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Születésnapi interjú készült Veréb Tamás színész-énekessel, aki a K11-ben adott nagy sikerű koncertet. 
Az ifjú művész korábban a Budapesti Operettszínház sztárja volt, ma már szabadúszóként dolgozik. Kemé-
nyen küzd álmaiért: hogy minél több szerepben megmutathassa magát, és énekesként is belopja magát 
a  közönség szívébe. Lapunknak azt is elárulta, melyik musicalben láthatjuk őt legközelebb.
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Erzsébetváros Önkormányzatának
havonta megjelenő, ingyenes lapja

Polgármester úr, azt mondta, 
nagy bejelentésre készül.  
Mi volna az?
Hatalmas megtiszteltetés ért minket. 
Presser Gábor Kossuth- és Erkel Ferenc-
díjas magyar előadóművész, zeneszerző, 
érdemes művész, a magyar könnyűzene 
kiemelkedő és meghatározó alakja elfo-
gadta felkérésünket, így március 13-án 
Erzsébetváros Díszpolgára lett. Nagy 
tisztelője vagyok művész úr munkás-
ságának, 25 éve játszom a számait, így 
óriási megtiszteltetés volt, hogy átadhat-
tam neki a kitüntetést.

Hogyan kötődik a művész úr 
a kerülethez?
Presser Gábor Erzsébetvárosban szü-
letett 1948-ban, a Dob utcai „Seress 
Rezső”-házban, ahol is két híres zenész 
élete keresztezte egymást. 

Négyévesen kezdett el zongorázni, 
tizenévesen pedig már zeneszerzés-
sel is foglalkozott. A Kertész utcában 
végezte általános iskolai tanulmányait, 
majd ezt követően zeneművészeti szak-
középiskolába járt. 

Presser Gábor művein, dalain gene-
rációk nőttek fel. Ikonikus alakja pél-
dakép a felnövekvő generáció számára, 
a díszpolgári cím adományozásával 
példátlan életpályája előtt tisztelgünk. 
Számos híres alkotó, színész, művész, 
tudós életútja indult innen, Erzsé-
betvárosból, hálásak lehetünk, hogy 

kiemelkedő munkásságukkal hozzájá-
rulnak kerületünk gazdagításához is.

Ha jól tudom, több kitüntetést is 
kiosztanak ilyenkor.
Így van, idén kilenc kategóriában 19 
díjazottat jutalmaztunk. Mindannyian 
kiváló képviselői szakmájuknak, és 

megbecsült polgárai közösségünknek. 
Őszinte tisztelettel gratuláltam nekik 
a díjátadón, és bízom benne, hogy még 
nagyon sokáig Erzsébetváros polgárai 
között tudhatjuk őket. Az Erzsébet-
város újság következő lapszámában 
részletesen is bemutatjuk valamennyi 
díjazottunkat.

Átadták az Erzsébetváros 
Díszpolgára címet
Interjú Vattamány Zsolt polgármesterrel

Aktuális
Szabad a vers!
A Budapesti Tavaszi Fesztivál 
ideje alatt a főváros számos 
kerületének több helyszínén 
is izgalmas, színes programo-
kat látogathat meg a közönség. 
Az idei rendezvény keretében a 
VII. kerületben ingyenes kon-
cert lesz a Magvető Caféban.
„A magyar költészet páratlan 
csodáit több fiatalnak kellene 
megismernie, ezért született 
az elképzelés, hogy modern 
és populáris zenével ötvözve 
játsszunk a versekkel. […] 
Kortárs és 20. századi magyar 
költők (József Attila, Weöres 
Sándor, Baka István, Kemény 
Lili és Kemény Zsófi) ver-
seit dolgozzuk fel, de a műsor 
gerincét Baka István alkotásai 
adják, akinek mind művészi 
nagysága, mind éles és pontos 
társadalomszemlélete máig 
érvényes.” (Hunyadi Máté) 
Vajon felkapják-e fejüket a 
fiatalok a költők lüktető sza-
vára, ha mai zenével párosítva, 
mainstream formában hallják? 

Ez foglalkoztatja Hunyadi 
Máté végzős színművészt, aki 
ezzel a kísérlettel szólókarriert 
is indít.

Az előadás zenei producere 
Bencsik Levente, aki jazzgitár 
szakon végzett a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemen, és 

immár két éve dolgozik együtt 
Hunyadi Mátéval.

A koncert 2019. április 
13-án, 18.00 órakor kezdődik 
a Dohány utca 13-ban, a hely-
foglalás érkezési sorrendben 
történik (a terem befogadóké-
pessége 75 fő).

Épül Erzsébetváros!
Hamarosan megjelenik az önkormányzat legújabb éves fejlesztésekkel foglalkozó kiadványa, 
mely a 2018-as év legfontosabb kerületi felújításait, történéseit mutatja majd be. A brosúra leg-
főbb célja, hogy minden évben tájékoztassa Erzsébetváros lakosságát az önkormányzat törekvé-
seiről és a kerület ügyeiről. A tájékoztató az Erzsébet Terv fejlesztési program négy alappillérén 
keresztül ‒ városfejlesztés, megújuló gondoskodási formák, zöldberuházás, kulturális és okta-
tási programok ‒ mutatja be a városrészben zajló munkálatokat, eredményeket.

Kerületi városnéző séták
Erzsébetváros önkormányzatának támogatásával a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató 
Központ ‒ 2015 októberében egyedülálló kerületi kezdeményezésként ‒ megnyitotta a Történetek 
Kávézóját a Dohány utca 22‒24. szám alatti Idősek Nappali Klubjában.

A kávézó Információs Pont szolgáltatása keretében a tavalyi évben összesen 8 alkalommal vehet-
tek részt tematikus városnéző sétákon azok, akik többet akartak megtudni a kerület kulturális 
értékeiről, továbbá az azokat körbelengő történetekről, érdekességekről.

Az idei első tematikus séta szombati időpontjának köszönhetően kiemelt érdeklődésnek örven-
dett. A séta során Külső-Erzsébetváros „Csikágó” elnevezésű részének szociális, demográfiai és 
városfejlesztési átalakulásait, egyedülálló épületeit és a környékről szóló legendákat ismerhették 
meg az érdeklődők.

Következő városnéző sétán-
kat április 12-én tartjuk, mely az 
Egészségfejlesztési Ponttal együtt-
működésben, az „Egy nap az 
egészség világnapja jegyében” ren-
dezvény keretében valósul meg.

További részletekkel kapcso-
latban érdeklődni és regisztrálni 
a Bischitz Johanna Integrált 
Humán Szolgáltató Központ Pro-
jekt Irodájának munkatársainál 
lehet az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 06 (1) 283-4891
e-mail: 
projektcsoport@bjhuman.hu
Honlap: bjhuman.hu
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Idősek farsangi bálja
Idén első alkalommal rendeztek farsangi bált 100 kerületi 
nyugdíjas részvételével az ERöMŰVHÁZ-ban március 1-jén. 
A rendezvényt Vattamány Zsolt polgármester köszöntője nyi-
totta meg, a farsangolókat finom vacsorával, fánkkal és élő-
zenével várták. A Vento Lento zenekar biztosította a kitűnő 
hangulatot, melynek köszönhetően a tánctér a bál végeztéig ki 
sem ürült. A bálok elengedhetetlen része a tombolasorsolás – itt 
sem volt ez másként. A szerencsés nyertesek értékes ajándéktár-
gyakat vehettek át.

A 2019-es évre tervezett programokkal kapcsolatos további 
információk a kerületi újságban, valamint Erzsébetváros és a 
Humán Szolgáltató elektronikus felületein lesznek megtalálha-
tóak.
Erzsébetváros önkormányzata 2019-ben is kiemelt figyelmet 
szentel a kerületben élő időseknek, így – a Bischitz Johanna 
Integrált Humán Szolgáltató Központ közreműködésével – 
számos ingyenesen látogatható rendezvénnyel biztosít részükre 
lehetőséget a szabadidő tartalmas, értékes eltöltésére.

Hospice adománygyűjtés 
az Örkényben
A Magyar Hospice Alapítvány 2017 őszé-
től az adománygyűjtés egy új formáját is 
kipróbálhatja az Inegenico Group jóvoltából. 
A világszerte innovatív fizetési rendszerei-
ről ismert cég két, meghatározott összegekre 
(500, 1000, 3000 HUF) programozott ado-
mánygyűjtő-oszlopot bocsátott az alapítvány 
rendelkezésére. A paypass fizetési móddal 
most egyszerűen és gyorsan lehet adomá-
nyozni.

• 500 Ft – hozzájárulás egy beteg étkezésé-
hez a Budapest Hospice Házban 

• 1000 Ft – húsz perc szakápolás 
• 3000 Ft – egy felnőtt otthonápolási visit 

A Magyar Hospice Alapítvány 1991-ben jött létre. A szervezetben dolgozók 
munkájukkal a végstádiumú rákbetegeket és családjaikat támogatják. A leg-
magasabb egészségügyi szakmai színvonalon biztosítják a hozzájuk fordulók 
ellátását életük utolsó szakaszában. Céljuk, hogy a testi tünetek enyhítésével, 
az életminőség javításával, a lelki támogatással és a családokhoz való odafordu-
lással ez az időszak méltó és értékes legyen. Az alapítvány minden tevékenysége 
térítésmentes. 
Az adománygyűjtő-oszlop az Örkény Színház előcsarnokában található meg 
március 31-ig.

Molnár Antal 
Zeneiskola 
álláshirdetés
Az emberi erőforrások minisztere a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet a Molnár Antal Zeneiskola–Alapfokú 
Művészeti Iskola

intézményvezető (magasabb vezető) 
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői 
megbízás határozott időre, 2019. augusztus 
16-tól 2024. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye: 1073 Budapest, Erzsé-
bet körút 32.

Minden további információ megtalálható 
a https://mazene.hu weboldalon.

Értékéhez méltó arculattal születik újjá a Blaha Lujza tér
Ötvenöt év után új, egységes arculatú térként újul meg Budapest 
egyik legforgalmasabb, jelentős történelmi és szellemi örökséggel 
bíró, ikonikus városi csomópontja, találkozóhelye, a Blaha Lujza 
tér. A „nemzet csalogányáról” elnevezett tér a Fővárosi Önkor-
mányzat beruházásában, a VII. és a VIII. kerületi önkormányzat 
támogatásával központi elhelyezkedéséhez, történelmi és kultu-
rális értékéhez méltó városi helyszínné válik, a pezsgő városi élet 
sokszínű funkcióival és eseményeivel bíró központja lesz.
A jelenkor elvárásait kielégítő, élhetőbb, gyalogosbarát közté-
ren jelentősen megnő a zöldfelületek aránya, pára- és vízjáté-
kokat telepítenek, egy kulturális célokat szolgáló épület és egy 
rendezvényhelyszín is épül. A csomópontot teljes mértékben 
akadálymentesítik, felújítják az aluljárót, és részben módosul 

a teret határoló utak forgalmi rendje is: a Rákóczi útról például 
közvetlenül jobbra lehet majd kanyarodni a József körútra. A tér 
átépítésének koncepciójáról már konzultáltak a szakmai és az 
érintett civil szervezetekkel, a szakemberek és a helyi lakosok 
javaslatait beépítették a tervekbe, az egyeztetések ugyanakkor 
még jelenleg is zajlanak. A várhatóan idén ősszel induló kivitele-
zési munkák nagyjából egy évig tartanak majd; a Blaha Lujza tér, 
a tér alatti aluljáró és a Somogyi Béla utca felújításának becsült 
költsége 4 milliárd forint, amely fővárosi és kormányzati forrás-
ból áll rendelkezésre.
Az egyik legforgalmasabb budapesti csomópont felújításának fő 
célja a tér élhetőségének javítása.

Fővárosi Önkormányzat

Fotók: budapest.hu

ERZSÉBETVÁROS KÁRTYA

Húsvéti sonka-akció Erzsébetváros Kártyával
Erzsébetváros Önkormányzata folytatva az elmúlt évek hagyományát, idén is Húsvéti sonka-akciót szervez, mellyel szebbé 
kívánja tenni az Erzsébetváros Kártyával rendelkezők ünnepét.
A háromnapos akció célja, hogy az ünnepi asztalokra ízletes füstölt sonka kerülhessen, örömet okozva ezzel sok ezer kerületi 
lakosnak.
Az Erzsébetváros Kártya birtokosok számára – a készlet erejéig – 1 db kötözött sonkával kedveskedünk.

Ajándék átvételi pontok:
Klauzál Téri Vásárcsarnok (1072 Budapest, Klauzál tér 11.)

Garay téri piac előtti terület (1076 Budapest, Garay tér 20.)

Akció időtartama:
2019. április 15–17. között (hétfő–szerda: 14–18 óráig)

Felhívjuk szíves fi gyelmüket, hogy az akció a készlet erejéig érvényes és kizárólag a 
+Discount logóval ellátott Erzsébetváros Kártya bemutatásával vehető igénybe! 
Amennyiben még nincs városkártyája vagy régi típusú kártyával rendelkezik és szeretne 
részt venni az akcióban, úgy kérjük legkésőbb 2019. április 3., 18.00-ig adja le kártya-
igénylését személyesen a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáján 
vagy elektronikus úton a www.erzsebetvaroskartya.hu weboldalon.

Kellemes készülődést kívánunk a húsvéti ünnepekre!Kellemes készülődést kívánunk a húsvéti ünnepekre!

Felhívjuk szíves fi gyelmüket, hogy az akció a készlet erejéig érvényes és kizárólag a 
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Kellemes készülődést kívánunk a húsvéti ünnepekre!
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Kellemes készülődést kívánunk a húsvéti ünnepekre! *illusztráció
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A 2019-es európai 
parlamenti választás 
kiírásáról
Az Európai Tanács döntése értelmében az unió orszá-
gaiban 2019. május 23. és 26. között kell megtartani 
az európai parlamenti választásokat. Alkotmányos 
kötelességemnek eleget téve, összhangban az uniós 
rendelkezésekkel és hazánk Alaptörvényében foglal-
takkal, az európai parlamenti választások magyaror-
szági időpontját 2019. május 26-ára írom ki.

A választás valamennyi választójoggal rendelkező 
honfitársunk számára lehetőség arra, hogy a követ-
kező öt esztendőben befolyásolja az Európai Unió 
jövőjét.

Magyarország a hazánk, Európa a közös ottho-
nunk. Valamennyi választásra jogosult honfitársamat 

arra kérem, vegyen részt a soron 
következő európai parlamenti 
választáson.

Áder János 
Magyarország köztársasági elnöke

Díjat nyert egy VII. kerületi társasház
A Garay utca 42. szám alatti Paulheim Weninger villa nyerte el a 
2018-as MOL Zöldövezet díjat a közösségi kert kategóriában. A 
ház lakói a rossz állapotú belső udvart példás összefogással csodá-
latos, zöld közösségi kertté varázsolták. A 70 m2-nyi terület meg-
újításában a ház szinte minden lakója részt vett: 3 db fát és 65 db 
cserjét, illetve évelő növényt ültettek el, emellett a burkolatokat 
is felújították az udvaron. A közös gondolkodás azonban nem ért 
itt véget, ezért a ház lakói 2018-ban sikerrel pályáztak az önkor-
mányzat növényesítési pályázatán, s az elnyert összegből a ház 
utcafronti homlokzatának ablakait és a belső gangot is sikerült 
zöldebbé tenniük. A látványos átalakítás után méltán járt az elis-
merés, amelyet március 8-án adott át Móra Veronika, az Ökotárs 
Alapítvány igazgatója a háznak. A MOL Zöldövezet díjat Varsá-
nyi Ádám vette át a lakók nevében, aki a közösségi kert prog-
ram megálmodója és koordinátora volt. Az eseményen részt vett 

Vattamány Zsolt polgármester és Nagy Andrea önkormányzati 
képviselő is, akik elismerésüket fejezték ki a lakóközösség felé.

Ismét Gang Színház Erzsébetvárosban
A Gang Színház projekt – melyet a Pulzus 
Társulás és a Bethlen Téri Színház hívott 
életre – egy olyan rendhagyó előadás, ahol 
nem a nézők mennek színházba, hanem a 
színház költözik – egy előadás erejéig – a 
nézők otthonába, jobban mondva udva-

rába.  A zártkörű előadás a lakóközösség-
nek és a lakók meghívottjainak szól.
Erzsébetváros önkormányzata jóvoltából 
a Gang Színház eddig 43 kerületi ház-
ban járt. A nagy sikerre való tekintet-
tel idén bármelyik 7. kerületi gangos ház 

maga jelentkezhet a programra. Legyenek 
Önök és szomszédaik egy nem minden-
napi élmény részesei! Jelentkezzenek most!  
(Lásd keretes felhívásunkat! Részletes 
leírás a www.bethlenszinhaz.hu oldalon.)

Békés Pál: Egy kis térzene

A Pulzus Társulás és a Bethlen Téri Szín-
ház közös produkciója ‒ darab a nyitott-
ságról, az életigenlésről és a zene erejéről.

Írta: Békés Pál
Színészek: Arató Máté, Bakos Éva, Császár 
Réka, Kalocsay Mercedes, Kroó Ádám, 
Kroó Balázs, Rábavölgyi Tamás
Dramaturg: Fábián Péter
Zeneszerző: Kókai János
Rendező: Kroó Balázs

Az előadást támogatták: 
Erzsébetváros önkormányzata, FÜGE, 
Bethlen Téri Színház.
Békés Pál írót a Porscenium Szerzői Ügy-
nökség Kft. képviseli.

Állami kitüntetést kapott 
a kerületi színházigazgató
Szögi Csaba Harangozó 
Gyula-díjas táncművész, 
koreográfus, táncpedagógus, 
Erzsébetváros Pro Urbe díja-
zottja és a kerületi Bethlen 
Téri Színház művészeti igaz-
gatója a magyar nemzeti kul-
túra, művészi alkotómunka 
területén végzett kiemelkedő 
művészi értékteremtő mun-
kája elismeréseként Magyar-
ország Érdemes Művésze díjat 
vehetett át.

Március 12-én az emberi 
erőforrások minisztere nem-
zeti ünnepünk alkalmából 
adta át a Magyar Érdem-
rend Lovagkereszt, Magyar 
Érdemrend Tisztikereszt, 
Érdemes Művész, Kiváló 
Művész és Babérkoszorú- 
díjakat a Várkert Bazárban. 

Gratulálunk!

ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A FÖLD NAPJA
ALKALMÁBÓL RENDEZETT PROGRAMSOROZATA

A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG JEGYÉBEN

TAKARÍTSUNK EGYÜTT!
Erzsébetváros tavaszi nagytakarítása
2019. április 26. (péntek), 11.00–14.00-ig

Várunk minden kerületi lakost kerületünk tavaszi nagytakarítására,
a takarítóeszközöket biztosítjuk!

Gyülekező a Klauzál téren!

Óriásmolinó-festés a Klauzál téren
2019. április 26. (péntek)

11.00–14.00-ig

2019. április 26. (péntek)
15.00–18.00 Klauzál tér

 Zenés-kutyás bemutató 
 Közösségi tervezés a kerületi kutyás 

stratégia megalkotásához
Városi kutyázás? – kérdések-válaszok 
kézműves foglalkozás a gyerekeknek

2019. április 27. (szombat)
9.00–12.00 Almássy tér

 Zenés-kutyás bemutató 
 Közösségi tervezés a kerületi kutyás 

stratégia megalkotásához
Közösségi kutyázás, tanácsadás,  

foglalkozás, kérdőívezés
Kézműves foglalkozás a gyerekeknek

Állatsimogató az Almássy téren
a Kanga Alapítvány kitelepülésével

2019. április 26., péntek, 10.00–12.00-ig
2019. április 27–28., 10.00–18.00-ig

Felelős Gazdi Programok

2019. április 26–27.ZÖLD7
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Nemzetközi nőnap
Március 8-án ünneplik Magyarországon a nemzet-
közi nőnapot, a nők iránti tisztelet és megbecsülés 
kifejezésének napját, amelyet 1917 óta (Magyarorszá-
gon 1948 óta) tartanak. Létrehozói szerint a nemzet-
közi nőnap az egyszerű, de mégis történelmet alakító 
nők napja, évszázados küzdelmüket eleveníti fel, 
melyet az egyenlő jogokért és lehetőségekért vívtak. 
Erzsébetváros önkormányzatának hölgy dolgozóit 
Vattamány Zsolt polgármester köszöntötte a jeles nap 
alkalmából.

Lakossági adatgyűjtés  
a kerületben
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH) Budapest 7. kerület tele-
pülésen a hivatal elnöke által 2019-re engedélye-
zett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt 
végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a 
Statek Statisztikai Elemző

Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői 
végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszám-
lálási adatállományának aktualizált változatából véletlenszerű minta-
vétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből 
származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek 
feltérképezésében.

A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisz-
tikáról szóló 2016. évi CLV. törvény,

valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 
(általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizal-
masan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki.

A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől csü-
törtökig 8.00 és 16.00 óra között, pénteken 8-00 és 14.00 óra között 
a +36 80 200-766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu e-mail 
címen adnak további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a 
kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon 
található Adatgyűjtések/Lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájé-
koztatást.

ELFOGADÓHELYEK

ERZSÉBETVÁROS KÁRTYA

Perzsa Szőnyegház

Kedvezmény: 12%

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 40.
Telefon: +36 30 941 5553
Web: www.perzsaszonyeghaz.hu

Bécsiszelet Vendéglő

Kedvezmény: 10% 

Cím: 1078 Budapest, István u. 8.
Telefon: +36 20 952 0215
Web: www.becsiszelet.hu

Full Diamonds Szépségszalon

Kedvezmény: 15%

Cím: 1078 Budapest, Thököly út 17.
Telefon: +36 70 422 8037
Web: www.szepsegszalon-budapest.hu

Damjanich Gyógyszertár

Kedvezmény: 5% a nem receptköteles 
termékekre

Cím: 1071 Budapest, Damjanich u. 39.
Telefon: +36 1 322 8494

Jung Péter órás

Kedvezmény: 10% vásárlásra 

Cím: 1076 Budapest, Garay u. 45.
Telefon: +36 70 505 5620
Web: www.jungoras.hu

Bar-Ker 97 Bt. Kerékpárüzlet és szerviz
Kedvezmény: 10% a szervizdíjból, 5% 
vásárlásból
Cím: 1078 Budapest, Cserhát u. 16.
Telefon: +36 20 217 2332,  
+36 1 352 2395 
Web: www.barker.hu

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

Találkozás a szóvivőkkel
Március 6-án a Dohány utcai Veritas 
Winebar adott otthont egy könyvbemu-
tatónak, melyen részt vett Sipos Jenő, 
Kavalecz Imre, Hardy Mihály, Győrfi Pál, 
Hanga Zoltán és Sógor Zsolt szóvivő, aki-
ket mindannyian jól ismerünk a tévéből, 
rádióból, újságokból. Többek között ők is 
szereplői Szabó Gabi Mici interjúköteté-
nek. A szóvivők soha nem hallott történe-
teket, részleteket meséltek el a szerzőnek, 
aki szerint méltatlanul keveset tudunk 
róluk, hiszen szakmai munkájukon kívül 
nem ismerjük őket.
Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és 
Növénykert szóvivője például első mun-
kájáról mesélt. „Az első hír szóvivőként 
talán az volt, amikor elloptak egy kígyót 
az állatkertből. Egy kutyafejű boa volt. 
Egyszerűen ellopta valaki a terrárium-
ból a szellőzőn keresztül. Azonnal világgá 
kürtöltük, és nem csak a hazai médiumok 
voltak tele az üggyel, emlékszem, még egy 
bangladesi weboldalon is ott volt a hír. A 

nyilvánosság, az a tény, hogy ekkora felü-
leten foglalkozott a történtekkel a sajtó, 
alapvetően változtatta meg a tolvaj néző-
pontját. Nem tudta menedzselni a helyze-
tet, úgyhogy visszahozta szépen a kígyót 
az állatkertbe. De nem úgy, hogy szembe-

nézett volna velünk, és vállalja a rizikót, 
hogy bilincsben elviszik, hanem beletette 
egy kispárna huzatába, és az akkori ken-
guruház melletti oldalon lévő női wc-ben, 
egy lehajtott ülőkén hagyta.”

Magyar zeneszerző kapott 
meghívást Hongkongba
Magyar zeneszerző kapott 
meghívást Hongkongba
A 25 éves, VII. kerületi Bucz 
Magor, a budapesti Zene-
akadémia zeneszerző szakos 
hallgatója meghívást kapott a 
Hongkongban megrendezésre 
kerülő The Keyboard in the 
21th Century – A 21. század 
Billentyűs Zenéje nemzetközi 
zeneszerző konferenciára és 
hangversenysorozatra, ahol 
Aspetto című díjnyertes zon-
goraművét fogja előadni a hivatalos koncertprogram részeként.
Az eseményre életkorbeli megkötés nélkül, a világ minden tájáról 
küldtek be pályaműveket, amelyek közül szakmai zsűri válogatta 
ki a seregszemlén elhangzó tizenkét kompozíciót. A program-
sorozatban azok a 21. században komponált kreatív, új zenéket 
mutatják be, amelyek modern vagy historikus billentyűs hangsze-
rekre íródtak.

„Köszönetet mondok a Zeneakadémia rektorhelyettesének, 
Fekete Gyula tanár úrnak, továbbá Magyarország Hongkongi 
Főkonzulátusának, valamint Budapest Főváros VII. Kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata polgármesterének, Vattamány 
Zsoltnak, hogy segítségnyújtásukkal és támogatásukkal hozzájá-
rulnak a hongkongi utazásomhoz.” – mondta a fiatal zeneszerző.
Bucz Magor Aspetto című kompozíciója 2019. április 4-én, 
16.45-kor, a szerző előadásában lesz hallható a Hong Kong 
Baptist University zeneművészeti karának hangversenytermében.
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Rehabilitálják a viselkedés- 
zavaros kutyákat a menhelyen
A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Állat-
egészségügyi Szolgálata, az azt segítő Doktorok az Állatokért 
Állategészségügyi Alapítvány és két kutyaiskola a szolgálat 
Illatos úti telepén rehabilitációs mintaprojektbe kezdett tavaly 
év végén. A kezdeményezés keretében a telepen felhalmozódó 
viselkedészavaros kutyák közül néhány kiválasztottat szeret-
nének örökbe adható állapotba hozni, hiszen a gyepmesteri 
telepen a legtöbb esetben ezen áll vagy bukik, egy-egy állat 
mennyi ideig marad gazda nélkül.

Az Illatos úti telep gazdikeresőit segítő Doktorok az Álla-
tokért Állategészségügyi Alapítvány a közelmúltban azzal 
kereste meg a budapesti kutyaiskolákat, hogy segítsenek 
rehabilitálni a telepen hosszabb ideje lakó állatok közül 
néhányat annak érdekében, hogy nekik is esélyük legyen 
szerető gazdához kerülni, állathoz méltó körülmények között 
leélni életük hátralevő részét. Ez azért is fontos, mert a tele-
pen 2012 óta nincs helyhiány miatti altatás, ez az eredmény 
viszont csak úgy tartható meg, ha nem hagyják felhalmo-
zódni az örökbeadhatatlan állatokat a mindössze 94 férőhe-

lyes telepen. Az alapítvány elsőként a Nép-
szigeti Kutyaiskolában talált partnerre, 

majd nem sokkal később a Kutya Guru 
Kutyaiskola is csatlakozott a 

programhoz. A két iskola 
társadalmi felelősségválla-
lásként tekint a feladatra.

További információ: 
www.dokta.hu weboldalon.
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25. születésnapja után pár nappal 

adott nagysikerű koncertet Veréb 

Tamás a K11-ben. Az ifjú művész 

évek óta az egyik legsikeresebb 

énekes-színész, a Budapesti 

Operettszínház sztárja volt, de 

tavaly otthagyta az intézményt. 

Azóta szabadúszóként dolgozik, 

alázattal és keményen, hogy 

elérje céljait. Az már biztos, hogy 

nyáron a Titanic musicalben 

láthatjuk és hallhatjuk őt.

Veréb Tamás: 
Jó időben jöttek jó szerepek

Boldog születésnapot! Mit 
kíván magának?
Köszönöm a köszöntést. Kívánni 
nem szoktam, se szilveszterkor, 
se szülinapra, mert abban hiszek, 
hogy minden úgy jó, ahogy van. És 
reménykedem abban, hogy mindent 
úgy csináltam, hogy a jövő rendben 
legyen. Arra gondolok például, hogy 
szabadúszó lettem, eljöttem az Ope-
rettszínháztól, és azt remélem, hogy 
minél több magas minőségű elő-
adásban megmutathatom magam. 
Na jó, mégis csak kívánok egyet: 
azt, hogy ez tényleg megvalósuljon 
a szakmai életemben. 

Milyen ajándéknak örülne?
Bárminek, ami Star Wars-os! Az 
apróságoknak tudok örülni, mond-
juk, amikor a barátaim meglepnek 
egy Family Guy-os kulcstartóval, 
mert tudják, hogy szeretem azt a 
sorozatot. Ez nekem azt jelenti, hogy 
ismernek, és örömet akarnak nekem 
okozni. És ehhez nem kell sok pénzt 
költeni!

Fiatal kora ellenére már most 
nagyívű és szép a karrierje. 
Tudatosan építi, nagyon sze-
rencsés ember vagy ennyire 
tehetséges?
Reméljük, ez így mind együtt. Arra 
mindig büszke voltam, hogy milyen 
szerencsésen sikerült eddig lebonyo-
lítanom a szakmai életem. Jó időben 
jöttek jó szerepek. Amikor 19 évesen 
felköltöztem Budapestre, eszembe 
sem jutott, hogy én majd Rómeót 
meg Mozartot fogok játszani. Ezek 
álomszerűen jöttek. De 

nagyon hiszek a mun-
kában és a befektetett 
energiában. 

Hogy a rengeteg énekóra, casting, 
utazgatás egyszer megtérül.

A személyiségéből, nevelteté-
séből fakad, hogy alázatosan 
dolgozik, vagy az segített, 
hogy már gyerekként bekerült 
a színház világába?
A színházban, a felnőttek között 
töltött idő nagyon sokat számít. 
9 évesen játszottam az első szere-
pemet a Miskolci Nemzeti Szín-
házban, és nem számított a korom, 
ugyanolyan elvárások voltak felém, 
mint a felnőtt színészek felé. Mindig 
tudnom kellett a szöveget, a koreo-
gráfiát, nem késhettem, és ebben 
nyilván a szüleim is nagyon sokat 
segítettek. Ez az időszak megne-
velt engem, de szorgalmasnak nem 
nevezném magam. Csak tudom, 
hogy ez a szakma nem megy kemény 
munka nélkül.

Mindig is tudta, hogy színész 
akar lenni, vagy a színházban 
jött rá?
Az egyik első színházi szerepem 
közben jöttem erre rá. Sokat szok-
tam azon gondolkodni, hogy mi lett 
volna, ha nem ilyen szerencsésen, 
„csak átlagosan” alakul a karrierem, 
mivel az sokkal gyakoribb. Hogy 
felkerülök Budapestre, felvételi-
zem a Színművészetire, és csak 
huszonéves koromra formálódik 
meg bennem, hogy erre a pályára 
vágyom. De nálam ez sokkal koráb-
ban eldőlt. Valószínűleg, ha valami 
mással kellene foglalkoznom, az is 
ehhez a művészi világhoz kötődne. 
Jó lenne egyszer majd tanítani, és 
a menedzser- és produceri világot is 
kipróbálnám. 

Tudná rangsorolni magában 
a színházat és a zenét?
Nálam ez a kettő mindig kéz a kéz-
ben járt. Számomra inkább az a kér-
dés, hogy egy prózai szerepben 
ugyanolyan jól érezném-e magam, 
ugyanolyan jól teljesítenék-e, mint 
a zenés előadásokban. Idáig ezt még 
nem volt alkalmam kipróbálni. 

Ezért is vonz olyan nagyon például a 
film és a sorozatok világa. Ott „csak” 
a színészi játék számít. 

Az egy döntés következménye 
volt, hogy nem lett celeb, vagy 
csak így alakult?
Nagyon komoly munkát igényel egy 
ismert ember esetében, hogy olyan 
kép alakuljon ki róla, amilyet szeretne. 
Könnyű elhinni, hogy ha a hírnév 
megvan, akkor már nem kell csinálni 
semmit, és így alakulnak ki a teljesít-
mény nélküli sztárok. Én ezt soha nem 
akartam. Mikor megkaptam az első 
televíziós felkérésemet, arra gondol-
tam, hogy nagyon oda kell figyelnem, 
hogy az igazi énemet tudjam megmu-
tatni. 

A sajtó mindig, min-
denre kíváncsi, ami jó, 
de én fontosnak tar-
tom, hogy az embernek 
maradjanak titkai is. 

Én tudatosan kerülöm a bulvárlapok 
szaftos pletykáit. Az olyan szalagcí-
mek, mint „Újra szerelmes”, „Balesete 
volt” stb. gyorsan hoznak nagy ismert-
séget, ugyanakkor a művészi életben 

nem visznek előre. Szerencsére ezt a 
döntésemet az újságírók is elfogadták.

Egy ilyen esten, mint a K11-beli, 
mi a célja? Hogy szórakoztassa 
a közönséget, érzelmeket vált-
son ki, vagy hogy minél jobban 
megismertesse magát?
Azokat a koncerteket szeretem, ahol 
minden van. Nyilván egy nagy adag 
belőlem – hiszen azért csinálom ezeket 
a koncerteket, hogy ne csak a tévéből, 
újságokból vagy előadásokból ismerje-
nek. Ilyenkor egy sokkal kötetlenebb 
élmény részese lehet a közönség. Azt 

imádom, ha tudunk együtt énekelni, 
mert annyira ellazulnak. Az meg 
egyenesen fantasztikus, ha azt látom, 
hogy ismerik a saját dalom szövegét, 
és velem éneklik. A K11-es koncertnek 
az is különlegessége volt, hogy amióta 
eljöttem az Operett Színházból, ez 
volt az első nyilvános koncertem. Sok 
olyan levelet kapok a közönségtől, 
hogy aggódnak értem, mivel most 
nem láthatnak színpadon. Ez nagyon 
jól esik, és ezek az alkalmak nekik is 
szólnak. Terveim szerint egyre több 
ilyen koncert lesz, nyáron pedig lát-
hatnak a Titanic című musicalben.

Fotó: Gregus Máté

Fotó: MTI

Fotó: MTI
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Közösen tisztelegtek az 1848-49-es szabadságharc és forradalom emléke 
előtt az MSZP, a Párbeszéd, a Szövetség az Európai Erzsébetvárosért kép-
viselői és a Demokratikus Koalíció: Németh Gábor János, dr. Kispál Tibor 
és Devosa Gábor képviselők, Borka-Szász Tamás a DK kerületi szervezete 
nevében, Ujvári-Kövér Mónika és Szücs Balázs képviselők

„Nemzeti ünnepeinket rengeteg közös pont köti össze egymással, 
azonban az egyik legjelentősebb összekötő kapocs mind között a fiatal-
ság szerepvállalása. A fiatalság ereje, mindent elsöprő lendülete, soha 
meg nem alkuvó természete. Hiszen ilyenek a fiatalok! Ilyenek voltak 
akkor, ilyenek ma, és ilyenek lesznek az utánunk következő évszáza-
dokban is” – kezdte beszédét Vattamány Zsolt polgármester.

Majd hozzátette: „Petőfi Sándor, Vasvári Pál és Jókai Mór barátok vol-
tak. Kávéházakban jöttek össze, ahol a szokásos beszélgetések során 
előkerült a politika is. Ugyanolyanok voltak, mint bármelyik mai fia-
tal. Eszmét cseréltek, vitatkoztak politikai kérdésekről, a haza dolgai-
ról. Mégis: az ő elszántságuk mozgatta a történelem szálait, változtatta 
meg a nemzet sorsát. Előttük, az 1848-as forradalom megtestesítői és 
hősei előtt hajtunk ma fejet, akik hittek abban, hogy független hazát, 
haladó gondolatokat és egy jobb világot hozhatnak a magyar nemzet 
számára. Az 1848-as események számos üzenetet hordoznak. A hősies-
séget, a bátorságot, a példamutató nemzeti egységet, és nem utolsósor-
ban a hazaszeretetet.”

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország tör-
ténetének meghatározó eseménye, nemzeti identitásunk alapköve, 
mely reformjaival a polgári átalakulás elindítója volt. Része az 1848-
as európai forradalmi hullámnak, de azok közül egyedüliként jutott 
el a sikeres katonai ellenállásig. A reformok kivívásának meghatározó 
napja március 15-e, amikor a pesti ifjúság vér nélkül érvényt szerzett 
a 12 pontnak. 1848. március 15-e ünnepét és emlékezetét, eseményeit 
és hőseit nemzedékek, generációk őrzik szívükben. Az ünnepi esemé-
nyen a kerületi lakosok és az önkormányzat mellett civil szervezetek, 
intézmények képviselői koszorúztak, emlékeztek.

Március 13-án tartotta koszorúzási ünnepségét Erzsébetváros önkormányzata a Klauzál téren, 
a „Magyar huszár” szobornál. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc március 15-i eseményeire 
emlékező rendezvényen lovashuszárok, az Erzsébetvárosi Kétannyelvű Általános Iskola 
és Művészeti Szakgimnázium kórusa és az ETŰD zenekar lépett fel.

Emlékezzünk 
a márciusi ifjakra!

Díjazottjaink
Március 13-án ünnepi ülésen adták át Erzsébetváros 2019-es 
kitüntető címeit a kerület kiemelkedő alakjainak.

Erzsébetváros Díszpolgára: 
Presser Gábor Kossuth- és 
Erkel Ferenc-díjas magyar 
előadóművész, zeneszerző, 
érdemes művész
Erzsébetváros Díszpolgára 
posztumusz: Honthy Hanna 
Kossuth-díjas színművésznő, 
operettprimadonna
Pro Urbe Erzsébetváros díjazottak:
Szirtes Tamás Kossuth- és Jászai Mari-díjas színházi rendező, 
kerületi színigazgató
Dr. Sándor Anna, a kerületi Spinoza Színház igazgatónője
Gayer Ferenc zenész, a Budapest Ragtime Band vezetője
Pro Urbe Erzsébetváros posztumusz díjazott: Dobay Dezső 
rendező, színházigazgató, dramaturg, műfordító, a kerületi 
RS9 Színház alapítója

Erzsébetváros Szent Flórián díjazott: Csoma Boglárka címze-
tes tűzoltó alezredes
Erzsébetváros Sportjáért díjazottak:
Sedric Watchou kerületi parasportoló, magyar paralimpiai tag
Takács Tamásné, az alsóerdősori iskola tanítónője
Liska László, a Nefelejcs Óvoda futball edzője
Erzsébetváros Mestere díjazottak:
Kesztyűs Ferenc olaj-, tűzzománc-, kerámiafestő művész
Dr. Berényi Zsuzsanna Ágnes, az Első Magyar Tűzzománc Jel-
vénygyár tulajdonosa
Csesznák Gyula géplakatos mester
Erzsébetváros Közbiztonságáért díjazottak:
Füzesi Katalin polgárőr
Aszódi Gyöngyi közterület-felügyelő
Feldicsko Erik közterület-felügyelő
Pro Artis Erzsébetváros díjazottak:
Pogány Judit Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő, érde-
mes művész
Közép-Európa Táncszínház
Németh Zsuzsanna, a Budapesti Vándor Kórus vezetője
A díjazottakat következő lapszámunkban részletesen bemutat-
juk az olvasóknak.Az Erzsébetvárosi Hadigondozottak Egyesülete nevében Müller István 

elnök és az egyesület tagjai koszorúztak

Az önkormányzat képviseletében Vattamány Zsolt polgármester és 
dr. Vető Marietta alpolgármester koszorúzott

A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség nevében dr. Bajkai István or szág-
gyűlési képviselő, választókerületi elnök, valamint Benedek Zsolt 
és Veres Zoltán önkormányzati képviselők Kelemen Tamással kö-
zösen helyezték el az emlékezés virágait

Nagy Andrea független képviselő és Szőcsné Batuska Kati a megemlékezés 
koszorúját helyezték el a '48-as emlékműnél

A kerületi LMP nevében Moldován László önkormányzati képviselő, buda-
pesti elnök hajtott fejet az 1848-as hősök emléke előtt

Az erzsébetvárosi Jobbik nevében Juhász Szabolcs önkormányzati képviselő, 
választókerületi elnök helyezte el a tisztelet koszorúját az önkormányzati 
megemlékezésen
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Immár három éve sugároz 
Erzsébetvárosból a Heti Tv, mely 

az egész világon fogható. Kitalálója, 
tulajdonosa, Breuer Péter hisz 

a demokráciában, a szólásszabadságban, 
és fontos számára a zsidóság. Ezek 

mentén állította össze a csatorna 
műsorkínálatát.

Március 10-én, vasárnap, 16 órakor 

már egy zsebkendőnyi szabad 

hely sem volt a Wesselényi17 

dísztermének nézőterén, mert 

a lelkes – főleg hölgyekből álló 

– közönség teljesen megtöltötte 

azt. A W17-ben már több évre 

visszanyúló hagyománya 

van a hölgyek köszöntésének. 

A korábbiakban az ünnepi műsor 

egy szép koncert, irodalmi est 

vagy egy színházi előadás volt.

Heti Tv, a demokratikus
csatorna
Interjú Breuer Péter tulajdonossal

Nőnapi koncert
a Presto Kamaraegyüttessel és 
Vásáry Andréval

Aktuális

Mit jelent Önnek a Heti Tv, és mit a nézőknek?
A Heti Tv egy pártfüggetlen, zsidó közösségi televízió, ami 
nem csak zsidóknak szól. Hozzánk mindenki bejöhet. Van-
nak olyan műsoraink, mint a Pirkadat, ami minden haj-
nalban jelentkezik, és az egész piacot übereli. Nem azért, 
mert mi vagyunk a legszebbek és a legjobbak, hanem mert 
mi vagyunk a legdemokratikusabbak. Mi mindenkit been-
gedünk, akiknek világnézete nem ellenkezik a miénkkel. 
Nálunk a jobb- és a baloldal is elmondhatja a véleményét, 
amíg az nem sérti a szólásszabadságot.

Mi késztette arra, hogy elindítson egy ilyen jellegű 
televíziós csatornát?
1952-ben születtem, nem demokratikus módon, mert Ratkó 
Anna döntött erről. 1972-ben egy razzia során azt nézték, 
hogy milyen könyvek vannak a könyvespolcomon. Én egy 
haladó kommunista család zsidó gyereke vagyok, akinek nem 
mondták el a szülei, hogy miért nincsenek nagyszülei. Egy 
szép napon azonban rájöttem, és elkezdtem ezzel foglalkozni. 
Amikor disszidáltam Magyarországról, a Római Katolikus 
Hittudományi Akadémiának rendkívüli civil hallgatója és 
közben rabbi-jelölt voltam. Végül a választott hazámban, 
Izraelben éltem, dolgoztam, tanítottam 30 évig. Majd úgy 
éreztem, hogy itthon van rám szükség, és visszajöttem. Mi a 
műsorainkat „különleges szemszögből” készítjük, de aki csak 
tőlünk informálódik, az is nagyon jól informált lehet. Odafi-
gyelünk az egész világra, vannak kül- és belpolitikai műsora-
ink, szórakoztató programjaink. Nagy hangsúlyt fektetünk 
a vallások közötti párbeszédre. Sokat foglalkozunk kultúrá-
val, zenével, színházzal is. Tulajdonképpen ez egy beszélgetős 
tévé, és a nézettségünk ‒ pl. a reggeli Pirkadat című műso-
runké ‒ a legnagyobb az országban, mert lehet reggel élőben 
megnézni, illetve van éjszakai és hajnali ismétlése is. Országos 
lefedettségünk van, és az Antenna Hungáriának köszönhe-
tően Amerikától Izraelig, és Argentínától Kuala Lumpurig 
ingyen lehet minket látni. Nálunk 5 nyelven van híradó: hét 
közben angolul, héberül és német nyelven is, természetesen 
a magyaron kívül. Hétvégén ez kiegészül franciával, illetve 
helyette most már spanyollal.

Mi a kötődésük Erzsébetvároshoz?
Itt működünk. Régen volt a kerületnek egy televíziója, mi ezt 
az űrt is megpróbáljuk betölteni. Hetenként egyszer van egy 
erzsébetvárosi híradónk, ahol a helyi problémákról beszélünk, 
megszólaltatunk – egy párt kivételével – minden képviselőt. 
A kerületi híreket úgy kezeljük, hogy Erzsébetváros leképző-
dése egész Magyarországnak.

A W17-ben március 10-re meghirdetett nőnapi koncert egyedülálló volt a 
maga nemében. A nagy népszerűségnek örvendő Presto Kamaraegyüttes 
12. alkalommal koncertezett a művelődési házban, a műfaji sokoldalú-
ságáról és különlegesen magas, kristálytisztán csengő szoprán hangjáról 
ismert művész, Vásáry André pedig először.

A Presto Kamaraegyüttes 2008-ban alakult Budapesten, Zeneakadé-
miát, zeneművészeti főiskolát végzett, hivatásos muzsikusokból, gyakor-
lott zenepedagógusokból. A fuvola, két hegedű, brácsa, cselló és zon-
gora alapfelállású együttes rendszeresen muzsikál országszerte világi és 
egyházi repertoárjával, de vendégművészekkel, énekesekkel, kórusokkal 
kibővülve is gyakran koncerteznek. Vásáry André munkásságát eddig öt 
kiváló könnyűzenei és komolyzenei album őrzi, köztük három arany- és 
egy platinalemez.

André pályafutását emellett kiemelkedő koncerthelyszíneken elért sike-
rek, nemzetközi hírű zenekarok és karmesterek elismerése fémjelzi itthon 
és külföldön egyaránt, így az Egyesült Államokban, Franciaországban, 
Olaszországban és Németországban, sőt, immár Kínában is. Tehetsé-
gét a színházak is felfedezték, több évadon át játszott a Pesti Színházban 
és a Nemzeti Színházban, jelenleg pedig a székesfehérvári Vörösmarty 
Színházban, a Chicago című musicalben játsza Mary Sunshine szerepét. 
Emellett azonban igen szerteágazó a repertoárja, hiszen magas színvona-
lon adja elő a komolyzenei és a könnyedebb, crossover műfajú dalokat, az 
operettet, a két évvel ezelőtti Eurovíziós válogató műsor óta pedig azt is 
tudjuk, hogy pop-rockot is énekel, és nemcsak a hihetetlenül magas szop-
ránját képes megcsillogtatni, hanem mélyebb hangja is gyönyörűen szól.

A 2019. március 10-i műsort a fellépők a sokoldalúság jegyében állítot-
ták össze, hallhattunk az előadásukban komolyzenei darabokat, népdalt, 
romantikus musicalt és filmzenéket is. Minden egyes szám után vastap-
sot kaptak, és miután Vásáry André elénekelte a Macskák betétdalát, 
az Éjfél című dalt, a közönség állva tapsolt. A koncert végén ugyanez a 
dübörgő taps és a szűnni nem akaró „bravózás” jelezte a hallgatóság elé-
gedettségét. Mindenki, aki eljött, felemelő érzéssel távozott a több mint 
kétórás koncert után.

Lipcseyné Horváth Ágnes szervező
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Február 23-án, szombaton, a 
Wesselényi17 (ERöMŰVHÁZ) 

dísztermében ingyenes 
farsangi kézműves 

foglalkozáson és koncerten 
vehettek részt az érdeklődők. 

A helyek két héttel az 
esemény előtt beteltek.

A magyarországi metodisták 

a hazai protestáns egyházak 

sorában a wesleyánus teológiai 

gondolkodás képviselői. 

Tanításunk középpontjában a 

Jézus Krisztusba vetett hit általi 

üdvösség, az isteni kegyelemből 

való megigazulás áll. 

Erzsébetvárosi farsang Bemutatkozik a Magyarországi
Metodista Egyház

A programok 15 órakor kezdődtek, 
kicsik és nagyok egyaránt találtak 
elfoglaltságot a kézműves asztalok-
nál: papírálarcokat és velencei min-
tára készült gipszmaszkokat készít-
hettek, színezhettek, dekorálhattak, 
de makettezéssel, logikai játékok-
kal, illetve mozgásos feladatokkal is 
készültek a szervezők.

A 17 órakor kezdődő teltházas 
hangversenyt nagy várakozás előzte 
meg, igazi kuriózumnak számított ez 
az előadás, hiszen Magyarországon 
még nem hangzott el Camille Saint-
Saëns: Az állatok farsangja című 
darabja verskísérettel. Az egyedi 
komolyzenei hangversenyen erre az 
alkalomra írt verseit adta elő Lackfi 
János költő, aki már más alkalommal 
is tartott itt nagy sikerű gyermekelő-
adást saját verseiből. Ebben a projekt-
ben a zenészek hangszeres tudása 
mellett színészi teljesítményük is 
meghatározó volt, hiszen az egyes 
tételekben szereplő karaktereket meg 
is kellett személyesí-
teni. A kamaramű-
vet előadó Marcato 

Ensemble tagjai fővárosi zenekarok-
ban játszanak, tanítanak, és elköte-
lezett tolmácsolói a 20–21. századi, 
főként magyar kamarazenének. 
(A hangverseny létrejöttét a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatta.)

Ezt a 14 darabocskát felölelő zoo-
lógiai fantáziát szerzője házi, családi 
muzsikálásra szánta. Az egyes állat-
fajták megfeleltethetőek egyes emberi 
tulajdonságoknak, az ezeket ábrázoló 
dallamok önmagukért beszélnek, 
mint közismert zenei idézetek. A mű 
tele van néhol csacska, néhol fanyar 
zenei karikatúrákkal, a szerző az 
állatseregletbe soroz két zongoristát 
is, akik a 11. tételben a skálamene-
tekkel bajlódnak.

A közönség nagy érdeklődéssel 
fogadta az előadást, a rövid tételeken 
és verseken keresztül bepillanthattak 
a hangszeres játék fortélyaiba, az elő-
adás sajátosságainak köszönhetően 
pedig felfedezhették a muzsikálás 
örömét.

Metodista hangsúly a Szentlélek megszentelő munkájáról és a 
szeretet által munkálkodó hitről szóló tanítás, amely a szociális 
szolgálatok iránti elkötelezettségünkben fejeződik ki. Magyar-
országon első ízben 1857-ben járt metodista püspök. A hazai 
metodista misszió kezdő dátuma 1898, melynek a tavalyi évben 
ünnepelhettük 120 éves jubileumát. Napjainkra a Magyarországi 
Metodista Egyház 11 körzetben, mintegy 30 gyülekezeti helyen, 
két iskolában és két idősek otthonában láthat el rendszeres szol-
gálatot. 

A metodista egyház a 18. században jött létre az anglikán egy-
házon belüli megújulási mozgalomként. A szegények és elesettek 
felkarolásával sokakban felébresztette a társadalmi szolidaritás és 
felelősségvállalás gondolatát. A metodista mozgalom csak veze-
tője, John Wesley halála után (1791), a körülmények kényszerítő 
hatására vált ki az anglikán egyházból. Ma 108 országban mint-
egy 80 millió metodista él.

Budapesten 2016-ban ünnepeltük centenáriumi jubileumát 
annak, hogy a Felsőerdősor utcában működhet gyülekezetünk, a 
város szívében, a Kodály körönd mellett, a nagykövetségek And-
rássy úti sorától mindössze pár lépésre. Mi Jézusért járunk követ-
ségben (2Kor 5,20), az ő képviselői vagyunk, és Istennek tetszett, 
hogy ez a követség itt száz éven keresztül éljen, szolgáljon és meg-
újuljon. Hálásak vagyunk ezért a „követségi épületért”, a nem-
zedékről nemzedékre szolgáló lelkészekért és a testvérekért, akik 
elfogadták a mennyei megbízólevelet, és hűségesen álltak meg.

Az egyház alapvető célkitűzései között fontos helyet foglal el 
a társadalom iránti elkötelezettség, és ennek részeként az okta-
tási feladatokban való részvétel. A tavalyi évben a 20. Országos 
Családi Táborunkat szerveztük meg. Az 1997 óta tartó soro-
zat jellegzetes része egyházunk programjainak, melynek során 
a különböző városok, körzetek gyülekezeti tagjai családjukkal 
együtt tudnak lelkileg és testileg is felfrissülni, valamint az orszá-
gos egyházi közösséggel egy szívvel és egy lélekkel Isten elé lépni. 
A táborokban jellemzően 300 fő vesz részt.

Egyházunk fontos szolgálata a roma misszió is, mely Alsó-
zsolcán, Abonyban, Dombóváron, Kisvaszaron, Kürtöspusztán 
és Tatabányán is zajlik. A misszió rendszeresen szervez roma 
csendesnapokat, idén februárban pedig ökumenikus szinten, az 
alsózsolcai gyülekezetünkben szerveztük meg a 4. Protestáns 
Cigánymissziós Fórumot, melyen 450 roma testvérünk vett részt.

Egyházunkban rendszeresek a női és férfi csendesnapok, 
valamint az ifjúsági és tini korosztály felé végzett szolgálatunk, 
táboraink. A közmédia visszatérő rádiós műsora a Metodista 
Félóra, a tévében pedig a Metodista Magazin című műsorunk-
kal vagyunk jelen. Egyik legjelentősebb kiadványunk, a Csendes 
Percek, kéthavonta megjelenő nemzetközi, felekezetek közötti 
áhítatos füzet, mely jelenleg világszerte 73 kiadásban, 44 nyelven 
jelenik meg, s hívők tízezreit fogja össze a közös imádságban. 
2001 óta a kiadvánnyal járó munkákat a Magyarországi Meto-
dista Egyház vállalta át.

Dr. Khaled A. László 
szuperintendens

A Magyarországi Metodista Egyház fenntartásában működik a Murányi utcai 
„Schola Europa Akadémia” Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
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Az 1956-os forradalom 
emléke, majd a harcok 

márciusi újrakezdéséről 
szóló hírek felélesztették a 

már 1956 novemberében 
megfogalmazott igényt 

a párt kezében levő 
fegyveres erő létrehozására. 

Az MSZMP Ideiglenes 
Intéző Bizottsága 1957. 

január 29-i ülésén fogadta 
el a polgári fegyveres 

karhatalom kialakításáról 
szóló javaslatot. A testület 

továbbá szükségesnek 
tartotta, hogy a 

Munkásőrség tagjainak 
létszáma május 1-jéig elérje 
a 20 000, az év végéig pedig 

a 30 000 főt. Egyértelmű 
volt az üzenet: „Nagyon kell 

ügyelni arra, hogy csak 
párttagok kezében legyen 

pisztoly.”

H
elytörténetH
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Rendkívüli események 
1957-ben a VII. kerületi 
munkásőrzászlóaljnál

A Munkásőrség megalakulásakor 
Budapesten 23 zászlóaljat szervez-
tek 10 000 emberrel és ugyanennyi 
géppisztollyal. A VII. Kerületi Mun-
kásőrzászlóaljat 1957. március 9-én 
alapították, felfegyverzése március 
végére megtörtént, a kiképzés heti 
egy alkalommal 3 óra volt, ezenfelül 
havonta egy szombat vagy vasárnap 
tartottak lövészetet.

Egy 1958 elején készült jelentés 
szerint a zászlóalj állományának 
többsége ekkor „aktívan” dolgozott, 
és politikailag megbízható volt, 
„avantgárd jelenségek” nem voltak. 
Különböző hibákról is beszámolt 
a jelentés írója: egyesek nem jelentek 
meg a szolgálatban, „szarkája is” 
volt „a zászlóaljnak, apróbb dolgok 
tűntek el. Felelőtlenek is vannak, akik 
hanyagul ápolják a számukra kiadott 
felszerelést. Ez mind rontja a zászlóalj 
morálját. Akadnak olyanok is, akik a 
»kákán« csomót keresnek és vég nél-
küli intrikába kezdenek, ha akaratuk 
nem érvényesül.”

Azonban az igazi problémát a 
munkásőrök által elkövetett vétségek, 
illetve az általuk elszenvedett balesetek 
jelentették, melyeket minden évben 
zászlóaljanként rögzítettek. Az alábbi-
akban néhány 1957-es, a VII. kerület-
ben történt esetet ismertetek.

Az egyik VII. kerületi munkásőr, 
F. szolgálati ügyben vidékre utazott. 
Miután Recskről leszállva a „lovas 
kocsira várt és félrevonult, és elővette 
szolgálati pisztolyát tisztítás céljából. 
Tisztítás után a tárat benyomva ismé-
telt, és a hetedik lőszer bennszorult 
a csőben. Mivel ideje nem volt, mert 
továbbutazásra a lovas kocsi megérke-
zett, fegyverét zsebre vágta. Kocsira 
szállás után biztosítani akarta, a fegy-
ver elsült és bal kezén hatolt keresztül 
a lövedék.” A gondatlansága ellenére 

fenyítést nem kapott, bírósági eljárást 
nem folytattak ellene.

Egy másik munkásőr 1957. október 
19-én Gyomára utazott a szüleihez, és 
Szolnok és Szajol között a vécét hasz-
nálva elvesztette a Zbrojovka gyárt-
mányú pisztolyát, mely a hátsó zsebé-
ből a vécékagylóba esett. A pisztolyt 
a jelentéstevést követően megtalálták, 
a használónak visszaadták, és pusztán 
azért részesítették figyelmeztetésben, 
mert az esetet későn jelentette.

B. 1957 áprilisában először a saját 
lakásán, majd egy rendőrnyomozó 
őrnagy lakásán egy, még a Szovjet-
unióból is ismert századossal „italo-
zott”. Mivel jócskán benne jártak már 
az éjszakában, a százados hazautazás 
céljából a karhatalmistáktól kocsit 
kért. Az eljárás közben azonban 
elővette a fegyverét, mire az épp 
megérkező szovjet járőrök a VIII. 
kerületi „komendánshoz” vitték őket. 
Ekkor derült ki, hogy B. nem találja 
a fegyverét, azonban az nem veszett 
el, csupán már korábban otthagyta 
Sashalmon, ahol a századost felke-
reste. Egy nap múlva kiengedték őket 
az őrizetből, és a munkásőrnél ismét 
nem állapítottak meg felelősséget.

Ezeknél sokkal nagyobb tragé-
dia történt a zászlóalj felállása óta 
munkásőr A.-val. A. 1957. május 
1-jén a kerületi biztosító csoportba 
volt beosztva, onnan hazatérve ebéd 
után lefeküdt aludni. A. a szolgálati 
fegyverét otthon tartotta, saját elmon-
dása szerint felébredve a pisztolyt 
aktatáskájába, a tárakat pedig ágyába 
rejtette el. Délután 5-kor feleségével 
a pártházba mentek, miközben a kisfia 
az udvaron játszott. „Este 6 óra felé 
a szomszédok lövésre lettek figyelme-
sek, beszaladtak A. elvtárs lakásába, 
a kisfiú a földön feküdt, a pisztoly az 
asztalon volt. Telefonáltak a mentőkért 

és a rendőrségre. A kisfiút kórházba szállították, ahol 
4 óra múlva meghalt.” A vizsgálat kiderítette, hogy 
A. a tizenkét éves gyermeket korábban „kioktatta” 
a fegyver működéséről, így a barátjával otthon maradt 
kiskorúnak lényegében ő adta a kezébe a fegyvert. 
Miközben a gyermek a végzetes napon a pisztollyal 
játszott, egy lőszer megszorult, a gyerek a csőbe nézve 
véletlenül sütötte el a fegyvert. A bíróság A.-t gondat-
lanságból okozott emberölés bűntettében bűnösnek 
találta, egyévi börtönbüntetésre ítélte, de a VII. 
Kerületi Munkásőrzászlóalj parancsnokának javasla-
tával egybehangzóan a büntetés végrehajtását három 
évre felfüggesztette. A. ügye egyébként az országos 
parancsnokság előtt is járt, ahol elfogadták, hogy A. 
továbbra is munkásőr maradhasson, „egyrészt mert 
régi párttag, másrészt mert olyan a jelleme, hogy nem 
fog semmi butaságot csinálni.”

Az ehhez hasonló tragédiák vezettek oda, hogy – 
ugyan a munkásőrök tiltakoztak ellene – a hatvanas 
évek elejétől korlátozták az otthon fegyvert tart-
hatók körét, azonban a „rendkívüli események” a 
korszak végéig nyomon követhetők a munkásőrség 
irataiban.

Rácz Attila

Fotók: Fortepan
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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
Drogterjesztőket fogtak
A budapesti felderítők egy kábítószerügylet lebonyolítását köve-
tően fogtak el két dílert.
A BRFK Felderítő Főosztályának nyomozói 2019. február 22-én, 
délután, Budapest VII. kerületében, a Dózsa György úton állí-
tották meg az autóval közlekedő 37 éves N. Csabát, akinél 
5,5 gramm kokaint találtak. Ezt követően lakhelyén elfogták 
a 64 éves Z. Lászlót, akitől N. Csaba a kábítószert vásárolta, köz-
vetlenül az elfogását megelőzően. A rendőrök mindkét budapesti 
férfi lakásán kutatást tartottak, N. Csaba lakásában 2 745 000 
forintot, 1300 eurót, 3,4 gramm kokaint, tasakokat és mérleget 
találtak, míg Z. Lászlótól 43,5 gramm kokaint, pénzt és a kábító-
szer méréséhez, adagolásához használt tasakokat, digitális mérle-
get foglaltak le.

A két férfit a nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja 
miatt hallgatták ki gyanúsítottként, és őrizetbe vételük mellett 
előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására.

Garázdaság miatt  
keressük Horváth Mihály 
Alfonzt
A budapesti rendőrök elfogták azt a 
férfit, aki társával, Horváth Mihály 
Alfonzzal több sértettet bántalma-
zott egy Kertész utcai szórakozóhely 
előtt.

A Budapesti Rendőr-főkapitány-
ság VII. Kerületi Rendőrkapitánysága 01070/545/2019. 
bűnügyi számon garázdaság vétség gyanúja miatt folytat 
nyomozást, mellyel összefüggésben keresi a 34 éves Hor-
váth Mihály Alfonzt.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a férfi tár-
sával, a 32 éves Sz. Tamás Krisztiánnal 2019. február 
22-én 1 óra 30 perc körül egy Kertész utcai szórakozó-
hely előtt több sértettet bántalmazott.

Sz. Tamás Krisztiánt a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
nyomozói 2019. február 28-án 13 óra 40 perckor a VII. 
kerületi Baross téren elfogták, Horváth Mihály Alfonzt 
továbbra is keresik.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rend-
őrkapitánysága kéri, hogy aki a képen látható Horváth 
Mihály Alfonz tartózkodási helyével vagy a bűncselek-
ménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár 
névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 
06-80-555-111 „Telefontanú” zöldszámán, a 107 vagy 
112 központi segélyhívó számok valamelyikén.

Április 13-án és 14-én lelkes és aktív tömeg népesíti be a Margitszi-
getet, ezen a két napon az egész család, kicsik és nagyok egyaránt 
találhatnak maguknak testhez álló megmérettetést. Április 13-án a 
rövidebb távok kedvelőit várják a rendezők 3x2 km-es váltóval, 2400 
méteres iskolai futammal, gyaloglással vagy éppen családi futással. 
Vasárnap az edzettebbeket várják a rajtvonalhoz a félmaratoni távra, 
ami egyénileg, duóban vagy akár trióban is teljesíthető, illetve még 
ezen a napon választhatunk egy 10 vagy egy 7 kilométeres táv közül is.
A tavasz legnépesebb futóünnepe a legjobb alkalom arra, hogy átéljük 
a közös mozgásban rejlő örömöket. Amikor a családtagok együtt spor-
tolnak, a mozgás számos pozitív hatásán kívül felejthetetlen élményeket 
gyűjtenek, és a szülőknek is remek alkalom ez a valódi mintamutatásra.
Az eseményen nemcsak a futók érdemelnek dicséretet, hanem a zenei 
pontok és a szurkolók is, akik az útvonal mentén biztatásukkal átsegítik 
a futókat a holtponton.

Vannak emblematikus 
események, amelyek 

összefonódnak Budapesttel és 
a sporttal. A Telekom Vivicittá 

Városvédő Futás 34 éve jelzi a több 
tízezer futónak, hogy beköszöntött 

a várva várt tavasz, nincs több 
kifogás, hidegre való hivatkozás, 

hanem irány a futópálya.

A tavasz legbiztosabb jele:
közeleg a Vivicittá
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata fiatal tehet-

ségek támogatására pályázatot hirdet

A pályázatra jelentkezhet: minden VII. kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező, 25. életévét még be nem töltött fiatal, aki kimagasló tehetsé-

get mutat a sport vagy a művészetek terén, illetve a tudomány területén kima-

gasló tehetséget mutató, 35. életévét még be nem töltött fiatal.

A pályázat benyújtásának feltételei:

a köznevelési intézményekbe járó tanulók részére biztosított térítésmentes, illetve 

kedvezményes juttatásokról, valamint az erzsébetvárosi fiatal tehetségek támoga-

tásáról szóló 25/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet. (Megtekinthető www.

erzsebetvaros.hu honlapon. Kérjük, figyelmesen olvassák végig.)

A pályázati űrlap beszerezhető: 2019. március 1-jétől

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala Ügyfélszolgálati  
Irodáiban,

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.; 1076 Budapest, Garay u. 5.; 1072 Budapest, 

Akácfa u. 42–48., továbbá a közzétételt követően letölthető közvetlenül a hon-

lapról (jelen felhívás melléklete).

A pályázat benyújtási helye és leadási határideje:

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

Humánszolgáltató Iroda 
(1076 Budapest, Garay u. 5., I. emelet 113. szoba) 

2019. április 1., 15.00

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testü-letének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága az alábbi  pályázatokat hirdeti meg
Programpályázat civil szervezetek részére
A pályázat célja: Erzsébetvárosban működő civil szervezetek programjainak  támogatása.
„Közművelődési pályázat 2019” c. pályázat közművelődési, kulturális programok támogatására
A pályázat célja: erzsébetvárosi közművelődési, művészeti tevékenységet folytató egyesület, alapítvány és gazdasági társaság programjának támogatása.Sporttevékenységet ellátó sportszervezetek támogatásaA pályázat célja: az erzsébetvárosi sportszervezetek támogatása az utánpótlás-nevelés és a tehetséggondozás elősegítésében, sportszakmai feladatok ellátásában, a lakosság szabadidősport gyakorlásába való bevonásában.

„Háziorvosi szolgáltatók támogatása 2019” c. pályázat háziorvosi, házi gyermek-orvosi és fogorvosi vállalkozások részére
A pályázat célja: a háziorvosi szolgáltató az általa működtetett praxisban az önkor-mányzattal kötött ellátási szerződésben foglalt alapellátási tevékenységéhez kapcso-lódó beszerzéseinek támogatása.
Nagycsaládosok és egyszülős családok üdülésének támogatásaA pályázat célja: a szociálisan rászoruló három vagy több gyermeket nevelő kétszü-lős családok és egyszülős családok üdülésének támogatása.Sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok támogatásaA pályázat célja: a sajátos nevelési igényű gyermekek számára javasolt fejlesztés, különleges gondozás keretében – nevelési intézményen kívül – történő ellátás támo-gatása.

A pályázatok benyújtásának határideje 2019. április 12. (péntek), 12.00 óra.A pályázati felhívások és mellékleteik a www.erzsebetvaros.hu oldalon a Nyilvános-ság / Pályázatok, vállalkozásélénkítés / Önkormányzati pályázatok elérési útvona-lon, valamint az önkormányzat ügyfélszolgálatain érhetőek el.

FELHÍVÁS
Erzsébetváros Jövőjéért díj

A képviselő-testület attól a céltól vezérelve, hogy azokat a 

személyeket, akik a jövő generációjának fejlődéséért kiemel-

kedő, hosszú éveken át tartó munkát végeztek, akik a gyer-

mekek szocializációját és önmegvalósítását segítő, mara-

dandó, példa- és iránymutató emberi értékek közvetítésében, 

azok átadásában, a gyermekek ellátásában, védelmében, 

nevelésében, oktatásában, tehetségük gondozásában, illetve 

felzárkóztatásukban, létkultúrájuk, mindennapi körülmé-

nyeik javításában, szabadidejük hasznos eltöltésében elévül-

hetetlen érdemeket szereztek, méltóképpen elismerhesse, 

Erzsébetváros Jövőjéért díjat adományoz.

Erzsébetváros Jövőjéért díj adományozható annak a személy-

nek, aki Erzsébetváros területén legalább 10 éve végez kima-

gasló szakmai munkát, és a jövő generációjának fejlesztése, 

oktatása, nevelése, képzése, ellátása, védelme, szabadidejük 

hasznos eltöltése terén és példamutatásával a gyermek szoci-

alizációjának, önmegvalósításának, hasznos, értékes polgárrá 

válásának segítésében elévülhetetlen érdemeket szerzett.

A javaslatot minden év április 10-ig kell benyújtani a polgár-

mesterhez. 

Levelezési cím: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébet-

város Önkormányzata
Vattamány Zsolt Polgármester úr részére

1073, Budapest, Erzsébet krt.6.

A további információk, formanyomtatványok megtalálhatóak 
a www.erzsebetvaros.hu oldalon.

Időpont: 2019. április 12. 10:00 – 15:00
Helyszín: Akácos Udvar
Cím: 1073 Budapest, Akácfa utca 61.

Programok:

10:30-11:30 Interaktív játékok gyermekeknek

Vezetett kerületi séta – Ismerje meg a kerületet, ahol él!
Indulás: 10:00 Akácos Udvar
Érkezés: 12:00 Akácos Udvar

12:00-12:30 Táplálkozzunk okosan-
egészségpszichológiai előadás

12:30-13:00 Egészség totó

13:30-14:00 Táplálkozási tévhitek-
dietetikai előadás

14:00-14:30 Migréntorna

Egész napos programok:
• Dietetikai tanácsadás
• Egészségügyi szűrések
• Kreatív Kuckó - Gyermeksarok
• Bischitz pontok – Ismerje meg intézményünket, szolgáltatásainkat!
• Erzsébetváros kártya igénylési lehetőség

Szeretettel várjuk Erzsébetváros lakosait!

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

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

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

LATIN FITT DANCE
Szerda: 17:00-18:00
LATIN FITT DANCELATIN FITT DANCELATIN FITT DANCELATIN FITT DANCELATIN FITT DANCELATIN FITT DANCELATIN FITT DANCELATIN FITT DANCELATIN FITT DANCE
SzerdaSzerdaSzerdaSzerda: 17:00-18:00: 17:00-18:00: 17:00-18:00: 17:00-18:00: 17:00-18:00: 17:00-18:00

KISMAMA TORNA
Hétfő: 17:00-18:00

Csütörtök: 15:00-16:00

KISMAMA TORNAKISMAMA TORNAKISMAMA TORNAKISMAMA TORNAKISMAMA TORNAKISMAMA TORNAKISMAMA TORNAKISMAMA TORNAKISMAMA TORNAKISMAMA TORNA
Hétfő: Hétfő: Hétfő: 17:00-18:0017:00-18:0017:00-18:0017:00-18:0017:00-18:0017:00-18:0017:00-18:0017:00-18:0017:00-18:0017:00-18:00

CsütörtökCsütörtökCsütörtökCsütörtökCsütörtök: 15:00-16:00: 15:00-16:00: 15:00-16:00: 15:00-16:00: 15:00-16:00: 15:00-16:00: 15:00-16:00: 15:00-16:00: 15:00-16:00: 15:00-16:00: 15:00-16:00: 15:00-16:00

ALAKFORMÁLÓ TORNA
Csütörtök: 9:00-10:00

ALAKFORMÁLÓ TORNAALAKFORMÁLÓ TORNAALAKFORMÁLÓ TORNAALAKFORMÁLÓ TORNAALAKFORMÁLÓ TORNAALAKFORMÁLÓ TORNAALAKFORMÁLÓ TORNAALAKFORMÁLÓ TORNAALAKFORMÁLÓ TORNA
CsütörtökCsütörtökCsütörtökCsütörtök: 9:00-10:00: 9:00-10:00: 9:00-10:00

AUTOGÉN TRÉNING –
 RELAXÁCIÓ

Hétfő: 17:00-18:00

AUTOGÉN TRÉNING –AUTOGÉN TRÉNING –AUTOGÉN TRÉNING –AUTOGÉN TRÉNING –AUTOGÉN TRÉNING –AUTOGÉN TRÉNING –AUTOGÉN TRÉNING –AUTOGÉN TRÉNING –AUTOGÉN TRÉNING –AUTOGÉN TRÉNING –AUTOGÉN TRÉNING –AUTOGÉN TRÉNING –AUTOGÉN TRÉNING –AUTOGÉN TRÉNING –AUTOGÉN TRÉNING –AUTOGÉN TRÉNING –AUTOGÉN TRÉNING –
 RELAXÁCIÓ RELAXÁCIÓ RELAXÁCIÓ RELAXÁCIÓ RELAXÁCIÓ RELAXÁCIÓ RELAXÁCIÓ RELAXÁCIÓ RELAXÁCIÓ RELAXÁCIÓ RELAXÁCIÓ RELAXÁCIÓ RELAXÁCIÓ RELAXÁCIÓ RELAXÁCIÓ

HétfőHétfőHétfőHétfőHétfő: 17:00-18:00: 17:00-18:00: 17:00-18:00: 17:00-18:00: 17:00-18:00: 17:00-18:00

FITTBALL TRÉNING
Kedd: 16:45-17:45

Csütörtök: 10:30-11:15

FITTBALL TRÉNINGFITTBALL TRÉNINGFITTBALL TRÉNINGFITTBALL TRÉNINGFITTBALL TRÉNINGFITTBALL TRÉNINGFITTBALL TRÉNINGFITTBALL TRÉNINGFITTBALL TRÉNING
Kedd: Kedd: Kedd: Kedd: Kedd: Kedd: Kedd: Kedd: 16:45-17:4516:45-17:4516:45-17:4516:45-17:4516:45-17:4516:45-17:4516:45-17:4516:45-17:4516:45-17:45

CsütörtökCsütörtökCsütörtökCsütörtökCsütörtökCsütörtökCsütörtök: 10:30-11:15: 10:30-11:15

LÚDTALP ÉS TARTÁSJAVÍTÓ 
TORNA GYERMEKEKNEK

Hétfő: 16:00-16:45

LÚDTALP ÉS TARTÁSJAVÍTÓ LÚDTALP ÉS TARTÁSJAVÍTÓ LÚDTALP ÉS TARTÁSJAVÍTÓ LÚDTALP ÉS TARTÁSJAVÍTÓ LÚDTALP ÉS TARTÁSJAVÍTÓ LÚDTALP ÉS TARTÁSJAVÍTÓ LÚDTALP ÉS TARTÁSJAVÍTÓ LÚDTALP ÉS TARTÁSJAVÍTÓ LÚDTALP ÉS TARTÁSJAVÍTÓ LÚDTALP ÉS TARTÁSJAVÍTÓ LÚDTALP ÉS TARTÁSJAVÍTÓ LÚDTALP ÉS TARTÁSJAVÍTÓ 
TORNA GYERMEKEKNEKTORNA GYERMEKEKNEKTORNA GYERMEKEKNEKTORNA GYERMEKEKNEK

HétfőHétfőHétfőHétfő: 16:00-16:45: 16:00-16:45: 16:00-16:45: 16:00-16:45: 16:00-16:45

MODERN TÁNC 
6-10 ÉVES GYERMEKEKNEK

Szerda: 16:00-16:45

MODERN TÁNC MODERN TÁNC MODERN TÁNC MODERN TÁNC MODERN TÁNC 
6-10 ÉVES GYERMEKEKNEK6-10 ÉVES GYERMEKEKNEK6-10 ÉVES GYERMEKEKNEK6-10 ÉVES GYERMEKEKNEK6-10 ÉVES GYERMEKEKNEK6-10 ÉVES GYERMEKEKNEK6-10 ÉVES GYERMEKEKNEK6-10 ÉVES GYERMEKEKNEK6-10 ÉVES GYERMEKEKNEK

SzerdaSzerdaSzerdaSzerda: 16:00-16:45: 16:00-16:45: 16:00-16:45: 16:00-16:45: 16:00-16:45: 16:00-16:45: 16:00-16:45: 16:00-16:45: 16:00-16:45: 16:00-16:45

GERINCTORNA
Hétfő: 13:30-14:15
Kedd: 13:30-14:15

Szerda: 12:30-13:15
Csütörtök: 10:30-11:00, 

16:30-17:15

GERINCTORNAGERINCTORNAGERINCTORNAGERINCTORNAGERINCTORNAGERINCTORNAGERINCTORNAGERINCTORNAGERINCTORNAGERINCTORNAGERINCTORNAGERINCTORNAGERINCTORNAGERINCTORNA
Hétfő:Hétfő:Hétfő:Hétfő: 13:30-14:15 13:30-14:15 13:30-14:15 13:30-14:15 13:30-14:15 13:30-14:15 13:30-14:15 13:30-14:15
KeddKeddKeddKedd: 13:30-14:15: 13:30-14:15: 13:30-14:15

Szerda: 12:30-13:15: 12:30-13:15: 12:30-13:15: 12:30-13:15
CsütörtökCsütörtökCsütörtök: 10:30-11:00, : 10:30-11:00, : 10:30-11:00, : 10:30-11:00, : 10:30-11:00, : 10:30-11:00, 

16:30-17:1516:30-17:1516:30-17:15

KARDIOLÓGIAI TORNA
Kedd: 14:15-15:00

Szerda: 13:15-14:00
Csütörtök: 11:00-11:30, 

17:15-18:00

KARDIOLÓGIAI TORNAKARDIOLÓGIAI TORNAKARDIOLÓGIAI TORNAKARDIOLÓGIAI TORNAKARDIOLÓGIAI TORNAKARDIOLÓGIAI TORNAKARDIOLÓGIAI TORNAKARDIOLÓGIAI TORNA
KeddKeddKeddKeddKedd: 14:15-15:00: 14:15-15:00: 14:15-15:00: 14:15-15:00: 14:15-15:00: 14:15-15:00: 14:15-15:00: 14:15-15:00

SzerdaSzerdaSzerda: 13:15-14:00: 13:15-14:00: 13:15-14:00: 13:15-14:00: 13:15-14:00: 13:15-14:00: 13:15-14:00: 13:15-14:00
CsütörtökCsütörtökCsütörtökCsütörtökCsütörtök: 11:00-11:30, : 11:00-11:30, : 11:00-11:30, : 11:00-11:30, : 11:00-11:30, : 11:00-11:30, : 11:00-11:30, : 11:00-11:30, : 11:00-11:30, : 11:00-11:30, : 11:00-11:30, 

17:15-18:0017:15-18:0017:15-18:0017:15-18:0017:15-18:0017:15-18:0017:15-18:0017:15-18:0017:15-18:0017:15-18:00

LATIN DANCE GOLD
Kedd: 9:00-10:00

LATIN DANCE GOLDLATIN DANCE GOLDLATIN DANCE GOLDLATIN DANCE GOLDLATIN DANCE GOLDLATIN DANCE GOLDLATIN DANCE GOLDLATIN DANCE GOLD
KeddKeddKeddKeddKeddKedd: 9:00-10:00: 9:00-10:00: 9:00-10:00: 9:00-10:00: 9:00-10:00

SENIOR TORNA
Szerda: 8:00-9:00, 

9:00-10:00
Péntek: 8:00-9:00, 

9:00-10:00

SENIOR TORNASENIOR TORNASENIOR TORNASENIOR TORNASENIOR TORNASENIOR TORNASENIOR TORNASENIOR TORNASENIOR TORNA
SzerdaSzerdaSzerdaSzerdaSzerda: 8:00-9:00, : 8:00-9:00, : 8:00-9:00, : 8:00-9:00, : 8:00-9:00, 

9:00-10:009:00-10:009:00-10:009:00-10:009:00-10:00
PéntekPéntekPéntekPéntekPéntekPéntekPéntekPéntekPéntek: 8:00-9:00, : 8:00-9:00, : 8:00-9:00, : 8:00-9:00, : 8:00-9:00, 

9:00-10:009:00-10:00

TAI CHI – HALADÓ
Szerda: 17:00-19:00
TAI CHI – HALADÓTAI CHI – HALADÓTAI CHI – HALADÓTAI CHI – HALADÓTAI CHI – HALADÓTAI CHI – HALADÓTAI CHI – HALADÓTAI CHI – HALADÓTAI CHI – HALADÓTAI CHI – HALADÓTAI CHI – HALADÓTAI CHI – HALADÓTAI CHI – HALADÓTAI CHI – HALADÓTAI CHI – HALADÓ
SzerdaSzerdaSzerdaSzerdaSzerdaSzerda: 17:00-19:00: 17:00-19:00: 17:00-19:00: 17:00-19:00: 17:00-19:00

VÁRUNK MINDEN KEDVES JELENTKEZŐT!

MOZGÁSCENTRUM
MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA VÁLTOZATOS PROGRAMOK 

SZAKKÉPZETT OKTATÓK VEZETÉSÉVEL

Érdeklődni és bejelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
MOZGÁSCENTRUM
Cím: 1071 Bp., Lövölde tér 7. (Bejárat a Király utca felöl)
Telefon: 06-1/321-0635
E-mail cím: mozgascentrum@bjhuman.hu

A részvétel minden VII. kerületi lakos számára 
térítésmentes! Előzetes bejelentkezés szükséges!

Kövessen minket Facebook –on is, hogy azonnal 
értesüljön programjainkról:

www.facebook.com/egeszsegfejlesztesipont

A kiállítás megtekinthető április 23-ig, 
hétköznapokon 10-18 óra között.

 BAGI ATTILA
DÉR ADRIENN

KÁRÁNDI MÓNIKA
RÓZSA LUCA SÁRA

PÚDER Vol.2: Synthetic entity

A kiállítást megnyitja: 

Kollár Dalma Eszter

március 20-án 
18 órakor

A belépés díjtalan!

KONCERT

ÁPRILIS 6. 
SZOMBAT 20 ÓRA

BUDAPEST
BOSSANOVA

JEGYEK
»  www.jegy.hu és a helyszínen

»  Elővételben 1000.-HUF

»  A koncert napján 1500.-HUF

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

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

Időpontok: 2019. március 20., április 24., 
május 29., június 19., szerda 18-19 óráig
Díj: 2.000 Ft/fő/alkalom

Előzetes jelentkezés minden alkalom előtt: 
lipcsey.agnes@eromuvhaz.hu vagy a
+36-30-448-5119-es telefonszámon!

KÖNYVBEMUTATÓ &
KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ
A Jászai Mari-díjas 
színésznővel 
Szűcs Anikó 
újságíró beszélget

Időpont:
2019. április 23. kedd 18 óra

Belépő: 1000 Ft/fő

2019. április 4. 18.00 óra

Belépő: 500 Ft

Olvasó kör ÚJRA 
a  Wesselényi 17-ben!     Vendégünk 

 Kiss Judit Ágnes 
                költő, író

Szeret olvasni? Találkozna a szerzővel?

C5 M40 Y100 B0 C100 M65 Y20 B5

(ERöMŰVHÁZ)  1077 Budapest, Wesselényi u. 17.

HIRDETMÉNY  
erzsébetvárosi elismerések adományozásáról

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Kép-

viselő-testületének 37/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelete az 

„erzsébetvárosi önkormányzati elismerések alapításáról és adományo-

zásuk rendjéről ” alapján Erzsébetváros önkormányzata javaslattételre 

kéri fel a kerületben lakókat és az itt működő szervezeteket.

Egészséges Erzsébetvárosért díj

Erzsébetváros Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy elis-

merje azokat a személyeket, akik a gyógyító-megelőző ellátás terüle-

tén hosszú éveken át kiemelkedő, áldozatos szakmai munkát végez-

tek, a lakosság életminőségének javítása érdekében az egészségügy 

szolgálatában tevékenykedtek, számukra Egészséges Erzsébetvárosért 

díjat adományoz.

Egészséges Erzsébetvárosért díj adományozható annak a személynek, 

aki legalább öt éve végez Erzsébetváros önkormányzata egészségügyi 

intézményében, illetve Erzsébetváros önkormányzatával kötött ellá-

tási szerződésben foglalt egészségügyi szolgáltatás terén kiemelkedő 

szakmai munkát, és legalább 10 éves, egészségügyi szolgáltatásban 

szerzett munkaviszonnyal rendelkezik.

A javaslatot minden év április 10-ig kell benyújtani a polgármesterhez. 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Vattamány Zsolt Polgármester úr részére

1073, Budapest, Erzsébet krt.6.
vagy polgarmester@erzsebetvaros.hu

Minden további információ megtalálható a 37/2012. önkormányzati 

rendeletben, amely letölthető a formanyomtatvánnyal együtt  

a www.erzsebetvaros.hu honlapról.
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Megkezdődött a Liget 
megújításának 2. üteme

A kutyás élménypark és az ifjúsági 
sportpályák sikeres átadása, a Vakok 

kertjének és a Szépművészeti Múzeum 
környezetének megújítását követően 
folytatódik a Városliget 100 hektáros 

parkját érintő kert- és tájépítészeti fel-
újításának második üteme. A munká-

latok a Liget Lev Tolsztoj sétány–Ajtósi 
Dürer sor–Dózsa György út által hatá-

rolt délkeleti harmadát érintik. 

Az év elején elkezdődött a park dél-keleti részén, a Dózsa György 
út–Ajtósi Dürer sor kereszteződéséhez közeli területen, a mintegy 
13 000 négyzetméteren elterülő Nagyjátszótér kivitelezése, mely-
hez a régi játszóteret a munkálatok idejére le kellett zárni. A meg-
újuló játszótér 2019 őszétől biztonságos környezetben, integrált 
és korosztályokra bontott játékelemeivel várja a gyermekeket és 
szüleiket. 

A parkba látogatók több helyszínen elzárt területekkel és az 
átlagosnál nagyobb építési forgalommal találkozhatnak. Jelenleg 
is zajlik a Néprajzi Múzeum építése az Ötvenhatosok terén, és a 
Dózsa György úti mélygarázs kivitelezése. A Liezen-Mayer sétány 
és a Zichy Mihály út közötti részen és a Hermina út mellett is 
lezárt munkaterülettel találkozhat a látogató. Az Olof Palme 
sétány és a Paál László utca közötti terület a Magyar Zene Háza 
építési területe. 

Hamarosan véget ér a Millennium Házaként megújuló Olof 
Palme-ház rekonstrukciója. Felújítását követően a több mint 130 
éves, különleges értékű műemléképület az újkori Magyarország 
történetének legvirágzóbb, legsikeresebb időszakát, a főváros és 
Magyarország századfordulós aranykorát eleveníti majd meg egy 
különleges, interaktív állandó kiállítással, de helyet kap benne 
egy, a millenniumi hangulatot megidéző, kulturális rendezvé-
nyeknek otthont adó kávéház is. A ház északi oldalán, a Zichy 
Mihály út melletti parkban kerül kialakításra a 2600 rózsatőből 
és számtalan virágágyásból álló Rózsakert. 

Az építkezések ideje alatt a gyalogos és kerékpáros közlekedés 
a térképen megjelölt útvonalakon továbbra is zavartalan marad, 
de kérjük, hogy a balesetek elkerülése érdekében fokozott figye-
lemmel közlekedjenek. Ha házi kedvenceikkel érkeznek, javasol-
juk, hogy a kereszteződésekben, illetve a beláthatatlan útszaka-
szokon és területeken inkább tartsák őket pórázon. 

2. kedd
¡ 19.00–
Az Erkel Vegyeskar Kulisszakon
certje  (regisztracio@eromuvhaz.hu)

4. csütörtök
¡ 18.00–
Olvasókör – Kiss Judit Ágnessel
¡ 18.00– (Négyszoba Galéria)
Bíró Dávid fotókiállításának meg
nyitója

6. szombat
¡ 15.00– Skandináv nap
¡ 19.00–  Gang Koncert a Kalevala 
Kórussal és a KVVKamarakórussal

Április 9-től (keddenként) 
¡ 18.00–21.00
Festőiskola felnőtteknek

Április 10-től (szerdánként)
¡ 17.00–19.00
Rajziskola 10–18 éveseknek

10. szerda 
¡ 18.00– (Négyszoba Galéria)
A József Attila Kör költészet napi fel
olvasása – Házigazda: Deres Kornélia

18. csütörtök
¡ 11.00–
„Utazó” teaház
Téma: Mussolini, Hitler, Franco 
diktatúrái – Előadó: dr. Tóth József

23. kedd
¡ 18.00–
Hegyi Barbara: ABRAKA BABRA 
(monológok a konyhámból) című 
könyvének bemutatója 

24. szerda
¡ 18.00–
Stresszoldó, GONGHANGJÁTÉK

Minden csütörtökön 
¡ 10.00–11.30
Senior jóga 

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 havi programok
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MÁRCIUS

31. vasárnap
¡ 18.00–
Gerendás Péter arcai – koncert

ÁPRILIS

4. csütörtök
¡ 18.00–
Ámosz Oz emlékest
Előadják: Takács Andrea színmű-
vésznő és Kardos Dániel gitár

10. szerda
¡ 18.00–
Sokarcú zsidó történelem 
A tábornok és a díva (67 perc, 2017 
Rendező: Radó Gyula)

11. csütörtök
¡ 18.00–
30 évvel később: Zsidó Közösség
A beszélgetést Borgula András 
moderálja

17. szerda
¡ 17.00–
Magén István festőművész kiállí-
tásának megnyitója

18. csütörtök
¡ 18.00–
Zsidó különlegességek – ismeret-
len szenzációk a zsidóság törté-
nelméből Szunyogh Szabolcs író, 
újságíró előadássorozata: Kaczér 
Illés

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

2019. március–április havi programok

ÉRTÉK-SHOW
BESZÉLGETÉS 
AZ ÉLETRŐL, 
HALÁLRÓL ÉS AMI 
KÖZTE VAN.

R. Kárpáti Péter 
talkshow-ja vendég: 

Dr. PAPP LAJOS 
Széchenyi-díjas szívsebész professzor

2019. április 5. péntek, 19 óra 
Jegyek kaphatók:  elővételben a jegy.hu és a helyszínen: 1900 Ft

                          az előadás napján a helyszínen: 2300 Ft

a www.radiobezs.hu 
           nyilvános műsorfelvétele 

estek 1.

KRIZSÓ SZILVIA 
újságíró

SZEGVÁRI KATALIN
 vendége

2019. 03. 28. 
CSÜTÖRTÖK 19 ÓRA

KOKAS DÓRA 
gordonkaművészvendége

BÁNÓ ANDRÁS

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

ÁPRILIS 4. (CSÜTÖRTÖK) 15:00-16:00
Kismama torna

Várandóság alatti izomzat erősítő gyakorlatok elsajátítása
Helyszín: Mozgáscentrum, 1071 Budapest, Lövölde tér 7. (bejárat a Király utca felől)
Előzetes bejelentkezés: +36 (1) 321 0635

ÁPRILIS 11. (CSÜTÖRTÖK) 9:00-10:00
 - Kötelező védőnői és orvosi szűrővizsgálatok 0-tól 6 éves korig
- “Csak akkor beteg, ha lázas?” (immunrendszer erősítése)

Interaktív beszélgetés bölcsődei kisgyermek nevelők és védőnők vezetésével
Helyszín: MASNI 1077 Budapest, Wesselényi u. 71.

ÁPRILIS 18. (CSÜTÖRTÖK) 9:00-10:00
Kreatív foglalkozás

- Várjuk a Nyuszit! Húsvéti dekoráció 
- Május első vasárnapja az édesanyák ünnepe – anyák napi ajándék a nagyiknak
Helyszín: MASNI 1077 Budapest, Wesselényi u. 71.

ÁPRILIS 25. (CSÜTÖRTÖK) 9:00-10:00
Elég jó anya vagyok? Azaz a tökéletesség csapdájában

Interaktív beszélgetés Pszichológus vezetésével
Helyszín: MASNI 1077 Budapest, Wesselényi u. 71.

A programokkal kapcsolatban érdeklődni, a Humán szolgáltató Központ 
Projekt irodáján lehetséges az alábbi elérhetőségeken:
 +36 (1) 283 4891 | projektcsoport@bjhuman.hu
www.bjhuman.hu | www.facebook.com /bjhuman

Ingyenes baba- mama programok 
a kerület lakosai számára

2019. Áprilisi programok 
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26. kedd,  
¡ 18.30–20.00
Mesés Keddek Klub  –  Mese-estek 
felnőtteknek 
Boros Luca alkotó-fejlesztő mese-
terapeutával 

27. szerda  
¡ 11.00–12.00
Zumba Gold Klub – Időseknek, 
kerekesszékeseknek

28. csütörtök,  
¡ 19.00–
Rádió bézs estek I. 
a www.radiobézs.hu nyilvános 
műsorfelvétele

ÁPRILIS

5. péntek  
¡ 19.00–
ÉRTÉK-SHOW: R. Kárpáti Péter ven-
dége dr. Papp Lajos Széchenyi-díjas 
szívsebész professzor
Beszélgetés az életről, halálról és 
arról, ami közte van

6. szombat 
¡ 20.00–
A Budapest Bossanova Ouartet 
koncertje

10. szerda
¡ 19.00–
A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA 
Égnek a begóniák – Csinszka-est, 
Ady Endre halálának 100. évfor-
dulójára
Előadja: Sztarenki Dóra, Zenél: 
Márkos Albert

23. kedd
18.30–20.00 
Mesés Keddek Klub – Mese-estek 
felnőtteknek 
Boros Luca alkotó-fejlesztő mese-
terapeutával
 
24. szerda
¡ 11.00–12.00 
Zumba Gold Klub – Időseknek, 
kerekesszékeseknek 
Tartja: Veronika Berger Mezei, 
Zumba® oktató, ipl. mozgáspszicho-
lógia terapeuta 

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

MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS  
KÖZPONT 2019. március–április havi programok

Gyalogos forgalom

Kerékpáros forgalom

Építési forgalmi sáv

Építési terület

Pedestrian traffic

Bicycle traffic

Building traffic lanes

Building sites

ÉpítÉsi területek, gyalogos - És kerÉkpáros út-
vonalak a városliget dÉl-keleti rÉszÉn
BUILDING SITES, PEDESTRIAN AND BICYCLE TRAFFIC IN  
THE SOUTH-EASTERN AREA OF VÁROSLIGET

Ön itt áll! You are here!

A következő ütemmel folytatódnak a parkfelújítási munkálatok  
a Városliget Dózsa György út - Hermina út – Ajtósi Dürer sor által 
határolt, dél-keleti harmadában, a Liget Budapest Projekt kere-
tében. Több helyszínen elzárt területekkel találkozhatnak  
a parkba látogatók és az átlagosnál nagyobb építési forgalom-
mal is. A gyalogos és kerékpáros közlekedés, a fenti térképen 
látható útvonalakon természetesen továbbra is lehetséges  
a parkban, de kérjük, hogy a balesetveszély elkerülése érdekében 
fokozott figyelemmel közlekedjenek! Ha házi kedvencükkel  
érkeznek, javasoljuk, hogy a kereszteződésekben, illetve a belát-
hatatlan útszakaszokon és területeken inkább tartsák pórázon!
Köszönjük megértésüket és türelmüket!
további információk: www. ligetbudapest.hu
ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@ligetbudapest.hu, 061 374 3131

The renovation process of Városliget is expected to continue  
as part of the ongoing Liget Budapest Project with the next  
phase in the south-eastern area bordered by Dózsa György Road 
- Hermina Road – Ajtósi Dürer Row.  Visitors of the park may 
face that parts of the public parkland are off-limits while  
extended construction projects proceed behind the fences.  
The park is ready to serve the pedestrians and bikers on the 
routes of the above map, but we ask to take extra precautions 
in order to prevent accidents! Visiting the park with your pets 
we strongly advise you to hold them on leash in crossings, blind 
bends and areas.
Thank you for your patience and understanding!
More information: www. ligetbudapest.hu
Customer service: ugyfelszolgalat@ligetbudapest.hu, 061 374 3131
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Tisztelt Hirdetők!
Hirdetésfelvétel: 1073 Bp., Erzsébet krt. 6.

Hétfőtől csütörtökig 10.00–12.00 óráig
Tel.: 06 (1) 462-3422 (10.00–12.00 óráig)   

e-mail: hirdetes@erzsebetvaros.hu

S z e r e t e t t e l  v á r j u k  Ö n ö k e t !

szolgáltatá s • ingatl an • á ll á s • régiség • egészség • oktatás 

Kastélyok berendezéséhez 
vásárolok bútorokat, festmé-
nyeket, ezüstöket, porceláno-
kat, bronzokat, antik órákat stb., 
teljes hagyatékot, első vevő-
ként legmagasabb áron. Kiszál-
lás díjtalan. Üzlet: Ráday utca 6., 
Tel.: 06 (20) 280-0151; e-mail 
cím: herendi77@gmail.com

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

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

Kéménybélelés, kondenzáci-
ós kazánok bekötése, szerelt 
kémény építés, szakvélemény 
ügyintézés. Tel: 06 (20) 327-
1888

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

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

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

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

Gyűjtő venne bélyeggyűj-
teményt, régi postai képes 
levelezőlapot. Tel: 06 (20) 522-
5690, 06 (1) 322-8439

Szeretne anyagilag kiegyen-
súlyozott, tervezhető nyug-
díjas éveket? Az egyszeri, 
nagyobb összeg mellett, akár 
havi 150 ezer forintos élet-
járadék összeget is fizetek 
Önnek élete végéig úgy, hogy 
Ön jogilag garantáltan a lakás 
kizárólagos haszonélvezője 
marad. Érd.: 06 (20) 614-2808, 
Dr. Balázsi Bence

CEAS BUDAPEST TUDÁSKÖZ-
PONT KÖZÉPISKOLÁSOKNAK 
– kifejezetten különleges ese-
teknek! Érettségire felkészítés, 
hatékony, egyénre szabott 
tanulás, iskolai stressz nélkül, 
gimnáziumi háttérrel. 06 (1) 
794-1945

Közös képviselő társasházak 
kezelését vállalja korrekt áron 
megbízható munkával. Kapuváry 
Eszter 06 (70) 627-3494

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

Vízszerelés, villanybojlerek 
vízkő telenítése, javítása, für-
dőszobák, wc-k javítása, fel-
újítása, szerelvények cseréje, 
felszerelése, anyagbeszerzés-
sel. Tel.: 06 (30) 447-3603

Eladó magánszemélytől VII. 
ker. Erzsébet körúton 36m2-es 
1 szobás, magasföldszinti, ga-
lériázható, azonnal költözhető 
lakás. Irányár: 30,7 M Ft. Tel.: 
06 (30) 422-2634

Kertépítés-telekrendezés! 
Metszés, permetezés, favágás, 
gyepesítés, térkövezés, kerítés-
építés, tereprendezés, egyéb 
kertészeti és kőműves munkák 
reális áron. www.telekrendezes.
hu, telefon: 06 (20) 259-6319, 
06 (1) 781-4021

A Bach Mindenkinek Fesztivál támogatói: 

MindenkinekFesztival

A programváltozás jogát fenntartjuk.

Koncertjeink után adománygyűjtést tartunk a Bethesda Kórház javára egy új lélegeztető gép megvásárlására. 
Adományát elhelyezheti a helyszíneken kihelyezett urnákban, vagy átutalással az erre elkülönített számla számra:

Bethesda Kórház Alapítvány, 10300002-20350699-70143285

Fesztiváligazgató: Kovács Zalán László tubaművész
Fővédnök: Dr. Prof. Kásler Miklós EMMI miniszter. Védnök: Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoraművész

www.bachmindenkinek.hu fesztival@bachmindenkinek.hu /bachmindenkinek

A belépés ingyenes!

7. kerületi programok

03.23. 18:00-21:00 ROMKOCSMA FLASHMOB

Szimpla Kert

Fasori evangélikus templom

Bach a romkocsmában20:00-21:00 

Családi program03.24. 10:00-14:00

Hoppál Mihály Band koncertje

Kézműves foglalkozás - hangszerkészítés az újrahasznosítás 
jegyében, közben Bach in the Subways koncertek

03.24. 15:00-19:30 

Bach szólószonátái és partitái hegedűre, csellószvitjei

1075 Budapest, Kazinczy utca 14. 

1071 Budapest, Városligeti fasor 17.

Szeretettel várunk Téged és kísérődet az ERöMŰVHÁZ 2. emeletén 
tartandó áprilisi „lámpás” látássérültek klubnapunkra.
 
A klub ideje: 2019. 4. 10-én (szerda), 15–17 óra 
Helyszíne: 1077. Bp., Wesselényi utca 17.
 
Április a költészet hónapja. Ez alkalomból a vendégünk Ézsiás 
László látássérült költő, előadóművész, aki verseket fog szavalni. 
Olyan átéléssel mond verset, hogy aki hallgatja, annak nemcsak 
a füléig jut el, amit hall, hanem a szívét is megérinti a vers  
üzenete.

Lukács Erzsébet Böbke
VI. és VII. kerületi közösségi civilszervező
E-mail: erzsebetvaros.szervezo@vgyke.com
Tel.: 06 30 498-9094

GARAY TÉRI HALBOLTUNK ISMÉT NYITVA!    
Budapest, VII. ker. Garay tér 16. Nyitvatartás: K - Cs: 8.00-16.00,  P: 7.00-17.00,  Szo: 7.00-12.00 

Receptek, hírek, információk: facebook.com/bajcshal

A BAJCSHAL márka több mint 60 éves múltra 
tekint vissza. Cégünk az egyik legnagyobb  
haltermelő és halfeldolgozó vállalat  
Magyarországon. Az általunk termelt,  
feldolgozott és forgalmazott termékek  
hormonoktól, hozamfokozóktól, mesterséges 
adalékoktól mentes élelmiszerek. Válasszon 
biztos forrásból származó, minőségi halat! 
 
 
 
 
Kóstolja meg prémium minőségű  
1 literes kiszerelésű friss halászlevünket is!

KERESSE FRISS, TISZTÍTOTT  
HALAINKAT ÉS KÉSZÉTELEINKET! 

hirdetes.indd   1 2019. 03. 11.   17:13:11

Őrizzük meg együtt a fővárosi családok  
és egyesületek múltját!

Budapest Főváros Levéltára fővárosi magánszemélyek, családok, 
egyesületek, alapítványok és pártok írott emlékeit gyűjti, hogy a 
jövőben is megismerhető legyen a mindenkori fővárosi lakosok 
hétköznapi élete, gondolkodásmódja és szabadidős tevékenysé-
ge. Legyen szó levelezésről, fényképekről, visszaemlékezésekről, 
illetve egyéb személyes, családi, egyesületi és alapítványi iratról: 
ezek gyűjtésében a fővárosiak együttműködésére számítanak 
a levéltár munkatársai.

A magán és családi irathagyatékok átadása végett dr. Nagy Ágnes-
hez (nagyagnes@bparchiv.hu; 298-7642), illetve dr. Horváth J. 
Andráshoz (horvatha@bparchiv.hu; 298-7547; 06-30-313-5675), 
míg az egyesületi és alapítványi irathagyatékokkal kapcsolatban 
Györgyi Csaba (gyorgyics@bparchiv.hu; 298-7663) levéltároshoz 
lehet fordulni.

Aki tehát ilyen jellegű iratok hollétéről tud, esetleg ilyeneket őriz, 
és szívesen átadná azokat egy megfelelő őrzési és feldolgozási 
körülményeket biztosító közgyűjteménynek, kérem, forduljon 
hozzánk bizalommal! Segítségüket előre is hálásan köszönjük!

Györgyi Csaba, főlevéltáros
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NYUGDÍJASOKNAK

MUNKA!
Telefonosokat 

keresünk, Blaha Lujza téri
irodánkba.

Nyugdíjasok, diákok 
jelentkezését is 

várjuk.
Rugalmas munkaidő, 
akár heti pár napra is 

van lehetőség.

Telefon: 
06-30/898-2013

MediaTeleshop_KER-028_szerzodes_2019-03-06_VII_92x125  06/03/2019  10:3    
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