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Erzsébetváros közterületein lévő virágágyásokba júniusban 17750 db, a növénydézsákba pedig 2000 db egynyári
virágot ültettek ki az önkormányzat munkatársai. A Klauzál téren óvodások és iskolások is segítettek a mun
kálatokban, ahová összesen 1000 db magyar nemesítésű egynyári virágot ültettek ki a legkisebbek. Fontos, hogy
a gyermekek minél korábban megtapasztalhassák, milyen jó érzés, ha egy-egy növénynek helyet tudnak biztosítani
az aszfalt és házfalak uralta város valamely szegletében.
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Judafest a Kazinczy utcában
Minden eddiginél nagyobb érdeklődés övezte
a Judafest Utcafesztivált, melyet június 5-én
tartottak a Kazinczy utcában. A zsidó kul
túrát és hagyományokat bemutató közösségi
fesztivált 9. alkalommal rendezték meg június
első vasárnapján Erzsébetvárosban. A Kazinczy
utca ezen a napon csak a gyalogosoké, így idén
is szinte teljes hosszában szabadtéri színpadok
nak, koncerteknek, kirakodó- és tudásvásár
nak és egyéb izgalmas programoknak adott
helyet. A közösségi esemény célja az is, hogy
felhívja az emberek figyelmét a tolerancia és az egymásra való odafigyelés fontosságára. A fesztivál
díszvendége idén Németország volt: a rendezvényen egyebek mellett instant német nyelviskola és
ismert német zsidó művészek, politikusok, üzletemberek portréiból készült kiállítás várta a láto
gatókat. A fesztiválon részt vett dr. Heinz-Peter Behr, a Német Szövetségi Köztársaság magyaror
szági nagykövete is.

Élni jó! – Fókuszban a művészet
Február 17-én debütált Erzsébetvárosban az egyedülálló „Élni jó!” rendezvénysorozat, melynek
második részét június 8-án tartották meg a nemrégiben felújított ERöMŰVHÁZ dísztermében.
Ezúttal a művészet köré szerveződött a téma, a kerületi élet sokszínű
ségéről, az erzsébetvárosi művészek, polgárok mindennapjairól és
a régmúlt eseményeiről beszélgettek a résztvevők. A rendez
vény házigazdája Kaczvinszky Barbara volt. Vattamány Zsolt
polgármester, Koltai Judit színművész, a Holdvilág Kamara
színház vezetője és Lakatos Klára festőművész, a Napénekéj
Klub vezetője is a részt vett az eseményen. Meghívott
vendégként köszöntötték a kerület művészeit is, akik között
szobrászmester, költő, több képző- és festőművész is akadt.
A jelenlévők tarka és örömteli életük apró mozzanatait,
emlékképeit oszthatták meg egymással, ezenkívül az élet
fontos kérdéseire keresték együtt a választ. Minden láto
gató adhatott és haza is vihetett magával valami fontosat, ami
segíthet jobban megérteni mindazt, ami körülvesz bennünket:
az életet, és azt, miért jó élni.
Er z s éb e t vá ros 2016 . június 2 3.

„Az óvodai, iskolai sportolási lehetőségek
a fiatalok egész életét meghatározhatják”
Interjú Vattamány Zsolttal
Nemrég lezárult az önkormányzat
sportszervezeteknek kiírt pályázata. Milyen igények érkeztek
a kerületből?
Szerencsére számos olyan szervezet van
Erzsébetvárosban, amely fontosnak
tartja az utánpótlás-nevelést, tehetség
gondozást és az itt élő gyermekek vagy
akár felnőttek egészséges életmódra
való nevelését. Annak ellenére, hogy
belvárosi kerület vagyunk, igen sok
rétű sportolási lehetőséget kínálunk a
lakosságnak. Az önkormányzat egyedi
támogatásokon keresztül segíti például
focimeccsek, úszó- és futóversenyek,
korcsolya-, néptánc- és teniszoktatás, de
még amatőr lövészversenyek megrende
zését is. A Baross Gábor Általános Iskola
is minden évben fix keretet kap, hogy
a sporttagozat minél színvonalasabb
legyen, a támogatást rendszerint a leg
újabb csapattagoknak, az elsősöknek
való sportszerek és mezek vásárlására
fordítják. Nemcsak a gyermekeknek,
hanem a felnőtteknek való sportlehető
ségekre is figyelünk, így hozzájárulunk
például kerületi nyugdíjas torna szerve
zéséhez.

Szeretnénk
a lakosságot
minél szélesebb
körben bevonni
a sportolásba,

Ezért bővítik az oktatási intézményeket is sportpályákkal, tornatermekkel?
Nagyban hozzájárul ez is. Az elmúlt
években sok pénzt fordítottunk arra,
hogy felújítsunk minden bölcsődét, óvo
dát, iskolát. Megfelelő oktatási körülmé
nyeket kellett teremtenünk az erzsébet
városi diákoknak.

hogy az erzsébetvárosiak szabadidejüket
ily módon is eltölthessék.
Ezek szerint élnek a helyiek a sportolási lehetőségekkel. Személyes
indíttatás is vezérli, amikor a kerületi sportélet előmozdításáért tesz?
Úgy tartom, és személyesen is azt
tapasztalom, hogy az egészséges, sportos
életmód számos problémára megoldást
jelenthet. A sport nemcsak az egész
ség megőrzésére szolgál, feszültségoldó
is, sőt erősíti az emberekben a küz
dőszellemet, amely nagyban segítheti
a mindennapi problémák megoldását.
Szeretnénk átadni az erzsébetvárosiak
nak ezt a szellemiséget, így jó példával
elöl járva önkormányzati futócsapatot
alakítottunk, és a későbbiekben a sport
versenyeket jótékonykodással szeretnénk
kiegészíteni.

Gyermekek virágosították be a Klauzál teret
Június 6-án a Wesselényi Utcai Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gim
názium és Szakiskola több mint ötven
növendéke és óvodása vonult ki a Klauzál
térre, hogy a parkgondozásért felelős
EVIKINT Kft. szakembereinek útmuta
tása mellett virágot ültessen. A kertész
kedéshez csatlakozott Vattamány Zsolt
polgármester és dr. Vető Marietta alpol
gármester is.
Er z s éb e t vá r os 2016 . június 2 3.

„A 42 iskolás és 11 óvodás őszinte lelkese
déssel vetette magát a munkába, amely jó
alkalmat jelentett arra, hogy erősítse a kör
nyezettudatos szemléletet a fiatalokban,
elvégre az ő értékrendjük még formálható,
alakítható” ‒ hangsúlyozta Runda Margit
intézményvezető. Különösen a legkisebbe
ket töltötte el nagy örömmel a kertészke
dés, ugyanis ők később figyelemmel kísér
hetik, miként növekszik az általuk ültetett

2016-ra odáig
jutottunk, hogy
majdnem minden
intézményben új
tornaterem, sportpálya segíti a gyermekek mindennapi
mozgását.
Pár napja éppen a Bóbita Óvodában
adtuk át a régi konyhából kialakított
vadonatúj tornatermet. Öröm volt látni,
hogy mennyire hálásak a segítségért az
óvodában dolgozók és a gyermekek is.
Fontos, hogy észrevegyük: az óvodai,
iskolai sportolási lehetőségek a fiatalok
egész életét meghatározhatják. A legna
gyobb sportsikerek is az első száz méter
lefutásával, az első úszóedzéssel, a legelső
kapura rúgással kezdődtek. Természete
sen nem lesz mindenkiből sportoló, de
bízunk benne, hogy egyre több egészség
tudatos fiatal kerül ki intézményeinkből.
virág. Runda Margit kifejtette: örülnének,
ha a program hagyománnyá válna, és
együttműködhetnének az önkormányzat
tal a még „virágosabb” Erzsébetvárosért.
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Kissimon István

Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Álta
lános Iskola és Gimnázium hetedik
évfolyama a Határtalanul! pályázat
keretében májusban felvidéki tanul
mányútra utazott. A kirándulás fő
célja a történelmi Magyarország
fontosabb helyszíneinek megisme
rése, a kulturális emlékek megtekin
tése volt. A szentgyörgyi templom
mellett a diákok ellátogattak például
a barokk stílusban épült nagyszom
bati Keresztelő Szent János-székes
egyházhoz, Deákiban pedig a XII‒
XIII. században emelt román stílusú bencés apátsági templomot tekintették meg. A dévényi és
a füleki várrom mellett a fiatalok Pozsonyban és Trencsénben is megmászták a várhegyet. A gaz
dag programnak ‒ melyet az erzsébetvárosi önkormányzat anyagilag is támogatott ‒ köszönhe
tően az ismeretszerzés mellett fontos gondolkodásformáló hatása is volt a tanulmányútnak.

3

4

Az elmúlt időszakban a kerület több
pontján növényesítettek az önkormányzat
munkatársai, és 35 új facsemetét is ültet
tek Erzsébetváros utcáin. Május végén
24 új planténert helyeztek ki, melyekbe
várostűrő díszfákat ültettek. A Rumbach
Sebestyén utcában 2, a Madách Imre úton
6, az Almássy téren pedig 16 darab fa
díszíti már a közterületet. Az elmúlt évek
gyakorlatának megfelelően időt állóbb,
fém vázszerkezetű dézsákat szereztek be,
és a növénytartók felületét anti-graffiti
bevonattal kezelték.

Kalácssütés
a Madách téren

ösztönzi a lakosokat és a járókelőket kör
nyezetünk tisztán tartására.
Május végén újabb kerületi planténerek
áthelyezése is szükségessé vált. A Hársfa
és Kertész utcákban párosával elhelye
zett dézsák egyikének máshová telepí
tése kertészeti-szakmai szempontból vált
indokolttá, ugyanis az egymás mellett álló
facsemeték koronái már összeértek, így
akadályozták egymást a fejlődésben.

A MEGA Bárhesz Akadémia május 26-án
várta a Madách téren mindazokat, akik
kedvet éreztek arra, hogy felejthetetlen
közösségi élmény keretében, teljesen kez
dők és a zsidó konyha avatottabb szakértői
társaságában sajátítsák el a tradicionális
bárheszsütés rejtelmeit. A bárhesz a hagyo
mányokat őrző családokban a szombat ele
dele, amely a hétköznapi kalácstól csupán
annyiban különbözik, hogy nem tartal
maz tejet, és mákkal vagy szezámmaggal
szórják meg a tetejét.
Az Egységes Magyarországi Izraelita
Hitközség által szervezett eseményen
a kóser kalács sütése és kóstolója mellett
koncertek, változatos kulturális műso
rok, kirakodóvásár és gyermekprogramok

A megújult Alsó erdősor utcában is lehe
tőség nyílt a növényesítésre. A Péterfy
Sándor utcai kórház előtti kiszélesedő jár
dán a közművek elhelyezkedése szerencsés
módon lehetővé tette egy új fasor telepíté
sét, ide összesen 11 db várostűrő, magyar
nemesítésű díszfát ültettek ki. A megújult
utcaszakaszon 20 db új szemétgyűjtő is
Korábbi helyszín

db

Hársfa utca

12

Kertész utca

5

A nyári szünet előtti utolsó LEGO kiállítás
a K11 Művészeti és Kulturális Központban nyílt
meg május 26-án, gyermeknap alkalmából.
A háromnapos program hatalmas sikert aratott,
rengeteg gyerek és felnőtt látogatott el a Király
utcába, hogy megnézze, mit tudnak építeni
az igazán profik az apró műanyag kockákból.
Az érdeklődők magukat is próbára tehették: volt
kincskeresés, LEGO város terepasztal, vadnyu
gati város gőzmozdonnyal, aranybányával, indi
ánfaluval. A népszerű játék a világ más részeire
is elrepítette a gyerekeket, hiszen itt mutatták be
először az egyiptomi színt ásatásokkal, Szfinxszel
és Anubisz templomával, de kincsekkel megra
kott kalózhajókat, erődöket és bennszülötteket is
láthattak a látogatók.
A szervezők a legkisebbekre is gondoltak: ők
Thomas gőzmozdonnyal és állatkerttel játsz
hattak, valamint Playmobil várossal, amelyben
vasút és villamos is „közlekedett”.

db

Hernád utca 10–16., 36–40. szám előtt

10

Dob utca 46. szám előtt

2

Dob utca 46. szám előtt

1

Klauzál utca 27–35. szám előtt
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Szeretethíd a környezetvédelemért
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várták a különleges kulináris élmények
kedvelőit.
A gasztroélményt a Fröhlich cukrászda,
a Semes pékség, a Kóser Piac, a Tel Aviv

LEGO birodalom
gyereknapra
Jelenlegi, új helyszín

Május 21‒22-én rendezték meg az idei
Szeretethíd – Kárpát-medencei Reformá
tus Önkéntes Napok elnevezésű prog
ramot. A Magyar Református Szeretet
szolgálat kezdeményezésének célja, hogy
országszerte önkéntes csoportokat szer
vezve társadalmi összefogásra buzdítson
a környezetvédelem és a szociális segítség

kávéház és Kérdezd a rabbit! stand tette
teljessé a történelmi zsidónegyedben.
A Bárhesz Akadémia elődje amerikai
kezdeményezés, ott egyszerre több száz
asszony süt bárheszt, ehhez hasonló prog
ramot szerettek volna Erzsébetvárosban is
megszervezni. Az eseményen Vattamány
Zsolt polgármester képviselte az önkor
mányzatot.

nyújtás jegyében. A 2012-től már a Kár
pát-medence egészére kiterjedő program
résztvevőinek tábora évről évre nő: idén
már 20 000 fő vállalta, hogy tesz valamit
környezete megóvásáért.
A kezdeményezés keretében összefogtak a
Budapest-Fasori Református Egyházköz
ség önkéntesei is, akik mintegy 33 fővel
vették ki részüket a munkából. Devich
Márton gyülekezeti főgondnok elmondta:
„A megmozdulás közös áhítattal vette
kezdetét, melyet követően a más-más
korosztályokhoz tartozó résztvevők egyik
csoportja arra vállalkozott, hogy javít
a Damjanich utca‒Rottenbiller utca‒
Lövölde tér–Városligeti fasor–Bajza utca
által határolt terület tisztaságán.” Munká
juk során mintegy tíz zsák szemetet sike
rült összegyűjteniük. A résztvevők másik

csoportja Somogyiné Ficsor Krisztina
vezetésével a Peterdy utcai idősek ottho
nát kereste fel, hogy az intézmény kertjét
szebbé varázsolja, és énekkel köszöntse
az otthon lakóit. Az idősek nagy örömmel
fogadták az önkénteseket. Az esemény
közös áhítattal zárult, és azzal a remén�
nyel, hogy jövőre is hasonló lelkesedéssel
és sikerrel valósulhat meg Erzsébetváros
ban a Szeretethíd. Az esemény sikeréhez
Erzsébetváros önkormányzata takarítóesz
közök felajánlásával járult hozzá.
Er z s éb e t vá ros 2016 . június 2 3.
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Újabb
zöldfelülettel
bővült a kerület
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Sportpálya-avató
2016. június 15-én ünnepélyes keretek
között adták át a Fasori Evangélikus
Gimnázium megújult sportpályáját.
Jóllehet, a diákok már az év elején
birtokba vehették a pályát, csak
most, a nyári szünet küszöbén,
a diáknap alkalmával kerülhetett
sor a formális átadóra, amely az
újkori olimpiai játékok szellemét
megidéző gondolatok felolvasásával
vette kezdetét.
Hajdó Ákos, az intézmény igazga
tója köszöntőjében hangsúlyozta a sport
fontosságát, összekovácsoló erejét, és köszöne
tet mondott a pálya megépítéséhez nyújtott jelentős
önkormányzati támogatásért. A jelenlévőket köszöntötte Vattamány Zsolt pol
gármester is, aki rövid beszédében az önkormányzat mindenkori feladataként
emelte ki a kerületben tanuló fiatalok számára megfelelő színvonalú közösségi
terek kialakítását. Üdvözölte a jelenlévőket Szűcs Balázs önkormányzati kép
viselő is, hangsúlyozva
a sport motiváló erejét
egy egészségesebb
életmód megvalósításá
ban. Végül dr. Csepregi
András lelkész meg
áldotta a pályát, majd
ezt követően kezdetét
vehette az ünnepi alka
lom keretében meg
rendezett tanár-diák
mérkőzés, az országos
sportversenyeken is
sikerrel szereplő fasori
tanulók részvételével.
w w w. er z s eb e t var os . hu
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Esélyegyenlőségi nap

Az önkormányzat
a nyári szünet tel
jes ideje alatt (isko
lai ügyeleti és a
táborozási időszak)
ellátást igénybe
vevő, illetve az
óvoda zárva tartá
sának időtartama
alatt az ügyeletes
óvodában ellátást igénybe vevő hátrányos helyzetű; halmozottan
hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermekek, továbbá a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek étkezési költségét bizto
sítja. A nyári napközis tábor időpontja: 2016. június 16. – 2016.
augusztus 31. A turnusokról, a pontos helyszínekről és egyéb
részletekről az iskolákban és óvodákban kaphatnak tájékoztatást.

A Müpa Hangjáték tavaly novemberben mutatkozott be először
a nagyközönség előtt. Akkor egy hét alatt mintegy 30 000 láto
gató csodálta meg az óriási interaktív zenedobozt, több százan
pedig meg is forgatták a zenélő „mókuskereket”. A múlt évi nagy
siker után idén május 28. és június 5. között – az önkormány
zat támogatásával – az erzsébetvárosi Madách téren tért vissza
a Hangjáték. A rendezvény megnyitóján Hutiray Gyula képvi
selte Erzsébetváros önkormányzatát, és mondott beszédet. A már
megismert dallamok mellett
újabbakkal bővült a repertoár:
Liszt 2. Magyar rapszódiája,
Halott Pénz slágere, a Vuk és
a Harry Potter zenéje mellett
Wagner Ring tetralógiájából
a Walkürök lovaglása mellett
Nino Rota Fellini Oscar-díjas,
8½ című filmjéhez írt zenéjét
is megszólaltathatták a zene
szerelmesei. Emellett a Müpa
Hangjáték online alkalmazá
sával komponált több tucatnyi
dallam közül a legnépszerűbb
szerzeményből is dallamponyva
készült.

A Bischitz Johanna
Integrált Humán
Szolgáltató Köz
pont az önkor
mányzat támogatá
sával május 25-én
első alkalommal
rendezte meg az
Akácos Udvarban
Esélyegyenlőségi
napját. A rendez
vény célja volt
a kilátogatóknak
lehetőséget biztosítani arra, hogy személyes megismerés útján
elfogadóbbá váljanak környezetükkel, tolerálják a másságot, vala
mint a fogyatékkal élő emberek mindennapjaiba, életszituációiba
bepillantást nyerjenek.
A délelőtti programokon érzékenyítő játékokat próbálhattak ki
az érdeklődők. A MEREK – Mozgássérült Emberek Rehabilitá
ciós Központ munkatársainak segítségével mobil akadálypályán
lehetett kipróbálni a kerekesszékkel való közlekedést, egy másik
pályán pedig átélhették egy látássérült ember mindennapjait.
A KIABÁL elnevezésű prevenciós drog-, áldozat- és bűnmegelő
zési társasjátékkal is felkeltették résztvevők figyelmét. A Jól-lét
Alapítvány munkatársa a nők hátrányos megkülönböztetéséről
tartott antidiszkriminációs előadást. A VII. kerületi rendőrkapi
tányság munkatársai játékos foglalkozásokat rendeztek a gyerekek
nek. Délután a Magmakamra Műhely értelmi sérült fiatalokból
álló társulatának műsorát láthatták a nézők. Szárnypróba című
előadásukat egy zenés-táncos improvizáció követte. A Baltazár
Színház Magyarországon az egyetlen értelmi sérült színészekből álló
hivatásos színtár
sulat. Fiúk, lányok
című előadásukat
tekinthette meg
a közönség, mely
ben Szép Ernő
művein keresztül
elevenedett meg
a harmincas évek
világa, korabeli
sanzonok csendül
tek fel, a múlt ölel
kezett a jelennel.

Az Alma Mater Madách Imre Gimnázium Alapítvány
(Adószám: 19671293-1-42) elkészítette a 2015. évi beszámolóját

Az Őszikék Madách Imre Gimnázium Alapítvány
(Adószám: 18015212-1-42) elkészítette 2015. évi beszámolóját

Hangjáték a Madách téren

Bevételek:
13 381 849 Ft
Ebből NAV 1%:
1 661 297 Ft
Kiadások:
12 750 744 Ft
Pénzügyi eredmény:
631 105 Ft
Az alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik támogatásukkal
segítették az alapítvány működését.
A kuratórium döntése alapján a felajánlott összeget:
• tehetséges, de hátrányos helyzetű tanulók támogatása,
• tanterven kívüli iskolai programok támogatása,
• nyelvi programjaink támogatására
használtuk fel.
w w w. er z s eb e t varos . hu

Bevételek:
76 100 Ft
Ebből NAV 1%:
66 090 Ft
Kiadások:
207 103 Ft
Pénzügyi eredmény:	-131 003 Ft
Az alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik támogatásukkal
segítették az alapítvány működését.
A kuratórium döntése alapján a felajánlott összeget:
• Bártfai Emlékérem az évi kitüntettjének díjazására,
• nyugdíjas kollégák megvendégelésére
használtuk fel.
Er z s éb e t vá ros 2016 . június 2 3.

Értékes nyeremények a Hétpróba
díjátadó gálán
A Hétpróba – az önkormányzat és a kerületi iskolák egész éves versenysoro
zata – Ki mit tud? elnevezésű fordulóján a Novák Péter, Kováts Kriszta és Kiss
Tünde által alkotott zsűri bírálta el a produkciókat. Az eredményhirdetést
május 17-én tartották. A népszerű vetélkedő záró eseményét, a Hétpróba gálát
május 31-én rendezték meg az Alsóerdősori iskolában. Vattamány Zsolt polgár
mester köszöntője után ismertették a végeredményeket, majd átadták az értékes
nyereményeket.
A rendezvény egyik nagy meglepetése volt, hogy minden iskolából mindhá
rom korcsoportban egy-egy gyerek ‒ korcsoportja és az iskolája legügyesebb
Hétpróbása ‒ ajándékba kapta Erwint, Erzsébetváros plüss kabalaoroszlán
ját. Mind a négy iskolában számos pedagógus vett részt a diákok felkészíté
sében, de négy tanárnő kiemelt szervezői feladatokat vállalt az egész tanév
során a versenysorozatban: Csőzik Istvánné (Alsóerdősori iskola), Halász Edit
(Baross iskola), Vida Katalin (Kertész iskola), Zselenkó Ágnes (Dob iskola).
A gála zárásaként finom falatokkal, a Szeder zenekar koncertjével, óriás
buborék show-val, népi- és egyéb játékokkal ünnepeltek a diákok és tanáraik.

Hétpróba
Az erzsébetvárosi önkormányzat általános és középiskolásoknak szóló versenysorozatának végeredménye
és nyereményei
Alsós korcsoport
I. helyezett

Dob utcai iskola

Nyereményük

Egyhetes nyári tábor Balatonmáriafürdőn

II. helyezett

Alsóerdősor utcai iskola

Nyereményük

Léghoki szett, LEGO Minecraft
Lombház, LEGO Friends
Heartlake bevásárlóközpont

III. helyezett

Baross iskola

Nyereményük

Társasjátékok: Cluedo, Scrabble,
Twister, Alias Junior, Magyar
népmesék; Play Doh gyurmakészlet, tűzoltóház

IV. helyezett

Kertész utcai iskola

Nyereményük

Sporteszközök: focilabda, kosárlabda, Easy tollaslabdaszett,
ugrókötelek

Aktuális
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Napközis szünidei tábor

Felsős korcsoport
I. helyezett

Baross iskola

Nyereményük

Egyhetes nyári tábor
Balatonmáriafürdőn

II. helyezett

Alsóerdősor utcai iskola

Nyereményük

Rework Funtastic multifunkciós
játékasztal 9 az 1-ben, Creativity
Hub sztorikocka társasjáték

III. helyezett

Dob utcai iskola

Nyereményük

1-2-3 Biológus leszek mikroszkóp
+ preparátum készlet + könyv,
Activity Original, Dixit társasjáték

IV. helyezett

Kertész utcai iskola

Nyereményük

Sporteszközök: Artengo turnball
labda, focilabda, tollaslabdaszett

Középiskolás korcsoport

A büszke oroszlán-tulajdonosok névsora:

I. helyezett

Kertész utcai iskola

Nyereményük

Egyhetes nyári tábor
Balatonmáriafürdőn

II. helyezett

Alsóerdősor utcai iskola

Nyereményük

Karaoke-szett

Alsóerdősori iskola
A legügyesebb alsós Hétpróbás: Szalai Csongor
A legügyesebb felsős Hétpróbás: Géczi Csilla
A legügyesebb középiskolás Hétpróbás: Gay Ágota

Baross iskola
A legügyesebb alsós Hétpróbás: Rávai Karina 3.c
A legügyesebb felsős Hétpróbás: Pazsi Tímea 7.c

Dob iskola
A legügyesebb alsós Hétpróbás: Bulyáki Orsolya 4.k
A legügyesebb felsős Hétpróbás: Gulyás Botond 5.k

Kertész iskola
A legügyesebb alsós Hétpróbás: Popovits Sára 1.d
A legügyesebb felsős Hétpróbás: Fazekas Dóra 6.a
A legügyesebb középiskolás Hétpróbás: Mosonyi Boglárka 11.b
Er z s éb e t vá r os 2016 . június 2 3.
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Budapest mindig is kedvelt célpontja volt a turistáknak, akik
általában felkeresik Erzsébetvárost is, elsősorban a zsidó negyed
miatt. Most újabb ötletet kaptak a hazánkba látogatók: a Lonely
Planet, a legnagyobb turisztikai magazin választotta be a Szimp
lát, az erzsébetvárosi romkocsmát a világ 50 legelképesztőbb bárja
közé. „Budapest első romkocsmáját muszáj felkeresnie az inni
szándékozó turistáknak. Ez egy hatalmas épület, tele zegzuggal,
graffitivel, művészettel és teljesen váratlan holmikkal. Beülhe
tünk egy öreg Trabantba, szabad téren mozizhatunk, koncertet
hallgathatunk” – foglalták össze a Szimpla kert varázsát. A hely
nem csupán kocsmaként működik, hiszen minden vasárnap 9–14
óra között őstermelők várják itt a vásárlókat, akik jó minőségű
terményeket és termékeket vásárolhatnak.
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Hűtőcsere pályázat

Bemutatkozik a KEF

Újraindul a háztartási nagygépek cseréje az Otthon Melege
Program keretében
2016. július 4-től újabb 500 millió forintos keretösszeggel vissza
nem térítendő támogatást biztosít a Nemzeti Fejlesztési Minisz
térium háztartási nagygépek (hűtő- és fagyasztó-berendezések)
cseréjéhez. A pályázati folyamatban előnyt élveznek az energiata
karékos készülékek beszerzését tervező nagycsaládosok és nyugdí
jasok. A vissza nem térítendő támogatás mértéke az új hűtő- vagy
fagyasztógép vételárának 50 százaléka lehet, de A+ energiaosztályú
készülék választása esetén maximum 25 000 forint, A++ energiaosz
tály esetén 35 000 forint, míg
A+++ energiaosztályú háztartási
nagygép vásárlása esetén maxi
mum 45 000 forint. Az ügyfél
kapus regisztrációval rendelkező
nyugdíjasok és nagycsaládosok
a pályázati portálon keresztül,
elektronikus úton nyújthatják
be támogatási kérelmeiket 2016.
július 4-től a rendelkezésre álló
forrás erejéig. Amennyiben
marad a keretösszegből, úgy
2016. július 6-tól más magán
személyek is jelentkezhetnek, ha
korábban nem cseréltek háztar
tási gépet a pályázat keretében.
A pályázati útmutató megte
kinthető a www.kormany.hu,
illetve a https://hgcs-2016.nfsi.hu/
oldalon.

2005 márciusában alakult meg az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum (KEF), amely tanácsadó testületként Erzsé
betváros önkormányzatának munkáját segíti. A fórum szakmai
koordinációját 2012 áprilisától a Bischitz Johanna Integrált
Humán Szolgáltató Központ látja el, elnöke pedig Erzsébetváros
önkormányzatának polgármestere.
Az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum feladata,
hogy összegyűjtse azokat a szervezeteket, amelyek a kerületben
drogügyi területen működnek – drogprobléma megelőzésében és
kezelésében érintett intézmények, szervezetek, azok munkatársai
és szakemberei, a rendőrség és a Népegészségügyi Intézet képvi
selője stb. –, közös cselekvésre bírja és összehangolja tevékeny
ségüket a drogprobléma visszaszorítása érdekében a megelőzés,
a kínálatcsökkentés, valamint a kezelés és ellátás színterein.
A KEF biztosítja a tagintézmények közötti megfelelő informá
cióáramlást, támogatja az alulról jövő kezdeményezéseket, figyeli
a pályázati lehetőségeket, és ezekről tájékoztatást nyújt. Célja
a kábítószer-probléma kezelésében és megelőzésében a fontosabb
irányok kijelölése, az összefogás megteremtése, a koordináció,
a helyi drogstratégia elkészítésének és ennek megvalósulásának
támogatása.

Foglalkoztatási tanácsadás
Ha Önnek gondja van az álláskereséssel
vagy munkahelye megtartásával, keres
sen minket bizalommal!
A Bischitz Johanna Integrált Humán
Szolgáltató Központ Család- és Gyer
mekjóléti Központ Fejlesztési Centru
mában dolgozó tanácsadó szakembe
rek ‒ térítésmentesen igénybe vehető
‒ komplex munkaerő-piaci szolgálta
tással nyújtanak segítséget a 7. kerületi
munkanélküliek számára az álláskeresés
sikerének növelése, az elhelyezkedés
támogatása érdekében.
A Fejlesztési Centrumban az alábbi szol
gáltatások vehetőek igénybe:
••
••

Egyéni munkavállalási és álláskere
sési tanácsadás
Belépési adatlap kitöltése

w w w. er z s eb e t varos . hu

••
••
••
••
••

Munkavállalási készségek felmérése
Munkavállalást akadályozó és támo
gató tényezők feltárása
Egyéni fejlesztési terv
Munkába helyezés támogatása
Képzésbe helyezés támogatása

Az egyéni munkavállalási és álláskere
sési tanácsadáshoz kapcsolódó kiegészítő
szolgáltatásaink:
••

••
••
••

MASNI ‒ Munkaerő-piaci Aktivizá
lást Segítő Nőbarát Iroda: az álláske
reső hölgyek a MASNI szolgáltatást
vehetik igénybe, melynek feltétele a
foglalkoztatási tanácsadókkal tör
ténő szoros együttműködés.
Szépészeti szolgáltatások (fodrászat,
kozmetika, manikűr)
Pszichológiai tanácsadás
Munkajogi tanácsadás

••
••
••
••
••
••

Álláskereső klub
Alapfokú számítógép-kezelői tan
folyam
Angol nyelvtanfolyam
Állásfal folyamatosan frissített hir
detésekkel
Telefonálási lehetőség biztosítása
Álláskereső technikák tréning

A tréning során a résztvevők 4‒8 fős cso
portfoglalkozás keretében ismerkednek
meg a hatékony álláskeresési módszerek
kel, technikákkal.
A szolgáltatás igénybevételéhez telefonon
vagy személyesen történő előzetes idő
pont-egyeztetés szükséges.
Elérhetőségek
1074 Budapest, Hutyra F. utca 11‒15.
+36 (30) 337-8371
foglalkoztatasitanacsado@bjhuman.hu
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Tanévkezdési csomag
az elsős kisdiákoknak
Minden évben tanszercsomaggal kedveskedik az önkormányzat
az erzsébetvárosi elsős kisdiákoknak, hogy ezzel is megkönnyítse
számukra a tanévkezdést. Az ajándék a családi kassza terhein is
könnyít, hiszen a szülőknek a szeptemberi iskolakezdési kiadások
igen megterhelőek lehetnek.
2016 szeptemberében az alábbi eszközök kerülnek majd az első
sök tornazsákjába az önkormányzat jóvoltából:

Aktuális

Aktuális

Új turisztikai célpont:
a Kazinczy utca
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Füzet, A/5, kockás, 4 db
Füzet, A/5, vonalas, 4 db
Füzet, A/5, sima, 2 db
Füzet, A/5, hangjegy, 1 db
Leckefüzet, A/5, 1 db
Órarend, A/5
A/4 méretű gumis mappa
A/5 méretű füzettartó mappa
Grafit ceruza (1 db HB-s, 1 db B-s,
Faber Castell, háromszög alakú,
íráskönnyítő)
Radír

Színes ceruzakészlet, 12 db-os,
Faber Castell
Vízfestékkészlet
Zsírkrétakészlet
Gyurma, natúr
Számláló korong
Műanyag óra
Hőmérő
Ecsetkészlet
Tornazsák, fényvisszaverős
Szendvicses doboz
Esőponcsó

Népszerű az Erzsébetváros Kártya
Június első hetében az Erzsébetváros Kártyát használók
száma elérte a 14 000 főt, vagyis már minden negyedik
erzsébetvárosi lakos rendelkezik a kedvezményre jogo
sító kártyával. Nemcsak ez a szám tükrözi a program
népszerűségét: a Fővárosi Állat- és Növénykertet közel
2500 felnőtt és gyermek látogatta meg május végéig.
Erzsébetváros Kártyával a belépőjegy ára felnőtteknek
2500 forint helyett csupán 600 forint, a gyermekek
részére pedig 400 Ft/fő áron tudnak szüleik jegyet
váltani. A különböző szolgáltatók mellett az önkor
mányzat is időről időre nagyszabású akciókat szervez
a kártya népszerűsítése céljából, húsvét előtt tojással,
júniusban vitamincsomaggal kedveskedett a kár
tyabirtokosoknak. „Az Erzsébetváros Kártya egyre
népszerűbb a kerületiek körében, de szeretnénk még
vonzóbbá tenni, ezért azon dolgozunk, hogy országos
szinten még több üzletben és szolgáltatónál lehes
sen a jövőben használni kedvezményes vásárlásra” –
mondta el kérdésünkre Vattamány Zsolt polgármester.
Er z s éb e t vá r os 2016 . június 2 3.
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Közösségi kert az erzsébetvárosiaknak
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2014-ben a Fidesz ígéretet tett egy
közösségi kert létrehozására, erre a célra
a Kisdiófa utca 4. szám alatti 708 m2-es
önkormányzati ingatlant jelölték ki.
Az elmúlt évben megkezdődött a telekre
behordott szemét és építési törmelék
elszállítása. Jelenleg az ott található kis
épületmaradvány felújítását, kulturált
vizes blokkok kialakítását, kerti öntözést
lehetővé tevő kerti csap kiépítését végzik,
ezután a termőföld-feltöltés és a növényzet
telepítése kezdődhet.
Önkormányzatunk együttműködési
megállapodást kötött a Kortárs Építészeti
Központtal, ők rendelkeznek közösségi
kert létrehozására, üzemeltetésére vonat
kozó tapasztalatokkal. Az ő irányításukkal
és az önkormányzat anyagi ráfordításával
indulhat a feladat megvalósítása.
A kert kialakítása – az erőfeszítések
ellenére – talán a legkönnyebb, hiszen ezt
követi majd csak az igazi munka és a kihí
vás, mert a kertet művelni, gondozni kell!

Bízom abban, hogy kerületünk polgárai szí
vesen kertészkednek itt a belváros közepén,
és gondozzák a kertet, amely az erzsébet
városi gyermekeknek is megadja majd azt
a természetközeli élményt, a kertművelés
örömét, amelyet a játszótereken, a nyilvános
parkokban nem tapasztalhatnak meg.

25 órás bábjáték
a Madách téren
25. születésnapját ünnepelte Budapest szívében, a Madách
téren június 10‒11-én a Palánta Sorsfordító Alapítvány. Ez
alkalomból non-stop bábelőadással örvendeztették meg az
érdeklődőket. A program 25 órán keresztül, délután 5 órától
másnap délután 6 óráig tartott. Az esemény különlegességé
hez az is hozzájárult, hogy az egyesület összes eddigi bábda
rabját, azaz a 37 előadást most egyben láthatta a nagyközön
ség. A teljes műsoridő több mint 22 óra volt.
Az alapítvány ezzel a teljesítménnyel új rekordot állított
fel, hiszen nem volt még Magyarországon ilyen hosszúságban
bábelőadás. A darabokat néhány bevezető mondattal, dallal,
egy-két mutatvánnyal kötötték össze,
amelyekből a nézők is megtudhat
ták többek között azt, hogy az
adott bábelőadást hány gyerek
látta már az országban, mi
a rövid története, kik a sze
replői, mi a mondanivalója,
gyerekeknek szóló üzenete.
A program az Erzsébetvá
rosban működő keresztény
szemléletű, gyermekekkel
foglalkozó alapítvány és
az önkormányzat együttmű
ködésével valósult meg.
w w w. er z s eb e t varos . hu

A kép llusztráció

Emlékezni és emlékeztetni
Május 28. és június 14. között rendezték meg a Zsidó Művészeti
Napok (ZSIMÜ) kulturális eseménysorozatot, amellyel a szerve
zők hagyományt kívánnak teremteni a fővárosban. A rendezvény
két hete alatt számos helyszín és változatos programok közül válo
gathattak az érdeklődők. A kínálat nagyon gazdag volt: az iro
dalom, a színház, a zene, a film és a gasztronómia világából is
számos alkotó mutatkozott be. Az esemény az Emlékezni és emlé
keztetni címet viselő ünnepi koncerttel kezdődött, melyen a holo
kauszt alatt elnémított szerzők alkotásai szólaltak meg. Június
5-én a Kazinczy utca vált a ZSIMÜ központjává a IX. Judafest
Utcafesztiválnak köszönhetően. Vadas Vera alapító igazgató úgy
fogalmazott: a művészeti napokkal azokat kívánták megszólal
tatni, akik számára nem kérdés, hogy a zsidó kultúra szerves része
a gazdag, magyar kultúrának. A programsorozat egyik fő támo
gatója Erzsébetváros önkormányzata volt.
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Szünidő a főváros közepén
Idén is szünidei kiadvánnyal nyújt
segítséget az önkormányzat a kerületi
gyermekeknek és szüleiknek. A nyári idő
szak a szülőket komoly kihívás elé állítja,
hiszen mindennapi elfoglaltságaik mellett
gondoskodniuk kell csemetéik felügye
letéről, szabadidejük hasznos eltöltéséről
is. Immár harmadik alkalommal szeretné
a kerület vezetése támogatni a családo
kat azzal, hogy nyári programokat ajánl

minden korosztály számára. A kiadvány
tartalmazza mind a VII., mind a szom
szédos belvárosi kerületek napközis fog
lalkozásait, melyek révén új élményekkel
gazdagodhatnak a szünidő alatt a gyer
mekek.
A füzetet minden erzsébetvárosi megta
lálhatja a postaládájában, de letölthető
a www.erzsebetvaros.hu honlapról is.

Erzsébetváros jövőjéért

Hősök napja

Az oktatási, pedagógiai munka elismerése jeléül Erzsébetváros önkor
mányzata hagyományosan minden évben június elején, a pedagógus
naphoz kapcsolódóan adja át az Erzsébetváros Jövőjéért díjat azok
nak, akik Erzsébetváros területén legalább 10 éve végeznek kimagasló
szakmai munkát a jövő generációjának fejlesztése, oktatása, nevelése,
képzése, ellátása, szabadideje hasznos eltöltése terén.
2016-ban a díjat három
pedagógus vehette át:
Bojtor Katalin a Molnár
Antal Zeneiskola, Tóth
Jánosné a Baross Gábor
Általános Iskola, Madá
csiné Dobos Ildikó pedig
az Alsóerdősori Bárdos
Lajos Általános Iskola
tanára. Valamennyien
elévülhetetlen érdemeket
szereztek a gyermekek
tehetségének kibontakoz
tatása, szocializációjuk
elősegítése terén. A hagyo
mányokhoz híven a sok
éves pedagógusi munka
elismeréseként az ötven, a hatvan, a hatvanöt és a hetven éve diplomát
szerzett tanárok és tanítók díszdiplomában részesültek, melyeket szintén
az ünnepségen adtak át.
Vattamány Zsolt polgármester köszöntő beszédében kitért a tanári hiva
tás szépségeire és nehézségeire: „A pedagógus egy-egy jókor, jól megfo
galmazott mondata egy életre hatással lehet a gyermekekre. De a hivatás
felelősségét jelzi az is, hogy egy-egy rosszul megfogalmazott gondolat is
hasonló hatást gyakorolhat. Hiszem, hogy a kerületi gyerekek későbbi
előmenetele az önök számára is
megerősítést jelent majd abban,
hogy jól döntöttek, amikor
a pedagógusi hivatást választot
ták” ‒ hangsúlyozta a polgár
mester. Kováts Kriszta Jászai
Mari - díjas színésznő, énekesnő
és rendező, valamint Nyáry
Krisztián író-, irodalomtörté
nész: Magyar flódni c. előadá
sának premier előtti előadását
tekinthették meg a jelenlévők.

Az Erzsébetvárosi Hadigondozottak Egyesülete minden
évben megemlékezik a kerület hőseiről, akik az életüket
áldozták az országért. Idén május 28-án a Rózsák terén
tartották a megemlékezést, ahol az erzsébetvárosi önkor
mányzatot Benedek Zsolt bizottsági elnök képviselte.
Beszédében hangsúlyozta: „A mi generációnk köszönettel
tartozik a magyarországi hősöknek, hiszen bátorságuk, hős
tetteik nélkül nem élhetnénk ilyen összetartó társadalom
ban. Kötelességünk emlékezni,
és gyermekeinknek, uno
káinknak továbbadni
ezt az örökséget,
de kötelességünk
felkutatni is a
hőseinket vagy
le sz á rma z ot
taikat, hog y
méltó módon
ápolni tudjuk
e m l é k ü k e t .”
A műsort a Mol
nár Antal Zeneis
kola adta: Kovácsné
Szél Márta az Esti dalt
és a Katona vagyok én
című dalokat énekelte,
majd Újvári Ferenc sza
valta el Várnai Zseni Békét akarunk, valamint
Gyóni Géza Csak egy éjszakára című versét. Az
ünnepi műsort követően
elsők között a Hadigon
dozottak Egyesületének
elnöke, Müller István,
Benedek Zsolt önkor
mányzati képviselő és a
Hadirokkantak, Hadi
özvegyek és Hadiárvák
Országos Nemzeti Szö
vetségének képviselője
helyezte el az emlékezés
koszorúit.
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Aktuális

Aktuális

Tisztelt Olvasó!

A kerületfejlesztés szempontjából fon
tosnak tartom, hogy növeljük a zöldfe
lületeket, közösségi tereket. Alpolgár
mesterként és a Fidesz helyi csoportjának
vezetőjeként egyrészt feladatom a
lakosoknak tett ígéretek megvalósítása,
másrészt a közösségi értéket növelő beru
házások képviselete.
dr. Bajkai István
alpolgármester
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Tornateremmel
bővült a Bóbita
Óvoda

A régi konyhából…

Használaton kívüli konyhából
alakítottak ki tornatermet az Akácfa
utcai Bóbita Óvodában, melyet

Vattamány Zsolt polgármester és Hári Zsuzsanna óvodavezető az ünnepélyes
átadáson

június 6-án adtak át. A több mint
száz éve működő óvoda komplex
felújításon esett át az elmúlt
években, ennek a megújulásnak
volt a következő állomása a kicsik
megfelelő sportolási lehetőségének
megteremtése.

Óvoda-felújítások
2015-ben
Öt év alatt felújítások sora fejeződött be a VII.
kerületi óvodákban, melyeket az önkormányzat
az Erzsébet Terv fejlesztési program keretében
valósított meg. Az alapfeltételeket az elmúlt
évek több milliárdos fejlesztéseivel biztosították
az intézményekben, immár a kisebb finomítások
következnek. A tavalyi évben ily módon modernizálták a Kópévár, a Magonc, a Brunszvik, a
Csicsergő és a Bóbita óvodákat, a munkálatokra
összesen csaknem 100 millió forintot fordítottak. Idén is folytatódnak a fejlesztések, hiszen
a városvezetés kiemelt célja, hogy az erzsébetvárosi gyermekek korszerű környezetben, megújult óvodákban tölthessék mindennapjaikat.

ÉPÜL ER ZSÉBET VÁ ROS!
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Vá r o s f e j l e s z t é s

„Tudatosan építkezünk, hiszen az alapfeltételeket biztosítottuk
2011-től mostanáig az óvodákban, bölcsődékben és iskolákban is.
A következő időszakban a speciális igényekre szeretnénk fektetni
a hangsúlyt, és igyekszünk odafigyelni az egészséges életmódra
való nevelésre is.

A Bóbita Óvodában
110 gyermek mindennapjait
tettük könnyebbé
a tornaterem felújításával.

Hári Zsuzsanna óvodavezető elmondta:
„A tornaterem kialakításával egy álmunk
vált valóra az önkormányzatnak köszön
hetően.” Mivel az óvoda fő profilja a
környezeti nevelés, bevonják a gyerekeket
a szelektív hulladékgyűjtésbe, igyekeznek
környezettudatosságra nevelni őket, sok
kirándulást, csoportos foglalkozást szer
veznek nekik a szabadba. Az óvoda udva
rán is sok növény található, amely részben
az önkormányzatnak, részben a szülőknek
köszönhető. „Célunk olyan gyermekeket
nevelni, akik ismerik, szeretik és óvják
a természetet, fogékonyak környezetük
szépségére, és szeretnénk, hogy harmoni
kusan fejlődjenek, érzelmekben gazda
gon, képességeikben sokoldalúan lépjenek
iskolás korba” ‒ folytatta Hári Zsuzsanna.
Cserélték a nyílászárókat és a járólapokat is

Mostantól méltó helyen sportolhatnak, tarthatják meg a táncórá
kat és a különböző készségfejlesztő foglalkozásokat, valamint a
rendezvényeket az intézményben” – fejtette ki Vattamány Zsolt
polgármester az átadón.
Az Akácfa utca 32. szám alatti óvodában a régi, használaton
kívüli Junior konyhából alakítottak ki tornatermet,

Az óvoda nagy eséllyel pályázik idén az „Örökös zöld
óvoda” címre

a fejlesztés keretében
kicserélték az összes
nyílászárót, új járólapokat
tettek le, és megújultak
az előterek is.
Er z s éb e t vá ros 2016 . június 2 3.

Er z s éb e t vá r os 2016 . június 2 3.

Erzsébet Terv

Erzsébet Terv

„Tudatosan
építkezünk”
…tornaterem lett

Minden gyermek fontos!
Az elmúlt hetekben Vattamány Zsolt
polgármester és dr. Vető Marietta alpol
gármester sorra látogatták a kerületi
bölcsődék és óvodák egy részét, hogy
meggyőződhessenek arról, hogy az erzsé
betvárosi gyermekek megfelelő körül
mények között töltik mindennapjaikat.
Látogatásaik kiemelt célja volt, hogy
egyeztessenek minden óvodavezetővel
az aktuális kérdésekről, valamint felmér
jék az intézmények további igényeit.
A Dob, a Lövölde téri és a Városligeti
bölcsődékben a résztvevők egyeztettek
az idei, nagyszabású bölcsőde-felújítási
program második üteméről is. A Dob
Bölcsődében például 2016-ban az udvar
felújítására, a belső burkolatok cseréjére
és a vizesblokkok felújítására fókuszál
nak majd. Az udvarfelújítás jelentősen
megnövelné a gyerekek által használható
területek nagyságát, és azok minőségét is
javítaná. A másik két intézmény épüle
tét korábban teljes körűen felújították az
önkormányzat jóvoltából, így a felmerülő
kisebb problémák megoldásáról, valamint
a jövőbeli tervekről is egyeztetett a pol
gármester az intézményvezetőkkel.
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múltbeli burkolatcserék, az új bútorok
milyen otthonossá teszik az intézményt.
A konyhát is felújították, valamint a most
már elengedhetetlen légkondicionálás is
fokozza a gyermekek és az itt dolgozók
kényelemét” – fejtette ki Vattamány Zsolt.
Felmerült az udvar felújításának esedékes
sége, ami ugyan 2011-ben megújult, de az
intenzív igénybevétel miatt ismét aktuális
a fejlesztése. A Csicsergő Óvodában –
amely a legnagyobb létszámú intézmény
a kerületben – nagy hangsúlyt fektetnek
a környezettudatos életmódra és az egész
ségvédelemre, így minden csoport palán
tákat ültet tavasszal, melyeknek terméseit
később közösen szüretelik le. A csoport
szobák és az egész óvoda szép, rendezett,
a gyermekek modern környezetben töltik
mindennapjaikat.

„A Dob Óvodát és csoportszobákat
végigjárva jó volt látni, hogy a közel
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Hernádi Judit:
„Így pottyantam le az almafáról”
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Hernádi Juditot négy előadásban is
láthatta ebben az évadban a Belvárosi
Színház közönsége. A Happy Ending,
a Hitted volna?, a Római vakáció és a
Mindent Éváról című darabok mellett
áprilisban bemutatta önálló estjét
is, Hernádi Pont címmel. „Ez az est
olyan, amilyen én vagyok” – mondta
Hernádi, és hozzátette, nagyon hálás
Orlai Tibor producernek, amiért jó
feladatokat kap a Belvárosi Színház
ban. „Az első előadás a Bandy-lányok
volt, amelyben Udvaros Dorottyával
játszottunk. Parti Nagy Lajos írta és
Ascher Tamás rendezte. Nem sikerült
olyan nagyon jól, de mi édesek vol
tunk benne. A munka alatt szerettük
meg egymást nagyon az Orlaival” –
vallotta be a színésznő.

A pódiumbeszélgetésen elhangzott,
hogy Hernádi Judit karaktere nagyon
erős és jellegzetes. „Szerintem én így
pottyantam le az almafáról: picit min
dig mást jelent, amit mondok. Min
dig ott van mögötte a véleményem.
Nagyon nehezen tudok naiva lenni,
mert rögtön vicces lesz. De

sokat dolgoztam
azon, hogy
megtanuljam,
ha mondok
valamit,
az csak egy
dolgot jelentsen.
A nagypapámnak ugyanolyan igényei
voltak a világgal kapcsolatban, mint
nekem. Dr. Szvoboda Árpádnak
hívták, Újpesten dolgozott aszta
losként. Ügyvédi diplomája volt, de
azt mondta, annyira mocskos az a
szakma, hogy nem akarja csinálni.
Mindig kimondta, amit gondolt, még
ha bajba is került is miatta. Én ezt
nagyon szerettem benne.”
Hernádi úgy fogalmazott: tudja magá
ról, hogy néha sok, de ő ilyen. „Darvas
Iván azt mondta nekem a Vígszínház
ban: »Maga nagyon sok mindent tud,
de nem kell mindent eljátszani, mert
akkor semmi nem lesz eljátszva.« Igaza
volt!”

Fotó: Orlai Produkció
w w w. er z s eb e t varos . hu

A színésznő azt is bevallotta, hogy
néha ő is izgul a színpadon, olyankor

Erzsébetváros önkormányzata a sport-tevékenység területén elért kimagasló
eredmények megbecsülésének jeléül Erzsébetváros Sportjáért díjat alapított,
hogy elismerje azon kerületiek munkáját, akik egész évben a sportos életforma
népszerűsítésén dolgoznak.

Büszkeségeink

Portré

Hernádi Judit is színt vallott a K11-ben, ahol Csáki Judit hatrészes színészportré-sorozat
keretében kérdezte azokat a művészeket, akik gyakran játszanak az Örkény István vagy a
Belvárosi Színházban. A művésznő mesélt önálló estjéről, nagypapájáról és a fejében őt
faggató hangról, amit akkor hall, ha izgul.

Akiknek sportoló fiataljainkat
köszönhetjük

Pintér János
Pintér János hosszú évek óta labdarúgóedzőként tevékenykedik, az ő nevé
hez fűződik a kerületi Art Corner SzSKE szervezésében megvalósuló tehet
séggondozás.
A Honvéd Zrínyi csapatával közösen hozták létre a kerületi fiataloknak biz
tosított képzést és versenyzési lehetőséget. Egészen óvodás kortól a 19 éves
korosztályig folyik igazolt, egyesületi keretek között a képzés. Náluk esélyt
kapnak a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok is, akiknek
egyéb módja nem nyílna a sportolásra.

furcsa dolog történik vele. „Amikor
félek, akkor én úgy szoktam fogal
mazni, hogy ketten vagyunk a színpa
don. Állok a pódiumon, beszélek, és
közben egy hang a fejemben ilyene
ket mond: »Tudod, hogy ez után mi
jön? Ne gondolkodj rajta, majd biztos
eszedbe fog jutni.« És ez én vagyok,
miközben beszélek. És ez rettenetes.”
HERNÁDI PONT
„Díva, bohóc, ember és színésznő.
Ez mind én vagyok. És már egy jó
ideje ez vagyok. Ilyenkor illik számot adni mi volt, mi lesz. Tojok az
illemre, a szabályokra. Az érdekel,
ami egy kicsit más.
Mondatok, amiket már elmondtam,
amiket nekem szántak vagy szánhattak volna. Dalok, amiket nekem
írtak vagy írhattak volna a szerzők,
ha kicsit jobban odafigyelnek. Ez az
est rólam szól!
Szerintem szórakozni fognak. Én
is szórakoztam, amíg kigondoltam.
Woody Allen mondta: »Nem félek
a haláltól, csak nem szeretnék ott
lenni, amikor megtörténik.« De,
mint tudjuk, jöhet egy pont...”
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Pintér János felismerte, megvalósította és elérhetővé tette minden gyerek
számára a sportolási lehetőséget, és ezáltal olyan szabadidős tevékenységet
kínál, melynek keretében a nevelési tevékenység és a hasznos időtöltés össze
kapcsolódik. 160 kerületi fiatal futballozik az egyesületben.

Galambos Zsolt
A kerületi Hársfa Egyesületet azzal a szándékkal hozták létre, hogy értelmi
leg akadályozott gyermekek és fiatalok együtt sportolhassanak. Fennállásuk
22 éve alatt 150-re nőtt tagjaik száma, sportolóik világ- és európai szintű
versenyeken vesznek részt. Galambos Zsolt idén az Év fogyatékos sporto
lókkal foglalkozó edzője díjat is elnyerte, az Év fogyatékos csapata pedig
az általa edzett, és a 2015-ös Los Angeles-i világjátékokon aranyérmes férfi
speciális olimpiai kosárlabda-válogatott lett.
A Hársfa Egyesület aktív kerületi tevékenysége mellett rendszeresen részt
vesz Budapesten a Magyar Speciális Olimpia Szövetség, a Magyar Értelmi
Fogyatékosok Sportszövetsége és a Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövet
sége által szervezett versenyeken.

Németh Péter
Németh Péter testnevelő tanár a Madách Imre Gimnázium tantestületének
tagja 2007 óta, három éve a testnevelés munkaközösség vezetője. A középis
kolai diáksport fellendítésén dolgozik évek óta. Két éve a korosztályos kosár
labda diákolimpián 2. helyezést ért el a fiúk csapatával, a lányokat pár évvel
ezelőtt a 3. helyig vezette. Megismertette és megszerettette a fiatalokkal a
floorball nevű sportágat, legutóbb országos 4. helyezést ért el a csapata.
Az idei tanévben már harmadik alkalommal szervezi meg a Madách diák
olimpiát, ahol kilenc sportágban több mint 300 tanuló mérettetheti meg
magát. Emellett minden évben megszervezi a közel 450 diákot érintő erdei
iskola sporteseményeit.
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– MTI

Magyarország
leghíresebb
zenebohóca volt

Porondra
született

Eötvös Gábor.
Előadásának
állandó mondata

Az Eötvös család kétszáz éves múltra
visszatekintő artista dinasztia volt.
Gábor 1921-ben született egy lakóko
csiban, öt testvére és hét féltestvére is
artista volt. Hétévesen kezdett hang
szeren játszani, 12 évesen már szerepelt
egy bohócszámban. Külföldön is sokat
turnézott, társulatával bejárta Auszt
ráliát, Dél- és Észak-Amerikát, egész
Európát és fél Ázsiát. Feleségével 2000
márciusában tartották búcsúfellépésü
ket a Fővárosi Nagycirkuszban.

„Megmaradtam valaminek:
bohócnak.
Ez sokkal
magasabb
pozíciót
biztosít,
mint bármely
politikusé.”
w w w. er z s eb e t varos . hu

szállóigévé vált:
„Van másik”.
Munkásságát
a magyar állam
számos díjjal
ismerte el.
Az artista június
28-án lenne
95 éves.

Jászai Mari-díj
Magyar Népköztársaság
Érdemes Művésze
Magyar Köztársaság
Csillagrendje
Magyar Köztársasági
Érdemrend tiszti keresztje
Erzsébetváros díszpolgára
család nem nézte jó szemmel a kapcso
latot, de a fiatalok titokban összeháza
sodtak, az ifjú báró pedig hamarosan
már kötéltáncosként lépett fel. Házas
ságukból egy gyermek született, Eötvös
Nándor Aladár, aki megalapította saját
cirkuszát, az Eötvös Cirkuszt, mely egé
szen 1964-ig működött. 12 gyermeke
született, 5 fiú és 7 lány. A legidősebb
volt közülük Eötvös Gábor. Kisebbik
fia, Tibor, a lányával, Chilyvel 1993ban újraalapította az Eötvös Cirkuszt.

„Van másik!”
Leghíresebb jelenetében egy elnyomott embert
alakított, akit a nagyok mindig megakadá
lyoznak, hogy eljátsszon egy dallamot, amitől
a szív életre kel. Mikor elvették hangszerét,
Eötvös bohóc mindig előhúzott egy mási
kat, miközben mosolyogva azt kiabálta: „Van
mááásik!” Ezzel akarta megmutatni, hogy
kitartással, szorgalommal és hittel minden
akadály legyőzhető.
Felesége, Piccard Mariska, aki szintén a cir
kusz világában nőtt fel, egy interjúban elme
sélte, hogyan született meg a világhírű szám.
„Jugoszlávia magyarlakta területén léptünk
föl, amikor az egyik hangszer valahogyan
beleakadt Gabi kabátjának belső zsebébe.
Teltek a másodpercek, és a hangszer csak nem
jött elő. Nagyon kínos volt. Amikor valahogy
mégis kiszabadította, azt találta mondani,
hogy »Nyugi, gyerekek, van mááásik!« Erre

Fotó: H. Szabó Sándor – MTI

elkezdtek nevetni. Másnap megpró
bálta, mi van, ha minden hangszer elő
vétele előtt bejelenti, hogy van másik.
Bejött. A »nyugi, gyerekek«-et elhagyta,
és megmaradt a »van mááásik«. Nagy
sikere lett. Ötven-hatvan év alatt húszhuszonöt nyelven is meg kellett tanul
nia, ugyanazzal a hanglejtéssel, ahogy
a poén magyarul is kijön. A szállóigévé
lett mondatot egyébként levédettük,
akárcsak a családnevünket és magát
a számot is.”
Fotó: Sándor Katalin – MTI

dor Katalin

A nemesi
származású
Eötvös-cirkusz
1894 tavaszán egy cseh cirkuszdinasz
tia, a Winiczky család Magyarországra
érkezett vándorcirkuszával. A család
gyönyörű leánya, Johanna, műlovarnő
ként kápráztatta el a nagyérdeműt. Az

egyik előadás alkalmával egy nemesi
családból származó ifjú, Báró Eötvös
Ferencz is a nézők sorában ült, és azon
nal beleszeretett a lányba. A nemesi

Charlie Chaplint is lenyűgözte

Fotó: H. Szabó Sándor – MTI
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Fotó: Sán

Eötvös Gábor elismerései

1964-ben Svájcban lépett fel Eötvös Gábor, az előadás után Charlie Chaplin
kereste fel az öltőzőben egy csokor virággal: „Tetszel nekem, mert önmagadat
adod, és a lényegről beszélsz. Gratulálok! Nem használsz parókát, meg nagy cipőket,
és nem is vagy agyonfestve. Én is egész életemben azon igyekeztem, hogy minden
figurában önmagamat adjam. Benned mintha magamat látnám. Csak így tovább,
fiú!” – mondta neki a világhírű komikus-színész.
Er z s éb e t vá ros 2016 . június 2 3.
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Nándor hatodik gyermeke, Eötvös
József, lánytestvéreivel a világ számos
nagy cirkuszában fellépett. 1997-ben
gyermekeivel megalapította a Fantá
zia Cirkuszt, mely éveken keresztül
ugyancsak sikeresen működött. József
lánya, Susy és fia, József párjukkal ‒
az ugyancsak híres Wertheim cirkusz
dinasztiából származó ‒ ifj. Wertheim
Istvánnal és Eötvös-Wertheim Adrien
nel az Eötvös Cirkusz alapításának 90.
évfordulója alkalmából újraalapította
az Eötvös Cirkuszt, amely mai napi
sikeresen működik.
w w w. er z s eb e t var os . hu

Innen indultak

Innen indultak

Erzsébetvárost
választotta
a legnagyobb
bohóc
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Illegális és veszélyes!
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A designer drogok, vagyis az új pszichoaktív szerek, a korábban betiltott
kábítószerekhez hasonlóan illegálisak. A némileg eltérő összetételű, újabb és újabb
vegyületek létrehozása tiltólistákon való feltüntetésük elkerülését célozza. Az alábbi
cikkel a VII. kerületi rendőrkapitányság arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy az új
pszichoaktív szerek fogyasztása még nagyobb kockázatot jelenthet a már ismert
hatású, kábítószernek minősülő anyagokhoz képest.

A designer drogok veszélye éppen
a kontroll hiányában rejlik, hiszen
egy-egy újfajta vegyi anyag megjelené
sekor annak élettani hatása bizonyta
lan, emellett egészségkárosító követ
kezményei is ismeretlenek.
Az európai országok ezen kockáza
tokat felismerve évek óta igyekeznek
mihamarabb ellenőrzés alá vonni
ezeket a káros szereket. Az Európai
Unió Kábítószer és Kábítószer‑füg
gőség Európai Megfigyelőközpontja
által 2015-ben összeállított Európai
kábítószer-jelentésben megtalálható
néhány új szer kockázatértékelése,
amely drámai képet fest a bizonytalan
összetételű vegyi anyagok következ
ményeiről.
A jelentés a tagországok által szolgál
tatott adatok alapján beszámol arról,
hogy az utóbbi években a szintetikus

kábítószerekhez hasonló új pszicho
aktív szerek, stimulánsok és hallu
cinogének jelentek meg Európában.
Ezek közvetlenül a központi idegrend
szerre hatnak, olyan reakciót váltva
ki a testből, amely egyébként nem
következne be: átmeneti boldogságér
zet, harmóniaérzés, nyugodtság vagy
éppen élénkség, frissesség és fáradha
tatlanság. A bódult hatás elmúltával
a közérzet rohamosan romlik, jel
lemzően depressziós állapotot hagyva
maga után, ezért könnyen kialakulhat
a függőség.
A hatósági kontroll és a büntetőjogi
következmények elkerülésére eze
ket a szereket a tiltólistákon szereplő
kábítószerektől valamelyest eltérő
formában hozzák létre, ezt a moleku
láris szerkezet átalakításával érik el.
Ez vezet a kiszámíthatatlan hatás
hoz, mivel bizonyos vegyületek csak

néhány alkotórészükben térnek el az
ipari alapanyagoktól, vagy összetevő
jük azonos a festékekével, lakkokéval,
gépkocsik hűtővizével, oldószerekével,
melyek súlyosan mérgező anyagok.
Némely tudatmódosító szer a szívmű
ködésre és az agyi vérellátásra rendkí
vül ártalmas, ezenkívül májkárosító,
agykárosító hatású. Egyesek hányást,
hasi fájdalmat, légzési zavarokat,
izomgörcsöket, ájulást okoznak, és
léteznek olyanok is, melyek tartós
használata skizofréniát vagy teljes
szellemi leépülést, szívmegállást vagy
kómát okozhat. A jelentés szerint
egy év alatt négy országban – köztük
Magyarországon – összesen 31 halál
eset kapcsán mutatták ki az egyik
betiltott pszichoaktív szert.
Kémiai összetételük szerint a veszélyes
vegyületcsoportok a gyógyszeriparban
jelennek meg, ahol azonban gyak
ran évtizedig tartó vizsgálatok után
minősítik ezeket emberi felhasználásra
alkalmasnak, szigorúan ellenőrzött
mennyiségben és összetételben. Ezért
nehéz a kockázatokat megbecsülni,
hiszen ezeknek az anyagoknak nincs
felhasználói útmutatója, nincs figyel
meztetés a káros mellékhatásokra,
mint a gyógyszerek esetében. Végered
ményben a designer drogok élő teszt
alanyai a felhasználók maguk.
A BRFK VII. Kerületi
Rendőrkapitányságának
elérhetőségei

A támogatást a háziorvosi
szolgáltató az álta la mű köd
tetett pra
xisban az önkormány zatt
al kötött ellátási szer ződésb
en foglalt
alapellátási tevékenységhe
z kapcsolódó
•
orvosi eszközök beszerzésér
e;
•
a betegellátást szolgáló info
rmatika i eszközökre, info
kom
munik ációs fejlesztések re;
•
beteg-edu kációs eszközö
k beszerzésére;
•
a rendelő alapfelszereltsé
gét jelentő bútorok és a gyó
gyszerek
tárolásá ra alk almas hűtősz
ekrény beszerzésére igén
yelheti.
A pályáz atot zár t boríték
ban „Háziorvosi szolgáltató
k támogatása
2016” megjelöléssel a pál
yáz ati feltételeknek megfel
elően, 1 pél
dányba n 2016. aug usztus
10. napjáig az alábbi cím
re személyesen
kell eljuttatni:
Budapest Főváros VII. Ker
ület Erz sébetvárosi Polgár
mesteri
Hivatal Humá nszolgálta
tó Iroda 1076 Budapest,
Ga ray utc a 5.
(105. iroda)
A pályáz ati eljá rással kap
csolatban további felvilág
osítás kérhető
Zsá kné Bujdosó Laurátó
l a 06 (1) 462-3380-as tele
fonos elér
hetőségen. További részlete
k a ww w.erzsebet varos.h
u oldalon
talá lhatóa k.
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvá
ros Önkormányzata Képviselő-testületéne
k Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága
az Erzsébetvá ros közigazgatási területén lévő,
pályá zatot ír ki
1990. előtt épült társasházakban és lakásf
ennta rtó szövetkezeti házakban (továbbiakb
zak) külön tulajdoni hányaddal rendelkező
an: társashá
magá nszemély lakástulajdonosok, továbbá
önkormány zati tulajdonú lakások bérlői részér
felújítási munk áinak támogatásá ra.
e nyílászáró
A képviselő-testület a 2016. évi költségveté
sében vissza nem térítendő támogatás nyújt
ásána k céljából nyílászárók felújítási munk
tására bruttó 25 000 000 Ft keretösszeget
áinak támoga
különített el.
A pályá zati kiírás részletei mellékletei elérhe
tőek a www.erzsebetva ros.hu honlapon vagy
az ügyfélszolg álati irodá kon (Erzsébet krt.
Garay u. 5.; Klauz ál tér 11.).
6.;

Testületi hírek
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a képviselő-testület
az alábbi rendeleteket alkotta:
•

•

a 2016. május 18-án megtartott rendes ülésén

Képviselő-testületének 12/2016. (V.23.)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormány zata
etváros Önkormány zata 2016. évi
önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzséb
l (hatályba lép: 2016. május 24. napján),
költség vetéséről szóló 3/2016. (II. 18.) rendelet módosításáró
Képviselő-testületének 13/2016. (V.23.)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormány zata
etváros Önkormány zata 2015. évi
önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzséb
).
költség vetés végrehajtásáról (hatályba lép: 2016. május 24. napján

1076 Bp., Dózsa György út 18–24.
telefon: 06 (1) 461-8100,
e-mail: 07rk@budapest.police.hu

w w w. er z s eb e t varos . hu
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Közérdekű

Közbiztonság

Amit a designer drogokról érdemes tudni

PÁ LYÁ ZATI FELHÍ VÁ
S
HÁ ZIORVOSI SZOLG
ÁLTATÓK TÁ MOGATÁ
SÁ RA
Budapest Főváros VII. Ker
ület Erz sébetváros Önkor
má nyz ata
Képviselő-testü letének Mű
velődési, Ku lturális és Szo
ciális Bizott
sága a 2016. évi költség veté
sében biztosított támoga
tási keret
terhére a 2016. évben a ker
ületben alapellátási feladat
okat ellátó
háziorvosi, házi gyermekor
vosi és fogorvosi vállalkozá
sok részére
pályáz atot hirdet.
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A Rákóczi út árkádosításáról
szóló viták 1957-ben
Erzsébetváros épületei
komoly károkat szen-

vedtek, és a romeltakarítás lényegében a szabadságharc leverését

követően azonnal megkezdődött. A megron-

gálódott épületek res-

taurálásakor lehetőség
adódott a szűk főútvonalak kiszélesítésére is,
melyre sok szakember
az árkádosítást tartotta
a legmegfelelőbb megoldásnak.

A

z ötlet nem volt új keletű, Fischer
József már 1948-ban, a háborús
károk felszámolása kapcsán érvelt
amellett, hogy a Rákóczi út kiszélesí
tése „gyakorlatilag leginkább az utca
egyik oldalán földszinti árkádsorral
oldható meg. Ezáltal az egyik gyalog
járó területe felszabadulna, az úttest
négy kocsinyom szélességre kibő
víthető, az árkádsor kiképzés pedig
mind az üzleti élet, mind a városkép
szempontjából kedvező. Az árkád
sor kiképzését a most helyreállításra
kerülő építkezéseknél máris meg lehet
oldani, a fennálló sértetlen épületek

w w w. er z s eb e t varos . hu

nél pedig fokozatosan, a szükséghez és
a pénzügyi lehetőségekhez mérten, a
bolthelyiségeknek az udvari traktusba
való helyezésével.”
Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó
Bizottságának (=VB) az 1957. február
1-jei ülésén Perényi Imre ismertette
a Városrendezési és Építészeti Osz
tálynak a helyreállításokra vonatkozó
tervezetét. Az EMKE épületét annak
ellenére a régi formájában ajánlották
helyreállítani, hogy a tervezőiroda
az EMKE-sarok teljes lebontását
javasolta. Az osztály az épület régi
architektúrájának megőrzését, továbbá
a Nagykörút régi megjelenésében,
a New York-toronnyal és az éjjel-nap
pali KÖZÉRT feletti kupoláva1 való
helyreállítását szorgalmazta. A tervezés
során egyébként olyan álláspont is
kialakult, hogy a városrész ezen épüle
teit nem is kellene helyreállítani. Mivel
a harcokban megsérült Divatcsarnok
restaurálásában nem bíztak, a lebontá
sát javasolták: „Elképzelésünk szerint
a Divatcsarnok helyét és a mellette
lévő Sör-kertet meghagyjuk egy szabad
területnek: részben autóparkírozásra,

részben esetleg zöld területnek. Az új
üzletházat pedig egy másik elavult ház
helyére építenénk. Még 1945-ből meg
maradt a Baross téren egy földszin
tes épület, azt a Szabadság-szálloda
szélesítésére használnánk fel.” Perényi
a tervezetben szereplő árkádosítás
kérdését – a napilapok véleményével
ellentétben – nem esztétikai, hanem
közlekedési szempontnak tekintette,
hiszen a megnövekedett autó- és gya
logosforgalomnak Budapest főútjain
már akkor sem volt elegendő terü
let. A gyalogosforgalom árkádok alá
vezetésével ugyanis az út tíz méterrel
történő kiszélesítését, és ezzel három
új nyomtáv megteremtését látták
kivitelezhetőnek, és nem mellesleg fel
számolták volna azt a balesetveszélyes
helyzetet, amit az áruházaktól négy-öt
méterre lévő járdák és a villamoshoz
kisiető vásárlók jelentettek. A terv
szerint az árkádosítást első lépésben
a Blaha Lujza tértől a Rókus kórházig
valósították volna meg.
A javaslat élénk vitát váltott ki, mely
ben a többi VB-tag egyszerre vitatta
az árkádosítás költséghatékonyságát
Er z s éb e t vá ros 2016 . június 2 3.

és szükségességét, kételkedtek abban,
hogy nem szenved-e csorbát a „Rákó
czi útnak az a jellege, amely éppen
az üzlethálózatáról volt ismeretes”.
A Rákóczi út árkádosítása, illetve a
károk helyreállítása kapcsán ugyanis
35 üzlethelyiség esett volna ki a forga
lomból, ezért Sásdi Sándor osztályve
zető az alábbi lesújtó szavakkal bírálta
az általa sikátoroknak tartott árkádo
kat: „Egy városnak a képét este a fény
adja meg, és mi azt szeretnénk, ha
Budapest a fény városa lenne. A kira
kat: látványosság. Nem az árupropa
ganda szempontjából nézzük ezt a kér
dést, hanem a városkép szempontjából
is. Márpedig egy szűk sikátor alá tett
kirakatok nem mutatnak világvárosi
képet.” Ezeken felül az állami áruhá
zak széttelepítését és a Divatcsarnok
Nyugati pályaudvar környéki felépíté
sét javasolta.
Az árkádosítás körül kialakult vita
végén a városvezetők „végezetül abban
állapodtak meg, hogy a Rákóczi út
és a körút […] sarkán újjáépítendő
házak árkádos megoldással készülnek,
viszont a többi házakra vonatkozóan
egy széleskörű bizottság dönt az árká
dosítás kérdésében”. A bizottság
vezetője Harrer Ferenc lett. Elrendel
ték továbbá a Rákóczi út 56. és 72.
számú, súlyosan sérült épületek hala
déktalan lebontását is.

az iránytervben feltüntetett mértékig,
mint azonnali feladat oldandó meg.
A távolabbi jövőre vonatkozóan pedig
az árkádosítást a Nagydiófa utca és a
Baross tér közötti szakaszon teljes egé
szében elő kell irányozni, és a Baross
téri torkolatnál mindkét oldalon meg
kell valósítani.”
Az árkádosítás problémáját az
MSZMP Budapesti Ideiglenes Intéző
Bizottsága és a „Fővárosi Tanács
kommunista frakciója” is nyomon
követte, és a megvalósítás biztosítékát
az jelentette, hogy a Minisztertanács
már 1957. január 29-e előtt elfogadta
a Fővárosi Tanács „az egyébként
is erősen megsérült házak árkádos
megoldással való újjáépítésére tett”
javaslatát.
Eközben a vita a sajtóban is folyt.
Konner János a Népakarat 1957.
február 27-i számában azt javasolta,
hogy „aludjunk még rá egyet-kettőt”,
mielőtt „elhamarkodottan belevág
nánk csákányunkat a Rákóczi út öreg
házaiba, hogy árkádokat képezzünk
ki alatta”. Az árkádosítást drágának
ítélte, a legjobb megoldásnak a villa
mosnak kéregvasútként az aszfalt alá
vezetését, valamint gyalogos aluljáró
megépítését tartotta, a közlekedés
rohamos fejlődése mellett a közle
kedési útvonalaknak „a követelmé
nyekhez viszonyítva csekély mérvű”
kiszélesítését csak ideiglenes meg
oldásnak tekintette. Heim Ernő,
a Fővárosi Tanács városrendezési és
építészeti osztályának főmérnöke, aki
az eredeti koncepció kidolgozásában is
részt vett, a Népakarat 1957. március

1957
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és szabadságharcban

A két héttel később megtartott VBülésen a szakértői bizottság alábbi
javaslatát már elfogadták: „a Rákóczi
út jelenlegi vonalvezetésének fenn
tartásával, a forgalmi követelmények
kielégítése céljából az árkádosítás

Er z s éb e t vá r os 2016 . június 2 3.

10-i számában válaszul az árkádosítás
szükségessége mellett érvelt.
A VII. Kerületi Tanács VB 1957.
december 12-én tárgyalta a helyreál
lítással kapcsolatos tapasztalatokat.
A jelentésben szereplő 81 épületből 35
a Rákóczi úton áll, ezek közül 1957ben a 32-es és az 52-es szám között és
74‒76. sz. alatt szinte az összes épület
árkádosítását megkezdték. A munká
latokat lassította, hogy egyes épülete
ket le kellett bontani, és elhúzódott
több üzlet, például a Minőségi Áruház
részlegének áttelepítése a Lenin krt. 6.
sz. (!) alá.
Bár a munkálatok csak 1959/1960ban fejeződtek be, a Népakarat 1957.
augusztus 3-án már a Városháza egyik
harmadik emeleti termében megnyílt
városrendezési és építészeti kiállításról
számolt be, ahol a látogatók „a rajzok
és a modellek mögött” bepillanthattak
a „Rákóczi út épülő árkádsorai közé”.
1959-ben pedig a következő sorokat
írta egy, a Rákóczi út 88. sz. alatt lakó
Népszava-olvasó: „Ha költő lennék,
ódát zengenék arról a négy kőműves
ről, akik két évig bosszantottak ben
nünket ósdi házunk árkádosításával.
[…] De most kész az árkád! Üveg
szemekkel ragyognak a kirakatok.
Két évig vártunk erre és most – mi
tagadás – örömmámorban úszik a ház.
Augusztus 19-én délután 4 órakor
bontották le az árkádot fedő nádpad
lókat. A mi házunk most a Rákóczi út
legszebb háza.”
Rácz Attila
w w w. er z s eb e t var os . hu

Helytörténet

Helytörténet

Az 1956-os forradalom
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Sokszínű vallási élet
a kerületben

tartott megbeszélésen, melynek fő
témája Gozsdu Manó öröksége mel
lett a magyarországi román ortodox
közösségek helyzete volt. Az emléknap
Gozsdu Manó Fiumei úti temetőben
található síremlékének koszorúzásával
zárult.
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A hitélet és közösségi összetarto
zás jelentőségét hirdető alkalmak és
programok támogatását Erzsébetváros
önkormányzata is fontosnak tartja,
ezért is tett eleget nagy örömmel
Vattamány Zsolt polgármester a
kerületünkben működő egyházközsé
gek meghívásainak. A látogatások jó
alkalmat adtak a gyülekezeti tagokkal
és hívekkel való nyílt találkozásra és
az érintett közösségek képviselőivel
folytatott megbeszélésekre. Téma
ként felmerültek hitéleti kérdések,
az egyházi programkínálat, vagyis
a közösségteremtés formái és eszközei,
valamint az idei évben is kérelmezhető
egyházi támogatások ügye.
Május 6-án felnőtt katekézis alkalmá
val fogadták a polgármestert a Buda
pesti Görög Katolikus Egyházköz
ség tagjai a Rózsák terén. A Kruppa

Zenés áhítat keretében látta vendégül
az önkormányzat képviselőit a Klauzál
téri református egyházközség Gyulai
Pál utcai gyülekezeti nagytermében.
A ma már VIII. kerületi központú,
de a Klauzál térről induló és részben
erzsébetvárosi tagságú gyülekezet
lelkésze, Karsay Eszter köszöntötte
a közösség tagjait és a résztvevőket,
majd kezdetét vette a Pax et Bonum
kamarakórus előadása, melynek záró
részéhez a gyülekezeti kórus tagjai
is csatlakoztak. Az áhítatot követő
meghitt hangulatú beszélgetésen
a résztvevők érintették az egyházköz
ség jövőben megvalósítandó terveit,
programjait, melyek létrejöttéhez az
önkormányzat is támogatást nyújthat.
Május 15-én, a pünkösdi ünnepi szent
misét követően Varga Zoltán plé
bániai kormányzó fogadta a polgár
mestert a Rózsák terén. A találkozón
a plébánia életével, működésével
kapcsolatos legfontosabb kérdéseket
érintették a résztvevők. Erzsébetváros
építészeti örökségének kiemelkedő
jelentőségű része az Árpád-házi Szent

Gozsdu Manó emléknap

Egyház

Egyház

Erzsébetváros számos egyháznak és vallási közösségnek ad otthont, és a sokszínű vallási
kultúra szerves részét képezi a VII. kerület életének. A történelmi egyházak képviselői
mellett több fiatalabb közösség is működik kerületünkben, erősítve a belvárosra oly
jellemző sokszínűséget.

Erzsébet-plébániatemplom, melynek
fenntartása és korszerűsítése időről
időre komoly kihívást jelent a plébánia
számára. A jó együttműködés hagyo
mánya és örökség-védelmi megfon
tolások is indokolják, hogy Erzsé
betváros önkormányzata lehetőségei
szerint segítse a templom és a plébánia
működését.
A Budapest-Fasori Református Egy
házközség meghívása a június 5-i,

Levente esperes parókus által tartott
hitoktatást követően lehetőség nyílt az
egyházközség által megvalósítandó fej
lesztési célok és közösségi programok
részletezésére. A katekézis estéjét beár
nyékolta dr. Soltész Miklós alszerpap,
az egyházközség tagjának május 4-én
tragikus hirtelenséggel bekövetkezett
halála. A közösség tagjai fájó szívvel
emlékeztek eltávozott hittestvérükre.

Varga Zoltán plébános külön köszöntötte a polgármestert
w w w. er z s eb e t varos . hu

A Budapesti Román Ortodox Egy
házközség esperese, Magyar Marius
meghívására a Holló utcai kápolná
ban tartott ünnepi istentiszteleten
vett részt Vattamány Zsolt. A Gozsdu
Manó emléknap meghívott vendége
volt Valerică Bojian román ügyvivő
és Szűcs Balázs önkormányzati kép
viselő is, akik szintén részt vettek az
egyházközség, valamint a hazai román
kulturális egyesületek és nemzeti
ségi önkormányzatok képviselőivel
Er z s éb e t vá ros 2016 . június 2 3.

Ünnepi szentmise a Rózsák terei templomban
Er z s éb e t vá r os 2016 . június 2 3.
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Istentisztelet a Budapest-Fasori Református templomban

a református kollégium Csipkebokor
óvodája „végzőseinek” zenés-ünnepé
lyes ballagásával egybekötött isten
tiszteletre szólt. Ezután ünnepi ebéd
következett Somogyi Péter elnöklelkész, Devich Márton főgondnok,
valamint a gyülekezeti lelkészek és
gondnokok részvételével. A kellemes
hangulatú beszélgetés során az aktuá
lis kérdések mellett szóba kerültek az
egyházközség történetével kapcsolatos
érdekességek éppúgy, mint a jövőben
megvalósítandó tervek és célkitűzések.
A látogatás-sorozat alkalmával ugyan
nem sikerült minden egyes gyüleke
zetet, hitközséget felkeresni, azonban
az egyházi támogatások igénylésének
lehetőségéről tájékoztatást kaptak az
önkormányzat látókörében lévő vallási
közösségek, akik idén is számíthattak
a Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottság által megítélt hozzájárulá
sokra. A fent említett egyházközsége
ken túl 2016-ban is önkormányzati
támogatásban részesült a Belvá
rosi Gyülekezet, a Budapest-Fasori
Evangélikus Egyházközség, a Buda
pesti Autonóm Gyülekezet, a Buda
pesti Zsidó Hitközség, az Egységes
Magyarországi Izraelita Hitközség,
a Golgota Keresztény Gyülekezet,
a Magyarországi Autonóm Izraelita
Hitközség, a Rózsafüzér Királynéjaplébánia és a Wesselényi Utcai Bap
tista Gyülekezet.
w w w. er z s eb e t var os . hu
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Június 12-én immár
23. alkalommal
rendezték meg a
„barátság versenyét”,
a K&H Mozdulj!
maraton- és
félmaratonváltót,
ahol 3 és 6 fős
csapatok teljesíthették
a félmaratoni vagy
a maratoni távot,
vagyis mindenkinek,
aki csapatban indult,
7 km-t kellett maga
mögött hagynia.

A VII. kerület hiva
talosan is képviselte
magát az eseményen:
a maratonváltót telje
sítő csoport tagja volt
Erzsébetváros polgár
mestere is, aki kollé
gáival együtt futotta le
a távot.
Az Erzsébetvárosi oroszlánok
– akiken nevüknek megfele
lően nem foghatott ki a táv
– csapatát Vattamány Zsolt
polgármester, dr. Makár
Orsolya, a Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató
központ általános igazgatóhelyettese, dr. Hajdu Kitti
kabinetvezető, sajtófőnök,
Szabó Sándor Roland, a
Vagyongazdálkodási Iroda
irodavezető helyettese, Pintér

Vattamány Zsolt polgármester elsőként állt rajthoz
w w w. er z s eb e t varos . hu

Lecsós
húsgolyók
Elkészítés
A darált húst, az áttört fokhagy
mát, köményt, fűszerpaprikát,
sót, borsot összekeverjük, és a
masszából golyókat formázunk,
majd olajban kisütjük, és félre
tesszük.

Az önkormányzat maratonváltó csapata a középmezőnyben végzett

Bernadett személyi asszisz
tens, és Jánossy András civil
referens alkotta, akik ebben
a sorrendben szálltak ver
senybe a váltófutáson. Négy
órán belüli szép eredménnyel,
3:55:20-as idővel értek célba,
ezzel pedig a mezőny közepén
végeztek: 280. helyezettek let
tek az 585 induló csapatból.

7 km-ét a teljes távhoz.
Buzdítják, segítik egymást,
és igyekeznek a legtöbbet,
legjobbat kihozni maguk
ból. Miután pedig mindenki
megtett minden tőle telhetőt,
közösen ünnepelhetik meg a
sikert. Ez a program kitűnő
csapatépítés és mulatság lehet
minden évben.

Az esemény hétvégéjén egyéb
ként kitűnő futóidő volt,
noha ígértek esőt és lehűlést,
végül kellemes, 20‒21°C-os
hőmérséklet és barátságosan
felhős égbolt fogadta a rajthoz
állókat, ami nagy kön�
nyebbség volt a tavalyi évhez
képest, amikor a verseny ideje
alatt hőségriadó volt.

Idén 9000 nevező szere
pelt a budapesti Ötven
hatosok terén, az ország
678 településéről érkeztek
futók, 44 százalékuk nő
volt. Az egyéni félmaraton
népszerűsége is növekszik,
idén már hetekkel a rajt előtt
betelt minden hely a 2000
fős nevezési listán. A váltók
közt már hagyományos Fut
a cég, Jogi Fórum Kupa és
Metropol Médiabajnokság
mellett először szervezte meg
a rendező BSI az Egészségőr
Kupát, valamint a Diplomata
Kupát is, ahol futott a spa
nyol, az olasz, orosz, mexikói
és amerikai nagykövetség
csapata is, soraiban Colleen
Bellel, az USA magyarországi
nagykövetével. A diplomaták
által fizetett nevezési díjak
az Ökumenikus Segélyszer
vezet céljait szolgálják.

Nem véletlenül hívják a 23.
K&H Mozdulj! maraton- és
félmaratonváltót a „barátság
versenyének”, mert itt nem
csak az egyéni teljesítmény
számít, hanem három vagy
hat ember közös munkája,
erőfeszítése hozza meg az
eredményt. Az összefogás
már ott megmutatkozik, hogy
a csapattagok megjelennek
a versenyen, és nem hagyják
cserben a többieket, azután
mindenki hozzáteszi a maga

Er z s éb e t vá ros 2016 . június 2 3.

A visszamaradt zsiradékon koc
kázott szalonnát pirítunk, majd
hozzáadjuk a szeletelt hagymát
és a csíkozott paprikát, végül
a paradicsomot (igény szerint
kevés paradicsompürével lehet
sűríteni a lecsót). Ha elkészült,
a gombócokat a tetejére halmoz
zuk, és úgy tálaljuk.

Frisset
finoman

Ízes élet

Sport

Fejenként
7 km jutott
a 7. kerület
csapatának
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Hozzávalók
50 dkg darált sertéshús
70 dkg paradicsom
50 dkg paprika
2 fej vöröshagyma
kevés paradicsompüré

Hozzávalók
14 dkg vaj
14 dkg cukor
14 dkg liszt
4 tojás
fél citrom héja
½ kg cseresznye
20 cm-es kerek
tortaforma

Er z s éb e t vá r os 2016 . június 2 3.

10 dkg szalonna
3 gerezd fokhagyma
2 ek pirospaprika
1 ek fűszerpaprika
1 mk kömény
½ mk bors
só

Cseresznyés
vajas pite
Elkészítés
A vajat egy tálban a cukorral
habosra keverjük, majd hozzá
teszünk 2 egész tojást és 2 tojás
sárgáját. Amikor már egynemű
a massza, beleszitáljuk a lisztet,
valamint a reszelt citromhé
jat. Az egészet habosra keverjük,
majd vajjal kikent tepsibe öntjük,
és fél kg cseresznyét szórunk
a tetejére. Lassú tűznél 40 percig
sütjük, ha kihűlt, felszeleteljük.
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Témáink:

Mentális pozíciók térben
(Németh Ágnes vezetésével)
Érzéki csalódásaink, vizuális absztrakciók
(Máté Beáta vezetésével)

Minden mozgásban korlátozott
16 éven felüli személynek a részvétel
díjtalan!
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2016. június–július havi programjai

a

Cím: 1074 Budapest, Wesselényi utca 17. • www.eromuvhaz.hu
e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu • telefon: 06 (1) 413-3550
Cím: 1075 Budapest, Király u. 11. • www.k11.hu
e-mail: k11muvkozpont@gmail.com • telefon: +36 (30) 915-2518
JÚNIUS
27. hétfő
¡ 14.30–
A Cukorbetegek Budapesti Egyesületének összejövetele

Digitális technika a filmművészetben

JÚLIUS

A Nemzeti Tehetség Program keretében a Garabonciás szakkö
zépiskola Digitális technika a filmművészetben címmel komplex
tehetségfejlesztő programot valósított meg a 2015‒2016-os iskolai
évben. A projekt célja az volt, hogy egy különleges, figyelemfel
keltő, elsősorban digitális és technikai kompetenciákat fejlesztő
témát összesen 60 órás foglalkozáson dolgozzon fel. A programban
15 diák vettek részt. A tanulók kétnapos tanulmányútra utaztak
Münchenbe, ahol megtekintették a város legfőbb nevezetességeit,
és az út céljaként Európa legnagyobb filmstúdióját, a Bavaria film
stúdiót, amelynek teljes programját megismerték. A Bullyversum
interaktív kiállítása megmozgatta a tehetségek fantáziáját. Tárgyia
sult alkotásként több rövidfilm és animáció született. A projektről
készült kiadvány megtekinthető az iskola honlapján.
(www.garabonciasonline.hu)

1. péntek
¡ 17.00–22.00
A Fővárosi Cigány Önkormányzat
képzőművészeti és kulturális bemutatója
2. szombat
¡ 9.30–
Lélekgyógyító Képzőművészeti
Program
4. hétfő
¡ 16.00–18.00
A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete VII. kerületi csoportjának
összejövetele

CsALáDi DéLuTáNoK

Erzsébetvárosi babafotó pályázat

az AKÁCOS UDVARBAN

A VII. kerületben élsz, és van egy jó fotód a gyermekedről?
Küldd el nekünk kedvenc képed, és nyerj értékes nyereményeket.
A legjobb fotókat megjelentetjük az Erzsébetváros újság későbbi lapszámaiban!

2016. júLius hAvi proGrAm
www.bjhuman.hu | www.facebook.com/bjhuman 1073 BuDApesT, AKáCfA u. 61.
JÚLIUS 1. péntek
KREATÍV SAROK
• Nemezelés,
• Báb készítése filcből és fakanálból,
• Gipszformák festése

ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK
• Csocsó, ping-pong, teke, célba dobó verseny

JÚLIUS 8. péntek
14:00-16:00

KREATÍV SAROK
• Decoupage, üvegfestés
• Agyagozás

KIABÁL prevenciós társasjáték

JÚLIUS 22. péntek
14:00-16:00

JÚLIUS 15. péntek
14:00-16:00

KREATÍV SAROK
• Karkötő fonás, vasalható gyöngyből
képkészítés,
• Báb készítés filcből és fakanálból,
• Gipszformák öntése és festése

ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK
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15. péntek
¡ 21.00–
A Köztársaság Bandája koncertje
(A belépés díjtalan!)
22. péntek
¡ 21.00–
A Bogdán Norbert Trió koncertje
(A belépés díjtalan!)

FELHÍVÁS
az „Idősek napja” alkalmából az erzsébetvárosi idősek kulturális
és művészeti vetélkedőjére, KI MIT TUD?-jára
előadóművészeti kategóriában, magánszemélyek és csoportok részére
Szervező: ERöMŰVHÁZ Nkft. 1077 Budapest, Wesselényi u. 17.
A Ki mit tud? időpontja: 2016. október 16. vasárnap 15 óra

• Csocsó, ping-pong, célba dobó verseny
Csoportos és egyéni
részvétel esetén is előzetes bejelentkezés
szükséges az alábbi telefonszámon: 1/343 1035.

Er z s éb e t vá r os 2016 . június 2 3.

Jelentkezési feltételek:
Magánszemélyek: erzsébetvárosi lakcím, betöltött 60. életév
Csoportok: erzsébetvárosi működési helyszín, a tagok életkora min. 60 év
A hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap határidőre történő eljuttatása
Lipcsey Ágnes főszervezőhöz e-mailen: lipcsey.agnes@eromuvhaz.hu,
személyesen vagy postán az alábbi címre:
ERöMŰVHÁZ Nkft. 1077 Budapest, Wesselényi u. 17.
Telefon: 06 (1) 413-3556, 06 (20) 458-6212
Előadóművészeti versenykategóriák: ének, hangszeres zene, vers
és próza, egyéb. A produkciók max. 5 percesek lehetnek!

• Decoupage, üvegfestés
• Agyagozás

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 12. hétfő 16 óra

SORVERSENYEK

Nagyszámú jelentkező esetén előzsűrizést is szervezünk!
Nevezési díj nincs!

JÚLIUS 29. péntek
14:00-16:00

KREATÍV SAROK
• Nemezelés
• Társasjátékok, gipszformák festése

ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK
• Csocsó, ping-pong, teke, célba dobó verseny

programjaink Budapest főváros vii. kerület erzsébetváros Önkormányzatának támogatásával, a Bischitz johanna integrált humán
szolgáltató Központ szervezésében valósulnak meg. programjaink ingyenesen látogathatóak! A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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14. csütörtök
¡ 20.00–21.00
PásztorHóra – moldvai táncház
Belépő: elővételben 600 Ft, a helyszínen 1000 Ft

KREATÍV SAROK

szereTeTTeL váruNK miNDeN KeDves érDeKLőDőT!

A képek beküldési határideje: 2016. június 30.

6. szerda
¡ 18.00–
A graffititől a street artig – kiállításmegnyitó pódiumbeszélgetéssel és
könyvbemutatóval fűszerezve
(A kiállítás ingyenesen megtekinthető augusztus 4-ig, hétköznaponként
10–18 óráig)

Helyszín: ERöMŰVHÁZ 1077 Budapest, Wesselényi u. 17.

14:00-16:00

A pályázatra jelentkezni 0-3 éves korú VII. kerületi gyermekek fotójával lehet.
A képet az ujsag.erzsebetvaros@gmail.com e-mail címre várjuk.

Művészeti és Kulturális Központban

(ha más a helyszín azt külön feltüntetjük)

Egyéb tudnivalók: A jelentkezési lap 2016. június 3-tól letölthető
a www.eromuvhaz.hu honlapról vagy személyesen beszerezhető
az ERöMŰVHÁZ portáján (hétköznap 8 és 20 óra között)
Egy-egy jelentkező több kategóriában is nevezhet, de kategóriánként
csak egyetlen produkcióval.
A neves szakemberekből álló zsűri értékelése után
a legjobb versenyzőket díjazzuk is.
Bővebb információ: aug. 3-tól hétköznap 8–16 óráig Lipcsey Ágnestől:
06 (20) 458-6212

Szeretettel várunk minden jelentkezőt!
w w w. er z s eb e t var os . hu

Ajánló

Ajánló

Regisztráció és információ:
06 20/479-8382, 06 30/634-2360
kepzelmenyped@gmail.com

címmel nyert pályázatot a Garabonciás elektronikus média és tánc
művészeti szakközépiskola az EMMI által meghirdetett Nemzeti
Tehetségprogram 2015. évi pályázatán. A 3D-s vizualizált program
felkelti a diákok figyelmét, gondolkodásra ösztönzi őket. Kiemel
ten fontos ez a típusú tehetséggondozás az iskolánkban oktatott
szakmák esetében, mert a grafikus, animációs és fotós diákok
térlátását fejleszti, és érvényesíti a háromdimenziós gondolkodást és
kommunikálás előnyeit az oktatásban. A foglalkozások befejeztével
a résztvevők az ausztriai Linzben megtekintették az Ars Electronica
múzeumot. A projektről készült kiadvány megtekinthető az iskola
honlapján.

Az ERöMŰVHÁZ

ha más a helyszín, azt külön feltüntetjük

Helyszín: K11, 1075 Bp. Király utca 11.

A képzelet világa és önreflexió – 3D-s tehetségműhely

HIRDETÉS

2016. július 2. | 9.30-12.30 óra
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SZO LG Á LTATÁ S

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

R ÉG I S ÉG

EGY É B
Idős személyt segítenék szívvel-lélekkel, örökösödési szerződést kötnék. Tel.:
06 (30) 418-6663. Visszahívom!

Lakatosmester gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárszerelés, rácsok, galériák
készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel.:
06 (30) 299-1211

Mindennemű régiséget vásárolok
díjtalan kiszállással készpénzért: bútort, festményt, porcelánt, kerámiát,
órákat, szőnyeget, papírárut, híradástechnikát, hanglemezt, bizsukat,
hagyatékot. Pintér Nikoletta. Tel.: 06
(1) 466-8321; 06 (30) 973-4949

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

19–20. századi magyar és régi külföldi festmények, műtárgyak vétele
készpénzért. Díjmentes értékbecslés. Tel.: 06 (30) 949-2900, e-mail:
nemes.gyula@nemesgaleria.hu.
Nemes Galéria: 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

EG É SZ S ÉG

Hirdetés

Gyógypedikűrt, manikűrt vállalok.
Hívásra házhoz megyek. Tel.: 06 (30)
242-9507
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Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket
vásárolunk, és árverésre átveszünk.
VI. kerület, Andrássy út 16. Tel.: 06
(1) 266-4154. Nyitva: H–Sz: 10–17,
Cs: 10–19

Életjáradéki szerződést kötnék
ottlakás nélkül. Tel.: 06 (20) 5282532. H.B. Visszahívom!
Egyetemista lányomnak keresek
emeleti, felújítandó öröklakást magánszemélyként, készpénzfizetéssel.
Tel.: 06 (20) 496-6601
Ingatlanirodánk eladó lakásokat/
házakat keres ügyfeleinek. Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. Ismerősének lakása
eladó? Hívjon, ajánlási jutalékot
kap! www.Laurus.ingatlan.com,
tel.: 06 (20) 9-600-600

Hirdessen Ön is
az Erzsébetváros újságban!
VII. kerületi lakosoknak és vállalkozásoknak kedvezmény
További információ a www.erzsebetvaros.hu honlapon található

w w w. er z s eb e t varos . hu

Er z s éb e t vá ros 2016 . június 2 3.

