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Erzsébetváros önkormányzatának elismerő kitüntetéseit kerületi kötődésű polgároknak adták át március 
közepén. A legrangosabb cím, a díszpolgári kitüntetés adományozásával Erzsébetváros a közösség egy kiváló 
tagja felé fejezi ki erkölcsi elismerését, tiszteletét és megbecsülését, s méltatja kiemelkedő munkásságát. Erzsé-
betváros Díszpolgára címmel 2018-ban dr. Kun Miklós Széchenyi-díjas történészt, egyetemi tanárt tüntették 
ki. Gratulálunk!
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Erzsébetváros Önkormányzatának
havonta megjelenő, ingyenes lapja

Közeledik a tavasz, hogyan készül 
az önkormányzat erre az idő-
szakra?
Az első nagyszabású önkormányzati 
projektünk a tavaszi városkártya akció, 
ahol ismét több ezer sonkával készülünk 
a kártyabirtokosoknak. Mire ez az újság 
megjelenik, remélhetőleg mindenki 
megkapja a húsvéti sonkát, mellyel már 
második éve okozhatunk örömet a kerü-
leti családoknak.

Ilyenkor mindig óriási az érdeklő-
dés, Ön szerint miért?
Kétségkívül az Erzsébetváros Kártya 
program az egyik legnépszerűbb pro-
jektünk, és a húsvéti akciónk a legköz-
kedveltebb mind közül. Azt gondolom, 
hogy a figyelmesség és a gondoskodás 
manapság egyre fontosabb. Az erzsé-
betvárosiak nagyon is értékelik, hogy 
figyelünk rájuk, és egy kis kedvességgel 
szebbé tesszük az ünnepeiket. Komoly 
visszaigazolás, hogy nemcsak az ingyenes 

akciók alkalmával használják a lakosok 
városkártyájukat, hanem mindennap-
jaik részévé vált, és egyéb kedvezmények 
érvényesítéséhez is igénybe veszik.

Lesznek idén újdonságok?
A tavasz közeledtével számos szolgáltató 
kiemelt kedvezményeket kínál a kártya-
birtokosoknak, mint ahogyan a közeli 
Városligetben az állatkert, a Fővárosi 
Nagycirkusz is jelentős engedményeket 
biztosít. A visszajelzések alapján igen 
népszerűek a belföldi utazások is, ezért 
országszerte számos szálloda, szabadidős 
program, élmény, wellness szolgálta-
tás, különleges gasztronómiai kínálat 
várja a városkártyával rendelkezőket. 
A továbbiakban is célunk, hogy minél 
több olyan kiemelt partnerrel tudjunk 
együttműködni a kártyaprogram kere-
tében, akik a lakosság széles körének 
biztosítanak különféle szolgáltatásokat. 
Ennek köszönhetően hamarosan az 
egyik legjelentősebb telekommuniká-

ciós szolgáltató, a Telenor Magyarország 
kedvezményes tarifáival telefonálhatnak 
és internetezhetnek a kártyabirtokosok. 
Bíztatok mindenkit, hogy igényeljen 
városkártyát, így minél többen részesül-
hetnek a kedvezményekből.

Növekvő kedvezmények, bővülő 
szolgáltatások városkártyával
Interjú Vattamány Zsolttal

Megmérkőztek egymással
Az alsóerdősori fiúcsapat nyerte 
a kosárbajnokságot
Elindultak a sportbajnokságok a kerületi iskolákban; elsőként kosárlabdában mérték össze tehetsé-
güket a diákok. Február 13-án játszották az első mérkőzéseket, majd 20-án és 27-én, mind a fiúk-
nál, mind a lányoknál a III–IV. korcsoportban. 

Képünkön a II. korcsoport fiú bajnokcsapata látható, ebben a korosztályban az Alsóerdősori 
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium tanulói bizonyultak a legjobbnak, második helyen 
az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakgimnázium és Szakközépiskola csapata vég-
zett, őket a Baross suli csapata követte.

A megmérettetéseknek ezzel nincs vége: március 20-án megkezdődött a legkisebbek, azaz az I. 
és II. korcsoportosok sor- és váltóversenye, majd a tanév végéig mindenki bizonyíthat a különböző 
sportágakban.

Felhívás a kerületi lakosoknak
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ közreműködésével idén újból változatos, 
ingyenes programokból álló rendezvénysorozattal szeretné a kerületi nyugdíjas lakosok minden-
napjait színesíteni az önkormányzat.
Mivel társadalmunk szerkezetében kiemelt szerepet töltenek be a családok, ezért a kerület 2018-ban 
is élményekben gazdag, ingyenes rendezvénysorozatot indít számukra.
A rendezvényeken való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a jelentkezéshez szükséges elérhe-

tőségek a programplaká-
tokon lesznek feltüntetve, 
melyek a jövőben a kerületi 
újságban, továbbá az önkor-
mányzat és a Humán Szol-
gáltató Központ elektroni-
kus felületein jelennek meg.
A férőhelyek limitáltak, 
a részvételt a jelentkezések 
sorrendjében tudjuk bizto-
sítani.
Sok szeretettel várunk min-
den kedves érdeklődőt!

Kellemes húsvéti 
ünnepeket kíván 
Erzsébetváros 
önkormányzata!
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FUTÁR és kamerarendszer a Combino vonalán
Március elején a Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK) megrendelésére, a Fővá-
rosi Önkormányzat finanszírozásával, 
befejeződött a Combino villamosok 
FUTÁR rendszerrel való felszerelése. 
A szolgáltatás kiterjesztésével a további-
akban a 4-es és a 6-os vonal megállóiban 
telepített kijelzők is megjelenítik a jár-
művek valós indulási idejét. A Budapesti 
Közlekedési Központ beruházásaként 
a FUTÁR telepítésével párhuzamosan 
kamerarendszer is kiépült a Combinókon. 
Az üzembe helyezett kamerák figyelik 
az utasteret, illetve a járművek előtti és 
mögötti területet, természetesen a vonat-
kozó törvényi előírások betartásával. 
Bűncselekmény vagy baleset esetén a rög-
zített kameraképek visszanézhetők, ami 
hozzájárulhat ahhoz, hogy biztonságo-
sabbá váljon az utazás az éjjel-nappal nagy 
forgalmat bonyolító nagykörúti vonala-
kon. A Combino villamosokat eredetileg 
kamera nélkül rendelték meg, csak később 
– éppen a BKK közreműködése révén – 
fogadta el az Országgyűlés azt a törvényt, 
mely 2011-től kép- és hangfelvételek 
készítésére jogosítja fel a közlekedési cége-
ket járműveiken. A mostani fejlesztésnek 

és a közelmúlt autóbusz-beszerzéseinek 
köszönhetően immár a budapesti jármű-
állomány több mint 50%-ában működik 
kamerarendszer. A szerelési munkálatok 

végeztével újra kizárólag korszerű, ala-
csonypadlós Siemens Combinók közle-
kednek a nagykörúti villamosvonalon – 
adta hírül a BKK.

Utánképzés ittas vezetőknek
A Magyar Színházban március 23-án 
mutatják be az Utánképzés ittas vezetők-
nek című gyomor-keserű komédiát Benkő 
Nóra, Csöre Gábor, Haumann Petra, 
Murányi Tünde, Pataki Szilvia, Varga 
Zoltán, Pavletits Béla, Rancsó Dezső, 

Bede-Fazekas Anna, Szatmári Attila és 
Szűcs Sándor közreműködésével. 
Háy János drámája mai, már-már hétköz-
napi történet olyan emberekről, amilyene-
ket mindannyian ismerünk. Némelykor 
mi magunk is ilyen emberek vagyunk, 

bár szeretjük azt hinni, hogy inkább 
azok olyanok, akik mellettünk laknak, 
vagy mellettünk ülnek a színházban. 
Végtelenül mulatságos darab is lehetne, 
nevezhetnénk bohózatnak is. De nem az: 
keserű-komédia, amit végig lehet nevetni, 
és „csak” annyi benne a keserűség, hogy 
mindez tényleg létezik. Van ilyen férfi, 
van ilyen nő, van ilyen helyzet, van ilyen 
élet. Ez legalább annyira mulatságos, mint 
amennyire idegesítő vagy éppen döbbe-
netes. Leginkább baromi röhejes.  Az 
Utánképzés ugyanis olyan emberekről 
szól, akiknek ittas vezetésért elvették a 
jogosítványát, ezért háromnapos cso-
portterápián kell részt venniük. A mai 
magyar társadalom nagyon jellegzetes 
alakjai vonulnak fel előttünk: intézetis 
férfi, olasz–magyar nem-is-annyira-menő 
csávó, közös képviselő, trendi műkörmös, 
projektmenedzser, újságíró, munka-alko-
holista multis, vendéglátós és persze két 
pszichológusnő, akik a terápiát vezetik, 
és szintén nem egyszerű figurák. Ismerős 
arcok, sorsok és történetek, mégis percről 
percre meglepik a nézőt.

A szerb gimnázium legújabb sportsikere
A budapesti Teremlabdarúgás Diákolim-
pia döntőjében a Nikola Tesla Szerb Gim-
názium tanulói február 17-én harmadik 
helyezést értek el, vagyis bronzérmet nyer-
tek. A teremfociban érvényes új szabályok 
szerint a döntőben a hat legjobb csapat ját-
szik egymással körmérkőzést, és egyenlő 
pontszám esetén a gólkülönbség dönt. 

A Rózsák tere „kék-piros-fehér” focis-
tái 6:1-re legyőzték a Dózsa Műszaki 
Iskola diákjait, 3:0-ra a Budapesti 
Műszaki Szakképzési Centrum Trefort 
Ágoston Iskoláját, és 3:1-re az újpesti 
gimnáziumot. Kikaptak a Neumann 
Gimnáziumtól 1:0-ra, így a Neumann 
lett ezüstérmes. A meccs vége előtt 
három perccel kapott góllal veszítettek 
a teslások, ráadásul előtte kapufát lőttek, 
és kihagytak egy 100%-os lehetőséget 

is. A négyszeres budapesti bajnoktól, 
a Szent Imre Sportgimnáziumtól 3:0-ra 
kaptak ki, így végül az aranyérem ismét 
a Szent Imréé lett.

A Teremlabdarúgás Diákolimpián elért 
harmadik helyezéshez gratulált a bronzér-
mes csapat edzőjének, Vlastimir Vujićnak 
a Szerb Köztársaság Külügyminisztériuma 
mellett működő Szerbek a régióban és 
a diaszpórában iroda igazgatója, Vukman 
Krivokuća is.

TÖLTSD FEL ÉLMÉNNYEL!

2018. ÁPRILIS 14.
MARGIT SZIGET, BUDAPESTBUDAPEST 2018

RÖVID TÁVOK A CSALÁD 

WWW.futanet.huwww.facebook.com/vivicittafutas

MINDEN TAGJÁNAK!

MINICITTÁ

GYALOGLÁS

CSALÁDI FUTÁS

3 FŐS VÁLTÓ

A programmal kapcsolatban bővebb információt  
kérni, illetve regisztrálni a Humán Szolgáltató  
Központ Projekt Irodájának munkatársainál lehet  
az alábbi elérhetőségeken: 
Tel.: +36 (1) 283 4891.  
E-mail: projektcsoport@bjhuman.hu
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.  
www.bjhuman.hu 
facebook.com/bjhuman

INGYENES SZÍNHÁZI  
ELŐADÁS A CSALÁDOK 
PROGRAMSOROZAT KERETÉBEN

MEGHÍVÓ

Erzsébetváros Önkormányzatának  
támogatásával a Bischitz Johanna Integrált  
Humán Szolgáltató Központ sok szeretettel  
meghívja a kerület kis- és nagygyermekes  
családjait egy zártkörű színházi előadásra.

Időpont: 2018. április 3. (kedd), 15.00
Gyülekező:14.30

Helyszín: Pesti Magyar Színház 
             1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.
Az előadás: Engelbert Humperdinck:  
                 Jancsi és Juliska (meseopera keresztmetszet)

A belépés díjtalan, azonban előzetes  
regisztrációhoz kötött!  
(A jelentkezőknek kerületi lakcímkártyával kell rendelkezniük!)  
A férőhelyek limitáltak, a részvételt a jelentkezések 
sorrendjében tudjuk biztosítani.
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Aktuális
A Magoncok megint „újrapapírt” készítettek
2006 óta március első napja 
– a Hulladék Munkaszövet-
ség kezdeményezésére – az 
újrapapír világnapja, amit 
immár ötödik éve papírkészí-
téssel „ünnepelünk” a Magonc 
óvodásokkal. Örökös Zöld 
Óvodaként továbbra is fontos-
nak tartjuk, hogy amit csak 
lehet, a gyakorlatban, tapaszta-
latokon és játékokon keresztül 
mutassunk be a gyerekeknek.  

Hagyománnyá vált nálunk 
– éppen úgy, mint a többi zöld 
ünnep megszervezése óvodai 
szinten –, hogy ezen a napon 
valamennyi csoportot szenzitív 
játékokkal várunk a tornate-
remben. Évről évre próbáljuk 
egyre színesebben és szemléle-
tesebben bemutatni az óvodás 
korosztály számára, milyen 
fontos a takarékosság és az 
újrafelhasználás mai pazarló 
világunkban, ahol városnyi 
területeken írtják ki a fákat 
a megnövekedett fogyasztás 
kiszolgálása érdekében, nem 
beszélve arról, mennyi más-

féle energia (víz, villany stb.) 
felesleges felhasználása társul 
emellé. 

A horgászatnak mindig nagy 
sikere van a gyermekek köré-
ben: a képzeletbeli tóból házi 
készítésű kis botokkal szemetet 
kell kifogniuk, amit a megfe-
lelő színű vödörbe dobnak.

Az asztalra kihelyezett tár-
gyakat megtapogatva különvá-
logatják az újrapapírból készül-
teket. Megállapítják, mi az, 
amit még fel lehet használni, 
és mi az, amit már a kommu-
nális hulladékgyűjtőbe kell 
dobnunk.

Természetesen legnagyobb 
sikere mindig a papírmerítés-
nek van, amire a csoportok 
a saját óvó nénijükkel készül-
nek előre, hiszen már napokkal 
korábban elkezdik gyűjteni az 
erre alkalmas papírokat, ami-
ket apróra tépnek, beáztatják 
a használni kívánt mennyisé-
get, és magukkal hozzák a tor-
naterembe (legkiválóbbak erre 
a célra a tojástartó jellegű papí-

rok). A jól szétázott papírt a 
gyerekeknek összeturmixoljuk, 
végül ők meríthetik saját kezű-
leg az óvodánk karbantartója 
által készített remek fakeretek 
segítségével. 

Örömmel vettük idén is 
a szülők segítségét a gyűjtöge-
tésben és a pozitív visszajelzé-

seket! Ezen felbuzdulva jövőre 
papírtégla-készítéssel szeret-
nénk bővíteni az újrapapír 
világnapján a tevékenységek 
körét. 

Müllerné Nagy Krisztina 
óvodapedagógus 

– környezeti nevelő

Meghívó emléktábla-
avatásra

Az április 16-i holokauszt magyarországi áldozatainak 
emléknapja alkalmából  

a VII. kerület, Rumbach Sebestyén u. 10. szám alatti épület 
homlokzatán emléktáblát avatnak,  

melyet a pesti gettó lakóinak és ártatlan áldozatainak  
emlékére állíttatnak az elszármazott családtagok, emlékezők. 

Az emléktábla-avató időpontja: 2018. április 16. (hétfő), 
14.00 óra

Az ünnepi műsorban közreműködik többek közt Gerendás 
Péter és Koltai Róbert.

Zongoraavató jótékonysági koncert a tehetséges 
fiatalokért
Február 26-án az ERöMŰVHÁZ dísz - 
terme adott otthont annak a VII. kerületi 
zongoraavató koncertnek, melyet egy új 
hangszer és egy nemes célkitűzés hívott 
életre. Az est fővédnöke, dr. Bajkai István 
országgyűlési képviselőjelölt, Erzsébetváros 
alpolgármestere elmondta: „Óriási igény 
van a minőségi kultúrára és a komolyze-
nére, ezt jól mutatja az is, hogy teljesen 
megtelt a kerület ikonikus kultúrháza 
érdeklődőkkel. Ez egy új nyitány volt Erzsébetváros életében, egy születés-

nap, ahol egy gyönyörű új zongorát és 
a komolyzenét ünnepeltük. Mindemel-
lett nemes célunk is volt: a fiatal kerü-
leti tehetségek számára gyűjtöttünk 
össze majdnem 300 000 forintot.”

A koncert nyitányaként dr. Bajkai 
István és felesége, Bonnyai Apolka 
zongoraművész előadását hallgathat-
ták meg a résztvevők, majd Hegedűs 
Endre Liszt- és Kossuth-díjas zongoramű-
vész, Hegedűs Katalin zongoraművész, 
Szokolay Balázs Liszt-díjas zongoraművész, 
Kállai Ernő hegedűművész és Bartos Csaba 
gor donkaművész műsorával folytatódott 
a hangverseny. 

A következő komolyzenei koncer-
tet május 11-én, 19 órakor tartják az 
ERöMŰVHÁZBAN, mely során Hegedűs 
Endre Liszt- és Kossuth-díjas zongoramű-
vész Liszt–Chopin estet ad. Mindenkit 
szeretettel várnak!

ELFOGADÓHELYEK

ERZSÉBETVÁROS KÁRTYA

Lara Stúdió Manikűr, Pedikűr, 
Szempilla Masszázs

Kedvezmény: 10%
Cím: 1071 Budapest, Damjanich u. 2.
Telefon: +36 20 214 8433
Web: www.laranails.lapunk.hu

Mira Beauty and Massage

Kedvezmény: 10% 

Cím: 1071 Budapest, Damjanich u. 37.
Telefon: +36 70 626 6474
Web: www.mirabeautyandmassage.eu

Infrasport Kft.

Kedvezmény: 10%

Cím: 1078 Budapest, Hernád utca 9.
Telefon: +36 1 321 6843
Web: www.infrasport.hu

Huber Fitnes Lady fitnesz

Kedvezmény: 10%
Cím: 1073 Budapest,
Erzsébet krt. 19. 1. emelet
Telefon: +36 1 351 7481 
Web: www.facebook.com/Huberfit

A FITNESS

Kedvezmény: 15% a belépési bérlet árából

Cím: 1075 Budapest, Rákóczi u. 60.
Telefon: +36 30 290 1805 
Web: www.afitness.hu

Lady Fitt Plusz

Kedvezmény: 10%

Cím: 1074 Budapest, Dohány u. 59.
Telefon: +36 30 255 2170
Web: www.hypoxikozmetika.hu

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

  15:30 óra: zenés kutyás bemutató 
  Közösségi tervezés a kerületi kutyás 
stratégia megalkozásához
  „Városi kutyázás?” kérdések, válaszok 
játékos környezetben
  Kézműves foglalkozás gyerekeknek

  11:30 óra: zenés kutyás bemutató
  Közösségi tervezés a kerületi kutyás 
stratégia megalkozásához
  Közösségi kutyázás, tanácsadás, foglalkozás 
  Kérdőívezés
  Kézműves foglalkozás gyerekeknek

Erzsébetváros Önkormányzata és az EB OVO Egyesület szervezésében
Közösen a felelős városi kutyatartásért!

 BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
www.erzsebetvaros.hu és  www.facebook.com/ebovo

Klauzál tér

ÁPRILIS 20.
péntek

15.00 -17.00 óráig

Almássy tér
ÁPRILIS 21.

szombat

9.00 -11.00 óráig

A rendezvény kutyabarát!   Figyeljünk kedvencünkre!

Felelős Gazdik Napja
Erzsébetvárosi Zöld7 

Itt a tavasz, kutyázzunk együtt!

A Föld Napja alkalmából
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Helyi Egészség Pont rendezvénysorozat
A VII. kerületi Egészségfejlesztési Pont 
2018 februárjától szeptemberig szervezi 
meg Helyi Egészség Pont kitelepüléseit 
Erzsébetváros különböző pontjain – köz-
területeken, iskolákban, közintézmények-
ben, lakóházakban – a kerületi háziorvosi 
körzetekhez igazodva. 

Az események a Bischitz Johanna Integrált 
Humán Szolgáltató Központ szervezésé-
ben, Erzsébetváros önkormányzatának 
támogatásával valósulnak meg. Ingye-
nesen látogatható programsorozatunk 
elsődleges célja az erzsébetvárosi lakosok 
egészségének javítása, a prevenció, a közös-
ségépítés. Rendezvényeinken a legfiata-
labbaktól a legidősebbekig mindenkire 
gondolunk. Lehetőség van többek között 
egészségügyi szűréseken való részvételre, 
mint például vércukor- és koleszterin-
szint-mérésre, BMI kalkulációra, testzsír- 
és vérnyomásmérésre, védőnői szűrésre, 
véroxigéntelítettség-mérésre. 

A gyermekek különböző kézműves foglal-
kozásokon vehetnek részt, csillámtetová-
lást és arcfestést készíttethetnek. A kilá-

togató érdeklődők megismerkedhetnek 
és részletes információkat kaphatnak a 
Humán Szolgáltató szervezeti egységeiről, 
azok működéséről, elérhetőségeiről, vala-
mint a helyszínen Erzsébetváros Kártya is 
igényelhető. 

Az áprilisi kitelepülés időpontja és hely-
színe: 
2018. április 10., kedd, 15.00–18.00 
VII. kerületi Család- és Gyermekjóléti 
Központ – Fejlesztési Centrum: 1074 
Budapest, Hutyra Ferenc utca 11–15.

Kreatív Kuckó
 csillámtetoválás
 arcfestés
 kézműves-foglalkozások
 színező
 lufi osztás

Bischitz pontok – Ismerje meg 
 intézményünket, szolgáltatásainkat!

Kávézó Sarok

Egészségfejlesztési Pont
Családi Nap programsorozat

Ingyenes programok az egész családnak
Időpont: 2018. április 21. 9.00–15.00

A FÖLD NAPJA 
JEGYÉBEN

Helyszín: Akácos Udvar  
Cím: 1073 Budapest, Akácfa utca 61.

Programok
9.00–10.30  Környezetvédelmi játékok 
   első osztályosok részére

11.00–12.00 Piktogram vadászat és fűfej készítése 
   5. osztályos tanulók részvételével

13.00–13.30 Föld napja kvíz minden 
   korosztálynak – díjazással

13.45–14.00 Kvíz eredményhirdetés

14.00–14.30 Polinéz táncbemutató és közös tánc

Egész napos programok
Egészségügyi szűrések
 vércukor- és koleszterinszint-mérés (éhgyomorra)
 vérnyomásmérés
 BMI-kalkuláció
 testzsírszázalék-mérés
 véroxigénszint-mérés
 szemegészségszűrés gyermekeknek (szín, látás)
 védőnői szűrések
 egészségügyi állapotfelmérés – online tesztek

További információk: www.bjhuman.hu, www.facebook.com/egeszsegfejlesztesipont
A rendezvény Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának támogatásával a Bischitz Johanna 
Integrált Humán Szolgáltató Központ szervezésében valósul meg.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

  Szeretettel várjuk Erzsébetváros lakosait!

Erzsébetváros új díszpolgára 
dr. Kun Miklós
Széchenyi-díjas történész, egyetemi tanár 

Március 14-én vehette  

át díszpolgári címét  

dr. Kun Miklós. Erzsébet-

város a kitüntetés ado-

mányozásával a VII. kerü-

letért tett fáradhatatlan 

tevékenysége és nemzet-

közileg is  elismert, példát-

lan élet pályája előtt kíván 

tisztelegni.

Művei, publikációi

Útban az anarchizmus felé – Mihail 
Bakunyin politikai pályaképe és 
eszmei fejlődése az 1860-as évek 
közepén (1982)

1917 – Egy év krónikája (1988)

Buharin (1988)

Kolcsak admirális vallomásai (1990)

Prágai tavasz – Prágai ősz, 1968 
(1998)

Retusált történelem (1999)

Az ismeretlen Sztálin (2002)

A Csokoládé írójának titka. In: Való-
ság, 2003/4

Stalin. An unknown Portrait (2003)

Oroszország Márai Sándor szemé-
vel. Körmendi Zsuzsanna (szerk.), 
Budapest, XX. Század Intézet, 2003. 
(Jegyzetek)

Pipes, R.: Az ismeretlen Lenin. 
Budapest, Kairosz, 2003. – szakmai 
szerkesztés

Egy orosz emigráns hosszú mene-
telése a XX. században. In: Valóság, 
2004/4

Kedves Hilda – Egy elmeorvos az 
elmebeteg huszadik században 
(2004)

Oroszország válaszúton (2005)

The Inherent Burden of Russian 
Liberalism. Ivan Zoltan Denes (ed.), 
Liberty and the search for identity 
(2006.)

A prágai tavasz titkos története 
(2008)

Az ismeretlen 1968 (2008)

Sztálin alkonya (2012)

Sztálin alkonya. Történelmi-lélek-
tani kollázs (2012)

Dr. Kun Miklós 1969 óta tanít a 
19–20. századi egyetemes történelem 
témakörében, különös tekintettel 
Oroszország és a Szovjetunió történe-
tére. Kutatóként tevékenységének fő 
irányvonala a Szovjetunió és a kom-
munizmus története negatív vonatko-
zásainak feltárása, de tanulmányozta 
többek közt az 1848-as forradalmak 
emigrációjának történetét, a 19. és 
20. századi európai és orosz történe-
lem összefüggéseit, George Orwell 
életútját, a hidegháború és az 1968-
as prágai tavasz történetét is. Nagy 
szerepe volt A kommunizmus fekete 
könyve magyarországi kiadásában. 
Részt vett a Terror Háza Múzeum 
létrehozásában. 

Dr. Kun Miklós évtizedek óta 
elhivatottan tevékenykedik Erzsé-
betváros, szűkebb pátriája értékeinek 
megőrzéséért, megóvásáért. Feleségé-
vel, a nemrég elhunyt Gereben Ágnes 
történész-irodalomtörténésszel – akit 
kerületünk 2011-ben Pro Urbe Erzsé-
betváros díjjal tüntetett ki – fárad-
hatatlan munkát végeztek az épített 
értékek megóvásáért. 2011-ben kez-
deményezésükre és támogatásukkal 
felújították otthonuk, a Damjanich 
utca 17. szám alatti lakóépület két 
homlokzati Atlasz-szobrát, mely az 
Erzsébetváros városképe és történelme 
szempontjából meghatározó építészeti 
örökség része.

Tudományos fokozatok, címek

1970 – bölcsészdoktori fokozat,  
történettudomány

1976 – a történettudomány  
kandidátusa

1998-ban habilitált.

1999 – Széchenyi Professzori  
Ösztöndíj

2002 – a Magyar Köztársasági  
Érdemrend Lovagkeresztje

2003 – egyetemi tanár

2011 – Széchenyi-díj

2018. április 20–22.
Erzsébetváros Önkormányzatának Föld napja alkalmából 

rendezett programsorozata a környezettudatosság jegyében

Globe Fesztivál a Bethlen Téri Színházban
(1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3.) 2018. április 22. (vasárnap), 10.00 óra

Marica Bábszínháza: No, megállj csak, Kancsil! című előadása
Az előadás utáni kézműves foglalkozáson újrahasznosított anyagokból készíthetnek
fi gurákat az érdeklődők, az udvaron pedig állatsimogatóval készülnek a szervezők!

7. kerületi lakcímigazolóval 40% kedvezménnyel 960 forintos jegy váltható.
A korlátozott férőhelyek miatt bejelentkezés szükséges a jegy@bethlenszinhaz.hu

vagy a +36 1 700 1433 telefonszámon.

TAKARÍTSUNK EGYÜTT! – Erzsébetváros tavaszi nagytakarítása
2018. április 20. (péntek), 11.00–14.00 óráig

Várunk minden lakost kerületünk tavaszi nagytakarítására, a takarítóeszközöket biztosítjuk.
Gyülekező a Klauzál téren.

Óriás molinó készítés
2018. április 20. (péntek), 10.00–15.00 óra között

Helyszín: Klauzál téri játszótér, a festéshez szükséges eszközöket biztosítjuk.

Felelős Gazdi Programok
2018. április 20. (péntek)
15.00–17.00, Klauzál tér

 Zenés kutyás bemutató 
 Közösségi tervezés a kerületi kutyás 

stratégia megalkotásához
Városi kutyázás? – kérdések-válaszok 

 Fabrika Műhely – kézműves foglalkozás 
a gyerekeknek 17.00 óráig

2018. április 21. (szombat)
9.00–11.00, Almássy tér

 Zenés kutyás bemutató 
 Közösségi tervezés a kerületi kutyás

stratégia megalkotásához
Közösségi kutyázás, tanácsadás, 

foglalkozás, kérdőívezés
 Fabrika Műhely – kézműves foglalkozás 

a gyerekeknek

Állatsimogató az Almássy téren
A Kanga Alapítvány kitelepülésével

2018. április 20–22.
10.00–18.00 óráig

Felelős Gazdi Programok

2018. április 20–22.
Erzsébetváros Önkormányzatának Föld napja alkalmából 

rendezett programsorozata a környezettudatosság jegyében

zold7_2018.indd   1 2018. 03. 26.   14:22
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Az önkormányzat már-

cius 14-i, ünnepi ülésén 

átadta a kerület idei elis-

merő díjait. Bemutatjuk 

Erzsébetváros legújabb 

díszpolgárait, a Pro Urbe 

Erzsébetváros díj, az 

Erzsébetváros Sportjá-

ért díj, az Erzsébetváros 

Mestere díj, valamint 

az Erzsébetváros Szent 

Flórián-díj kitüntetettjeit. 

Erzsébetváros díszpol-

gára 2018-ban dr. Kun 

Miklós történész lett, aki-

ről Portré rovatunkban 

bővebben olvashatnak.

Erzsébetváros ünnepi
díjazottjai

segítését és gondjaik enyhítését. Kerületi vezetőként az itt 
tevékenykedő 28 alapszervezet működését irányította, 
szervezte. Nyugdíjba vonulása óta az erzsébetvárosi 
aktivistákból szervezett nyugdíjas csoport irányítását végzi.

Erzsébetváros Szent Flórián-díj
Ilyés Viktor

Ilyés Viktor tűzoltó főhadnagy hivatásos 
pályáját a Dél-Pesti Tűzmegelőzési 
Régióban kezdte, 2011 óta teljesít szolgá-
latot a Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségen. Az engedélyezési, illetve 
ellenőrzési eljárások során tanúsított 
hozzáállása, következetes munkája 
példaértékű. A szórakozóhelyek rendez-

vény időpontjában való ellenőrzését szabadidejét is 
feláldozva végzi. 

Erzsébetváros Sportjáért díj
Krajnyák Zsuzsanna

Krajnyák Zsuzsanna 1998 óta az UTE 
Vívószakosztály versenyzője, 
kerekesszékes vívója. Idén 20 éve, hogy a 
VII. kerületben edz; eddig 5 
paralimpián vett részt, összesen 11 
éremmel tért haza. 2016–2017-ben Az év 
fogyatékos női sportolójává választották, 
2016-ban Az év fogyatékos csapatának 

tagjai közé választották, majd ugyanebben az évben a 
Magyar Érdemrend középkeresztjét is megkapta.

Erzsébetváros Sportjáért díj
Győri Ferenc

Győri Ferenc személyi edző, rehabilitá-
ciós és korrekciós edző, valamint 
masszőr, aki igen sokoldalú szakmai 
tevékenységet folytat kerületünkben. 
Sokat segít a rászorulóknak tanácsadás-
sal, személyi edzések tartásával. Ezenkí-
vül foglalkozik sérülések, műtétek utáni 
rehabilitációval, illetve sport- és 

gyógymasszázst, speciális kezeléseket, tartáskorrekciót 
végez.

Erzsébetváros Sportjáért díj
Kállai Zoltán

Sportpályafutását 1990-ben kezdte, 
2010-ben klubbot váltott, azóta a Buda-
pesti Honvéd Sportegyesület tornásza. 
2015 óta a Magyar Válogatott tagja. 
A válogatottal hat világbajnokságon 
szerepelt eredményesen, ezenkívül 
többször nyert magyar és mesterfokú 
bajnokságot itthon.

Erzsébetváros Sportjáért díj
Sirály Életmód Sport Egyesület

A Sirály Életmód SE 1998-ban alakult, 
közhasznú szervezetként. Jelenleg hat 
szakosztállyal működik, és a szabadidős 
sportolóknak versenyzési lehetőséget, a 
fiataloknak alternatív szabadidős 
programokat biztosít. A Sirály Életmód 
SE sakk szakosztálya 2004 óta tevékeny-
kedik Erzsébetvárosban, működik a 

közösségi házban és a kerület két általános iskolájában, a 
Baross Gábor és a Bárdos Lajos iskolában is.

Erzsébetváros Mestere díj
Balázs János

Balázs János kézimunka- és pliszékészítő 
Aranykoszorús mester a 80. életévén túl 
is aktív, a legidősebb tagja az ipartestü-
letnek. Eredeti hivatását tekintve 
hegedűtanár, de szülei halála után 
átvette a kézimunkaüzlet vezetését. 
Az Országos Kisipari Divatbemutatókon 
számtalan alkalommal reprezentálta 

szakmai tudását, pontos precíz munkáját. 

Erzsébetváros Mestere díj
Basch László

Basch László eredetileg informatikus, 
aki számítógépes tudását az egészségügy 
szolgálatába állította: gyógybetétkészítő 
a maga alapította SENSITÍV Kft. 
családi vállalkozásban. A kerületi, 
Akácfa u. 65. szám alatti, Lábászat 
néven ismert üzletben dolgozik. A saját 
maga által kifejlesztett számítógépes 

program és eszközök segítségével térképezi fel a páciensek 
lábát. Az így készült nyomáseloszlási képen egyértelműen 
diagnosztizálhatók a gerinc- és térdproblémák is, amely 
alapján egyénre szabott és speciális anyagból talpbetéteket 
készít. Munkája során kiemelten foglalkozik a diabetesben 
szenvedők lábproblémáival, de a részlegesen amputált 
végtaggal bíróknak is tud segítséget nyújtani.

Erzsébetváros Mestere díj
Orbán Sándor

Orbán Sándor a kerületi Kádár étkezde 
vezetője immár 27 éve. Legendás a hely, 
az étterem a ’70-es, ’80-as évek hangula-
tát idézi. A Kádár a környék szellemének 
engedve elsőrangú zsidó–magyar 
konyhát visz, minden napnak van 
valamilyen specialitása a folyton változó, 
tucatnyi fogás mellett. Kedd a vadasé, 

szerda a ludaskásáé, szombaton sóletet szolgálnak fel.

Erzsébetváros Díszpolgára
posztumusz 
Herzl Tivadar

Herzl Tivadar a 
cionista mozgalom 
létrehozója, a zsidó 
állam megálmodója 
és a zsidó nép 
történetének egyik 
legkiemelkedőbb 
alakja. 1860. május 

2-án született egy Dohány utcai 
zsinagóga melletti házban, melynek 
helyén ma a Zsidó Múzeum épülete áll. 
1897 augusztusában Baselben megszer-
vezte a Zsidó Világkongresszust, ahol 
létrehozták a cionisták szervezetét, 
melynek elnöke Herzl lett. A magyaror-
szági Herzl-központ – amelynek a 
budapesti Izraeli Kulturális Intézet ad 
otthont – 2013-as megnyitóján Ilan 
Mor, Izrael akkori budapesti nagykö-
vete úgy fogalmazott: Herzl Tivadar 
olyan magyar ember volt, aki felkarolta 
a zsidóság ügyét. Az Erzsébetváros 
Díszpolgára posztumusz díjat Szabó 
György, a Magyar Zsidó Örökség Köz-  
alapítvány kuratóriumi elnöke vette át.

Pro Urbe Erzsébetváros díj 
Dr. Gyarmati Andrea 

Dr. Gyarmati 
Andrea 29 éve 
dolgozik Erzsébet-
városban házi 
gyermekorvosként. 
1967 és 1975 között 
életét elsősorban 
a versenyszerű 

sportolás határozta meg. A hetvenes 
évek elejére a magyar úszósport 
meghatározó egyéniségévé vált, 28-szor 
nyert magyar bajnoki címet, számos 
Európa-bajnokságon szerzett arany-, 
ezüst- és bronzérmet. Az 1968. évi, 
Mexikóban rendezett nyári olimpiai 
játékokon három 5. helyezést ért el. 

Az 1972-es müncheni olimpián ezüst- 
és bronzérmet nyert. Háromszor 
választották az év női sportolójává. 
2005-ben az Egyesült Államokban, 
2015-ben Magyarországon is beválasz-
tották a Halhatatlan Úszók közé. 1989 
óta rendszeresen szerepel a médiában, 
országszerte tart előadásokat, több 
újságban is publikál gyermek-
gyógyászati témában. 

Pro Urbe Erzsébetváros díj
Balog Ibolya

Balog Ibolya az 
Állami Artistaképző 
Akadémián szerzett 
diplomát ugródeszka-
akrobata cirkuszmű-
vészként. Társulatá-
val sok éven keresztül 
öregbítették a magyar 

cirkuszművészet hírnevét: magyar 
kosztümben, magyar zenére léptek fel a 
világ több országában. A kerületben élő 
idős és beteg emberek áldozatkész 
pártfogója. Segítséget nyújt a hivatalos 
ügyek intézésében, bevásárol, ebédet 
visz nekik. Emellett sorra járja az 
erzsébetvárosi iskolákat tehetséges 
fiatalok után kutatva, hogy cirkuszmű-
vészetre oktathassa őket. Artista 
porontyok néven társaival együtt évek 
óta visznek jókedvet, vidámságot 
kórházakba, idősek klubjaiba.

Pro Urbe Erzsébetváros díj
Tóth Magdolna 

1995-től 2015-ig a 
Magyar Vöröskereszt 
Budapest VI–VII. 
kerületi vezetője volt, 
2016 óta nyugdíjas. 
Vöröskeresztes 
tevékenysége mellett 
legfontosabb 

feladatának tekintette a kerületben élő 
hátrányos helyzetű emberek, családok 
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A 15-ös tömb közepén 

található közpark kialakítása 

során figyelembe veszik, 

hogy a területen lombos 

faállomány található, 

mely jelentős értékkel bír. 

A tervezéskor az egyik 

legfontosabb szempont az 

ott élők véleménye mellett 

az organikus megoldások 

keresése, az élhető és 

biztonságos környezet 

megteremtése, továbbá 

a meglévő növényállomány 

megtartása és kiemelése volt.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! VÁROSFEJLESZTÉS

Ahogy arról korábban már beszámol-
tunk, elkészültek a 15-ös tömb néven 
ismert, hányattatott sorsú terület 
fejlesztési tervei. A telek, amely a Dob 
utca–Kazinczy utca–Nagydiófa utca–
Wesselényi utca által határolt részen 
fekszik, az 1980-as évek végén alakult 
ki jelenlegi formájában. Az akkor 
lezárult tömbrehabilitáció során létre-
jött területet parkosították, valamint 
megépítettek egy sportpályát. A nem 
megfelelő szakértelemmel elvégzett 
bontási munkák eredményeként igen 
hamar több helyen megsüllyedt, besza-
kadt a talaj, ezért a területet a kétezeres 
évek elején le kellett zárni. 2013 táján 
vetődött fel, hogy a telek közparkként 
való újranyitásával enyhíteni lehetne 
az Erzsébetváros beépítettségéből szár-
mazó problémákat. 

A tervezési koncepció első lépéseként 
statikai felmérést végeztek. A műszaki 
vizsgálatok során megállapították, 
hogy bármilyen fejlesztést megelőzően 
teljes rekultiváció szükségeltetik, azaz 
a korábbi épületek földben hagyott 
alapjait, a pincetömbök maradékát el 
kell távolítani, majd a későbbi funkci-
óknak megfelelően feltölteni a terüle-
tet. Ezeket a munkálatokat 2016-ban 
elvégezték, a rekultiváció során kiemelt 
szempontként kezelték a munkát aka-
dályozó vagy balesetveszélyessé vált fák 
megmentését: egyes fákat ezért átül-
tettek, az át nem ültethető fákat pedig 
a kivitelezés ideje alatt speciális techno-
lógiával védték az esetleges kidőléstől 
és a kiszáradástól. A feltöltött területen 
a munkavégzés csak a talaj tömörödé-
sét, konszolidálódását követően kezdőd-

hetett meg, így 2017-ben széleskörű 
lakossági egyeztetést folytattak a kiala-
kítandó közparkkal kapcsolatban. 

A lakossági fórumot és 
a koncepciótervek 
bemutatását követő 
lakossági szavazás után 
választották ki a végle-
ges tervjavaslatot. 

Az egyeztetések során megerősítést 
nyert az önkormányzat által már 
korábban is kiemelten kezelt szem-
pont, miszerint összhangot kell 
teremteni az érintett lakók igényei 
és a növekvő zöldfelületeket jogosan 
kérő, de nem a közpark szomszéd-
ságában lakó erzsébetvárosi lakosok 
elvárásai között. A kiviteli tervek elké-
szítésének lehetőségét pályázat útján 
nyerte el Frischmann Judit okleveles 
tájépítész mérnök és tervezőcsapata. 
A tervezőknek hosszas egyeztetéseket 
követően sikerült válaszokat talál-
niuk minden kérdésre, problémára. 
A tervezés nagyon összetett folyamat, 
különösen, mivel ez esetben a 21. 
századi közparkkal szemben jogosan 
felmerülő igényeket kellett összhangba 
hozni a lakosság igényeivel egy olyan 
területen, amely méretéhez képest 
nehezen megközelíthető, lakóházak 

övezik, ezenkívül figyelembe kellett 
venni az idegenforgalom által jelentett 
kihívásokat is.

A park tervezési alap-
koncepciója szerint pihe-
nésre, feltöltődésre, zöld 
környezetre és madár-
csicsergésre vágyó lakók 
számára nyújt majd leg-
inkább kikapcsolódási 
lehetőséget. 

A park a Dob utca felől lesz megköze-
líthető, de az önkormányzat vizs-
gálja a Wesselényi utca felőli bejárat 
kialakításának lehetőségét is. A lakók 
nyugalmának megóvása érdekében a 
parkot éjszakára bezárják majd, illetve 
a környező lakóházaktól kerítés fogja 
elválasztani, meghagyva a társas-
házak részére a korábban kialakult 
hátsófronti, járdán keresztüli átjárás 
lehetőségét. A zöldfelületek kialakítása 
során a terület adottságait (talajszer-
kezet, benapozottság) figyelembe véve 
választották ki a növényfajtákat. A fák 
telepítését úgy végezték, hogy a lomb-
korona-képződés a lehető legoptimá-
lisabb mértékű árnyékolást tegye 
lehetővé, illetve hogy az élő növényzet 
alkalmas legyen a zajcsillapításra is.

A lakók kérésének megfelelően sport-
célú tereket nem alakítanak ki, mert 
a területet körbevevő magas építésű 
lakóházak miatt a keletkező zaj nagy-
mértékben zavarta volna az ottélők 
nyugalmát. 

A park sétányai mentén 
padok, kisebb pihenőhe-
lyek várják majd a láto-
gatókat, párakapuval és 
szökőkúttal kiegészülve.

A munkálatokat várhatóan áprilisban 
kezdik, és előreláthatólag kora ősszel 
fejezik be. A kivitelezés időtartama 
alatt az önkormányzat kéri a lakók 
türelmét és megértését, bízva abban, 
hogy a park minden erzsébetvárosi 
lakos megelégedésére fog szolgálni.

Tavasszal megkezdődik
Erzsébetváros legnagyobb
közparkjának építése

A 15-ös tömb
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Emlékezés a forradalom
és szabadságharc 
170. évfordulóján

Erzsébetváros önkormányza-
ta március 14-én a 170. évfor-
dulós, koszorúzási ünnepség 

keretében emlékezett az 
1848–49-es forradalom és 

szabadságharc március 15-i 
eseményeire a Klauzál téren.
Az 1848–49-es forradalom és 

szabadságharc Magyarország 
történelmének meghatározó 
eseménye, nemzeti identitá-

sunk alapköve. A reformok 
kivívásának meghatározó 

napja március 15-e, amikor 
a pesti ifjúság vér nélkül ér-
vényt szerzett a 12 pontnak, 

annak a petíciónak, amely 
a változások alapjait tette le. 
1848. március 15-e ünnepét 
és emlékezetét, eseményeit 

és hőseit nemzedékek, gene-
rációk őrzik a szívükben.

Az ünnepségen Vattamány Zsolt polgármester köszöntőt, míg Bajkai István 
alpolgármester ünnepi beszédet mondott. A műsorban közreműködött az 
Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium kórusa és diákjai, 
valamint az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakgimnázium 
és Szakközépiskola kórusa. Buch Tibor színművész előadásában pedig többek 
között a résztvevők meghallgathatták Petőfi Sándor Nemzeti dalának megzené-
sített változatát. A megemlékezés végén az egybegyűltek elhelyezték koszorúi-
kat Széri-Varga Géza Magyar huszár szobránál.

A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség nevében dr. Bajkai István választókerületi elnök, 
Teréz- és Erzsébetváros országgyűlési képviselőjelöltje, valamint Benedek Zsolt és 
Kelemen Tamás koszorúztak

A modern parlamentáris Magyarország megszületésének napján a Jobbik kerületi  
szervezete nevében Juhász Szabolcs kerületi alelnök és Stummer János kerületi  
kép viselő hajtott fejet a 1848–1849-es forradalom és szabadságharc hőseinek emlék-
műve előtt 

Vattamány Zsolt polgármester tiszteleg a hősök emléke előtt

Dr. Bajkai István alpolgármester ünnepi beszédet mond

Buch Tibor színművész előadása

Március idusán a Klauzál téri emlékműnél közösen helyezte el a megemlékezés koszorúit 
az erzsébetvárosi MSZP-frakció, a Szövetség az Európai Erzsébetvárosért-frakció, vala-
mint Teréz- és Erzsébetváros országgyűlési képviselője. Az önkormányzati megemléke-
zésen fejet hajtottak történelmi múltunk előtt az MSZP-frakció és az erzsébetvárosi MSZP 
képviseletében (képünkön balról) Devosa Gábor, Németh Gábor János és dr. Kispál Tibor 
képviselők, a Szövetség az Európai Erzsébetvárosért frakció nevében Szücs Balázs és 
Ujvári-Kövér Mónika képviselők, a Demokratikus Koalíció nevében a kerület parlamenti 
képviselője, a demokratikus ellenzék országgyűlési képviselőjelöltje, dr. Oláh Lajos

Az önkormányzat március 15-i ünnepélyes rendezvényén Szőcsné Batuska Kati 
szakértő és választókerülete képviseletében Nagy Andrea független képviselő közösen 
helyezték el a tisztelet virágait a Klauzál téren található Huszár emlékműnél

Az LMP helyi szervezetének nevében nemzeti ünnepünkön Schábedly Dávid és az LMP 
kerületi önkormányzati képviselője, Teréz- és Erzsébetváros országgyűlési képviselő-
jelöltje Moldován László tisztelgett az 1848-as emlékműnél a kerületi önkormányzat 
által szervezett megemlékezésen

Budapest Főváros Kormányhivatalának 7. kerületi hivatala részéről dr. Pók Tibor 
Józsefné hivatalvezető, valamint dr. Herczeg Kinga hivatalvezető-helyettes helyezi el 
a megemlékezés virágait
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A beszélgetés fővédnöke dr. Bajkai 
István alpolgármester volt, aki 
felvázolta a Százház utcai üres telek 
eddigi történetét is. „Erzsébetvá-
ros Budapest legsűrűbben lakott 
kerülete, tudjuk, hogy kevés üres 
telek, kevés park van, és – nem 
lehetünk rá büszkék – itt a legrö-
videbb a várható élettartam. Ez 
egy figyelmeztetés a városvezetés 
számára, hogy a körülményekkel 
szemben tennünk kell. A Százház 
utcai ingatlan korábban lehetősé-
get adott a mozgásra. A korábbi, 
szocialista városvezetés ‒ miután 
elköltött rá néhány százmillió 
forintot ‒ lebontotta, azt követően 
pedig a szerencsétlenül megkö-
tött vállalkozási szerződés szerint 
kellett volna létrehozni ott egy új 
sportlétesítményt. Ez nem sikerült, 
helyette egy 9 évig tartó pereskedés 
következett. Hála Istennek, a pert 
sikerrel lefolytattuk, és el tudtuk 
kezdeni az ingatlan fejlesztési prog-
ramját. Úgy döntöttünk, hogy ezt 
a telket nem idegenítjük el, nem 

keresünk egy vállalkozót, aki azt 
épít rá, ami neki jó, hanem 

azon kezdtünk gon-
dolkodni, hogy 
az önkormányzat 
hogyan tudna a 21. 
századhoz méltó spor-
tolási lehetőségeket 
teremteni. 

A sportban nem lehet hazudni, 
és csak a munka hoz eredményt. 
Ennek kell iránymutatónak lennie 
az életünkben” – hangsúlyozta 
dr. Bajkai István, majd átadta a 
szót Dienes János kerületi főépí-
tésznek, aki a látványterveket is 
bemutatta. „Ez a telek körülbelül 
5 ezer négyzetméter. A testület 
a tervek közül egy olyan verziót 
választott ki, ahol a földszint 
parkokkal és közösségi funkciót 
ellátó helyekkel van tele. Nyilván 

mélygarázst kell építeni, üzleteket 
kell kiadni, az emeleten pedig uszo-
dát és sporttereket alakítanak ki” – 
tájékoztatott a főépítész, hozzátéve, 
most készül a komplexum megva-
lósíthatósági tanulmánya. A megje-
lent sportolók közül elsőként Jónyer 
István négyszeres világbajnok magyar 
asztaliteniszező mesélt a sporthoz 
fűződő viszonyáról. „Gyerekként reg-
geltől estig kint voltam az udvaron, 
a pályákon. Sajnos a sport a tanulás 
rovására is ment, de úgy éreztem, 
hogy nekem a mozgás mindent jelent. 
Innen indultam el. Szerettem volna 
elérni valamit, eljutni valahová abból 
a kis közegből, amibe beleszülettem. 
Most már 20 éve élek Terézváros-
ban, és kerestem a lehetőségeket így 
idősebb koromban, hogy valahová 
eljárhassak mozogni. Örömmel 
hallom, hogy ez egy multifunkcio-
nális létesítmény lesz. Remélem, lesz 
asztalitenisz is, és le tudok majd én is 
járni oda!” 

Dr. Wladár Sándor olimpiai baj-
nok magyar úszó is gyermekkorától 
kezdte a mesélést. „Hétéves korom-
ban kezdtem az úszást, és az uszodá-
ban ragadtam. Ennek az lett a vége, 

hogy kétszer úsztam körbe a Földet 
az Egyenlítő mentén, mire odaértem 
a dobogóhoz, és még félszer kellett 
körbeúsznom, hogy fel tudjak állni 
a tetejére – mondta a Magyar Úszó-
szövetség elnöke. Azt vallom, hogy a 
siker a tehetség és a befektetett munka 
szorzata. A Magyar Úszószövetség 
azt gondolja, hogy a sportba érdemes 
befektetni ahhoz, hogy legyen egész-
ség” ‒ tette hozzá, majd felajánlotta 
Dienes János főépítésznek a szövetség 
szakmai segítségét az uszoda meg-
tervezésében. Mocsai Tamás magyar 
olimpikon kézilabdázó arról beszélt, 
mit ad a sport a gyerekeknek és a fel-
nőtteknek. „A sport életérzés, öröm, 
munka, csapatszellem. Édesapaként is 
mondom, hogy 

ha a gyerekek szeretnek 
sportolni, akkor edzeni 
fognak. És ha szorgal-
masak, akkor egyre job-
bak lesznek. 

A Nemzeti Kézilabda Akadémiára 
13 éves gyerekek jönnek. A spor-

ton keresztül sok minden mást is 
meg lehet tanulni: közösségi létet, 
hitet, tartást. Ha ez megvan, 18 éves 
korukra olyan emberek lesznek, akik 
megállják a helyüket az életben. 
Idősebbként a sport arról szól, hogy 
amellett, hogy közösségben vagyunk, 
mozgunk is, és ez kiegyensúlyozott-
ságot hoz az életünkbe” – buzdított 
mozgásra a kézilabdázó.

Wichmann Tamás kenuvilágbaj-
nok vidám történeteket elevenített 
fel gyermekkorából, amikor min-
denféle sportot kipróbált, illetve 
elmondta, hogy akkori társai a mai 
napig a barátai. „A társadalom egyik 
nagyon fontos alapköve az élmény. 
Ha nincs élmény, nincs emlék. Ha 
nincs emlék, nincs hova kötődni” – 
jelentette ki.

Szellő Imre ökölvívóbajnok is a 
sport fontosságáról ejtett szót saját 
élményein túl. „Bízom benne, hogy 
ha ez a szép sportcsarnok elkészül, 
nemcsak a gyerek, de a szülő is kedvet 
kap, és venni fogja a fáradságot, hogy 
elvigye a kicsit, és próbál neki valami 
utat mutatni, ha más miatt nem, 
akkor amiatt, hogy kevesebbet járjon 
orvoshoz.”

Erzsébetváros önkormány-

zata Civil Café rendezvény-

sorozatának március 14-i 

eseményén a Százház utcába 

tervezett sportlétesítmény  

volt a téma. A leendő központ 

tervei mellett a jelenlévők 

megismerhették neves  

sportolóink véleményét is.

„A sportba érdemes 
befektetni, hogy legyen 
egészség”
Sportolókkal beszélgettek a leendő 
sportközpontról a Százház utcában
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Több generáció 
életfeltételeit 
megszabhatja 
ez a döntés

Április 8-án Magyar- 
országon, így Budapesten 

is parlamenti választás 
lesz. Ennek a választásnak 

sokkal nagyobb a tétje, 
mint ahogy az általában 
az úgynevezett politikai 
(vagy parlamenti) váltó-

gazdaság szabályai szerint 
lenni szokott. Nem csak 

azért, mert a jelenlegi 
ellenzék tapasztalat-

lan, értelmezhetetlenül 
szétszórt és gyakorlati-
lag integrálhatatlan, de 
kezdjük talán a várható 

következményekkel, me-
lyek átlátásához nem kell 

kiemelkedő képességű 
elemző újságírónak lenni.

Hiába állít fel Karácsony Gergely 
szakértőnek titulált „árnyékkor-
mányt”, és esdekel koalícióért, ez 
semmit nem jelent. Alig hihető, hogy 
Gyurcsány Ferenc vagy Vona Gábor, 
de akár az LMP is belemenne abba, 
hogy vezető politikusaik egytől egyig 
kimaradjanak a kormányból. Ezek-
nek a pártoknak politikai ideológiái 
összeegyeztethetetlenek. Mi jöhetne 
ki abból, ha formálisan esetleg nem 
is, de gyakorlatilag például Gyur-
csány Ferenc irányítaná a külügyeket, 
Vona Gábor a belügyet, és mondjuk 
Kunhalmi Ágnes az oktatási vagy 
szociális ügyeket. Arról nem beszélve, 
hogy Karácsony Gergely lényegében 
bejelentette, hogy miniszterelnökként 
figyelmen kívül hagyná az Alaptör-
vényt, ami az anarchizmus meghirde-
tésével egyenlő. Mindez mi mást vetít 
előre, mint a tömény káoszt? Már a 
kormányalakítás maga is nehezen kép-
zelhető el, de ha mégis, elegendő, ha 
Gyurcsány Ferenc vagy Vona Gábor 
egyszer is „befeszül”, máris borul az 
amúgy is egységbe foglalhatatlan 
koalíció, mely úgy nézne ki, mint 
Caligula arca: össze nem illő darabok-
ból állna. Egyedüli közös nevezőjük a 
FIDESZ – és különösen Orbán Viktor 
– elleni gyűlölet. A gyűlölet nem jó 
tanácsadó. 

„Le kell váltani a kormányt!” – 
győzködik a választókat az ellen-
zéki politikusok, de nekik sincs 
elképzelésük, mit tennének azután. 

A messzeföldről érkező „tanácsokat” 
sem képesek azonosan értelmezni.

Még nagyobb a tét – ne szépítsük 
a dolgot – Magyarország mint Európa 
egyik, nem is jelentéktelen alkotó-
elemének kultúráját, életformáját, 
szokásjogait, hitéletét, illetve az ezt 
befolyásoló tömeges bevándorlás kér-
dését illetően. 

Ebben a jelenlegi kormány, illetve 
az ellenzék nézetei gyökeresen eltérnek 
egymástól. 

A nevetségessé vált, de konokul eről-
tetett „politikai korrektség” hangfo-
gója mögül kommunikáló, a multi-
kulturalizmus szolgálatába szegődött 
ellenzék meghatározóan bevándorlás 
párti. A jelenlegi kormány ezzel szem-
ben a nemzetállami értékek, élet-
forma, a nálunk is mélyen gyökerező 
kereszténységre épülő kultúra pártján 
áll, igyekszik saját hazájának kulturá-
lis közösségét erősíteni. 

Ez a különbség a jövőre nézve 
döntő jelentőségű. John Lukacs 
világhírű magyar származású törté-
nész már 1993-ban vizionálta, hogy 
végveszélybe kerül az Atlanti térség 
főszerepe, a polgári kultúra, a váro-
sias létforma, a magánélet tiszteletben 
tartása, de még a könyv kora is a tudo-
mányos objektivitás eszméjével együtt.

Tíz évvel később elismert nyugat-
európai baloldali közéleti személyi-
ségek mutattak rá a mostanra kitelje-
sedő, mára illegálissá radikalizálódó 
bevándorlás veszélyeire. Kiemelték, 

hogy ezek a bevándorlók „semmi tisz-
teletet nem mutatnak a törvényeink, 
a vallásunk, a szokásaink, a kultúránk 
iránt”. Már akkor úgy látták, hogy 
„a helyzet úgy fest, mintha nekünk 
kellene integrálódnunk a saját földün-
kön”. Az utóbbi években a helyzet sok-
kal rosszabb lett. Az illegális beván-
dorlás szinte kezelhetetlenné vált. 

Az EU által is szorgalmazott „poli-
tikai korrektség”, ami elvileg a külön-
böző etnikai, kulturális közösségek 
sértegetésének minimalizálására 
hivatott, csupán szimulálja a gondos-
kodást. Valójában minden jel sze-
rint – kihasználva a védtelenné vált 
nyugat-európai mentalitást, kijátszva 
a jóhiszeműséget, az „emberi jogok” 
doktrínáját – a multikulturalizmus-
sal párosulva a keresztény kultúrájú 
Európa maximális legyengítésére 
törekszik. Már ma ott tartunk, hogy 
lassan újra kell tanulnunk kultúránkat.

A mai, hatalomra törő magyar 
ellenzék meghatározó többsége 
bagatellizálja a veszélyt, és támogató 
ezzel a teljes európai, benne a magyar 
kultúrát válságba vezető törekvéssel, 
a tömeges bevándorlás pártján áll. 
Szándékosan összekeveri a „mene-
kült”, illetve az „illegális bevándorló” 
fogalmát. Előbbi tiszteli a befogadó 
országot, bebocsátást kér, nem ran-
dalíroz, nem követelőzik. Identitása 
illő megtartása mellett igyekszik 

alkalmazkodni. Utóbbinak eszében 
sincs tisztelni a befogadó országot, 
erőszakos, rendszeresen veszélyeztet 
másokat, saját kultúráját iparkodik 
a befogadókra erőltetni, és elképesztő 
követelésekkel áll elő. Velük szem-
ben toleráns és támogató az előbb 
említett magyar ellenzék a „politikai 
korrektség” jegyében. (Számos, itt 
nem részletezett kérdésben is vesze-
delmes a politikai korrektség szerepe, 
pl. családok felbomlásának indirekt 
bátorítása, a házasság intézményének 
gyengítése, szülők és tanárok tekin-
télyének lejáratása, gyűlöletbeszéd 
értelmezései stb.) 

Ezt, az utánunk következő nemze-
dékek sorsát, életét alapjaiban veszé-
lyeztető felfogást gerjeszti, építgeti, 
erősíti az a jelentős, külföldről érkező 
és terjeszkedő erő, amely nem kis 
mértékben a jól ismert, magyar szár-
mazású amerikai milliárdos nevével 
hozható összefüggésbe. Ez az erő most 
alig vitathatóan minden igyekezetével 
és pénzével az április 8-i magyar parla-
menti választás befolyásolásán mester-
kedik. Támasza ebben több internetes 
médium, továbbá nem tagadottan 
általa létrehozott és finanszírozott, 
fondorlatos technikákkal dolgozó, de 
leginkább agymosásra specializálódott 
„civil szervezet”.

Komikus, hogy a jelenlegi magyar 
ellenzék (az uniós vezetésnek asszisz-

tálva ebben) nem reklamál például 
népszavazást az uniós országokban 
a tömeges, illegális bevándorlásról, 
miközben itthon ennél jóval kisebb 
horderejű kérdésekben feltűnő gya-
korisággal kezdeményez népszavazá-
sokat.

A jelenlegi magyar kormány az 
egyetlen lehetséges helyes utat iparko-
dik választani. Igyekszik védekezni, 
megteremteni az erős nemzetállamot, 
és felemelni szavát egy olyan felfogású 
Európai Unióért, amelyik az európai 
népek alapvető érdekeit képviseli. 

(Az a kormány, amelyik mellesleg, 
együttműködve a városvezetéssel – 
minden hibakereső ellenzéki híresz-
telés ellenére – Budapesten mégiscsak 
több eredményt produkált, mint a 
mára atomizálódott ellenzékiek előtte 
évtizedeken át.)

A történelemből kiindulva meghatá-
rozó, így minden egyébnél jelentősebb 
az a kérdés, amiről lényegileg hatá-
rozni fognak a választók április 8-án. 
Több generáció életfeltételeit megszab-
hatja ez a döntés. 

Még megelőzhető valami sorsfor-
dítóan rossz, amit később elkerül-
hetetlenként magyarázhatnának, ha 
a jelenleg hatalomra törő, önállótlan 
ellenzék kezébe kerülne az ország. 
Ezt érdemes mérlegelniük azoknak 
is, akik hibát keresnek vagy találnak 
a FIDESZ-ben.
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1945 őszén Erzsébetváros és az ország 
két választásra is készült. A főváros 
polgármestere ekkor – 1945 májusa 
óta – a szovjet tisztként hazatért Vas 
Zoltán közellátási kormánybiztos, 
nemzetgyűlési képviselő volt. Az új 
választási törvény lényegében csak 
a Nemzeti Parasztpárt, a Magyar 
Radikális Párt, a Szociáldemokrata 
Párt, a Magyar Kommunista Párt, a 
Független Kisgazda-, Földmunkás- és 
Polgári Párt és a Polgári Demokrata 
Párt indulását tette lehetővé.

A választásokra az előkészülete-
ket a kommunista párt VII. kerületi 
szervezete már augusztusban meg-
kezdte: szeptember végéig 3000 pla-
kátot helyeztek ki, ezek közül öt nagy 
transzparenst a pártháznál (Erzsébet 
krt. 49.), a Rákóczi út–Erzsébet krt., a 
Wesselényi utca–Almássy tér, a Garai 
tér–Murányi utca sarkán és a Baross 
téren, valamint negyvenezer röpcédu-
lát osztottak ki. 

A VII. kerületi MKP szervezetnek 
több agitációs javaslata volt. A körzeti 
helyiségekben erősítőket terveztek 
felszerelni, a ház- vagy tömbgyűlé-
sekre vörös inges „védgárdistát” kel-
lett kiküldeni, a villamosokon pedig 
„rövid agitációs beszédeket mondani”. 
Az ingyenesen tartott gyermekelőadá-
sokon papírforgókat, MKP-zászlókat, 
más helyeken propaganda szöveg-
gel ellátott élelmiszerjegytartó kis 
tasakokat és cigarettatartó zacskókat 
kívántak osztogatni. A propaganda a 
rádióelőfizetőket is megcélozta: „Heti 
részletes rádióműsort nyomtatni, 
kétoldalt. Egyik oldalán a műsor, a 
másik oldalán az MKP szöveg, és 
minden rádió előfizetőnek kézbesí-

teni.” A háború okozta veszteségek 
és a még haza nem tért hadifoglyok 
miatt egyes kerületekben ekkor a 
választók 71%-a nő volt, ezért a nők 
választási részvétele felértékelődött, 
megszólításukat a kommunista párt 
is különösen fontosnak tartotta: 
„A háziasszonyok részére kérdőívet 
kiadni különböző kérdésekkel és 
javaslatokat kérni, hogy egyes kérdé-
sek megoldását miként képzelik el. 
A legtökéletesebbet és legértékeseb-
bet díjakkal jutalmazzuk. Első díj 
pl. 50 kg liszt, 2. 25 kg, a harmadik 
10 kg. Egész biztos, hogy minden 
asszony feltétlenül beküldi ezáltal 
javaslatát, ezen keresztül viszont pár-
tunkkal foglalkozik. Ezen a kérdőíven 
röviden, tömören ismertetjük a pár-
tunk által kiharcolt eredményeket is.” 

A választási harcban a sajtó is részt 
vett, a Szabad Nép és a Szabad Föld 
– habár a demokratikusnak mon-
dott pártok összefogását hirdették 
– Schlachta Margit és a Kisgazda-
párt lejáratásán voltak. A fennmaradt 
munkatervek szintén a kisgazdák 
támadására utasítottak: „A Kisg. Párt 
reakciós része ellen fel kell lépni, de 
csak szóban, propagandában, sajtó 
útján, de semmi szín alatt nem tett-
legesen. A jövőben gyűlésekre csak 
megfigyelőket kell küldeni, nem avat-
koznak bele a gyűlések lezajlásába.” 
A Szabad Népnek a választás napján 
megjelent számában Rákosi Mátyás a 
főváros háromnegyed éves „fejlődése” 
mögött csupán a kommunista pártot, 
a bajokat pedig a „német fasiszták 
és a nyilas bitangok rombolásában” 
láttatta. 

A választás napján rendeletileg 
tilos volt kabaré-, varieté-, cirkuszi és 
„mozgófénykép” előadások, hangver-
senyek, „táncvigalmak”, sportverse-
nyek tartása. Zárva kellett lennie a 

meleg ételt nem szolgáltató italméré-
seknek is.

A 146 körzetre osztott VII. kerület 
választóinak száma 84 211 személy 
volt. Az MKP körzetenként utcák és 
házak szerint mindenkiről kartoték-
lapot vett fel, így minden szavazót 
nyilvántartottak. Minden szava-
zatszedő hely közelében választási 
irodát szerveztek, ahol kivették az ott 
működő elvtársak kartotékjait, és egy 
futár útján állandó összeköttetésben 
voltak az adott szavazókörzettel, így 
pontosan tudták a választási irodák-
ban, hogy mely házból hányan adták 
le voksukat. A kerületben a munkás-
egység lista 55%-ot, a kisgazda párt 
36%-ot szerzett, de – mivel a „szoc-
demekkel” való közös listás indulástól 
abszolút szavazattöbbség biztosítását 
várták a munkáspártok részére, sőt, a 
VII. kerületben 75% elérését is lehet-
ségesnek tartották – az eredmény nem 
elégítette ki a pártvezetést. „A válasz-
tási kampányban meglepő eredményt 
tapasztaltunk az ún. volt gettó részén, 
ezen a területen, ahol az ún. proletár 
zsidóság lakik, 78%-os eredményeket 
lehetett kimutatni. De pont ellenkező 
eredményt láttunk kerületünk egyik 
legtöbbet ígérő körzetéből, az ún. 
Csikágóból.” A hibákat a közellátás 
„csapnivalóan rosszul” működésében, 

valamint abban látták, hogy a tagság-
hoz képest kevés szimpatizáns, család-
tag szavazott a párttagokkal együtt. 
Budapesti szinten még ilyen ered-
ményt sem sikerült elérni, a szavazatok 
50,54%-át az FKgP szerezte meg az 
MKP és az SZDP együtt 42,76%-
kával szemben, így a 240 képviselői 
helyből az FKgP 122, az MKP és 
az SZDP 51–51, a PDP 9, az NPP 5, 
az MRP 2 mandátumot szerzett.

Bár a napilapok a munkásnegyedek 
és a külvárosok sikerét hangoztatták, 
Rákosi vezércikkében nem feledte 
hangsúlyozni, hogy a Kisgazdapártra 
„nemcsak a valóban demokratikus 
kisgazdapártiak szavaztak […], hanem 
a huszonöt éves Horthy-reakció és 
nyilas métely neveltjei is, akik eddig 
meglapultak”. 

A helyhatósági választásra a pártok 
az országos nemzetgyűlési választás 
főpróbájaként tekintettek. Mivel ezt 
a baloldali párttömörülés látványosan 
elveszítette, ezért novemberben a Szo-
ciáldemokrata Párt külön listán indult. 
Az MKP szinte másnaptól készült a 
„revánsra”. Folyatódott a kisgazdák és 
a fasiszták összemosása, október 9-ére 
pedig tüntetést szerveztek Budapesten, 
ahol a „Hová tették a búzát? Elitták a 
kisgazdák!” és a „Munkásököl vasököl, 
odacsapunk, hogyha köll!” jelszavak 

is elhangzottak. A választás napján a 
Szabad Nép első oldalán jelentette meg 
Révai József Kire szavazzunk? című 
cikkét, és jelentette be Bárdossy László 
egy nappal korábban meghozott halá-
los ítéletét.

A nemzetgyűlési választásokon 
mind a VII. kerületben, mind orszá-
gos szinten hasonló eredmény szüle-
tett, mint októberben. Bár 57%-ával 
az FKgP egyedül is kormányt alakít-
hatott volna, a szovjetek ragaszkodtak 
a koalíciós kormányzáshoz, illetve a 
belügyi tárca és a fegyveres rendfenn-
tartó testületek MKP általi ellenőrzé-
séhez.

Budapest Székesfőváros Törvényha-
tósági Bizottsága alakuló ülését is csak 
az országos választások után, 1945. 
november 28-án tartották, és olyan 
„illusztris” személyek vettek részt rajta, 
mint Kádár János, Major Tamás, 
Nezvál Ferenc, Rákosi Mátyás, Vas 
Zoltán. Az alakuló közgyűlést Rajk 
László helyettes elnök nyitotta meg. 
Szakasits Árpád – mintegy előre 
vetítve a jövőt – beszédét a következő 
szavakkal fejezte be: „Éljen a szabad 
Budapest, éljen Budapest felszabadí-
tója, a Vörös Hadsereg és a Szovjet-
unió bölcs vezére, Sztálin generalisz-
szimusz!”

Rácz Attila

A második világháborút 

követően Budapesten 1945 

októberében törvényható-

sági, novemberben pedig 

nemzetgyűlési választáso-

kat tartottak. Országos szin-

ten mindkettőt a Független 

Kisgazdapárt nyerte.

A kommunista párt 
VII. kerületi részvétele 
az 1945. évi választásokon
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Édes nap a Teslában

Rendőrségi hírek

Közbiztonsági elérhetőségek
Számos összehangolt intézkedéssel igyekszik a kerület vezetése meg-
teremteni a Belső-Erzsébetvárosban élők nyugalmát a turisztikai sze-
zonban, így folyamatosan együttműködik a rendvédelmi szervekkel, 
és segíti munkájukat. Kérjük a lakosságot, hogy zavaró zajhatások, 
rendbontás, rongálás észlelése vagy köztisztasági problémák esetén 
tegyenek bejelentést az illetékes rendvédelmi szerv elérhetőségein.

Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóság

Általános bejelentéseket az ERI központi számán tehetnek: 
+36 (1) 461-9040 telefonszámon, valamint közvetlenül  
a +36 (30) 494-9174 telefonszámon a civil járőrszolgálat 
diszpécserénél.

Erzsébetvárosi Polgárőr Egyesület

A polgárőrség szükség esetén  
a +36 (30) 621-1500 telefonszámon elérhető a lakosság 
számára.
A turisztikai szezonban Erzsébetváros Rendészeti 
Igazgatósága belső-erzsébet városi irodájában  
(Király utca 21., bejárat a Kazinczy utca felől) lehetőség van 
személyesen bejelentést tenni.

BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság

cím: 1076 Budapest, Dózsa György út 18–24.
telefon: +36 (1) 461-8100
e-mail: 07rk@budapest.police.hu

Így készítsünk 
macaront!
Nem könnyű, de megéri!

Hozzávalók:
3 tojás
6 dkg kristálycukor
18,5 dkg porcukor
10 dkg finomra darált mandula

A tojásokat szétválasztjuk, majd 
kézi habverővel felverjük a 
fehérjét, ha már egy kicsit habos, 
hozzáadjuk a kristálycukrot, és 
azzal együtt folyós habbá verjük. 
Egy másik edénybe beletesszük a 
mandulát, és rászitáljuk a porcuk-
rot, majd gyors mozdulatokkal 
belekeverjük a fehérjés-cukros 
habba. Egy tepsibe sütőpapírt 
teszünk, majd a keverékből egy 
keveset habzsákba töltünk, és kis 
„gombócokat” nyomunk belőle a 
papírra. Egy órán keresztül szoba-
hőmérsékleten hagyjuk állni őket, 
hogy egy kicsit megkeményed-
jenek. Ezután 140 fokra előme-
legített sütőbe tesszük a tepsit, 
kb. 10 percre. Miután kihűltek, a 
korongokra tetszőleges tölteléket 
teszünk, és egy-egy korongot azok 
tetejére illesztünk.

Március 20-án  
minden a 
macaronról szólt a 
Teslában. Mára már 
Magyarországon 
is az egyik 
legkedveltebb 
édesség lett 
ez a színes 
kis sütemény, 
melyet először 
a 14–15. században 
készítettek 
az itáliai 
Velencében, majd 
a recept átkerült 
Franciaországba, 
és ott nemzeti 
finomsággá vált.

A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányságának körzeti meg-
bízottjai 2018. február 25-én gépkocsizó járőrszolgálatot lát-
tak el Erzsébetvárosban. Hajnali 2 óra körül az István utcában 
haladtak, amikor felfigyeltek egy gyanúsan viselkedő férfira, 
aki – meglátva a járőrautót – a parkoló járművek között próbált 
elbújni, majd futásnak eredt. A körzeti megbízottak utolérték a 
férfit, feltartóztatták és igazoltatták. 

A 40 éves férfi nem tudott elfogadható magyarázatot adni viselke-
désére, egymásnak ellentmondó válaszokat adott a rendőrök kér-
déseire. Ruházatának átvizsgálása során a nadrágzsebéből 65 000 
forint készpénz került elő, melynek eredetéről nem tudott elszá-
molni. Mindezeken túl feltűnt a rendőröknek, hogy a férfi nad-
rágja szakadt, és vérgyanús szennyeződés van rajta, mely körülmé-
nyekre a férfi szintén ellentmondó magyarázatokat próbált adni.

Mindezekre tekintettel az intézkedő körzeti megbízottak a férfit 
előállították a BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányságára.

A fővárosra kiterjedő adatgyűjtés során a rendőrök megállapítot-
ták, hogy egy XXII. kerületi sértett feljelentést tett ismeretlen 
férfi ellen, aki néhány órával korábban magát rendőrnek kiadva 

bejutott az idős nő lakásába, ott több alkalommal megütötte és 
megrúgta őt, majd egy fém tárggyal fejen ütötte, miközben pénzt 
követelt tőle. A bántalmazás és fenyegetés hatására a nő átadott 
65 000 forint készpénzt az elkövetőnek, aki ezután elmenekült 
a helyszínről.

Az információk alapján a BRFK XXII. Kerületi Rendőrkapi-
tányságának munkatársai megállapították, hogy a rablás bűntett 
elkövetésével a VII. kerületben igazoltatott férfi gyanúsítható. 
Az erzsébetvárosi rendőrök éberségének köszönhetően ellene eljá-
rás indult, a bíróság elrendelte előzetes letartóztatását.

A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapi-
tányságának munkatársai továbbra is 
kiemelt figyelmet fordítanak a kábí-
tószerrel kapcsolatos bűncselekmé-
nyek megelőzésére és felderítésére.

Egy 17 éves férfit 2018. február 
10-én igazoltattak a kerületi járőrök 
az Akácfa utcában. Ruházatának 
átvizsgálása során egy kábítószergya-
nús fehér porral teli nejlontasak került elő, emellett az intézkedés 
helyszínén egy földre dobott fekete rongydarabot találtak a rend-
őrök, melybe további öt önzáró nejlontasak volt becsomagolva, 
bennük kábítószergyanús anyag. Az eldobott csomagokat az 
igazoltatott férfi a magáénak ismerte el.

Egy szintén 17 éves férfit 2018. február 13-án igazoltattak az 
egyenruhások a Wesselényi utcában. Ruházatának átvizsgálása 
során bruttó 2,1 gramm kábítószergyanús fehér por került elő, 
melyről a helyszínen elmondta, hogy egy általa ismeretlen sze-
mélytől szerezte be. 

Mindkét férfit előállították a BRFK VII. Kerületi Rendőrkapi-
tányságára, ellenük kábítószer birtoklása miatt indult büntetőel-
járás, a lefoglalt anyagok szakértői vizsgálata mellett. 

Neve az olasz maccarone 
vagy maccherone szóból 
ered; akkoriban ez a szó 
bármilyen apró, tojásfehér-
jéből és darált mandulából 
készülő édességet jelent-
hetett. Franciaországban 
vált végül ismertté, és mára 
az egyik legjellegzetesebb 
francia cukrásztermék lett. 
Egy ideje Magyarországon 
is nagyon népszerű, így 
már hetedjére szenteltek 
egy egész napot a finom 
süteménynek, ez alka-
lommal a Kazinczy utca 
21. szám alatti Teslában. 
A macaronversenyen – ame-
lyen szakmai zsűri kereste 
az év macaronját – egy 
szabadon választott ízű és 
egy fűszeres ízesítésű sütit 
kellett elkészíteniük a részt-
vevőknek. Nyolc cukrászat 
mutatta be „macaron-
tehetségét”, a látogatók 
pedig az elkészítés trükkjeit 
is elleshették a mesterektől.

22 23
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Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata  

az alábbi pályázatokat hirdeti meg

Fiatal tehetségek támogatása (2017/2018 II. félév)
A pályázatra jelentkezhet minden VII. kerületi lakóhellyel vagy tartózko-

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

tehetséget mutat a sport vagy a művészetek terén, továbbá a tudomány terü-

letén kimagasló tehetséget mutató, 35. életévét még be nem töltött fiatal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 3., 15.00

Programpályázat civil szervezetek részére

A pályázat célja az Erzsébetvárosban működő civil szervezetek programjai-

nak támogatása.

„Közművelődési pályázat 2018” c. pályázat közművelődési, kulturális 

programok támogatására
A pályázat célja az erzsébetvárosi közművelődési, művészeti tevékenységet 

folytató egyesületek, alapítványok és gazdasági társaságok programjának 

támogatása.

Sporttevékenységet ellátó sportszervezetek támogatása 

A pályázat célja az erzsébetvárosi sportszervezetek támogatása az utánpót-

lás-nevelés és a tehetséggondozás elősegítésében, sportszakmai feladatok 

ellátásában, a lakosság szabadidősport gyakorlásába történő bevonásában.

„Háziorvosi szolgáltatók támogatása 2018” c. pályázat háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi vállalkozások részére
A pályázat célja, hogy támogassa a háziorvosi szolgáltatókat az általuk 

működtetett praxisban az önkormányzattal kötött ellátási szerződésben 

foglalt alapellátási tevékenységhez kapcsolódó beszerzésekben.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. április 6., 12.00

Nagycsaládosok és egyszülős családok üdülésének támogatása

A pályázat célja a szociálisan rászoruló, három vagy több gyermeket nevelő 

kétszülős családok, illetve az egyszülős családok üdülésének támogatása.

A pályázat benyújtásának határideje 2018. április 20., 12.00

A pályázati felhívások és mellékleteik a www.erzsebetvaros.hu oldalon 

a Nyilvánosság/Pályázatok, vállalkozásélénkítés/Önkormányzati 

pályázatok elérési útvonalon, valamint az önkormányzat ügyfélszolgá-

latain érhetőek el.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a VII. kerület humán szolgáltatásait biztosítja, emellett a szociális szolgáltatási szín-téren egyedülálló módon képzési és fejlesztési tevékenységet is végez. Intézményünk folyamatosan és dinamikusan fejlődik, amivel stabil hát-teret és folyamatos fejlődési lehetőséget biztosítunk munkatársainknak. 

AZ INTÉZMÉNYÜNKBEN JELENLEG BETÖLTHETŐ  POZÍCIÓK
esetmenedzser, tanácsadó, családsegítő
AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK
Ha szociális alapvégzettséggel és segítő szemlélettel rendelkezel, és az általános gyakorlat helyett egyedi megoldásokban és innovációban gon-dolkozol, akkor nálunk a helyed! Olyan kollégát keresünk, akinek min-dig van javaslata arra, hogyan lehet jobban és hatékonyabban csinálni, és aki önállóan is szívesen dolgozik egy gondolkodó, interprofesszionális team tagjaként. Ha szeretnél egy innovatív csapat tagjaként dolgozni és új, folyamatosan fejlődő projektek részese lenni, akkor jelentkezz hozzánk! 

AMIT KÍNÁLUNK
Betanulás tapasztalt mentor segítségével
Belvárosi munkavégzés
Szakmai fejlődési lehetőség
INFORMÁCIÓ
A pályázati kiírások közzétételének helye: 
www.bjhuman.hu
További információ kérhető:  
allas@bjhuman.hu, +36 1 413 3651

Az emberi erőforrások minisztere 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Molnár Antal Zeneiskola – Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalma-zotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2018. augusztus 16-tól 2023. augusztus 15-ig szól. 
A munkavégzés helye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 32. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gya-korlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörébe. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csőváriné Gurubi Judit nyújt, a (06 1) 795-8229-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a emberi erőforrások minisztere címére történő megküldésével (Belső-Pesti Tankerületi Központ, 1071 Budapest, Dam-janich utca 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/194/908-1/2018, valamint a beosztás meg-nevezését: Intézményvezető. 
Személyesen: Balassa Hajnalka részére, Belső-Pesti Tankerületi Központ, 1071 Budapest, Damjanich utca 6.

Testületi hírek

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a képviselő-testület a 2018. feb-

ruár 14-én megtartott rendkívüli ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 1/2018 (II.15.) számú Erzsébetváros Városképvédelmi Rende-

letének módosítása (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

Hatályba lép: 2018. február 16. 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 2/2018 (II.19.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros 

VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 

szóló 3/2017. (II.17.) rendelet módosításáról (12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Hatályba lép: 2018. február 21.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 3/2018 (II.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros 

VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 

(13 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 
Hatályba lép: 2018. február 21.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2018 (II.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros 

VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete az erzsé-

betvárosi önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásuk rend-

jéről szóló 37/2012. (IX.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
Hatályba lép: 2018. február 22.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 5/2018 (II.19.) számú önkormányzati rendelete a szociális 

támogatások és szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni 

és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételének 

helyi szabályozásáról szóló 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet módosí-

tásáról (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

Hatályba lép: 2018. február 20.

A Szépművészeti Múzeum átfogó 
rekonstrukciójának köszönhetően 
újra régi pompájában látható a több 
mint 70 éve lezárt Román Csarnok. 
Befejeződött a felújítása a múzeum 
egyik legszebb részének, ami március 
15-étől húsvétig megnyitja kapuit a 
látogatók előtt. A Liget Budapest Pro-
jekt keretében felújított, széles körűen 
korszerűsített múzeumi épület törté-
netében ez volt az eddigi legátfogóbb 
és legjelentősebb rekonstrukciós fázis. 
Az új állandó kiállításokkal a Szépmű-
vészeti Múzeum október 25-én nyílik 
majd meg a nagyközönség számára, 
és addigra az épületet övező parkot is 
helyreállítják.

A felújítás leglátványosabb része a 
II. világháborúban megsérült Román 
Csarnok rekonstrukciója. A csaknem 
900 négyzetméter alapterületű, közép-
kori bazilika belső terét megidéző 
terem egyedülálló falfestményeinek 
megújításán mintegy 70 restaurá-
tor dolgozott, akik csaknem 2500 
négyzetméter falfelületet varázsoltak 
újjá. A munkálatok során 1500 liter 
konzerválóanyagot és csaknem 100 
kilogramm, különböző színű pigmen-
tet, valamit 5500 aranymetál-lapot, 
azaz 5,5 kilogramm aranyat használ-
tak fel. Ezek mellett a csarnok kor-
szerű hűtési-fűtési, valamint modern 
világítási rendszert is kapott.

Az átfogó felújítás 14 000 négy-
zetmétert érintett, ami a múzeum 
alapterületének mintegy negyven 
százaléka. Megújult többek között a 
reneszánsz stílusú Michelangelo terem 
is, amely az elmúlt évtizedekben dur-
ván átalakítva, a látogatóktól elzárva, 
irodaként funkcionált. A felújításnak 
köszönhetően a Román Csarnokkal 

együtt csaknem 2000 négyzetmé-
terrel nőnek a múzeum kiállítóterei, 
és a műtárgyraktáraknak is csaknem 
félezer négyzetméterrel több hely jut 
majd a megújult épületben. A felújítás 
során egy új, térszint alatti, korszerű 
éttermet és kávézót is kialakítottak, és 
a múzeum teljes akadálymentesítése is 
megtörtént. 

70 év óta először látogatható 
a Szépművészeti Múzeum 
Román Csarnoka

A Liget Budapest Projekt keretében 
még ebben az évben elkészül, és a 
napokban érte el a legmagasabb pont-
ját az Országos Múzeumi Restaurálási 
és Raktározási Központ épülete a Sza-
bolcs utcai egykori kórház területén. 
Az összesen csaknem 37 000 négyzet-

méteres, világszínvonalú, a Városliget 
közelében felépülő, minden szakmai 
igényt kielégítő épületegyüttesben 
a raktárak, restaurátor-műhelyek, 
kutatószobák, irodák mellett a tervek 
szerint helyet kap majd a Közép-Euró-
pai Művészettörténeti Kutatóintézet 
és egy látogatóközpont is. Az európai 
viszonylatban is egyedülálló központ 
köré egy, a nyitvatartási időben szaba-
don használható 13 000 négyzetméte-
res parkot is kialakítanak. 

A Közép-Európában egyedülálló 
barnamezős beruházás keretében 
összesen csaknem 30 000 négyzetmé-
teren világszínvonalú műtárgyraktá-
rak és restaurátor-műhelyek jönnek 
létre. A tervezett központ a Néprajzi 

Múzeum, a Szépművészeti Múzeum 
és a Magyar Nemzeti Galéria több 
mint háromszázötvenezer műtárgya 
megőrzésének és tudományos feldol-
gozásának biztosít kiemelkedő minő-
ségű infrastruktúrát.  

Az egykori izraelita kórház felvé-
teli épületének, majd imaházának 
rekonstruált épületében kap helyet 
egy több mint ezer négyzetméteres 
látogatóközpont, ahol az örökségvé-
delmi szempontok figyelembevételével 
történő rekonstrukció során többek 
között konferenciatermet, kiállítóter-
met és éttermet alakítanak ki. A volt 
kórház területén az OMRRK-hoz 
kapcsolódóan egy mélygarázs és egy 
kertészház is kialakításra kerül.

Az idén átadják az Országos Múzeumi
Restaurálási és Raktározási Központot

A Szabolcs utcában épülő OMRRK látványterve

Elkészült a Szépművészeti Múzeum 
Román Csarnoka
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3. kedd 
¡ 15.30–17.00 és 18.00–19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam 
(folyamatos bekapcsolódással)

4. szerda 
¡ 17.30–
45 év a művészet szolgálatában 
A Művészetbarátok Egyesületé-
nek rendezvénye

5. csütörtök 
¡ 18.30–
Játsszunk operát! 
3. rész: Szerelmi háromszög

8. vasárnap
¡ 10.30–
Csengő-bongó – játékos hang-
szerismertető sorozat
5. rész: hegedű, brácsa

10. kedd 
¡ 15.30–17.00 és 18.00–19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam 
(folyamatos bekapcsolódással)

11. szerda
¡ 17.30–
A költészet napja – Ady Endre 
költészete
A Művészetbarátok Egyesületé-
nek rendezvénye

13. péntek 
¡ 18.00–
Irodalmi est Péterfy Novák Évá - 
val, beszélgetőtárs: Szentesi Éva

14 szombat
¡ 19.00–
Debussy 100 – Trio Tertium  
Műsoron: Beethoven, Schubert 
és Debussy triók

15. vasárnap
¡ 15.00–
Európa közepén – zenés-verses 
est
Pódiumműsor a léleknemesítő 
magyar líra jegyében

17. kedd
¡ 15.30–17.00 és 18.00–19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam 
(folyamatos bekapcsolódással)

18. szerda
¡ 17.30–
Tévedett-e az Alföld költője? – 
Petőfi tájleíró költészete és a 
fizika kapcsolata
A Művészetbarátok Egyesületé-
nek rendezvénye

19. csütörtök 
¡ 11.00–13.00
„UTAZÓ” TEAHÁZ  
Téma: 1848/49
Előadó: Dr. Tóth József történész, 
¡ 18.00–
A belvárosi házak fennmaradá-
sának esélyei   
Alföldi György egyetemi docens 
(BME) előadása

20. péntek
¡ 18.00–
Idegenek az éjszakában  
Kamarás Iván koncertje
Jegyek válthatók elővételben,  
az előadás napján a helyszínen 
és a jegy.hu oldalon.

22. vasárnap
¡ 10.30–
Csengő-bongó – játékos hang-
szerismertető sorozat óvodások 
és kisiskolások számára
6. rész: kürt, tuba
¡ 15.00–
A Morvay Károly Nóta- és 
Dalkör előadása

24. kedd 
¡ 15.30–17.00 és 18.00–19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam 
(folyamatos bekapcsolódással)

28. szombat
¡ 17.00–
Pál Feri: „Végre megint értjük 
egymást!” című előadása

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

2018. április havi programok

3. kedd
¡ 19.00–
„Hogyan NE dögöljünk meg!”  
Laár András előadása

6. péntek
¡ 10.00–14.00
Hangfoglalók
A Magyar Napló tehetségkutató 
programjának döntője

¡ 18.00 –
SZÜLETÉS – A NAPÚT Művészeti 
Akadémián tanult alkotók kiál-
lítása
¡ 18.00: Zene – Molnár Emese, 
JaMese énekesnője 
¡ 18.30: Projektek bemutatása
¡ 19.30: Kiállítás megtekintése

9. hétfő
¡ 18.00–23.00
Játszóház project
Többnyire huszonéves fiatalok, 
két-háromszáz fő, minden hét-
főn este a K11-ben társasjáté-
koznak, beszélgetnek, játszanak! 

12. csütörtök
¡ 19.00–
Laár András és a Samsara 
Boulevard koncertje

14. szombat 
¡ 9.00–13.00
FÉLELEM – Élménypedagógiai 
képzőművészeti program moz-
gáskorlátozottaknak 

16. hétfő
¡ 18.00–23.00
Játszóház project
Többnyire huszonéves fiatalok, 
két-háromszáz fő, minden hét-
főn este a K11-ben társasjáté-
koznak, beszélgetnek, játszanak! 

19. csütörtök
¡ 18.00–
A SZEPES MÁRIA AKADÉMIA 
rendezvénye – Hollós R. László 
asztrológus, előadása

23. hétfő
¡ 18.00–23.00
Játszóház project
Többnyire huszonéves fiatalok, 
két-háromszáz fő, minden hét-
főn este a K11-ben társasjáté-
koznak, beszélgetnek, játszanak!

27. péntek
17.00–19.00
Korhatártalanul klub Endrei 
Judittal

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

MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS  
KÖZPONT

2018. április havi programok

5. csütörtök
¡ 17.00–
Ritka, de nem egyedi 
A Gaucher-kór, egy tipikus 
askenáz zsidó betegség nyomá-
ban járunk.
A belépés díjtalan!

11. szerda
¡ 17.00–
Székely András Veszélyes 
viszonyok című visszaemléke-

zéseinek bemutatója Haraszti 
Györggyel, Szakály Sándorral 
és Eötvös Györggyel.
A belépés díjtalan!

19. csütörtök
¡ 17.00–
Főzzünk Fűszeres Eszterrel!  
A legjobb zsidó előételek
A program ára 5000 Ft. Jegyek 
a helyszínen kaphatók április 
14-ig, 9–16 óráig.

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

Várunk minden 
kedves jelentkezőt!

Senior 
Erzsébetváros 
Önkormányzatának 
támogatásával 
a kerületi nyugdíjasok 
2018 márciusától 
térítésmentesen vehetnek 
részt vízi torna 
foglalkozásokon, illetve 
jogosultak az ott lévő 
úszómedence, jakuzzi, 
szauna és gőzkabin 
használatára egyaránt.

A FOGLALKOZÁSOK 
HELYSZÍNE:
Go Active Health Club
1075 Budapest, 
Holló utca 12-14, 
Gozsdu “C” Udvar

A FOGLALKOZÁSOK IDEJE:
Hetente két alkalommal 
hétfőn és pénteken 
11.00–12.00

ÉRDEKLŐDNI ÉS BEJELENTKEZNI 
AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN LEHETSÉGES:
Mozgáscentrum
Cím: 1071 Bp., Lövölde tér 7. (Bejárat a Király utca felöl)
Telefon: +36 (1) 321 0635
E-mail cím: mozgascentrum@bjhuman.hu

A részvétel minden VII. kerületi nyugdíjas korú lakos számára térítésmentes!
A foglalkozásokon való részvétel regisztrációhoz kötött!
A férőhelyek száma korlátozott, ezért előzetes bejelentkezés szükséges!

Aqua
torna

PÁL FERI
”
Végre megint értjük egymást” c. előadása

Időpont: 

2018. április 28. szombat 17 óra
Belépő: 1500 Ft/fő

2018. április 20., 
péntek 18.00 óra

STRANGERS IN THE NIGHT
IDEGENEK AZ ÉJSZAKÁBAN

Belépőjegy: elővételben 3000 Ft,
az előadás napján 3500 Ft

KAMARÁS IVÁN 

Időpont:

Debussy
Időpont: 

2018. április 14., 19 óra
Jegyek: 1500 Ft és 
             1000 Ft (nyugdíjas, diák)

Trio 
Tertium

ERöMŰVHÁZ Díszterem 
PROGRAMOK1077 Budapest, Wesselényi utca 17.

ÁLLÁSKERESÉSI NYÍLT NAP

PROGRAMOK
9.00–14.00 Szépészeti szolgáltatások - fodrász, kozmetikus
 Hajmosás, vágás, szárítás, frissítő arcmasszázs, nappali smink készítés

9.00–11.00 Egyéni munkajogi tanácsadás 
 Szakember által vezetett munkajogi tanácsadás 

9.00–11.00 Foglalkoztatási tanácsadás szolgáltatásainak bemutatása, 
 az igénybevétel feltételeinek ismertetése
 Az álláskeresés színterei/Álláskeresési technikák bemutatása
 Interjú előtti stressz leküzdése/Leggyakoribb interjús kérdések
 Tanácsadók által vezetett előadások munkavállalással 
 kapcsolatos témák mentén

11.15–12.15 Ruhabörze 1-1 kiválasztott ruhadarab ingyen elvihető

13.00–15.00 Megnyerő fellépés az állásinterjún / Állásinterjúból ötös
 A meggyőzés pszichológiája / Hogyan adjuk el magunkat 
 a munkaerőpiacon?
 Pszichológusok által vezetett előadások munkavállalással 
 kapcsolatos témák mentén

13.00–15.00 Egyéni foglalkoztatási tanácsadás 
                        Szakember által vezetett álláskeresési tanácsadás 

Gyermekek számára: 
kreatív sarok, gyerekfelügyelet biztosítása

Időpont: 2018. április 16. (hétfő) 09.00–15.00
Helyszín:  1077 Budapest Wesselényi u. 71.
(74-es és 76-os trolibusz Rózsa utcai megállójával szemben)

INGYENES 
PROGRAMOK 

A KERÜLETBEN 
ÉLŐK SZÁMÁRA

További információ: 
+36 (1) 283 4891

www.bjhuman.hu; 
facebook.com/masniszolgaltatas
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Közösségi
Személyszállítás Erzsébetvárosban
Az Erzsébetváros Önkormányzata által indított, sikeresen működő 
szolgáltatás nagyban megkönnyíti a kerületben lakó idősek, hátrányos 
helyzetben élők, kismamák vagy nagycsaládosok életét.

Erzsébetvárosi
Szolgáltató Kft.

Vegye igénybe Ön is a népszerű
szolgáltatást, amely munkanapokon
8:00 és 16:00 óra között érhető el.
Előzetes bejelentkezés, illetve bővebb 
információ: a +36 30 857 4080-as
telefonszámon, vagy e-mailben
a szemelyszallitas@ervsz.hu címen.

IngyEnES
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2 000 000 Ft egyszeri összeget, 
plusz havi életjáradékot fizetnék éle-
te végéig, idős úrnak vagy hölgynek 
budapesti ingatlanra. Megbízható 
leinformálható magánszemély va-
gyok. Tel.: +36 (20) 318-4880

Vízszerelés, villanybojlerek 
víz kőtelenítése, javítása, fürdő-
szobák, wc-k javítása, felújítása, 
szerelvények cseréje, felszerelése, 
anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 (30) 
447-3603

Ingatlanirodánk eladó budapesti 
lakásokat/házakat keres ügyfelei-
nek. Gyorsan vevőt hozunk, jutalék 
3%, ügyvéd ingyenes. Ismerősé-
nek lakása eladó? Hívjon, ajánlási 
jutalékot kap! Laurus Ingatlan, Tel.: 
06 (20) 960-0600

Kastélyok berendezéséhez vásá-
ro lok bútorokat, festményeket, 
ezüstöket, porcelánokat, bronzo-
kat, antik órákat stb., teljes hagya-
tékot, első vevőként legmagasabb 
áron. A kiszállás díjtalan. Tel.: 06 
(20) 280-0151; e-mail cím:  
herendi77@gmail.com

Keresek használt Zepter Bioptron 
lámpát, színterápiás, légterápiás 
készüléket és Ceragem ágyat kész-
pénzért! Érdeklődni lehet: 06 (20) 
529-9861

Almásy Katalin vásárol legma-
gasabb áron értékbecsléssel 
bútorokat, festményeket, órákat, 
dísztárgyakat, porcelánokat, szob-
rokat, kristályt, csillárt, hangszert, 
varrógépet, könyveket, szőrmét, 
bizsukat, kitüntetést, régi pénzt, 
teljes hagyatékot, díjtalan kiszál-
lással. Tel.: 06 (20) 597-8280

Non-stop ajtónyitás kizáródás 
vagy kulcselvesztés esetén, heve-
derzár-szerelés, -javítás, meglévő 
zárak cseréje, új zárak beépítése, 
rácsok, vasajtók gyártása, szere-
lése, bukó ajtók, ablakok javítása, 
betörés utáni helyreállítás. Tomka 
Tamás. Tel.: 06 (20) 973-7029

Talpmasszás otthonában az egész-
ségéért és frissességéért! Ingyenes 
kiszállás. Nyugdíjasoknak kedvez-
mény. Hívjon bizalommal! Tel.:  
06 (20) 582-0204

Ablakjavítás! www.ajtoablak-
doktor.hu 24 éve vállalom kedvező 
árakon ablakok, ajtók javítását, 
illesztését, zárak cseréjét, festését, 
üvegezését, szigetelését garanci-
ával. Felmérés díjtalan! Horváth 
Ákos. Tel.: 06 (70) 550-0269

Egyetemista lányomnak eladó 
emeleti, felújítandó lakást kere-
sek. Magánszemély. Tel: 06 (20) 
352-2204

Ajtó-, ablakjavítás! Mindenfajta 
kapcsolt gerébtokos, bukó-, nyíló-, 
tessauer ajtók és ablakok teljes 
körű és szakszerű javítását és szi-
ge telését vállalom! Többéves, ma-
gas szintű szakmai tapasztalat tal, 1 
év garanciával! 06 (70) 590-1351

Keresek kisebb vagy hasonló lakást, 
50 m2-es kétszobásért cserébe. 
Róna-Szugló u. Érd: 06 (20) 976-0625

Raktári munkatársakat keresünk a 
IX. kerületbe, címkéző, komissiózó, 
árukiadó munkakörökbe! Munka-
idő: 6.00–15.00 és 13.00–22.00 
váltott műszakban. Átlagbér: 
bruttó 230 000–280 000 Ft/hó. 
Jelentkezés: +36 (20) 441-3386 
számon vagy a karrier@mads.hu 
e-mail címen, név és telefonszám 
küldésével.

Szabó Balázs vállalja kémények 
belső marását, bélelését teljes körű 
ügyintézéssel. Tel.: 06 (20) 264-7752

Papír- és fémpénzt, bélyeget, 
ké pes  lapot, papírrégiséget, 
régisége ket vásárolunk, és árverés-
re átveszünk. VI., Andrássy út 16. 
Tel.: 06 (1) 266-4154. Nyitva: H–SZ: 
10–17, Cs: 10–19

Kéménybélés, szerelt kémény 
építés, kondenzációs kazánok bekö-
tése, szakvélemény ügyintézés. Tel.: 
06 (30) 680-6814

KÖNYVELŐIRODA! CS&A Bt. Bp., 
VII.ker., Rózsa u. 23–25., fszt. 5. 
Teljeskörű könyvelés egyéni és társas 
vállalkozások részére, adótanácsadás, 
bérszámfejtés, TB ügyintézés, be-
vallások készítése. Tel.: 06 (70) 459-
2016, e-mail: csatoado@t-online.hu

Könyvfelvásárlás készpénzért! 
Könyvtáros diplomával húsz év 
szakmai tapasztalattal. Atticus 
Antikvárium Tel.: 06 (20) 931-3773

s z o l g á l t a t á s  •  i n g a t l a n  •  á l l á s  •  r é g i s é g  •  e g é s z s é g  •  o k t a t á s 

19–20. századi magyar és kül-
földi művészek festményeit 
keressük megvételre készpénzért 
gyűjtők, befektetők részére. Ne-
mes Galéria 1024 Szilágyi Erzsé-
bet fasor 3. Tel.: 06 (1) 302-8696, 
mobil: 06 (30) 949-2900, e-mail: 
nemes.gyula@nemesgaleria.hu

Gyermekeknek 12 éves korig 50 % kedvezmény,

Szombaton, Vasárnap és Ünnepnapokon
12 éves korig az ebéd INGYENES !

12 és 14 éves kor között ebédidőben

50 % kedvezményt adunk!* 

*Egy felnőttel max 2 gyermeknek, 2 felnőttel max 3 gyermeknek

Igazolvány felmutatása szükséges!
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