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Nyertes Zsuzsa és Szóka Júlia „Egy szőke, egy fekete” című előadásával szórakoztatta az ERöMŰVHÁZ közönségét 
az Idősek Napja alkalmából. Nyertes Zsuzsa lapunknak elmesélte, hogy miért hisz a nevetés erejében, hogy őt mi és ki 
kacagtatja meg minden alkalommal, és hogy miből merít erőt az élethez. A színésznő legnagyobb vágyáról is mesélt, 
melyben unokák is szerepelnek.
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„Az idősek éve elnevezés sem 
lenne túlzás nálunk”
Interjú Vattamány Zsolttal

Honnan ered az ötlet, hogy 
a 7. kerületben Idősek Napja 
helyett Idősek Hónapját tartsanak?
Október elsején van az idősek világnapja, 
mely az idős emberekre, az ő tiszteletük 
fontosságára hívja fel a figyelmet. Azt 
szerettük volna, hogy Erzsébetváros-
ban ne csak egy napig, hanem egy egész 
hónapig tartson az ünnepi programso-
rozat, mely mára már hagyománnyá vált 
a kerületben. Egyébként úgy vélem, az 
idősek éve elnevezés sem lenne túlzás 
nálunk. Egész évben különös figyelmet 
szentelünk ennek a korosztálynak, legyen 
szó szociális juttatásokról, szolgáltatá-
sokról vagy éppen a nekik szóló szabad-
idős és egészségmegőrző programokról. 
A nyug díjasok, szépkorúak élethelyze-
tükből adódóan egyedül maradhatnak 
problémáikkal, kiszolgáltatottá válhat-
nak. Úgy vélem, 

egy jól működő közösség-
nek erkölcsi kötelessége,
hogy gondoskodjon idős
tagjairól.

Milyen intézkedéseken keresztül 
tudnak segítséget nyújtani?
A szociálisan vagy egészségügyi helyze-
tüknél fogva rászorulókat elsősorban a 

Humán Szolgáltató Központ, valamint 
az illetékes szakiroda tudja eligazítani 
abban, hogy pontosan milyen ellá-
tásokra, szolgáltatásokra jogosultak. 
A gyógyszertámogatás, a házi segítség-
nyújtás vagy éppen a bentlakásos ott-
honok adta lehetőségek számos kerületi 
szépkorú részére teremtik meg a méltó 
időskor feltételeit. Az aktívabb nyug-
díjasoknak pedig – akikből szerencsére 
nagyon sok van a kerületben – állandó 
programokat szervezünk egész évben.  
A teljesség igénye nélkül: szekszárdi 
borkóstolóra, dunai sétahajózásra, vidéki 
disznótorra invitáljuk őket, Ki mit tud? 
vetélkedőt és táncversenyt is szervezünk 
nekik, tanfolyamokon, kiállításokon, elő-
adásokon vehetnek részt a Humán Szol-
gáltató Központ szervezésében. A prog-
ramok létszámkerete évről évre nő, ez 
jól mutatja, hogy egyre többen kapnak 
kedvet a közös kimozduláshoz. Mind-
ezek mellett évek óta nagy hangsúlyt 
fektetünk az egészségmegőrzésre. Idén 
először kihelyezett szűrőnapokat szervez-
tünk, amelyek lényege, hogy mindenki 
a lakóhelyéhez közel tudjon részt venni 
a legfontosabb vizsgálatokon.

Miért tartják ennyire fontosnak 
a közös programokat?
Számos alkalommal tapasztaltam, hogy 
egy közös program, egy jó beszélgetés 

vagy egy finom ebéd a barátokkal renge-
teg pozitív energiával tölti fel az időseket 
is. Sokuknak távol él a családja, és már 
a munkába járás sem tölti ki a minden-
napjaikat, esetleg valamilyen betegség 
is nehezíti az életüket. Nagyon sokat 
számít ilyenkor egy jó szó, egy hasznos 
tanács, amely megnyugtatja őket, segít 
nekik eligazodni a mai rohanó világban. 
Ha a nagyszüleimre gondolok, nekik 
mindig az okozta a legnagyobb örömet, 
ha a család összegyűlt, fiatalok és idősek 
együtt lehettek egy nap erejéig. Szeret-
nénk, ha az erzsébetvárosi idősek is azt 
éreznék, hogy itt, a kerületben egy nagy 
családhoz tartoznak. Hozzánk bármikor 
fordulhatnak, és azon dolgozunk, hogy 
ez így is maradjon.

Rekordszinten a lakásárak
A lakásárak még soha nem voltak ilyen magasak 
Magyarországon, emögött leginkább Budapest 
drágulása áll. A főváros több kerületében az elmúlt 
évek alatt közel duplájára emelkedtek a lakásárak, és 
jelenleg is – inflációval korrigálva – rekordmagasan 
vannak. Budapesten az idei év első negyedévében 
400 ezer forint feletti, az építés alatt álló új lakások-
nál pedig 670 ezer forintos átlagos négyzetméterára-
kat mértek – foglalta össze a Lakás2017. Az áremelke-
dés különösen a belvárosban volt jelentős, ahol azok 
a magyar és külföldi befektetők egyaránt erősítették 
a keresletet, akik a turizmus bővülésére alapozva a magasabb hozamú, rövid távú lakáskiadás 
mellett döntöttek. Az Airbnb-ben a lakásfejlesztők is látnak lehetőséget, több belvárosi projektben 
elsősorban a befektetési célú vásárlókra alapozva hirdetnek lakásokat. Az új lakások az V. kerület-
ben a legdrágábbak, ahol egymillió forintos négyzetméterár alatt szinte egyáltalán nincs új lakás, 
de több projektben 1,5–2 milliós négyzetméterárakkal is találkozhatnak a vásárlók. A tágabban 
értelmezett belvárosban – vagyis a VI. és VII. kerületben – is legalább 700–800 ezer forintba 
kerül egy új lakás négyzetmétere.

„A lakáspiacot jellemző ciklikusság felívelő szakaszában a kérdés az, hogy meddig tarthat 
a mostani áremelkedés. Az idei év első negyedévében tovább emelkedtek az árak, a Lakás2017 
szakértői szerint azonban az emelkedés üteme valamelyest csökkenni fog. A drágulás vége még 
nem látszik – a reálgazdaság és a bérek alakulása, a lakáspiac számára kedvezően alakuló alap-
kamat és hitelkamatok sem utalnak arra, hogy hirtelen véget érne a felívelés – a következő évek 
során inkább az áremelkedés fokozatos lassulására számíthatunk” – mondja Ditróy Gergely, 
a Lakás2017 szakmai vezetője.

Fontos 
a megelőzés
2014 óta minden évben meg-
rendezik a „Prevenció A-tól 
Z-ig – Esély az egészségre!” 
elnevezésű figyelemfelhívó 
programot a kerületben az 
önkormányzat támogatásával, 
a Bischitz Johanna Integrált 
Humán Szolgáltató Központ 
szervezésében. A kétnapos ese-
mény idén szeptember 22-én 
és 23-án a Klauzál Téri Vásár-
csarnokban, a Péterfy Sándor 
Utcai Kórház-Rendelőintézet 
és Baleseti Központ közremű-
ködésével valósult meg. A ren-
dezvényt dr. Bajkai István 
alpolgármester nyitotta meg. 
Az esemény mindkét napján 
9 órától 15 óráig ingyenes 
egészségügyi szűrésekkel, 
tanácsadással, valamint válto-
zatos családi és gyermekprog-
ramokkal várták a résztvevő-
ket, akik szűrőállomásonként 
ajándékban részesültek. 

A piac üvegtetővel fedett 
előterében egészségmegőrzés 

és -fejlesztés céljával tevé-
kenykedő, illetve családoknak 
segítséget nyújtó civil szerve-
zetek mutatkoztak be. 

A programot mindkét nap 
színpadi produkciók is színesí-
tették. Fellépett több kerületi 
ifjúsági és szenior táncegyesü-
leti csoport, óvodai tánccso-
portok, volt sportbemutató, 
táncoktatás és átmozgató 
torna is. A rendezvény záró 
napján az Iszkiri gyermek-
zenekar és Gryllus Vilmos 
előadásában csendültek fel 
közkedvelt gyermekdalok 
a színpadon.

A szervezők célja, hogy az 
Erzsébetvárosban élő lakosság 
figyelmét felhívják a gyakori 
betegségek megelőzhetősé-
gére, a rendszeres egészség-
ügyi szűrések, a prevenció és 
az egészségtudatos életmód 
fontosságára.

Új eszközökkel öröm a sport
Erzsébetváros önkormányzata 
az idei tanévben is támogatja 
a kerületi diáksportot, így 
szeptember 25-én 1 millió 
forintot vehetett át a Baross 
Gábor Általános Iskola Tanu-
lóiért Alapítvány. Az összegből 
400 ezer forintot költöttek 
érmekre és kupákra, melyeket 
a tanulók nyerhetnek majd el 
az évközi kerületi versenyeken, 
bajnokságokon. A fennmaradó 
összegből új sporteszközöket 

vásároltak a kerületi iskolák 
számára. Minden intézmény 
összeírta, mire lenne szük-
sége, így végül futball-, röp- és 
kézilabdák, szivacskézilabda, 
floorball-készlet, gumilabda, 
kidobós labda került az isko-
lákhoz, a gyerekek nagy örö-
mére. Az új sportszereket már 
meg is kapták, a pedagógusok 
tájékoztatása szerint nagyon 
lelkesek a tanulók, ha új és jó 
minőségű eszközöket használ-

hatnak. A labdák nem sokat 
pihennek, hiszen hamarosan 
kezdődik a versenyszezon, 
következnek az iskolák közötti 
bajnokságok, sorversenyek, 

meccsek, hogy kiderüljön, 
melyik sportágban, melyik suli 
a legjobb. Ami pedig ennél is 
fontosabb: a gyerekek eközben 
jókedvűen mozognak!
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Jótékonysági ételosztás
Ötszáz adag étel a rászorulóknak

Szeptember 27-én délután 
rendezett újabb jótékonysági 
ételosztást az Almássy téren az 
Egységes Magyarországi Izra-
elita Hitközség szeretetszolgá-
lata, a CEDEK. Az immár két 
éve működő szervezet minden 
hónap utolsó szerdáján tart 
hasonló akciót. A szeptemberi 

alkalomra a zsidó újév ünnepé-
nek jegyében került sor. 

A délután folyamán renge-
teg önkéntes közreműködése 
mellett mintegy ötszáz adag 
kóser sóletet szolgáltak fel 
friss kenyérrel, mellé teát és 
gyümölcsöt kínáltak. Szilágyi 
Nóra, a CEDEK vezetője 

hangsúlyozta: akciójukat – 
amelyen vallási hovatarto-
zástól függetlenül mindenkit 
szeretettel látnak – sokkal 
inkább vendéglátásnak szán-
ják, mint adakozásnak, hiszen 
az emberek nemcsak az étel, de 
a meleg fogadtatás, a társaság, 
a közösségi esemény miatt is 
jönnek. A szervezet a Máltai 
Szeretetszolgálaton és a Men-
hely Alapítványon keresztül éri 
el a rászorulókat, akik szóró-

lapokról vagy akár internetes 
fórumokról is értesülhetnek 
az aktuális esemény részletei-
ről. Az Almássy tér központi 
elhelyezkedése miatt már több 
akciónak is otthont adott, 
megszokott helyszínné vált, így 
vélhetően a soron következő 
ételosztást is itt tartják majd. 
Addig is a CEDEK honlapja 
(www.cedek.hu) nyújt folya-
matos tájékoztatást a szeretet-
szolgálat aktuális projektjeiről.

Mintegy 1,3 milliárd forintból fejlesztik 
a Péterfy Sándor utcai kórházat
Október 5-én jelentették be, 
hogy az Egészséges Budapest 
Program keretében fejlesztik 
a budapesti Péterfy Sándor 
Utcai Kórház-Rendelőintézet 
és Baleseti Központot. A kór-
házban tartott sajtótájékozta-
tón részt vett dr. Kocsis Máté, 
a Fidesz budapesti elnöke, 
Ónodi-Szűcs Zoltán egész-
ségügyért felelős államtitkár, 
dr. Bajkai István, Erzsébet-
város alpolgármestere és dr. 
Sásdi Antal kórházigazgató.

A kórházfejlesztés kap-
csán 192 millió forint jut 
a Péterfy Sándor utcai telep-
hely orvosi eszközeinek meg-
újítására, 1 milliárd 105 millió 
forintból pedig a Péterfy utcai 
és a másik, Fiumei úti telep-
hely korszerűsítése kezdődhet 
meg. Utóbbi helyen megújul 
a fűtési rendszer, a gépészet, 
felújítják a lifteket, a kórter-
meket, a folyosókat és a vizes-

blokkokat, valamint bővítik 
az épület tetején található 
helikopterleszállót is. Szin-
tén a Fiumei úti épületben 
egy 1500 adagos főzőkony-
hát alakítanak ki, és kiépítik 
a központi labort is. Kocsis 
Máté hozzátette: a kormány 
és a Fidesz fővárosi szerve-
zete eltökélt az egészségügyi 
fejlesztések megvalósulása 
mellett. Ónodi-Szűcs Zoltán 
egészségügyért felelős állam-
titkár arról beszélt, Buda-
pest „valaha volt legnagyobb 
egészségügyi fejlesztése indul 
el” az Egészséges Budapest 
Programmal, a következő 8–9 
évben több mint 700 milliárd 
forintból újul meg a fővárosi 
ellátórendszer.

Sásdi Antal kórházigazgató 
azt mondta, hogy a felújításo-
kat a betegellátás zavartalan-
sága mellett fogják elvé-
gezni. A főigazgató hozzátette, 

hogy az Egészséges Budapest 
Program keretében valószí-
nűleg a négy telephelyből 
három marad meg, a Fiumei 
útról a traumatológia átkerül 
az új dél-pesti centrumhoz, 
a Péterfy utcában megmarad 
a belgyógyászat és a szakren-
delő, valamint létrejön egy 
mozgásszervi-rehabilitációs 
központ, az Alsóerdősor utcai 
volt Erzsébet kórházban pedig 
egy 510 ágyas krónikus részle-
get alakítanak ki.

„Erzsébetváros önkor-
mányzata az elmúlt években 
folyamatosan növelte hozzá-
járulását a kerületi egészség-
ügyi intézmények működé-
sének támogatásához. Idén 
is jelentős összeget különített 

el a kerület erre a célra, így 
például a Péterfy Sándor utcai 
kórház támogatására 30%-kal 
többet fordít az elmúlt évhez 
képest. A kerület vezetése 
ezúton is köszönetét fejezi ki 
a kormánynak azért, hogy 
ismét az ország és a lakosság 
pártján áll, amikor több mint 
1 milliárd forinttal támogatja 
a Péterfy kórház fejlesztését!” 
– mondta el dr. Bajkai István 
alpolgármester.

A Péterfy Sándor Utcai 
Kórház-Rendelő intézet és 
Baleseti Központ az V., a VI., 
a VII. és a VIII. kerület bete-
geit látja el, mintegy negyed-
millió ember tartozik ide, 
évente nagyjából egymillióan 
keresik fel az intézményt.

Kezdődik az M3-as metró felújítása
A főváros egyik legjelentősebb közlekedési 
beruházása, a napi mintegy 500 ezer utast 
szállító M3-as metróvonal rekonstrukciója 
november elején kezdődik. A munkálatok 
több ütemben zajlanak, és több évig tarta-
nak majd, ez pedig sok százezer utas napi 
utazási szokásait fogja érinteni. Várhatóan 
a november 4-i hétvégén kezdik el a 3-as 
metró északi állomásai és a teljes alagút 
felújítását, így november 6-ától már csak 
metrópótló buszok járnak Újpest-Központ 
és a Lehel tér között.

A BKK hangsúlyozta, hogy mind a 
metrópótló busszal közlekedőknek, mind 
az alternatív útirányt választóknak hosz-
szabb, 10–15 perccel megnövekedő utazási 
időre kell számítaniuk. Emiatt a BKK azt 
javasolja, hogy a belváros elérésére alterna-
tív lehetőségeket is vegyenek számításba az 
utasok. A 12-es és 14-es villamos sűrűbben 
és hosszabb szerelvénnyel jár majd, menet-
idejüket pedig lámpaáthangolásokkal csök-
kentik, és sűrítik a 20E és a 30-as buszcsa-
lád járatait is, a 34-es és 106-os busz pedig 

a Lehel térig közlekedik. A metrófelújítás 
idején közúti forgalomkorlátozásokra is 
számítani kell az Árpád úton, illetve a Váci 
út Árpád út és Lehel tér közötti szakaszán, 
valamint a Lehel téren is.

A zsidó újév köszöntése
Szeptember 19-én idén is a Goldmark terem adott 
otthont a zsidó újév alkalmából tartott összejövetelnek, amelyen ezúttal 
is közösen ünnepeltek a zsidó hitközségek és civil szervezetek képviselői, 
valamint meghívott vendégeik. Az eseményen köszöntőt mondott Heisler 
András, a MAZSIHISZ elnöke, aki kiemelte a hazai zsidó közéletet érintő 
jeles eseményeket és eredményeket az elmúlt esztendőből, míg vallási veze-
tőként Frölich Róbert főrabbi üdvözölte a jelenlévőket, aki többek között 
megemlékezett a tavalyi év olyan jelentős aktualitásairól, mint az Országos 
Rabbiképző alapításának 140 és a zsidó emancipáció 150 éves évfordulója.

A zsinagógai újév, vagyis a Rós Hosána 
ideje idén a Gergely-naptár szerint szeptem-
ber 20-a és 22-e közé esett, amikor a hívők 
az ember teremtésének 5778-ik évforduló-
ját ünnepelték. Ekkor vette kezdetét a tíz 
bűnbánó nap, amelyet az ún. Engesztelő-
napon böjt követett. Ebben az időszakban 
a hagyomány szerint ügyelni kell többek 
között a főzés és a tűzgyújtás tilalmának 
betartására, valamint a böjti előírásokra, 
amelyeket akkor is követni kell, ha az ünnep 
a sábesszel esik egybe. Az önmérséklet és 
bűnbánat idejét rendszerint több napos őszi 
ünnepsorozat követi. Mindazok, akik ebben 
az időszakban őszinte bűnbánatot gyakorol-
nak, megtisztult lélekkel köszönthetik az új 
kezdet reményével érkező újesztendőt.  

Dallamos villamos járt 
a körúton
A magyar dal napja szellemében – és ezúttal a 130 
éves villamosközlekedés tiszteletére is – október 
7-én, szombaton, kora délutántól késő estig folya-
matosan járt a dallamos villamos a 4-es vonalán. 
A nosztalgia-kocsikban élőben muzsikáltak a 
zenészek, szórakoztatva a fővárosban közlekedő-
ket. Sokan éppen a program kedvéért szálltak fel 
a járműre, hiszen az elmúlt években megszerették 
ezt a különleges kezdeményezést; mások azonban 
meglepődve tapasztalták felszállás közben, hogy 
ezen a napon bizony jó utazáshoz szólt a nóta.

Idén Varga Viktor különleges zenei egyveleg-
gel szórakoztatta a közönséget, és fellépett Molnár 
Tamás, aki korábban az Anti Fitness Club frontem-
bere volt. Most debütált a rendezvényen Kölyök, aki 
ebben az évben megnyerte a Fülesbagoly Tehet-
ségkutatót, itt mutatkozott be először a korábban 
zenekari, most duó felállásban is fellépő Wakusztik, 
de ismét játszott a Nem adom fel, Babarci Bulcsú, 
az Innergarden, a Gyík zenekar és Dóka Attila 
is, Kardos-Horváth János pedig – akit a Kauká-
zus frontembereként ismert meg az ország – már 
törzsutasnak számít a dallamos villamoson.

Forrás: wikipedia

Megújul az erzsébet - 
városiak kórháza
Nagy öröm, hogy a kormány döntése 
értelmében ekkora fejlesztés valósul-
hat meg Erzsébetvárosban. A Péterfy 
kórház helyzete mindannyiunk ügye, 
hiszen rengeteg itt élő veszi igénybe az intézmény szolgál-
tatásait. Mi is évek óta mindenben segítjük és támogatjuk 
a kórházat, működéséhez az elmúlt években több mint 30 
mi llió forinttal járult hozzá Erzsébetváros önkormányzata. 
Segítettünk többek között a Neonatológiai és Csecsemő 
Osztálynak, akik különösen fontos eszközöket kaptak, és 
a Fül-, Orr-, Torok-, Gége-, Fej- és Nyaksebészeti Osztály-
nak, illetve a szülészetet is rendszeresen támogattuk már.
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Koncertsorozattal emlékezünk
Több jeles évfordulóról is meg-
emlékezik a hazai komolyzenei 
és kulturális élet 2017-ben. 
Idén ünnepelhetjük Kodály 
Zoltán zeneszerző születésének 
135., halálának 50. évforduló-
ját, valamint Dohnányi Ernő 
zeneszerző születésének 140. 
évfordulóját. 
A magyar zenetörténet kiemel-
kedő alakjairól kívánt megem-
lékezni a Budapesti Filharmo-
nikus Hangversenybarátok 
Alapítványa az emlékév tisz-
teletére hirdetett pályázatával, 
amelynek célja, hogy feltárja 
Kodály és Dohnányi kapcsola-
tát a történelmi hangverseny-
zenekarokkal. 

A pályázaton a Kodály–
Dohnányi-emlékév koncert-
sorozatához kapcsolódó zenei 
esemény tervével indulhattak 
a pályázók, akiknek körébe 
elsősorban az ismert zene-
szerzők valamelyikével valaha 
– dokumentálható – szakmai 
kapcsolatot fenntartó zene-
kar aktív tagjai tartoztak, de 
pályázhattak komolyzenei ese-
mények szervezői is. A pályá-
zók a kapcsolatot írásos 
ismertető benyújtása vagy a 
koncertet megelőzően szóbeli 
bevezető megtartása útján iga-
zolhatták. A mintegy 1 000 
000 forintos keretösszegből 
egy-egy pályázó legfeljebb 300 

000 forint erejéig részesülhe-
tett, amelyet a művészek tisz-
teletdíjára vagy a koncertszer-
vezéssel kapcsolatos költségek 
fedezésére fordíthattak. 

A pályázatnak köszönhe-
tően valósulhat meg a Wes-
selényi utcai ERöMŰVHÁZ 
dísztermében az év utolsó 
szakaszában az a komolyze-
nei koncertsorozat, amely-
nek első állomása az október 
14-én megtartott kamara-
zenei koncert. A november 
24-én, 16.30 órai kezdettel 
tartandó esemény a Molnár 

Antal Zeneiskola növendéke-
inek hangversenye lesz majd, 
amelyet 19.00 órai kezdettel 
újabb kamarazenei koncert 
követ. A sorozat utolsó alkalma 
a december 2-án, 18.00 órakor 
„Hommage à Kodály” címmel 
a Borbély Műhely előadásában 
megvalósuló esemény. A műve-
lődési ház programja során 
a Budapesti Filharmóniai 
Társaság Zenekara, a Magyar 
Rádió Szimfonikus Zenekara, 
a Nemzeti Filharmonikusok 
és a Borbély Műhely művészei 
lépnek fel.

Színes tűzfalak
A Nagydiófa utca egyik, eddig csupaszon álló tűzfalát új, 
200 négyzetméteres dekoráció díszíti. Készítője, Balogh Attila 
8 napig dolgozott a festményen, amihez a klasszikus ólomüveg-
festés stílusából merített ihletet. A dionüszoszi motívumrendszer, 
a bor, a serleg, a szőlőszemek és a mitikus erőállat megjelení-
tése a művészettörténeti kánonba kapcsolódik. Idén negyedik 
alkalommal rendezték meg a Színes Város Budapest Fesztivált, 
melynek keretében öt újabb tűzfal újult meg. A főként belvárosi 
tűzfalak megfestésével foglalkozó Színes Város Csoport társadalmi 
összefogás eredményeként valósította meg Gasztronómia és bor 
tematikájú projektjét, melynek idei testvérvárosa Berlin volt.

Ingyenes kamarai szolgáltatások a helyi vállalkozásoknak
A megújuló Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara (BKIK) szakmai szer-
vezeteivel az erzsébetvárosi vállalkozók 
helyben, székhelyükhöz, telephelyükhöz 
közel vagy a Krisztina körút 99. szám 
alatti központban könnyen felvehetik 
a kapcsolatot, ha bármilyen üzletmenet-
tel kapcsolatos információra, szakmai 
tanácsra van szükségük.

Nem árt tudni, hogy a budapesti 
kamarának számos ingyenes szolgálta-
tása van, amelyekhez azok is térítésmen-
tesen hozzájutnak, akik csak az évi ötezer 
forintos regisztrációs díjat fizetik meg, de 
önkéntes tagok nem akarnak lenni. 

Csoltó Gábor, a BKIK Ipari Tago-
zatának elnöke lapunknak az ingye-
nes szolgáltatások között a békéltető 
testületi eljárást említette elsőként. 
Mint mondta, egyre nagyobb igény 
van rá, mert a szervezet a vitás ügyeket 
gyorsabban, olcsóbban és megfelelő 
jogbiztonsággal képes kezelni úgy, hogy 

az igazságszolgáltatás egyéb részeit is 
mentesíti a terhelés alól. 

Az ingyenes szolgáltatások között 
találjuk az adó-, a jogi, az építésügyi, 
a környezetvédelmi és a pályázati 
tanácsadást. Természetesen ezek csak 
az állandó szolgáltatások, de a tagozatok 
és az osztályok munkatársai szakterü-
letükön minden érdeklődőnek szívesen 
adnak felvilágosítást. A kis- és közép-
vállalkozások a hazai munkavállalók 
mintegy 70 százalékának megélhetését 
biztosítják. Ezek a szervezetek azonban 
nem minden feladatra tudnak felké-
szülni. Ezért a BKIK fontosnak tartja, 
hogy a tanácsadói szolgálat a vállalkozók 
mindennapi problémáinak megoldásához 
segítséget nyújtson az egyszerűbb esetek-
ben telefonon, a bonyolultabb ügyekben 
személyesen. 

„A kamara további fontos szolgáltatá-
sai a szakmai workshopok és továbbkép-
zések. Több szakmában mestervizsgára 

felkészítő tanfolyamot és a mestervizsgát 
megszervezzük. Szakmai versenyeket 
rendezünk, s az új technológiákról is tar-
tunk bemutatókat. Nem beszéltem még 
az okmányhitelesítésről és a Széchenyi 
Kártyáról, mely szintén megkönnyíti 
a vállalkozások számára az ügyintézést, 
illetve a vállalkozás finanszírozását. 
A Széchenyi Kártya hitelkeretét ráadá-
sul a kormány most emelte kétszeresére! 
Sok segítséget kapunk továbbá a kerületi 
önkormányzatoktól a kamara kerületi 
tagcsoportjain keresztül” – mondta el 
lapunknak Csoltó. 

Az információcserén azonban javítani 
kell, ezért szervezik a Vállalkozói napot 
– és várják a VII. kerületi vállalkozáso-
kat – november 15-én 10 órától a BKIK 
központjában (Budapest, I. kerület, 
Krisztina krt. 99., VII. em., Széchenyi 
terem), amelyen nemcsak kapcsolatfel-
vételre lesz lehetőség, de az igényeket is 
meghallgatják.

Megvalósult a remény: közössé lett az ünnep 
Az elmúlt húsz év egyik legsikeresebb 
Zsidó Kulturális Fesztiváljaként értékel-
ték a szervezők az idei programsoroza-
tot. A 2017. évi eseménysorozat szinte 
valamennyi programeleme telt házzal 
zajlott: megteltek a zsinagógák és a külső 
helyszínek. Nem egy olyan koncert 
volt, amelyre már napokkal korábban 
elfogytak a jegyek, amit különösen nagy 
sikerként értékeltek a fesztivál szervezői, 
akiknek célkitűzése volt, hogy a lehető 
legszélesebb közönségréteget szólítsák 
meg programkínálatukkal, bemutatva 
a sokszínű, ezerarcú magyar zsidóság 
sajátos kultúráját, hagyományvilágát 
és művészetét. A résztvevők tapasztal-
hatták, hogy a rendezvények nemcsak 
szórakoztatóak voltak, de katartikus 
művészi élményt is nyújtottak. A magyar 
zsidóság művészete szerves és elválaszt-
hatatlan része a nemzeti kultúrának, 
amelyet közösen gazdagítanak romák és 
székelyek, zsidók és keresztények, hívők 
és nem hívők, anyaországiak és erdélyi, 
vajdasági, felvidéki, kárpátaljai magya-
rok, azaz mindazok, akiknek a magyar 

nyelv és a magyar kultúra a természetes 
közegük. 
A szervezők ezúton is köszönetet 
mondanak a lebonyolítás valamennyi 
résztvevőjének: a hostesseknek, műszaki 
dolgozóknak, az intézmények, zsina-
gógák személyzetének, a biztonságért 
felelős szakembereknek, az események-

ről beszámoló sajtómunkásoknak és 
a közönség számára láthatatlan, de a 
fesztivál során nélkülözhetetlen háttér-
csapat minden egyes tagjának. Odaadó, 
lelkes és magas színvonalú munkát 
végeztek, de rajtuk kívül örömmel és 
hálás szívvel mondanak köszönetet 
a közönségnek is.

1956. október 23.

Koszorúzási igények bejelentése a szalay.adrienn@erzsebetvaros.hu e-mail címen,
október 19. (csütörtök) 12.00 óráig.

2017. OKTÓBER 20. (PÉNTEK) 11.30
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6., 

Aula

A forradalom kerületi hőseinek és 
helyszínének emléket állító

tábla koszorúzása.

2017. OKTÓBER 20. (PÉNTEK) 13.00
1074 Budapest, Rózsák tere 8.,

Szent Erzsébet-plébániatemplom
templomkert – Angyal szobor

Program:
Megemlékező ünnepség, koszorúzás,

Erzsébetváros ’56 díjak átadása

Ünnepi beszédet mond:
dr. Bajkai István
alpolgármester

ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS CSALÁDJÁT

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
61. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL TARTOTT ERZSÉBETVÁROSI

KOSZORÚZÓ ÜNNEPSÉGEKRE
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Idősek Hónapja
Október az idős emberek iránti tisztelet kifejezésének hónapja. 
Ennek apropóján Erzsébetváros vezetésének támogatásával a 
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Idősek 
Nappali Klubjai kiemelt programokkal – kirándulások, kulturá-
lis, zenés és táncos események – kedveskedtek a kerület nyug-
díjas korú lakosainak. A változatos klubprogramok mellett az 
„Idősek” programsorozat keretében megvalósult rendezvények is 
aktív kikapcsolódási lehetőséget biztosítottak. Az eseménysorozat 
keretében 2017. szeptember 29-én a K11 Művészeti és Kulturá-
lis Központban második alkalommal rendezték meg a 100 Tagú 
Cigányzenekar Ifjúsági Zenekarának koncertjét. A fület gyönyör-
ködtető zenei élményt biztosító előadást 150 kerületi nyugdíjas 
hallgatta meg. A rendezvény résztvevőit dr. Bajkai István alpol-
gármester köszöntötte.

Az „Idősek” programsorozat negyedik állomásaként október 
2-án 200 kerületi idős vett részt a szekszárdi Fritz Borház hatal-
mas pincevendéglőjében megrendezett, borkóstolóval egybekö-
tött ebéden. A finom fogások, az ízletes borok, a pezsdítő muzsi-
kaszó és a táj szépsége mindenkit elvarázsolt.   

Az erzsébetvárosi nyugdíjas korúak számára szervezett változa-
tos és ingyenes programok az év hátralévő részében is folytatód-
nak. Az eseményekről tájékoztatást személyesen a klubokban vagy 
a (+36 1) 322-6284-es telefonszámon lehet kérni. Az aktuális havi 
programok a www.bjhuman.hu oldalon is megtekinthetőek.

A társasházi pályázatok elbírálásáról
A jelentkezők több mint 60 millió 
forint támogatást kaptak
A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság október eleji ülésén 
ismét döntött a kerületi épületállomány korszerűsítését és fej-
lesztését célzó pályázati összegek megítéléséről.  

A számos társasházat érintő és fontos beruházásként számon 
tartott, a bejárati kapuk és kapualjak felújítását segítő pályázat 
keretében nyolc érvényes beadvány érkezett, vagyis ennyien 
részesülhetnek a visszatérítendő kamatmentes támogatás céljára 
rendelkezésre álló keretösszegből, összesen mintegy 3 379 088 
Ft értékben. 

A társasházak teherhordó épületszerkezeteit és épületgépé-
szeti rendszereit érintő tenderre szintén nyolcan jelentkeztek 
sikerrel: részükre összesen mintegy 13 283 201 Ft összegű 
támogatást ítéltek meg.

Az idei évi általános társasház-felújítási pályázat II. ütemében 
benyújtott pályázatok közül 26 beadvány érvényesnek bizo-
nyult: részükre összesen 32 099 266 Ft összegben ítélt meg 
visszatérítendő kamatmentes támogatást a bizottság, vala-
mint ezen felül – a célra szánható előirányzat bővítése útján – 
további négy pályázó kaphat összesen 3 699 026 Ft támogatást 
a megjelölt munkálatok elvégzésére. 

A 2017. évi nyílászáró-felújítási pályázat (II. ütem) keretében 
beérkező pályázatok közül 37 beadványt szabályosnak ítéltek: 
ők összesen 12 087 000 Ft összegű támogatásra számíthatnak. 

Szórakoztatva tanít 
a cirkusz
Az idei évadban adaptált cirkuszi előadásokkal készül a Fővá-
rosi Nagycirkusz általános- és középiskolások számára; a diá-
kok láthatják Lúdas Matyi, illetve Rómeó és Júlia történetét. 
Minden előadás után meghívott előadók – köztük egyetemi 
professzor, író, dramaturg – tartanak előadást Shakespeare-
ről és a Rómeó és Júliáról rendhagyó irodalomóra keretében. 
A klasszikus cirkusz novemberben kapja vissza a porondot a 
fővárosban, ahol a tavalyi Dima karácsonya című műsorhoz 
hasonló előadással várják majd a közönséget.

A nyári fesztiválszezon legrangosabb helyszínein is ott voltak 
a cirkuszművészek: részt vettek a Pécsi Országos Színházi 
Találkozó és a kisvárdai színházi fesztiválnyitó és -záró ünnep-
ségén, ők nyitották meg a Debreceni Szabadtéri Színpad elő-
adássorozatát, a Szarvasi Szabadtéri Színpadon két előadással 
szerepeltek, de idén először a székesfehérvári koronázási játé-
kok rendezője is beemelte a cirkuszművészetet a produkcióba, 

a vizes vb rendezőjéhez hasonlóan. Emellett szinte minden 
nagy nyári nagy kulturális eseményen, fesztiválon is felléptek. 
„Nagy boldogság nekem, hogy ennyire jelen vagyunk, hogy 
a cirkuszművészet szerves részévé vált az előadóművészeti élet-
nek” – mondta Fekete Péter, az intézmény igazgatója, a cir-
kuszművészet megújításáért felelős kormánybiztos.

Tekintettel az „Idősek 
Programsorozat 2017.” 
keretében megrendezett vidéki 
kirándulásokra való kiemelt 
érdeklődésre, Erzsébet-
város Önkormányzata 
úgy döntött, hogy 
támogatja ezen 
programok ismételt 
megrendezését és 
lehetőséget biztosít azon 
kerületi nyugdíjas korúak 
részére is a részvételre, 
akik a férőhelyek korlátozott 
száma miatt erről első 
alkalommal lemaradtak.

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

A programokkal kapcsolatban bővebb in-
formációt kérni, illetve regisztrálni a Humán 
Szolgáltató Projektirodájának munkatársainál 
lehet az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: +36 1 283 4891
E-mail: projektcsoport@bjhuman.hu

FELHÍVÁS 
A KERÜLETI 
NYUGDÍJASOK 
RÉSZÉRE!

Az „Idősek Programsorozat 2017.” 
második körös kirándulásainak 
időpontjai:

2017. OKTÓBER 24. 
Egész napos borkóstolóval 
egybekötött kirándulás a szekszárdi 
borvidék évszázados családi hagyományokra 
épülő pincészetébe, a Fritz Tanyára. 

2017. DECEMBER 5. 
Egész napos kirándulás a csemői Tamás 
Tanyára, ahol egy hagyományos disznóvágás 
és egy ezt követő disznótoros kulináris 
élményével gazdagodik a résztvevő.

FELHÍVÁS
A KERÜLETI 
NYUGDÍJASOK

Egész napos kirándulás a csemői Tamás 
Tanyára, ahol egy hagyományos disznóvágás 

egybekötött kirándulás a szekszárdi 
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ELFOGADÓHELYEK

ERZSÉBETVÁROS KÁRTYA

Egyensúly Konyha

Kedvezmény: 5% amit a +DISCOUNT 
kuponkóddal lehet igénybe venni
Cím: 1078 Budapest Webshop 
Telefon: +36 30 288 5549
Honlap: www.egyensulykonyha.hu

Frici Papa Kifőzdéje

Kedvezmény: 10% a menü kivételével

Cím: 1072 Budapest, Király u. 55.
Telefon: +36 1 351 0197
Honlap: www.fricipapa.hu

De Lanna Thai Massage

Kedvezmény: 10%

Cím: 1072 Budapest, Klauzál u. 35.
Telefon: +36 30 689 9622
Honlap: www.delannathai.com

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

SALGADO
GENESIS

A kedvezmény Erzsébetváros kártya felmutatásával 
vehető igénybe, minden jegytípusra érvényes.

     kedvezmény 
Sebastião Salgado Genesis 
című kiállítására! 

20%

Már csak november 12-ig!

MŰCSARNOK |  Hősök tere | Budapest XIV.   
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Október 6-a a magyar nemzet gyász-
napja. Az 1848-as európai forradalmi 
hullámban a magyar forradalom és sza-
badságharc egyedüliként jutott el a sikeres 
katonai ellenállásig. 1849 januárjában az 
Európán átzúgó forradalmak már mind 
elültek, csak a magyar szabadságharc tar-
totta magát, s még hátra voltak diadalai 
– mielőtt elcsendesült. 

A magyar seregek 1849 augusztusára 
már nem bírtak a háromszoros túlerővel, 
így a honvédcsapatok 1849. augusztus 
13-án Világosnál letették a fegyvert. A sza-
badságharc elbukott. A hadbíróság 1849. 
szeptember 26-án felségsértés címén a 
magyar szabadságharc 35 tábornoka közül 
9-et kötél általi halálra, 4-et golyó általi 
halálra ítélt. Az ítélet végrehajtását október 

6-ára, a bécsi forradalom évfordulójára 
tűzték ki. Aradon, az „aradi Golgotán” 
kivégezték a magyar honvédsereg 12 
tábornokát és egy ezredesét, így a nemzet 
vértanúi lettek: Aulich Lajos, Damjanich 
János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Kné-
zich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, 
Leiningen Westerburg Károly, Nagysán-
dor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel 
József, Török Ignác és Vécsey Károly. 
Pesten mártírhalált halt gróf Batthyány 
Lajos, Magyarország első miniszterelnöke, 
a polgári átalakulás elindítója.

Az aradi vértanúk mártírhalála jelképpé 
vált: a küzdelem és áldozatvállalás szim-
bólumává, amelyet a magyar nép évszáza-
dokon át folytatott nemzeti függetlensége 
megteremtéséért, társadalmi haladásáért.

Az aradi vértanúk emlékére
Október 6-án a Klauzál 

téren tartott megemléke-
zést Erzsébetváros önkor-

mányzata az aradi vér-
tanúk kivégzésének 168. 
évfordulója alkalmából. 

Az ünnepi műsort követő-
en a kerületiek koszorúk-

kal, mécsesekkel hajtottak 
fejet a hősök emléke előtt 

a Kopjafánál.

Az ünnepi műsort az erzsébetvárosi Baross Gábor 
Általános Iskola növendékei adták

Benedek Zsolt Fidesz frakcióvezető és elnökségi tag,  
valamint Kelemen Tamás helyeznek el koszorút

A Demokratikus  
Koalíció nevében 
dr. Oláh Lajos  Teréz-  
és Erzsébetváros or-
szággyűlési képviselője, 
Borka-Szász Tamás, a 
DK helyi szervezetének 
vezetője, valamint a 
Szövetség az Európai 
Erzsébetvárosért 
Frakció nevében Szücs 
Balázs frakcióvezető 
együtt helyezték el a 
megemlékezés virágait

Tisztelettel  
helyezte el 

az MSZP Erzsébet-
városi Szervezete 

és szimpatizánsai 
nevében koszo-
rúját dr. Kispál 

Tibor képviselő, 
Németh Gábor

képviselő

Moldován László, 
az LMP képviselője 
az önkormányzati  
rendezvényen a ke-
gyelet virágait helyez-
te el az emlékműnél

Az erzsébetvárosi 
Jobbik nevében 

képviselőjük, 
Stummer János és 

Tóth Gyula kerületi 
elnök helyezték el 

a megemlékezés 
koszorúját 

 a Klauzál téri 
Kopjafánál

Egyedi légifotó-kiállítás nyílt a K11-ben
„Hullámzó láthatár” címmel 
szeptember 25-én nyílt egye-
dülálló tárlat dr. Bajkai István 
alpolgármester fővédnökségé-
vel a Király utca 11. szám alatt. 
A kiállított képeket készítő 
Angyal László aviátor zsenia-
litása abban rejlik, hogy nem 
csupán a repülés, a repülőgép 
szépségeit látja meg, hanem 

lelki jelenségként, emocioná-
lis hullámként képes megélni 
minden egyes levegőben töltött 
percet. Olyan momentumokat 
sikerült lencsevégre kapnia, 
amilyeneket utasként, saját sze-
münkkel sohasem láthatunk. 
A technikai trükkök helyett 
nála a költészet kap teret, a 
gyorsan mozgó szerkezetek esz-

tétikája, melyhez nem elegendő 
a megfelelő felszerelés: kifino-
mult látás, komoly szakértelem 
is kell ahhoz, hogy valaki ilyen 
mesteri módon tudja vissza-
tükrözni a repülés szépségeit.

„Bizonyítani akarom, 
hogy Budapest látványban 
is versenyképes más világvá-
rosokkal. Célom, hogy meg-
őrizzük Budapestet fotó- és 
videófelvételeken, nappal és 
éjjel, nyáron és télen… Ami-
kor csak a levegőbe, újabb 
magasságokba emelkedhetek 
soha nem látott távlatokat és 
nézőpontokat keresve, akkor 
a városunkkal együtt szállok, 
szállunk az ég felé!” – mondta 
el legújabb albumának megje-
lenése kapcsán a művész.

A profin megszervezett 
ki állítás jó hangulatú, telt 

házas pó diumbeszélgetésén 
dr. Bajkai István személyes 
utazási és repülőgépvezetési 
élményei kapcsán fejezte ki 
tiszteletét a szakma iránt. 
A résztvevők találkozhattak 
Veress András pilótával, aki 
tehetségének és felkészültségé-
nek köszönhetően 30 évig volt 
a Malév légiforgalmi pilótája, 
és az így szerzett tapasztalatait 
osztotta meg velünk.

Zárszóként Angyal László 
a csodálatos fotókat jótékony-
sági céllal árverésre ajánlotta, 
az aukció bevételét az Erzsé-
betvárosban élő tehetséges és 
nehéz szociális körülmények 
között élő gyermekek javára 
kívánja fordítani. A kiállítás 
október végéig látható, min-
den érdeklődőt sok szeretettel 
várnak.

Egyéves a Kisdiófa 
Közösségi Kert
A belváros sűrűn lakott, kevés 
zöldövezettel rendelkező 
részén, itt, Erzsébetvárosban 
sikerült egy kis zöld oázist 
teremteni a Kisdiófa utca 4. 
szám alatt található Kisdiófa 
Közösségi Kertnek köszönhe-
tően, amely szeptember 16-án 
családias hangulatban ünne-
pelte első születésnapját.

A közösségi kert szakmailag 
jól irányított megvalósításának 
érdekében az önkormányzat 
már korábban biztosította a 
megfelelő költségvetési fede-

zetet, és ezzel párhuzamosan 
vette fel a kapcsolatot a Kortárs 
Építészeti Központtal (KÉK), 
akiknek már volt a kertre 
vonatkozó ötletük. A szerve-
zettel három évre szerződést 
kötött a városrész vezetése, 
melynek keretében a KÉK 
vállalta a Kisdiófa Közösségi 
Kert üzemeltetését és szakmai 
irányítását.

A létrejött zöldfelület egy-
előre csak azok számára jelent 
közösségi kertet, akik tényle-
gesen művelik, illetve a kerület 

óvodái és az iskolái számára 
ad lehetőséget interaktív 
környezettudatosságra és a 
fenntartható életmódra nevelő 
tevékenységekre.

Az egyéves évforduló alkal-
mából a szép időnek köszön-
hetően a közösségi kert teljes 
pompájában fogadta a látoga-
tókat. „Igazi ünnep volt ez a 
szombat délután, ahol csodála-
tos zenével (amit Gáspár Kor-
nélia fuvola- és Lorenz Dávid 
gitárművészeknek köszönhet-
tünk), felolvasással (Gados Béla 
színművész közreműködésével) 
és sok-sok finomsággal együtt 
töltöttük családias légkörben 
az időt. Örömmel mondtam 

köszönetet a kert művelőinek és 
Kertész Mónikának, aki a KÉK 
részéről nagy szakmai hozzá-
értéssel a kezdetektől irányítja 
a terület működését. Bízom 
abban, hogy a kert jövője bizto-
sított, hiszen a továbbfejleszté-
sére is megalkottuk terveinket, 
ami támogatásra talált Buda-
pest Főváros Önkormányza-
tának Tér-Köz pályázatán” 
– mondta el dr. Bajkai István 
alpolgármester.

A pályázat segtíségével a Kis-
diófa Közösségi Kertben Belső-
Erzsébetváros zöldfelületi 
rendszerének alternatív módon 
történő növelését szeretnék 
majd elérni.

Vattamány Zsolt polgár mester ünnepi beszéddel 
tisztelgett a hősök emléke előtt10 11
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Én Nyertes vagyok!
Nyertes Zsuzsa úgy 

érzi, szerencsét hozott 

neki a neve, hiszen 

minden jól alakult az 

életében. Karrierje 

töretlen, magánélete 

is kiegyensúlyozott, és 

szépsége sem kopott, mivel 

ő belülről is szép. Imád 

nevetni és nevettetni, 

nekünk úgy fogalmazott: 

számára a közönség tapsa 

az oxigén, ami nélkül nem 

lehet élni. 

Mi a varázsa a könnyű műfaj-
nak?
Az egyik legjobb stresszoldó a nevetés. 
Sőt, 

az a legjobb, ha annyira
nevetünk, hogy potyog
a könnyünk. Ez velem
gyakran előfordul. 

Olyan partnerekkel játszottam és 
játszom, akik mellett ez nem nehéz: 
Bodrogi, Gálvölgyi, Bajor Imre, 
Straub Dezső, Böröndi Tamás, hogy 
csak a legnagyobbakat említsem. 
Gyakran kaptam tőlük – előadás köz-
ben – nevetőgörcsöt, amit én szégyel-
lek, de a közönség imádja, mert tudja, 
hogy egyszeri és megismételhetetlen.

Az ERöMŰVHÁZban az Egy 
szőke, egy fekete című előadás-
sal lépett fel, ahol partnere 
Szóka Júlia. Itt is a nevettetés 
a cél?
Ebben minden van, ami a közönség 
kedvére való: kabaré, operett, világslá-
gerek, magyar nóta, sanzon és külön-
böző jelenetek. Természetesen itt is 
azt szeretnénk, hogy sírva kacagjanak 
a nézők. Szóka Julianna nemcsak 
csodásan énekel, hanem fantasztikus 
humora van, komikus vénája, rendkí-
vül pozitív ember, és nagyon szeretem 
őt. Ezért is jött létre ez az előadás, 
amelyben Siliga Miklós zenei vezető is 
részt vesz, akivel évtizedek óta dolgo-
zom együtt.

Ahhoz, hogy valaki ebben a 
műfajban jó legyen, szükség van 
egy bizonyos lelkialkatra?
Azt hiszem, hogy az egyik legnehe-
zebb dolog a nevettetés. Én is játszot-
tam drámát, az ember beleéli magát, 
a közönség megy vele, és csönd van 
a nézőtéren. A vígjátékoknál viszont 
azonnal kapunk visszajelzést: ha ott 
az előadás közben csönd van, akkor 

az bukás. Én magam is egy vidám, 
pozitív ember vagyok. Imádok nevetni 
és nevettetni, ezért ez a műfaj nagyon 
közel áll hozzám. Meghatározta a 
pályámat, hogy a Színművészeti elvég-
zése után Bodrogi Gyula szárnyai alá 
kerültem, és végül 30 évet töltöttem 
a Révay utcában.

Amikor megszűnt a Vidám Szín-
pad, volt Önben félelem, hogy 
már esetleg nincs szükség erre 
a műfajra?
Ez fel sem merült bennem. És Bod-
rogi távozása után én még 6 évig 
maradtam a Révay utcában, illetve 
más társulatokban is játszottam, végül 
azért jöttem el, hogy minél többet 
állhassak színpadon. Jelenleg is több 
társulatnál vagyok: az új Vidám Szín-
pad, Pesti Bulvárszínház, Éles-szín. 
Szerencsés vagyok, mert nem volt 
törés a karrieremben.

Vannak színészek, akik azt 
mondják, hogy a karrierben 
nagy szerepe van a szerencsé-
nek, de vannak, akik a tehetség-
ben és a munkában hisznek. Ön 
mit gondol erről?
99 százalék tehetség és munka, 1 szá-
zalék szerencse. De ha ez az 1 szá-
zalék nincs, akkor a 99 nem ér túl 
sokat. Most is nagyon sok tehetséges 
fiatal színész van, de nem tudunk 
róluk, mert nincs olyan szerencsé-
jük, hogy bekerüljenek egy tévésoro-
zatba. Nekem abban volt szerencsém, 
hogy egyrészt Nyertesnek hívnak, és 
ez meghatározta az életemet. Más-
részt, amikor kezdtem a pályámat, 
kettő darab tévé volt, ha az egyikben 
szerepeltem, a fél ország látott, ha a 
másikban, akkor a másik fele. Minden 
szilveszteri műsorban benne voltam, 
Szeszélyes évszakok, Gálvölgyi-show 
– ezeket most nézem vissza, mert 
akkoriban annyit dolgoztam, hogy 
nem tudtam akkor megnézni. Jó látni 
magam fiatalon, és jó, hogy a lányom 
is láthat engem ezekben.

A szépségének nem volt szerepe 
a sikerben?
Én azt mondanám, hogy kaptam 
Istentől vagy a szüleimtől egy külső 
adottságot, és – minden hiúság nélkül 
– most én is látom, hogy szép voltam. 
De akkor ez eszembe se jutott magam-
ról. De kaptam belső adottságot is, 
és azt fontosabbnak érzem, mert a 
fiatalságom és a szépségem múlandó-

ban van, de a közönség még mindig 
szépnek lát. Ez amiatt lehet, hogy 

szeretem az embere-
ket, szeretek adni, nem
hagyom felszínre törni a
negatív tulajdonságokat.

Az évek múlásával a legtöbb 
ember megkeményedik, megke-
seredik, de ez Önnél nincs így. 
Hogyan csinálja?
Vallásosan lettem nevelve, ez is meg-
határozta, hogy milyen ember lettem. 
Vallom, hogy ha megdobnak kővel, 
dobj vissza kenyérrel. Engem is értek 
csalódások, becsaptak, hülyére vettek, 
de mindig meg tudtam bocsátani. 16 
évig volt szépségszalonom, kipróbál-
tam magam az üzleti életben, ott azért 
értek csalódások, de nem hagytam, 
hogy nyomot hagyjanak bennem.

Mit kívánjunk Önnek magánem-
berként, és mit színésznőként?
Magánemberként azt, hogy az én 
egyetlen, gyönyörű lányom megtalálja 
azt a férfit, aki egy életen át boldoggá 
teszi. Hogy megéljem azt, hogy bol-
dog a hivatásában, hogy édesanya 
legyen, mert akkor én nagyon boldog 
nagymama leszek. Két unokát beígért 
nekem! Ez a legfontosabb az életem-
ben, ha kívánhatok. Utána a szeret-
teim egészsége és a sajátom. Színész-
nőként meg teljesen mindegy, csak a 
színpadon állhassak. Nem kell ilyen-
olyan nagy szerep, csak még sokáig 
szolgálhassam a közönséget. 

Én ott kapom az összes
energiámat 
az élethez, a közönség
szeretete, tapsa az én
oxigénem.

ÉLESS BÉLA és NYERTES ZSUZSA  
Heltai Jenő: AZ ÉDES TEHER, avagy hogyan adtam  
férjhez a feleségemet?
Az ÉLESS-SZÍN előadása. Fotó: Szilágyi Lenke
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Budapest belső 
kerületeinek fejlődése 

már a 18. századtól 
kezdve nagyon vegyes 

képet mutatott. Átgondolt 
városfejlesztési koncepció 

hiányában a pillanatnyi 
gazdasági érdekek 

fogságában vergődve 
fejlődött a város. Ennek 

eredményeként a 20. 
század elejére Belső-

Erzsébetvárosban 
zegzugos, átláthatatlan 
városszövet alakult ki. 

Ennek a fejlődésnek 
jellegzetes példája volt a 
Kazinczy utca –Dob utca–

Nagydiófa utca–Wesselényi 
utca által határolt, 

úgynevezett 15-ös tömb.

Egy négy évtizedes 
parképítés befejezése

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! VÁROSFEJLESZTÉS

Az 1980-as évek legelején kezdődött az 
első nagy belvárosi tömbrehabilitáció 
ezen a területen. A korábban itt lévő 
303 lakás mintegy kétharmada kom-
fort nélküli, sötét, levegőtlen volt, és 
sikátorszerű folyosók vezettek hozzá-
juk, aládúcolt függőfolyosókon lehetett 
közlekedni. (Csak érdekességképpen: 
ekkoriban Erzsébetváros 2,1 négyzet-
kilométernyi területén 87 000 fő lakott 
1509 épületben, 37 ezer lakásban. 
Ebből 17 ezer lakás egyszobás volt, 
a komfort nélküli lakások száma pedig 
15 ezer volt.)

A tömbrehabilitáció során a lakókat 
kiköltöztették, és a ma 15-ös tömb 
néven ismert park területén kilenc 
társasházat bontottak el, ezek részben 
önálló épületek, valamint rossz kiala-
kítású, belső épületszárnyak voltak. 
A tervezett 6–7 szintes mélygarázs épí-
tése megkezdődött, de nem fejeződött 
be, az elkészült vasbeton torzót végül 
betemették. Az 1980-as évek végére 
elkészült egy zárt park, amelyet a lakók 
használhattak, azonban ennek állaga 
gyorsan leromlott, majd a nem meg-
felelően végzett épületbontások miatt 
balesetveszélyessé is vált, így lezárták. 
A rehabilitáció közel 30 évvel későbbi 
befejezése Erzsébetváros önkormány-
zatának köszönhető: 2016-ban a 
földben hagyott alaptestek, pincetöm-
bök elbontását és a talaj rekultivációját 
elvégezték.

Erzsébetváros képviselő-testülete 
határozatot hozott arról, hogy a terület 
rekultivációja után a parkot övező 
társasházak lakóinak igényeit mesz-
szemenőkig figyelembe véve közpark 
létesüljön ezen a helyen. 

Kidolgoztak 3 változatot, ezt meg-
előzően az érintett lakosok szavazhat-
tak arról, hogy mit látnának szívesen a 
megvalósítandó park területén. 

A különböző látvány-
tervek közül szintén 
a lakosok választhatták
ki a számukra leginkább
megfelelőt. 

A kiválasztott terv figyelembe veszi, 
hogy a területen az alapos és gondos 
rekultivációnak köszönhetően beállt 
lombkoronájú lombos faállomány 
található, mely jelentős értékkel bír. 
A tervezés során az egyik legfontosabb 
szempont az organikus megoldások 
keresése, továbbá a meglévő növényál-
lomány megtartása és kiemelése volt. 
A meglévő terepviszonyok tovább-
gondolása és kiegészítése segítségével 
izgalmas terepplasztikák alakíthatóak 
ki, melyek mind esztétikailag, mind 
használhatóság szempontjából növe-
lik a terület értékét és hozzájárulnak 
komplexitásához.

Célegyenesben a 15-ös tömb területén
lévő közpark megépítése

Tervezési cél az élhető és biztonságos 
környezet megteremtése organikus és 
kreatív megoldásokkal. 

A biztonság érdekében
a területet körülkerítik,
környezetében kame-
rákat szerelnek fel, és
éjszakára bezárják 
a parkot.

Az elfogadott terv téralakítása tájképi 
jellegű: szabálytalan és íves vonalveze-
tésű úthálózat vezeti körbe a látogatót.  
A Dob utca felől megközelítve a park 
csodás és változatos fái fogadják majd 
betérőt. A Nagy Diófa utca lakóépüle-
tei felé árnyas piknikezőnek és napo-
zópihenőnek helyet adó teresedéseket 
fognak kialakítani. Ergonomikus és 
korszerű kültéri bútorok biztosíthat-
nak kényelmes felületeket a feltöltődni 
vágyóknak. A megfelelően összeválo-
gatott növényegyüttesek segítségével 
élő térelválasztókat hoznak majd létre 
az egyes helyszínek között. A Kazin-
czy utca felőli telekhatár egy igencsak 
meghatározó és nagy felületű tűzfal, 
mely rendkívül sokoldalúan haszno-
sítható térelemmé alakítható. Létre-
hozható itt külön rozsdamentes acél 
támrendszerre futtatható, ún. zöld-
homlokzat, mely esztétikus, ökologi-
kus és jövőbe mutató megoldás (javítja 

a mikroklimatikus viszonyokat, hőszi-
getelő és zajvédő hatása kiemelkedő, 
növeli a biodiverzitást stb.). A verti-
kális kert további interaktív felüle-
tekkel kombinálható, mint például 
falfestés, fényfestés, kültéri mozivá-
szon, hátsó megvilágítású szövegfal. 
A meglévő vízműdomb adottságai-
nak köszönhetően integrálható a fent 
említett funkciókhoz lépcső és leülési 
lehetőségek elhelyezésével, valamint 
madáretetők kihelyezésével.

Ugyancsak a domb mellett helyeznék 
el Márton László „Erdei Faun” kútját is, 
mely jelenleg az Erzsébet körúton 
található meg. A szoborkutat sejtel-
mes hangulatú környezetbe helyeznék, 

ennek érdekében páramedencével, 
illetve erdei és vízimitátor növényzettel 
kereteznék. A mesebeli helyszín testnek 
és léleknek is felüdülést nyújthat. Ez a 
vízarchitektúra egy szabályosabb és épí-
tettebb, inkább művészibb kialakítást 
képvisel. Az ELTE Egyetemi Könyv-
tár és Levéltár épületének közelében 
helyeznék el Janikovszky Éva szobrát. 
A szoborkútéhoz hasonlóan – azonban 
annak negatív módosulataként – ala-
kítanák ki a szobrot körülvevő burko-
latot. Burkolt és növényesített (virágos 
és örökzöld talajtakarókkal beültetett) 
területek váltakoznának. A komfortér-
zet érdekében egy két helyiségből álló, 
mozgáskorlátozottak számára is igénybe 
vehető, vízöblítéses nyilvános mosdó-
épületet is elhelyeznének. Visszakanya-
rodva a bejárat felé, a stabilizált szórt 
(öko-) burkolatú útvonalon haladva 
a járókelő betérhet majd a park legin-
kább érzékekre ható részeibe, az illat- és 
fűszer-, valamint a mediterrán kertbe. 
Az ösvény mentén kényelmes padok, 
berendezési tárgyak és csodás növények 
biztosítják majd a teljes feltöltődést. 
A mediterrán kertrészen a már meglévő 
fügefákat, selyemakácot, kivit és lila-
akácot további csodás, déli hangulatot 
idéző növényekkel egészítenék ki.

Az új zöldkerítés és útvonal men-
tén jelenne meg a rózsakert, ahova 
a területen már a lakók által beültetett 
rózsákat is áttelepítenék.

A kivitelezésre a tervek szerint 2018-
ban kerülne sor, várhatóan jövő év 
második felében a látogatók már hasz-
nálatba vehetnék Budapest belvárosá-
nak talán legszebb közparkját.
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SzínházAk
tu

ál
is

Örömteli újdonságok 
az Örkényben

Erzsébetváros önkor-
mányzatának képvi-
selő-testülete október 

3-án tárgyalta a Belső-
Erzsébetváros turiz-

musával és vendéglátó 
helyeivel összefüggő 
rendelet megalkotá-

sát. Az erzsébetvárosi 
vendéglátó egysé-

gek, szórakozóhelyek 
nyitvatartásának 

rendjét is szabályo-
zó korábbi rendelet 

módosításának előké-
szítése során számos 

szereplő együttműkö-
dő javaslatát, észre-

vételét dolgozták fel. 
Az önkormányzat cél-
ja az volt, hogy közös 
megoldási javaslatot 
dolgozzon ki az ügy-

ben érintett szereplők 
bevonásával.

Mácsai Pál szimbolikus 

gongütéssel nyitotta meg 

az Örkény István Színház 

2017/2018-as évadát. 

A nézők már egy 

felújított, kényelmes 

térben szórakozhatnak. 

A rendhagyó 

sajtótájékoztatón részt 

vett a színház társulata 

és a teátrum kedvelői, 

barátai is.

A nézőteret az eredeti alaprajznak meg-
felelően állították helyre, modernizál-
ták az enteriőrt, új világítási karzatot 
alakítottak ki, és hangterelő felületekkel 
javítottak az akusztikán is. A belső terek 
megjelenése jól illeszkedik a Bauhaus 
stílusjegyekkel rendelkező épülethez és 
a 21. századi elvárásokhoz is. Ezentúl a 
nézők egyszerű, letisztult falfelületek-
kel, az előcsarnokból felvezető elegáns 
lépcsőkkel, a nézőtéren pedig szürkés, 
feketés és ezüstös színekkel találkoz-

hatnak. A felújításban több mint 400 
szakember vett részt, és közel 300 millió 
forintba került. 

A színház elindította a Nevezzen 
el egy széket! elnevezésű programot, 
amely során a nézők az új székek jelké-
pes megvásárlásával támogathatják az 
intézmény működését. Újdonság még, 
hogy a társulathoz szerződött Csákányi 
Eszter színésznő, míg Hámori Gabriella 
szerepeit Pető Kata (József és testvérei), 
valamint Waskovics Andrea (Három 
nővér) veszi át.

Mácsai Pál tájékoztatása szerint hat 
bemutatót tartanak az évadban, október 
14-től látható Shakespeare IV. Henrik 
című darabja Nádasdy Ádám fordításá-
ban. Januárban lesz a bemutatója Franz 
Kafka Átváltozás című művének, melyet 
Gáspár Ildikó rendez, márciusban Mol-
nár Ferenc A hattyú című műve lesz lát-
ható Polgár Csaba rendezésében. A stú-
dióban mutatják be Daniela Kapitanova 
Pionírszív című regényének színpadi 
változatát Szenteczki Zita rendezésében, 
majd Sylvia Plath Az üvegbura című 
regényéből készült darab bemutatója 
következik Widder Kristóf rendezé-
sében. Az idei évad utolsó bemutatója 
Heinrich von Kleist Az eltört korsó című 
műve lesz, ezt Bagossy László rendezi.

Az elmúlt hónapokban ismét felerősödtek a megnövekedett turistaforgalom által okozott 
kellemetlenségek, melyek leginkább a nyári időszakban okoznak gondot a belvárosban. 
Az ide látogatók magas száma rendkívüli köztisztasági és közrendvédelmi erőfeszítéseket 
igényel minden szereplőtől. Erzsébetváros önkormányzata a korábbi években is rendszere-
sen reagált erre a folyamatosan változó problémára, most azonban újabb – a turistaszezon 
tapasztalatai alapján összeállított – javaslatcsomagot terjesztett a képviselő-testület elé.

A képviselő-testület október 3-i ülésén nagy többséggel támogatta a Belső-Erzsébetváros 
vendéglátóhelyeivel kapcsolatos javaslatokat. 

A testület úgy döntött:

1. bővíti a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodája dolgo-
zóinak létszámát;

2. megemeli az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság dolgozóinak létszá-
mát;

3. takarítógépek, illetve a köztisztasági feladatokat szolgáló haszongépjár-
művek beszerzésére 2017-ben és 2018-ban is jelentős összegű plusz forrást 
biztosít;

4. megkezdi a Klauzál téri, a Rózsák terei, valamint a Bethlen Gábor téri 
közterületi illemhelyek felújítását;

5. új közterületi illemhelyeket létesít a Reformáció parkban és a Kéthly 
Anna téren, illetve a Király–Kazinczy játszótéren;

6. nagyobbra cseréli az utcai szeméttároló edényeket, és bővíti azok számát;
7. Belső-Erzsébetváros közterületi takarítási feladataira kiegészítő forrást 

biztosít;
8. nem járul hozzá, hogy az Erzsébet krt., Király u., Károly krt., Rákóczi 

út által határolt területen (továbbiakban: Belső-Erzsébetváros) a saját 
tulajdonában álló helyiségek szeszesitalt árusító üzlet nyitása céljából 
kerüljenek bérbeadásra, illetve a már meglévő bérlemények ilyen irányú 
funkcióváltását sem támogatja;

9. Belső-Erzsébetváros frekventált területein állandó rendőri jelenlét bizto-
sítását kezdeményezi a VII. kerületi rendőrkapitányságnál;

10. Belső-Erzsébetváros frekventált területein állandó közterület-felügyelői 
jelenlétet biztosít.

11. A vendéglátóhelyek nyitvatartásával kapcsolatban az a döntés született, 
hogy a kérdést helyi népszavazásra kívánja bocsátani a képviselő-testület.

Döntött a testület
Népszavazási 
kezdeményezést 
indítottak
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A kommunista rendszer 

állambiztonsági 

szolgálatai által készített 

jelentésekből elsősorban 

a szolgálatok érdeklődési 

körébe került személyek, 

társadalmi csoportok 

tevékenységéről kaphatunk 

tájékoztatást, a pártiratok 

„hangulatjelentéseiből” 

pedig a jelentők 

szemüvegén keresztül a 

„mindennapok” eseményeit 

ismerhetjük meg. A Magyar 

Dolgozók Pártja VII. kerületi 

bizottságának agitációs 

osztályára 1949–1950-ben 

is rendszeresen érkeztek 

az egyházakról szóló 

jelentések. Legfőképp 

a „Nagy Regnum”, 

a „Kis Regnum”, a Szent 

Erzsébet-templom, a fasori 

református templom 

és a „Rottenbiller utcai 

kistemplom” állt ezek 

fókuszában.

A jelentésekből egy, a rendszerrel 
élesen szemben álló, karakán katoli-
kus egyházat ismerhetünk meg, ahol 
a hitélet a vasárnapi miséken kívül 
családi napokon vagy a nyári tábo-
rokban is élénk volt. Ugyanakkor 
ezek a jelentések arra is használha-
tók, hogy e szövegekből megismerjük 
a papok egykori, a vészterhes időkben 
elhangzott prédikációit – a kerület 
katolikus közösségébe ugyanis ekkor 
még nem tudtak beépülni a besú-
gók, ezért csak a templomlátogatá-
sok alkalmával készíthettek részletes 
jelentést. Ezek szerint a katolikus 
ellenállás két helyi központja a máso-
dik világháborúban erősen meg-
sérült, a mai Dózsa György úton, 
a Damjanich utcával szemben álló 
Regnum Marianum templom („Nagy 
Regnum”) és a Damjanich utca 50. 
szám alatti, korábban a Magyarok 
Nagyasszonya plébániának is helyet 
adó kápolna („Kis Regnum”) lett. 

Ahogy a korabeli jelentő fogalmazott: 
„A nagy regnum az, amelyik a kleri-
kális reakció főfészke. Innen indult ki 
a kerületi egyházi reakció. A szószék-
ről a papok szemérmetlenül uszíta-
nak.” Így nem meglepő, hogy az egy-
házakról szóló jelentések mindig ezzel 
a két intézménnyel kezdődnek.

1950 húsvét hétfőjén a „Nagy Reg-
numban” misét celebráló pap például 
a kétezer év alatt az egyházat ért szám-
talan támadásról prédikált, és a „mise 
közben megdicsérte azt a két asszonyt, 
akik nagyszombaton a felvonulásra 
kidíszítették kapujukat és egy kom-
munistával szembe mertek szállni”. 
A jelentő a nők címét természetesen 
feljegyezte, valamint azt is, hogy 
a húsvéti ünnepek alatt a homlokzaton 
„a régi címeres zászló volt kint”.

A következő vasárnapi misén a feltá-
madás és a kerületi hitélet volt a prédi-
káció központjában: „Kedves testvé-
reim, de nemcsak akkor kételkedtek 

A katol i kus egyház 
megfigyelése 1949–1950-ben

a feltámadás tényében, hanem későbbi 
évszázadokban is. Többször próbál-
ták bizonyítani, hogy feltámadás nem 
volt, de nem tudták bizonyítani, mert 
minden jel a feltámadást igazolta. 
[…] De nézzük csak meg Budapesten 
1912-ben az egyetemisták az egyetemi 
templomban 12-en vettek részt egy 
templomi aktuson. Most pedig már 
annyian vesznek részt, alig férnek be 
a templomba. Vagy vegyük a húsvéti 
körmeneteket. Az iszonyatos tömeg, 
az a sok hívő, aki részt vett, mind azt 
bizonyítja, hogy minden hiába való, 
ami az ellenkezőjét akarja, mert a 
nép hinni akar, és ez így van az egész 
világon.” A hívek számának emelke-
dése ezekben a nehéz időkben elsőre 
ellentmondásnak tűnik, de a Rózsák 
terei egyházközség már 1949-ben is 
350 emberrel vett részt az úrnapi kör-
menetben, míg a Regnum Marianum 
körmenete cca. 1000–1500 résztve-
vővel zajlott le. „Az Elemér utca igen 
díszesen fel volt díszítve, és 2 üzlethe-
lyiség oltárnak volt kiképezve.” Mivel 
a miséken résztvevőket is megszá-
molták, azt is kijelenthetjük, hogy a 
hívek száma itt sem csökkent, a Szent 
Erzsébet-templomban vasárnaponként 
a 10 órai misén általában 300–500 fő 
jelent meg.

A jelentések egy része az ún. kleri-
kális reakció elleni harcról szólt. 1950-
ben például „jelentés jött az egyik 

körzetből miszerint »a sekrestyében 
a papok egymás között, mint valami 
csodát mesélték, hogy egy templom-
ban mise alatt a feszület alatt álló Szűz 
Mária szobor hirtelen megfordult és 
nyugat felé mutatott kezével«”. 

Az egyházakról szóló jelentések a 
korabeli viccet is feljegyezték: „Miért 
fordul kelet felé a Gellért hegyi szo-
bor? Mert nyugat felöl lesz fenéken 
rúgva. Ezt egy ministráns gyerek 
mesélte el.” Ezután, az elkövetkezendő 
retorziót előrevetítve, a jelentésben a 
gyermek neve és iskolája szerepelt.

De a kommunista párt felé írt jelen-
tésekből információt kaphatunk egy 
már ekkor terjedő Szent Antal-lánc-
levélről, illetve arról is, hogy néhány 
gyerek azért késett rendszeresen a Dob 
utca 85. és a Hernád utca 3. sz. alatti 
iskolából, mert ministrálni jártak a 
Szent Erzsébet-templomba, a Rózsák 
terére, illetve a katolikus papok heten-
ként jártak látogatóba Kistarcsára az 
internáltakhoz. Nem tudni, miért, de 
ugyanitt itt jegyzeték fel a gyerekcsíny 
egészen sajátos formáját is: „A Dob 
utca 85. fiúiskolában a tisztára mosott 
falra nyilas és horogkereszteket rajzol-
tak és felírták, hogy dögöljön meg R. 
M. [Rákosi Mátyás – RA] bácsi.”

A Regnum Marianum Katolikus 
Közösség Egyesület fő tevékenysége 
„a gyerekek és a fiatalok természe-
tes alapokon álló katolikus szellemű 

nevelése” volt, ezért a Kis Regnum 
udvarában, egy romos épületben 
bábszínházat szerveztek, ahol báb-
előadások formájában adtak erkölcsi 
nevelést az ifjúságnak. Mint tudjuk, 
a párt szívesen használta az egyház 
lejáratására a sajtót is. Már 1948-ban 
az Új Ember hirdetésében azt olvas-
hatjuk, hogy Rén István vezetésével 
a Regnum Marianum bábjátékter-
mében (Damjanich u. 50. I. em.) 
a budapesti A. C. Bábjátszó Mun-
kaközössége nagyszabású – ingye-
nes – bábjáték-bemutatót rendezett. 
Az eseményről tudósító Népszava a 
szervező atyát a kislányok elbűvölő-
jeként, az előadást pedig úgy állította 
be, mint a borzalmak tengerét, pedig 
tulajdonképp arról volt szó, hogy az 
embereken erőszakoskodó kalózokat 
utolérő isteni igazságszolgáltatást 
mutatta be. Az újság egyenesen azt 
vetette fel, hogy „nem lehetne – a vál-
tozatosság kedvéért – a vörös kalózok 
helyett László atyát a pokolba kül-
deni? Vagy talán egyszerűbb lenne, 
ha a demokrácia rendőrsége figyelne 
fel erre – a bábszínházra.”

A Regnum Marianum későbbi 
története ismert: tevékenységét betil-
tották, 1951-ben házukat elvették, 
az atyákat más plébániákra helyezték, 
a templomot felrobbantották.

Rácz Attila
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Rendőrségi hírek
A BRFK VII. Kerületi Rendőr-
kapitányságának járőrei 2017. 
szeptember 18-án megjelentek 
egy erzsébetvárosi hotelben, mivel onnan bejelen-
tés érkezett, hogy egy francia és egy norvég állam-
polgárságú vendég szobájából a távollétükben 5 és 
15 ezer forintot loptak el. A rendőrök az adatgyűjtés 
során megállapították, hogy mindkét szobában K. 
Mártonné szobalány takarított korábban. A 25 éves 
nőt a járőrök igazoltatták, és adatai ellenőrzése során 
megállapították, hogy hét érvényes elfogatóparancs 
van érvényben ellene, amelyeket különféle rend-
őri, ügyészi és bírói szervek adtak ki, több rendbeli 
kifosztás és hamis tanúzás miatt.

A nő tagadta, hogy lopott volna. A szobalányt a 
körözések alapján a rendőrök a hotelben elfogták, és 
a kerületi rendőrkapitányságra előállították. 

K. Mártonné az előállítása során élettársa, G. Péter 
kiértesítését kérte. Az intézkedő rendőrök a körözési 
nyilvántartás alapján megállapították, hogy G. Péter 
33 éves budapesti férfi ellen két elfogatóparancs van 
érvényben, szintén kifosztás miatt. Miután G. Péter 
megjelent a rendőrkapitányságon, hogy érdeklődjön 
élettársa után, a járőrök őt is elfogták.

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.

BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság
cím: 1076 Budapest, Dózsa György út 18–24.
telefon: +36 (1) 461-8100
e-mail: 07rk@budapest.police.hu

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.
A zajjal kapcsolatos bejelentéseket  
a +36 (20) 745-1917 telefonszámon közvetlenül 
a zajszakértő fogadja.
A járőrszolgálat 20.00 órától hajnali 4.00 óráig tart, 
a „zajkommandó” 23.00 órától 3.00 óráig fogadja 
a bejelentéseket.

Erzsébetvárosi Polgárőr Egyesület
A polgárőrség szükség esetén  
a +36 (30) 621-1500 telefonszámon elérhető a lakosság 
számára.
A turisztikai szezonban Erzsébetváros Rendészeti 
Igazgatósága belső-erzsébet városi irodájában  
(Király utca 21., bejárat a Kazinczy utca felől) lehetőség 
van személyesen bejelentést tenni.

A Belső-Erzsébetvárosban kialakult, úgynevezett „buli negyed-
ben” a BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányságának munkatár-
sai, illetve velük együttműködve a főváros más rendőri szervei-
nek tagjai és a Készenléti Rendőrség egyenruhásai rendszeresen 
hajtanak végre fokozott ellenőrzéseket.

Ilyen összehangolt akció zajlott 2017. szeptember 30-án hajnal-
ban is, amikor a járőrök a Rumbach Sebestyén utca és a Dob 
utca kereszteződésében igazoltatták K. Krisztián 20 éves buda-
pesti férfit, aki idegesen viselkedett a rendőri intézkedés során, 
ezért átvizsgálták a ruháját. Zavarodottsága nem volt véletlen, 
hiszen kabátja zsebéből 9 darab kis műanyag tasak került elő, 
bennük a későbbi mérés tanúsága szerint közel 40 gramm zöl-
des színű, kábítószergyanús növényi anyaggal.

A rendőrök előállították a férfit a kerületi rendőrkapitány-
ságra, ahol a vele szemben alkalmazott kábítószer gyorsteszt 
pozitív eredményt mutatott. Gyanúsítotti kihallgatás során 
beismerte, hogy a nála talált anyag vadkender, melyet vidéken 
szokott szedni, majd a kendert tasakokba adagolja, és a bel-
városban külföldieknek adja el. Módszere az, hogy ő maga is 
rágyújt a marihuánás cigarettára, majd a körülötte terjengő 
illatra hozzá lépő külföldi fiataloknak eladásra kínálja az árut.

A férfi a nyomozóknak a helyszíni szemle során meg is 
mutatta azt a Budapest környéki település mellett elterülő vas-
úti töltést, ahol a vadkendert szedte. A gyanúsított ellen kábító-
szer-kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt indult bünte-
tőeljárás, a rendőrség előterjesztése és az ügyészség indítványa 
alapján a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte a férfit.

A szakralitás jegyében színvonalas 
művészeti és kulturális programokat 
kínáló fesztivál az Ars Sacra Alapít-
vány önkénteseinek köszönhetően 
idén mintegy 600 ingyenesen látogat-
ható eseményre várta az érdeklődőket. 

A szervezők idén is szereplési és kap-
csolatteremtési lehetőséget igyekeztek 
kínálni a kortárs fiatal művészeknek. 
Erzsébetvárosban is számos helyszínen 
várták a közönséget a fesztivál prog-
ramjai szeptember 16-a és 24-e között. 
A fasori református templomban és az 
Árpád-házi Szent Erzsébet-plébánia-
templomban épületvezetéseket tartot-
tak, míg a Wesselényi utcai Baptista 
Gyülekezet közösségi házában játszó-
ház nyílt. Emellett számos komoly-
zenei koncertnek, valamint előadás-
nak, kiállításnak és felolvasóestnek is 
otthont adtak a kerület templomai és 
közösségi épületei. 
Különösen gazdag programkínálattal 
jelentkezett idén a Wesselényi utcai 
Baptista Gyülekezet és Közösségi 
Ház, amely idén ünnepli temploma 
fennállásának 130 éves évforduló-
ját. Mikes Balázs teológus, szervező 
– aki maga is részt vett a program-
sorozatban „Megfestett evangélium 

(Caravaggio)” címmel tartott előadá-
sával – sikeresnek ítélte a gyülekezet 
programjait: a főként komolyzenei 
élményeket kínáló kulturális ese-
ménysorozat alkalmával több tehet-
séges, fiatal előadó magas színvonalú 
produkcióját hallhatta a közönség, 
de népszerűnek bizonyult a minden 
korosztály számára nyitott „társasjá-
ték klub” és a zenés irodalmi est is. 
A fesztivál keretében hat alkalommal 
jelentkező baptista közösség prog-
ramjaira összesen mintegy 150–200 
ember látogatott el, ami örömmel 
töltötte el a szervezőket, akik idén 
először jelentkeztek ilyen összetett és 
tartalmas műsorral. A közösségi ház 
2018-ban szeretné az ideihez képest 
korábban elkezdeni az események hir-
detését, akár regisztrációs lehetőséggel 
is, hogy az érdeklődők még szélesebb 
körben értesülhessenek programkí-
nálatról, amelyben jövőre várhatóan 
több könnyűzenei elem szerepel majd. 

Immár tizedik alkalommal tartották meg szeptember második felében és – ahogy a 
korábbi években is – a kulturális örökség napjaival egy időben az Ars Sacra Fesztivált, 
vagyis az egykori Szakrális Művészetek Hete és Nyitott Templomok Napja elnevezésű 
programokat átfogó rendezvénysorozatot.

Ars Sacra Fesztivál a kerületben

2016 őszén az Erzsébetváros Újság is tudósított annak a beszélgetés-soro-
zatnak az első állomásáról, amelynek keretében szakértők és laikus érdek-
lődők is elmondhatták véleményüket a rossz állapotú és kihasználatlan 
Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga jövőbeni hasznosításának lehetősé-
geivel kapcsolatban. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének, 
az épület tulajdonosának kezdeményezésére indult társadalmi diskurzus 
eredményeként végül az Együttélés Háza elnevezésű elképzelés valósul-
hat meg, amelynek értelmében az épület eredeti jellegének megtartásával 
helyreállított szakrális tér a jövőben összetett közösségi funkciót tölthet 
majd be, így többek között turisztikai programoknak és kiállításoknak 
adhat majd helyet. 

A Kőnig és Wagner Építész Iroda tervei szerint és a Laki Épületszobrász 
Kft. kivitelezésében megvalósuló, teljes épületgépészeti megújulással járó 
munkálatokat az állam mintegy 3 milliárd forinttal támogatja, amelynek 
köszönhetően várhatóan 2018 őszén megnyílhat a közönség előtt a külön-
leges adottságokkal bíró, gyönyörű belvárosi épület.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói-
nak vonósnégyese is fellépett. Balról: Görbicz Fülöp 
(brácsa), Dósa Csenge, Kökény Eszter (hegedű), 
Thomas Máté (gordonka)

Megújul a Rumbach 
Sebestyén utcai 
zsinagóga

Beszélgetés  a Rumbach utcai  zsinagógában   
az épület  jövő jéről,  2016 őszén
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Az esemény védnöke szerint a kerület-
ben élők – különösen a családok – az 
elmúlt évek alatt megkedvelték a kerü-
leti futóünnepet. „Az emberek várják, 
kérdezgetik, lesz-e, terveznek vele” – 
mondta a polgármester.

A kerületi sulik mellett sok más buda-
pesti iskola is jelen volt, a futó- és 
gyaloglónapon hajszálpontosan 1000 
diák vett részt. Az eseményre Erzsébet-
város négy iskolája összesen 752 tanulót 
nevezett. 

Az 1507 méteres távon a  váltóknál a 
legjobb női csapat a Pegazus Atlétika 
újoncai lettek 16:23-as időeredménnyel, 
a férfiak között szintén a Pegazus Atlé-
tika triója (15:38) állhatott fel a dobogó 
legfelső fokára. Az 1507 méteres egyéni 
táv leggyorsabb teljesítője a tavalyi évhez 
hasonlóan idén is Gál Sándor lett 4:43-
as eredménnyel. A leggyorsabb nő Fegy-
veres Anikó lett 5:20-as idővel. 

Az 5007 méteres futáson a tavaly 
versenycsúcsot (16:50) állító Beda 

Szabolcs 17:25-ös idejével ebben az 
évben a második helyet szerezte meg, 
megelőzte őt az 1507 méteren is reme-
kelő Gál Sándor (17:13). A nők között 
Szalai Anett 19:29-es időeredménnyel 
végzett az első helyen. A BSI ápolja azt 
a hagyományt, hogy a verseny neve-
zői között kisorsol egy értékes kerék-
párt. Idén a szerencse dr. Csery-Szűcs 
Péternek kedvezett, aki  azóta  80 ezer 
forintos összeghatárig tetszés szerint 
választhatott magának egy vagy több 
kerékpárt.

A hűvös időjárást 

ellensúlyozta az indulók 

futókedve, így 2017-

ben is jó hangulatban, 

családias légkörben 

és csúcslétszámmal, 

1850 nevezővel zajlott 

a VII. Kerületi Futó- és 

Gyaloglónap. 

Vattamány Zsolt, 

Erzsébetváros 

polgármestere 

csapatban és 

egyéniben is rajthoz 

állt, a váltófutást a 

Polgármesteri Hivatal 

munkatársaival közösen 

teljesítette.

Testületi hírek

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a képviselő-testület a 2017. október 3-án megtartott rendkívüli ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (X.3.) önkormányzati rendelete a Budapest Fővá-

ros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.17.) rendelet módosításáról 

E rendelet 2017. október 11-én lép hatályba.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (X.3.) önkormányzati rendelete a közszolgálati 

jogviszonyban állókat megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, támogatásokról szóló 14/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
E rendelet 2017. október 15-én lép hatályba.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017. (X.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 

tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló  Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkor-

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

E rendelet 2017. október 10-én lép hatályba.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2017. (X.3.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros 

VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető 

tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendeleté-

nek módosításáról 
E rendelet 2017. október 10-én lép hatályba.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2017. (X.3.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros 

VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének egyes helyi építési szabályzat előírásait tartalmazó önkormányzati rendele-

teinek módosításáról 
E rendelet 2017. október 10-én lép hatályba. 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2017. (X.3.) számú Erzsébetváros Városképvédelmi 

Rendelete 
E rendelet 2017. október 10-én lép hatályba. 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (X.3.) önkormányzati rendelete a Budapest 

Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Erzsébetvárosi Építészeti-műszaki Tervtanács létrehozásáról, 

működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 56/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

E rendelet 2017. október 10-én lép hatályba.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az Emberi Erőfor-

rások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 

alapján ezennel kiírja a 2018. évre 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a további-

akban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a 

hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételé-

nek támogatása. 

2. A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel ren-

delkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt 

nem nyert érettségizettek; és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intéz-

mény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzett-

séget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakkép-

zésben kívánnak részt venni.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatot Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

Humánszolgáltató Irodáján (1076 Budapest, Garay u. 5., 1. em. 113.) írásban, 

az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és kinyomtatott formanyomtatványon, a 

pályázó által aláírva, kötelező melléklettel ellátva, egy példányban, személyesen 

kell benyújtani. 
Kérünk minden pályázót, hogy a pályázat benyújtásakor hozza magával személyi 

igazolványát és lakcímkártyáját, valamint a 2017/2018. tanév első félévére vonat-

kozó aktív hallgatói jogviszonyának igazolását.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határ-

ideje:  2017. november 7. (kedd), 15.00 óra

További információ: www.erzsebetvaros.hu

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
felsőoktatási hallgatók számára

Budapest VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre, a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a további-akban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvéte-lének támogatása.

2. A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatásban részt vevő hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogvi-szony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzett-séget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredmé-nyező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje A pályázatot Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Humánszolgáltató Irodáján (1076 Budapest, Garay u. 5., 1. em. 113.) írásban, az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és kinyomtatott formanyomtatványon, a pályázó által aláírva, kötelező melléklettel ellátva, egy példányban, személyesen kell benyújtani. 
Kérünk minden pályázót, hogy a pályázat benyújtásakor hozza magával szemé-lyi igazolványát és lakcímkártyáját, valamint a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyának igazolását.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határ-ideje: 2017. november 7. (kedd), 15.00 óra

További részleteket a www.erzsebetvaros.hu weboldalon találhatnak.

A VII. Kerületi Futó- 
és Gyaloglónap 
csúcsot döntött
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Kreatív Kuckó
 csillámtetoválás
 arcfestés
 kézműves-foglalkozások
 színező
 lufi osztás

Bischitz pontok – Ismerje meg 
 intézményünket, szolgáltatásainkat!

Erzsébetváros kártya igénylési lehetőség

Civil Sarok

Egészségfejlesztési Pont
Családi Nap programsorozat

Ingyenes programok az egész családnak
Időpont: 2017. október 28. 9.00–15.00

A LELKI EGÉSZSÉG 
VILÁGNAPJA és a LÁTÁS 
VILÁGNAPJA JEGYÉBEN

Helyszín: Történetek Kávézója   
Cím: 1074 Budapest, Dohány utca 22-24. (bejárat a Síp utca felől)

Gyermekprogram
9.30–10.40 Mozaik Művészpáholy előadásában 
 – Hetvenkedő nyúl 

Kanapébeszélgetések
10.45–11.15 Lélekben fi tten – interaktív beszélgetés
11.15–11.45 Apa szerepe a családban 
 – interaktív beszélgetés
11.45–12.15 Élet vakvezető kutyával 
 – interaktív beszélgetés
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 
Szövetségének közreműködésével

Filmklub
12.30–14.30 Vakvagányok c. fi lm 
 – Tímár Péter rendezésében (119 perc)
13.00–13.30 Átmozgató torna

Egészségügyi szűrések
 szemészeti vizsgálat 
 vércukor- és koleszterinszint-mérés (éhgyomorra)

vérnyomásmérés
 BMI-kalkuláció
 testzsírszázalék-mérés
 véroxigénszint-mérés
 szemegészségszűrés gyermekeknek (szín, látás)
 védőnői szűrések
 egészségügyi állapotfelmérés – online tesztek

További információk: www.bjhuman.hu, www.facebook.com/egeszsegfejlesztesipont
A rendezvény Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának támogatásával a Bischitz Johanna 
Integrált Humán Szolgáltató Központ szervezésében valósul meg.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Szeretettel várunk mindenkit!

OKTÓBERI TÉMÁINK:
10.05. Étkezés
10.12. Önállóság
10.19. Szobatisztaság
10.26. Kreativitás 
           fejlesztése

Kiegészítő szolgáltatás: gyermekfelügyelet

Ingyenes klub-
foglalkozások 
szakképzett 
bölcsődei 
kisgyermeknevelők 
és védőnők vezetésével

SZEPTEMBERI TÉMÁINK:
09.07. Bölcsődei felvétellel kapcsolatos 

információk
09.14. Mi szól a bölcsőde mellett?

09.21. Beszoktatás

09.28. Napirend fontossága 

csecsemő- és kisgyermekkorban

FECSEGŐ 
TIPEGŐK 
KLUBJA

NOVEMBERI TÉMÁINK:
11.02. Beszédfejlődés/fejlesztés otthon
11.09. Mozgásfejlődés/fejlesztés otthon
11.16. Játszunk okosan
11.23. Milyen a jó mese/mesekönyv/mesefi lm?
11.30. Utazás a babával

Minden csütörtökön 9.00–10.00

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

Interaktív baba-mama 
programok Erzsébetvárosban

DECEMBERI 
TÉMÁINK:

12.07. Kistestvér érkezése
12.14. Betegségek 

és kezelésük

10.19. Szobatisztaság

Szeptembertől induló programsorozatunk keretében 
minden kerületi nyugdíjas korú lakos részére 
ingyenes lehetőséget biztosítunk a tanulásra, 
művelődésre, ismeret- és tapasztalatszerzésre 
az „élethosszig tar tó tanulás” jegyében.

Regisztrálni és a programokkal 
kapcsolatosan érdeklődni az 
alábbi elérhetőségen lehet: 
Ottóné Simon Katalin, 
tel.: (1) 322 62 84

IDŐSEK AKADÉMIÁJA
PROGRAMSOROZAT
Szeptembertől induló programsorozatunk keretében 

OKTÓBERI PROGRAMOK:
VAGYONVÉDELMI ELŐADÁS
Időpont: 2017. október 5., 14.00
Helyszín: Idősek Nappali Klubja 
 – 1071 Budapest, Peterdy u. 16.
 Az előadás keretében a VII. 
 kerületi Rendőrkapitányság 
 Bűnmegelőzési Osztályának 
 munkatársai nyújtanak hasznos 
 információkat az áldozattá válás 
 megelőzéséhez.
 
TAI CHI TANFOLYAM
Időpont: 2017. október 4., 11., 18., 25. 
 9.30–10.30
Helyszín: Történetek Kávézója 
 – 1074 Budapest, Dohány u. 22–24. 
 (bejárat a Síp utca felől)
 A Tai Chi egy könnyen elsajátítható 
 mozgásforma, mely bármely 
 korban gyakorolható, fejleszti a belső 
 erőt és egyensúlyt, a test és a tudat 
 összehangolása és ellazítása által.

SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM
Időpont: 2017. októbertől
Helyszín: Idősek Nappali Klubja 
 –1077 Budapest, Király u. 97.
 
BÉBISZITTER TANFOLYAM
Időpont: 2017. október 6-tól 
 (november végéig minden pénteken)
 Jelentkezési határidő: 2017.09.29.
Helyszín: Magyar Vöröskereszt 
 – Budapesti Központ 
 – 1051 Budapest, Arany János u. 31.

A PROGRAMSOROZAT 
DECEMBER VÉGÉIG TART.

A programokon való részvétel 
előzetes regisztrációhoz kötött!
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OKTÓBER
19. csütörtök 
¡	14.00–
Tünde – fórumszínházi előadás 

21. szombat 
¡	15.30–20.00
Október-feszt Erzsébetvárosban
19 órától Brothers in Art jazz koncert

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

24. kedd 
¡	15.30–17.00 és 18.00–19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam

25. szerda 
¡	17.30–
Pósfalvi János könyvbemutatója
A Művészetbarátok Egyesületének 
rendezvénye

27. péntek 
¡	18.00–
Apák és Fiúk –  Dés László, Dés András 
és Grecsó Krisztián estje

31. kedd 
¡	15.30–17.00 és 18.00–19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam

NOVEMBER
7. kedd
¡	15.30–17.00 és 18.00–19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam

8. szerda
¡	17.30–
A Művészetbarátok Egyesületének 
rendezvénye

10. péntek
¡	18.00–
Forradalmak és forradalmárok – dr. 
Hahner Péter történész előadása

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

14. kedd
¡	15.30–17.00 és 18.00–19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam

15. szerda
¡	17.30–
A Művészetbarátok Egyesületének 
rendezvénye

16. csütörtök
¡	11.00–13.00
„Utazó” teaház
Téma: Hitért – Hazáért

OKTÓBER
19. csütörtök 
18.00–
„FESTETT RAGYOGÁS” – A LÁMPÁS ’92 
Közhasznú Alapítvány és a ParaArt 
Egyesület kiállítás megnyitója – A 
kiállítás fővédnöke:  
dr. Bajkai István alpolgármester

22. vasárnap 
18.00–
PLAFON CSOPORT: PárKabaré 
Jelenetek alapján színpadra állították a 
szereplők. Szereplők: Szabó Kristóf és 
Juhász Tünde

27. péntek 
18.00–
MARIANNA SALZMAN: ANYANYELV  
A produkció a SZEMO MŰV. EGYESÜLET 
és a Kaposvári Zsidó Hitközség támo-
gatásával valósul meg. 
Játsszák: ERDŐS ÉVA, HORVÁTH ZITA, 
TÓTH ELEONÓRA

NOVEMBER
3. péntek
19.00–
„Látható hiány” – Andriska Tibor, 
Orosz László, Szurcsik József, Verebes 
György, Ulrich Gábor képzőművészek 
kiállításmegnyitója

7. kedd
19.00–
Színészportré Csáki Judittal

11. szombat
19.00– 
Márton-napi zenés-vacsorás est

16. csütörtök
19.00–
Ferenc Németh Jazz Projekt

17. péntek
17.00–
Korhatártalanul klub
Vezeti: Endrei Judit

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

2017. október–november havi programok

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

MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS  
KÖZPONT 2017. október–novemberhavi programok

Helyszín: ERöMŰVHÁZ, 1077 Budapest, Wesselényi utca 17.
 Időpont: 2017. október 27. 18.00 óra

Apák és Fiúk   
irodalom és jazz párbeszéde

Dés László, Dés András 
    és Grecsó Krisztián estje

www.eromuvhaz.hu    |    facebook: ERöMŰVHÁZ    |    telefon: 06 1 413 3550    |    jegy.hu

Belépőjegy: elővételben a helyszínen, vagy online a jegy.hu-n 2000 Ft; 
            az előadás napján a helyszínen, vagy online a jegy.hu-n 2500 Ft.
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tel.: +36 (1) 788 8139    |    k11muvkozpont@gmail.com    |    www.k11.hu

2017. november 16. 19.00

K11 Művészeti és Kulturális Központ
(1075 Budapest, Király u. 11.)

– early bird jegyek (50 db): október 20-ig 4900 Ft 
– elővételi jegy (100 db): 5400 Ft
– a koncert napján (20 db): 5900 Ft

Időpont:

Helyszín:

Belépőjegy:

Ferenc Németh project

Ferenc Németh – drums  |  Gregory Tardy – sax  |  Oláh Tzumó Árpád – piano

Prof. Dr. BAGDY EMŐKE 

BELÉPŐ: 2000 Ft/fő, mely megvásárolható 2017. szeptember 29-tól kezdve a helyszínen

Téma: RELAXÁCIÓ, MEGNYUGVÁS, BELSŐ BÉKE

Az előadás után 

könyvárusítás 

és dedikálás!

IDŐPONT: 2017. NOVEMBER 28. KEDD 18 ÓRA
HELYSZÍN: ERÖMŰVHÁZ NKFT. DÍSZTEREM | 1077 Budapest, Wesselényi u. 17.

előadása Erzsébetvárosban

Információ: Lipcsey Ágnes, Tel.: 06-30-448-5119 vagy 06-1-413-3556

www.eromuvhaz.hu   |   facebook: ERöMŰVHÁZ   |   tel.: 06 1 413 3550
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Ingyenes sportolási  lehetőség 
Erzsébetváros Önkormányzatának 
támogatásával

Szeptember 29-től december 22-ig minden pénteken 
19.30-tól Cross Training a Vitakid Sportegyesülettel 
a VII. kerületi Madách Gimnázium tornatermében.

Várunk szeretettel minden sportos, 
alapvető állóképességgel 
rendelkező érdeklődőt. Belépés 
sportruházatban, sportcipőben.

Információ: 
E-mail: hello@vitakid.hu 
Telefon: +36 30 868 3197 

Regisztráció ajánlott:  
www.vitakid.hu/mozdulj-velunk-erzsebetvaros/ 

Gold Orient Ékszer és Zálog
A PIACON ELÉRHETŐ LEGOLCSÓBB ZÁLOGHITEL ARANY FEDEZETRE!

TÖRTARANY FELVÁSÁRLÁS!

ÚJ ARANY ELADÁS   9.500    FT-TÓL! HASZNÁLT ARANY ELADÁS   8.800    FT-TÓL!

Aranyékszer vásárlás részletre is! További információ az üzletekben!

Üzleteink:
1068 Budapest, Király utca 98/B     tel.:0670 778 7019
1092 Budapest, Ferenc krt. 22.     tel.:0670 382 8131
1063 Budapest, Szinyei Merse u. 22-24.    tel.:0670 436 1303
1082 Budapest, Baross utca 96.    tel.:0670 505 5539
1081 Budapest, Népszínház utca 29.   tel.:0670 933 2028
1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. (Ázsia Center) I.emelet  tel.:0670 505 5587

1072 Budapest, Klauzál tér 11.     tel.:0670 334 0039
1077 Budapest, Király utca 67.      tel.:0670 338 6664
1077 Budapest, Bethlen G. u. 14.   tel.:0670 778 7016

 www.goldorient.hu

Örömmel értesítem, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
elindította ingyenes közösségi személyszállítási szolgáltatását a kerületben.
VEGYE INGYENESEN IGÉNYBE az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. által üzemeltetett
modern Nissan-NV 200 típusú, 7 személyes, elektromos gépjárműveinket. 

Erzsébetvárosi
Tisztelt

Lakos!

Cégünk megkönnyíti hétköznapjait, páratlan segítséget nyújt
az arra rászorulóknak, különösen betegeknek, időseknek  
és gyermeküket egyedül nevelő szülőknek.
Az INGYENES SZOLGÁLTATÁST igénybe veheti, ha Ön:

A szolgáltatás munkanapokon 8 – 16 óra közötti időszakban áll a rendelkezésére.
A szolgáltatás iránti igényt az utazás tervezett időpontját megelőzően legalább
72 órával be kell jelenteni telefonon a szolgáltatást koordináló diszpécsernél 
a +36 30 857 4080 telefonszámon, vagy e-mailen a szemelyszallitas@ervsz.hu címen.  
A szolgáltatás személyesen történő bejelentésére az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. 
diszpécseri irodájában (1074 Budapest, Dohány utca 41.) és a kerület  
Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán van mód.

Tisztelettel:
Dr Bajkai István
Alpolgármester 

• rendelkezik Erzsébetvárosban bejelentett lakcímmel,
• idős,
• hátrányos helyzetben élő,
• kismama,
• nagycsaládos,
• önkormányzati intézmények által szervezett 

rendezvényeken résztvevő rászoruló,
• egészségügyi intézménybe látogató,
• nagy bevásárlásra megy,
• hivatali ügyintézésre megy,
• közösségi, művelődési, sport- és  

szabadidős tevékenységeken vesz részt
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Agilis kolléganőket (akár nyugdíjas is) 
felveszünk telefonos irodai munkára, jó 
kommunikációs készséggel 100 000 Ft 
+ jutalék bérezéssel. Érd: 06 (30) 529-
6446-os számon

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

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

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

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

Szabó Balázs vállalja kémények belső 
marását, bélelését teljes körű ügyin-
tézéssel. 06 (20) 264-7752

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

Gyógypedikűr, masszázs gyakorlattal 
rendelkező szakembertől. Nyugdíjasok-
nak kedvezmény! Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06 (70) 366 3226

Lakást, ingatlant kínál eladásra, vagy 
keres megvételre? Segít a Tóth Ügyvédi 
Iroda. Teljes körű ügyintézés. Jutalék 
3%. Tel.: 06 (30) 391-0695

Készpénzért vásárolok (színházak 
részére is) bútorokat, dísztárgyakat, 
festményeket, csillárokat, órákat, 
kitüntetéseket, hangszereket, réz-, 
bronztárgyakat, bizsukat, könyveket, 
teljes hagyatékot. Tel.: 06 (70) 352-
0115

Vízszerelés, villanybojlerek vízkő
telenítése, javítása, fürdőszobák, wck 
javítása, felújítása, szerelvények cse-
réje, felszerelése, anyagbeszerzéssel. 
Tel.: 06 (30) 447-3603

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

Takarító cég vállal azonnali kezdéssel 
apartmanok, üzletek, családi házak, 
lépcsőházak, kisebb, nagyobb takarí-
tását, megfizethető áron. Tel.: 06 (20) 
520-8176, www.kristalytiszta.eu

JELENTKEZZ! Várunk a Fővárosi Bünte-
tés-végrehajtási Intézet állományába 
felügyelő beosztásba, ha elmúltál 
18, van érettségid, büntetlen előé-
letű magyar állampolgár vagy. Amit 
kínálunk: br. 228 800 forint + juttatá-
sok. Várjuk fényképes önéletrajzod: 
fovarositoborzas@bv.gov.hu. Érd: 06 
(1) 475-5546

Ablakjavítás! www.ajtoablak
doktor.hu 23 éve vállalom kedvező 
árakon ablakok, ajtók javítását, 
illesztését, zárak cseréjét, festését, 
hőszigetelő üvegezését, szigetelését 
garanciával. Díjtalan felmérés!  
Horváth Ákos. Tel.: 06 (70) 550-0269

Hamarosan megjelenik a sikeres 
ifjúsági regény befejező kötete:  
Tomi Haszka: Sziú voltam – Egy 
magyar fiú az indiánok között. Az 
első kötetből még kapható a Libri 
és Líra könyvesboltokban. A könyv 
szerzője kerületünk lakója.  
Tel: 06 (70) 222-6314.

Gyógypedikűrt-manikűrt vállalok, 
hívásra házhoz megyek. Ingyen ki-
szállás. Tel: 06 30 242 9507

Csempézést, kőművesmunkát, szo-
bafestést, kisebb javításokat is rövid 
határidőre vállalok. 06 (30) 9750053, 
06 (1) 226-2527

Eladó, felújítandó, emeleti öröklakást 
keresek magánszemélyként, azonnal 
fizetek. Tel.: 06 (30) 7805777

Nonstop 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

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