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Erzsébetváros Önkormányzatának
havonta megjelenő, ingyenes lapja

Hogyan indul a tavaszi időszak 
az önkormányzatnál?
A jó idő beköszöntével és a húsvét 
közeledtével igen sok tennivalónk van, 
hiszen ezekben a hónapokban már 
elkezdődnek a kerületi rendezvények 
vagy azok előkészületei. Mikorra ez 
az újság megjelenik, már remélhetőleg 
több ezer erzsébetvárosi lakos vette át 
városkártyájával az ajándék sonkát a 
húsvéti ünnepekre. A húsvét más szem-
pontból is fontos: a K11-ben idén is szí-
nes ünnepi programokkal várjuk a gye-
rekeket. A legkisebbekre egy különleges 
meglepetés is vár: hamarosan átadjuk 
a játszóházunkat is, amelyet az óvodák 
már lelkesen tesztelnek. A visszajelzé-
sek alapján biztos vagyok benne, hogy 
az egyik legnépszerűbb fejlesztésünk 
valósul meg ezzel.

Ha jól tudom, idén viszont vál-
tozás lesz egy másik népszerű 
rendezvény kapcsán.
Így van. A szokásos őszi kerületi 
futónapunkat most tavasszal tartjuk. 
Május 4-én várunk szeretettel min-
den sportolni vágyó erzsébetvárosit és 
nem kerületit is a Városligetbe, ahol 15 
órától több különböző távon tehetik 

majd próbára magukat. Nevezni május 
2-ig lehet. Az immár 6. alkalommal 
megrendezett sportnapnak most egy 
másik különlegessége is van: jótékony-
sági futóverseny lesz, így már nemcsak 
a sport szeretetéért fogunk majd össze, 

hanem a jó cél érdekében is. Fon-
tos, hogy ott és úgy segítsünk, ahol és 
ahogy szükség van rá.

Ha már szó esett a segítségnyúj-
tásról: folytatódik-e idén az évek 
óta népszerű prevenciós prog-
ramsorozat?
Ebben az évben büszkén mondhatom, 
hogy még többre vállalkoztunk. Az 
áprilisban induló Erzsébetváros Szíve 
program keretében számos – a teljes 
kerületi lakosságot érintő és támo-
gató – programelemet és rendezvényt 
szeretnénk megvalósítani. Egészségünk 
megőrzése gyakorlatilag az egész éle-
ten át tartó tudatos életmód és kitartó 
munka eredménye, melynek minden 
szegmensében szeretnénk segítséget 
nyújtani a kerületiek számára. Hama-
rosan egy kiadványban részletesen is 
bemutatjuk majd az új programunkkal 
kapcsolatos lehetőségeket valamennyi 
korosztály részére, legyen szó preven-
ciós szűrésekről, családi programokról, 
mozgásról vagy munkahelyi egészség-
fejlesztésről. Bízom benne, hogy minél 
többen csatlakoznak hozzánk, és élnek 
az Erzsébetváros Szíve program kínálta 
lehetőségekkel.

Tavaszi megújulás
Erzsébetvárosban
Interjú Vattamány Zsolt polgármesterrel

Aktuális
Mit egyek, hogy jól (l)egyek? – 
Dietetikai tanácsadás Erzsébetvárosban
Egészséges-e a tej? Mennyi cukrot ehetünk? Hogyan étkezzünk, ha hosszú távon fogyni szeret-
nénk? Mit válasszunk a boltban, hogy illeszkedjen az étrendünkhöz?
Hasonló kérdések gyakran merülnek fel bennünk, és rengeteg, akár egymásnak ellentmondó 
információ kering a köztudatban a táplálkozással kapcsolatban. Legjobb ilyenkor szakember segít-
ségét kérni, aki egyéni igényeinket figyelembe véve tud tanácsokat adni.

A VII. kerületi lakosok számára – az Erzsébetváros Szíve program keretében – mostantól lehető-
ség nyílik dietetikai tanácsadáson való részvételre.
Az alábbi problémák esetén tud segíteni a dietetikus:
• táplálkozással összefüggő betegségek étrendje (pl.: emésztési zavarok, táplálékallergiák, érzékeny-

ségek),
• szív- és érrendszeri problémák (pl.: magas vérnyomás, magas koleszterinszint),
• anyagcserebetegségek (pl.: cukorbetegség, inzulinrezisztencia),
• autoimmun betegségek (pl.: gluténérzékenység),
• túlsúly,
• és minden egyéb helyzetben, ahol felmerül az életmódváltás és az étkezési szokások megváltozta-

tásának kérdése.
Mire számítson a dietetikusnál?
A dietetikus egy beszélgetés során felméri az egészségi- és tápláltsági állapotot.
Táplálkozási napló vagy beszámoló kitöltése után elemzi az eddigi táplálkozási szokásokat, és meg-
állapítja, hogy a célok elérése érdekében milyen változtatásokra lenne szükség.
Ezt követően tanácsokat ad a változtatásokat illetően.
• A tanácsadás mellett igény szerint egyéni étrend kialakítására is lehetőség van.
• A tanácsadáson való részvétel ingyenes minden VII. kerületi lakos számára, de előzetes bejelent-

kezés szükséges (délutáni időpontok is elérhetőek).
Bővebb információ és időpontfoglalás: Egészségfejlesztési Pont, 1071 Budapest, Madách I. utca 
2–6., +36/1-266 0476, egeszsegfejlesztesipont@bjhuman.hu

HEP – Helyi Egészség Pont rendezvények
Az alábbi helyszíneken várjuk Önöket áprilisban és májusban változatos és ingyenes program-
jainkkal:
Április 18. (csütörtök) 15.00–18.00 Klauzál téri csarnok
Április 25. (csütörtök) 15.00–18.00 Garay tér
Május 23. (csütörtök) 15.00–18.00 Rózsák tere

Korda György 
Budapest díszpolgára lett
A Fővárosi Közgyűlés március 27-én döntött hét új budapesti díszpolgár 
személyéről. A képviselők a főváros díszpolgára címet Béres Ilona szín-
művésznőnek, Csókay András idegsebésznek, Darnyi Tamás úszónak, 
Hargitay András úszónak, állatorvosnak, Kállai Kiss Ernő klarinétművész-
nek és Korda György énekesnek adományozták. Az elismerést posztumusz 
kapta Antall József, Magyarország első szabadon választott miniszterel-
nöke és Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek. „Korda 
György Erzsébetvárosban, a Dob utcában született és élt családjával hosszú 
évekig. Büszkék vagyunk Gyuri bácsira, hogy számos kitüntetése mellé 
idén a megtisztelő Budapest Díszpolgára címet is megkapta. Szívből gra-
tulálok neki az elismeréshez!” – mondta Vattamány Zsolt polgármester a 
fővárosi közgyűlést követően.

Tavasz a Bóbita Óvodában
Az erzsébetvárosi Bóbita Óvodában mindig történik valami izgalmas. Most éppen a hagyomá-
nyos Bóbita Napok rendezvény csempészett izgalmat az óvoda életébe, amely idén is több napon 
keresztül kínált szórakoztató prog-
ramokat az óvoda apraja-nagyja 
számára. A megnyitó ünnepségen 
az intézmény ifjú tehetsége, Mesics 
Gergő dobolt, majd a Maci cso-
port előadása és népi játékok szí-
nesítették a programot. A gyerme-
kek, a szülők és az óvónők közös 
munkáiból létrehozott „Kontinen-
sek állatvilága” kiállítás Földünk 
állatvilágát mutatta be játékosan. 
Mindezek mellett utazó plane-
tárium és városnéző kirándulás 
tette emlékezetessé az idei Bóbita 
Napokat.
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HAMAROSAN 
NYITUNK!
Április 27-én 10.00 órától megnyitja kapuit a VARÁZSDOBOZ JÁTSZÓHÁZ!

Várjuk a Dob utca 27. szám alatt teljesen felújított, modern és kulturált környezetben 
a szórakozni és mozogni vágyó gyermekeket és szüleiket.

Ha még nincs ötletük mivel töltsék el a szabadidejüket, akkor próbálják ki legújabb szolgáltatásunkat!

Erzsébetváros kártya birtokosok részére 40 % kedvezmény a jegyek árából!

NYITÁSI KEDVEZMÉNY:
Ingyenes belépő a 2019.04.27-én (szombat) 10.00-12.00 között érkezőknek! 

III. Szenior Táncfesztivál  
a Történetek Kávézójában
2019. március 19-én immáron harmadjára szervezte meg a Sze-
nior Táncfesztivált a Bischitz Johanna Integrált Humán Szol-
gáltató Központ. Rendezvényünk elsődleges célja volt, hogy a 
táncolás örömét és az aktív életet népszerűsítse, így az előző évek-
hez hasonlóan most sem állítottunk sorrendet a változatos, ezért 
aztán összehasonlíthatatlan produkciók között.

A táncfesztivált dr. Vető Marietta alpolgármester asszony nyi-
totta meg köszöntőjével, amit a Sláger Trió immár hagyományos-
nak számító énekes műsora követett. A délután során fergeteges 
és színes előadások szórakoztatták a közönséget – volt köztük 
egyéni, páros és csoportos tánc; keringő, flamenco, mambo és 
még számos más műfaj. A közönség tapsviharral jutalmazott 
minden táncost, akik produkciójukat követően ajándékban és 
oklevélben részesültek.

A fesztivál végeztével 
a jó hangulat nem múlt 
el, fellépők és nézők 
egyaránt maradtak még 
beszélgetni egy finom 
kávé mellett.

Ezúton is köszönjük 
minden kedves részt-
vevő közreműködését, 
és szeretettel várjuk őket 
következő rendezvé-
nyünkre is!

Óriási siker a Kertész suliban 
2019. március 27-én, a színházi világnapon a József Attila Szín-
házban megrendezett Ádámok és Évák Ünnepén az erzsébetvá-
rosi kéttanynelvű iskola 10. évfolyamos színis növendékei képvi-
selték a kerületi intézményt. M. Kecskés András művész tanár úr 
rendezésében Madách Imre Az ember tragédiája című művéből 
Az űr színt adták elő. Tizenöt iskola fellépő csoportjai közül nyer-
ték el ezzel a legjobb és leglátványosabb előadás címét is. Gratulá-
lunk a Kertész suli színi tagozatos növendékeinek!

Rangos művészeti 
kitüntetést kapott
Kásler Miklós, az emberi erő-
források minisztere a nemzeti 
ünnep alkalmából minisz-
teri művészeti és egészség-
ügyi díjakat adott át a Pesti 
Vigadóban, mely eseményen 
az Erzsébetvárosban élő és 
alkotó Fábry János iparmű-
vészt, grafikust, művészeti 
szerkesztőt is kitüntették. A 
miniszter úgy fogalmazott: a művészet a lélek talán legfino-
mabb megnyilvánulása, a művész szeretne értéket adni az embe-
riségnek, és lehetővé tenni az emberek közötti megértést.
Köszöntőjében Kásler Miklós kiemelte, a magyar kultúra rendkí-
vül gazdag, és nemcsak az egyénnek, de a nemzetnek is van lelke; 
biztos, hogy ez önazonosságunk része, több ezer éves kultúránk-
kal, hagyományainkkal, hitünkkel, történelmünkkel együtt. 
Mint mondta, a magyar kultúra rendkívül gazdag, sok gyökérből 
táplálkozott, és éppen e gyökerek sokszínűsége miatt olyan érté-
keket hozott létre, melyek máshol nem találhatók meg. A március 
15-e alkalmából kitüntetettek életművükkel, alkotásaikkal a 
magyar nemzet kultúrkincseit gazdagították.
Kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenységé-
nek elismeréseként Ferenczy Noémi-díjat kapott a kerületünk-
ben, Erzsébetvárosban élő és alkotó Fábry János iparművész, gra-
fikus, művészeti szerkesztő. Gratulálunk!

Ezren énekeltek  
a Madách téren
Közös énekléssel ünnepelték a magyar köl-
tészet napját az Örkény István Színház és 
Erzsébetváros önkormányzatának rende-
zésében április 11-én, csütörtökön. A téren 
a Dózsa György Gimnázium és Táncmű-
vészeti Szakgimnázium és a Madách Imre 
Gimnázium ezer diákja énekelte el együtt 
József Attila Tiszta szívvel című versének 
a Kex zenekar által megzenésített verzió-
ját. A kórust zenekaron kísérte Mácsai Pál 
színművész, az Örkény Színház igazgatója 

(gitár), Vattamány Zsolt, a VII. kerület polgármestere 
(gitár), Urbán Marcell (dob), Fánczi Gábor (basszusgitár) 
és Wagner-Puskás Péter (billentyűk).

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta ápri-
lis 11-én, József Attila születésnapján ünneplik, akinek 
életműve megkerülhetetlen mind a költőutódok, mind 
a művészettel foglalkozók számára. Ebből az alkalomból 
minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemuta-
tókkal, költőtalálkozókkal és -versenyekkel tisztelegnek 
a magyar líra előtt.
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A kosárcsapat első ellenfele Új-Zéland volt, akiket könnyed játékkal 
40–22-re győztünk le, majd Szlovénia együttese következett, akik ellen 
már jobban játszott a csapatunk. Nagyobb volt az összhang, jobban jöttek 
a dobások, 10 játékosból 7 betalált. Játékosaink kezdték felvenni az olim-
pia ritmusát.

Eggyel nehezebb meccs következett, mivel várható volt, hogy Ausztrália 
gárdája jól felkészült, és betömörülve fog védekezni, kihasználva nagyda-
rab játékosainak testsúlybeli előnyét.

Így is tettek, masszívan védekeztek, és ha labdát szereztek, igyekeztek 
pozitív előjellel befejezni a támadást.

A meccs vége vérrel-verítékkel 24–12 lett.
Ezek után jött a meglepetés: a II. divízióból elvontak tőlünk minden 

csapatot a III. divízióba, és lehoztak hozzánk két I. divíziós csapatot: 
Oroszországot és az őket legyőző Japán csapatát.

Oroszország–Magyarország 22–24
Az egész mérkőzésen bátran játszottak kosarasaink, elhitték a lehetetlent. 
A találkozó elején gyors pontokkal megszereztük az előnyt a mérkőzés 
második negyedéig. Ekkor az oroszok négy büntetővel átvették a vezetést. 
Időt kértünk, majd a padról jöttek a cserék. Nagy örömünkre 6 pontot 
szereztünk zsinórban, ami után az ellenfél kért időt. Próbálták rendezni 

soraikat, de ekkor már a kezünkben tartottuk a mér-
kőzést. Végül óriási izgalmak közepette 2 ponttal nyer-
tünk egy végtelenül izgalmas, pattanásig feszült, férfias 
játékban, ahol az oroszok csalásai ellenére a magyar 
speciális olimpia kosárlabdacsapata győzött.

Japán–Magyarország 29–33
A következő nap várt ránk az oroszokat legyőző, még 
gyorsabban és pontosabban játszó japán alakulat. Sze-
rencsénkre mi szereztük meg előbb a vezetést, és végig 
vezettünk a japánok ellen. Hullámokban egész pályás 
letámadást alkalmaztak ellenünk, de mindig volt egy 
játékosunk, aki be merte vállalni a dobásokat. Folya-
matos elzárásokkal nyitottunk utat irányítónknak, 
majd a védelmet megbontva fejeztük be jó kosarakkal 
a támadásokat. A mérkőzés vége drámaira sikeredett. 
Csapatunk elhúzott 7 ponttal, ám ekkor a japán edző 
időt kért, és felrázta alakulatát. Feljöttek 3 pontra, és a 
meccs ezen szakaszában veszélybe került győzelmünk. 
Az utolsó két percben nem akart alábbhagyni a japán 
nyomás, ám mégis sikerült egy gyors indítással kosa-
rat szereznünk. Csapatunk megérdemelten győzött a 
nálánál erősebbnek hitt Japán gárda ellen, és megvédte 
olimpiai bajnoki címét.

Másnap telt szívvel vehették át játékosaink a nagy 
számú közönség előtt az aranyérmet. Jó volt látni, hogy 
a gyerekek milyen büszkék a teljesítményükre.

Külön öröm volt számunkra, hogy rengeteg Abu-
Dhabiban élő magyar család szurkolt nekünk, szorított 
értünk.
Köszönjük, Abu-Dhabi!

Galambos Zsolt s.k.
kosárlabda szakágvezető, a Hársfa Egyesület elnöke

Március 7-én elutazott a 

magyar speciális olimpia 

delegációja 86 fővel Abu-

Dhabiba, hogy összemérje 

magát a világ legjobb speciális 

sportolóival. 14 sportág – 

köztük a kosárlabda-válogatott 

– képviseltette magát ezen 

a nemes versenyen.

A szív olimpiája

Rendhagyó történelemóra a templomok városában
Március 29-én, hajnalban az alsóerdősori gimnázium 11.-es és 
12.-es diákjai útnak indultak Krakkó felé. A hosszú és látniva-
lókban is gazdag utazás után délután érkeztek meg Lengyelor-
szág második legnagyobb városába. A többórás városnézés során 
idegenvezető segítségével bejárták a város történelmi központját, 
megnézték a Wavelt, és a székesegyházban a tanulók testközelből 
is megtapasztalhatták, hogy mennyi közös pontja van Magyar-

ország és Lengyelország történelmének: 
megtekintették közös királyaink és a 
magyar hercegnők sírjait.

A következő napon a rendha-
gyó történelemóra Auschwitz-
ban és Birkenauban folytató-
dott. Az egykori koncentrációs 
tábor területén működő múze-
umot magyar nyelvű idegenve-
zetéssel járták végig. A fiatalok itt 
láthatták, hogy a második világ-
háború milyen embertelenségekre 
volt képes. A birkenaui tábor területén 
sétálva felelevenítették a tanultakat, és a tan-
könyvekből ismert vonatsíneknél állva talán jobban megértették, 
mit érezhettek azok, akiket ide hurcoltak.

Kirándulásuk harmadik napján Krakkó zsidónegyedét vették 
célba a kirándulók. Az idegenvezető fáradhatatlanul mesélt a 
város egyik legrégibb területéről. Az utcák között sétálva érez-
hették, hogy itt minden kőnek, házfalnak külön története van. A 
túra vasárnap délután ért véget Krakkóban. A hazafelé tartó uta-
zás sem ígérkezett rövidnek, de a diákok élményekkel telve száll-
tak fel a buszra, és egymás szavába vágva próbálták feleleveníteni 
a 3 nap során látottakat. Arra gondoltak, lesz mit mesélniük csa-
ládjuknak és otthon maradt társaiknak.

Kellemes húsvéti ünnepeket  

kíván Erzsébetváros  

önkormányzata!
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Rendhagyó emlékünnepség
A MAZSISZEM 13. alkalommal rendezte meg hagyományőrző 
március 15-i emlékünnepségét.

Az idei rendezvény fővédnöke Tarlós István főpolgármester és 
prof. dr. Hermann Róbert, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
parancsnok tudományos helyettese volt.

Rosenfeld Dániel Imre kántor, a MAZSISZEM elnöke és a 
rendezvény főszervezője a jubileumi évforduló kapcsán felidézte, 
hogy amíg az előző kerek évfordulón még csak tucatnyian voltak, 
mára már a Herzl téren alig lehet elférni, annyian látogatnak el 
az ünnepségre. A köszöntő után a HM képviseletében dr. Ravasz 
István alezredes, hadtörténész-muzeológus, illetve dr. Róbert 
Péter tartott történelmi visszaemlékezéseket, Fekete László, a 
Dohány utcai zsinagóga főkántora pedig elénekelte a Katonabal-
lada dalt.

A rendezvényen harmadik alkalommal adták át a MAZSI-
SZEM által létrehozott Magyar Zsidó Emlékezet díját, amely-
lyel olyan személyiségeket ismernek el kortól, nemtől, felekezettől 
függetlenül, akik érték- és hagyományteremtő munkásságukkal, 
életművükkel hozzájárultak a magyar–zsidó emlékezetkultúra 
továbbörökítéséhez és a történelmi megbékéléshez. A bronzból 
készült díjat és az azzal járó díszoklevelet az emlékbizottság ezút-
tal dr. Szarka Lajos történésznek ítélte oda.

A ’48-as hősök felkutatott leszármazottainak már hagyomány-
nyá vált és megható névsorolvasása után 48 galambot röptettek 
fel, és a hősök emlékére először a hagyományőrző gyalogosok 
díszsortüze volt látható és hallható.

Einhorn László 
vezetőségi tag 

MAZSISZEM
egy ’48-as zsidó hős leszármazottja

Áprilisi kiállítók az Unio Galleryben
Erzsébetváros 18. éve sikeresen működő 
művészeti galériájában április 7-én, vasár-
nap újabb kiállítások nyíltak. 

A Kamarateremben a Peter Fitoram 
David Arts Alkotói Nívódíjas festőművész 
alkotásaiból rendezett kiállítást a nagy 
sikerre való tekintettel a galéria újabb két 
hónapra meghosszabbította. A művész 
professzionális, sokszor nagyméretű, főleg 
absztrakt, varázslatos színű műveit csodál-
hatja meg, aki ellátogat a tárlatra.

A galérián Szabó Ina festőművész alko-
tásai láthatók. Kiállított képei között meg-

találhatóak az energikus ecsetkezelésű, 
expresszív, valamint a lágyabb, természet-
elvű alkotások is. Némelyik munkájában 
szürrealista jegyek is megvillannak.

A Galériateremben Takács Tímea fes-
tőművész kínálja festményeit, aki főleg 
művei színvilágával, naivitásával hívja fel 
magára a figyelmet.

Mindhárom kiállítás május 30-ig, min-
dennap 9 és 18 óra között tekinthető meg. 

Cím: UNIO GALLERY – 1077 Buda-
pest, Dob utca 73. (Bejárat a Hársfa utca 
felől!)

A kiállítások ideje alatt érdemes elláto-
gatni a galériába, és megtekinteni a művé-
szek alkotásait. A festmények reális áron 
meg is vásárolhatók.

Várják a kedves látogatókat, azonban 
a hotel igazgatósága időnként a Kama-
ratermet és a Galériatermet más célra is 
igénybe veszi. Ezért a tárlatmegnyitók 
napját követően – amennyiben a jelzett 
két kiállítóhelyen szeretnék megtekinteni 
a kiállításokat – szíveskedjenek előzetesen 

telefonon érdeklődni a recepció telefon-
számán – (06-1) 479-0400 –, hogy a láto-
gatni kívánt napon, a tervezett látogatási 
időpontban a két kiállítóhely valamelyike 
foglalt-e.

Erzsébetváros kötődése a zsidósághoz megkérdőjelezhetet-
len, hiszen a városrész régóta nyújt otthont a hazai zsidóság 
jelentős részének. Történelmi, vallási örökségünk ápolásához 
hozzátartozik, hogy a kerület vezetése évről évre felkarolja 
és támogatja a zsidósághoz kötődő kulturális programokat, 
továbbá segítséget nyújt fejlesztési elképzeléseik megvalósítá-
sában. Ennek jegyében született meg öt évvel ezelőtt a test-
vérvárosi megállapodás az észak-izraeli Cfat városával, ahol 
a Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúze-
uma működik. Vattamány Zsolt polgármestert és az önkor-
mányzati delegációt Shuki Ohana cfáti polgármester és Ron 
Lusztig múzeumigazgató fogadta. A találkozó során szóba 
kerültek az együttműködés lehetséges területei, amely a zenei 
programok kölcsönös támogatásában, valamint a cfati kiállí-
tási anyag egy részének erzsébetvárosi bemutatásában nyilvá-
nulhat meg a jövőben a tervek szerint.

A magyar–izraeli diplomáciai kapcsolatok újrafelvéte-
lének harmincadik évfordulója alkalmából izraeli magyar 
kulturális évad vette kezdetét. A mintegy ötven rendezvé-
nyen a jazztől a magyar gasztronómiáig, a néptánctól az 
operáig és az operettig a magyar kultúra színes palettáját 
mutatják be március 15. és október 23. között. Az évadot 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyitotta 
meg március 19-én Tel-Avivban, majd Vattamány Zsolt 
polgármester köszöntötte a meghívott vendégeket, akik 
György Ádám zongoraművész koncertjét hallgathatták 
meg elsőként. A látogatáson a magyar kormány képviseleté-
ben részt vett dr. Bajkai István országgyűlési képviselő is.

A delegáció ellátogatott és megemlékezést tartott az 
1953-ban alapított Jad Vasem Intézetben, amely a holo-
kauszt áldozatainak és hőseinek állít emléket. A szervezet 
adományozza a Világ Igaza címet azoknak az embereknek, 
akik életük kockáztatásával mentettek zsidókat a holo-
kauszt alatt. A kitüntetést Márton István kelmefestő mester 
is megkapta, aki 1944 októberétől mentette a budapesti 
gettóból Erzsébetváros zsidó polgárait.

Az emlékezés másik helyszíne a Herzl-hegy volt, ahol 
Erzsébetváros posztumusz díszpolgárát, Herzl Tivadart 
helyezték örök nyugalomra. Herzl a Dohány utcában szü-
letett, ő a cionista mozgalom megalapítója, a zsidó állam 
megálmodója és a zsidó nép történetének egyik legkiemel-
kedőbb alakja. Vattamány Zsolt polgármester kifejtette: 
„Erzsébetváros életében a zsidóság meghatározó szerepet 
tölt be mind vallási, mind kulturális téren. Úgy vélem, 
hogy ennek a páratlan és gazdag örökségnek az ápolásában, 
fenntartásában fontos, hogy az önkormányzat is szerepet 
vállaljon. A jövőben is arra törekszünk, hogy az eddigi sike-
res együttműködés a továbbiakban is folytatódjon, legyen 
szó egy kerületi kezdeményezésről vagy testvérvárosunkkal 
való közös programról.”

Izraelben járt az önkormányzat
delegációja

Önkormányzati küldöttség utazott 
márciusban Izraelbe. A látogatás során 

Vattamány Zsolt polgármester találkozott 
Erzsébetváros testvérvárosa, Cfat polgár-

mesterével, részt vett a magyar kulturális 
évad megnyitóján, továbbá megemlékezett 

a Jad Vasem Intézetben és a Herzl-hegyen.

Szorosabb lesz az együttműködés cfati testvérvárosunkkal

Dr. Bajkai István országgyűlési képviselő és Vattamány Zsolt polgármester meg-
emlékezik Herzl Tivadar sírjánál

Erzsébetváros és Cfát városvezetőinek találkozója
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Embertelen dal, Fényév 

távolság – ismert Presser-

slágerek címeit súgta oda 

társának az egyik pincér 

széles mosoly kíséretében, 

mikor Presser Gábor 

megérkezett a K11-be, hogy 

átvegye Erzsébetváros 

díszpolgári címét. 

Tapinthatóan elcsendesült a 

terem, mikor feltűnt az egyik 

legnagyobb zenei legenda. 

A szerény, visszahúzódó 

Presser Gábor kevés interjút 

ad, lapunkkal kivételt tett, 

és mesélt a hetedik kerületi 

gyerekkorról, távlati terveiről 

és az LGT-ről is.

Presser Gábor a zene miatt 
költözött el Erzsébetvárosból

Milyen érzés díszpolgárként itt 
állni ma?
Nagyon megtisztelő, de egy kicsit 
zavarban is vagyok. Harmincva-
lahány évet éltem itt, és nagyjából 
ugyanennyit nem. A szomszédok-
kal egy idő után nem tehettem meg, 
hogy este nyolc óra után, sőt, még 
jóval később is zenéljek. Úgy döntöt-
tem, elköltözöm.

Nagy hatással volt Önre a kora-
beli kerületi közeg?
Az egész gyerekkoromat itt töltöt-
tem, ide jártam iskolába és a Bartók 
konziba (Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola és Gimnázium – 
a szerk.), a Zeneakadémián ültem 
esténként, és néztem a példaképeket. 
Sok barátság köttetett, és a szüleim 
is mindig itt éltek.

Visszajár azért néha Erzsébet-
városba?
Néha csak nosztalgiázni visszajövök, 
és beülünk egy-egy helyre a környé-

ken, vagy meglátogatom az itt élő 
barátaimat. A konziba és a Zene-
akadémiára is be szoktam nézni. 
Nagyon sok minden megőrizte 
formáját gyerekkorom óta, persze 
nagyon sok épület és tér megszépült, 
modernizálták.

Szomszédjuk volt a Szomorú 
vasárnapot szerző Seress Rezső. 
Nagy hatással volt a későbbi 
zenei karrierjére?
Nem zeneileg volt rám nagy hatás-
sal, de kimondottan érdekes ember 
volt. Életében nem válhatott legen-
dává, de mint nagyon sok szerző, 
a dalain keresztül ő is tovább él.

Tavaly háromszor töltötte meg 
a Papp László Budapest Sport-
arénát. Ha jól sejtem, nem 
pihen azóta sem.
Meghatározta a tavalyi évemet a 
nagykoncert, és kétszer, rövidebb 
időszakokat beiktatva lazítottam 
utána. 

Jelenleg a stúdióban töltöm a leg-
több időmet, elkészült Oláh Ibolyá-
val a közös anyag, Rúzsa Magdival 
félig vagyunk kész a munkával. 
A Vígszínházbeli feladatok is lekö-
tötték az időmet, ezért nem vál-
laltam fellépést. De Magdival az 
Angyal mellettem című turnéval 
még több vidéki városba is ellátoga-
tunk majd, talán ősszel vagy télen 
sort kerítünk rá. Számtalan szóló 
meghívásom is van, és egyáltalán 
nem tudom, mikor és hogyan kezd-
jek bele.

A rajongók reménykedhetnek-e 
abban, hogy Karácsony János-
sal és Solti Jánossal újra egy 
színpadon áll majd?
Ez természetesen megtörténhet, de 
Somló Tamást nem tudjuk helyette-
síteni, az LGT-t nem akarjuk repro-
dukálni.

Interjú a díszpolgárral

Előadóművész, zeneszerző, 
zongorista és énekes

Forrás: pressergabor.hu – Lo©oVoX

LGT – Karácsony János, Somló Tamás,  
Presser Gábor és Laux József (Fotó: Fortepan)

Fotó: Fortepan

Presser Gábor 1948-ban született Erzsébetvárosban, a Dob utcá-
ban. Négyévesen kezdett el zongoraórákra járni, majd a Kertész 
utcai iskolában működő zeneiskolába – a Zeneakadémia fiókin-
tézményébe – nyert felvételt. Később a Bartók Konzervatórium 
hallgatója lett.

Presser-dalt először a Verebes-féle kis színtársulat mutatott be 
a körúton, az akkori Pálma cukrászda fölött működő Erzsébetvá-
rosi Művelődési Házban. 17 évesek voltak a tagok, és saját szín-
házat akartak. A Karinthy-versre írt dal ugyan nem lett híres, 
de a zeneszerző idővel igen.

Presser pár év múlva – 1968 és 1971 között – a három első klasz-
szikus Omega-bakelit – Trombitás Frédi és a rettenetes emberek, 
10000 lépés, Éjszakai országút – „főzeneszerzője” és orgonistája 
lett: Trombitás Frédi és a rettenetes emberek, 10000 lépés, Éjsza-
kai országút.

1971-ben jött létre a Locomotív GT zenekar, melynek regényes 
történetét több kiadvány ismerteti.

A zeneszerző az LGT-vel való munkálkodás közepette dalokat, 
lemezeket, lemezsorozatokat, rádiós mesejátékokat, baletteket 
és egy kis kötetnyi dalszöveget is írt.

Olyanoknak készített lemezeket, írt dalokat, mint Katona Klári, 
Zorán, Demjén Ferenc, Révész Sándor, Kentaur, Kaszás Attila, 
Kern András, Kovács Kati, Király Linda, Falusi Mariann, Oláh 
Ibolya és Rúzsa Magdi.

Első színházi darabjának zeneszerzésére (Képzelt riport egy 
amerikai popfesztiválról) a Vígszínház kérte fel, 1972-ben. Azóta 
számos musicalt, zenés színpadi művet hozott létre, csak Magyar-
országon legalább kétmillió színházjegyet „adott el”. Néhány 
cím: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról (1973), Harminc-
éves vagyok (1975), Jó estét nyár, jó estét szerelem (1977), A sanda 
bohóc (1981), A próba (balett, Állami Operaház Erkel Színháza, 
1982), A padlás (1988), Szent István körút 14. (1998), Túl a Maszat-
hegyen (Budapest Bábszínház, 2005), Magyar Carmen (2007)

Az ő kezdeményezésére indult el a magyar dal napja 2008-ban.

Díjai: Erkel Ferenc-díj (1977), Érdemes Művész (1990), Huszka 
Jenő-díj (1996), Artisjus-díj (1999), Kossuth-díj (2003), Lyra-díj 
(2004), Prima Primissima díj (2004), Pro Urbe Budapest díj (2009), 
Budapest XIII. kerületének díszpolgára (2010), Radnóti-díj (2011), 
Erzsébetváros díszpolgára (2019)
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Jók között a legjobbak

Erzsébetváros Díszpolgára

A megtisztelő 
címet idén Pres-
ser Gábor zenész, 
posztumusz pedig 
Honthy Hanna 
Kossuth-díjas szín-
művésznő, ope-
rettprimadonna 
kapta meg. Honthy 
Hanna 1893-ban 
született, élete 
az erzsébetvárosi 
Nefelejcs utca egy 
udvari lakásából 
indult. Hatalmas 
szorgalommal, 

minden lehetséges eszközzel küzdött egész éle-
tén át azért, hogy képességeihez mért szerep-
hez jusson a magyar színjátszásban. 1949-től 
a Fővárosi Operettszínház tagja lett. Itthon és 
külföldön egyaránt elismert művészként tekin-
tettek rá egyedi hangfekvése miatt.

Pro Urbe Erzsébetváros díj

Szirtes Tamás 
Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színházi 
rendező, színigaz-
gató, a kerületi 
Madách Színház 
igazgatója, aki 15 
évvel ezelőtt azzal 
a célkitűzéssel 
vette át a Madách 
Színház vezetését, 
hogy létrehozzon 
egy színvonalas 
zenés színházat. 
Tervét valóra vál-
totta: a világszín-

vonalú előadások folyamatosan teltházzal 
mennek a körúti teátrumban. A világon első-
ként rendezhette meg saját koncepciója szerint 
Andrew Lloyd Webber három musicaljét is.

Erzsébetváros önkormányzata március 13-i ünnepi testületi ülésén átadta a kerület 
legnagyobb elismeréseit. Kiosztották az Erzsébetváros Díszpolgára, a Pro Urbe Erzsébetváros, 

az Erzsébetváros Sportjáért, az Erzsébetváros Mestere, az Erzsébetváros Szent Flórián, 
valamint a Pro Artis Erzsébetváros és az Erzsébetváros Közbiztonságáért díjat.

Sándor Anna a Spinoza 
Színház alapítója, rengeteg 
magas színvonalú, kiváló 
előadást köszönhet neki 
az erzsébetvárosi közön-
ség. Hollandiában élt és 
dolgozott. Magyarországra 
2003-ban tért vissza, ekkor 
alapította meg az Erzsébet-
város fényét emelő Spinoza 
Színházat.

Gayer Ferenc zenész, 
a Budapest Ragtime Band 
vezetője, amelynek székhe-
lye mindig is Erzsébetváros 
volt. Az együttes az elmúlt 
években bejárta Európát, 
de az Amerikai Egyesült 
Államokban és Mexikóban 
is sikert aratott. A bőgős 
másik jól ismert zenekara 
a Gayer Jazz Quartet.

Pro Urbe Erzsébetváros díj posztumusz

Dobay Dezső rendező, 
színházigazgató, drama-
turg, műfordító, a kerü-
leti RS9 Színház alapítója. 
1983 és 1988 között a 
Szkéné Színházban műfor-
dítóként, dramaturgként 
és rendezőként tevékeny-
kedett, amikor 1987-ben 
Lábán Katalin rendezővel 
úgy döntöttek, hogy saját 
színházat alapítanak, mely-
nek helyszíne a Rumbach 

Sebestyén utca 9. számú ház lett, a neve pedig R.S.9. 
Stúdiószínház, melynek első előadását 1990. március 

17-én tartották. Szakmai javaslata és kitartó 
szervezése nyomán indult el 2014-ben Erzsébet-
városban a „Minden gyerek jusson el színházba!” 
elnevezésű program.

Erzsébetváros Közbiztonságáért díj

Füzesi Katalin 2011 
óta polgárőr, 2013 óta 
tagja az erzsébetvárosi 
egyesületnek. Ha kell, 
gépkocsit vizsgáztat, 
javíttat, irodabútort sze-
rez be, rendezvényeket 
készít elő, biztosítási fel-
adatokban adminisztrál, 
közös szolgálatot lát el az 
Erzsébetvárosi Rendé-
szeti Igazgatósággal és 
a rendőrséggel. Az iskolai 
prevenciós előadások, a 
különböző gyermekekkel 
kapcsolatos programok is 
az ő nevéhez fűződnek.

Aszódi Gyöngyi közte-
rület-felügyelő feladatait 
2014-óta látja el. Mun-
kája során folyamatosan 
kiemelkedően sok tér-
figyelői észlelést produ-
kál, mellyel rendkívül 
hatékonyan hozzájárul 
a közterületi szolgálatok 
munkájának segítéséhez. 
Hely- és személyismerete 
kiváló.

Feldicsko Erik közte-
rület-felügyelőt az elmúlt 
évben nyújtott átlagon 
felüli teljesítménye alap-
ján, különösen az ide-
genforgalmi szezonban 
tanúsított kiemelkedő 
helytállásáért javasol-
ták a díjra. A kiemelt 
turisztikai szezonban 
28 alkalommal teljesí-
tett túlszolgálatot Belső-
Erzsébetváros területén, 
intézkedéseivel biztosítva 
a lakosságot legjobban 
zavaró szabályszegések 
szankcionálását.

Erzsébetváros Szent Flórián díj

Csoma Boglárka a Fővá-
rosi Tűzoltóparancsnokságon 
kezdett dolgozni 1994-ben. 
2012 óta a Közép-pesti Kiren-
deltség személyzeti kiemelt 
főelőadójaként intézi a teljes 
személyi állomány, közel 300 
fő személyzeti, munkaügyi és 
szociális ügyeit. Munkája biz-
tosítja a készenléti állomány 
zavartalan szolgálatellátását, 
ezáltal az erzsébetvárosiak biz-
tonságát is.

Erzsébetváros Sportjáért díj

Sedric Watchou 2014 óta az 
Erzsébetvárosi Sportegyesület 
tagja. A magyar parasportban 
először a kerekes székes kosár-
labdázott, majd elkezdett 
foglalkozni a fekve nyomó 
erőemelő sportággal is. 2016 
óta tagja a magyar paralimpiai 
keretnek. Legfontosabb fel-
adatának tartja, hogy 2020-
ban a tokiói paralimpián kép-
viselhesse hazánkat.

Takács Tamásné 2006 óta 
tanít az Alsóerdősori Bárdos 
Lajos Általános Iskolában. 
Kiemelten kezeli a tanulók tel-
jes személyiségének fejleszté-
sét, így a testi fejlődést egyen-
értékűnek tartja az értelmi és 
pszichés fejlődéssel. Tanítvá-
nyait korcsolyázni, úszni viszi, 
iskolai sportkört vezet, sport-
versenyekre készíti fel a kisdi-
ákokat, továbbá a Kölyökatlé-
tika programot is bevezette az 
oktatásba.

Díjazottak 2019
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Erzsébetváros Szíve program
Nyitórendezvény

Aktuális
Liska Lászlót a Nefelejcs 
Óvoda futballedzőjeként a 
gyermekek lelkiismeretes 
edzéséért, a sport iránti szere-
tetre való nevelő munkájáért, 
a futball-utánpótlás sikeres 
szervezéséért, a kerületért 
végzett tiszteletreméltó mun-
kásságáért javasolták e díjra. 
A díjazását támogató petíciót 
az óvoda vezetésén kívül 75 
szülő írta alá.

Erzsébetváros Mestere díj

Kesztyűs Ferenc több mint 
25 éve erzsébetvárosi lakos. 
Olaj- és tűzzománc-kerámia 
festményeivel, valamint szil-
ikon művészfestékkel festett 
képeivel több kontinensen 
mutatkozott be, nem egy 
hazai és külföldi múzeum, 
illetve műgyűjtő őrzi műveit. 
Kidolgozta a tűzzománc-
kerámia, valamint a szilikon 
művészfestéket és ezek festé-
szeti technológiáját, amelyek 
az egyetemes festészet teljesen 
új műfajai lettek. Létreho-
zója és vezetője a Ráckevei 
Művésztábornak.

Dr. Berényi Zsuzsanna 
Ágnes nevéhez fűződik az 
apai nagyapja, Berger Márkus 
által 1899-ben alapított Első 
Magyar Tűzzománc Jelvény-
gyár története, melyet családi 
örökségként a mai napig 
működtet a Király utca 27. 
szám alatt.

Pro Artis Erzsébetváros díj

Pogány Judit generációk 
számára meghatározó színé-
szi pályát tudhat magáénak. 
Karrierjének az Örkény Szín-
házhoz köthető 14 évében is 
olyan emblematikus szerepeket 
formált meg, melyek mind egy 
nagy művész hosszú pályájának 
szakmai tapasztalatot és életis-
meretet összegző, kiemelkedő 
állomásai.

A Közép-Európa Táncszín-
ház Magyarország elsőként ala-
kult táncszínháza, mely a füg-
getlen kortárs táncegyüttesek 
között a legismertebbek közé 
tartozik hazánkban és külföldön 
egyaránt. 1997-től újra játszó-
hellyé avatták az addig csak 
próbahelyként üzemelő, a Beth-
len tér 3. szám alatt működő 
egykori színházat. A hely 2012 
januárjától újra Bethlen Téri 
Színház néven működik, mely-
ben oroszlánrészt vállalt és vál-
lal a táncszínház, többek közt 
önkormányzatunk támogatá-
sával.

Németh Zsuzsanna 1996 
óta dolgozik a VII. kerület-
ben székhellyel és próbahellyel 
rendelkező Budapesti Ván-
dor Kórussal, 2000 óta annak 
vezető karnagya. Mindig fon-
tosnak tartotta az oktatást, a 
fiatal tehetségek felkarolását, 
együtteseivel az ifjúság zenei 
nevelését megcélzó projekte-
ket is megvalósított: készített 
foglalkoztató füzetet, szervezett 
zeneszerző versenyt, létrehozta 
a Vándor Műhelyt.

Díjazottak 2019

A nyitórendezvényen felszóla-
lók egységesen hangsúlyozták 
a szemléletformálás és életmód-
váltás kiemelt fontosságát a 
szív- és érrendszeri betegségek 
kialakulásának megelőzésében. 
Az idei évre tervezett programok 
mind ezt az irányvonalat, illetve 
a szakmaközi együttműködés 
fontosságát képviselik a kerü-
leti lakosság jólléte érdekében. 
A nyitórendezvényre meghívást 
kaptak különböző érintett 7. 
kerületi intézmények vezetői, 
illetve az egészségügyi szakma 
képviselői, köztük a kerületi 
házi- és gyermekorvosok, illetve 
a Péterfy Kórház–Rendelőin-
tézet Országos Traumatológiai 
Intézet munkatársai.

A 2019 évre tervezett Erzsé-
betváros Szíve program kereté-
ben számos – a teljes kerületi 

lakosságot érintő és támogató 
– programelemet és rendezvényt 
szerveznek majd meg, az aláb-
biak szerint:

• prevenciós programok a köz-
nevelési intézményekben,

• Családok programsorozat ren-
dezvényei,

• Idősek programsorozat ren-
dezvényei,

• munkahelyi egészségfejlesztési 
programok,

• Helyi Egészség Pont kitelepü-
lések,

• városnéző séták,
• szívbarát séták a természetben,
• gyógytornász által vezetett 

csoportfoglalkozások,
• dietetikai tanácsadás,
• pszichológus által vezetett 

klubfoglalkozások.

A programok részletes leírását 
tartalmazó kiadványt a közel-
jövőben minden erzsébetvárosi 
lakos postaládájába eljuttatjuk.
A programok, illetve rendezvé-
nyek minden 7. kerületi lakos 
számára ingyenesek, azonban 
egyes események és szolgálta-
tások előzetes regisztrációhoz 
kötöttek, ezért kérjük, az aktu-
alitásokról figyelje a részletes 
tájékoztatókat az alábbi elérhe-
tőségeken:

www.bjhuman.hu
www.erzsebetvaros.hu
www.facebook.com/
erzsebetvarossziveprogram
Erzsébetváros újság 
aktuális számai

Az országos statisztikákból is ismert 

a magyar lakosság rossz szív- és 

érrendszeri állapota, és nincs ez 

másként a kerületben élők esetében 

sem. Erzsébetváros önkormány-

zata azonban eltökélt abban, hogy 

tegyen ez ellen. Ennek érdekében a 

Bischitz Johanna Integrált Humán 

Szolgáltató Központtal összefogva 

az idei évben elindítja az Erzsébet-

város Szíve programot. A program 

nyitórendezvényét 2019. április 

15-én a K11 Művészeti és Kulturális 

Központban tartották meg, melyet 

Vattamány Zsolt polgármester kö-

szöntője nyitott meg.
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Óvodák a főszerepben:
új játszótér épül

Az óvodás gyermekek 

mindennapjainak közpon-

ti részét képezi a mozgás, 

és mennyivel jobb, ha ezt 

a szabad levegőn tehetik. 

Nagy népszerűségnek 

örvendenek az új és bizton-

ságos udvarok, játszóterek, 

modern játékok, így újabb 

óvodát újít meg az ön-

kormányzat idén tavasszal.

Erzsébetváros vezetésének tervei között 
szerepelt a Dob utca–Rózsa utca sarkán 
található Csecsergő Óvoda játszóteré-
nek felújítása. A lassan 20 éve kialakí-
tott játszótér eszközei és a burkolatok 

elöregedtek, így már nem tudták azt a 
játékélményt, fejlesztést biztosítani, mint 
az önkormányzat által az elmúlt években 
renovált óvodai játszóterek.

A modernizáció első 
lépéseként tavaly 
kialakítottak egy 
kifejezetten óvodás 
gyermekeknek készült 
műfüves sportpályát. 

Az építést megelőző talajmunkák során 
észlelte a kivitelező, hogy a területen 
korábban álló lakóház bontását nem 
megfelelően végezték el: a földfelszín 
alatt a pincetömböt nem bontották el, 

és feltöltése sem volt szakszerű. Így első-
ként a terület rekultivációját, szakszerű 
feltöltését, tömörítését kellett elvégezni. 
A játszótér felújításának tervezése során 
előnyös volt, hogy kellően nagy tér állt 
rendelkezésre a különféle korcsoportok-
nak szükséges játékok elhelyezésére, így 
nem kellett kompromisszumokat kötni 
a megvalósíthatóság tervezése során.

A Csicsergő Óvodában – köszönhetően 
a már említett nagy térnek – kifejezetten 
nagy játékokat lehet elhelyezni, tulaj-
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donképpen az egész udvart bené-
pesítik majd a különféle játszótéri 
eszközök. Teljesen új, máshol még – 
ismereteink szerint – nem alkalmazott 
térjáték lesz a KRESZ-pálya, amely 
a játékok között körbefutva teszi köz-
lekedhetővé a játszóteret. 

A gyermekek itt játékos 
körülmények között 
ismerkedhetnek meg a 
jelzőtáblák, útburkolati 
jelek, közlekedési lám-
pák jelentésével, műkö-
désével.

A város vezetése mindig is kiemelt 
figyelmet fordított a közlekedők biz-
tonságának megóvására, a biztonságos 
közlekedés szabályainak elsajátítását 
pedig már óvodás korban is elő kell 
segíteni, megtanítani játékosan, az új 
tanpálya erre szolgál majd. 

A játszótér építése során a Magonc 
Óvodában már alkalmazott mód-

szernek megfelelően öntött gumibur-
kolatok készülnek, amelyek sokkal 
időtállóbbak, esztétikusabbak és 
biztonságosabbak, mint a korábban 
alkalmazott gumilap burkolatok.

A játszótér burkolatai 12 színben 
készülnek majd, kedves színka-
valkáddal ellensúlyozva a környező 
épületek tűzfalainak szürkeségét.

A kivitelezés március 
végén kezdődött, a 
munkálatok befejezése 
júliusra várható. 

A felújítás során a gyermekek szabad 
levegőn való tartózkodását biztosí-
tani tudják: az óvoda három szinten is 
nagyméretű játszóterasszal rendelke-
zik. A legnagyobb terasz rekonstruk-
cióját már idén márciusban elvégezték, 
hogy a kivitelezés során minél keve-
sebb kényelmetlenségnek legyenek 
kitéve a gyermekek. Ezzel egyidejűleg 
az egész óvodában tisztasági festést 
végeztek, így a munkálatok befejezé-

sét követően egy kívül-belül megújult 
óvoda várja majd a gyermekeket.

Ebben az évben szintén megújul majd 
a Dob és a Brunszvik Óvoda játszó-
tere, ezekről következő lapszámunk-
ban fogunk beszámolni. Az óvodai 
rekonstrukciók itt is kiegészülnek 
kisebb belső felújításokkal, a Nefe-
lejcs Óvodában pedig folytatódik 
a korábban megkezdett korszerűsítés, 
az elektromos hálózat és a burkola-
tok cseréjével, a parkolási lehetőségek 
megtartásával.

Ezenkívül átadásához közeledik 
a Vörösmarty utca 14. szám alatti 
gyermekorvosi ügyelet rendelője, 
a munkálatok hamarosan befejeződ-
nek. A felújítás során a rendelő teljesen 
megújult, a külső-belső nyílászárók 
cseréjén túl az elmúlt évtizedek-
ben megváltozott követelményeknek 
megfelelően kisebb alaprajzi átala-
kításokat is végeztek. Modern fűtési 
rendszert alakítottak ki, és új burkola-
tokat fektettek le, amelyek mind a kis 
páciensek és szüleik kényelmét fogják 
szolgálni.

2017-ben fejeződött be a Városligeti 

fasorban található Magonc Óvoda 

felújítása, ott is sikerült új, ötletes 

játékrendszert kialakítani, a manófa 

a mai napig a gyermekek kedvence.

16 17

w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2019. ápr il is 18 . Erzsébet város 2019. ápr il is 18 .w w w.erzsebet varos .hu



A lakosság hangulatáról 
az illetékes pártszervek 

tudósították a pártvezetés 
megfelelő fórumait. Az 

alábbiakban az 1989. 
április–júniusi jelentésekből 

válogattunk.
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VII. kerületi információs
és hangulatjelentések
30 évvel ezelőtt

A VII. Kerületi Pártbizottság által 
összeállított jelentés szerint ebben a 
három hónapban kilenc fontos ese-
mény befolyásolta a kerület párttag-
jainak hangulatát. Időrendben az első 
az Exxon Valdez tankerhajó bal-
esete volt, a tengerjáró ugyanis 1989. 
március 24-én Alaszka partjainál 
zátonyra futott, és ennek következté-
ben 1300 négyzetkilométer területet 
beborítva több mint 50 millió liter 
nyersolaj került a tengerbe. Két héttel 
később a K-278 Komszomolec ten-
geralattjáró negyvenkét tengerésszel 
és két nukleáris robbanófejjel süllyedt 
a mélybe. A jelentés írója így számolt 
be a közvélekedésről: „Az alaszkai 
környezetszennyezés TV-ben bemuta-
tott képsorai megdöbbentőek voltak. 
A szovjet tengeralattjáró tragédiája 
ugyancsak jelzi a mindnyájunkat 
fenyegető veszélyeket.”

Két nappal később, április 9-én újabb 
hír érkezett Oroszországból: a szovjet 
hadsereg egy békés grúziai demonst-
rációt vert le, mire a közvélemény így 
reagált: „nagyorosz sovinizmus létét 
jelzi az a tény, hogy Grúziában nem 
grúz, hanem orosz nemzetiségű kato-
naság állomásozik.”

A Kádár-hű erők legnagyobb dilem-
mája az egyre betegebb pártvezető 
1988-as pártfőtitkári felmentése, 
majd 1989. áprilisi zavarodott beszéde 
és májusi pártelnöki tisztségéből való 
felmentése, illetve a Központi Bizott-
ság április 12-i újraválasztása jelen-
tette. Érdekes módon erről a jelen-
tésekből csupán az aggodalom és az 
értetlenség cseng ki: „A közvéleményt 
váratlanul érte a KB kibővítésének, 
a Politikai Bizottság és a főtitkár 

lemondásának híre. Ez utóbbit a párt-
tagság nagyobbik része nem is értette 
meg, hiszen nem tudják, hogy ez 
az újjáválasztás miért volt fontos, és 
miért éppen most.”

A jelentéseket írók szerint az alap-
szervezetekben sokkal többet fog-
lalkoztak a KISZ április 21-i XII. 
kongresszusával – ahol a párt ifjúsági 
szervezete feloszlott –, pontosabban 
a párt romló kommunikációjával. 
„Vannak, akik egyenesen tragikus-
nak tartják pl. azt, hogy Grósz Károly 
nyilatkozik a KISZ kongresszusán, 
néhány óra múlva Németh Miklós 
telefonon cáfol, végül a rádió hely-
reigazít. Egyesek szerint nem volt 
éppen épületes dolog a Grósz Károly-
lyal lefolytatott folyosói beszélgetést 
végighallgatni. Olyan belső ügyeket 
fecsegett el a főtitkár, amelyekről 
hivatalos közleményt kellene kiadni 
(vagy hallgatni kell).”

Az év slágerei a bécsi Mariahilfer-
strasséra igyekvő magyar autókaravá-
nok voltak. A közvélemény nemcsak 
a külföldi vásárlásokat támogatta, de 
a magas vámok miatt a bűncselek-
mények elkövetését is bocsánatosnak 
tartotta. „A 45% azonban irreálisan 
magas, sarc jellegű és csempészésre 
buzdít. […] Vannak, akik szerint 
nem a Bécsben fogyasztóládát [sic!] 
vásárolni induló tehet arról, hogy 
Budapesten e cikkek nem kaphatók 
az üzletekben.”

Ekkor már a rendfenntartók kritizá-
lása is megjelent a munkahelyeken, 
illetve az erről szóló tudósítások is 
bekerülhettek a hangulatjelentésekbe. 
„A rendőrség túlkapásairól az utóbbi 

időben sok részlet került nyilvános-
ságra. Sokak szerint ez a testület lejá-
ratását szolgálja. Olyan vélemények is 
megfogalmazódnak ugyanakkor, hogy 
ha nem verekednének a rendőrök, nem 
lenne mivel »beszennyezni« ezt a fegy-
veres testületet.”

És sajnálatos módon korábban nem 
publikus szociális kérdések is napi-
rendre kerültek: „Olyan jelentést kap-
tunk, hogy – különösen önkiszolgáló 
éttermekben – idős emberek az aszta-
lon mások által otthagyott maradékot 
eszik meg.”

A semmitmondó pártszlogeneken 
túl a júniusi hónap elsőrendű hírér-
tékei a június 16-i események voltak. 
„Nagy Imre és sorstársainak temeté-
sével kapcsolatban azt jelezték, hogy 
a párt kiengedte kezéből ezt az ese-
ményt. Ennek következtében kap-
hattak szót a temetésen pártellenes 
erők is, sőt ez eredményezte, hogy 
az esemény a párttagok bűntudatát 
növelte, és győzelmi érzést keltett a 
túloldalon. Az 56-os események fel-
dolgozása még hátra van. Ez a téma 

az új közmegegyezés fontos része lesz. 
Az MSZMP-n múlt és múlik, hogy az 
ártatlan áldozatok és közönséges gyil-
kosok külön váljanak, valamint az is, 
hogy a Köztársaság téren meggyilkolt 
kommunistákat a társadalom többsége 
az 56-os események mártírjaként tart-
ja-e majd számon.”

Az újratemetésről szóló konkrét jelen-
tés a kerületi pártbizottság apparátusi 
iratai között lényegében csak a Buda-
pesti Közlekedési Vállalat alapszerve-
zetétől maradt fenn. A BKV párttit-
kára szerint tagságuk értetlenül nézte, 
hogy miért engedte ki a kezéből a párt 
a szervezést, ennek tulajdonították, 
hogy „e szituáció közepette beszeny-
nyezzék a kommunistákat. Sajnálják, 
hogy egy újabb helyzetet, lehetőséget 
hagytunk ki, sőt teret engedtünk az 
ellenzéki köröknek, ezért úgy véleked-
nek, hogy ebből nehezen képzelhető el 
nemzeti megbékélés. E következtetésre 
késztető az, hogy gúnyos, ironikus, 
bántó, közönséges és gyűlölködő sza-
vakkal illették általában a kommu-
nistákat, ugyanakkor ennek vissz-
hangja az MSZMP részéről rögtön és 

azonnal kategorikusan nem történt 
meg még a mai napig sem. Felvetődött 
továbbá, hogy a magyar nemzet való-
ban és bizonyítottan nagyszerűen tud 
lakodalmaskodni és temetni, de most 
már a megbékélés jegyében jó lenne 
a dolgos hétköznapokra koncentrálni 
a nemzet jövőjének érdekében, mert 
csak akkor lesz magyar kibontakozás. 
[…] Rendkívül irritáló és visszataszító 
volt hallani sokak véleménye sze-
rint különösen Mécs, Mérai, Rácz és 
Orbán Viktor szónoklatát […]. Nem 
kevesen úgy is vélekednek, hogy pl.: a 
FIDESZ a magyar ifjúság egészének 
nevében az indulatok szítását, a fellazí-
tást célozta meg, amely hatásvadászat 
pusztába kiáltott szó maradt.”

Az MSZMP utolsó évének hangulat-
jelentéseit tartalmazó levéltári dobozt 
kézbe véve jelzésértékű, hogy bár az 
információs jelentések számára a dosz-
sziékat a július és december közötti 
időszakra előre feliratozták, a rend-
szerváltás örök mementójaként azok 
már üresek maradtak.

Rácz Attila

A Mariahilfer strasse. Fotó: Wikipedia
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Megválasztotta új elnökét
a Budapesti Zsidó Hitközség

SportEg
yh

áz

Mester Tamás, aki Ács Tamás lekö-
szönő elnököt váltja a legnagyobb 
magyarországi taghitközség élén, 
1967-ben született Budapesten. 
Nagyszülei ortodox zsidók voltak, 
ám szülei már a neológ irányvonal-
hoz csatlakoztak. Az új elnök üzleti 
területen szerezte felsőfokú végzettsé-
gét, 1996 óta vezeti saját marketinges 
cégét, és 2003 óta egy lap- és könyv-
kiadó, nyomdai előkészítő cég mar-
ketingigazgatója is egyben, miközben 
több mint két évtizede képviseli a 
Nagyfuvaros utcai zsidó közösséget a 
Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH), 
illetve a MAZSIHISZ közgyűlésein. 
2015 óta a BZSH elöljárósági tagja, 
vezető elöljárója, illetve 2016-tól a 
MAZSIHISZ vezetőségének is tagja. 
Mindemellett az Alapítvány a zsidó 
jövőért elnevezésű szervezet elnöke-
ként tesz „a 150 esztendős magyar 
neológia vallási, tudományos, okta-
tási és szociális hagyományainak, 
rendszerének őrzéséért, továbbadá-
sáért”. A sokoldalú új küldött jártas 
a vízi sportokban is: 2011 óta a saját 
alapítású Maccabi VAC vízilabda 
szakosztály vezetője és játékosa.
Az új elnök megválasztásához levélben 
gratulált Heisler András, a MAZSI-

HISZ elnöke, aki kifejezte reményét 
az iránt, hogy a magyar neológia jövő-
jének építése mint közös cél előse-
gíti majd az elkövetkező időszakban 
a hatékony együttműködést. Köves 
Slomó, az Egységes Magyarországi 
Izraelita Hitközség vezető főrabbija 
szintén levélben küldte meg jókívánsá-

gait, hangsúlyozva a zsidó közösségek 
gyarapodásának és zavartalan együtt-
működésének jelentőségét, valamint a 
párbeszéd és az építő viták fontosságát.

Mester Tamás elnöki megbízatásához 
Vattamány Zsolt polgármester is gra-
tulált, és sok sikert kívánt!

7. kerületi lakosoknakjelentős kedvezménytbiztosítunk a nevezési
díjból!

7. kerületi Futó- és Gyaloglónap
Fuss egy gyors 5 kilométert a Városligetben!

Hozd el a családodat, élvezzétek az őszi Városliget hangulatát, sportoljatok 
és pihenjetek! Minden résztvevő emblémázott pólót és befutócsomagot kap!
A jótékonysági futónap védnöke: Vattamány Zsolt polgármester

Időpont: 2019. május 4.

Helyszín: Városliget, Konrád Adenauer út

Távok, rajtok:
• 15:15 3×1507 méteres váltó
• 16:30 1507 méteres futás
• 16:33 1507 méteres gyaloglás
• 17:30 5007 méteres futás

Kedvezményes nevezés: 2019. május 2-ig

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

7. kerületi lakosoknakjelentős kedvezménytbiztosítunk a nevezési
díjból!

7. kerületi Futó- és Gyaloglónap
Fuss egy gyors 5 kilométert a Városligetben!

Hozd el a családodat, élvezzétek az őszi Városliget hangulatát, sportoljatok 
és pihenjetek! Minden résztvevő emblémázott pólót és befutócsomagot kap!
A jótékonysági futónap védnöke: Vattamány Zsolt polgármester

Időpont: 2019. május 4.

Helyszín: Városliget, Konrád Adenauer út

Távok, rajtok:
• 15:15 3×1507 méteres váltó
• 16:30 1507 méteres futás
• 16:33 1507 méteres gyaloglás
• 17:30 5007 méteres futás

Kedvezményes nevezés: 2019. május 2-ig

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

7. kerületi lakosoknak
biztosítunk a nevezésidíjból!

a tavaszi Városliget hangulatát, sportoljatok

2019. március 28-án tartották meg a Budapesti Zsidó Hitközség küldöttjeinek közgyűlé-
sét, amelyen megválasztották a hitközség új elnökét, Mester Tamást, a Nagyfuvaros utcai 
körzeti küldöttet.

Boldog 
Pészachot 
kívánunk!
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Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a képviselő-testü-

let a 2019. március 12-én megtartott rendkívüli ülésén az 

alábbi rendeleteket alkotta:
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 3/2019. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 

tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbe-

adásáról szóló Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormány-

zata Képviselő-testületének 12/2012. (III.26.) önkormányzati rendelete 

módosításáról

(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Hatályba lép: 2019. április 1.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2019. (III.22.) önkormányzati rendelete parkolóhelyek és 

rakodóhelyek megváltásáról, közcélú parkolóhelyekről

(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Hatályba lép: 2019. június 1.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 5/2019. (III.22.) önkormányzati rendelete Budapest Fővá-

ros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelete az Erzsébetvárosban élő ifjú, 

idős és nagykorú állampolgárok köszöntéséről szóló rendelet módosításáról

(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Hatályba lép: 2019. március 23.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képvi-

selő-testületének 6/2019. (III.22.) önkormányzati rendelete a köznevelési 

intézményekbe járó tanulók részére biztosított térítésmentes, illetve ked-

vezményes juttatásokról, valamint az erzsébetvárosi fiatal tehetségek támo-

gatásáról szóló 25/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról 

(17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Hatályba lép: 2019. március 23.

Zöldhályogszűrés a Péterfy kórházbanKedves Erzsébetvárosiak!
Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, és szeretettel  meghívjuk Önöket a Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet Szemé-szeti Szakrendelőjében kezdeményezett ingyenes zöldhályogszűrésre.  A vizsgálat fájdalommentes, és csak néhány percet vesz igénybe.A glaucoma (zöldhályog) a látóideg rostjainak fokozatos pusztulásával járó betegség. A károsodás okozója az esetek többségében a megemelkedett szemnyomás, amely az idegrostok működését, anyagcseréjét hátrányosan befolyásolja. Azért van szükség a szűrővizsgálatra, hogy a magas szemnyo-más még azelőtt kiderüljön, mielőtt kialakulnak a maradandó károsodások.A kezelés hiányának következményei, a szövődmények megjelenése, a keze-lés elmaradása a glaucomás károsodások előrehaladását, a látás visszafordít-hatatlan romlását, legrosszabb esetben elvesztését vonja maga után.A vizsgálat helye:

Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet Szemészeti szakrendelő (Péterfy Sándor utca 8., 1. emelet, 137-es ablak)
A vizsgálat ideje:
2019.05.06-tól 2019.05.09-ig (hétfőtől csütörtökig 12.00–13.30 óra között)2019.05.10-én  (pénteken 12.00–16.00 óra között)Személyi igazolványt, lakcímkártyát, TAJ kártyát szíveskedjenek magukkal hozni, és a vizsgálat előtt bemutatni!

ÖNÖKÉRT VAGYUNK!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS a társasházak bejárati kapujába  
szerelt mozgásérzékelő lámpák led fényforrásokra való  

cseréjére, valamint új rendszerek létesítésére vonatkozóan

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 
pályázatot ír ki az Erzsébetváros közigazgatási területén lévő 
társasházak és lakásfenntartó szövetkezeti házak számára bejá-
rati kapu(k) és kapualj(ak) felújítási munkáinak támogatására 
a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. 
(II.18.) számú önkormányzati  rendelet alapján.

A pályázók kizárólag az önkormányzat közigazgatási területén 
lévő társasházak és lakásfenntartó szövetkezeti házak lehetnek. 
Amennyiben a társasházban gazdasági tevékenységet folytató 
cég/ek tulajdonjoggal bír/nak, úgy – a közös képviselő nyilatko-
zata alapján – a megítélt támogatásból a tulajdoni hányadra jutó 
összeg levonásra kerül.
A pályázatot a társasházak a társasházak bejárati kapujába szerelt 
mozgásérzékelő lámpák led fényforrásokra való cseréjének, vala-
mint új rendszerek létesítésének támogatására lehet benyújtani.

Műszakilag elkülöníthető, még meg nem kezdett munkákkal 
lehet pályázni. 
A jelen pályázati felhívásra való jelentkezés nem zárja ki az 
önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat által meghirde-
tett egyéb társasházi pályázaton való részvételt.

Egy társasházra eső támogatás mértéke a tárgyévben: a társas-
ház által elfogadott felújításra vonatkozó költségvetés legfeljebb 
50%-a, de maximum 100 000 Ft, azaz Százezer forint.

A pályázati felhívás és mellékletei beszerezhetőek a Polgármes-
teri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáin (1073 Buda-
pest, Erzsébet krt. 6., 1076 Budapest, Garay u. 5., Klauzál téri 
csarnok) vagy letölthetőek az önkormányzat honlapjáról (www.
erzsebetvaros.hu).
A pályázatot benyújtani 2019. március 18.  napjától a költség-
vetési keret felhasználásáig, de legkésőbb 2019. november 30-ig 
lehet.
Részletek és további információk a www.ezsebetvaros.hu oldalon 
elérhetők.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
kapufigyelő rendszer kialakítására 2019.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága pályázatot ír 
ki a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormány-
zata 2019. évi költségvetésében e célra rendelkezésre álló 1 millió 
forint erejéig
kapufigyelő rendszer kialakítására.
A pályázaton részt vehetnek a VII. kerület közigazgatási terüle-
tén lévő:
• társasházak,
• lakásszövetkezetek (a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi 

CXV. tv. 2. § (1) bek.),
• önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek esetében azok 

kezelője,
• háziorvosi rendelők és önkormányzati intézmények,
• egyházak.
A pályázat célja a kerületben élők biztonságérzetének, a kerület 
közbiztonsági helyzetének javítása.
A pályázati felhívás és mellékletei beszerezhetőek Budapest 
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatala 
ügyfélszolgálatain (Erzsébet krt. 6.; Garay utca 5.; Akácfa u. 
42–48.) vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról (www.
erzsebetvaros.hu).
A pályázati anyag benyújtási határideje: 2019. május 6., a határ-
időn túl benyújtott pályázatok érvénytelenek.
Minden további információ megtalálható a www.erzsebetvaros.
hu oldalon.

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 belső-erzsébet városi irodájában  
(Király utca 21., bejárat a Kazinczy utca felől) lehetőség  
van személyesen bejelentést tenni.
e-mail: info@erzsebetvarosipolgarorseg.hu

BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság

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

Rendőrségi hírek
Két autó és egy rendőrautó 
ütközött Erzsébetvárosban
A rendelkezésre álló adatok szerint 2019. március 27-én, 16 óra 
10 perckor egy autó és egy rendőri jelleggel ellátott szolgálati gép-
kocsi ütközött össze Budapest VII. kerületében, a Dózsa György 
út és a Damjanich utca kereszteződésében. Az ütközést követően 
egy harmadik autó nekiütközött a rendőrautónak. A balesetben 
az elsődleges információk szerint ketten megsérültek.

A műszaki mentés és a helyszínelés idejére a rendőrök a Dózsa 
György úton a Hősök tere irányába egy sávot, az Ajtósi Dürer sor 
irányába két forgalmi sávot lezártak. A forgalom rendőri irányítás 
mellett haladt.

Kérjük, fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek!

Tetten érték a rongálókat
A budapesti rendőrök elfogták azt a két férfit, akik festékszóróval 
a járdára feliratokat fújtak Erzsébetvárosban.

Az erzsébetvárosi térfigyelő központba 2019. március 20-án 11 óra 
10 perckor érkezett bejelentés, hogy két férfi festékszóró flakonnal 
Budapesten, a VII. kerületi Kazinczy utcában több helyen is angol 
nyelvű feliratokat fújt a járdára. A rendőrök a bűncselekmény 
elkövetése közben tetten ért két férfit elfogták, és előállították a 
kerületi rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki 
őket, és kezdeményezték bíróság elé állításukat.

Ellenük rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt folyik az eljá-
rás, szabadlábon védekeznek. A több mint 50 helyen kifújt felira-
tokkal okozott kár értéke közel 500 ezer forint.

Szökés miatt keres-
sük Dardos Jánost
Engedély nélkül távozott budapesti tartóz-
kodási helyéről a 32 éves férfi.

A Budapesti Rendőr-főkapitány-
ság VII. Kerületi Rendőrkapitánysága 
01070/778/2019. bűnügyi számon folytat 
eljárást fogolyszökés miatt Dardos János 
ellen.

A rendelkezésre álló 
adatok szerint a 32 
éves Dardos János 
az elrendelt bűnügyi 
felügyelet alól 2019. 
március 21-én kivonta 
magát, és ismeret-
len helyre távozott. 
A felkutatására tett 

rendőri intézkedések ezidáig nem vezet-
tek eredményre, ezért a nyomozó hatóság 
elrendelte körözését.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. 
Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki 
a fényképen látható Dardos Jánost felis-
meri, tartózkodási helyével kapcsolatosan 
információval rendelkezik, akár névtelen-
sége megőrzése mellett is tegyen bejelen-
tést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 
„Telefontanú” zöldszámán, a 107 vagy 112 
központi segélyhívó számok valamelyikén.
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Május elsején nyit az ideiglenes
játszótér a Ligetben

Már zajlik a Városligetben Magyar-
ország legnagyobb és legkorszerűbb 

játszóterének kialakítása, amely 2019 
őszétől biztonságos környezetben, 

integrált és korosztályokra bontott 
játékelemekkel várja a gyermekeket és 

szüleiket. Annak érdekében, hogy az 
építkezések ideje alatt se maradjanak 

játszótér nélkül a kicsik, a Városliget 
Zrt. egy ideiglenes játszóteret alakít ki 
a Liget egy védett, a tömegközlekedés-
től távolabb eső, mégis könnyen meg-

közelíthető részén.

ÁPRILIS
Keddenként 18.00–21.00
Festőiskola felnőtteknek

23. kedd
¡ 18.00–
Hegyi Barbara: ABRAKA BABRA című könyvének 
bemutatója 

24. szerda
¡ 18.00–19.00
Stressz-oldó, GONG-HANGJÁTÉK

27. szombat
¡ 17.00–
Crossover Budapest#2 – zenés, közösségi versfel-
olvasás (Galéria)
¡ 18.00–
Kollár-Klemencz László zenés irodalmi estje

Minden csütörtökön 
¡ 10.00–11.30
Senior jóga 

MÁJUS
2. csütörtök
¡ 18.00–
Cselló XXL 2.0 – Rohmann Ditta csellóművész zene-
akadémiai osztályának különleges koncertje

9. csütörtök
¡ 11.00–
„Utazó” teaház 

13. hétfő
¡ 18.00–
Görög Ibolya, Magyarország első számú protokoll 
szakemberének előadása

17. péntek 
18.00–
Tango – Kamarakoncert a Volver la Vida együttes 
közreműködésével

20. hétfő 
19.00–
Bernáth Dániel képzőművész kiállításmegnyitója 

25. szombat 
17.00–
Crossover Budapest#3 – zenés, közösségi versfel-
olvasás (Galéria)

29. szerda 
18.00–19.00
Stressz-oldó, GONG-HANGJÁTÉK

31. péntek 
19.00–
Love Is Here to Stay – a Karosi Júlia Quartet Gersh-
win-lemezbemutatója

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

2019. április–május havi programok
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Ivókút

Építési forgalmi sáv

Gyalogos forgalom Kerékpáros forgalom

Építési terület

Ideiglenes játszótér Kertem

wc

wc

Ivókút

Építési forgalmi sáv

Gyalogos forgalom Kerékpáros forgalom

Építési terület

Ideiglenes játszótér Kertem

Az ideiglenes játszótér részben napos, részben árnyas, több mint 
1000 négyzetméteres területre, a Kertem és a Királydomb közé, 
a 70-es troli Olof Palme sétány megállója közelébe kerül. Ez 
a terület a korábbi játszótértől mintegy 5 perces sétára található. 
Az ideiglenes játszótér köré kerítés épül, így jól elkülönül a kutyá-
sok által használt területtől, és a gyermekek számára is biztosítja 
a zavartalan játékot. A Városliget Zrt. megvizsgálja és biztosítja 
a talaj megfelelő higiéniai állapotát, és a játszó elemek alá esésvé-
delmi homokot helyez el. 

Az ideiglenes játszótér olyan területen kap majd helyet, amely 
megfelel a jogszabályi előírásoknak, közel esik a lezárt játszó-
térhez, a közelében víz és illemhelyek is vannak, de az építke-
zések vagy parkfejlesztési munkálatok sem zavarják. A játszó-
tér közvetlen közelében két illemhely található, az egyik a 2018 
őszén átadott sportpályáknál, a másik az Olof Palme sétány és 
a Dvorzak sétány kereszteződésében helyezkedik el. Ivókutat 
az Olof Palme sétány és a Paál László utca találkozásánál talál 
a látogató. A kényelmes használat érdekében a területre padokat 
és hulladékgyűjtőket helyez el a kivitelező. 

A területre olyan játékelemek kerülnek, melyeket a gyerekek 
korábban is használtak a városligeti játszótéren. A régi játszótérről 
felújítás és újraminősítés után átkerül a forgó bogrács, a kakukk 
mérleghinta, a kerti asztalkák, a kétüléses hinta, mely lapülőkével 
és bébi ülőkével is használható, emellett a játszóházikót és a haty-
tyúhintát is újra birtokba vehetik majd az apróságok. Egyetlen új 
játszóelemmel, a Galaxy Multiclimber eszközzel bővül a játszótér, 
ami mászókaként és csúszdaként is funkcionál majd.

Az ideiglenes játszóteret májustól 1-jétől lehet birtokba venni, 
míg az új Nagyjátszótér szeptemberre készül el. A Városliget Zrt. 
az ideiglenes játszóteret a Nagyjátszótér átadása után visszaállítja 
eredeti állapotára füves, fás területté. 

A Ligetben zajló építkezések ideje alatt a gyalogos és kerék-
páros közlekedés továbbra is zavartalan marad, de kérjük, hogy 
a balesetek elkerülése érdekében fokozott figyelemmel közleked-
jenek. 

ÁPRILIS
23. kedd  
¡ 18.30–20.00 
Mesés Keddek Klub – Mese-estek felnőtteknek 
Boros Luca alkotó-fejlesztő meseterapeutával

Szerdánként 
¡ 9.00–10.00 
3-1-2 KLUB: MERIDIÁN TORNA 

24. szerda
¡ 11.00–12.00 
Zumba Gold Klub – Időseknek
¡ 19.00
MANHITI Tánc- és Dobcsapat: BÉKEKÖTÉS – Tahiti 
tánc-show

25. csütörtök 
¡ 19.00–
Rádió Bézs Estek 2. – nyilvános műsorfelvétel

26. péntek
¡ 20.00 –
ELLA FITZGERALD-est a KELEMEN ANGELIKA JAZZ 
QUARTETTEL

MÁJUS
szerdánként  
¡ 9.00–10.00 
3-1-2 KLUB: MERIDIÁN TORNA

14. kedd 
¡ 20.00–
Richie & the Mops: Madaram c. koncert

16. csütörtök 
¡ 20.00–
Lélekcsönd – Demény Péter, Salat Lehel, Márkos 
Albert

17. péntek
¡ 20.00–
Polyák Lilla koncertje

21. kedd 
¡ 18.30–20.00 
Mesés Keddek Klub – Mese-estek felnőtteknek 
Boros Luca alkotó-fejlesztő meseterapeutával

22. szerda 
¡ 11.00–12.00
Zumba Gold Klub – Időseknek

22. szerda 
¡ 20.00–
Budapest Ragtime Band koncert

23. csütörtök 
¡ 19.00–
Rádió Bézs Estek 3. – nyilvános műsorfelvétel. Hullan 
Zsuzsa vendége: Zorán

28. kedd 
¡ 18.00–
Kalmár Pál festő- és üvegművész kiállításának 
megnyitója

31. péntek 
¡ 20.00–
Megmondalak!? – színházi előadás a gyermekkori 
zaklatásról – főszereplő: Koltay Róbert

Cím: 1075 Budapest, Király utca 11.
e-mail: k11@eromuvhaz.hu • Tel.: 06 (1) 788-8139

MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS  
KÖZPONT 2019. április–május havi programok

ÁPRILIS
25. csütörtök 
¡ 18.00–
Csányi5-MAZSIKE-ZSER Klub közös film klubja – 
Határidős esküvő (izraeli film, 2016)

28. vasárnap 
¡ 16.00– 
Vendégkönyv – A Kibic Magazin Irodalmi Szalonja  

MÁJUS
8. szerda 
¡ 17.00– 
Főzzünk Fűszeres Eszterrel!

9. csütörtök 
¡ 18.00– 
Zsidó nők és szalonjaik – Lehrer Éva előadása

12. vasárnap 
¡ 10.00–
Gasztroséta Fűszeres Eszterrel 
¡ 15.00–
Erdélyi Lajos fotográfus kiállításának megnyitója

14. kedd 
¡ 18.00– 
Con Spirito koncert 

15. szerda 
¡ 18.00–
Sokarcú zsidó történelem 
A legenda – A szegedi diák-Hamlet története, 2011, 
rendező: Radó Gyula

16. csütörtök 
¡ 18.00– 
30 évvel később – Zsidó élet Magyarországon a 
rendszerváltás után – Zsidó oktatás  
A beszélgetéseket Borgula András, a Gólem Színház 
művészeti vezetője moderálja

22. szerda 
¡ 18.00 – 
Csányi5-MAZSIKE-ZSER Klub közös filmklubja
Válólevél (Gett), izraeli film, 2014

23. csütörtök 
¡ 18.00– 
Zsidó különlegességek 
Szunyogh Szabolcs író, újságíró előadássorozata 
Silberstein rabbi

26. vasárnap 
¡ 16.00– 
Vendégkönyv – A Kibic Magazin Irodalmi Szalonja
beszélgetés – főzés – kóstoló – felolvasás

29. szerda 
¡ 18.00–
Sokarcú zsidó történelem – Visszatekintés a 20. 
század sorsfordító magyarországi eseményeire
Arctalan árnyak, 2010, rendező: Radó Gyula

30. csütörtök 
¡ 17.00–
Córeszláda – Für Emil képzőművész kiállítás-
megnyitója

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

2019. április–május havi programok
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Kastélyok berendezéséhez 
vásárolok bútorokat, festmé-
nyeket, ezüstöket, porcelánokat, 
bronzokat, antik órákat stb., 
teljes hagyatékot, első vevőként 
legmagasabb áron. Kiszállás díj-
talan. Üzlet: Ráday utca 6., Tel.: 
06 (20) 280-0151; e-mail cím: 
herendi77@gmail.com

TÁRSASHÁZAK közös képviselete 
költségcsökkentéssel, hátralékke-
zeléssel, naprakész könyveléssel. 
Egyéni vállalkozóként, jogász 
végzettséggel, húszéves közigaz-
gatási gyakorlattal, OKJ vizsgával, 
tiszta erkölcsi bizonyítvánnyal. 06 
(20) 921-4419

Fogsorkészítés, javítás. Szükség 
esetén házhoz megyek. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 06 (20) 980-
3957

Vasalónőt keresünk harmadik 
kerületi központunkba! Jelentkez-
het nyugdíjas vagy férfi is. Tel: 06 
(30) 313-5590

Orvos házaspár venne kisgyer-
meke részére idős hölgytől, úrtól 
lakást holtig tartó haszonélvezet 
megtartása mellett. 06 (20) 326-
1345

Kéménybélelés, kondenzációs 
kazánok bekötése, szerelt ké-
mény építés, szakvélemény ügy-
intézés. Tel: 06 (20) 327-1888

Nyilvános wc-be részmunka-
idős, nyugdíjas munkatársat fel-
veszünk. Tel.: 06 (20) 270-7161

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

Vízszerelés, villanybojlerek 
vízkő telenítése, javítása, fürdő-
szobák, wc-k javítása, felújítása, 
szerelvények cseréje, felszere-
lése, anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 
(30) 447-3603

Éttermünk takarítókat, felszol-
gálókat és konyhai kisegítőket 
keres. Telefon: 06 (30) 9627985, 
e-mail: 9627985@163.com, Cím: 
Budapest, VIII. kerület, Orczy tér, 
Aranytál étterem

Faablakok felújítása, thermo-
üvegcsere, szigetelés, festés, 
mázolás megrendelhető: 06 (70) 
279-1876

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

Gyűjtő venne bélyeggyűjte-
ményt, régi postai képes levele-
zőlapot. Tel: 06 (20) 522-5690, 
06 (1) 322-8439

Agilis kolléganőket (akár nyug-
díjas is) felveszünk telefonos 
irodai munkára, jó kommunikációs 
készséggel 100 000 Ft+jutalék 
bérezéssel. Érdeklődni a  06 (30) 
529-6446-os számon lehet.

Közös képviselő társasházak keze-
lését vállalja korrekt áron, megbíz-
ható munkával. Kapuváry Eszter 
06 (70) 627-3494

Papír- és fémpénzt, bélyeget, 
képeslapot, papírrégiséget, régi-
ségeket vásárolunk és árverésre 
átveszünk. VI., Andrássy út 16. 
Tel.: 06 (1) 266-4154, Nyitva: 
h-sz: 10–17, cs: 10–19

Szakszerű kivitelezésessel vál-
laljuk lakása felújításának teljes 
körű kivitelezését A-Z-ig! Kérem, 
keressen bizalommal a 06 (20) 
627-8214 mobilszámon, akár 
hétvégén is!

Központi Statisztikai Hivatal 
számára készülő lakossági adat-
felvételekhez kérdezőbiztosokat 
keresünk Budapest kerületeibe. 
Jelentkezni a hr@statek.hu e-mail 
címen lehet.

Ingatlanirodánk eladó buda-
pesti lakásokat/házakat keres 
ügyfeleinek. Gyorsan vevőt 
hozunk, jutalék 3%, ügyvéd 
ingyenes. Ismerősének lakása 
eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot 
kap! Laurus Ingatlan, Tel.: 06 (20) 
960-0600

Kertépítés-telekrendezés! Met-
szés, permetezés, favágás, gye-
pesítés, térkövezés, kerítésépítés, 
tereprendezés, egyéb kertészeti 
és kőműves munkák reális áron. 
www.telekrendezes.hu, telefon: 06 
(20) 259-6319, 06 (1) 781-4021

Pénzt adok! Életjáradékot 
kötnék ottlakás nélkül, lein-
formálható vagyok. Vissza-
hívom! Köszönöm! H.B. Tel.: 
06 (20) 528-2532

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

a kerület kis-és nagygyermekes családjait egy zártkörű színházi előadásra. 

IDŐPONT: 2019. május 17. (péntek), 14:00
Gyülekező: 13:30

HELYSZÍN: Budapest Bábszínház, Ország Lili Stúdió
1062 Budapest, Andrássy út 69.

AZ ELŐADÁS: HOPPÁ-HOPPÁ
A belépés díjtalan, azonban előzetes regisztrációhoz kötött!

(A jelentkezőknek kerületi lakcímkártyával kell rendelkezniük!)
A férőhelyek limitáltak, a részvételt a jelentkezések 

sorrendjében tudjuk biztosítani.

A programmal kapcsolatban bővebb információt kérni, illetve regisztrálni 
a Humán Szolgáltató Központ Projekt Irodájának munkatársainál lehet az alábbi 
elérhetőségeken: TEL.: 06 1/283-4891, E-MAIL: projektcsoport@bjhuman.hu

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Az Erzsébetváros Szíve Program keretében megvalósuló rendezvény

INGYENES SZÍNHÁZI ELŐADÁS 
A CSALÁDOK PROGRAMSOROZAT KERETÉBEN

MEGHÍVÓ

A rendezvényen résztvevő személyek a részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az adatkezelő 
kép- és hangfelvételt készítsen, 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.

13. ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR 
ZARÁNDOKLAT

„Nagyasszonyunk , hazánk reménye!”

hazánkért, Budapestért,
Budapest körül,

9 szakaszban

Budapest,
2019. május 11.

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

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 Mária 
Szeplőtelen Szíve-templom 18:30 19:00

8 8:30 9:00 Rákoskeresztúr Pestszentlőrinc Mária 
Szeplőtelen Szíve-templom 18:30 19:00

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

GEOCACHING
KERÜLETI KINCSKERESŐ JÁTÉK

EZ A JÁTÉK NEKED SZÓL, HA
- szereted a rejtvényeket

- szeretnéd elnyerni a nagy értékű fődíjat
- VII. kerületi iskolába jársz

A JÁTÉKRÓL RÖVIDEN:
A geocaching (ejtsd: geokesing) egy olyan játék, ami a kincskeresés ősi szenvedélyére alapozva 

egyesíti a modern technikát a természetjárással és az ismeretterjesztéssel.
A játék lényege, hogy okostelefon vagy GPS készülék segítségével, földrajzi koordináták alapján 

kell megkeresned bizonyos helyszíneket, ahol úgynevezett „geoládák”-ra lelhetsz.

MIÉRT ÉRDEMES ELINDULNI?
A játék önmagában is izgalmas, ezen kívül pedig értékes nyereményekben is részesülhetsz! 

Minden geoládában apró ajándékot rejtettünk el számodra, és egy nagy értékű nyereményt 
is kisorsolunk azok között, akik mind az 5 geoládát megtalálták!

A FŐNYEREMÉNY: Varázsdoboz Játszóház bérlet és vásárlási utalvány 
egy budapesti sportboltba

A JÁTÉK IDŐPONTJA: 2019.05.20.-2019.06.20
JELENTKEZÉS KEZDETE: 2019.05.13.

A játék részleteit tartalmazó szórólapot kérd osztályfőnöködtől, keresd fel honlapunk, vagy 
a Humán Szolgáltató Projekt Irodájának munkatársait az alábbi elérhetőségeken:

WEB: bjhuman.hu/geocaching, TEL.: 06/1 283 4891, E-MAIL: projektcsoport@bjhuman.hu

Az Erzsébetváros Szíve Program keretében megvalósuló rendezvény.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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A

ÁPRILIS 24. SZERDA, 19 ÓRA
Jegyek: 1500 Ft   |   Jegyek kaphatók: www.jegy.hu és a helyszínen

című tahiti táncelőadását

BEATLES DALOKTÓL
A JAZZ ÖRÖKZÖLDEKIG

ELLA FITZGERALD EST 
A KELEMEN ANGELIKA 
JAZZ QUARTETTEL ÁPRILIS 26. PÉNTEK 

20 ÓRAJEGYEK: www.jegy.hu oldalon és a helyszínen  |  500 Ft

KELEMEN ANGELIKA ÉNEK
RÁTONYI RÓBERT ZONGORA
GAYER FERENC BŐGŐ
WESZELY JÁNOS DOB

Jegyek kaphatók: elővételben a jegy.hu 
és a helyszínen: 1000 Ft
az előadás napján a helyszínen: 1500 Ft

K11 MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT
1075 Budapest, Király utca 11.   |   tel.: 06 1 788 8139

www.k11.hu  |  www.facebook.com/k11erzsebetvaros
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