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edves Olvasóink!

2016-os év is remek programokat ígér
Erzsébetváros lakóinak. A Belvárosi
Színházban mesél történeteket Kulka János,
a Fészek Klubban Juhász Árpád útifilmjeit
vetítik.
Spinoza Színház Címzett ismeretlen
címmel egy különleges Kressmann darabot tűz műsorára. Itt van aztán Tarantino
új westernje, mely már készítése során vihart
kavart.
őképpen fiatal olvasóink figyelmét szeretnénk felhívni az Erzsébetvárosban
működő legújabb ügyintézési formára, a
Kormányablakra. A hivatal vezetője enged
bepillantást a kormányhivatal működésébe.
K11, az ismert Király utcai helyszínen
várja a kultúrára szomjazókat színvonalas programjaival. Antal Imrére, kerületünk
jeles polgárára emlékezünk. Az ő humora
ma is elkelne egyes helyzetek túléléséhez.
ülönleges első osztály indítását tervezi a
Baross Gábor Általános Iskola az új tanévben. A Facultas Humán Gimnázium volt
növendéke, Szávay Ági, világhírű teniszező
lesz a segítségükre. Erről beszél Spiesz Ádám
igazgató.
unda Margit, a Magyarországi Autonóm
Orthodox Izraelita Hitközség Wesselényi utcai iskolájának igazgatója nyilatkozott
lapunknak iskolája szerepéről.
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Tóth Tibor
főszerkesztő
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Programok január

23. január, szombat 20.00 óra

KIÁLLÍTÁS

EZ A HELY - Kulka János estje
Belvárosi Színház
Címünk: Károly krt. 3/a. Tel: 266 7130 fax: 266 7120
pénztár nyitvatartás hétfőtől-péntekig 10h-18h

Kulka János történeteket mesél, embereket és helyzeteket jelenít
meg, színházat teremt e zenével. Közös nevezőre hozza Charles
Aznavourt és Leonard Cohent, Dést és Stinget, Cseh Tamást és
Nádasdy Ádámot.

25. január, hétfő 16.00 óra

VÁLOGATÁS JUHÁSZ ÁRPÁD ÚTI FILMJEIBŐL

FÉSZEK KLUB FILMKLUB

Címünk: 1073 Budapest, Kertész utca 36. (06-1) 342-6548
Az Isten anyja folyónál (PERU) és Az Atacama-sivatagtól a Húsvét-szigetig (CHILE)
Juhász Árpád 50 éve járja Ázsia és Amerika országait, fényképezőgéppel és kamerával. Bár
diplomája szerint geológus, érzékenyen reagál az élő környezet változásaira, az ázsiai és latinamerikai népek, népcsoportok vallási szokásaira, életmódváltásaira.

27. január, szerda 20.00 óra
Zombori

Szimpla Kert
Címünk: 1075 Budapest Kazinczy utca 14.;
szimpla@szimpla.hu; www.szimpla.hu; +36 20 261 8669

31. január, vasárnap 10.00 óra

Vitéz László és Vas Juliska

A Fabók Mancsi Bábszínháza előadása

BETHLEN TÉRI SZÍNHÁZ
Címünk: 1071 Budapest Bethlen Gábor tér 3.
+36 1 342 71 63 www.bethlenszinhaz.hu

4

A Zomborit már a legeleje óta
figyelgetjük, és nem is hiába,
A kreatív fúziós folkból, egyre jobban a saját zene felé
mennek el, de nem felejtenek el semmit, rendszeresen
táncház hangulatot csinálnak a Szimpla Háztáji Piacon.
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Február

25.

Rónai Éva a hazai textilművészet
meghatározó egyénisége. Munkáit
január, hétfő 19.00 óra
a rendkívül időigényes, nagy türelKressmann Taylor:
met, fizikai állóképességet és koncentrációt igénylő francia gobelin- Címzett ismeretlen
technikával készíti, álló szövőszéken.
A gobelin tradicionális technikája,
és biblikus-mitikus témaválasztásai Címünk: Spinoza Ház, 1074 Budapest, Dob u. 15.
Nyitva: H-V 8-23h . Tel: (1) 413 7488
ellenére alkotásai megdöbbentően
http://www.spinozahaz.hu/
realisztikusak, motívumaik és
szereplőik – gyakran családtagjai –
a mához, a jelenkor eseményeihez,
történéseihez kötik őket. Állatfigurái
jelképek és emberi tulajdonságok
hordozói; a műveken rendre „igaz
mesékben” bukkannak fel. Rónai Éva
gobelinjeit a kritikus állásfoglalás és a
Egy nemzet sok év megaláztatás után végszelíd humor, időnként fanyar irónia
re felemelheti a fejét. Az Új Megoldás bűteszi ízig-vérig kortárs művészetté.
völetében tömegek sorakoznak föl a Vezér
Budapest Galéria
mögött az új eszme zászlaja alatt.
január 15. (péntek) - február 14.
Jóérzésű hazafi nem vonhatja ki magát
(vasárnap)
az eseményekből – vallja az Amerikából
Cím: 1036 Budapest, Lajos utca 158.
hosszú idő után egy Új Németországba
Telefon: +36 1 388 6784 | Fax: +36 1
hazatérő Martin. Kis árnak tűnik mind388 6771
ehhez képest, hogy zsidó barátait (Maxot
és húgát, Griselle-t) elárulja, megtagadja,
pusztulni hagyja. De az egyre befolyásosabb Martin sem láthat mindent előre.
Olyan időket élünk, amikor szavakkal, levelekkel ölni lehet – és nem csak a szó átvitt értelmében…
A darabot a magyar közönség a Spinoza
színpadán láthatja először.
Jegyár: 3.000,-

Spinoza Színház
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Stáblista:
rendező: Quentin Tarantino
forgatókönyvíró: Quentin Tarantino
operatőr: Robert Richardson
zene: Ennio Morricone
producer: Richard N. Gladstein és Stacey Sher
vágó: Fred Raskin
szereplők:
Major Marquis Warren - Samuel L. Jackson
John Ruth - Kurt Russell
Oswaldo Mobray - Tim Roth
Daisy Domergue - Jennifer Jason Leigh
Chris Mannix - Walton Goggins
Joe Gage - Michael Madsen
Six-Horse Judy - Zoe Bell
Sandy Smithers - Bruce Dern
O.B Jackson - James Parks
Jody - Channing Tatum
Aljas nyolcas, 2015 – színes, amerikai western, 182 perc
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Bár a moziban úgy konferálták fel, hogy az Aljas nyolcas tarantino nyolcadik
filmje, valójában a tizenkettedik.
Quentin Tarantino (Knoxville, 1963. március 27. ) amerikai rendező, színész, forgatókönyvíró, producer, az amerikai független film egyik legnagyobb
hatású alakja, három éve Django elszabadul címmel készített utoljára mozit.
A Django az első Tarantino western volt, ez a mostani film a második. Ennio
Morricone zene, coltok, hatalmas bajusz, hó és halál. Western elemekkel persze telis-teli voltak a korábbi filmjei is. Aki pörgős akció-westernt vár, ha beül
erre a filmre, erősen téved. A 182 perc egy hosszú felvezetés után, csak kicsivel
a vége előtt gyorsul be. Végetérni nem akaró körmönfont dialógusok visznek
közelebb ahhoz, hogy megértsük, ki miért került Minnie vegyesboltjába, a
hóvihar közepén, útban Red Rock felé, ahova végül soha nem érkezik meg.
Kurt Russell, mint fejvadász éppen akasztani viszi Jennifer Jason Leigh által
megformált a “kétes”-nél csak durvábban leírható életű nőt. Először Samuel L.
Jackson, aki szintén fejvadász, és a leendő Red Rock-i serif Giuliano Gemma
kerül az útjukba, majd a hóvihar elől ők is egy szatócsboltba menekülnek, ahol
már Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern, Demián Bichir várja a forgatókönyv szerinti kibontakozást. Persze, ez szintén lassan, nagyon lassan történik
meg. Ólomlábakon jár az idő. A végtelenségig pontosan kidolgozott karakterek mozgatása egy zárt térben, a fényképezés, maga a filmanyag, a néha öncélú
tarantino-s brutalitás, és vérfürdő, no és a montázstechnika a dramaturgiában
teszi izgalmassá az Aljas nyolcast. Kimerítően taglalja egyébként Észak és Dél
konfliktusát a rabszolgatartással kapcsolatban, de a kirekesztettség és a rasszizmus Tarantinos felfogását is megérezhetjük a filmből. Mint korábbi filmjeiben
is tapasztaltuk, senki nem az, akinek először gondoljuk és nem pont olyan
véget ér, mint amit elvárnánk tőle. Még is, nagyjából azt kapjuk, amit viszont
Tarantinotól várunk el: izgalmas, minden apró részletéig kidolgozott, mesterien rendezett mozit.
mfl
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Ko r mánya b la k
A Szolgáltató hivatal
Dr. Pók Tibornét, a BFKH VII. Kerületi
Hivatal hivatalvezetőjét kérdeztük, milyen ügyekben járhatunk el az új ügyintézési helyen, a Kormányablaknál.
A Kormányablak 2013. január elsején
jött létre azért, hogy az állampolgárokat közelebb hozza az államigazgatási eljárásokhoz. Az a cél, hogy az
ügyfél minél hamarabb megkapja azt
a szolgáltatást, amit szeretne és úgy,
ahogyan ő szeretné. Korábban ezeket
a feladatokat az önkormányzatok látták el. A VII. kerületben mi két helyszínen működünk, az Erzsébet körút
6. szám alatt, és a Garay u. 5. szám
alatt. Az Erzsébet körúton van az új
kormányablakunk. Az okmányiroda
alakult át kormányablakká, a hangulata, a stílusa sokkal barátságosabb,
emberközelibb lett. Az ügyfelek részére a várakozási idő csökkent, nem
kell például sorszámra várni. Nálunk
nincs ebédszünet és egész nap ügyfélfogadás van. Sokan jönnek ezért a
kerületen kívül is mihozzánk ügyeiket
intézni. Az okmányirodákhoz képest,
a kormányablakban 509 ügytípusban
nyújtunk segítséget, ami jelentős, legalább tízszeres növekedést jelent. A
korábban csak néhány kiemelt helyen
beadható kérelem, például földhivata-
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li, vagy családtámogatással kapcsolatos kérelmek, már beadhatók nálunk
is. Van persze olyan ügy is, ami nem
hozzánk tartozik, például az új lakástámogatás igénylése.
A fiatalokat általában a diákigazolvány,
a személyi igazolvány és lakcímkártya
kiadása, az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a parkolási kártya
kiadása érinti leginkább. Jó tudni,
hogy január elsejétől ingyenessé vált
néhány eljárás is: a személyazonosító
igazolvány, a lakcímet igazoló hatósági
igazolvány, az első vezetői engedély és
jó néhány egyéb okirat kiadása, mint
például a felsőoktatási intézménybe
való jelentkezés is. A Kormányablak
használatával kapcsolatban folyamatosan felméréseket végzünk. Érdekes
módon, hétfőn és szerdán 10 és 16 óra
között jönnek a legtöbben. Napi szinten 580-750 ügyfél keres meg minket.
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Igaz, volt olyan napunk, amikor 1100
ügyfelünk is volt. 17 munkatársból
folyamatosan az ablakokban ül 10
munkatárs, ami szintén a várakozási
időt csökkenti. Az első három Kormányablak között vagyunk, akik a
legtöbb ügyet intézik el, és a legtöbb
ügyféllel találkoznak munkájuk során.
Sok megkérdezett ügyfél elmondhatja, hogy öt percet sem kellett várnia.
Számunkra az ügyfelek elégedettsége a legfontosabb. Nagyon jó munkatársakkal dolgozom, amit mi sem
bizonyít jobban, mint hogy az éves
panaszok száma mindösszesen 5-volt.
Az átalakuláskor már kiképzett munkatársakkal vártuk az ügyfeleket. Az
ő munkájukat segíti a Tudás-tár nevű
internetes elérési lehetőség. A december 5-i átállás az informatikai rendszer
egyszerűsítését is jelentette. Egyre jobban haladunk az elektronikus ügyintézés felé. Az ügyintézések közül, sokat
már online tudnak az állampolgárok
elvégezni, akár otthonról, az ügyfélkapun keresztül. De az okmányok egy
része is ebbe az irányba változik. Nagy
átalakulás például az új személyi igazolvány. Az állandó személyazonosító
igazolvány 2016. január 1-jétől elektronikus adathordozó egységet, tároló
elemet (chip) tartalmaz. A tároló elem
tartalmazza valamennyi személyes
adatot és okmányadatot, amely az állandó személyazonosító igazolványon
vizuálisan is megjelenik. A tároló
elem ezen adatokon kívül az alábbi
adatokat tartalmazza: - ujjnyomatot,

- elektronikus aláírás létrehozásához
szükséges adatot, - társadalombiztosítási azonosító jelet, - adóazonosító
jelet, - a személyazonosító igazolvány
elektronikus egyedi azonosítóját. Az
új igazolványt már többen igényelték
eddig. Sokan, főleg fiatalok már a lejárat előtt igénylik ezt.
A fejlődés, a hatékonyság jellemzi leginkább munkánkat. Egyedülálló módon bevezettük például, az „ügyintéző
házhoz megy” szolgáltatást, mely idős
és beteg embereknek sagít hivatali
ügyeik intézésében. Kiváló az együttműködésünk Erzsébetváros Önkormányzatával. Sok feladat náluk maradt, sok területen működünk együtt.

Ügyfélkapus regisztrációt
bármely természetes személy
kezdeményezhet. A regisztrációt személyesen a regisztrációs
szervnél (bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság
ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten) vagy elektronikusan
indíthatja el.
9
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Színház az egész...

R S9 Színház
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Facultas

RS9 + VALLAI KERT 1075 Budapest, Rumbach S. u. 10.
jegy: RS9 Színház Iroda Rumbach S. u. 9. utcaszint Telefon: +36 1 2696610

Különlegességeket ajánlunk az RS9 Színház januári műsorából
február 3. szerda 19:30
Carlos Murillo: Dark
Play - Játék a cybertérben
A HoldonGolf Projekt
előadása
Carlos Murillo igaz történeten alapuló darabja
felkavaró képet fest az
internet karnyújtásnyira
lévő, de sokak
számára ismeretlen
mélységeiről. A Dark
Play a nézőt próbára
tevő, mégis szép mese
szeretni akarásról,
hitről, és a szeretet utáni
vágyakozásról.
Szereplők:
Nick - Makray Gábor
Adam - Czuczor Dávid
Molly/Rachel - Farsang
Emese
Cyberhímek - Pál Tamás
Cybernőstények - Köves
Dóra
Fordította - Deres Péter
Díszlet - Gémes József
Látvány - Balló Gábor
Produkciós vezető - Kathy
Zsolt
Rendező - Molnár Kristóf
105 perc, szünet nélkül

február 4. csütörtök 19:00
AZ ÚTON - az elindulás után, a megérkezés
előtt
A viharsarki felnőtt
Sorsfonó Társulat és a fiatalkorú Élményszínház
közös előadása, avagy
összegyúrva a „csabai
csípős”
Játszók:
Bálint Lili
Galambosné Varjú Blanka
Hocz György
Knyihár Ildikó
Kolarovszki Tímea
Pataki Kitti
Szikora Mihály
Tuna Jázmin
Vikor Bence
Játékmester: Novák Magdolna
Jegyárak:
Diák, nyugdíjas: 1.000.- Ft
Felnőtt:1.600.- Ft
Támogatói: 2.600.- Ft
Programleírás:
Viharsarki playback színházak bemutatkozunk
Budapesten. Az előadáson
az “AZ ÚTON” keletkezettérzésekkel, hangulatokkal,
benyomásokkal, érzésekkel,
akadályokkal, támogatókkal,
találkozásokkal kapcsolatos
történetekkel játszunk.
Az előadás hossza: kb. 90 perc
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február 7. vasárnap
11:00
Kököjszi és Bobojsza
az RS9 Színház előadása
4 éven felüliekneknek!
Interaktív előadás egy
részben bábokkal és színészekkel, Török Sándor
1939-ben írt meseregénye alapján.
Az előadás felejthetetlen
élményt nyújt gyermekeknek és felnőtteknek
egyaránt.
A két törpe, Kököjszi és
Bobojsza a törpebirodalomból jön a Kisfiúhoz, hogy
mindent megtegyen azért,
hogy a Kisfiúnak öröme
teljék az életében. Elviszik a
szana-szétbe, a szerte-széjjelbe, a minden-hovába...
Megtanítják arra, hogy nem
kell félni, nem kell aggodalmaskodni, nem kell szorongani. Megtanítják arra is,
hogy a nagy pillanatokban
mindig figyeljen magába, és
vigyázzon minden röpülő
pillanatra.
A Kisfiú - Sárközi Máté
Kököjszi és Bobojsza Hannus Zoltán
Apa - Horváth Kálmán
Anya - Molnár Ildikó

Baross
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016-ban továbbra is próbáljuk minél
színvonalasabb és minél szélesebb
programkínálattal várni látogatóinkat.
Folytatódnak előadás-sorozataink, ismét
rendezünk táncházakat, kiállításokat, elismert zenészek jönnek hozzánk, s nem
feledkezünk meg fiatalabb vendégeinkről sem!
smeretterjesztő előadássorozatunk, az
Utazó teaház január 21-én folytatódik,
témája az ikonfestés szimbolikája lesz,
amelyre a belépés továbbra is díjtalan.
„…túlmegy minden határon…” címmel
Vujity Tvrtko tart lebilincselően izgalmas
előadást február 8-án, este 6 órától. A
2000 Ft-os elővételes jegyek árusítását
már megkezdtük!
rőszakmentes kommunikációs tréninget tartunk január 31-én, vasárnap
délelőtt 10 órától este 6 óráig, amelyet
ajánlunk pedagógusoknak, szülőknek
egyaránt. A Rambala Éva által vezetett
egy napos tréning segít abban, hogy hogyan fogadjuk a bennünket ért kritikákat
építő módon, hogyan legyünk őszinték
bántó kritika megfogalmazása nélkül, s
hogy hogyan használjuk az empátiát a
kapcsolatépítések során. Előzetes regisztráció esetén a részvételi díj 300 Ft.
z irodalom kedvelőit színházzal, felolvasással, beszélgetős-estekkel várjuk! Parti Nagy Lajos A test angyala című
könyvén alapuló színházi előadást január
24-én, délután 5 órától tekinthetik meg a
Dramatőrök előadásában, rendező Halász Sándor, jegyek elővételben már kaphatók. Január 25-én Tóth Péter és Hajvert
Ákos Radnóti-díjas versmondók tartanak

I
az erömű vh áz P r o g r a m ja i A K ir ály u t c a 1 1 - b en!
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felolvasó estet „Nem mondhatom el”
címmel ismert versekből. Január 30-án
Dragomán György és Szabó T. Anna
„Ketten és külön” című közös estjével folytatódik irodalmi sorozatunk, jegyek elővételben 1000 Ft-ért vásárolhatók.
ogdán Norbert Ki tudja? lemezének
bemutató koncertje február 12-én
lesz, a fiatal pályakezdő zeneszerző-énekes első lemeze a Cseh Tamás program
támogatásával jelent meg. A sajátos,
egyéni hangzású lemezen keveredik
az autentikus roma zene, a pop, és a
jazz. A Ki tudja című? lemez dalain kívül
hallhatóak lesznek más, már ismert és
kedvelt szerzeményei is. Másnap, este 7
órától Elsa Valle, a hazánkban élő kubai
művésznő, és Winand Gábor lépnek színpadra. A Valentin-napi koncert karizmatikus dalokat, életörömöt és vidámságot,
igazi karneváli hangulatot ígér, a belépés
pároknak kedvezményes!
z instART csoport és barátai szokatlan módon egy kiállítást nyitnak két
helyen, amelyből az egyik a K11! A megnyitó február 5-én lesz, Cséka György esztéta közreműködésével. A rögtön(zött)
Portrék I.-III. címet viselő projekt polaroid
portrékat vonultat fel, s február 24-ig tekinthető meg.
fjabb látogatóinkat február 16-án Berecz András új műsora várja, a „Látom
a Holdat előttem” ének- és mesemondó est! Jegyek elővételben 2000Ft-ért, a
helyszínen pedig 2500Ft-ért vásárolhatók.

B
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BETHLEN T ÉRI S Z ÍN H ÁZ
A Bethlen Téri Színház negyedik alkalommal rendezi
meg 2016. január 22. és 24. közt a határon túli magyar
színházi műhelyeket bemutató Vendégváró Fesztivált.
Az előző években meghívott társulatok után - Figura
Stúdió Színház (Gyergyószentmiklós), M Studio (Sepsiszentgyörgy) és András Lóránt Társulat (Marosvásárhely) – ez alkalommal a kolozsvári Váróterem Projekt
társulata lesz a vendég, akik két felnőtt és egy gyermekeknek szóló tárgyanimációs előadással érkeznek a teátrumba.
A fesztivál nyitóelőadása után a KútszéliStílus.hu portál
szerzői beszélgetnek a művészekkel, a Bethlen Galériában pedig január 22-től a Váróterem Projekt vizuális
anyagait láthatja a közönség. A fesztivál fővédnöke Dr.
Vető Marietta, Erzsébetváros alpolgármestere.
A kolozsvári társulat 2016 januárjában ünnepli fennállásának hatodik évfordulóját. Az alapító tagok rögtön a
Babes-Bolyai Tudományegyetem elvégzése után vágtak
bele ebbe a közös munkába, mondhatni vakmerően. Az
idők folyamán további frissen végzett színészek, illetve
más színházi szakemberek kerültek a csapatba. Repertoárjukban a felnőtteket megcélzó produkciók mellett
elsősorban gyermekeknek szóló bábelőadásokat is készítenek. A fiatalokból álló csapat nyitott a kísérletezésre,
legyen szó akár improvizáción alapuló munkáról vagy
már meglévő szöveg fel- vagy átdolgozásról, társadalmi
érzékenységű témák színreviteléről.

Program:
január 22. (péntek) 19.00

Advertego

A VTP propaganda előadása
Rendező: Botos Bálint
január 23. (szombat) 19.00
Zéró
Egy névtelen művész festékszóróval írt sírfelirata, egy akárkié.
Rendező: Botos Bálint
január 24. (vasárnap) 10.00

paraFabulák

Tárgyanimációs előadás Heltai
Gáspár nyomán
Rendező: Rumi László
Részletes program:
http://www.bethlenszinhaz.hu/
naptar/4-vendegvaro-fesztival/
http://vendegvarofesztival.blogspot.hu/p/program.html
Bethlen Téri Színház
1071 Budapest,
Bethlen Gábor tér 3.
+36 1 342 7163
www.bethlenszinhaz.hu
info@bethlenszinhaz.hu
www.varoteremprojekt.hu
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ok szeretettel várjuk Önt is programjainkra!

Fotó: Robert Puteanu

Fotó: Robert Puteanu

Fotó: Bán József

Hétvégi táncelőadásainkat a http://www.cedt.hu/ oldalon találják!
13

Baross suli
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Régi igazgató, új tervek

Spiesz Ádám

Heted7

A tudomány és kultúra
erzsébetvárosi nagykövetei

Antal imre - Pami

A Baross Gábor Általános Iskola régi-új igazgatóját, Spiesz Ádámot kérdeztük a folytatásról, a
tervezett új első évfolyamról.
Igazgató Úr! Engedje meg, hogy új kinevezéséhez gratuláljunk!
Köszönöm. Az igazgatói kinevezésem meghosszabbításához a tantestület egyetértésére
és nem utolsó sorban munkájára is szükség
volt. A kollégáim száz százalékban támogattak,
melyet ezúton én is köszönök. A kinevezéshez
már csak a miniszter aláírása szükséges.
Iskolánk egy hagyományos nyolc évfolyamos
iskola, évfolyamonként általában két-két osztállyal, de a hetedik és a nyolcadik évfolyamban három-három osztályunk is van, és jövőre
szeretnénk három első osztályt is indítani. Ennek érdekében, olyan innovációt találtunk ki,
melyhez mind a fenntartó, mind a működtető
támogatását adta. Az elsősök választhatják az
angol-tenisz osztályt, amelyet Szávay Ági neve
fémjelez. Az Ő tenisziskolájával közösen karöltve indítanánk ezt az osztályt, melynek az
anyagi fedezetét a működtető biztosítja. Még
ezt megelőzően, mintegy felkészülésként, február elsejétől már megkezdődik a tenisz oktatás az óvodások számára itt nálunk, a Baross
Gábor Általános Iskolában. Nem titkoltan
az a célunk, hogy ezek a most óvodás gyerekek szeptember elsejétől a mi iskolánkban
folytassák a tenisz tanulást, és itt kezdjék meg
általános iskolai tanulmányaikat is. Emellett
indítunk egy általános sport tagozatos osztályt,

14

ahol több sportot is kipróbálhatnak a tanulók.
A fiúknál népszerű labdarúgás az AC Zrínyivel meglévő kapcsolatunk miatt erős, a lányoknál az aerobik népszerű, vagy lehet nálunk
vívni is, ahol az Újpesttel vagyunk nagyon jó
kapcsolatban. A szülői igényekhez igazítjuk
a sportágakat. A harmadik elsős osztályunk
egy angol-informatika osztály lesz. Ez a program jelenleg a harmadik évfolyamnál tart. Itt
emelt szinten tanulják a gyerekek az angolt és
az informatikát, mely nagyon sikeresen működik. Iskolánk azért is képes arra, hogy egy
folyamatos, jó képzést nyújtson az itt tanuló
diákoknak, mert egy épületben vagyunk a Facultas Humán Gimnáziummal, ahol a jobban
tanuló gyerekek továbbtanulását tudjuk biztosítani. Egy évtizedes tapasztalat mutatja, hogy
a gyerekeink megtalálják itt a számításaikat. A
Facultas azt a szellemiséget viszi tovább, mint
a mi iskolánk, a gyerekek ugyan azt a légkört,
azt a humanitást kapják a középiskolában is,
mint amihez nálunk már hozzászoktak. Ez
egy kicsit az ő, a nálunk tanuló gyerekek sikerességének záloga is. Az nem véletlen, hogy a
Facultasból aztán nagyon sokan felsőoktatási
intézményekben tanulnak tovább, hiszen az
itt töltött 12 év kellő alapot nyújt ehhez. Ennek
köszönhetően rengeteg sikeres ember kerül
ki közülük, akikre méltán vagyunk büszkék.
Ilyen például Szávay Ági, aki szintén a Facultas
növendéke volt és most, felnőttként már a mi
munkánkba bekapcsolódva segít a gyerekek
sportos életmódjának kialakításában.

pesti Liszt–Bartók Zongoraversenyen. Zenei karrierjét jobb kezében kialakult ízületi
gyulladás törte derékba, élete mély völgybe
került. Vigaszt és erőt rajongásig szeretett
édesanyja adott számára, akivel itt, a Damjanich utca 40-ben laktak, ahol egykor Latinovits Zoltán és Kibédy Ervin is. Ebben
a házban működik a Piroska Vendéglő is,
ahol az „Antal Imre asztalá”-nál törzsvenSokan úgy emlékeznek rá, hogy amikor dég volt.
beindult és vég nélkül anekdotákat és vicceket mesélt a szem nem maradt szárazon Nemsokára a Magyar Televízióban kapott
a nevetéstől. Érdekes, alkotó, színes és tevé- lehetőséget. Innen újra felfelé ívelt pályakeny életpályát futott be csúcsokkal és mély futása. Olyan műsorokat vezetett, mint a
völgyekkel. Pedagógus családba született „Házaspárbaj”-vagy a „Halló fiúk, halló
1935. július 31-én Hódmezővásárhelyen. lányok!” . Több filmszerepet is játszott, teleBár szülei orvosnak szerették volna kita- víziós játékfilmekben is mint a Bors (1968)
níttatni, a tehetséges, jó eszű fiút a zenei szerepelt. 1999-ben lett posztumusz Erzséművészet irányába csábította el zongora- betváros Díszpolgára.
tanárnője. A szegedi Konzervatóriumban
1951-ben végzett, majd Budapesten az Er- Édesanyjának 1988-ban bekövetkezett hakel Ferenc Zeneművészeti Szakiskolában lála rendkívül megviselte, amit nem tudott
folytatta zenei tanulmányait. Zongoratudá- feldolgozni. Élete újból mély válságba kesát 1954 és 1959 között a Zeneakadémián rült, megroppant, testi-lelki állapota egyre
csiszolta gyémánttá. Az országos Filharmó- rosszabbá vált, krónikus ízületi fájdalmain
nia szólistája lett és közben tanítványt vett túl egyéb betegségek is gyötörni kezdték,
maga mellé: Presser Gábornak hívták a fiút. trombózist kapott, orra eldeformálódott.
Közben zongoristaként bejárta a világot, és Antal Imre végül munka nélkül maradt.
megnyert számos nemzetközi versenyt is. 2008. április 15-én bekövetkezett haláláig
1966-ban második helyezést ért el a buda- barátai segítették az örök viccmesélőt.
(MAG)
„Hittem a Jézuskában. 1945 karácsonyán a fenyőfa
alatt egy levelet találtam, nekem címezve. Kinyitottam. Nagyon az apáméhoz hasonló kézírással arról
értesített a Jézuska, hogy ő többé nem jön el hozzám,
mivel én már tízéves nagyfiú lettem. De azért továbbra is higgyek benne. Csak ezután ne úgy hívjam, hogy
Jézuska, hanem így: szeretet.
Sokszor kényszerül az ember olyan utakra, amit humor és szeretet nélkül képtelen lenne túlélni.”
Antal Imre
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Iskola Erzsébetvárosban

Egy szín vagyunk
a szivárványban
Runda Margittal, a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség Wesselényi utcai iskolájának igazgatójával beszélgetünk. Milyen iskola az
önöké?
Iskolánk egyfajta vallási és kulturális közösség
színtere. E gazdag kulturális örökséggel szeretnénk bekapcsolódni abba a szép és színgazdag
világba, amit Erzsébetvárosnak hívnak. Célunk,
hogy részévé váljunk annak a hetedik kerületi szivárványnak, amely sokrétű és értékes hagyományokból épül. Ha nem vesszük észre a színeket,
s mindig csak egy szürke felületet nézünk – ami
így a tél közepén nem is nehéz –, akkor bizony
nem tudunk kikeveredni a saját spirálunkból, és
egyre mélyebbre süllyedünk egy társadalmilag is
reményt vesztett, nehezen élhető világba, s benne a magunk szürkeségébe. Pedig a világ ennél
jóval színesebb, ezért azt hiszem, az lehet a kiút
számunkra, hogy az itt lévő és itt élő „színeket”
rakjuk össze olyan szivárvánnyá, amely Erzsébetváros egésze számára láthatóvá válik.
A zsidó vallás régi gyökereihez visszanyúló oktatása történik nálunk, valamint a zsidó kultúra
alappilléreit ismertetjük meg tanítványainkkal. A
zsidó ünnepek kapcsán igyekszünk visszaintegrálni ebbe a kultúrkörbe a gyerekeket és rajtuk
keresztül a családjaikat is. Intézményünkben vallásos és nem vallásos családokból jövő gyerekek
is vannak, de mindannyiunk közös célja, hogy
erősítsük közös gyökereinket. Ebben igyekszünk

segítséget nyújtani a családoknak, hiszen a mi
tanrendünk figyelembe veszi a vallási szabályokat, és amennyiben ezek megkövetelik, tanítási
szünet van intézményünkben. Iskolánkban kóser
étkezés van, ami szintén nagy segítséget jelent az
érintett szülőknek Kiemelt figyelmet szentelünk a
közösségépítő tevékenységeknek, melyek fontos
eleme az ünnepeink szülőkkel, rokonokkal barátokkal együtt történő közös megtartása. Sokan
érdeklődnek az iskola iránt. Lassan, fokozatosan
akarunk kikerülni a közéletiségbe.
Mióta működnek?
Az iskola 25 éves, alapítványi iskolaként kezdte
működését. Vallásos zsidó emberek fogtak össze
a hagyományokra épülő tanítás megvalósítása érdekében. A 90-es évek végétől a hitközség vette át
az iskolát, mint egyházi fenntartású iskolát.
Mennyien járnak Önökhöz?
Bölcsödétől egészen gimnáziumig fogadjuk a
gyerekeket. S mivel több intézményegységünk
(bölcsőde, óvoda, általános iskola, gimnázium)
van egy igazgatás alatt a szülők egy egész közművelődési etapot le tudnak fedni. A bölcsődétől
egységes pedagógiai elvek alapján, egységes vallási elképzelések mentén oktatjuk a gyerekeket.
Bölcsődénkben nagyon jó felszereltség mellett 10
fő van, technikailag nagyon magas szintű az óvoda felszereltsége is, ahová jelenleg 14-fő jár, de ide
még fel tudunk venni gyerekeket. Az épület persze már régi, az általános iskolai, a gimnáziumi és
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szakiskolai épületrész felújításra vár, viszont más
iskolákkal összehasonlítva, technikai felszereltségünk kimondottan jó. Több digitális táblával,
projektorral, tabletekkel és egy, a legmodernebb
előírásoknak megfelelő tankonyhával rendelkezünk. Az általános iskolai részben körülbelül
hatvanan vagyunk. Kis létszámú osztályaink
vannak, és külön figyelünk arra, hogy tanulóink
kisgyermek koruktól az érettségiig végig családias környezetben maradhassanak intézményünkben. Ez tehát kiszámítható a szülőknek. A kis
létszám nagyon nagy pedagógiai kihívás, de nagyon hatékony is egyben. Szeretnénk bevezetni
egy alternatív pedagógiai módszert, mely azon
alapszik, hogy az osztályban folyó tanórai munkát nem a frontális oktatás szerint szervezzük
meg, hanem, a diákok kapnak egy feladatsort
írásban, ami kompetenciát igényel a megoldásban, foglalkoztató lesz azáltal az oktatás, hogy
nem csak ír a gyerek, vagy szóban válaszol, de
odamegy például a számítógéphez, vagy akár
valamilyen manuális munkát végez. Ez a Dalton
módszer mai viszonyokra adaptált változata. Aztán, ha a gyerek megoldotta a kötelező feladatait,
akkor jöhetnek az érdekes feladatok. A motivációt próbáljuk ezzel növelni. Bár, mint minden
iskolának, nekünk is nagyok az adminisztrációs
kötelezettségeink, még is nagy energiákat szeretnénk ennek a módszernek a fejlesztésébe fektetni. Mindenki érzi, hogy a gyerekek motivációjával baj van és látjuk, hogy ez a módszer hatékony
segítséget jelent a tanulói aktivitás jelentős növelésére és a tanulási folyamat hatékonnyá tételére.

Miben tudná megfogalmazni a Wesselényi utcai
iskola pedagógiai üzenetét?
A gyerekek ebben a mai világban élnek, függetlenül a vallásuktól. A szülők nem mindig értik,
ezért az internet veszélyeitől féltik a gyerekeket.
Pedig pont ez a lényeg, hogy a tanórán megmutatjuk a gyerekeknek, hogy nem minden információt lehet szűrő nélkül átvenni a netről és
befogadni. Az iskolának gondolkodni kell megtanítani a gyerekeket. Az én ars poeticám: A világ
felelősségteljes megismerését szolgáló eszköztárat kell a gyerek kezébe kell adni, nem lexikális
tudást. Mondom ezt történelem szakosként.
Azt az eszköztárat kell a gyerekek kezébe adni,
amellyel saját maguk tudnak boldogulni. Tudni
kell gondolkodni és eligazodni tudni az életben.
Nekem ebbe a folyamatba belefér, hogy egyik
tanárral mentori kapcsolatban van a gyerek, a
másikkal esetleg nincs jóban. Az élet is erről szól:
Ha nem kedveljük egymás személyiségét, akkor
is megtanulunk problémát kezelni és egymást
tiszteletben tartva, együtt dolgozva élni.
A tolerancia egy társadalomban alapkérdés kellene, hogy legyen. Jó lenne, ha megtanulna a gyerek
nem félni...
Fontos, hogy a családban meg legyen mindenki
autonómiája, de ott legyen a család biztos háttérként. Ha nincs meg az a magabiztosságunk belül,
hogy én vagyok a saját sorsomnak a kovácsa, az
sok félelmet és problémát szül az együttélésben.
Ha magammal rendben vagyok, ha elfogadom,
hogy én is hibázhatok, ha látom, hogy vannak
nehéz helyzetek, melyeket meg kell oldani, és
van eszköztáram ehhez – és most visszautalok a
nálunk folyó nevelés-oktatás céljához –, ha van
eszközöm az élethelyzetek kezelésére, hogy ne
a személyiségem csorbítsa, hanem a megoldásokon gondolkozom, akkor nincs semmi gond,
erről szól az élet, a nevelés, a tanítás.
mfl
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Polgármesteri Hivatal

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Tel.: 06-1/462-3100
1076 Budapest, Garay u. 5.
Tel.: 06-1/462-3300

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
Telefon: 06-1-342-7321
e-mail: info@evkf.hu

Ügyfélszolgálati iroda
Ügyfélfogadási idő:
(Erzsébet krt. 6. szám alatti és Garay
u. 5. szám alatti ügyfélszolgálaton is):
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

Ügyfél fogadási rend:
H-Cs.: 08.30-11.00 és 13.00-16.00
P.: 08.30-11.30
Járőrszolgálat, kerékbilincselési csoport:
1076 Bp., Százház u. 10-18.
Nyitvatartás: 8-18 óráig
Tel.: 461-90-40

8.00-12.00 du.:13.00 18.00
8.00-12.00 d.u.:13.00-16.00
8.00-12.00 d.u.:13.00-18.00
8.00-12.00 d.u.:13.00-16.00
8.00-12.00 d.u.: nincs

ERVA Nonprofit Zrt.
1071 Budapest, Damjanich u. 12.
tel.: 352-8654/ 352-8655
Személyes ügyfélfogadás
(helyszín: félemelet):
Hétfő: 12.30 – 17.30
Szerda: 8.00 – 16.00
Telefonos ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 8:00-16:00
Csütörtök: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-13:00
12:00-12:30 között ebédszünet,
ez idő alatt nincs ügyfélfogadás.

Kormányablak
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
nyitvatartása:
Hétfő: 07:00-17:00
(sorszámkiadás vége: 16:00)
Kedd: 08:00-18:00
(sorszámkiadás vége: 17:00)
Szerda: 08:00-20:00
(sorszámkiadás vége: 19:00)
Csütörtök: 08:00-18:00
(sorszámkiadás vége: 17:00)
Péntek: 08:00-15:00
(sorszámkiadás vége: 14:00)
Telefon: 06(1) 795-8884

Segélykérő telefonszámok:
Mentők: 104
Rendőrség: 107
Tűzoltóság: 105
Általános: 112

Budapesti VII. Kerületi
Rendőrkapitányság
1071 Budapest, Dózsa György út 1824. Telefon: 461-81-00,
E-mail: 07rk@budapest.police.hu
Erzsébetvárosi
Közterület-felügyelet
1076 Budapest, Százház u. 10-18.
Tel: 413-1767, 24 órás ügyelet: 461-9040,
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INFO-oldal

Gázszivárgás bejelentése
(éjjel-nappal):
06-1/477-1333

Konténeres sitt és hulladékszállítás kedvező árakkal, 3x8 m3 es
konténerekkel Tel: 06-30-9812-314
Költöztetés és lomtalanítás kedvező árakon Tel 06-30-423-5511
Víz-, gáz-, fűtésszerelés 06-20-928-02-69
Hűtőgép, mosógép, mosogatógép, klíma szerelés és javítás
06-70-639-54-07
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Bonnie

Az internet hatalmas információ
forrás, versek, képek végtelen
tárháza, de a kulináris élvezetek
megjelenítésének a tárháza is.
Számtalan receptoldal és blog
adja közre finomabbnál finomabb ételek elkészítésének módját.
Mi, most azokra is gondolva, akik
nem feltétlenül a neten keresnek
recepteket, közreadunk egyet
Bonnie blogjáról.

Szombati nap volt. És a hideg, borús télben már nagyon vágytam
valami tavaszira.
Így készült a saláta.
Hozzávalók:
1 puha avokádó
1 negyed gránátalma
1 zöldalma
5 dkg füstölt sajt
egy marék káposzta és répa egyveleg (jégsaláta jobb lett volna hozzá)
A hozzávalókat összevágom, összekeverem és kész is.
http://bonniekonyhaja.blogspot.hu/

Tisztelt Olvasóink, ha szeretnének lapunkhoz közvetlenül hozzájutni,
kérjük, jelezzék elérhetőségeink egyikén!
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