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Budapest VII. kerületében évek óta működik térfigyelőkamera-rendszer, melynek alapvető feladata a bűnmegelőzés
és a közbiztonság javítása, Erzsébetváros rendjének, tisztaságának védelme és a közterületen elkövetett szabálysértések számának csökkentése. Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a térfigyelőkamera-rendszer fejlesztésére, így a
kerületben összesen 68 új figyelemfelhívó tábla került kihelyezésre, hogy a kerületi Rendőrkapitányság és a Közterület-felügyelet munkája még hatékonyabbá váljon.
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Aktuális

Szociális hírek
2011. július 18-tól ismét megnyílt az Akácos
Udvarban (Akácfa u. 61.) a mosodai szolgáltatás
a házi szociális gondozásban, étkeztetésben és a
nappali ellátásban részesülők részére.
A részletekről érdeklődni az Akácfa u. 61.
szám alatt vagy telefonon a 342-9576 és a 3226284 számokon lehet.
2011. július 1-jétől a Király, az Akácfa és a
Dohány utcai Nyugdíjas Klubok hétvégenként
zárva tartanak, így az étkeztetés a Dózsa György
út 46. szám alatti Bentlakásos Otthon és Nyugdíjas Klubban történik.

Aktuális

Közlemény

15 éve az emberi jogokért
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány egy közhasznú szervezet,
mely 1994 óta figyeli a magyarországi mentális egészségügy területét. A szervezet
kizárólag annak szenteli munkáját, hogy eltörölje a mentális egészségügyi visszaéléseket, és a pácienseket védelmező törvényeket léptessen életbe. Az alapítvány célul
tűzte ki, hogy a mentális betegek relációjában is érvényesüljenek azok az elidegeníthetetlen emberi jogok, melyeket az orvostudomány egyéb területein garantálnak
a jogszabályok. Az Alapítvány megalakulása óta egyik fő feladataként ingyenes
jogsegélyszolgálat keretében karolja fel a jogsérelmet szenvedett pszichiátriai betegeket. Az egyedi sérelmes esetek felkarolása mellett sok más teendő van még, hiszen a
szervezet nemcsak a problémák orvoslását, hanem annak megelőzését is fontosnak
tartja. Az alapítvány tevékenységét mindaddig folytatja, amíg a jogsértő gyakorlatok
meg nem szűnnek, és az emberi jogok helyre nem állnak ezen a területen.

Ne dobja ki, adja el!
Feleslegessé vált dolgait, antik tárgyait most nem érdemes kidobnia, hiszen
szeptember 10–11-én bolhapiacot szerveznek a Király utcában, melyre szeretettel várják azokat a VII. kerületi lakókat, akik szeretnék pénzzé tenni
megunt darabjaikat. A Király utca Design utca Klaszter által megálmodott –
külföldön óriási népszerűségnek örvendő – bolhapiac nem csak egy egyszerű
vásár lesz, sokkal inkább egy igazi családi program zenével, tánccal, kulturális
és gyermekprogramokkal, gasztronómiai különlegességekkel.
Jöjjön el Ön is, akár árulni, akár böngészni a vásári termékek és programok
között! A jelentkezéseket beérkezési sorrendben tudjuk figyelembe venni.
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2012. évre ez év szeptember 30-ig
igényelhető a nagycsaládosok részére
gázárkedvezmény
A nagycsaládosok – akik három vagy több gyermek után részesülnek
családi pótlékban – kedvezményes áron vehetik igénybe a földgázt
2012. évre, amennyiben erre irányuló kérelmüket 2011. szeptember
30-ig eljuttatják a bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint
illetékes Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához.
A kedvezmény az igénylőlap kitöltésével és a csatolt utolsó havi
gázszámla másolatával igényelhető. Társasházban élőknek nem kell
számlát mellékelni. A hiánypótlás elkerülése érdekében a kérelmet a
nagycsaládos háztartásban élők közül annak kell benyújtani, akinek
a nevére a számla szól.
Az igénylőlapot a Kincstár postai úton megküldte az érintett
családoknak, valamint letölthető a Kincstár honlapjáról (www.
allamkincstar.gov.hu), továbbá beszerezhető a megyei igazgatóságoktól
és a gázszolgáltatóktól is.
A kedvezménnyel összefüggő kérdések megválaszolására a Magyar
Államkincstár ügyfélszolgálatai, illetve a Call Center (06-1-452-2910,
06-30-344-0045, 06-70-460-9005, 06-20-881-9535) munkatársai ren
delkezésére állnak.
Magyar Államkincstár
2011. augusztus 3.

Ellenőrzés és teljes körű kéménytisztítás
2012. évi ütemezése a VII. kerületben

További információ:
Király Gabriella, mobil: 0670-3244027
kiraly.gabriella@kiralyutcadesignutca.hu

a kötelező közszolgáltatásokról szóló 1995. évi XLII. Törvény és a 27/1996. (X. 30.) BM-rendelet

Hetedhét Gyermekjóléti Központ
Sportnapja
A Hetedhét Gyermekjóléti Központ július 19-én Sportnapot szervezett Erzsébetvárosban. A Sportnap egy nyári
rendezvénysorozat keretében a Klauzál téren került
megrendezésre. A VII. kerületi Önkormányzat támogatásával működő intézmény színes nyári programokkal várja a gyermekeket egészen augusztus végéig.
A keddi sportnapon lehetőségük volt kipróbálni a
hennázást, arcfestést, ezenkívül kézműves foglalkozásokon is részt vehettek az érdeklődők. A nap
folyamán megrendezett vetélkedők, játékok és koncertek is felejthetetlen élményt nyújtottak a kicsiknek.
A további programokról a 06-1/352-8672-es telefonszámon vagy a gyermekjoleti07@gmail.com e-mail címen lehet
érdeklődni.
A Gyermekjóléti Központ a nagy sikerre való tekintettel több
ilyen programot is szervez, emellett a június 10-én megnyílt Éjszakai Sport Klub is várja a 13–18 éves korosztályt, ahol minden
szolgáltatás ingyenesen igénybe vehető.

A munkavégzés tervezett helyszínei
Január

Verseny u. 4–26., Hernád u. 3–29., István u. 31–53., Dózsa Gy. út 6–54. által határolt területek

Február

Dózsa Gy. út 52–76., István u. 24–44., Hernád u. 33–45., Damjanich u. 33–51. által határolt terület

Március

Dózsa Gy. út 80–84., Városligeti fasor 3–49., Lövölde tér 1–2/a., Rottenbiller u. 27–49., Dembinszky u. 4–34.
által határolt terület

Április

Rottenbiller u. 1–25., Dembinszky u. 7–23., Hernád u. 4–46., Thököly út 2–20., Baross tér 12–21. által határolt
területek

Május

Rottenbiller u. 4/a–66., Lövölde tér 7., Király u. 85–103., Izabella u. 1–35., Hevesi tér 1–4., Alsó erdősor u. 1–5.,
Rákóczi út 82–90. által határolt területek

Június

Erzsébet krt. 25–53., Király u. 65–91., Izabella u. 28–40., Rejtő J. u. 2–10., Wesselényi u. 52–60. által határolt
területek

Július

Erzsébet krt. 1–23., Wesselényi u. 45–63., Izabella u. 8–12., Alsó erdősor u. 8–36., Rákóczi út 48–76. által
határolt terület

Augusztus

Erzsébet krt. 2–28., Rákóczi út 20–44., Kazinczy u. 3/b–13., Wesselényi u. 15–41. által határolt területek

Szeptember

Erzsébet krt. 30–58., Király u. 39–57., Kisdiófa u. 3–13., Klauzál tér, Nagydiófa u. 25–29., Wesselényi u. 26–46.
által határolt területek

Október

Király u. 1/d–37., Kisdiófa u. 2–16., Wesselényi u. 20–24., Kazinczy u. 6/a–18., Rákóczy út 12–18.,
Károly krt. 5–15. által határolt területek

November

Rákóczi u. 4–10., Károly krt. 1–3., Dohány u. 1–7. által határolt területek

December

Károly krt. 17–25., Király u. 1/a., Asbóth u 18–26., Madách tér 5–7. által határolt területek
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Gyermekszerda
Az Élő Tűzfalak Erzsébetváros Csapata játékos, tervezős
foglalkozást tartott július 27-én, elsősorban gyermekek
számára, a Klauzál téren. A programokat követően kis
sétára invitálták a résztvevőket, bemutatva nekik a környék tűzfalait. A szervezők: Kalota Ágnes, Bánhalmi
Andrea és Ocztos István mindenkit szeretettel fogadtak,
így azokat is, akik hozzájuk hasonlóan szintén szívesen
rendeznének gyermekfoglalkozásokat.

Aktuális

Önkéntesség hete
a Brunszvik-oviban
A Brunszvik Teréz Óvodában
felújítási munkálatok folynak
egész nyáron, de az óvoda
kifestése eddig nem szerepelt
a tervek között. Az intézményben dolgozók megszervezték
az „Önkéntesség hetét”, ami öt
napon át július 25–29-ig tartott. A szülők, pedagógusok
és segítőik közösen festették ki
az épületet, és új falambéria is
került a falakra, melyet a Gróf
Brunszvik Teréz Óvodavédő
Egylet által nyújtott támogatásból vásároltak. Rónaszékiné
Keresztes Monika alpolgármester asszony is segített a munkában, a festés anyagköltségeit
pedig Erzsébetváros Önkormányzata vállalta magára.
„Mindent megteszünk annak
érdekében – ebben a nehéz gazdasági helyzetben is –, hogy
a szeptemberi évkezdéskor az
óvodásokat megújult, friss, esztétikus környezetben fogadjuk.
Szívesen dolgoztunk mindan�nyian, dadusok, pedagógusok,
szülők és egyéb önkéntesek
egyaránt. Így várjuk óvodánk
születésnapját, melyet október
15-én, Teréz napon tartunk.
A tortánkon 135 szál gyertya ég
majd.” – mondta el Országhné
Kun Julianna óvodavezető.

Tájékoztató
Változás a szelektív
hulladékgyűjtésben
Az FKF Zrt. korábban kiadott tájékoztatása alapján, a főváros területén található
szelektív hulladékgyűjtő szigeteken lehetőség nyílt a fém és a műanyag csomagolási hulladékok egybegyűjtésére, mely
változást a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozóan is ki kívánnak
terjeszteni.
A sárga műanyaggyűjtő edényekbe most
már bedobhatók a fém italos dobozok
(üdítős, sörös), konzervdobozok (kutya-,
macskaeledeles stb.), valamint konyhai
fémhulladékok (evőeszközök stb.) is,
valamint a még meglévő fémgyűjtő edényekbe is beletehetők a műanyaghulladékok. Mindkét gyűjtőedény ürítésére
a műanyaghulladékok szállítása napján
kerül sor.

Udvarbolond fotókiállítás
Tavasszal indult el a http://udvarbolond.blog.hu oldal, ahol a kezdeményezők
Budapest titkos belső kertjeit kezdték összegyűjteni. A honlapon a legszebb, legvirágosabb belső udvarok tekinthetőek meg. Az UDVARBOLOND címen nyílt
fotókiállítás lehetőséget nyújt nyomtatott fotókon is megcsodálni Budapest legszebb belső udvarait. A kiállítás megnyitójára július 26-án került sor a VII. kerületi
Dob utca 18. szám alatt.

MEGHÍVÓ
AZ ÖRKÉNY ISTVÁN SZÍNHÁZ ÉS ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZERETETTEL VÁRJA KÖZÖS ÉVADNYITÓ RENDEZVÉNYÉRE.

ÖRKÉNY
KERT

2011. szeptember 3.

Madách tér



Kolompos koncert
Tintaló Cirkusz és Felhôvadászat – a Tintaló Társulás produkciói



Huzella Péter koncertje



Történelmi játszóház



Nappalok és Éjszakák Erzsébetvárosban



gyerekeknek

– fotókiállítás az Örkény Színházban



Olvasóliget



Az Örkény Színház zenés évadajánlója



A Harmónia Garden Band



HOPPartklub koncert



Minikoncert a Liszt-év jegyében, díszvendég: Kocsis Zoltán



„Szertenézet(t)” – az Örkény Színház társulatának alkalmi mûsora

világzenei koncertje

a VII. kerület szerzôitôl, Petôfitôl Örkényig


www.orkenykert.hu

Für Anikó koncertje

Támogatók:

lemezeinek dalaiból, a társulat tagjaival

mozi tv színház

5

6

Aktuális

Aktuális

Erzsébetváros
biztonságáért
A VII. kerületi Közterület-felügyelet munkáját érintően több területen is fontos
fejlesztések történtek. legjelentősebb feladataik közé tartozik a közrend biztosítása,
a közbiztonság és köztisztaság javítása és a helyi bűnmegelőzési stratégia kialakítása,
melynél két területen is történt előrelépés. Éjszakai járőrszolgálat alakult,
és a térfigyelőkamera-rendszer fejlesztése, bővítése is elindult.

Az éjszakai járőrszolgálat fő feladata elsősorban az éjszakai hangoskodás, a lakók nyugalmát megzavaró cselekmények megakadályozása. Ezenkívül kiemelt cél az illegális
szemét közterületen történő elhelyezésének
felszámolása, az engedély nélküli árusítások megakadályozása és a piacok rendjének
ellenőrzése.
Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet – egyelőre átmeneti jelleggel – májustól
októberig vezette be az éjszakai és hétvégi
járőrszolgálatot, melynek fő célja, hogy biztosítsák a járőrök 24 órás jelenlétét a közterületeken. Hétköznap a nappali szolgálat
mellett éjjel 22.00 órától 06.00 óráig két
járőr látja el a teendőket, hétvégén pedig
emelt létszámban rendőrjárőr segítségével
teljesítenek szolgálatot 06.00 órától 14.00
óráig. Az ellenőrzés kiemelt területekre összpontosul, mint például a külföldiek által
gyakran látogatott Erzsébet körút – Király

utca – Károly körút – Rákóczi út által határolt terület.
A Közterület-felügyelet munkatársai nagy
hangsúlyt fektetnek az alapfeladatok ellátása
mellett a lakossági bejelentések kiértékelésére. A létszámtól függően mind a nappali,
mind az éjszakai szolgálat során, a telefonon
érkező lakossági bejelentésekre azonnal járőrt küldenek, annak kivizsgálására, intézkedésre.
Több esetben érkezett hajléktalanokkal
kapcsolatos bejelentés, melyek segítségével
több helyen is sikerült felszámolni az ilyen
jellegű problémákat.
Erzsébetváros Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a közbiztonság javítására, így a
Közterület-felügyelettel történő
szoros együttműködésre is.
Járőrautók beszerzésével, a felügyelet létszámának növelé-

sével támogatja a gyorsabb és hatékonyabb
munkavégzést. Emellett a kedvezőbb munkafeltételek biztosítása érdekében a városvezetés lehetővé tette egy új központ kialakítását.
Másik fontos fejlesztés a térfigyelőkamerarendszer bővítése és korszerűsítése. Budapest
VII. kerületében 2002 óta működik a közterületet pásztázó kamerarendszer. Az Erzsébetvárosi térfigyelő hálózat kiépítése során a
kerület bűnmegelőzési és közterület-védelmi
szempontból meghatározó pontjain 85 darab
kamera telepítésére került sor.
A térfigyelő rendszer működtetésének,
fenntartásának alapvető feladata, hogy a
bűnmegelőzési és közbiztonsági célkitűzéseken túlmenően hozzájáruljon a közterületek rendjének, tisztaságának védelméhez. Elősegítse
jogszerű használatát, és az
önkormányzati vagyon
A Felügyelet
védelmét, illetve a köztovábbra is várja
területen elkövetett
a lakosság észrevételeit
szabálysértések számának csökkenését.
a
A térfigyelő rendtelefonszámon, illetve
szer alapvető elemeit
a kamerák, illetve
a
azok vezérlésére, a kaingyenesen hívható
meraképek megjelení
zöldszámon.
tésére, feldolgozására,
elemz és ére szolgáló operátor munkahelyeket magába foglaló felügyeleti központ
alkotja.
A térfigyelő rendszer üzemeltetése során az
Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet szoros
együttműködést tart fenn a VII. kerületi
Rendőrkapitánysággal, ennek keretében a
kamerák kezelése a rendőrség közreműködésével történik. Ezen túlmenően, a közterületi szabálysértések megelőzése, meg

06-1/461-90-40
06-80/204-874

A térfigyelő rendszer működésének hatékonyságát, létjogosultságát támasztja alá
a szilveszter éjszakáján történt cserbenhagyásos gázolás esete.
2011. január 1-jén hajnalban a főváros
VII. kerületében, a Dózsa György út és
a Damjanich utca kereszteződésében
elgázoltak egy 32 éves nőt, majd az elkövető segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. A balesetet egy térfigyelő kamera
rögzítette. A videofelvételek alapján a
rendőrség két nappal később megtalálta
a balesetet okozó furgont.
szakítása érdekében a felügyeleti központban
teljesít szolgálatot a közterület-felügyelet
kijelölt munkatársa is.
Az üzemeltetés során a közterület-felügyelet kiemelt figyelmet fordít a rendszer
folyamatos technikai korszerűsítésére, lehetőség szerinti bővítésére, fejlesztésére. Az
elmúlt időszakban a rendszer széles körű
felhasználását, a gyors szervizelést elősegítő
szoftverek folyamatos megújítása mellett
55 kamera esetében került sor korszerűbb,
magasabb technikai színvonalú eszközre
történő cserére, és a tervekben szerepel a
még fennmaradó kamerák fejlettebb eszközökre váltása is.
Az Erzsébetvárosi térfigyelő rendszer
működési tapasztalatai egyértelműen alátámasztják, hogy a kamerák jelentős visszatartó tényezőnek számítanak és hatékonyan
elősegítik a kerületi rendőrkapitányság bűnmegelőzési tevékenységét. Emellett pozitív
hatást gyakorolnak a közterületen elkövetett
bűncselekmények és szabálysértések, valamint a közterület rendjét sértő cselekmények
számának csökkentésében.
A térfigyelő rendszer fejlesztésének fontos
eleme, hogy a kamerákkal megfigyelt területeken figyelemfelhívó táblák kerüljenek
kihelyezésre. A kerületben lévő táblák felülvizsgálata a közelmúltban megtörtént, ennek
eredményeképpen 68 helyszínen történtek
cserék. Ezen intézkedés révén teljes mértékben megvalósul a kamerák által megfigyelt
közterületre belépő személyek rendelet által
előírt tájékoztatása a képfelvétel készítésének
tényéről.
Erzsébetváros közbiztonságának javítása mindannyiunk érdeke, a térfigyelőka
mera-rendszer kiépítése és az éjszakai
járőrszolgálat bevezetése fontos eleme az
önkormányzat és a Közterület-felügyelet
közbiztonsági koncepciójának. A jövőben
a kezdeményez és bővítése, továbbfejlesztése
várható a tapasztalatok és a lakosság véleménye alapján.
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Milliós lakbértartozások
A kerületi önkormányzati lakások száma ez elmúlt években drasztikusan lecsökkent.
S miközben több mint 300 család (2010. évi adatok alapján) várakozik szociális bérlakásra,
tovább nehezíti a helyzetet, hogy a jelenlegi bérlők nagy része nem fizeti a lakhatás költségeit,
ezzel évente több tízmillió forint kárt okozva Erzsébetváros lakóinak. Jelenleg csak az egy
évet meg nem haladó bérletidíj-tartozások összege 82 millió forint, míg az egy évet meghaladó tartozások összege 220 millió forint.
Az önkormányzat felelősséggel tartozik a közös vagyonért, ezért jogos az elvárás, hogy a
gazdálkodás kellő körültekintéssel történjen, a városvezetés a közvagyon megőrzését, gyarapítását alapvető feltételként határozza meg. A szociális bérlakásokban élők 33 százaléka 1–12
hónap közötti bérleti díj hátralékkal rendelkezik, s mivel a lakások tulajdonosa az önkormányzat, így a felhalmozott tartozásokért – és sok esetben annak megnövelt extraköltségeiért
is – ő felel. A teljes összeg jelenleg meghaladja a 302 millió forintot.
Több problémás esetében szinte gyakorlat, hogy a bérlők a felszólításokat és felmerülő
fizetési nehézségeiket figyelmen kívül hagyják, s a lehetséges megoldási javaslatokra sem
nyitottak, sőt, sok esetben elzárkóznak az együttműködéstől. A közüzemi szolgáltatóknak az
önkormányzati tulajdon garanciát jelent a tartozások megtérítésére, hiszen az önkormányzat
köteles vállalni a felelősséget, így az összeg egészét (bírósági eljárással, perköltséggel, végrehajtói jutalékkal) megfizettetik vele.
Az önkormányzat feladata nem a közüzemi számlák és egyéb költségek átvállalása, hanem
a rászorulók támogatása a jogszabályok adta lehetőségek keretei között. Szinte minden
esetben orvosolható lenne a probléma, ha az érintettek azonnal segítséget kérnének, együttműködnének az illetékes szervekkel (Erzsébetvárosi Vagyonkezelő, Családsegítő Központ,
Önkormányzat Szociális Irodája).
Tipikus problémák, melyek kilátástalan helyzetbe sodorják a bérlőket:
• tudomást sem vesznek tartozásukról,
• a felszólításokat követően – akár évekig – nem reagálnak az önkormányzat fizetési hátralékkal kapcsolatos értesítéseire,
• csak a végrehajtó megjelenésekor hajlandóak az együttműködésre,
• részletfizetési kötelezettséget kérnek, de később azt sem fizetik.
Konkrét példánk megmutatja, hogyan nőhet egy 121 000 forintos tartozás 24 év alatt
több mint 1,3 millió forintra.
• Lakásbérlés kezdete: 1987
• 2000-ben a felhalmozott bérleti és külön szolgáltatási díjhátralék: 120 908,- Ft
• Részletfizetési kötelezettség figyelmen kívül hagyása után a tartozás 2003-ban: 295 271,- Ft
• Ismételt felszólítások után 2006-ra a tartozás összege: 344 680,- Ft
• 2007-ben adósságcsökkentő támogatás folyósítását követően a bérlő az önrészt sem fizeti
meg. A tartozás összege: 568 129,- Ft
• 2009-ben a peres eljárás megindítása és a jogerős bírósági ítélet után, melyben a lakás
kiürítéséről és a tartozások megfizetéséről döntöttek, a tartozás összege: 672 984,- Ft és a
perköltség: 40 000,- Ft
• 2010-ben a 864 537,- Ft tartozás mellé a végrehajtási költség 70 000,- Ft és 91 218,-Ft
• 2011. augusztus: tőketartozás 833 316,- Ft, kamattartozás: 310 678,- Ft, perköltség:
40 700,- Ft, végrehajtási költség: 161 218,- Ft
Év
Tartozás

1987

2000
120 908

2003
295 271

2006
344 680

2007
568 129

Pluszköltségek

2009
672 984
40 000

2010
864 537
161 218

2011
833 316
310 678
40 700
161 218

Tartozás mindösszesen: 1 345 912

A szociális bérlakások ügye komplex probléma, melynek mielőbbi rendezése érdekében
Erzsébetváros vezetése egy új rendelet megalkotásán dolgozik. Az új, átfogó szabályozás
segítségével – a korábbi rendelettel és gyakorlattal ellentétben – egy olyan igazságos rendszer
kialakítása a cél, mely mindenki számára optimális helyzetet eredményez, és megteremti az
átlátható és felelős gazdálkodás jogi lehetőségeit.

8

Erzsébet Terv

Erzsébet Terv

Készül az Elektrotechnikai
Múzeum
Az Erzsébet Terv
részét képező Kultúra
Utcája projekt egy olyan
fejlesztési program, amely
a kulturális értékek megőrzését
és egy modern városkép kialakítását
hivatott egységesíteni. A projekt
az Európai Unió támogatásával
(KMOP 5.2.2/B-2f-2009-0007)
és az Európai Regionális
Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával
valósul meg.

Erzsébet város Önkormányzata a KMOP finanszírozásával a „KULTÚRA
U TC ÁJA Budapest, V II.
kerület Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja” program keretében vállalkozott a Kazinczy utca 21. szám
alatt található Elektrotechnikai Múzeum
épületének külső-belső felújítására és egyben
akadálymentesítésére.
Erzsébetváros Önkormányzatának Integrált Városfejlesztési Stratégiája első ütemben jelölte meg a belső-erzsébetvárosi
városrész felújítását. A projekt által érintett épületek közé tartozik a Kazinczy utca
21. szám alatt található Elektrotechnikai
Múzeum. Az Önkormányzat és a projekt
célja is egyben, hogy egy dinamikusan fejlődő és javuló életminőséget biztosító területet alakítson ki a kulturális és a vallási
identitás megőrzése mellett.

FELPEZSDÍTJÜK ERZSÉBETVÁROST!

Kazinczy u. 21.
Elektrotechnikai Múzeum
csarnoképületet a kerület
kulturális hasznosításra
szánta, mely felújítás,
állapotjavítás után tökéletesen kiszolgálja majd ezt
a funkciót. Az új liftház
kialakításával és a rámpák
elhelyezésével a Múzeum
épületének akadálymentesítése a cél. Az épület ma még
nem akadálymentes, a földszinti padló is 5-6. lépcsőfok
magasságban van és az egyéb
fogyatékkal élők – például
csökkent látó-, illetve hallásképességűek számára sincs akadálymentesített környezet.

Az Erzsébetvárosi Önkormányzat tervében az
Elektrotechnikai Múzeum homlokzatainak
felújítása szerepel, amik az évek során elkoszolódtak, utólagos szerelvényezésekkel elcsúfultak, és jelenleg számos homlokzati épületelem
leromlott állapotban van, vagy nem szolgálja
ki megfelelően az épület jelenlegi funkcióját. A Múzeum tárlatvezetője, Jarosievitz Zoltán elmondta, hogy az épület Kazinczy utcai
homlokzata jó minőségű anyagokból készült
a ’30-as években. Az igényesen kivitelezett
homlokzaton említésre méltó károsodás nem
látható, de a szennyezett levegő a hosszú évek
alatt már indokolttá tette a homlokzat teljes tisztítását. Ezért a terv szerint az épület
további állapotromlásának elkerülése érdekében ezek felújítása és átalakítása szükségessé
vált. A gépház udvari homlokzatának felújítását is szorgalmazzák, ami jelenleg méltatlan a
betöltött funkcióhoz, akárcsak a belső udvar
állapota. A felújítás során a két épület megfelelő átépítésre szorul, hiszen az udvaron álló

További feladatként tűzte ki a projekt a feketére mázolt fém nyílászárók átfogó felújítását,
hogy a ház egykori fényét visszakaphassa.
Ezenkívül a jegy- és a kiadványeladás teljesen megoldatlan, és nincs jól működő porta
vagy recepció sem, ezért a múzeum portájának, a múzeumi jegyértékesítésnek külön helyiség biztosítása szükséges. Végezetül az utcai homlokzat is felújításra kerül,
ennek során a kőfelületeket megtisztítják,
a külső nyílászárókat rozsdamentesítik és
javítják az esetleges hibákat is. A múzeum mai kapuja is részleges
felújításra kerül: a kapu jelenleg nem nyitható teljesen rá 180˚-ban
a falra. Mivel azonban elvárás az udvar nyitottabbá tétele, fontos a
kapu átalakítása. A teljes utca felújítását felölelő terveknek megfelelően az udvar burkolatát is az utcáéval azonosra cserélik, hogy az
utca „befolyhasson” az udvarba.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A jelenlegi állapot szerint az utcai kőburkolatos
homlokzat felújítása elkészült.
Az udvari oldal homlokzatok felújítása elkészült,
a homlokzati acélszerkezetű nyílászárók felújítása, illetve cseréje megtörtént, az üvegezés és a
külső rácsok elhelyezése elkészült.
A hátsó épület udvari homlokzatának vakolási
munkálatai elkészültek, a nyílászárók elhelyezésének készültségi foka 100%.
A lift vázszerkezete, burkolása és a felvonó szerelése elkészült.
A függőfolyosók elkészültek.
A belső udvaron a rámpák kialakítása megtörtént.
A magas rámpákat lépcsőkkel helyettesítették.
A bejárattól balra lévő két szarkofágban egy igényes kábelkiállítás valósult meg.
A homlokzatokon lévő neonreklámok csatlakozásai kiépültek, a klíma kültéri egységeit a tervek
szerint áthelyezték.
Az acélszerkezetű portásfülke elkészült.
A pincében található olajtartályok elbontása és
elszállítása megtörtént.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638
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Civil szféra

A civil mentalitás
a sikerek kulcsa
Interjú dr. Iván Gézával,
az erzsébetvárosi civil szervezetek elnökével
Egy kerület életében nagyon fontos szerepet töltenek be a civil szervezetek.
Ez nincs másként Erzsébetvárosban sem, amely kis területet ölel fel, de számos ilyen kezdeményezést
tudhat magáénak. Elsőként a civil szervezetek elnökével dr. Iván Gézával ismerkedhetnek meg,
aki több mint fél évszázada, 1956 novembere óta él kerületünkben.

Mi a civil szervezetek szerepe és rendeltetése Erzsébetvárosban?
A civil szervezetek a társadalom egészséges működését
szolgálják, annak szerves részei. Azok a változások,
amelyek lényegében a nagyipari termelés általánossá
válására vezethetők vissza, olyan módon alakították át

Mondhatni, bármilyen
szervezetet megtalálhat az ember.
Ezek mind csak annyiban
egységesek, hogy civilek,
de minden másban különböznek
a társadalmat, amelyben három alapvető szereplő van:
az államhatalom a maga intézményeivel, a gazdasági
élet terepe és a civil társadalom, az ún. civil szféra.
Az emberekben gyakran megfogalmazódik kérdésként ez utóbbinak mibenléte, hiszen az állami és a
gazdasági élet működéséről mindenkinek van ismerete
és elképzelése. A civil társadalom a közösségi életnek
azon színtere, ahol az állampolgárok a saját kezdeményezésükre, önkéntesen társulnak olyan feladatok
elvégzésére, amelyeket nem, vagy nem kielégítően
látnak el állami és gazdasági szervek. Ezenkívül szolgálhatják szabadidejük tetszőleges (bizonyos határok
között való) eltöltését is. Ezeket is értékelnünk kell a
maguk szerepében, mert hozzájárulhatnak a társadalom közérzetének javulásához. Mindezeket érvényesnek tekintjük szűkebb pátriánkra, Erzsébetvárosra is.

Mikortól beszélhetünk civil szervezetekről?
Mai értelemben vett civil szervezetek a XIX. század
első negyedében jelentek meg hazánkban. Virágkoruk az 1867-es kiegyezéstől a II. világháborúig tartott.
A közismerten szocialistának tartott, de valójában szigorúan központosított társadalmi-gazdasági modellben nem volt helyük az alulról jövő, önszerveződésen
alapuló civil szervezeteknek, így ezeket felszámolták a
’40-es évek második felében. A rendszerváltozás után
jelentek meg ismét tömegesen, amelyet a ma már történelmi jelentőségű egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény tett lehetővé.
Erzsébetvárosban szép számmal fordulnak elő civil
szervezetek?
Nincs tudomásom pontos, számszerű adatokról, de
nagyságrendileg talán nem tévedek nagyot, ha 80–90
körül becsülöm a számukat. Mintegy kétharmaduk
tevékenyebben, a kerület közéletében is nyomatékosabban jelen van. A helyi önkormányzattal való
kapcsolattartás folyamatos, minden fontos kérdésben
egyeztetünk a civil szervezetek referensével.
Milyen civil szervezetek működnek jelenleg kerületünkben?
Mondhatni, bármilyen szervezetet megtalálhat az
ember. Ezek mind csak annyiban egységesek, hogy
civilek, de minden másban különböznek. Ez a helyes,
ez a jó, hiszen más-más érdekeket képviselnek. Olyan
állampolgári szerveződések, amelyek teljesen önállóan
végzik a dolgukat. Önként felvállalt feladataik csoportosítása alapján meg kell említenünk a polgárőr, a
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sport, a hagyomány- és környezetvédelmi, valamint a
szociális és egészségügyi, továbbá a kulturális és nevelési jellegű szervezeteket. Az utóbbi kettő – az egészségügyi és a kulturális szervezetek – száma becslésem
szerint a legnagyobb. A csoportosítás meglehetősen
önkényes, de ezekbe talán minden szervezet besorolható. Az érdekvédelem és -képviselet mint funkció
pedig valamilyen módon minden szervezet sajátja.
A kerületben melyek azok a problémák, amelyekkel
a legtöbb civil szervezet foglalkozik?
Csak a saját benyomásaimra, szubjektív tapasztalataimra hagyatkozva azt mondhatom, hogy az egészségügy.
Ennek számos olyan elágazása van, amely más gondokkal
összefonódva csapódik le a mindennapjainkban. Ilyen
például a környezetvédelemhez is kapcsolódóan a kerületünkben, különösen a nagy forgalmú útjainkon a magas
porkoncentráció, amivel tudomásom szerint állami, közigazgatási szinten nem foglalkoznak, bár ismert kérdéskör. Rögtön itt kell megemlítenem a zaj problémáját.
Emiatt különösen a késő éjszakáig nyitva tartó éttermek,
mulatók kerültek az érdeklődés középpontjába. A helyi
önkormányzat keresi a megoldást erre, de kétségtelen,
hogy az érintettek kölcsönös engedménye jelenthet csak
kiutat, mert a megélhetés és az adóbevételek miatt szükség van szórakozóhelyekre is. Köztudott, hogy az egészségügynek vannak szociális és köztisztasági vonatkozásai.
Triviálisnak tűnik a példa, de sokatmondó, hogy a főváros legforgalmasabb csomópontján, a Blaha Lujza téri
aluljáróban nincs nyilvános WC. Úgy is néz ki a környék!
A civil szervezeteknek van-e valamiféle szervesen össze
függő jövőképe Erzsébetvárosról?
Az Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetsége a közel
múltban két alkalommal is foglalkozott ezzel a témával. Röviden talán úgy foglalható össze, hogy a civil
szervezeteknek és a helyi önkormányzatnak azonos a
küldetése, nevezetesen ebben a közigazgatási egységen
belül élők javára munkálkodni. Ebben a mi szerepünk
az, hogy a megoldásra érett kérdésekre, gondokra és
nehézségekre felhívjuk a figyelmet, ezek kezelésében
közreműködünk a helyi önkormányzat megfelelő szerveivel. Az együttműködés legideálisabb módja az, ha
az önkormányzati döntések előkészítésének folyamatában a megfelelő civil szervezetek intézményesen megfogalmazzák véleményüket.
S van még egy nem kevésbé jelentős tennivalónk.
A civil problémaérzékenység és segítőkészség, a közösség iránti elkötelezettség pozíciójából magunkat is
nevelni és fegyelmezni. Szűkebb és tágabb környezetünk állapotáért, körülményeink gyakran nem szerencsés alakulásáért mindig rajtunk kívül álló tényezőket
hibáztatni, következésképpen mindig másoktól várni a
megoldást, nem más, mint önfelmentés. Ez egy alattvalói mentalitás. Röviden tehát egy együttműködő
önkormányzat és önmagukért felelősséget érző, cselekvően közreműködő állampolgári magatartás a kulcsa
egy sikeresebb Erzsébetvárosnak.
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Fejlődés útján
a Péterfy
Dr. Sásdi Antal tizennyolc éve kezdte főorvosi pályafutását Erzsébetvárosban, jelenleg is
belgyógyász szakorvosként dolgozik, mindemellett olyan szaktudással és tapasztalattal
rendelkezik, mely alkalmassá teszi a Péterfy kórház irányítására. A Fővárosi Önkormányzat Péterfy
Sándor utcai kórház, rendelőintézet és baleseti központ főigazgatójával beszélgettünk a kórház
múltjáról, a jövőbeni tervekről, és hogy a kerület életében milyen fontos szerepet tölt be a főváros
egyik legnagyobb egészségügyi intézménye.
Bóka B. László

Főigazgató úr, fontos, hogy egy kórház hol található?
Meghatározó jelentőségű. Még vidéken sem mindegy,
hogy kisvárosról vagy nagyvárosról, esetleg megyei kórházról van-e szó. Budapesten, ahol az országos fekvőbeteg ellátás 40%-a összpontosul, különösen fontos az

A Péterfy kezdettől fogva nagyobb
feladatokat látott el, de a múlt
századra visszatekintve mindig
is szoros kapcsolatban élt
Erzsébetvárossal.
elhelyezkedés. A mi esetünkben például sok szempontból előnyös a központi elhelyezkedés, hiszen könnyű
megközelíteni a kórházat. Ugyanakkor egy városszéli
kórházzal szemben vannak hátrányok is: kevés a zöldterület, nehéz parkolni, kicsi az udvarunk. Az elhelyezkedés Budapesten abból a szempontból is fontos, hogy
az adott kerület mennyire érzi magáénak a kórházat.
De a Péterfy nem Erzsébetváros tulajdona!
Ez így van, ennek ellenére fontos a kapcsolat Erzsébetvárossal. Jelenleg ugyan folynak tárgyalások az
állami kézbe vételről, de ez igen hosszú folyamat lesz.
A Fővárosi Önkormányzatnak 11 kórháza van, és erősen megoszlik köztük a figyelme. Mind segítőkészsége,
mind lehetőségei korlátozottak. Annak ellenére, hogy
hagyományosan a főváros a tulajdonos, régóta szoros
és mindkét fél számára pozitív kapcsolatot ápolunk
a kerület vezetésével, a helyi civil szervezetekkel és a
kerület lakosságával.

Mivel a kórház tulajdonosa tehát a Főváros, nem mindegy, milyen a kapcsolat a kerülettel?
Nagyon nem. Ha kissé visszatekintek a múltba, egyes
kórházaknak tulajdonlási szempontból is szoros a kapcsolatuk azzal a kerülettel, ahol elhelyezkednek. Például a mostanság újra önállósodásra készülő Szent
Margit Kórház kifejezetten a III. kerület kórháza
volt. A Péterfy kezdettől fogva nagyobb feladatokat
látott el, de a múlt századra visszatekintve mindig is
szoros kapcsolatban élt Erzsébetvárossal. Akkoriban
Közép-Európa legmodernebb kórházai között tartották számon (alapkövét 1932. április 10-én tették le), és
egyben az egyik nagy biztosítóintézetnek, a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének (MABI) székhelye is volt, igen jelentős forgalommal. Egy akkoriban
rendkívül korszerű és még ma is jó állapotban lévő
nagy rendelőt hoztak létre, amely teljesen az erzsébetvárosiak szakrendelője volt, és ez ma is így van.
A környező kerületek szakrendelőiket azonban már
saját maguk működtetik. Műszakilag megoldhatatlan
feladat volna a fekvőbeteg osztályok és a szakrendelő
szétválasztása: a szakrendelő a kórház alagsorát, földszintjét, első és második emeletét foglalja el, míg a
felette lévő három emeleten kaptak helyet a fekvőbetegosztályok. Így maradhatott meg nálunk ez a fajta poliklinikai egység, amely sokáig általános magyarországi
modellként működött.
Fekvőbeteg-ellátásban egyébként az erzsébetvárosiakon túl fogadjuk az V., VI., VIII. és XVI. kerületi
betegeket is. Milliós nagyságrendű orvos-beteg konzultáció történik egy év alatt. Nálunk a szakrendelőkben is döntően ugyanazok az orvosok dolgoznak, akik
a fekvőbeteg-osztályokon, így a kapcsolat még szorosabb a betegekkel, mint más kórházak esetében, ahol a
szakrendelés nem a kórház kompetenciája.

Dr. Sásdi Antal
1975: Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, általános orvosi
diploma
1980: belgyógyászati szakvizsga
2002: egészségügyi szakmenedzser
Munkahelyek:
1975–1982: Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest, III. Belgyógyászati
Osztály
1982–1993: Semmelweis Orvostudományi Egyetem II. Női Klinika,
belgyógyász konziliárius, egyetemi adjunktus
1993– jelenleg is: Péterfy Sándor ( 1998-ig Erzsébet ) Kórház
II. Belgyógyászati Osztály, osztályvezető főorvos
Funkciók:
1991–1995: SOTE Rektori Hivatal Klinikai Szaktanácsadó
(mellékállásban)
1991–1995: Magyar Kórházszövetség vezetőségi tag
1994–95: Erzsébet Kórház orvosigazgató-helyettes
1995–96: Erzsébet Kórház orvos igazgató
1998–2005: Péterfy Kórház intézetvezető főorvos
2005–2007: Péterfy Kórház orvosigazgató-helyettes
2007–2010: Péterfy Kórház orvos igazgató
2010. december 29.-től megbízott főigazgató
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Mit jelent a gyakorlatban a szoros kapcsolat a kerülettel?
A mindennapos gondok megoldásában, például parkolási kártyák beszerzésében segít bennünket Erzsébetváros Önkormányzata. Jelenleg így ötven orvosunk
tud parkolni az utcán, ami óriási segítség, hiszen a
kórház udvarán csupán 150 parkoló áll rendelkezésre,
holott 1850 ember dolgozik nálunk. Dolgozóink jó
része autóval közlekedik, hiszen a város más pontjain és a környékbeli agglomerációban laknak, emiatt a parkolás számunkra égető szempont. Azt is el
kell mondanom, hogy nincs olyan év, hogy a kerületi
önkormányzat komolyabb összegekkel ne segítené
egy-egy fekvőbeteg-osztályunk vagy rendelőnk felújítását, a műtők korszerűbbé tételét, a padlózat cseréjét.
Erre a legfrissebb példa fül-orr-gégészeti osztályunk,
amelynek egy országos, szakmai rendezvényét támogatta Erzsébetváros, ez közel másfél millió forintot
jelentett. Lényegében 38 dolgozónk részvételi díját
állta az önkormányzat. Összehasonlításként jegyzem
meg, a kórház évente egy-egy dolgozóját maximum
15 ezer forinttal tudja támogatni, hogy szakképzéseken, kongresszusokon, előadásokon vehessen részt. Egy
orvos esetében – akit arra köteleznek, hogy különféle
továbbképzéseken pontokat gyűjtsön, nem beszélve a
szükséges szakkönyvek, tankönyvek beszerzéséről – a
szakképzés éves költsége százezres nagyságrendű, ezt
sajnos mi csupán 15 ezer forinttal tudjuk támogatni.
Nemrég például egyik osztályunk burkolatcseréjét
közel 5 millió forinttal segítette Erzsébetváros vezetése. Legutóbb pedig a Semmelweis-nap alkalmából
engem kért fel Vattamány Zsolt polgármester úr, hogy
ünnepi beszédet tartsak, és számos tudományos rendezvényünkön ő is megtisztelt minket jelenlétével.
Mennyire fontos a kórház életében az, hogy komoly történelmi múltra tekinthet vissza?
Nagyon fontos a múlt. A kórház nagyon sokáig az
1956-os forradalomban betöltött szerepe miatt a
hatalom mostohagyermeke volt. A Péterfy egészen a
múlt évig a fővárosi önkormányzat kórházai között
az utolsó helyen állt a különböző támogatások elosztásakor. Elég egyetlen pillantást vetni az épület utcai
homlokzatára. Másutt 10-20 milliárdos beruházásokkal új épületeket, sőt, épülettömböket emeltek, nálunk
a meglévő rendbehozatalára sem jutott pénz, holott ez
nem csupán esztétikai kérdés. Új nyílászárókkal például jóval olcsóbban lehetne üzemeltetni az épületeket. A múlt tehát inkább hátrányt jelentett. Még ma is
vannak köztünk olyan orvosok, akik a forradalomban
jelentős szerepet vállaltak, és úgy látom, a hozzánk
érkező fiatal szakdolgozók számára is fontos a múlt.
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Folyékony
kenyerek oázisa
Az ember gyanútlanul sétál a Rákóczi úton, amikor hirtelen meglát egy kedvére való, nem mindenütt
látható, chopperre hajazó kerékpárt. A kétkerekű szelíd láncokkal kötődik egy nagyméretű
közlekedési tájékoztató táblához. Nem is volna ebben semmi érdekes, ha a kerékpár nem mindennap
ugyanott állna, és nem volna kidekorálva néhány esőbiztos papírlappal, amelyeken felirat hirdeti:
Csak a jó sörök! A felirat alján pedig egy szám, amely a megnyomandó kapucsengőt hivatott jelezni.
Érdekelni kezd, vajon mit tudhatnak itt, amit másutt nem.
Bóka B. László írása

A

kis bolt közvetlenül a kapu alatt bújik
meg, két ember és a pult alig fér el a csöppnyi helyen. A pirinyó teret tovább szűkíti
az elképesztő kínálat, hiszen itt folyékony
kenyérből minden rendű, rangú, nemzetiségű, üvegnagyságú és színű beszerezhető. Minden serek ura a

A jó söröket kedvelők köre igazi
szubkultúra, kevesen vannak,
de rendkívül nyitottak, és bármit megadnának az igazán jó
sörért.
32 éves Kővári Gergely, aki valódi serfőző. Nem
tudom, más hogyan van vele, de én még életemben
nem láttam igazi sörfőzőt. Persze, hivatalos titulusa
ennél sokkal kacifántosabb, hiszen Kővári Gergely a
Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Karán végzett erjedésipari szakmérnök. Meséli, az egyetem java
része úgy telt, hogy nem tudta, miért jár oda, ám

az utolsó évben egy tanára hatására beleszeretett a
sörökbe. Majd beszélni kezd az ale és a lager sörökről.
Természetesen sörből nem doktoráltam, csak iszom,
mint mások, így fogalmam sincs, miről beszél. Gyorsan kiderül, hogy a legtöbb tömegtermelésben előállított sör lager típusú, ezeknek ugyanis könnyebb
irányítani az erjedését, magyarán nincs velük annyi
nyűg, ráadásul mindig ugyanazt a meglepetésektől
mentes, jól ismert ízt kapjuk. Ezek a sörök a tömegtermelésből adódóan nem fajtájuk csodanedűi, de ezek
adhatóak el a legbiztosabban. A lager sörök alsóerjesztéssel készülnek, ezek Közép-Európa legelterjedtebb
fajtái. Példaképpen ilyen a Pilsner Urquell, az Arany
Ászok vagy a Dreher. Ezt a fajta sört Franz Anton
Dreher találta ki Carlsbergékkel közösen. Azért hívják alsó-, más néven hidegerjesztésnek, mert az élesztő
a főerjedés végén, amikor már nem talál cukrot, a sör
aljára ül.
Az ale sörök az ősibbek, folytatja Kővári Gergely,
ezek a felső- vagy más néven melegerjesztésű sörök.
Ezek erjedése 15-20 fokon zajlik. Itt az élesztő a főerjedés végén különféle biokémiai okok miatt a felszínre száll. Mostanában kezdi ez az erjesztési mód

reneszánszát élni, főként az angolszász világban és Belgiumban. Németországban van
egy-két úgynevezett altbier, amely egyfajta
átmenet az ale és a lager között. Amikor a
lager sörök elterjedtek, akkor létrejött egy
félig lager, félig ale technológia, ez az altbier,
amit felsőerjesztésű élesztővel készítenek.
A serfőző természetesen azért az, ami, hogy
ne csak beszéljen kedvenc nedűjéről, de gyakorolja is a szakmát. Így van ezzel Kővári Gergely
is, aki, amikor éppen nem a boltban van, egy kis
főzdében dolgozik sörfőző termelésvezetőként.
Az, hogy mit jelent a „kis” jelző, a számokból
derül ki: egy nagyüzem évi 7-8 millió hektoliter
sört gyárt, míg a kicsik 150 ezret. Egy idő után
adódik a kérdés, vajon a sörszakértőnek mi a véleménye a magyar sörkultúráról. Egy darabig csak
néz rám, majd visszakérdez, mégis mire gondolok.
Szerinte ugyanis itthon a fantázia nélküli semmiről
beszélünk, de nem kultúráról.
A boltban nagyjából százötven fajta sör kapható,
természetesen van köztük belga, német, cseh és amerikai is. Egyelőre sajnos hiánycikk a dán, norvég és
holland sör is. Az egyik polcon katonás rendben sorakoznak a különféle söröspoharak. Szájtátva figyelem
a kínálatot, és nem értem, minek ez a luxus. Kővári
Gergely nevetve válaszolja, bár kevesen tudják, de
egyáltalán nem mindegy, hogy egy sört milyen hőfokon és milyen pohárból iszunk. Egymaga eddig több
mint ezer sört minősített le. A megfelelő pohár pedig

azért fontos, mert ahogyan fogalmaz, a jó pohár
„kinyitja a sört”. Kevesen tudják, hogy a lager söröket
hidegen kell, az ale söröket azonban nem szabad túl
hidegen inni. Ezek ízvilága sokkal gazdagabb. Ilyen
például a Westmalle Tripel, amelyet ha valaki hidegen iszik, azt kérdi, mi ez a keserű lötty. Ha azonban
15 fokra melegszik, mindjárt sokkal gyümölcsösebb,
élettelibb lesz.
Kiderül, valóban minden sörnek megvan a maga
pohara. A trapista söröket például trapista kehelyből
illik inni. Az ale söröket mindig érdemes kissé túlhűteni, aztán kiönteni és figyelni, hogyan változik az
ízük, ahogyan melegszenek. Például az Anchor Old
Foghor esetében – ami valójában árpabor, ezért akár
borospohárból is iható – ez pontosan megfigyelhető.
Belgiumban még az is gyakorta megesik, hogy nem
hozzák ki a sört, ha nincs hozzá megfelelő pohár.
A boltba egyre több ismerős arc jár vissza, lassan
formálódik a törzsvásárlói kör. A jó söröket kedvelők
köre igazi szubkultúra, kevesen vannak, de rendkívül
nyitottak, és bármit megadnának az igazán jó sörért.
Végül már csupán arra voltam kíváncsi, vajon hogyan
született a kerékpáros reklámozás ötlete. Kővári Gergely azt mondja, ő törvénytisztelő polgár, tehát engedélyt kért egy reklámtábla elhelyezésére, amit azonban
nem kapott meg. Megdühödött, kitette a ház elé feltűnő alakú kerékpárját, rá néhány papírreklámot, és
az üzlet beindult. 2009. május 6-a óta áll nyitva a bolt
a sör szerelmesei előtt, hogy aki betér, annak szeme és
szája tátva maradjon a gyönyörűségtől.
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Rendőrségi hírek

Ízes élet

Rendőrségi hírek
A VII. kerületi Rendőrkapitányság az alábbi ügyek felderítésében kéri
a lakosság segítségét.

Értesítési
ok:
telefonszám
”
„Telefontanú
zöld szám:

11
06-80-555-1
12
107 vagy 1
A képen látható festményt ismeretlen tettes 2011. július 25. napján a Rejtő Jenő
utcában lévő egyik lakásból tulajdonította
el, úgy, hogy a lakás ajtaját befeszítette,
majd onnan különböző értékeket vitt el.
Az eltulajdonított festmény egy meztelen
női alakot ábrázol hátulnézetben, a festmény mérete kb. 50*71 cm.
A lopással okozott kár: 370 000,- Ft.
A rongálással okozott kár: 100 000,- Ft.
A képen látható motorkerékpárt a nyomozás eddigi adatai szerint 2011. június
21-én 03:00 és 2011. június 22-én 09:15
óra közötti időben tulajdonították el a
Murányi utcából.
Az okozott kár: 100 000,- Ft.
A Yamaha segédmotoros kerékpár leírása:
a motor összes gyári műanyag burkolata
hiányzik, a váz aranyszínűre volt festve, az
első villa sem eredeti, valamint Simson első
fényszóró van előre felszerelve. Az első sárvédő tetején jól látható helyen fekete, UV
zöld színű UFO felirat és egy földön kívüli
lény fejét ábrázoló matrica volt felragasztva.
A kipufogó védőrácsa ajtó szellőzőrács
átalakításával lett megoldva.
A képeken látható férfi a nyomozás eddigi
adatai szerint 2011. június 19-én 13:30 óra
körüli időben a Dob utcában lévő egyik
szórakozóhelyről eltulajdonította a sértett
táskáját és a benne lévő értékeket.
Az okozott kár: 71 000,- Ft.

A képen látható férfi a nyomozás eddigi
adatai szerint 2011. július 24-én 22:30 és
22:40 óra közötti időben az egyik Dob utcai
ABC-ből eltulajdonította a sértett Samsung
GT-S8300 típusú mobiltelefonját.
Az okozott kár: 50 000,- Ft.
Az elkövető személyleírása: kb. 18–25 év
körüli, 160–170 cm magas, átlagos testalkatú, fehér bőrű, rövid, sötét hajú, piros
pulóvert viselő férfi.
A képen látható férfi a nyomozás eddigi
adatai szerint 2011. június 3-án eltulajdonította a sértett pénztárcáját, majd a sértett bankkártyájával 2011. június 04-én
04 óra 18 perckor tranzakciót kísérelt meg
végrehajtani egy Király utcai ATM automatánál.
Az elkövető személyleírása: kb. 35–40 év
körüli, vékony testalkatú, fehér bőrű,
rövid, szőke hajú, fehér pólót viselő férfi.
A képen látható férfi a nyomozás eddigi
adatai szerint 2011. június 25-én a hajnali
órákban a Wesselényi utcában a sértett
védekezésképtelen állapotát kihasználva
eltulajdonította a sértett szürke színű táskáját a benne lévő tárcájával együtt, majd
az abban lévő bankkártyával kísérelt meg
pénzt felvenni egy ATM automatánál.
Az elkövető személyleírása: Kb. 25–32 év
körüli, vékony testalkatú, kreol bőrű,
rövid, sötét hajú férfi.

Könnyű
olasz finomságok
Fokhagymás cukkinileves
Hozzávalók
4-6 személyre

Elkészítés:
Az olajat teflonserpenyőben forrósítsa fel, és a hagymát, a
fokhagymát 5–10 perc alatt párolja puhára. Forgassa bele
a burgonyát. Két percig kevergesse a tűzön, majd borsozza
meg, és a levessel öntse fel. A cukkinik két végét vágja le,
majd hosszában szelje fel, és pirítsa le. A levet turmixolja,
majd újra forralja fel. A habját szedje le. A cukkinit hozzáadva főzze, amíg meg nem puhult. Ha kell, fűszerezze.
Tálalás előtt ízesítse és díszítse bazsalikommal.

4 ek. olívaolaj,
1 összevagdalt vöröshagyma,
2 fokhagymagumó, meghámozva,
cikkekre bontva, felszeletelve,
2 szem vékonyra szelt burgonya,
2 liter csirkeleves (kockákból),
2 cukkini,
1 ek. bazsalikomlevél

Póréhagymásparadicsomos farfalle
Elkészítés:
A pórét mossa meg, vágja ferdén 1–1,5 cm-es
darabokra, majd forró, sós vízben 3–4 percig főzze. Szűrje le, majd öblítse le hideg vízzel, és csepegtesse le. A paradicsomokat nagyságtól függően vágja félbe vagy negyedekbe.
A majonézt keverje el a tejszínes krémsajttal és a
sherryvel. Sóval, Cayenne-borssal ízesítse. Keverjen mindent össze a kifőzött tésztával.

Tiramisu, a krémsajtos,
kakaós édességkülönlegesség

Hozzávalók
4-6 személyre

3 tojássárgája,
Elkészítés:
12
dkg porcukor,
A tojássárgákat a cukorral kevergesse, amíg a cukor
18
dkg
mascarpone sajt,
elolvad. Ha a krém habos, adja hozzá a mascarponét,
3 dl habbá vert tejszín,
és verje simára. Forgassa bele a tejszínhabot. A krém
3 evőkanál mandulalikőr,
egyharmadát simítsa egy 35 centiméteres ovális tálba.
5 dl erős, hideg feketekávé,
A likőrt keverje el a kávéval. Mártsa bele a babapiskó36 babapiskóta, a tetejére
átszitált kakaó
tákat, hogy átnedvesedjenek, de ne legyenek lucskosak.
A babapiskóták felét fektesse szorosan egymás mellé a tál
aljára. Kissé nyomkodja is össze, nehogy hézag maradjon közötte,
ketté is törhet néhányat, hogy a hézagokat kitöltse. Erre kenje a
krém második harmadát. A maradék babapiskótát az elsőre merőlegesen fektesse rá. A megmaradt krémet simítsa a tetejére, és tegye
a tálat legalább fél napra hűtőbe. A tiramisut mindig jó néhány
órával tálalás előtt kell készíteni, hogy az ízek összeérjenek, de a
kakaót csak a tálalás előtt szórja rá, nehogy átnedvesedjen.

Hozzávalók
3 póréhagyma,
15 dkg apró paradicsom,
1 evőkanál mascarpone,
3 evőkanál citromlé,
1 evőkanál sherry,
2 evőkanál majonéz,
Cayenne-bors,
20 dkg farfalle tészta
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Ajánló
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Erzsébetvárosi programajánló
létre. A tilalom megszegése, aminek egyik
következménye a bűn, éppen úgy egyidős az
emberrel, mint a biztonság igénye. Rendőri
intézkedések csírái tehát már a legtávolabbi
múltban is felfedezhetőek, intézményesült
formái azonban ténylegesen csak a társadalmi
fejlődés során jelentek meg. Bizton állítható,
hogy a rendőrség legalább az állammal egyidős, mert nélküle ez utóbbi nem maradhatott volna fenn. Az egyes közösségek belső
rendjét a közhatalmi tevékenységet gyakorló
állam egyik fegyveres csoportja biztosította.
E végrehajtó karhatalom a rendőrség, tagjai
a rendőrök, akiket nem mindig így neveztek.
A kiállítás során sok mindenre fény derül a
látogató számára.

Színház
FOGASHÁZ
Budapest, VII. ker., Akácfa utca 51.

Nőintime
Az Ágens Társulat az Ira és a Fatum című
előadás után, a trilógia harmadik részeként
a Nőintime című darabot mutatja be a VII.
kerületi Fogasházban. A darabban három
nő más és más eszközökkel próbál uralmat
gyakorolni a többiek felett, hatalmát az
egyikük, a néma, az önként vállalt szolgasággal zsarol; az érzelmi terrorista lényegre
tapintó, pontos analíziseivel hatalmaskodik; végül a szerelemjátékos, kereső lényével
birtokolja a többieket. A szerepek változnak, vagyis változhatnak, hiszen egymásnak átadhatóak, attól függően, hogy egy
adott történetben ki, melyik pozíciót tölti
be, és ki hogyan használja fel az eszközöket.

KOGART HÁZ
Budapest, VI. ker., Andrássy út. 112.
Tel.: 1/354-3820, Fax: 1/354-3838
E-mail: info@kogart.hu
URL: www.kogart.hu
Nyitva: H–V: 10–18 h

Kiállítás

Friss 2011.
2011. augusztus 5. – szeptember 18.

Pályakezdő, harminc év alatti fiatal alkotók
kiállítását ismerhetik meg a Kogart Házba
látogatók. Kiállító művészek: Antal László,
Bodolóczki Linda, Bögi Diána, Brückner János, Fátyol Viola, Fridvalszki Mark, Gergely-
Farnos Lilla, Hollós Ádám, Horváth Erzsébet,
Jagicza Patrícia, Karsai Dániel, M. Páll Zoltán,
George Marinciu, Radu Mocanu, Mohamed
Gamal Sophia, Molnár Ágnes Éva, Nagy Benjámin, Orr Máté, Pinczés József, Radics Márk,
Stefan Sava, Szabó Gergely, Szalai Dorottya,
Razvan Tun, Daniela Vasiliu, Vasvári Márta
és Daniela Virlan.

RÓTH MIKSA EMLÉKHÁZ
Budapest, VII. ker., Nefelejcs u. 26.
Tel.: 1/341-6789
E-mail: rothmiksa@euroweb.hu
URL: www.rothmuzeum.hu
Nyitva: K–V: 14–18 h

Iparművészeti kiállítás
(állandó kiállítás)
Róth Miksának, a századforduló legjelentősebb hazai üvegfestőjének ólomüveg
ablakai, mozaikképei, valamint lakásának
eredeti berendezése, műtárgyai láthatóak a
kiállításon.

RENDŐRSÉG-TÖRTÉNETI
MÚZEUM
Budapest, VIII. ker., Mosonyi u. 7.
Tel.: 1/477-2183
E-mail: rendormuzeum@t-online.hu
URL: www.policehistorymus.com
Nyitva: K–V: 09–17 h

A rendőrség története
(állandó kiállítás)
Sokak számára izgalmas egy olyan szervezet
működése, ami bűnmegelőzés céljából jött

Mozi
Örökmozgó
Budapest VII. ker., Erzsébet krt. 39.
Tel.: 1/342-2167
www.filmarchiv.hu

Jegyárak: 500-800 Ft. Magyarországon
csak ebben a moziban láthatóak a filmtörténet jelentős alkotásai és a kortárs filmművészetet bemutató filmhetek programjai!
Nyugdíjasoknak minden előadásnál 50%
kedvezmény. 15 fő felett 25% csoportos

kedvezmény. Klubtagsági igazolvánnyal és
diákoknak 25% kedvezmény. Havi program az ingyenes Muszterben. A Filmarchívum (www.filmarchiv.hu) kiadványai a
pénztárban kaphatóak. A moziban lehetőség van filmklubok szervezésére.

miatt. Paul teljesen el van adósodva, csak a
ranglétrán való felfelé menetelés mentheti
meg a lecsúszástól, és ettől még az sem riasztja
vissza, hogy fejeknek kell hullniuk. Leggyűlöltebb célpontja Charolais (Louis de Funés),
aki a cég első embere, és akinek távozásával,
vagy akár halálával, megoldódnának Paul
problémái, azaz kinevezése garantált lehetne.

Bagger Vance legendája (The
Legend of Bagger Vance)
amerikai romantikus filmdráma, 126
perc, 2000 (augusztus 22. 18:30)

A Georgia állambéli Savannah az 1930-as
évek nagy világválsága után teljesen megváltozott: Rannulph Junuh lett (Matt Damon)
a környék legjobb golfozója, aki igazán szerencsés fickónak mondhatja magát, hiszen
barátnője a város leggazdagabb polgárának
a lánya. A golfpálya pedig nem másé, mint
a lány apjáé. Románcuknak azonban az
első világháború vet véget: Rannulph-ot
elviszik katonának Európába. Egyedüli túlélője lesz egy véres küldetésnek, miközben
Savannah-ban halottnak vélik és lassan elfelejtik. Tizenöt év múlva azonban visszatér
régi városába.

Ember a Holdon (Man on the
Moon)
amerikai–angol–japán–német vígjáték,
118 perc, 1999 (augusztus 25. 20:30)

Az Ember a Holdon című film Andy Kauf
man rövid életét és pályafutását mutatja be
Milos Forman rendezésében. A Jim Carrey
által megformált komikus a ’70-es években
robbant be az amerikai komikusérába, hogy
a tengerentúli közízlést sikertelenül próbálja
megreformálni: államokszerte közutálatnak
örvendett egész életében, polgárpukkasztó
humorát nem fogadták be az amerikaiak,
ennek tükrében pedig érdekes, hogy halála
után mégis életrajzi mozi készült róla, ami
államokszerte népszerűségnek örvend.

Hogyan lettem vezérigazgató? (Carambolages)
francia krimivígjáték, 88 perc, 1963
(augusztus 29. 16:30)

A Jean-Claude Brialy által alakított Paul
Martin ambiciózus aktakukac, de ennek
ellenére két végéről égeti a gyertyát: nősülni
készül éppen, amikor kiderül, szeretője te
herbe esett. Ez azonban nem minden, hiszen
ugyanekkor hiúsul meg olyannyira vágyott
előléptetése is, ráadásul épp leendő apósa

Könyv
Luke Harding – David Leigh:
WikiLeaks-akták (JulianAssange
háborúja a titkosítás ellen)
A WikiLeakssel kapcsolatban több találgatás
is napvilágot látott. Julian Assange világszerte
ismert személy lett. Találmánya, a WikiLeaks
egy olyan, internetes leleplező oldal, amely
az Egyesült Államokat, de még a brit királyi famíliát is maga ellen fordította. David
Leigh és Luke Harding, a Guardian díjnyertes
újságírói, központi szerepet játszottak abban,
hogy a WikiLeaks és öt, a világ legismertebb
orgánumai közé tartozó lap közösen publikált
válogatást a leleplező oldal által megszerzett
több mint 250 ezer amerikai diplomáciai táviratból, valamint a sok százezer afgán és iraki
titkosított hadinaplóból. Leigh és Harding a
Guardian oknyomozó csapatával együtt olyan
izgalmas és számunkra ismeretlen világba
kalauzol, ahol például Bradley Manning
amerikai katonát megvádolják, hogy millió
nyi titkos dokumentumot adott tovább a
WikiLeaksnek, vagy ahol olvashatunk arról,
hogy az afgán hadinaplók közlése hogyan leplezi le az amerikai hadsereg speciális, gyilkos
osztagait. Számos kérdést vet fel és még többet hagy nyitva a könyv, a legnagyobb talány
azonban a WikiLeaks sorsa marad.

Alessandro D’Avenia: Fehér,
mint a tej, piros, mint a vér
A könyv egy átlagos kamaszról szól, aki jól
elvan a haverjaival, szeret focizni, motorozni
és iPodozni. Iskolába csak azért jár, mert kötelező, a tanárokat pedig afféle kihalásra ítélt
furcsa fajnak tekinti, ezt az elméletét gyorsan
az új történelemtanárnak is a tudomására
szeretné adni. De ahogy az lenni szokott, ez
a tanár nem olyan tanár. Nem csupán tanár.
Szemében különös fény gyúl, amikor magyaráz, és különös, lelkiismeret-ébresztő hatással
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Ajánló

Életmód
van diákjaira. Leóban eközben hatalmas
erők feszülnek, azonban a fehérség kifog
rajta. A fehérséggel, a hiány, a veszteség
színével a szerelem, a szenvedély és a vér színét, szerelme, Beatrice haja vörösét fordítja
szembe. Amikor megtudja, hogy Beatrice
beteg, s hogy betegségének valamiképpen
a gyűlöletes fehérséghez is köze van, Leo
önvizsgálatra kényszerül, hogy megtudja
problémájának okát. Az olasz sikerkönyv
legfontosabb kérdése, amire a kamasz a történet egésze alatt keresi a választ, hogy ezek
után hogyan tovább?!

Jack London: Kóbor csillag
Ha a börtön és az alvilág rokonok, akkor a
sötét magánzárka, kényszerzubbonyban, öt
éven keresztül maga a pokol. Az ártatlanul
elítélt Darrell Standing azonban hihetetlenül erős ember, akit nem tud megtörni a
kaliforniai San Quentin fegyház igazgatójának szadizmusa. És noha a teste magatehetetlen, a szellemét önhipnózissal időben és
térben barangolva sétáltatja a lélekvándorlás
útjain. Amikor a törvényszék egy újabb vád
ürügyén halálra ítéli, ő hallatlan bátorsággal
készül a bitófa alá. Tudja jól: semmit sem
veszíthet. A történet eme bátor és erős ember
életét mutatja be, aki nem fél a haláltól.
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Erzsébetvárosi
Közösségi Ház

Minden, amit
az iskolakezdésről tudni kell

Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 17.
Telefon: 413-3550,
E-mail: kozhaz@kozhaz.hu

Lassan véget ér a nyári szünidő és elkezdődik az új tanév. A vakáció végéhez közeledve
mind a gyermekek, mind a szülők számára felmerülhetnek iskolakezdéssel kapcsolatos nehézségek,
melyek megoldásához segítséget nyújthat az alábbi összeállítás.

2011. augusztus-szeptember havi
programjai

Augusztus

Szeptember

18. (csütörtök)

1. (csütörtök)

• 15.00–19.00

• 15.00–19.00

Nosztalgiatánc – a zenét szolgáltatja Diós Péter.

Nosztalgiatánc. A zenét szolgáltatja: Diós Péter.

23. (kedd)

2. (péntek)

• 16.45–22.00

• 17.00–20.00

Sirály Sakk Klub – gyermekek
nek, felnőtteknek.

Villámrandi – táncos ismerkedési est, beszélgetés fogyatékkal élők számára.
Az Értelmi Fogyatékosok Fővárosi Érdekvédelmi Egyesületének rendezvénye.

25. (csütörtök)
• 15.00–19.00

Nosztalgiatánc. A zenét szolgáltatja: Diós Péter.

26. (péntek)

5. hétfő
• 16.00–18.00

A Budapesti Mozgássérültek
A Morvay Károly Nóta- és Dal- Egyesülete VII. kerületi csokör ingyenes nótaműsora a ke- portjának nyílt klubnapja.
rület nyugdíjasainak.
• 14.30–18.00

28. (vasárnap)
• 15.00–18.00

„Túrós csusza tepertővel” – a
Morvay Károly Nóta- és Dalkör nótaműsora.
Belépő 600,-Ft (a helyszínen
váltható).

30. (kedd)
16.45–22.00

Sirály Sakk Klub – gyermekek
nek, felnőtteknek.

6. (kedd)

• 16.45–22.00

Sirály Sakk Klub – gyermekek
nek, felnőtteknek.
• 17.00–19.00

Az Erzsébetvárosiak Klubja
nyílt összejövetele.

Néhány hasznos tanács megkönnyítheti a gyermekek
visszarázódását a hétköznapokba. Fontos a fokozatosság. Nehéz egy-két nap alatt visszaállni a régi kerékvágásba nemcsak a gyermekeknek, de még a felnőtteknek
is. Egyre rövidülnek a nappalok, és az őszi időjárás
okozta hangulatváltozással is meg kell küzdeni. Kis
odafigyeléssel és rákészüléssel azonban könnyebben
vehetik az év eleji akadályokat. Nézzük, mik is ezek
a trükkök:
A legfontosabb, hogy már most kezdjék meg visszaszoktatni a gyerekeket a korai lefekvésre és ébredésre.
Figyeljünk oda, hogy időben ágyba kerüljenek, sokat
és jól aludjanak, mert ez kihatással lehet a másnapi hangulatukra, illetve teljesítményükre.
Erzsébetváros
A régi rend helyreállítása érdekében úgy célÖnkormányzata
szerű beosztani az időt, hogy fokozatosan,
minden első osztályos
minden nap egy kicsivel korábban menjenek
tanulójának
aludni, majd reggel időben kell felébreszteni
tanszercsomagot
őket. A pihentető alvást segítheti a kicsiknél
ajándékoz.
a lefekvés előtti mese, vagy az
aznap történtek átbeszélése.

Az ajándék

csomag tar

talma:

✗ kockás é
sv
✗ kottafüz onalas füzetek
et
✗ papír sz
ám
✗ műanyag olókorong
óra
✗ számolóp
álca
✗ színes c
eru
✗ ragasztó zák
✗ zsírkréta
✗ színes g
yurma
✗ csiptető
s rajzlaptáb
la
✗ rajzlapo
k
✗ írólap
✗ grafitce
ruza
✗ radír

Elmaradhatatlan teendő az
iskolai tanszerek megvásárlása. Ajánlatos átgondolni
előre, hogy milyen tanszerekre van szükség, mi maradt
meg tavalyról, s mi az, amit
még be kell szerezni az írószerboltból. Jó ötlet, egy lista készítése, így nem marad ki semmi
az iskolatáskából. A szükséges
tankönyvekről, füzetekről érdemes érdeklődni az osztályfőnököktől, tanítóktól. Erzsébetváros
minden első osztályos tanulójának az önkormányzat tanszercsomagot ajándékoz, hogy ezzel
is könnyítse az új helyzet okozta
nehézségeket.
A szünidő végéhez közeledve érdemes tájékozódni, hogy milyen szak-

körök, különórák indulnak az iskolában. Fontos, hogy
a gyermek érdeklődési körének, adottságainak, igényeinek figyelembevételével válasszunk ezek közül.
Hamarabb fel tudják venni a diákok a ritmust, ha
előtte megtornáztatják kissé agyukat. Használják ki
az utolsó heteket olyan társasjátékokra, vetélkedőkre,
amelyeken gondolkodniuk kell, vagy időre megoldaniuk bizonyos feladatokat. Nagyszerű időtöltés ehhez
a Monopoly, a barkochba vagy a különböző memóriajátékok. Spiesz Ádámot, a Baross Gábor Általános
Iskola igazgatóját, pedagógusát kérdeztük.
Mit tehetünk azért, hogy a gyermekek jó teljesítményt
nyújtsanak? Hogyan segíthet ebben a szülő?
A jó teljesítményhez sok dolog együttes megléte
szükséges. Egy iskolaérett gyerek képességeihez mérten jól fog teljesíteni az iskolában, ha kiküszöböljük
azokat a problémákat, amik a tanulásban megzavarhatják, megakadályozhatják. A problémák okai
lehetnek iskolai, családi, szociális, fejlődési eredetűek. Sikeres kommunikációval, a család és az iskola
jó együttműködésével szerencsére ezek az akadályok általában felszámolhatóak. A szülők segíthetik
a jó teljesítmény elérését a gyermek motivációjának
támogatásával. Azzal, ha valódi figyelemmel hallgatják mondanivalóját és komolyan veszik kérdéseit.
Beszélgessenek, játsszanak gyermekükkel, töltsenek
vele minél több időt!
Hogyan kezeli az első hetekben a szünetről visszatérő
diákokat? Van valami speciális módszere a koncentrációs képesség javításához?
A diákoknak szokatlan a korai ébredés, a feszesebb
munkatempó, így a koncentrációs képesség fejlesztésére több, könnyen hozzáférhető gyakorlatot alkalmaznak a pedagógusok. Mindegyik közös jellemzője, hogy játékosak, a gyerekek örömüket lelik az
ilyen tevékenységekben. A régről ismert táblás stratégiai játékok komoly fejlesztő hatással vannak többek

között a koncentrációs képességre is.
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Életmód

Szabadidő
Ha átmenetileg ódzkodik a gyermek az iskolakezdéstől, még nem kell aggódni érte. Ha várják a barátok,
új kihívások, sikerélmények, hamar visszarázódik a
tanulásba. Az is természetes, ha az elsős kisdiák az
első hetekben még nem érzi otthonosan magát, de az
ilyenkor jelentkező magatartásproblémák is megszűnnek idővel. Más a helyzet, ha tényleges problémákkal, például kiközösítéssel, tanulási zavarokkal küzd a
gyermek. Az igazgató úr ebben a témában is hasznos
tanácsokkal szolgált.
Van-e lelki hatása annak, hogy a gyermek óvodából iskolába kerül? Ha igen, hogyan lehet kezelni az
iskolakezdés lelki hatásait? Mikor célszerű segítséget
kérni?
Az első osztályba lépő gyerekek esetében nagyon erős
a tanulási motiváció, kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy az iskolának nincs más dolga, mint ezt a
motivációt megőrizni. Az óvodából érkező gyermek
nem lesz hirtelen, egyik napról a másikra iskolás, az
új szokásokat nekünk kell kialakítanunk. Időt kell
hagynunk a kisdiákoknak arra, hogy megismerjék az
új elvárásokat, tevékenységeket, napirendet. Segítséget
kérni akkor szükséges, ha
tartósan azt tapasztaljuk,
hogy a gyerek teljesítménye elmarad a tőle elvárhatótól. Gyanakodhatunk
a tanulási zavar jelen-

létére, ha a következő teljesítménybeli jellegzetességeket észleljük: a tanuló figyelmetlen, a figyelme kön�nyen elterelhető, munkái rendetlenek, rajzai csúnyák.
A viselkedésbeli jellemzők nagyon különbözőek lehetnek: agresszió, szorongás, visszahúzódás. Ilyen esetben segítséget kérünk, és a szülőkkel, fejlesztő szakemberekkel együttműködve támogatjuk a gyermek
fejlődését.

Fejtörő

tegye próbára tudását és ügyességét, és fejtse meg
rejtvényeinket! A Helyes megfejtést Beküldők között
könyvcsomagokat sorsolunk ki.

Fejtse meg keresztrejt
vényünk fősorait, és
küldje be szerkesztőségünkbe!

A z Er z sébet vá rosi
Nevelési TanácsErzsébetvárosi
adó és Eg yséNevelési
tanácsadó
ges Pedagógiai
Szakszolgálat1075 Budapest,
nál segítséget
Rumbach Sebestyén u. 10.
kérhet a szülő
Telefon: 342-1552
Telefax: 321-5870
és kamasz gyeE-mail:
info@nevtan07.hu
rek eg yaránt.
Web: www.nevtan07.hu
A Szakszolgálat
olyan problémákkal foglalkozik, mint a
tanulási nehézség (olvasási nehézség, beszédprobléma,
tanulási kedv hiánya), magatartási rendellenesség
(félénkség, indulatkitörések, antiszociális viselkedés),
és beilleszkedési zavar (kiközösítettség, gúnyolódás,
verekedés). A Nevelési Tanácsadó pszichológiai kivizsgálással, tanácsadással és fejlesztő foglalkozásokkal,
emellett egyéni és csoportos ellátási formákkal segíti a
problémás gyermekeket.

Címünk:
1077, Wesselényi u. 17.
Következő beküldési
határidő:
2011. augusztus 24.
Előző keresztrejtvényünk megfejtése:
„Nem baj, majd lassan
mesélem”

Előző
számunk
keresztrejtvénymegfejtésének
nyertese:

Az iskolakezdés a szülőkből is fokozott aggodalmat
válthat ki. A rendőrség az „Iskola járőre” programmal
segít abban, hogy a szülők biztonságban tudhassák
gyermeküket iskolába menet. Szeptemberben fokozott rendőri és közterület-felügyelői jelenlét biztosítja
a gyalogátkelőhelyeken történő biztonságos áthaladást
az iskolák környékén, hogy a diákok épségben eljuthassanak az oktatási intézményekbe.

INGATLANT ELADNA, VAGY VÁSÁROLNA?

HA eladó ingatlanja van:
A kerület szakértőiként biztosíthatjuk Önt, hogy TÖBB EZER ÜGYFELÜNK
KÖZÖTT AZ ÖN INGTLANÁRA IS MEGTALÁLJUK A VEVŐT!
HA vásárolni szeretne:
MI MEGTALÁLJUK AZ OTTHONT, AMIRŐL ÁLMODOTT, a legkedvezőbb
finanszírozási lehetőséggel és hitelkonstrukcióval, zökkenőmentes ügyintézést
és stabil jogi hátteret biztosítva Önnek a vásárlás során.

Horváth Gyula
Rumbach Sebestyén
utca

Erzsébetváros Önkormányzatának
kéthetente megjelenő ingyenes lapja

Szakértő és lelkes tanácsadók segítik Önt ingatlanügyeiben
az Otthon Centrum Garay téri irodájában.

VII. Garay tér 16.
Tel.: 06 70 454 0715

JÖJJÖN EL HOZZÁNK, ÉS ISMERJE MEG ÖN IS HATÉKONY ÉRTÉKESÍTÉSÜNK TITKAIT!
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Apróhirdetések

Szolgáltatás
VÍZ-, VILLANY-, GÁZÉS FŰTÉSSZERELÉS
anyagbeszerzéssel,
garanciával hétvégén és
munkaszüneti napokon
is. Tel.: 06(1)280-3262,
06(20)595-4147
VILLANYSZERELÉS,
GYORSSZOLGÁLAT, bojlerjavítás kiszállási díj nélkül.
Tel.: 06(20)9393-799
VÍZÓRASZERELÉS, egyéb
vízvezeték-szerelés. Tel.:
06(1)251-4912
DAJKA, gyermekfelügyelő,
gyógypedagógiai asszisztens képzés. Kasza Képző.
Tel.: 06(1)276-5918, Ny.
01006404
TÉVÉJAVÍTÁST AZONNAL
GARANCIÁVAL! Orion,
Videoton, ITT-Nokia,
Nordmende, Grundig,
Vestel, Panasonic,
Samsung, Schneider.
Tel.: 06(20)531-7638
AKCIÓNK! Gázüzemű
fűtőkészülékek felülvizsgálata, tisztítása, javítása
kiszállási költséggel együtt
bruttó 6.600,-Ft Telefon:
212-2949 www.vasuta.hu
Életet ment!
NYÁRI AKCIÓ! Műanyag
nyílászárók megfizethető,
reális áron a gyártótól.
Teljes körű árnyékolástechnika, például: redőny, reluxa, rovarháló. 20–40%-os
kedvezmény! Rövid határidő. Tel.: 06(20)381-4553,
06(70)242-0464

VÍZSZERELÉS, CSAPOK,
SZIFONOK, WC-csészék, WCtartályok cseréje, javítása.
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06(30)447-3603
TÉVÉJAVÍTÁS 1 napon belül, helyszínen garanciával!
Telefon: 06(20)542-35-23
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenző szerelése, javítása
garanciával. Tel.: 06(1)2613380, 06(30)973-4378,
06(20)424-2618
VILLANYSZERELÉS! Volt
ELMŰ-s javít, felújít lakásvillanyt, bojlervillamosságot, villanyfűtéseket, csengőt stb. Tel.: 06(70)2590089; 06(1)337-0338
FÜRDŐSZOBÁK, konyhák
felújítása, átalakítása! Csem
peburkolás, kőművesmunkák,
vízszerelés! Anyagbeszerzés
sel! Tel.: 0620-961-6153,
www.szakembercentrum.hu
ARANY-, ezüst-, régiségfelvásárlás készpénzért. Arany:
5200 Ft-tól 9500 FT-ig/gr.
Ezüst: 130 Ft-tól (szin)/gr. Teljes hagyaték is érdekel. Üzleteink: Teréz krt. 34., Teréz krt.
47. Tel.: 06(1)951-4421
NELLY PEDIKŰR és gyógy
pedikűr 20 éves gyakorlattal. Házhoz is megy. Király
u. 70. Tel.: 06(20)938-9031
MEGBÍZHATÓ, egyedülálló, középkorú hölgy, idős
férfi vagy nő gondozását
vállalja eltartási szerződéssel. Ottlakással. Tel.:
06(30)936-4986

ERIKA, női, férfi, ill. famíliás mesterfodrász. Most
költözött a környékre.
Közép-árkategórián belüli
kedvezményes frizuraárakkal rendelkezik. Férfi normál
hajvágás: 1500 Ft, női:
3500 Ft, gyermekfrizurák:
1500 Ft. Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 35. Tel.:
06(20)567-8857
ZÁRLAKATOS! GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás,
zárszerelés, betörésbiztos
hevederzár-szerelés, ajtó-,
ablakrácsok, lakatosmunkák, galériakészítés! Tel.:
06(30)299-1211
A NAPI legmagasabb áron
vásárolok Ezüst és Arany
ékszereket, mindenfajta
ezüsttárgyakat. Hívjon bizalommal. 06(30)357-2572

ÚJRA MEGNYÍLT! A Ligetvá
ros irodaházban, a Damjanich
utcában bérlésre kínálunk
egy felszerelt tárgyalót,
színvonalas irodákat, üzlethelyiségeket és raktárakat.
Érdeklődni: 06(30)947-2809

Egyéb

Egészség
FOGSORJAVÍTÁS, KÉSZÍTÉS, alábélelés. Gyorsan,
precízen. Rászorultaknak
háznál is. Vécsei Julianna.
Tel.: 06(20)230-3547,
06(1)789-2859

Oktatás

ANTIKVÁRIUMUNK készpénzért vásárol könyveket,
teljes könyvtárakat, vitrintárgyakat, régi képeslapokat, valamint DVD-t, hanglemezt. Tel.: 06(1)332-0243,
06(20)922-0001

MATEMATIKAOKTATÁST
szaktanártól vizsgára,
pótvizsgára. Korrepetálás,
felzárkóztatás hosszú
távú gyakorlattal. Tel.:
06(70)645-8239

BÉLYEGGYŰJTEMÉNYEKET,
papír- és fémpénzeket,
képeslapokat, régi iratokat,
porcelánt, egyéb régiségeket vásárolunk. VI., Andrássy
út 16. H–P: 10–17.
Tel.: 06(1)266-4154

CSALÁDI BÖLCSI ÉS OVI
felvételt hirdet 20 hetestől
7 éves korú gyeremekeknek.
Teljes körű díj: 35 000 Ft.
Tel.: 06(70)365-5113
Cím.: VII. kerület, Damjanich
utca 36.

1085 Budapest,
Blaha Lujza tér 1.
(Corvin Áruház)
Telefon: 266-4186

Emelt hitelösszegekk
akár

7500 Ft/g

**

**24 k-os aranyérmékre,
egyébként ﬁnomságtól függô napi árfolyamon.
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1000 Ft hitel
1 Ft-ba kerül naponta!*
Nálunk
mindössze

Az akció 2011. július 8. és 2011. október 8. között
felvett zálogtételekre érvényes! Az 1 Ft-os érme bevonása miatt
egyebekben a kerekítés szabályai érvényesek.

NYITVA: HÉTFŐ-PÉNTEK 7–17, SZOMBAT 7–14 ÓRÁIG

