05.11.  Kiránduljunk a babával?!05.18.  Fakocka vagy    elektromos ”kütyük”?05.25.  Víz, gyümölcslé    vagy cukrozott ital?

ÁPRILISI TÉMÁK
04.06. Vitamin vagy 
 friss gyümölcs?
04.13.  Mesekönyv 
 vagy rajzfilm?
04.20. Milyen a jó játszóruha?
04.27. Sportoljunk 
 a babával együtt!

FECSEGŐ TIPEGŐK KLUBJA
Interaktív baba-mama programok Erzsébetvárosban

JÚNIUSI TÉMÁK
06.01. Induljon 
 a strandszezon!
06.08. Készüljünk a bölcsire!

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 
9.00–10.00

FECSEGŐ 
TIPEGŐK 
KLUBJA

Elérhetőségek:
• 1077 Budapest, Wesselényi utca 71. „MASNI” iroda (a 74-es és 76-os trolibusz Rózsa utcai megállójával szemben)
• Tel.: 322-5065   |   www.bjhuman.hu   |   www.facebook.com/masniszolgaltatas

FELHÍVÁS!
Országos Egészségfelmérés

– fókuszban a hallás
Dr. Helfferich Frigyes PhD
fül-orr-gégész,
audiológus, orvos ezredes

Felmérésünk célja, hogy átfogó képet kapjunk a magyar lakosság körében egyre gyakrabban tapasztalható hallásveszteség és beszédértési nehézség mértéké-
ről, valamint arról, hogyan befolyásolja ez az állapot az érintettek mindennapjait. A felmérés szakmai hátterét Dr. Helfferich Frigyes PhD fül-orr-gégész és audiolo-
gus főorvos, orvos ezredes biztosítja. A kapott eredményeket az általa vezetett szakértői csoport kiértékelés után továbbítja egy hallásfejlesztéssel foglalkozó, 
nemzetközi vállalathoz, amely termékfejlesztésekhez és tudományos kutatásokhoz használja fel az  Önöktől kapott információkat.

Még jól hall, de előfordult már Önnel, hogy nehezen értette meg a beszédet?
Országszerte 2000 olyan személy jelentkezését várjuk, akik az alábbi felsorolás alapján magukra ismernek:
 • Előfordul, hogy vissza kell kérdeznie beszélgetések alkalmával?

 • Környezete szerint túl hangosan hallgatja a TV-t/rádiót?

 • Nehezen érti meg a beszélgető partnerét telefonálás közben?

 • Zajban, nagyobb társaságban gondot okoz a beszéd pontos megértése?

A kutatás résztvevői egy kérdőív kitöltését követően teljes körű és ingyenes hallásvizsgálaton, valamint személyre szabott tanácsadáson vesznek részt. 
Probléma és igény esetén saját otthonukban, kötelezettségmentesen kipróbálhatják, hogy a legmodernebb technológiával készült, miniatürizált 
kommunikációs eszközök milyen mértékben javítják a hallást és beszédértést.

A felmérés megvalósításában háttérsegítséget nyújt a Pannon Halláscentrumok és a Geers országos hálózata.

Jelentkezzen most és részvételével segítse a felmérés sikerességét!

H A L L Á S C E N T R UMO K

Ingyenesen hívható telefonszámunk:

06 80 182 182
Budapest, VII. Dob utca 48.

Telefonszám: 06 1 342 1197

K

Információ, jegyrendelés: +36 1 342 71 63 | www.bethlenszinhaz.hu
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7OLOZSVÁRI 
Kolozsvár Budapesten

2017. május 8-14.

MÁJUS 8. HÉTFŐ
Korniss Péter: Volt egyszer egy színház
fotókiállítás megnyitó

MÁJUS 9. KEDD
Pesti Kolozsvár a Róth Miksa Emlékházban 
Juhász Anna irodalmár beszélget kolozsvári kötődésű művészekkel

MÁJUS MÁJUS 10. SZERDA
100 év Adrenalin 
filmvetítés az Art+ Cinema-ban

MÁJUS 11. CSÜTÖRTÖK
GroundFloor Group: Parental Ctrl
Koncert-előadás az Y generációról és szüleikről. (with English subtitles)

MÁJUS 12. PÉNTEK
VáróVáróterem Projekt: Occupy Yourself
Színházi előadás a függőségről és arról, mit tehetünk, miután felismertük.

MÁJUS 13. SZOMBAT
Váróterem Projekt: Kedd
Choirtárs előadás fiktív történetekkel, amelyekben az illúzió lelepleződik.

MÁJUS 14. VASÁRNAP
Váróterem Projekt: Qkac (gyerekelőadás 6 éven felülieknek)
Humorral, játéHumorral, játékosan a magyar irodalomról, Varró Dániel és a bábok nyelvén.

11. ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR 
ZARÁNDOKLAT

100 éve ima – Fatima

hazánkért, Budapestért,
Budapest körül,

9 szakaszban

Szakasz Gyülekező Indulás Honnan Hova Érkezés Szentmise

1 7:30 8:00 Máriabesnyő Kerepes ill. Fót 18:30 19:00

2 7:00 7:30 Csillaghegy Fót 18:30 19:00

3 7:00 7:30 Csillaghegy Máriaremete 18:30 19:00

4 7:00 7:30 Farkasrét Máriaremete 18:30 19:00

5 7:00 7:30 Farkasrét Nagytétény 18:30 19:00

6 7:00 7:30 Soroksár Nagytétény 18:30 19:00

7 7:00 7:30 Soroksár Pestszentlőrinc-Havanna 18:30 19:00

8 8:30 9:00 Rákoskeresztúr Pestszentlőrinc-Havanna 18:30 19:00

9 8:30 9:00 Rákoskeresztúr Kerepes 18:30 19:00

Budapest,
2017. május 13.

Szeretettel kérjük anyagi támogatását az Élő rózsafüzér zarándoklat megszervezéséhez.
Számlaszám: CIB Bank 11100908-19143138-36000001, 

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Médiatámogatók:

www.elorozsafuzer.hu
www.facebook.com/elorozsafuzer

google.com/+ElorozsafuzerHu

w w w.erz seb etva r osk a r tya . hu

Igényeljen Ön is városkártyát!
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Non-stop ajtónyitás kizáródás vagy 
kulcselvesztés esetén, hevederzár-
szerelés,-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

Ablakjavítás! www.ajtoablak-
doktor.hu 21 éve vállalom ked-
vező árakon ablakok, ajtók javí-
tását, illesztését, zárak cseréjét, 
festését, hőszigetelő üvegezését, 
szigetelését garanciával. Díjtalan 
felmérés! Horváth Ákos. Tel.: 06 
(70) 550-0269

Ha fáj a lába! Gyógypedikűrös 
házhoz megy! Körömbenövés, 
tyúkszem, szemölcs gyógyítása. 
Férfiak számára is. Masszázs benne 
van. Tel.: 06 (20) 938-9031

Mi nem csak karácsonykor se-
gítünk. Stabil anyagi háttérrel 
rendelkező pár, óvodáskorú gyere-
kekkel eltartási szerződést kötne 
idős nénivel/bácsival ottlakás 
nélkül. Tel.: 06 (20) 347-3727

Antikváriumunk készpénzért 
vásárol jó állapotú könyveket, 
könyvhagyatékot, díjtalan 
kiszállással. Tel.: 06 (1) 352-7470 
(szerdánként), 06 (20) 916-5766, 
www.vertesiantikvarium.hu

Angolórák magántanártól, kezdő-
től felsőfokig, Erzsébetvárosban, 
a Deák tér közelében. Tel.: 06 (30) 
386-1726

Magánházaknál éves rendszeres 
nagytakarítást, ablaktisztítást 
vállalunk. Ha fáradt vagy elfoglalt, 
hívjon bizalommal. Tel.: 06 (70) 
2843-387

Keresek Pest belső kerületeiben 
vagy Budán eladó lakást saját rész-
re. Ingatlanközvetítők kíméljenek! 
Tel.: 06 (20) 271-6885

Idősgondozást vállalok gyakor-
lattal, referenciával önnél vagy 
családi házamban ittlakással állan-
dó vagy ideiglenes elhelyezéssel, 
teljes ellátással, napidíjért, okleve-
les gondozó, középkorú nő. Tel.: 06 
(20) 337-3579

Öné lehet örökre! Összkomfortos 
37 négyzetméteres bérleményem 
nagyobbra cserélném. Tel.: 06 (20) 
583-8604

Régi fényképezőgépek és tartozé-
kaik, régi fényképek, optikai cikkek 
vétele-eladása. Soós Kereskedés, 
1077 Bp., Wesselényi utca 10. Tel.: 
06 (1) 460-0036, 06 (30) 466-4120

Felújítandó lakást vásárolnék 
saját részre készpénzfizetéssel. 
Komfort nélküli is érdekel. Tel.: 06 
(70) 635-0558

Izomletapadások, fej-, nyak-, 
hátfájdalmak kezelése, teljes test-
masszázs. Szakrendelőkben (Csen-
geri utca 25.) vagy az Ön otthoná-
ban. Csipak Zoltán gyógymasszőr. 
Tel.: 06 (20) 595-3057

Eladó, felújítandó, emeleti örök-
lakást keresek magánszemélyként, 
azonnal fizetek. Tel.: 06 (30) 780-
5777

Vízszerelés, villanybojlerek vízkő-
telenítése, javítása, fürdőszobák, 
wc-k javítása, felújítása, szerelvények 
cseréje, felszerelése, anyagbeszer-
zéssel. Tel.: 06 (30) 447-3603

Tisztelt Hirdetők!
Hirdetésfelvétel: 1073 Bp., Erzsébet krt. 6., I. emelet 115.

hétfőtől csütörtökig 10.00–12.00 óráig
Tel.: 06 1 462-3130 (10.00–12.00 óráig) • e-mail: hirdetes@erzsebetvaros.hu

Szeretettel várjuk Önöket!

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


