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Ötödik alkalommal rendezte meg az önkormányzat a BSI szervezésében őszi futóversenyét, a 7. Kerületi Futóés Gyaloglónapot, melyre közel 3000 sportkedvelő regisztrált. Az őszi szeszélyes időjárás ellenére rengetegen
kilátogattak a Városligetbe, a legnagyobb számban a kerületi iskolák diákjai álltak rajthoz a különböző távokon.
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Szeptember utolsó tanítási napján egészségnapot szerveztek az alsóerdősori iskola testnevelői
és a természettudományos munkaközösség
tagjai. A projekt célja a tanulók figyelmének
felhívása az egészségtudatos magatartás, életvitel fontosságára.
Az események 12 helyszínen zajlottak a
VITAKID Sportegyesület és a Közterem program támogatásával, és érintették az önismeret,
a dietetika, az allergia, a hulladékgazdálkodás, a fogápolás és a drogprevenció témáját is,
melyeket igyekeztek interaktívan bemutatni,

Interjú Vattamány Zsolt polgármesterrel
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ezáltal élvezetessé és befogadhatóvá tenni
a diákok számára. A mozgásos programok
során jól megfért egymás mellett az aerobik,
a röplabda, a küzdősport, a woodcant, a jóga
és a néptánc is. A foglalkozások vezetésébe –
a szakembereken kívül – gimnazisták is bekapcsolódtak.
Bízunk benne, hogy az itt szerzett élmények
nemcsak egy kellemes napot szereztek a diákoknak, hanem sokakat sikerült az egészséges
életmód felé terelni.
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Tetten ért rongáló
Az erzsébetvárosi rendőrök tetten érték azt a férfit, aki autók visszapillantó-tükrét rúgta le
Budapest VII. kerületében.
A 19 éves dömösi férfi 2018. október 6-án a hajnali órákban sétált a VII. kerületi István utcában, a Dózsa György út irányából a Rottenbiller utca felé. A férfi menet közben 31 szabályosan parkoló autó visszapillantó-tükrét rúgta meg úgy,
hogy a tükrök megrongálódtak, vagy le is törtek.

Mesélne erről az eseménysorozat
ról részletesen?
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy a belvárosi adottságok számos lehetőséget rejtenek, melyeket igyekszünk
kihasználni és közelebb hozni, elérhetővé
tenni az idősebb korosztály számára.
A Bischitz Johanna Integrált Humán
Szolgáltató Központ szervezésében például kerületi városnéző sétákra invitáltuk
az időseket, de önkéntes napon is részt
vehettek már egy közeli állatmenhelyen.
Idén ismét megrendeztük az Idősek ki mit
tudja versenyt, megtisztelő, hogy elvállalhattam a fővédnöki szerepet. Emellett

egyéb tartalmak szerzői jogvédelem
alatt állnak.

Az újságban feladott hirdetések
tartalmáért semmilyen felelősséget
nem vállalunk, és az azokban foglalt
szolgáltatások minőségéért sem.
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Október elején 68 db új hulladékgyűjtőt helyeztek ki a
legnagyobb forgalmú utcaszakaszokon: a Király, a Dob,
a Wesselényi és a Dohány
utcákban. A szemetesek vastag

Az elkövetőt egy sértett bejelentése alapján a környéken
járőröző rendőrök tetten
érték, elfogták és előállították a kerületi rendőrkapitányságra, ahol 31 rendbeli
rongálás és garázdaság vétség
miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
Forrás: police.hu
Er z s éb e t vá ros 201 8 . o k tób er 1 8 .

Mi a tapasztalat, mennyien veszik
igénybe a kirándulással egybe
kötött programokat?
Évről évre egyre nő a jelentkezők száma,
a sok ismerős arc mellett mindig felfedezek újakat. Ez örvendetes, hiszen
arról a generációról van szó, akik talán
már nehezebben mozdulnak ki. Bízom
benne, hogy ezek a programok nem
csupán egy-egy alkalommal, hanem
rendszeresen is bevonzzák őket, intézményeink, közösségi tereink mindig
nyitva állnak az idősek előtt. Úgy vélem,
a család mellett nekünk is mindent meg
kell tennünk azért, hogy a megérdemelt
pihenés éveiben megkapják mindazt a
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gondoskodást, emberi odafigyelést, mely
megkönnyíti, kiegyensúlyozottabbá teszi
mindennapjaikat. Bízom benne, hogy
talán egy-egy ilyen rendezvénnyel mi is
megköszönhetjük azt a sok fáradozást,
törődést, példamutatást, jótanácsot,
melyet a szépkorúaktól kapunk.

Új szemetesek a kerületben

1037 Budapest, Vörösvári út 119–121.

Az újságban található adatok, fényképek,

igyekszünk ebben az időszakban egy-egy
egész napos kirándulással színesíteni az
egyébként is rendkívül gazdag program
kínálatot. Nagyon népszerű évek óta
a szekszárdi szüreti kirándulás, melyre két
turnusban 200‒200 nyugdíjast viszünk
el. Idén ebben a hónapban nem is ér
véget a programok sora, hiszen novemberben kétszer is megszervezzük a hagyománnyá vált vidéki disznóvágást, melyre
szintén több százan jelentkezhetnek.
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Hogyan indult az október
az önkormányzatnál?
Az őszindító projekteket és a szeptemberi
tanévkezdő zsongást követően lassabb
hetek következtek, ám nem unatkoztunk. Az októberi hónapunkat a napi
teendők mellett minden évben az időseknek szenteljük, ilyenkor tartjuk ugyanis
az Idősek hónapját Erzsébetvárosban.
Évek óta hagyomány ez nálunk, és bátran állíthatom, hogy a legnépszerűbb
eseményeink egyike.

Deák Szabolcs
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„Intézményeink, közösségi tereink mindig
nyitva állnak az idősek előtt”

Er z s éb e t vá r os 201 8 . o k tób er 1 8 .

rozsdamentes acéllemezből
készültek, így az időjárással és
az esetleges fizikai behatásokkal
szemben is ellenállóak, várhatóan hosszú élettartamúak
lesznek. A hulladékgyűjtők 3
bedobónyílással rendelkeznek,
melyek mindegyike egy-egy
49 liter űrtartalmú edényhez
tartozik, tetejükön hamuzó és
csikktartó található, valamint
mindhárom oldaluk reklámfelületként is funkcionálhat.
Elhelyezésükkor külön
hangsúlyt fektettek arra, hogy a
gyalogos közlekedést a legkevésbé akadályozzák. Gyakorlati
tapasztalatok alapján az útkereszteződések a legalkalmasabb

helyszínek, ahol a hulladékgyűjtők telepítését követően is
megfelelő szabad járdaszélesség
marad.

A folyamatban lévő és a tervezett útfelújítások során is ilyen
típusú szemeteseket telepítenek
majd a későbbiekben.
w w w. er z s eb e t var os . hu
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2018. szeptember 21–22-én
tartották a Prevenció A-tól
Z-ig – Esély az egészségre
elnevezésű kétnapos rendezvénysorozatot, mely az
erzsébetvárosi önkormányzat
támogatásával és a Péterfy
Kórház-Rendelőintézet és
Országos Traumatológiai
Intézet közreműködésével,
a Bischitz Johanna Integrált
Humán Szolgáltató Központ
szervezésében valósult meg.
Az egészségügyi szűréseket és színpadi programokat
magába foglaló eseménynek
idén is a Klauzál Téri Vásárcsarnok adott otthont.
A rendezvény mindkét napján 9–14 óráig ingyenes egészségügyi szűrésekkel, tanácsadásokkal, valamint változatos
családi és gyermekprogramokkal várták a résztvevőket, akik
szűrőállomásonként meglepetés ajándékban részesültek.
Pénteken a Presto Kamaraegyüttes és Pataki-Tóth Orsika

Borkóstolóval egybekötött kirándulás
A szervezők örömmel állapították meg, hogy az Erzsébetvárosban élő lakosság figyelmét
sikerült felhívni a gyakori
betegségek megelőzhetőségére, a rendszeres egészségügyi
szűrések, a prevenció és az
egészségtudatos életmód fontosságára.

vel, a muzsikusok által játszott
nóták hatására, a tánctér
hamar megtelt.
A Fritz tanya szőlőterületei a szekszárdi borvidéken,
a különleges mikroklímájú
Aranydomb dűlőn találhatóak. Ez a terület méltán kapta
az Aranydomb nevet, hiszen
valóban „aranyat érő” borokat
lehet itt készíteni.
Az Idősek programsorozat következő programja egy

énekművész adott koncertet,
a szombati napon az Iszkiri
gyermekzenekar és a Mintapinty együttes előadását élvezhették a gyermekek.
A rendezvény Civil sarkában az Art Éra Alapítvány, az
Otthon Segítünk Alapítvány
és a Szeretet Fénye Alapítvány
munkájával ismerkedhettek
meg az érdeklődők.

disznóvágással egybekötött
kirándulás lesz, melyre október 18-tól lehet regisztrálni a
Humán Szolgáltató Projekt
Irodájának elérhetőségein.
Telefonon a 06 (1) 283-4891es számon vagy a projektcsoport@bjhuman.hu e-mail
címen.
Erzsébetváros önkormányzatának támogatásával a Bischitz

Fenntarthatóság és művészet

Újra vár a Bethlen Téri Színház!
Szeptember 22-én megkezdte hetedik évadát a Bethlen Téri
Színház. Programjuk fókuszában a tehetséggondozás, a fiatalok
és pályakezdők lehetőséghez juttatása áll, de emellett a megszokott fesztiválokkal is készülnek.
Folytatják a Mannával közös Találkozások elnevezésű tehetséggondozó sorozatot, amelyre évek óta fiatal, pályakezdő rendezők
jelentkezhetnek kétszereplős darabokkal. Továbbra is műsoron
marad a Cseh Judit rendezte, Pataki Éva regényéből készült Nőkből is megárt… című előadás Tordai Terivel és Horváth Lilivel,
akik a színpadon is anyát és lányát alakítják, illetve a legelső
megvalósult Találkozások-előadás, a Mary és Max, Valcz Péter
rendezésében Grisnik Petrával és Gőz Istvánnal.
Az idén már szintén pályázati rendszerben működő Ambíció
sorozatukban fiatal, ambiciózus alkotók vagy alkotócsapatok
kapnak lehetőséget új előadás bemutatására, műfaji megkötés nélkül. A sorozat célja, hogy azok az alkotók is bemutatkozhassanak,
akiknek más lehetőségük nem igazán van.
Rezidens társulatuk, a Közép-Európa Táncszínház folytatja
az IKF, azaz az Ifjú Koreográfusok Fóruma programot, amely
a pályakezdő táncos alkotóknak nyújt bemutatkozási lehetőséget. Emellett szorosan együttműködnek a Gangaray Dance
Company-val, a G.A.P.-et, azaz a Gangaray Artistic Programot
létrehozó csapattal. A Spirita Társulat és Marica Bábszínháza is
várja a látogatókat a Bethlen téren. A megszokott fesztiválokkal
ebben az évadban is találkozhatunk: novemberben jön az Erzsébet-nap köré szervezett hétnapos táncfesztivál, a Sissi Őszi Táncw w w. er z s eb e t varos . hu

Az Idősek programsorozat
ötödik állomásaként október
3-án 200 fő látogathatott el
a szekszárdi Fritz Borház és
Panzióban megrendezett borkóstolóval egybekötött ebédre.
A földalatti pincevendéglő
különleges hangulatát, mely
egy igazi lovagterem érzetét
keltette, csak fokozta a régi
korok zenéje. A résztvevőket
Vattamány Zsolt polgármester
köszöntötte. Az ebéd végezté-

hét, majd január végén a határon túli magyar színházi műhelyeket bemutató Vendégváró Fesztivál, amelynek meghívottja idén
a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház. Az évadban műsorra
tűzik az Aradi Kamaraszínház, a Kassai Thália Színház, a komáromi Boráros Imre Színház és a kolozsvári Váróterem Projekt
egy-egy előadását is.

Er z s éb e t vá ros 201 8 . o k tób er 1 8 .

Szeptember 28. és október 1. között Végh
Júlia és Kapronczai Erika ökoművészeti
projektként egy hatalmas labirintust
(Plastic Waste Labyrinth) hozott létre
műanyag hulladékkockákból a Madách
téren. A művészeti installáció szűk sorai
között sétálva szinte sokkolóan hatott a
hatalmas hulladékmennyiség. A szeméttenger-élményt csak fokozta az installációban hallható hullámok morajlása.
A tengeri hanghatások és a magasra tornyosuló szeméthegyek mind a Földünket
veszélyeztető környezetszennyezés egyre
égetőbb problémáját szimbolizálták,
amelyre mielőbb és közösen kell megoldást találni.

Er z s éb e t vá r os 201 8 . o k tób er 1 8 .

Fotók: Sárközy Mariann

Idén tizedik alkalommal rendezték
meg Budapesten 2018. szeptember 7. és
november 7. között az ART MOMENTS
kortárs vizuális művészeti fesztivált.
A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is
több helyszínen, változatos programkínálattal várja az érdeklődőket. A fesztivál
szervezője, a Hybridart Management
2005 óta működik a kortárs vizuális
művészet területén azzal a céllal, hogy
testközelbe hozza a jelenre reflektáló,
a ma kérdéseivel foglalkozó kortárs
művészetet. A 2018-as év fókuszában
a környezettudatos gondolkodás, az újrahasznosítás, a körforgásos gazdaság áll.

Johanna Integrált Humán
Szolgáltató Központ 2018ban is kiemelkedő figyelmet
szentel az Erzsébetvárosban élő
időskorú lakosoknak. Az idei
évben egy többállomásos rendezvénysorozattal szeretnénk
színesíteni időseink mindennapjait.

Városkártya
nyereményjáték
Dr. Vető Marietta alpolgármester adta
át az Erzsébetváros Kártya nyereményjáték díját a győztesnek, aki egy 20 000
Ft értékű Spar ajándékutalvánnyal lett
gazdagabb. A közösségi oldalon szep
tember elején közzétett játékra három
egyszerű lépéssel jelentkezhettek a kártyabirtokosok. Érdemes figyelni a jövőben is a városkártyához tartozó online
felületeket, mert újabb értékes nyereményeket sorsolnak majd ki. Gratulálunk
a szeptemberi győztesnek!

w w w. er z s eb e t var os . hu
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Prevenció A-tól Z-ig – Esély az egészségre
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Fájó holnapok

A Vakok és Gyengénlátók
Közép-magyarországi
Regionális Egyesületének
(VGYKE) munkatársai
szeptember 26-án és 27-én
kitelepültek a TESZ Csengery
utcai szakrendelőjébe, hogy
érzékenyítő programokon
keresztül megismertessék
a látókkal a látássérültek
mindennapjait. „Szemlélet

A Bethlen Téri Színházban mutatták be a 83. születésnapját ünneplő József Attila-díjas író,
Ferdinandy György Fájó holnapok című új kötetét. A szerzővel legújabb kötetének szerkesztője, Mészáros Márton újságíró beszélgetett, három családtörténeti ihletésű, megrázó
elevenségű novelláját pedig Márta Renátó Kazinczy-érmes bölcsészhallgató olvasta fel.
Ferdinandy György munkássága csaknem olyan gazdag, mint maga az élete: volt
ifibajnok röplabdás, Sztankay István házi súgója, autóbuszsofőr, francia–magyar szakos
egyetemista, emigránsként Párizsban kőműves, fordító és könyveladó, később az irodalomtörténet doktora, egyetemi tanár Puerto Ricoban, lapkiadó és a Szabad Európa
Rádió munkatársa. Írt riportot, krónikát, elbeszélést, mesét, regényt, színművet, esszét
és kritikát. Azt vallja, hogy elmenni nem nehéz, a visszatérés mellett dönteni viszont
annál komolyabb elhatározás. Neki talán azért sem volt egyszerű 1987-ben meghoznia
ezt a döntést, mert önéletrajzi elemekből építkező prózája generátorának a kegyetlenségig őszinte, leplezetlen szembenézést tartja saját magával és az életével, emigrálása előtti
budapesti ifjúsága pedig meglehetősen tragikusnak mondható. Családja széthullott, zsidókat bújtató orvos édesapját pedig az Andrássy út
60-ban verték maradandóan
nyomorékká. Művei kulcsfontosságú eleme a részvét,
talán, mert a saját családja is
az elesettek közé tartozott,
és mert tulajdonképpen
nem is találkozott másokkal
egész életében, mint elesett
emberekkel. Budai kölyökből így lett végül az „útpadFotó: Ribárszki Viktória
kára szorultak krónikása”.

Aktuális

formáló tevékenységünk fontos eleme az óvodai és iskolai
érzékenyítő program, ahol
a gyerekeket saját élményeken
keresztül visszük közelebb
a vak és gyengénlátó emberek
hétköznapjaihoz. Azonban az
egész társadalomnak jót tenne
az ilyen típusú érzékenyítés.
A közvélemény odafigyelésére
van szükség, elfogadóbb tár-

sadalmi környezetre. A látássérültek így kaphatnak esélyt,
hogy tanuljanak, munkához
jussanak, így nyerhetik el
a társadalom megbecsülését”
– magyarázta Fodor Ágnes,
a VGYKE elnöke.
A program része volt a Látássérült Masszázs Roadshow
is; a VGYKE ugyanis kampányt indított, hogy bemutassa profi gyógymasszőrei
munkáját és elhivatottságát.
„Vak és gyengénlátó kolléga
is gyógymasszíroz, mindenkinek más a szakterülete. Ők
talán speciális megközelítésből,
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mondhatni „perspektívából”
végzik munkájukat. Van, aki
nyirokmasszázst is alkalmaz. Ki
kell próbálni!” – javasolja mindenkinek az elnök, aki 2018ban Szociális Munkáért emlékéremben részesült. A díj elismeri
és méltányolja a látássérült
felnőttek közösségi inklúziójáért
végzett munkáját.
Aki kedvet kapott, hogy
kipróbálja a gyógymasszőrök
munkáját, hívja a 06 (70) 7733988-as telefonszámot, ahol
a koordinációs iroda munkatársai örömmel segítenek, és
válaszolnak a kérdésekre.

Tájékoztatás kerületi
közvélemény-kutatásról
A Központi Statisztikai
Hivatal a VII. kerületben 2018. október
12. és december 6. között hajtja végre
a lakáspiac jellemzőinek feltárására irányuló Lakbérfelmérés című adatfelvételét,
amelynek célja, hogy felmérjék a bérelt
magánlakásban élők lakáskörülményeit.
Az adatokra támaszkodva megalapozott
számítások végezhetőek a magánbérleti
szektor nagyságáról, gazdasági súlyáról.
A Magyarországon felkeresendő 15 ezer
cím kijelölését statisztikai módszerrel, véletlenszerű kiválasztással hajtották végre.
A kérdezők 2018. október 12. és 2018.
november 30. között személyesen veszik
fel a kapcsolatot a kijelölt címen élő adatszolgáltatókkal. Az adatgyűjtést végrehajtó kérdezők fényképes igazolvánnyal
rendelkeznek.
A lakosság és az önkormányzatok
számára hétfőtől csütörtökig 8.00 és
16.30, pénteken 8.00 és 14.00 óra között
a 06-80-200-766 ingyenes zöldszámon
adnak további felvilágosítást, valamint
a lakinfo@ksh.hu e-mail címen. Az adatfelvétellel kapcsolatosan a www.ksh.hu\
lakberfelmeres internetes oldal nyújt
bővebb tájékoztatást.

ERZSÉBETVÁROS KÁRTYA
ELFOGADÓHELYEK

Dr. Németh Anikóra emlékezünk
Az alábbi szöveg a dr. Németh Anikó
temetésén elhangzott beszéd szerkesztett
változata.
E sok ember, Anikó, azért van itt,
mert életed során szereteteddel megérintetted őket.
Ebből a szeretetigényből kiindulva az
évek során Anikó a templomközösség
egyik legtöbb és legsokoldalúbb feladatokat ellátó tagjává vált. A templomépület
felújításának idején jogi szaktudásával
segítette a munkát, a plébániatemplom
képviselő-testületének is aktív tagja volt.
Rövidesen tagja lett a Rakusz Feri bácsi
vezette énekkarnak. De folyamatosan
jelentek meg írásai a templom lapjában,
a Szent Erzsébet Híradóban is. Dolgozott a Karitásznak, a Szent Erzsébet
Rózsák Terei Egyesületének, amelyben
a pályázatok írását végezte. Tagja volt a
w w w. er z s eb e t varos . hu

Csipak Zoltán Gyógymasszőr
Kedvezmény: 5%

Rózsák Tere Tér-Építő Egyesületnek is,
a templomot körülvevő park megújításáért munkálkodott. Vezette a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége, a KÉSZ helyi
szervezetét, konferenciákat, előadásokat,
kirándulásokat szervezett. A plébániai
közösség mindennapjaiban is tevékenyen részt vett. Mindezt értünk tette,
folyamatosan kitartóan és hiba nélkül.
Hiszem, hogy az Úr Anikót örömében
teremtette; ő ízig-vérig örömös ember
volt. Hatalmasakat tudott szívből
kacagni, jókedve, derűje magával ragadta
az embert, és a vele való találkozás után
mindig egy kicsit másként láttuk a világot és benne önmagunkat. Dr. Németh
Anikó, nyugodj békében, köszönöm
az Úristennek, hogy a barátod lehettem,
ajándék voltál mindannyiunknak.
Dr. Kurucz Krisztina

Cím: 1074 Budapest, Csengery u. 25
Telefon: +36 20 595 3057

Máté Optika
Kedvezmény: 10%
Cím: 1076 Budapest, Thököly út 20.
Telefon: +36 1 321 3950

A Gumiszerviz
Kedvezmény: 10% a munkadíjból
értendő
Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20.
Garay Center -2 szint
Telefon: +36 20 951 5528
Web: www.agumiszerviz.hu

Széchenyi Kertvendéglő

KÖLYÖKPARK Játszóház

Kedvezmény: 30%

Kedvezmény: 20%
Cím: Árkád Bevásárlóközpont, Mammut 2.
Bevásárlóközpont, Pólus Center, Tesco Váci
út 1138 Gács u. 3., Sárkány Center
Web: www.kolyokpark.hu

Cím: 1146 Budapest, Állatkerti krt. 9-11.
Telefon: +36 30 906 1294
Web: www.szechenyietterem.hu

A képek illusztrációk.
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Digiműhely és Bolt Műszaki kisbolt és
Digitalizáló stúdió
Kedvezmény: 10% digitalizálásra vehető
igénybe
Cím: 1073 Budapest, Dob utca 82.
Telefon: +36 1 321 2115
Web: www.digimuhely.hu
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További elfogadóhelyek: www.erzsebetvaroskartya.hu/elfogadohelyek
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Látássérült roadshow Erzsébetvárosban
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Október 7-én, vasárnap –
a már 7 éves hagyománynak
megfelelően – Idősek napja
rendezvényt szervezett az
ERöMŰVHÁZ a Wesselényi
utcában. A rendezvény fővédnöke Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere volt.
A program az immár III.
alkalommal meghirdetett
erzsébetvárosi Idősek ki mit
tud?-ja vetélkedővel indult,
melyre ének és vers-próza
kategóriában jelentkezett
összesen 12 fő. A részvétel
feltétele volt az erzsébetvárosi
lakcím és a betöltött 60. életév.
Örömmel láttuk, hogy sok
családtag is eljött drukkolni
a versenyzőknek. A produkció
kat illusztris zsűri bírálta el:
Vattamány Zsolt polgármester volt a zsűrielnök, B. Tóth
Magda énekművész és Gencsev
Gábor színész, a Kacsóh

Horvát testvérvárosi napok

Pongrác Színház vezetője
voltak még a zsűri tagjai.
A szervezők mindkét kategóriában ajándékcsomaggal díjazták az első három helyezettet.
A zsűri az alábbi eredményt hirdette ki:
Ének kategória:
I. helyezett: Németi Pál
II. helyezett: Samu Józsefné
III. helyezett:
Nagyné Kovács Magdolna
Vers-próza kategória:
I. helyezett: Gera Gabriella
II. helyezett: Szöllősi Dávid
III. helyezett:
Borbély Mária Veronika
A Ki mit tud? eredményének
kihirdetése után – a szakemberek döntése alapján – jutalmazták a szervezők a Keressük Erzsébetváros legjobb

házi süteményét! elnevezésű
verseny nyertesét, Bartus
Ilonát is, aki hókocka nevű
süteményével nevezett. Ezt
az édességet az érdeklődők
2018. november 1-jétől tudják
megkóstolni a Klauzál téren
lévő Lúd cukrászdában.
A versenyeket követően
Vattamány Zsolt polgármes-

ter mondott ünnepi köszöntőt az idősek tiszteletére,
majd elkezdődött az ajándék operettműsor. A Kacsóh
Pongrác Színház művészei
Zerkovitz, egy zenés önéletrajz
címmel fergeteges hangulatot varázsoltak a színpadra,
amit a közönség többszöri
vastapssal jutalmazott.

Szeptember 20-án Erzsébetvárosba érkezett horvát testvérvárosunk delegációja:
Draženka Sila-Ljubenko, Károlyváros
Önkormányzata Igazgatási és Társadalmi Osztályának főosztályvezetője,
Irena Šegavić Čulig kulturális tanácsnok,
Marina Burić turisztikai igazgató, Ana
Župančić protokollvezető. A vendégek
elsőként Balatonmáriafürdőn tettek látogatást, megtekintették a nemrég felújított
önkormányzati üdülőt és a magyar tengert,
ennek apropóján felmerült a horvát fiatalok és idősek üdültetésének lehetősége.
Szeptember 21-én, pénteken, délelőtt a

Róth Miksa emlékházban tett látogatást a
delegáció, tagjai örömmel tekintették meg
a művész életművéről szóló erzsébetvárosi
kiállítást. Később Vattamány Zsolt polgármester fogadta a horvát meghívottakat
a Polgármesteri Hivatalban. Körbevezette
őket az épületben, bemutatta nekik a hivatal és a kerület működését, majd együtt
indultak a Klauzál Téri Vásárcsarnokba,
ahol éppen az erzsébetvárosi egészségnap
zajlott. Délután a K11-ben a Karlovac–
Erzsébetváros Testvérvárosi Napok rendezvény megnyitóján vettek részt a delegáltak,
amelyre 30 zenészt és művészt is meg-

hívtak. A 10 éves testvérvárosi kapcsolat
alkalmából rendezett eseményen megjelent
Ivan Busic horvát helyettes nagykövet is.
Vattamány Zsolt polgármester köszöntötte a vendégeket, és üdvözölte a sikeres
és folyamatosan bővülő együttműködést a
két város között. Az este folyamán Goran
Vranic fotóművész kiállítását is megnyitották. A tárlat Károlyvárost mutatja be,
annak rejtett értékein keresztül. Másnap
a horvát vendégek a 7. Kerületi Futó- és
Gyalogló Napon is részt vettek, nemcsak
látogatóként, hanem futóként is.
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Az idősek tiszteletére
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Teréz-napok

Bemutatkozik a Szent Erzsébet Rózsák Terei Egyesület

CIVIL SZFÉR A

A Szent Erzsébet Rózsák Terei Egyesület 1995 májusában alakult meg.
Céljaként vállalta az akkor még romos részleteket mutató,
műemlékké nyilvánított Rózsák terei templom felújításának ügyét is felvállaló Szent Erzsébet Plébániáért Alapítvány
alapítási céljainak támogatását. Az alapítvány legfőbb célja a
szent erzsébeti szellemiség jegyében a karitatív munka, s így az
egyesület is alapvetően ezt az alapítási célt támogatja, illetve
ennek révén a katolikus közösségi élet kialakításához járul
hozzá működésével. Szociálisan rászorulókat, magányos időseket, betegeket és fiatalokat igyekszik segíteni. A segítés több
formáját valósítja meg: pályázik, adományokat gyűjt, kulturális
és szabadidős programokat szervez a különféle korosztályok
számára, nyári táboroztatást valósít meg, szociálisan rászoruló
w w w. er z s eb e t varos . hu

fiatalok családalapításához, életkezdéséhez nyújt segítséget,
képzési formákat nyújt, nagycsaládosok életvitelében segít.
Kapcsolata szoros a Katolikus Karitász helyi csoportjával, a
helyi önkormányzattal.
Miután a Rózsák Tere Tér-Építő Egyesület 2018-ban beleolvadt a Szent Erzsébet Rózsák Terei Egyesületbe – a hivatalos
folyamat jelenleg zajlik –, a célok kiegészültek még a műemlékvédelem alatt álló Rózsák terei Szent Erzsébet-plébániatemplomhoz és annak környezetéhez kapcsolódó kulturális
tevékenység folytatásával, a kulturális örökség megóvásával,
valamint a műemlék- és környezetvédelemmel összefüggő feladatok ellátásával is. Az egyesület programjait, összejöveteleit
havi rendszerességgel szervezi. Az átalakult egyesület szeretné
megszólítani a fiatalabb korosztályokat is, hiszen az alaptagok
többsége az idősebb korosztályból való.
Er z s éb e t vá ros 201 8 . o k tób er 1 8 .

A Rózsák terén található
Brunszvik Óvoda 142. éves
fennállásának alkalmából
ismét megrendezte a Teréznapokat október 10. és 13.
között. A megnyitó rendezvény első kiemelt eseménye, a
Tisza Kálmánné-díjak átadása
szülők, gyermekek és a meghívott vendégek előtt zajlott. Az
elismerést két nyugalmazott
óvodapedagógus vehette át: Pék
Péterné és Sisa Jánosné, akiknek
Vattamány Zsolt polgármester
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adta át a díjakat. Ezt követően
a nagycsoportosok előadása
következett, majd Országhné
Kun Julianna óvodavezető
megnyitotta az Életképek című
fotókiállítást is. Az ünneplés még három napig tartott,
a programok között Levente
Péter műsora, az Égből pot�tyant mesék, színházi előadás,
kézműves délelőtt, táncház
és zárásként a Szülők-nevelők
bálja is szerepelt. Isten éltesse a
Brunszvik Teréz Óvodát!
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Az Alsóerdősori Bárdos
Lajos Általános Iskola és
Gimnázium 96 tanulója
számára felfokozott
várakozással telve kezdődött
az idei tanév. Nem csoda,
hiszen az erzsébetvárosi
önkormányzatnak
köszönhetően szeptember
27. és 30. között
jutalomkirándulás keretében
Horvátországba utazhattak.
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A kirándulás teljes költségét az önkormányzat finanszírozta, amely óriási lehetőség volt az iskola számára. Sok gyermek még soha nem járt Magyarország
határain kívül, és nem látta a tengert. Az utazókat Bencsik Katalin, az Erzsébetvárosi Horvát Önkormányzat elnöke is elkísérte, akinek hely- és nyelvismerete segítette a programok megvalósítását.
Az iskola már hagyományos jutalomkirándulásának célja, hogy a művészeti
csoportok tagjainak (énekkar, néptánccsoport) megköszönje egész éves áldozatos munkájukat, és ezzel példaként állítsa őket az egész iskolai közösség elé.
A kirándulás jó alkalom arra is, hogy a 12–18 éves diákok együttműködését,
kapcsolatait fejlesszük.
Az idei program másik célja az volt, hogy az iskola felvegye a kapcsolatot
Erzsébetváros testvérvárosa, Karlovac egyik iskolájával. Érkezéskor már ők
fogadták a csoportot, az utazók pedig kis műsorral kedveskedtek nekik.
Az ifjúsági üdülő Selcén, közvetlenül a tengerparton található, és kiváló
lehetőséget kínál a sportolásra, kirándulásra is. A jó időnek köszönhetően
az első nap fürdéssel és az esti előadás próbáival telt. A diákok ének- és tánc
produkciókkal léptek fel a szomszédos település, Crikvenica kikötőjének
központjában. A magyar népdalok, néptánc mellett horvát népdal is szerepelt
a műsorukban. A programot különlegessé tette, hogy az oda- és a visszautat
is sétahajóval tette meg a vidám gyereksereg. A magyar
turisták nagy ovációval fogadták a fellépőket. A fiatalok
kedvét az éppen akkor érkező bóra (tengerparti viharos
szél) sem tudta elvenni. A következő nap tengerparti
sétákkal, kirándulással, sportmérkőzésekkel telt el.
Hazafelé a diákok megtekintették a Karlovacban található édesvízi akváriumparkot, az Aquatikát is.
Szeretnénk élő cserekapcsolattá fejleszteni a találkozást, mely az iskola kapcsolatrendszerét gazdagítja,
illetve köszönetet szeretnénk mondani az erzsébetvárosi
önkormányzatnak, személy szerint Vattamány Zsolt
polgármester úrnak
ezért a fantasztikus
programlehetőségért.
Móri Árpádné, igazgató

Az aradi vértanúkra
emlékeztek
Az aradi vértanúk kivégzésének 169.
évfordulója alkalmából tartott megemlékezést Erzsébetváros vezetése
október 5-én a Klauzál téri kopjafánál. Az 1848‒49-es szabadságharc
végét jelentő világosi fegyverletétel
után a császári haditörvényszék ítélete
alapján Aradon ‒ felségsértés vádjával
‒ kivégezték a magyar honvédsereg
12 tábornokát és egy ezredesét, akik
a bukást követően kerültek osztrák
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Kerületi diákok Horvátországban
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Az önkormányzat nevében Vattamány Zsolt polgármester és dr. Vető Marietta alpolgármester
koszorúzott

fogságba: Aulich Lajost, Damjanich
Jánost, Dessewffy Arisztidet, Kiss
Ernőt, Knézich Károlyt, Lahner
Györgyöt, Lázár Vilmost, LeiningenWesterburg Károlyt, Nagysándor
Józsefet, Pöltenberg Ernőt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot és Vécsey
Károlyt. Október 6-a azóta is a
magyar nemzet gyásznapja, ilyenkor
egy nemzet emlékezik rájuk. Pesten

ezen a napon végezték ki Batthyány
Lajos miniszterelnököt, akit csak
1870. június 9-én temethettek el
nyilvános tiszteletadással, mauzóleumában. Az ünnepi műsort a Baross
Gábor Általános Iskola növendékei
adták, majd a polgármester mondott
beszédet. Ezt követően a megemlékezők főhajtással, koszorúkkal és
gyertyagyújtással tisztelegtek az aradi
vértanúk emléke előtt.
„A magyar szabadság és függetlenség
eszménye ma is az építkezés, az alkotás és az értékteremtés eszménye. Meg

kell tanulnunk megőrizni vagy éppen
újjáteremteni, új köntösbe öltöztetni,
megtöbbszörözni azokat az értékeket, melyeket gyermekeink, unokáink örökségéül hagyhatunk. A közös
akaratban ugyanis hatalmas erő rejlik.
Sem az egyén, sem pedig egy kívülálló
hatalom nem tudja megváltoztatni
a körülötte lévő világot. Változtatni
csak közösen, egymásra támaszkodva,
egymásból erőt merítve lehet. Ez október 6-a időtálló üzenete” – mondta el
ünnepi beszédében Vattamány Zsolt
polgármester.

A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitánysága nevében Csintalan Pál rendőralezredes-kapitányság
vezető és Fehér István rendőralezredes-hivatalvezető helyezte el a megemlékezés virágait

A Baross iskola diákjainak ünnepi műsora
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Zalán János:
Meg kell tanulnunk
egymást észrevenni!
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Azoknak a nehéz sorsú és
halmozottan hátrányos
helyzetű fiataloknak is
szeretné megmutatni az előadásaikat Zalán János,
a Pesti Magyar Színház
igazgatója, akik ritkán vagy
egyáltalán nem juthatnának el a színházba anyagi
segítség nélkül. A direktor
2015 januárja óta igazgatja
a színházat, most pedig
egyedüliként pályázott a
vezetői posztra. Lapunknak
személyes missziójáról, az
erzsébetvárosiság fontosságáról mesélt, és azt is elárulta, honnan kap segítséget,
hogy hitelesen tudjon szólni
a mai kamaszokhoz.

Az, hogy nem akadt kihívója,
hiszen egyedüli pályázóként
indult el az igazgatói posztért,
egyfajta visszaigazolás is, hogy
talán nem csinálja rosszul. Van
azért ilyenkor is izgalom?
Természetesen, hiszen a kollégáimmal azon dolgozunk, hogy a színházat visszahelyezzük a hazai színházi
világ és a kulturális élet étlapjára. Ez
egy nagyon profi csapat munkájának
az eredménye. Az elmúlt időszakban 47 százalékosról 86 százalékosra
emeltük a látogatottságot, 110 ezer
néző érkezett a Pesti Magyar Színházba, de lesz még feladatunk bőven.
Sikerült megfelelni a szakmai
kihívásoknak?
Remélem. A fókuszt az ifjúsági
színház megteremtésére helyeztük, a
jövőben pedig még szélesebbre tárjuk
az ajtót: szeretnénk a nehéz sorsú,
a halmozottan hátrányos helyzetű és
a kihívással élő gyerekek és fiatalok
számára is megteremteni a színházba
járás lehetőségét. Ezt nem tudjuk
egyedül. Ehhez szükségünk van plusz
forrásokra, a fenntartónk támogatására. A színház nem költséghatékony
intézmény, és a megcélzottak jövedelme nem színházjegy-barát.

Az ifjúság nevelése,
élményhez juttatása
mégis nagyon fontos
feladatunk, belőlük
lesz a jövő színházértő
közönsége.
w w w. er z s eb e t varos . hu

Mennyit változott a generációs
kommunikáció az utóbbi évek
ben? Nehéz a kamaszokhoz az ő
nyelvükön szólni?
Ma már az interneten informálódnak, rengeteg ingert képesek befogadni. Nem lehet kiszúrni a szemüket néhány látványosnak szánt
díszletelemmel. Ez a generáció képi
fogyasztó is, erre reagálnia kell a
színháznak. A világítástechnika,
a ritmusváltás legalább olyan fontos,
mint maga a történet, amit elmesélünk. Nekem van egy 12 és egy
15 éves lányom, ők az én személyes
„lakmuszpapírjaim”, rajtuk keresztül tanulom ennek a generációnak
az ízlését és az anyanyelvét.
A Pesti Magyar Színház nevé
hez kötődik az az úttörő vállal
kozás is, hogy az előadásaikat
audionarrációval és jelnyelvi
tolmácsolásban is élvezni lehet,
az országban talán egyedüli
ként. Más színházakból nem
érkezett még érdeklődés a mód
szer iránt?
Bármikor örömmel, ingyen és
bérmentve megosztjuk kollégáinkkal a tapasztalatainkat, és szívesen
segítünk abban is, hogy miképpen lehet mindezt megcsinálni.
250 előadással a hátunk mögött
bőven van tapasztalatunk. Afféle
személyes misszióm is, hogy minden ember számára elérhető legyen
a színház. Hiszek az integrációban,
annak az erejében, hogy ha látó és
gyengén látó vagy vak gyerekek
együtt néznek meg egy előadást,
akkor természetesnek fogják érezni
Er z s éb e t vá ros 201 8 . o k tób er 1 8 .

Portré

Portré

Újraválasztották a Magyar Színház igazgatóját
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egymás jelenlétét a színházon kívül is. Az iskolában,
a leendő munkahelyükön, a családjukban. Akkor nem
izolálni akarják majd a sérülteket, nem megszabadulni
akarnak majd tőlük, hanem természetesen elfogadják
egymást: a sérülteket az épek, és fordítva is. A sérültek
sem fognak félni az épek közelségétől. Meg kell tanulnunk egymásra reagálni. Az alapvető kérdés mindig az,
hogy mit látok én? A következő pedig az, hogy a valóságot
látom-e, és innen már csak egy lépés, hogy vajon más is
azt látja-e, amit én? Az igazságkeresés a kulcs az életben,
de egy idő után, ha mindezt végiggondoljuk, rájövünk,
hogy nem csak egyféle igazság létezik. Attól, hogy nem
egyet gondolunk, nem ugyanúgy látjuk a körülöttünk
zajló történeteket, még beszélgethetünk, mert van miről
beszélnünk, és már el is indult közöttünk a párbeszéd.
Mennyire fontos a közönséggel való párbeszéd?
Mennyire fontos a színház életében az erzsébet
városiság?
Nagyon. Mi itt vagyunk, itt vannak a gyökereink, itt van
múltunk, a történelmünk, itt emlékeznek ránk. Az erzsébetvárosiak 10 százalék kedvezménnyel látogathatják
előadásainkat, de fontosak nekünk a színházon kívüli
találkozási lehetőségek, közönségtalálkozók is. Magunkénak érezzük Erzsébetvárost, és reméljük, Erzsébetváros
is a magáénak érez bennünket. Mi nem Pesti Broadway
vagy körúti színház vagyunk, hanem egy nagy betonkocka
Er z s éb e t vá r os 201 8 . o k tób er 1 8 .

a VII. kerületben, és komolyan hisszük, hogy az erzsébetvárosi családoknak fontos ez a színházi élménydoboz.
Ön eredetileg színészként végzett. Saját színházi
tapasztalatai segítik abban, hogy most egy egész
rendszert irányít?

Nem feltétlenül kell színésznek lenni
ahhoz, hogy egy ilyen típusú intézményt vezessen az ember, de jól jön,
hogy képes vagyok együtt lélegezni
a társulattal.
A színházakban megszerzett színészi tapasztalataim miatt
tudom, hogy milyen kihívásokkal néznek szembe a kollégáim, és mi zajlik az alkotókban egy-egy próbafolyamat során. Nyilván emiatt türelmetlenebb és dühösebb
is vagyok arra, aki nem végzi el időben a munkáját, vagy
spórol az energiáival.
Nem hiányzik önnek a színpad?
Rengeteget álltam már ott, számos szerepet eljátszottam.
Most inkább a rendezés, az audionarráció érdekel, és az
egész színház maga. Azok a feladatok, amelyeket a következő időszakra a Magyarban kitűztünk magunk elé.
w w w. er z s eb e t var os . hu

Épül Erzsébetváros
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Október elején elkészült a Dob utca
Erzsébet körút–Rottenbiller utca
közötti szakaszának átfogó felújítása.
A rekonstrukció során a járdák aszfaltburkolatát elbontották, így lehetővé
vált a beton alapréteg felújítása is, ami
biztosítja a járda hosszú élettartamát.
Ennek során a túl nagy oldalirányú
lejtéssel rendelkező járdaszakaszokat
is korrigálták, amelynek főképp az
őszi-téli csúszós útviszonyok között
van jelentősége. Az évtizedes használat
során tönkrement közműszerelvényfedeleket, aknafedlapokat is szükség
szerint kicserélték vagy szintbe helyezték. A járdák szegélyének felújítása
során a meglévő gránit szegélyeket
rekonstruálták vágással és csiszolt
élkiképzéssel. A munkálatok során a
nagyobb forgalmú útkereszteződésekben, mint például a Dob utca–Izabella
utca kereszteződésében, a biztonságos
gyalogosforgalmat elősegítő átépíté-

A Jobbágy utcában még tartanak a munkálatok

A Peterdy utca páros oldalának
felújítása október közepére készült el

sek történtek. A gyalogosok által az
úttesten megtett távolság csökkentése
céljából járdafüleket alakítottak ki,
ezeknek köszönhetően már csak a
tényleges gépkocsiforgalommal érin-

A Dob utca is megújult

ÉPÜL ERZSÉBET VÁROS!
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közötti szakaszának rekonstrukciója,
melyet a Dob utca most átadott szakaszánál is alkalmazott műszaki tartalommal valósítanak meg. A Peterdy
utca esetében az utca páros oldalán a
munkálatok már be is fejeződtek, itt
a félpályás lezárásnak, illetve felújításnak köszönhetően biztosítható a folyamatos forgalom.
A Jobbágy utca esetében a meglévő
bazalt nagykockakő burkolat bontása,
tett útszakaszon kell a gyalogosoknak
az úttesten átkelniük. A Dob utcai
iskola előtti szakaszon forgalomcsillapító átépítést végeztek, ahol szintkülönbség és az úttesten elhelyezett
figyelemfelhívó piktogramok, táblák
figyelmeztetik majd az autóval közlekedőket a gyermekekre. A felújítás
szakaszosan, váltakozó oldalakon
történt, így biztosították a járműforgalmat. A közfeladatot ellátó járművek természetesen használni tudták
az utcát, ahogy a gyalogos közlekedés
is folyamatos lehetett. Erzsébetváros önkormányzata a kivitelezőkkel
közösen ezúton is köszöni a tisztelt
erzsébetvárosi lakosság megértését
az esetleges fennakadások, kellemetlenségek miatt.
Az idei évben további útszakaszok
felújítását is megkezdték, folyamatban
van a Jobbágy utca és a Peterdy utca
Murányi utca–Dózsa György utca

Modernizálták
a Dobsuli fűtési
rendszerét is

Várhatóan még 2018-ban befejeződik a Jobbágy utca rekonstrukciója

tóan még ebben az évben befejezik,
a felújítással összefüggő kényelmetlenségek miatt az önkormányzat ezúton is
a lakosság türelmét és megértését kéri!
Ahogy arról már korábbi lapszámunkban beszámoltunk, megkezdődött a Dob utcából megközelíthető 15-ös tömb területén a közpark
kialakítása. Jelenleg már a növényeket
ültetik ki, várhatóan november végén
adják át a parkot. Az itt kikapcsolódni
vágyó lakosok kényelmét fogja szolgálni a létesítendő párakapu, amelynek megépítése szintén megkezdődött.
A parkban a közbiztonság és a köz
rend fenntartása érdekében térfigyelő

VÁROSFEJLESZTÉS
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majd az új pályaszerkezet építése miatt
szakaszos lezárásokkal, ideiglenesen
zsákutcává való minősítéssel, megváltozott forgalmi renddel biztosítható
a közlekedés. A munkálatokat várha-
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A Dob utca 86. szám alatti orvosi
ügyelet épületének felújítása júliusban
kezdődött, október végére várható
a befejezése. A munkálatok során
az erzsébetvárosi és terézvárosi lakosság ügyeleti ellátását biztosító rendelő
teljes belső korszerűsítését elvégzik.
Ennek része a külső nyílászárók cseréje a homlokzat szükséges felújításával, és új burkolatokat is elhelyeznek. A rendelő teljes épületgépészeti
felújítása is megvalósul, ezzel egyrészt
az érkező betegek ellátása is korszerű
körülmények között történhet, illetve
az ügyeletet adó dolgozók elhelyezése
is kényelmesebbé válhat.
w w w. er z s eb e t var os . hu

Erzsébet Terv

Erzsébet Terv

Ütemezés szerint haladnak
a kerületi fejlesztések

kamerákat helyeznek majd el, ezek
alapkiépítését is elvégezték már.
Erzsébetváros vezetése az elmúlt
évek során minden kerületi közintézményben jelentős korszerűsítést
végzett. Következőként a Dob utcai
kéttannyelvű iskola fűtési hálózatának
és 11 tantermének felújítását kezdték
meg. A munkálatok során az épület
teljes fűtési hálózatát modernizálták,
az új radiátoroknak, csővezetékeknek,
elzáróknak köszönhetően így az iskola
fűtése tantermenként szabályozhatóvá
vált, ami jelentős energiamegtakarítást
eredményezhet. Összesen 11 tanteremben a régi, már nem felújítható parkettás padlóburkolatot kicserélték, ezeknek
a tantermeknek a festése is megtörtént.
A felújítások október elejére befejeződtek, a műszaki átadás október második
felében fog megtörténni, a fűtési szezon
pedig a hidegebb idő beköszöntével el
is kezdődött az iskolában.
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A zene üzenete
Az ERöMŰVHÁZ évadnyitó
eseménye volt a zene
világnapjára összeállított koncertsorozat,
az ERöMŰVHÁZ-ban,
a K11-ben és a Róth Miksa
Emlékházban hallgathatott meg a közönség
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szeptember 28. és 30. között.

A 100 Tagú Cigányzenekar nyílt próbája az ERöMŰVHÁZ-ban

Szombaton az U.F.O. a K11 kapualjában funk, hiphop és jazz improvizációkkal
várta a közönséget, majd a Bognár Szilvia Quartet akusztikus világzenei estje
következett, amelyen a magyar, bolgár és görög daloknak jazzbőgő, cimbalom,
kalimba és indiai ütőhangszerek adtak meglepően izgalmas zenei hátteret.
A zenéről az Underground Funk Orchestra gondoskodott

Bánóczi Bea slam poetry előadása

Magyarul a slam is nehezebb
Interjú Mészáros Péter országos slam-bajnokkal
Talán nem egyértelmű, hogy a zene
világnapján a költészet kerüljön középpontba, de az ERöMŰVHÁZ szeptember 28-án tartott slam poetry előadásán
az Underground Funk Orchestra kíséretében a hazai szabad költészeti műfaj
három fiatal nagyágyúja lépett fel. Közülük az elmúlt két év országos első helyezett, a tavalyi Európa-bajnokság 5. helyezett és közönségdíjas, többszörös Slam
Poetry Budapest Klub győztes Mészáros
Péterrel, Mészivel beszélgettünk.
Mi az a slam?
A slam poetry egy modern, performatív
költészeti irányzat, amely leginkább
szóban és leggyakrabban élőben hatásos. Sokan, sokféle módon próbáltuk
már definiálni, több-kevesebb sikerrel,
hiszen annyi slam, annyiféle megoldás,
performansz, stílus létezik. Ami mindegyiket összeköti, az a színpad és a vágy,
hogy hassunk a közönségre.
Ön hogyan találkozott vele?
2010-ben, Szegeden, bátyám egyik jó
barátja elhívott egy fellépésre, amit
valami pincehelyiségben szerveztek.
Az még nem teljesen slam volt, csupán
egy feltupírozott felolvasóest, de utána én
is belefogtam a szegedi slamek szervezésébe, és 2012-ben megszerveztem az első,
hivatalos szabályokkal rendelkező havi
klubot (pontozás, zsűri, időkorlát stb.).
Gyakorló költőként hogyan látja:
ha eddig még nem is jelentette
meg a verseit, mi a különbség a két
műfaj között?
Régebben volt egy kis felháborodás az
irodalmi szcénán belül, hogy „tönkre-
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A világ legjobb ütőhangszeres előadóművésze a Róth Miksa Emlékházban
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neki. Ezután a színpadon való elmondása segíthet a probléma elengedésében,
hiszen néha idegen embereknek a legkönnyebb megnyílni. Persze a slam nem
helyettesít egy hagyományos terápiát, de
jó kiindulópont, hogy szembenézzünk
a minket foglalkoztató problémákkal.

tesszük” az irodalmat, „eltrendiesítjük”,
és nincs mögötte igazi tartalom. Aztán
egy idő után kiderült, hogy ez is olyan,
mint az összes többi önkifejezési forma:
vannak jobb és rosszabb előadók, ahogy
jobb és rosszabb költők is a palettán. Mi
is problémázhatnánk, hogy „hé, a kiadott
verses kötetek több mint fele értelmetlen, panelokat és kliséhegyeket halmozó
önfényezés”, de inkább fókuszálunk az
igazán jó alkotásokra, hogy tanuljunk és
fejlődjünk általuk.
A slamet egyik interjújában egy
fajta beszédterápiaként jellemezte.
Kiknek ajánlaná? Hogyan segít
„beszélni”, feldolgozni, megosztani
másokkal a napi tapasztalatokat?
Az az aktus, hogy megírunk egy számunkra fontos, égető problémát, már
segít abban, hogy sűrítsük, összefoglaljuk és új értelmezési keretet adjunk

A tavalyi Európa-bajnokságot, ahol
ötödik helyezést ért el, Brüsszel
ben tartották. Ott angol nyelven
mutatkozott be. Hogyan alkot az
egyik, illetve a másik nyelven?
Angolul sokkal könnyebb alkotni,
valószínűleg azért, mert az angol nyelv
nagyon alkalmas a slamre. Azonnali, érthető, erős, feszes nyelv, míg a magyarban
annyi többletjelentéssel, nyelvi, stilisztikai, ritmikai eszközzel tudunk élni, hogy
ember legyen a talpán, aki mesterien űzi.
A slam alapvetően közösségi műfaj.
Ön aktív közösségteremtő munkát
is vállal, pl. a szegedi és a tágabb
régiós slam platformok létrehozásá
val, szervezésével, képviseletével.
Miért tartja ezt fontosnak?
A slam nemcsak egy műfaj, hanem
nagyon erős a közösségi, mozgalmi
jellege is van. Kiválóan alkalmas arra,
hogy bekapcsoljon az országos kulturális körforgásba olyan tehetséges alkotókat, akiknek sokszor nincs lehetőségük
otthoni platformon megcsillogtatni a
tudásukat. A régió fogja kitermelni a
következő alkotói generációt, amelynek
a stilisztikai, szervezeti alapjait nekünk
kell lefektetnünk. A slam összeköt minket, és országhatárokon is átível: a segítségével tudtam bejárni a Kárpát-medence
magyarlakta városait.
w w w. er z s eb e t var os . hu

Kultúra

Kultúra

amit három helyszínen,

A műsort úgy állították össze, hogy minden korosztály megtalálja a neki
tetsző programot. A koncertek legtöbbje ingyenesen vagy jelképes összegért
volt látogatható.
A fellépők nem feltétlenül kapcsolódtak Erzsébetvároshoz, de a munkásságuk igen. Az ERöMŰVHÁZ munkatársai régóta szerették volna, ha
a kerületben űzött mesterségeket méltó közegben mutathatják be. Ennek
egyik állomása volt Héjja János hangszerkészítő fellépése, aki a Héjja
Csellóegyüttes közreműködésével avatta be az érdeklődőket a hangszerek
tökéletes hangzásának rejtelmeibe. A 100 Tagú Cigányzenekar nyílt próbát tartott, a magyar slam poetry meghatározó egyéniségei: Bárány Bence,
Bánóczi Bea és a többszörös magyar költőbajnok, Mészáros Péter pedig
a budapesti utcák közönségét évek óta nagy sikerrel szórakoztató Under
ground Funk Orchestra kíséretében adtak koncertet.

Vasárnap a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházban egy újabb
kuriózumnak mondható programmal zárult a háromnapos
eseménysorozat. Az emlékház – a legjelentősebb magyar ólomüveg-készítő mester egykori otthona és műhelye – önmagában is
megér egy látogatást, ezúttal azonban A világ legjobb ütőhangszeres előadóművésze díjjal kitüntetett Horváth Kornél zenélt
ritkán hallható hangszereken a színpompás üvegcsodák között.
Yehudi Menuhin hegedűművész és karmester szándéka a
zene világnapjának megalapításával az volt, hogy ezen a napon
mindenki számára elérhetővé és átélhetővé váljon a zene csodája. Az ERöMŰVHÁZ, a K11 és a Róth Miksa Emlékház
összefogásában rendezett eseménysorozaton ez maradéktalanul
megvalósult.
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A lakosság hangulatáról
az illetékes pártszervek
tudósították a pártvezetés
megfelelő fórumait. Az alábbiakban az 1988-ból való,
VII. kerületi információs
és hangulatjelentésekből
szemezgetünk.
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A VII. kerületi pártszervek még
1988 októberében és novemberében
is ugyanúgy monitorozták a kerületi
lakosság „hangulatát”, mint a pártállam kiépülése idején. Bár januárban
még egy jelentés végén örömmel említették, hogy „általános helyeslést váltott ki”, hogy nyolc év után „hazánk
részt vesz az ez évi nyári olimpiai
játékokon”, az év hangulatjelentéseit
a gazdasági, kül- és belpolitikai változások határozták meg.
Az 1988. év gazdasági „újítása”
a személyi jövedelemadó-rendszernek
a lakosság számára is láthatóvá tétele
volt, és a kerület lakossága a bevezetést elhamarkodottnak, rosszul előkészített lépésnek tartotta, és aggódtak
amiatt, hogy a nagy adóterhektől
félve sok kisiparos és kiskereskedő
visszaadta működési engedélyét, mert
látták, hogy a lakosság igényeinek
kielégítésében tevékenységük „nem
nélkülözhető”. A véleményadó személyek megfogalmazták azt az adórendszerrel szembeni kritikát is, hogy „az
adók erős progresszivitása miatt, aki

többet dolgozik, relatíve annál ros�szabbul keres”.
A kerület lakói 1988 októberében elégedetlenségüket fejezték ki
a vártnál nagyobb áremelkedés és
reálbércsökkenés miatt is, hiszen
az élelmiszerek árának emelkedését
húsz százalékra prognosztizálták.
„A dolgozó ember úgy érzi, mindent
megtett a termékszerkezet-váltás, a
kibontakozás érdekében. Sokan megfogalmazzák: 12–14 órás, az eredeti
tőkefelhalmozás időszakában szokásban volt hosszúságú munkanapokat
teljesítenek, majdnem olyan nehéz
munkakörülmények között, mint
jelzett időszakban. Az hogy az ország
mégis nehéz körülmények között él,
a korábbi vezetés hibája is. A bűnökért egy egész ország fizet, miközben
a helyzet kialakulásáért leginkább
felelősek olcsó állami szolgáltatásokat, aligha kiérdemelt kiváltságokat
és a mindennapi emberekhez képest
óriási nyugdíjakat élveznek.” Felvetették továbbá azt is, milyen erkölcsi és
politikai alapon élveznek magasabb
nyugdíjat a felsőbb állami funkciót
betöltő vezetők: „érdemeik szerint
aligha, hiszen ha valakik, ők felelősek azért, hogy a szocializmus építése
44. évében költségvetési hiányról,
kibontakozási programról, gazdasági
kényszerpályákról stb. kell beszélni.”
Egyúttal a rendszer igazi vesztesei is
megjelentek a jelentésekben: a „BKV
forgalmi dolgozói jelezték: szívszorító látvány, hogy hajnalonként idős
emberek az utcai kukákban, konténerekben keresgélnek.”
A külpolitikában a közvéleményt
a peresztrojka még, a hegyi-karabahi
háború már, az amerikai elnökválasztás ismét, de leginkább a jugoszláviai események és a magyar–román
viszony foglalkoztatta. „A koszovói
szerb hegemóniára való törekvés
sokak szerint azért sem jogos, mert
Er z s éb e t vá ros 201 8 . o k tób er 1 8 .
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Hangulatjelentések
30 évvel ezelőttről
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Fotók: Fortepan

ott történelmileg kialakult albán többség van.”
Egyértelműen negatív volt Nicolae
Ceaușescu személyének megítélése,
valamint a 70. születésnapjára adományozott Lenin-rend. A helyi párttagok ezt „a kitüntetés devalválódásának” tekintették. A jelentés elemzője
szerint ez csak „politikai fogás” volt,
és „még mindig jobb, mint eltaszítani, mint egy »láncos kutyát«”.
A román atomfenyegetésről nyilvánosságra került kijelentést „néhány
pártszervezetünkben úgy ítélték meg,
mint egy megalomániás, szenilis,
paranoiás vénember agyszüleményét
[…]”. Egyértelműen csalódásként
tekintettek viszont Grósz Károly
aradi csúcstalálkozójára. A román
pártvezér moszkvai fogadtatásával
kapcsolatban pedig olyan – korábban
elképzelhetetlennek tartott – véleményt is rögzítettek a párttagságtól,
hogy „embert barátjáról”. „Széleskörű
vélemény: a magyar vezetőknek már
sokkal korábban úgy kellett volna
tárgyalniuk a bukaresti vezetőkkel,
hogy a felháborító eseményekre ne
kerülhessen sor. Szélsőséges megnyiEr z s éb e t vá r os 201 8 . o k tób er 1 8 .

latkozások a hitleri fajgyűlölethez,
népirtó politikához is hasonlítják
a romániai eseményeket.”
Az év júliusában a csehszlovákiai és a lengyel ellenzék találkozott
a lengyel határon, ezért talán nem
meglepő, hogy a véleményalkotók
a két ellenzéki tábort együtt emlegették: „A kerületekben élők, dolgozók
érdeklődnek a lengyel és a csehszlovák események iránt.” Az októberben
többször elfojtott cseh tüntetések is
megjelentek a hangulatjelentésekben:
„Visszatetszést váltott ki pedagógusaink körében a csehszlovák rendőrség
brutális fellépése a prágai tüntetőkkel
szemben.”
Természetesen egész évben téma
volt a magyar „alternatív mozgalmak”
tevékenysége. A március 15-i eseményekkel kapcsolatban különösen a
Március 15. téren osztogatott Demokrata röpcédulájával és a tüntető tömeg
vonulásával, illetve a szónokokkal és
az elhangzott jelszavakkal foglalkoztak. A legkeményebb kritikája ennek
a napnak a Bem-szobornál történt
eseményekkel kapcsolatban volt, ahol
„Pákh Tibor mondott hosszadalmas és

uszító jellegű, szovjetellenes beszédet,
amelyet közbekiáltásokkal megzavartak, s a tömeg többsége lehurrogta.
Az itteni megmozdulás végül is nem
érte el célját.” Az október 6-i, az
aradi vértanúk emlékére a Batthyány
örökmécsesnél történt megemlékezésről szóló tudósításokkal kapcsolatos
vélemény pedig az volt, hogy a sajtómegjelenés tekintetében az alternatív
szervezetek kerültek előnybe. A párttagság nagyobb része egyetértett az
október 23-i tüntetés betiltásával, de
nem értett egyet a november 15-i,
a brassói munkásfelkelés első évfordulójára szervezett tüntetés betiltásával
és feloszlatásával.
Ebben az évben már nagy vis�szatetszést váltottak ki a nyilvánosságra került korrupciós botrányok, és
„sokan kíváncsian” várták, „hogy fény
derüljön Meggyesi Péter szerepére
a Lóránt utcai telek-panamában, és azt
is, ki, hogyan, mikor fogja kártalanítani az ügyben kárvallott lakosságot”.
Egyúttal a fasori gimnázium „megnyitásának” tervét „történelmi igazság
tételnek” tekintették.
Rácz Attila
w w w. er z s eb e t var os . hu
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A délelőtti esős idő és a
hirtelen jött 14 fokos őszies
időjárás sem tántorította
el a mozogni vágyókat,
2490-en vettek részt
a 7. Kerületi Futó- és
Gyaloglónapon.

A futónap délelőttje igencsak barátságtalanul indult, a reggeli 17 fokot
a viharos szél gyorsan elfújta, áztató
esőt és 12 fokos délelőttöt hozott a
helyébe. Mire az esemény előkészületei befejeződtek, az eső is elállt, a
hőmérséklet is 14 fokra emelkedett.
A városligeti Versenyközpont 14
órától várta a futókat. Aki szurkolóként, kísérőként vagy nagyon
korán érkezett, a Budai XI. Sportegyesület, Erzsébetváros és a BKV

standjánál múlathatta az időt.
A sportegyesület idén is komplex állapotfelméréssel, erőnléti
és egyéb egészségügyi tesztekkel várta az érdeklődőket, akik
testzsírszázalékukról, általános
erőnlétükről, hajlékonyságukról,
fittségükről, immunrendszerük
állapotáról és egyebekről kaphattak
tájékoztatást. A legkisebbek a gyermek-foglalkoztatóban találhattak
programot maguknak.
Az esemény forgatókönyve egységes sorminta szerint zajlott, Szalka
Andi, a Gilda Max edzője által
w w w. er z s eb e t varos . hu

irányított bemelegítést egy futás,
majd eredményhirdetés követte.
Ezután újabb bemelegítés, futás és
így tovább...
Erzsébetváros mellé az idén 50
éves BKV is csatlakozott az eseményhez, így a korábban megszokott 3x1507 méteres váltó távja is
változott, idén egy kicsit többet,
1968 métert kellett futni fejenként, ezzel is ünnepelve a közlekedési vállalat 50 éves jubileumát.

ros ajándékcsomagjával díjaztuk. A váltóban indulók között
kisorsoltunk egy kerékpárt is,
a szerencsés nyertes Kanabé
Emese lett.
Ezután következett az 1507
méteres futás és gyaloglás, itt
a hölgyek közül Zsámár Anna,
a férfiak mezőnyéből Szentkúti Péter szakította át elsőként
a célszalagot. A több mint 1500
iskolai résztvevő nagy része ezen
a távon állt rajthoz, így a közöttük meghirdetett mozgósítási
verseny eredményhirdetésére
is ekkor került sor. A legtöbb
futót, 623 főt az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános
Iskola mozgatta meg, őket
követte a Baross Gábor Általános Iskola 444 futóval, majd az
Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium 248
nevezővel. Mindhárom iskola
a 7. kerületből érkezett. Ők
100–70–30 ezer forint értékű

Eredmények
3×1968 méter BKV-váltó
Női váltók:
1. K
 is-Csirkék (Peiker Panna,
Gubás Fanni, Peiker Csenge)
2. P
 EGAZUS ANGEL’S (Zsámár Anna,
Kővári Blanka, Lengyel Izett)
3. Charlie’s Angels (Szabó Enikő, Fülöp
Annamária, Molnár Nóra)
Férfi váltók:
1. M
 ozgólépcső (Csomai-Kürtössy
Roland Norbert, Németh Attila,
Csomai-Kürtössy Roland Norbert)
2. J ampik (Kovács Botond, Kiss Bence,
Kiss Bálint)
3. GáborTeam (Karámos András,
Mészáros Tamás, Várnai Krisztián)
1507 méter futás
Nők:
1. Zsámár Anna (Szentendre) 05:32
2. Kiss Virág (Budapest) 05:45
3. Halászy Tamara (Szada) 05:44
Férfiak:
1. Szentkúti Péter (Lukácsháza) 04:58
2. Szabó Dorián (Budapest) 04:59
3. Zeller Zsolt (Szigetszentmiklós) 05:04

A versenyszámban több BKV-s
csapat is indult, a futókat a cég
elnök-vezérigazgatója, Bolla Tibor
indította el, majd az egyik csapat
harmadik futójaként ő is teljesítette a távot. Az abszolút első
helyet a Mozgólépcső nevű csapat
nyerte, alig több mint 20 perc alatt
teljesítve a 3 kört. A hölgyek versenyében a Kis-Csirkék nyertek, idejük 21:48 perc. A női/férfi csapatok
1–3. helyezettjeit éremmel, a BKV
jóvoltából egy ajándékcsomaggal,
valamint Spuri Futóbolt vásárlási
utalvánnyal, ezenkívül ErzsébetváEr z s éb e t vá ros 201 8 . o k tób er 1 8 .

sportszervásárlási lehetőséget
nyertek, de Erzsébetváros jóvoltából a többi iskola sem távozott
üres kézzel.
Az 5007 méteres futás rajtja
előtt a hagyományoknak megfelelően kisorsoltuk a kerékpárt, a szerencsés nyertes Tisza
Viktória lett. A táv résztvevői
már kicsit melegebb időben,
15 fokban rajtoltak el. A férfiak
mezőnyében a leggyorsabbak
bőven 20 percen belül értek
célba, a hölgyek mezőnyében
20:55 perc lett a legjobb idő.
A korábbi évekhez hasonlóan
idén is futott a kerületi polgármester, Vattamány Zsolt, aki
szerint a növekvő létszámból
látszik, hogy a kerületben élők –
különösen a családok – nagyon
megkedvelték az elmúlt évek
alatt a kerületi futóünnepet.
„Az emberek várják, kérdezgetik,
lesz-e, terveznek vele” – mondta
a polgármester.

5007 méter futás
Nők:
Halászy Tamara (Szada) 20:55
Veleczki Viktória (Budapest) 21:43
Fehér-Salánki Teodóra (Budapest) 21:49
Férfiak:
Beda Szabolcs (Budapest) 17:28
Fekete Balázs Imre (Szentendre) 17:43
Nagy Richárd (Budapest) 17:46
Er z s éb e t vá r os 201 8 . o k tób er 1 8 .
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Sport

Sport

Megmozgatta
Erzsébetvárost
a kerületi futónap
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A VII. kerületben működő – a kerületi önkormányzat és Erzsébetváros
Rendészeti Igazgatósága által üzemeltetett – térfigyelő rendszer már
számos alkalommal bizonyította, hogy
hatékony eszköz a bűncselekmények
és szabálysértések megelőzése és megszakítása terén. A Damjanich utcai
központban közterület-felügyelők és
rendőrök együtt teljesítenek szolgálatot a hét minden napján 24 órában.
Az együttműködés és a térfigyelő
kamerák hatékonyságának köszönhetően derítették fel a rendőrök az alábbi
két bűncselekményt:
Egy 41 éves férfi még ez év augusztusában szabályos ámokfutást
rendezett Erzsébetváros utcáin, de
a szemtanúkat megbotránkoztató
és megrémisztő magatartásának a
térfigyelő kameráknak köszönhetően
a kerületi rendőrök gyorsan véget
vetettek.
A férfi először egy Bethlen Gábor
utcai társasház földszinti lakásának
ajtaját kezdte rúgni és ököllel ütni,
majd a ház postaládáit rongálta meg.
Ezután kiment az utcára, ahol szalad-

„B” típusú pályázati kiírás felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára

az Emberi Erőforrá sok MiBudapest Főváros VII. Kerület Erzsébet város Önkormányzata
yrendelet alapján ezennel
nisztériu mával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormán
ányzati Ösztönd íjpályázatot
kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkorm

gált és kiabált, lelépett az úttestre, és
ezután a gyalogosokat zaklatta, majd
szeméremsértő módon viselkedett.
Mindez még nem volt elég: a
garázda férfi odalépett egy földön
magatehetetlenül fekvő ittas emberhez, átkutatta annak ruháját, és elvette
a mobiltelefonját.
A térfigyelő központban dolgozók
ekkor már figyelemmel kísérték a
férfi tevékenységét, és riasztották a
közterületi járőrszolgálatot. A perceken belül a helyszínre érkező rendőrök elfogták az elkövetőt, aki ellen
kifosztás, garázdaság és szeméremsértés miatt indult eljárás. A gyanúsítottat a bíróság előzetes letartóztatásba
helyezte.
Ugyanazon az augusztusi éjszakán
az István utcában egy 29 éves férfi egy

italosüveget dobott egy parkoló autó
hátsó szélvédőjéhez, melynek következtében azon futball-labda nagyságú
lyuk keletkezett.

A pályázat célja
íjrendszer (a továbbia kban:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztönd
érdekében a hátrányos helyzemtés
esélytere
az
célja
r)
íjrendsze
Ösztönd
ca
Bursa Hungari
ének támogatása. A Bursa
részvétel
való
tásban
felsőokta
fiatalok
rászoruló
an
tű, szociális
, amelynek pénzügy i federendszer
ási
támogat
tű
többszin
r
íjrendsze
Ösztönd
ca
Hungari
által nyújtott támogatás; a
zeteként három forrás szolgál: a települési önkormá nyzatok
tási intézményi támogatás.
felsőokta
a
és
ás
támogat
nyújtott
által
nyzatok
önkormá
megyei
ciós, a települési és megyei
koordiná
,
s-kezelői
adatbázi
tos
kapcsola
tal
jpályázat
Az ösztöndí
Erőforrá s Támogatáskezelő
Emberi
az
at
feladatok
lési
pénzkeze
tos
kapcsola
jjal
ösztöndí
at az ösztöndíjpályázat(továbbia kban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatok
el.
látják
nyzatok
önkormá
megyei
és
i
település
ó
hoz csatlakoz
Pályázók köre
lakóhellyel rendelke ző,
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormá nyzat területén
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkez hetnek, akik:
olások;
a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középisk
vagy

A térfigyelő központban dolgozók
észlelték az eseményt, így irányításukkal a gépkocsizó járőröknek sikerült
a helyszín közelében elfogniuk az
elkövetőt, aki ellen garázdaság miatt
indított büntetőeljárást a kerületi
rendőrkapitányság.

ybe még felvételt nem
b) felsőfokú diplomával nem rendelke ző, felsőoktatási intézmén
nyert érettségizettek;
y keretében teljes idejű (napés a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmén
yező alapképz ésben, osztatlan
pali munkarend) alapfokozatot és szakképz ettséget eredmén
venni.
képzésben vagy felsőoktatási szakképz ésben kívánnak részt
A pályázat benyújtá sának módja és határideje
kezelési és EgyüttműköA pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázat
egyszeri pályázói regisztráció
dési Rendszerben (a továbbia kban: EPER-Bursa rendszer)
p.aspx
szüksége s, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybele
ányzata HumánszolÖnkorm
város
Erzsébet
Kerület
A pályázatot Budapest Főváros VII.
írásban, az EPER-Bursa rendgáltató Irodáján (1076 Budapest, Garay u. 5., 1. em. 113.)
pályázó által aláírva, kötelező
szerben kitöltött és kinyomtatott formanyomtatvá nyon, a
ni.
melléklettel ellátva, egy példányban, személye sen kell benyújta
magával személyi igazolhozza
sakor
benyújtá
pályázat
a
hogy
,
pályázót
Kérünk minden
rtyáját.
ványát és lakcímká
sának határideje:
A pályázat rögzítésének és az önkormá nyzathoz történő benyújtá
2018. november 6. (kedd), 15.00 óra

Számos összehangolt intézkedéssel igyekszik a kerület vezetése megteremteni a Belső-Erzsébetvárosban élők nyugalmát a turisztikai szezonban, így folyamatosan együttműködik a rendvédelmi szervekkel,
és segíti munkájukat. Kérjük a lakosságot, hogy zavaró zajhatások,
rendbontás, rongálás észlelése vagy köztisztasági problémák esetén
tegyenek bejelentést az illetékes rendvédelmi szerv elérhetőségein.
BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság
Cím: 1076 Budapest, Dózsa György út 18–24.
Telefon: +36 (1) 461-8100
e-mail: 07rk@budapest.police.hu
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Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság
Általános bejelentéseket az ERI központi számán tehetnek:
+36 (1) 461-9040 telefonszámon, valamint közvetlenül
a +36 (30) 494-9174 telefonszámon a civil járőrszolgálat
diszpécserénél.
Erzsébetvárosi Polgárőr Egyesület
A polgárőrség szükség esetén a +36 (30) 621-1500 telefon
számon elérhető a lakosság számára.
Hívható: hétfőtől–vasárnapig, 08.00–20.00 óra között.
A turisztikai szezonban Erzsébetváros Rendészeti
Igazgatósága belső-erzsébetvárosi irodájában
(Király utca 21., bejárat a Kazinczy utca felől) lehetőség
van személyesen bejelentést tenni.
e-mail: info@erzsebetvarosipolgarorseg.hu
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ázat beny újtá sára jogosult:
A VII. kerü letben lega lább
érvényes lakóhellyel vagy tartó
egy éve
zkod ási hellyel rendelke ző,
életv itelszer űen a kerü letben élő csal
ád vagy gyermekét (gyerme
keit) egyedül
nevelő, 18. életé vét betöltött
szülő, felté ve, ha pályázat beny
újtá sakor
a különleges gondozásban
rész esülő gyermek érvényes
szakértői bizott sági véleménnyel rendelke
zik, és a 2018 máju sába n meg
hirdetet t
pályázaton nem vett részt.
Nag ycsaládosok és egyszülős
családok üdülésének támogat
ására
A pályázat beny újtá sára jogo
sult: Minden VII. kerü leti
lakóhellyel
vagy tartózkod ási hellyel rend
elke ző és életv itelszerűen a
kerü letben
élő, kétszülős családba n háro
m vagy több gyermeket neve
lő vagy
gyermekét (gyermekeit) egye
dül nevelő, 18. életé vét betö
ltött szülő,
aki a 2018 márciusában meg
hirdetet t pályázaton nem vett
részt.
Ingyenes helyiséghasználatra
Erzsébetvárosban működő civil
szervezetek
részére
Pályázatot nyújthat be az aláb
bi kritériumoknak együttese
n meg felelő civil szer vezet:
• Erzsébet városban működik
(erzsébet városi szék hellyel,
telephel�lyel rendelke zik, vagy a kerü
letben rend szeres igaz olható
tevékenységet foly tat);
• a kerü let lakosság ának szük
ségleteire reag áló, azt kielé
gítő tevékenységet vége z;
• aktív tevékenységet foly
tat: lega lább évi 2 rendezvé
nyt, eseményt
szer vez vagy 20 főt érintő közö
sségi szolgálatot lát el;
• amely nem rendelke zik
érvényes hely iség használati
szer ződé ssel,
vagy a hely iség használatra
kötött szer ződé se 2018. nove
mber
30-á n lejár.
A részletes pályázati felhívás
és a pályázati adatlap megtalál
ható a Polgármesteri Hivatal ügyfélszo
lgálatain, továbbá a www.erzs
ebetvaros.hu
oldalon.
A pályázat csak személye sen
nyújtható be egy péld ányb
an a Polg ármesteri Hivatal Humánsz olgá
ltató Irod ájához
(1076 Bud apest, Garay u.
5. ; I. emelet 114. szoba) 2018
. október 26.
(péntek), 12.0 0 óráig.

További információ: www.erz sebetvaros.hu
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Úgy tűnik, a nyár végeztével
nem múlik el minden, ami
szép és jó. Sőt! Vegyük csak
a városligeti közparkot,
ami új gyöngyszemmel
gazdagodott. A Liget
Budapest Projekt vadiúj
ifjúsági sportpályákat
adott át, amik nyitott
ajtókkal várják a környező
iskolák mellett a sportok
szerelmeseit is. És a sztorinak
koránt sincs vége …

A szeptember elején megnyitott
ifjúsági sportpályákon bárki megtalálhatja azt a mozgásformát,
aminek szívesen hódolna, hiszen
a két multifunkciós pálya mellett
egy 200 méteres futópályára, egy
távolugró pályára és még kültéri
fitnesz eszközökre is lecsaphatunk,
mindezt ingyen. Megújultak továbbá
a sétányok, padok és a közvilágítás
is, valamint mindehhez a jövőben
terveznek még egy új, akadálymentes
illemhelyet is.
Kalandos a sportpályák története, hiszen utólagosan kerültek be
a Városliget felújításának a terveibe.
A környékbeli iskolák menet közben
jelezték, hogy a diákoknak szükségük lenne olyan elérhető sportolási
lehetőségre a Ligeten belül, amit a
tornaórákon birtokba tudnak venni.
A parktervező mérnököknek nem is
kellett több, testnevelőkkel és sporttechnológussal egyeztetve, közösen
egy olyan helyet alakítottak ki, ami
az iskolák számára könnyen megközelíthető és ami kispályás focihoz,
kosárlabdához és kézilabdához is
megfelelő.
„Végre lett egy olyan profi hely,
ahol nem kell küzdenünk azzal, hogy

éppen az eszköz megfelel-e annak,
amire használni szeretnénk. Ez a
pálya konkrétan erre készült”– nyilatkozta Rippel Ferenc artista a pálya
tesztelése után.
Az új városligeti sportparkot
ugyan bárki használhatja majd, de
tanítási időben elsőbbséget élveznek
majd a környékbeli diákok.
„Az új városliget sportpályák kön�nyen és gyorsan megközelíthetőek,
és tökéletesen alkalmasak iskolai
felmérések végzésére, hiszen van
szintidő-mérésre alkalmas egyenes
szakasz, a távolugrógödör pedig még
változatosabbá teszi a tanórákat” –
nyilatkozta Máth István, BSI Sport
Kft. ügyvezető igazgatója.
A most átadott ifjúsági sportpályákkal kicsit sem érnek véget a Liget
Budapest Projekt sporttal kapcsolatos újításai, hiszen tervben van még
egy két kilométer hosszú futókör,
labdás csapatsportpályák és szabadtéri edzésre alkalmas „kondi gépek”
is. Az elavult, romos sportpályákat
pedig elbontják, így a Liget Budapest
Projekt elkészültével összességében a
jelenlegihez képest sokkal színesebb
és szagosabb sportolási lehetőségeket
kínál majd a Városliget.

MEGHÍVÓ
ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS CSALÁDJÁT
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
ALKALMÁBÓL TARTOTT ERZSÉBETVÁROSI
KOSZORÚZÓ ÜNNEPSÉGEKRE
2018. OKTÓBER 19. (PÉNTEK), 11.00
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.,
Aula
A forradalom kerületi hőseinek
és helyszínének emléket állító
tábla koszorúzása.

2018. OKTÓBER 19. (PÉNTEK), 13.00
1074 Budapest, Rózsák tere 8.,
Szent Erzsébet-plébániatemplom
templomkert – Angyal szobor
Program:
Erzsébetváros 56 díjak átadása
Megemlékező ünnepség és koszorúzás
Közreműködők:
Bíró Krisztina
Jászai-díjas színésznő

Csuja Imre
Jászai-díjas Érdemes- és kiváló művész

Spinto Operatársulat
Ünnepi beszédet mond:
Vattamány Zsolt

MEGHÍVÓ
DISZNÓTOROSSAL EGYBEKÖTÖTT KIRÁNDULÁS
AZ „IDŐSEK PROGRAMSOROZAT” KERETÉBEN
Erzsébetváros Önkormányzatának támogatásával a Bischitz Johanna Integrált
Humán Szolgáltató Központ sok szeretettel meghívja a kerületben élő szépkorúakat
egy disznótorossal egybekötött kirándulásra a csemői Tamás Tanyára, ahol egy
hagyományos disznóvágásnak és disznótorosnak lehetnek részesei.

Időpont: 2018. 11. 06. (kedd), egész napos program
Helyszín: Tamás Tanya
Regisztráció kezdete: 2018.10.18.
A programon a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ nyugdíjas korú
ellátottjai és az Erzsébetváros Kártyával rendelkező kerületi nyugdíjasok vehetnek részt.
(A jelentkezőknek nyugdíjas-igazolvánnyal kell rendelkezniük!)

A BELÉPÉS DÍJTALAN, AZONBAN ELŐZETES REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT.
Regisztrálni, illetve bővebb tájékoztatást kérni a Humán Szolgáltató Projekt irodájának
munkatársainál lehet a következő elérhetőségeken:
Tel.: 06 1/ 283 4891, E-mail: projektcsoport@bjhuman.hu

Ajánló

Hirdetés

Ifjúsági sportpályákkal
bővült a Városliget
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A férőhelyek limitáltak, a részvételt a jelentkezések sorrendjében tudjuk biztosítani.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

polgármester

Koszorúzási igények előzetes bejelentése a szalay.adrienn@erzsebetvaros.hu e-mail címen.

Fecsegő
Tipegők
klubja
Ingyenes baba- mama programok
a kerület lakosai számára

2018. Novemberi programok
NOVEMBER 8.(CSÜTÖRTÖK) 15:00-16:00
Kismama torna
Várandóság alatti izomzat erősítő gyakorlatok elsajátítása
Helyszín: Mozgáscentrum, 1071 Budapest, Lövölde tér 7. (bejárat a Király utca felől)
Előzetes bejelentkezés: +36 (1) 321 0635
NOVEMBER 15.(CSÜTÖRTÖK) 9:00-10:00
Apák szerepe a gyereknevelésben + Kistestvér születik
Interaktív beszélgetés bölcsődei kisgyermek nevelők és védőnők vezetésével
Helyszín: MASNI 1077 Budapest, Wesselényi u. 71.
NOVEMBER 22.(CSÜTÖRTÖK) 9:00-10:00
Kreatív foglalkozás
Halloween- “tök okosságok”
Helyszín: MASNI 1077 Budapest, Wesselényi u. 71.
NOVEMBER 29. (CSÜTÖRTÖK) 9:00-10:00
Társas kapcsolatok és anyaság
Interaktív beszélgetés Pszichológus vezetésével
Helyszín: MASNI 1077 Budapest, Wesselényi u. 71.
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HIRDETÉS

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

w w w. er z s eb e t var os . hu

novemberi
programjai

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

November 6. Prof. Dr. Bagdy Emőke
18 óra előadása:
önazonosság szerepe
K11 Az
1075 Budapest, a lelki egészségben
Király utca 11. Belépő: 2.000 Ft

18 éves kor alatt ingyenes

November 17. „Padam”
Francia nap Edith Piaf-est Kárász
18 óra Eszterrel és zenekarával
ERöMŰVHÁZ Díszterme Belépő: 1.000 Ft
1077 Budapest, 12 éves kor alatt nem ajánlott!
Wesselényi utca 17.

OKTÓBER
Minden csütörtökön
¡ 10.00–11.30
Senior klub 50+ – jógázni
vágyóknak. Folyamatos bekapcsolódási lehetőség!
27. szombat
¡ 17.00–
Gálahangverseny az
1848/49-es forradalom és
szabadságharc 170 évfordulójára
Kamarazenei koncert
Közreműködik: Váray Rita
– zongora; Rondo Quartet;
Gombos László – zenetörténész
28. vasárnap
¡ 10.00–20.00 óra
Országos rajzfilmünnep
Folyamatos vetítések és
társasjáték-sarok egész nap
minden korosztálynak!
NOVEMBER

11. vasárnap
16.00–
Márton-nap
az ERöMŰVHÁZban
¡ 16.00–17.30
Báb- és bohócműsor
¡ 18.00–
„Válogatásműsor” –
részletek a Hair, illetve
a Made in Hungária
előadásokból – a Kaposvári
Roxínház előadása. Utána
Retro party!
17. szombat
16.00–
Francia nap
Előadások, cukrász bemu
tató stb.
¡ 18.00–
„Padam” – Edith Piaf / Kárász Eszter együttese
(12 éves kor alatt nem
ajánlott)

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

NOVEMBER

19. péntek
¡ 10.00–18.00
Hermann Péter kiállításának utolsó napja

6. kedd
¡ 18.00–
Prof. dr. Bagdy Emőke elő
adása (előadás után dedikálás)

24. szerda
¡ 18.00–
Mikó F. László „MENTEK –
szerelem, élet, halál” című
kiállításának megnyitója

16. péntek
¡ 18.00–
Florosz Szpirosz keramikus,
grafikusművész kiállítás
megnyitója

2018. október–november havi programok
Cím: 1077 Budapest, Csányi utca 5. • www.erzsitt.hu
e-mail: csanyi5@eromuvhaz.hu • Tel.: 06 (1) 369-3688

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

OKTÓBER

NOVEMBER

28. vasárnap
¡ 11.00–
Salamon nagypapa meséi
Szereplők: Gyabronka
József, Rudolf Sonja eh.,
Kovács Máté eh.

14. szerda
¡ 18.00–
A sokarcú zsidó történelem
– versek a sarkkörön túlról,
Vorkutából
(rendező: Radó Gyula)
Er z s éb e t vá ros 201 8 . o k tób er 1 8 .

tulajdonosok, akik a tevékenységükkel
összefüggésben a társasház osztatlan
közös tulajdonában álló területeit ügyfélforgalmuk miatt rendszeresen többet
használják (pl.: lift, szemét, világítás),
emelt közös költséget fizessenek a többletkiadások fedezetének ellentételezésére.
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2018. október–november havi programok

OKTÓBER

2. A társasházi törvény, a Szervezeti
és Működési Szabályzat (SzMSz) és a
vonatkozó hatályos jogszabályok szabályozzák az üzletszerű tevékenységet az
ingatlanokban. A társasházi tulajdonosok
az SzMSz-ben előírhatják azt, hogy azok
a gazdasági tevékenységet folytató albetét

az Intercontinental budapest szálloda munkatársakat keres:

Szobalány
Feladatok:
• Vendégszobák, folyosók takarítása,
bekészítések pótlása, előkészítése
• A szennyes összegyűjtése az emeleti
londinerek számára
• A felmerülő műszaki problémák jelzése
• A minibár-fogyasztás napi ellenőrzése,
feltöltése és terhelése

Elvárások:
• Középfokú végzettség
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• Angol nyelv alapfokú ismerete előny
• Nagyfokú munkabírás, rugalmasság
• Pontos, megbízható, gyors munkavégzés

SzakácS
Feladatok:
• A konyhafőnök munkájának támogatása,
pl.: a menük széles választékának
előkészítése
• A konyhai feladatok ellátásához szükséges alapanyagok és felszerelések
előkészítése
• Ételek elkészítése, raktározása és tálalása

Elvárások:
• Szakirányú, minimum középfokú
végzettség
• Szállodában szerzett tapasztalat előnyt
jelent
• Lehetőleg alapfokú angol nyelvtudás
szóban és írásban
• Pontos, megbízható, gyors munkavégzés

Ingyenes sportolási lehetőség
Erzsébetváros Önkormányzatának
támogatásával

HIRDETÉS

MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS
KÖZPONT

„A nem életvitelszerűen használt,
hanem üzleti célból hasznosított ingatlanokban, azaz irodákban a jelzések és
tapasztalatok szerint nagyon zavaró a
napközben ki-be mászkáló vendégek
jelenléte” – mondta el az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. ügyvezetője. Rózsa
Attila azt is megemlíti, hogy este pedig
a napi kiadással foglalkozó tulajdonosok vendégei lehetetlenítik el a társasházban életvitelszerűen élő tulajdonosok mindennapjait. A folyamatos
szemét, kosz, zajhatás, amit okoznak,
élhetetlenné teszi az ingatlanokat.
Erre két megoldás is kínálkozik:
1. Az önkormányzat – rendeleti szinten – arra kötelezi az üzleti célból hasznosított ingatlanok tulajdonosait, hogy
minősített többséggel kérjék közgyűlési
határozatban e tevékenységek folytatását. Erzsébetvárosban is tervezik ezt
rendeleti szinten szabályozni.

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Minden szerdán
¡ 10.00–12.00 óra között
Kismama klub

8. csütörtök
¡ 11.00–
„Utazó” teaház
Téma: A forradalmakról
(1917–1920)
Előadó: dr. Tóth József

* A belépőjegyek áráról érdeklődjön telefonon vagy személyesen!

Ajánló
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1077 Budapest,
Wesselényi utca 17. Napijegy: 1.000 Ft,

Néhány gondolat az erzsébetvárosi társasházi tulajdonosoknak
Hosszú és rövidtávon (hostel, Airbnb)
kiadott magántulajdonú ingatlanok

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

Hirdetés

18 óra | Hair és Made in Hungária
koncert / Kaposvári Roxínház
19 óra | Retro party / Király és
királynő választás, a 60-as,
ERöMŰVHÁZ Díszterme
70-es évek zenéi

November 11.
Márton-nap

2018. október–november havi programok

Szeptember 21-től december 21-ig minden pénteken
19.00-tól Cross Training a Vitakid Sportegyesülettel
a VII. kerületi Barakk Fitness Clubban.
Várunk szeretettel minden sportos,
alapvető állóképességgel
rendelkező érdeklődőt. Belépés
sportruházatban, sportcipőben.

FElSzolgáló
Feladatok:
• Az adott részleg vezetőinek irányításával
az étterem és a bár napi felszolgálási
teendőinek ellátása
• Reggeliztetés, büféebédek, a'la carte rendelések, rendezvények lebonyolítása

Elvárások:
• Legalább 1 éves szakmai tapasztalat
• Szállodában szerzett tapasztalat előny
• Vendéglátóipari / idegenforgalmi közép-,
vagy felsőfokú végzettség
• Erős középfokú aktív angol nyelvtudás

Szállodánkban minden munkatársat vár:
• heti 40 órás, többműszakos munkarend • hosszú távon kiszámítható, stabil
munkakörülmények • kedvezményes étkezés • cafeteria juttatások (pl.: egészségpénztár, ajándékutalvány) • dolgozói rendezvények • tréningek, képzések, fejlődési
lehetőségek • kedvezményes szállodai szobaárak Magyarországon és világszerte

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, várjuk fényképes
önéletrajzát az alábbi email címen: budapest.karrier@ihg.com

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

Regisztráció ajánlott:

www.vitakid.hu/mozdulj-velunk-erzsebetvaros/
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SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, bútormozgatással. Parkettacsiszolás, aljzatk iegyenlítés, PVC-,
szőnyegpadló-lerakás. Minőségi,
precíz munka, mérsékelt árakon.
(Alapítva: 1998) Csapó György Tel.:
06 (31) 780-6430, 06 (1) 780-3732.
web: www.festesma.iwk.hu

Hirdetés

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

i n g at l a n

•

á l l á s

Pénzt adok! Életjáradékot kötnék
ottlakás nélkül, leinformálható
vagyok. Visszahívom! Köszönöm!
H.B. Tel.: 06 (20) 528-2532
Szeretné anyagi biztonságban élni
nyugdíjas éveit? Kössön velem életjáradéki szerződést, és az egyszeri,
nagyobb összeg mellett, akár havi
150 ezer forintos életjáradék összeget
is fizetek önnek úgy, hogy ön lakása
kizárólagos használója és haszonélvezője marad. Érd.: 06 (20) 614-2808,
dr. Balázsi Bence
Papír- és fémpénzt, bélyeget, képes
lapot, papírrégiséget, régiségeket
vásárolunk, és árverésre átveszünk. VI.,
Andrássy út 16. Tel.: 06 (1) 266-4154.
Nyitva: H–SZ: 10–17, Cs: 10–19
Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.
hu 24 éve vállalom kedvező árakon
ablakok, ajtók javítását, illesztését,
zárak cseréjét, festését, üvegezését,
szigetelését garanciával. Felmérés
díjtalan! Horváth Ákos. Tel.: 06 (70)
550-0269
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Éttermünk takarítókat és felszolgálókat keres. Telefon: 06 (30) 9627985. E-mail: 9627985@163.com.
Cím: Budapest, VIII. ker. Orczy tér,
Lukoil benzinkút melletti étterem.
Kémények bélelése, átépítése, belső
marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó
Balázs 06 (20) 264-7752
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Erkölcsi bizonyítvánnyal megbízható korrekt pár főzést, takarítást, ház-,
lakás-karbantartást, egyedi igények
szerint is vállal, idős hölggyel vagy
úrral eltartási vagy életjáradéki szerződést kötne. T.: 06 (30) 171-7733
Gyógypedikűrt-manikűrt vállalok,
hívásra házhoz megyek. Ingyenes
kiszállás. Tel: 06 (30) 242-9507
Egyetemista lányomnak eladó emeleti, felújítandó lakást keresek. Magánszemély. Tel: 06 (20) 352-2204
Kéménybélelés, szerelt kémény építés, kondenzációs kazánok bekötése,
szakvélemény ügyintézés. Tel.: 06 (30)
680-6814
Sürgősen keresek készpénz-fizetéssel eladó ingatlant a kerületben.
Tel.: 06 (30) 490-8837
Non-stop ajtónyitás kizáródás vagy
kulcselvesztés esetén, hevederzárszerelés, -javítás, meglévő zárak
cseréje, új zárak beépítése, rácsok,
vasajtók gyártása, szerelése, bukó
ajtók, ablakok javítása, betörés utáni
helyreállítás. Tomka Tamás. Tel.:
06 (20) 973-7029
Izomletapadások, fej-, nyak-, hátfájdalmak kezelése, teljes testmasszás
szakrendelőnkben (Csengery utca
25.) vagy az ön otthonában. Csipak
Zoltán gyógymasszőr, tel.: 06 (20)
595-3057

•
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Készpénzért vásárolnék 25–45 m2es lakást tulajdonostól a kerületben. Felújítandó is lehet. Tel.:
06 (70) 610-3500
Anyagi segítségre szoruló nyugdíjassal, ügyvéd és közjegyző
által elkészített életjáradéki vagy
eltartási szerződést kötnék. Hívjon
bizalommal. Elérhetőségem: 06 (20)
454-7548
Vízszerelés, villanybojlerek vízkő
telenítése, javítása, fürdőszobák,
wc-k javítása, felújítása, szerelvények
cseréje, felszerelése, anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 (30) 447-3603
Eladásra szánt felújítandó egyszobás
lakását megveszem. Tel.: 06 (70)
274-5371, e-mail: nemeth.laszlo6@
gmail.com
Könyvfelvásárlás készpénzért! Könyvtáros diplomával húsz év szakmai
tapasztalattal. Atticus Antikvárium
Tel.: 06 (20) 931-3773
Almássy tér 15. szám alatti épületben, 125 m2-es alagsori, komfortos
ingatl an eladó. Érdeklődni: 06 (30)
250-7440
Agilis kolléganőket (akár nyugdíjas
is) felveszünk telefonos irodai munkára, jó kommunikációs készséggel
100 000 Ft+jutalék bérezéssel. Érd:
06 (30) 529-6446-os számon.
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