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Erzsébetvárosban hagyomány, hogy az önkormányzat vezetése minden évben személyesen köszönti a kerü-
letben elsőként született gyermeket és családját. Budai Hanna 2018. január 10-én látta meg a napvilágot 
a Péterfy Sándor utcai kórházban. A csecsemőt Vattamány Zsolt polgármester és dr. Vető Marietta alpolgár-
mester látogatta meg Hernád utcai otthonában. Ezúton kívánunk jó erőt, egészséget és sok boldogságot neki 
és családjának!
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Erzsébetváros Önkormányzatának
havonta megjelenő, ingyenes lapja

Programok az Egészségfejlesztési Pont  
és a Mozgáscentrum szervezésében
2016 novemberében nyílt meg 
a Bischitz Johanna Integrált 
Humán Szolgáltató Központ 
új irodája, az Egészségfejlesz-
tési Pont, mely 2017 novem-
berében bővült a Mozgáscent-
rummal, ahol az egészséges 
életmód jegyében ingyenes 
mozgáslehetőséget biztosí-
tanak a lakosság számára. 
A tavalyi évben az Egészség-
fejlesztési Pont szervezésében 
mind a 33 háziorvosi körzet-
ben megrendezték a Helyi 
Egészség Pont programsoroza-
tot, mely a nagy érdeklődésre való tekintettel idén februártól is útjára indult. A kitelepülések célja, 
hogy a lakosság megismerje az Egészségfejlesztési Pont, a Mozgáscentrum, illetve a Humán Szol-
gáltató egyéb szolgáltatásait, továbbá hogy felhívják a figyelmet a rendszeres egészségügyi szűrések 
és az egészségtudatos életmód fontosságára. Azonos céllal, de további programokkal kiegészülve 
havonta egyszer ‒ a világnapokhoz kapcsolódóan ‒ családi napokat tartunk. Rendezvényein-
ken mind az idősebb, mind a fiatalabb korosztály számára kínáljuk programelemeinket, ezekkel 
is igyekszünk minden VII. kerületi lakost megszólítani. A programokkal kapcsolatos további 
információk a kerületi újságban, valamint Erzsébetváros és a Bischitz Johanna Integrált Humán 
Szolgáltató Központ elektronikus felületein lesznek megtalálhatóak.

FELHÍVÁS
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata felhívást tesz közzé

„B” kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzéséhez szükséges  
oktatáson való részvételre.

Az oktatásra jelentkezhetnek, akik a középiskola 10. évfolyamának megkezdésekor VII. kerü-
leti lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeztek, és folyamatos jelleggel, életvitelszerűen 
Erzsébetvárosban laknak, valamint a 2017/2018-as tanévben kezdték meg 12. vagy 13. évfo-
lyamon tanulmányaikat.

A jelentkezési lap 2018. február 15-től átvehető: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi 
Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáin (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.; 
1076 Budapest, Garay utca 5.; 1072 Budapest, Akácfa u. 42‒48.)

A jelentkezési lap leadásának határideje és helye: 2018. március 20. (kedd), 15.00 óráig

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Iroda 
(1076 Budapest, Garay utca 5., I. em. 113.)

Részletes információkat a www.erzsebetvaros.hu oldalon találhatnak.
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2018 első erzsébetvárosi babáját köszöntötték
Erzsébetváros önkormányzata kiemelt 
feladatának tekinti a kerületi családok 
minél szélesebb körű támogatását. Ennek 
megfelelően évek óta hagyomány, hogy 
az adott évben elsőként született gyer-
meket és családját személyesen köszöntik 
a kerület vezetői. Az idei esztendő első 
VII. kerületi babája, Budai Hanna január 
10-én látta meg a napvilágot a Péterfy 
Sándor utcai kórházban, így a négytagúra 
bővült Budai családot Vattamány Zsolt 
polgármester és dr. Vető Marietta alpol-
gármester látogatta meg Hernád utcai 
otthonában. Hanna és édesanyja, Anna 
is jó egészségnek örvendenek, a két gyer-
mek gondozásában az ott élő nagyszülők 
is segítségére vannak. Ezúton kívánunk 
jó egészséget és sok boldogságot a család 
valamennyi tagjának! 

Fontos azt is kiemelni, hogy a személyes 
gondoskodás jegyében további támoga-
tásokra is számíthatnak az erzsébetvá-
rosi családok: a VII. kerületi lakóhely-
lyel rendelkező újszülöttel együtt élő 
szülő, illetve gondviselő jogosult egyszeri 
20 000 Ft összegű pénzbeli támogatásra, 

mely postai átutalással kerül a támogatot-
takhoz. Az „ifjú polgár” jogcímen nyújtott 
babaköszöntő ajándékcsomagot pedig 
postai kézbesítés útján juttatják el a jogo-
sultak részére. Erzsébetváros vezetése bízik 

abban, hogy ezekkel az intézkedésekkel 
valamelyest hozzájárul a kerületi családok 
kiadásainak csökkentéséhez ebben a szá-
mukra igen fontos, egyben fáradalmas 
időszakban.

HEP – Helyi Egészség Pont rendezvények
Márciusban az alábbi helyszíneken és időpontokban várjuk Önöket változatos  

és ingyenes programjainkkal

2018. március 6. (kedd) 15.00–18.00 Garay téri piac

2018. március 20. (kedd) 15.00–18.00 Klauzál téri piac

2018. március 23. (péntek) 9.00–15.00
Történetek Kávézója 

 1074 Budapest, Dohány u. 22–24.

Anyakönyvi hírek 2017
A tavalyi évben az anyakönyvezetők 257 
házasságkötésnél és 2 bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésénél működtek közre. 
Állampolgársági esküt 88 fő tett a hiva-
talban, valamint az anyakönyvvezetők 
1507 élve születést és 1652 halálesetet 
anyakönyveztek. 4003 fő új beköltözőt 
köszöntött a polgármester postai úton.

Az Erzsébetvárosban született ifjú 
állampolgárok, és a legalább 20 esz-

tendeje itt élő 80 éven 
felüliek köszöntéséről 
szóló 32/2012. (VI. 29.) 
önkormányzati rendelet 
alapján:

307 ifjú polgárt (ez 
a szám a kerületben 
lakóhellyel rendel-
kező azon újszülöttek 

száma, akiknek 
egyik 
szülője 

legalább 
1 éve VII. 

kerületi lakóhellyel rendelkezik a 
gyermek születésekor), 729 idős  
polgárt köszöntöttek.

Az ifjú polgár jogcímen nyújtott 
egyszeri támogatáson kívül 156 
babaköszöntő ajándékcsomagot is 
átadtak az erzsébetvárosi újszülöt-
tek részére.
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Hogyan értékelné a tavalyi 
évet?
2017-ben számos tervünk valósult 
meg, és sok olyan előkészítő munka 
kezdődhetett el, amelyre régóta vár-
tunk már. Gondolok itt például a 
Dob utcai 15-ös tömb újrahasznosí-
tására, amelyből reményeink szerint 
hamarosan egy gyönyörű, zöld oázist 
tudunk varázsolni a belváros közepén. 
A kiviteli tervek a lakók által kivá-
lasztott koncepció alapján készülnek. 
Az ott élők érdekeit szem előtt tartva 
egy, a kerületben szabadtéri pihenésre, 
feltöltődésre vágyók igényeit kielégítő 
zöld park kialakítása a cél.

Mesélne részletesebben is a meg-
valósult beruházásokról?
Felújítottuk az Akácfa utcát, a Dob 
utca Csányi utca–Erzsébet körút 
közötti szakaszát és egy járdaszakaszt 
a Dob utca Kazinczy utca–Csányi 
utca közötti részén. A városfej-
lesztési koncepció alapján minden 
útfelújításnál különösen figyelünk 
a zöldfelület növelésére, így ezeken a 
területeken összesen 5 szabadgyökér-
zetű és 20 planténeres fát ültettünk 
el. A nevelési, oktatási intézmények 
további renoválásai is jól haladtak 
tavaly. A Magonc Óvodában például 
az udvar és a játszóterek felújítása 
valósult meg, a Nefelejcs Óvodában 
a külső nyílászárók cseréje, a fűtési 
rendszer korszerűsítése, kazáncsere, 
teljes belső tisztasági festés, árnyékoló 
napvitorla elhelyezése az udvari homo-
kozó felett, a régi épületrészben a vilá-

gítás korszerűsítése, cseréje készült 
el. De a Brunszvik, a Csicsergő és 
a Bóbita Óvodákban és a Dob Bölcső-
dében is számos fejlesztés fejeződött 
be. Iskoláink közül a Madách Gim-
náziumot emelném ki, ahol megújult 
a teljes belső udvar a burkolatokkal, 
a sportpályával, világítással együtt, 
továbbá felújítottuk a nagyméretű 
udvari tűzfal festését és az iskola két 
teraszának burkolatát is. Ezenkívül 
az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Isko-
lában és az Alsóerdősori Bárdos Lajos 
Általános Iskola és Gimnáziumban is 
végeztek korszerűsítéseket.

Látszik, hogy a városvezetésnek 
fontosak a gyermekek és az őket 
körülvevő környezet. Hogyan 
próbálják a közterületeket is 
rendezetté, barátságosabbá 
tenni?
A zöldfelület-fenntartás, a környezet-
védelem és a köztisztaság kérdése egy 
ilyen kicsi kerületben még inkább fon-
tos feladat. Évek óta komoly erőfeszí-
téseket teszünk, hogy ezen a területen 
is eredményesek lehessünk. Tavaly 
is több tízezer virágot, cserjét, fát 
ültettünk, és megújítottunk összesen 
1450 m2 gyepfelületet. Megvalósult 
a Reformáció park gyepfelületének 
felújítása összesen 185 m2-es terüle-
ten, a Rózsák terén lévő murvafelület 
megszüntetésével pedig új, biológia-
ilag aktív zöldfelületet hoztunk létre 
175 m2-en. A lakosság körében köz-
kedvelt virágoszlopokból 128 újabbat 
helyeztünk ki hét különböző helyszí-

nen a kerületben. A közterületi taka-
rítás ügye már egy sokkal nehezebb, 
összetettebb feladat számunkra.

Azért lehet rajta valahogyan 
javítani?
Folyamatosan dolgozunk rajta. 
A kerület egészét nézve jók a mu - 
tatóink: havonta átlagosan 
3 325 000 m2-en végeztetünk taka-
rítási munkálatokat. Tavaly 2730 m3 
szemetet (közterületi szemetes 
edényekből, az utcákról felsöpörve, 
a kutyafuttatók tisztítása során) és 
további 350 m3 illegális lomot szállít-
tattunk el. Négy alkalommal, az újévi, 
tavaszi, nyári, őszi nagytakarítás során 
összesen 773 294 m2-en végeztettük 
el a közterületi járdák és parkolósávok 
magasnyomású mosását és a kiemelt 
forgalmú utcaszakaszok biovegyszeres 
takarítását, valamint az önkormány-
zat tulajdonában álló közterületekre 
kihelyezett szemetes edények taka-
rítását. A legnagyobb kihívás elé a 
megnövekedett, belső-erzsébetvárosi 
turistaforgalom által okozott problé-
mák állítanak minket. Megnövelt óra-
számban, jóval gyakoribb takarítást 
végzünk ezen a kis területen, azonban 
meglátásom szerint itt csak közös erő-
vel tudjuk orvosolni, látványosan és 
érezhetően javítani a helyzetet.

Ön szerint mi kell még ahhoz, 
hogy szeressenek Erzsébetváros-
ban élni az emberek?
Az a tapasztalatunk, hogy ha kom-
fortos barátságos környezet, modern, 

megújult intézmények várják az 
embereket, és minden szegmensben 
odafigyelnek az alapvető szükség-
leteikre, akkor kötődnek egy-egy 
városrészhez. Nagyon sokat teszünk 
azért, hogy otthonuknak érezzék az 
erzsébetvárosiak a VII. kerületet. 
Számos társasházi pályázatot írunk 
ki, amely nagyban hozzájárul a lakó-
házak, lakások felújításaihoz, javítja 
állagukat vagy éppen a hangszige-
telést segíti. Tavaly csak társasházi 
pályázatokból ötfélét hirdettünk több 
ütemben, melyeken 185 jelentkezőt 
támogattunk közel 50 millió forint 
összegben.
Ezenkívül kiemelt figyelmet fordítunk 
az egészségügy helyzetére is, hiszen 
fiatalabbak és idősebbek egyaránt 
igénybe veszik ezeket a szolgáltatá-
sokat. Az önkormányzat fokozot-
tan ügyel a háziorvosi alapellátás 
magas színvonalának biztosítására 
és fenntartására, ezért pályázat útján 
2017. évben is támogatást nyúj-
tott 35 szolgáltató részére, csaknem 
4 millió forint összegben. Minden 
évben segítjük a Péterfy Sándor Utcai 
Kórház‒Rendelőintézet és Baleseti 
Központot is, tavaly két osztály részére 
nyújtottunk támogatást betegellátás-
hoz kapcsolódó eszközök beszerzésére, 
összesen 6 500 000 Ft összegben.

A prevenció népszerűsítése is 
fontos feladat, mennyire nyitot-
tak erre a kerületiek?
Az egészségügyi ellátás fontos eleme 
a megelőzés. Ezért is szervez a Humán 
Szolgáltató 2013 óta egészségnapokat 
a kerületieknek, melyet mára a Pre-
venció A-tól Z-ig elnevezésű prog-
ramként ismerhetnek. A rendezvény 
2017-ben is a Péterfy Sándor utcai 
Kórház‒Rendelőintézet és Baleseti 
Központ munkatársainak közremű-
ködésével valósult meg. Emellett az 
Egészségfejlesztési Pont munkatársai 
már két éve szakmai tudásukra és 
tapasztalatukra támaszkodva tevé-
kenykednek Erzsébetváros lakosainak 
egészsége, jól-léte érdekében. 2017-ben 
pedig megnyílt a Humán Szolgáltató 
legújabb telephelye, a Mozgáscent-
rum. A kerület lakosai számára ingye-
nesen biztosítanak lehetőséget minden 
hétköznap, hogy különböző temati-
kájú csoportos tornákon és foglalko-
zásokon vegyenek részt szakképzett 
munkatársak irányítása mellett.

2018-as tervekről tud-e már 
nekünk mesélni?
Természetesen, hiszen a munka foly-
tatódik, idén is nagyon sok tervünk 
van. Február közepén fogadtuk el a 
kerület éves költségvetését, amelybe 
már beterveztük az idei fejlesztése-
inket. Ütemtervünk alapján elkészül 
a Garay tér, a balatonmáriafürdői 
üdülő fejlesztése és a közterületi 
illemhelyek felújítása. Idén nagyobbra 
cseréljük az utcai szemetes edénye-
ket, új közterületi illemhelyeket 
létesítünk, és új takarítógépeket, 
haszongépjárműveket is vásárolunk, 
valamint szeretnénk kialakítani egy 
kültéri egészségmegőrző- és fitnesz-
parkot a kerületben. A járdafelújítá-
sok és gyalogátkelőhelyek felújításai 
mellett a legnagyobb beruházások 
közé sorolhatjuk az újabb útfelújításo-
kat: megújul többek között a Madách 
Imre út, a Kürt utca, a Jobbágy utca, 
a Peterdy utca, a Nefelejcs utca, 
a Murányi utca, valamint a Dob, 
a Csengery, a Hársfa és a Péterfy Sán-
dor utcák két-két szakasza. Emellett 

több iskola, óvoda, bölcsőde, szociális 
otthon és rendelő lesz modernebb 
az Erzsébet Tervnek köszönhetően. 
Végül szeretném megemlíteni az 
Erzsébetváros Kártya programun-
kat, amelyet szintén tovább bővítünk 
idén. A projekt közel kétéves fennál-
lása óta óriási népszerűségnek örvend, 
és tagjainak száma hamarosan eléri 
a 18 000 főt. A városkártyával több 
mint 1500 elfogadóhelyen lehet 
kedvezményesen vásárolni főváros 
és országszerte egyaránt, és évente 
3 ingyenes önkormányzati akciót 
szervezünk birtokosainak. Azt gondo-
lom, jó úton haladunk, és a lakossági 
visszajelzések napról-napra megerő-
sítenek minket ebben. Erzsébetváros 
az elmúlt években Budapest egyik 
legdinamikusabban fejlődő kerü-
letévé nőtte ki magát, lakói pedig 
erős, összetartó, környezetükre igé-
nyes közösséget alkotnak, amelyre 
mindannyian büszkék lehetünk. Mi 
2018-ban is azon fogunk dolgozni, 
hogy ezt az egységet minden erőnkkel 
segíteni tudjuk.

Vattamány Zsolt: 
Erzsébetváros vonzereje 
a dinamikus fejlődés 
és a széleskörű 
gondoskodás
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Aktuális
Az egészséges 
kerületiekért
A Helyi Egészség Pont névre keresztelt 
rendezvénysorozat idén is folytatódik. 
Az első alkalmat február 6-án a Garay 
téri piacon tartották meg, s újból nagy 
érdeklődés mutatkozott. A rendezvényen 
ingyenes egészségügyi szűréseken vehettek 
részt a kilátogatók, akiknek a szervezők 

a regisztrációnál ajándékot is osztottak. 
A gyermekek számára kialakított Kreatív 
kuckóban a legfiatalabbak csillámtetová-
lást, arcfestést kérhettek, továbbá kézmű-
ves foglalkozáson vehettek részt. A kite-
lepülések célja, a lakosság megismertetése 
az Egészségfejlesztési Pont és a Humán 
Szolgáltató egyéb szolgáltatásaival, illetve 
a rendszeres egészségügyi szűrésekre és az 

egészségtudatos életmód jelentőségére való 
figyelemfelhívás. Az idei első Helyi Egész-
ség Pont rendezvényre Vattamány Zsolt 
polgármester és dr. Bajkai István alpol-
gármester is kilátogatott, akik kihangsú-
lyozták: „Erzsébetváros önkormányzata 
továbbra is nagy figyelmet szentel a lakos-
ság egészségének és az egészséges életmó-
dot támogató kezdeményezéseknek.”

ELFOGADÓHELYEK

ERZSÉBETVÁROS KÁRTYA

Thermál Nyerges Hotel*** és Étterem

Kedvezmény: 15%

Cím: 2200 Monor, Hegyessy tanya 3. 
Telefon: +36 29 410 758
Honlap: www.nyergeshotel.hu

Puchner Kastélyszálló****

Kedvezmény: 5% 

Cím: 7346 Bikal, Rákóczi u. 22.
Telefon: +36 72 459 546
Honlap: www.puchner.hu

Hotel Korona Eger**** / 
***Wellness és Konferencia Szálloda

Kedvezmény: 12% (napi árakra vonatkozik)
Cím: 3300 Eger, Tündérpart 5. 
Telefon: +36 36 313 670
Honlap: www.koronahotel.hu

Duna Relax&Event Hotel****

Kedvezmény: 10%

Cím: 2300 Ráckeve, Dömsödi út 1/a
Telefon: +36 24 523 230
Honlap: www.wellnesshotel.hu

Hotel Karos Spa**** Superior

Kedvezmény: 10% 

Cím: 8749 Zalakaros, Alma u. 1.
Telefon: +36 93 542 550
Honlap: www.karos-spa.hu

Hotel Silver**** Superior

Kedvezmény: 10% (szállásdíjra értendő)
Cím: 4200 Hajdúszoboszló,  
Mátyás király sétány 25.
Telefon: +36 52 363 811
Honlap: www.hotelsilver.hu

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

Bemutatkozik az Arany Liliom Alapítvány
2010-ben alakult meg az erzsébetvárosi Arany Liliom Alapít-
vány. A Dohány utcai civil szervezet elsődleges célja a fiatalok, 
az ifjúság fejlesztése, tanulmányainak segítése programokkal, 
eszközökkel, tanszerekkel. Szeretnék hallatni a hangjukat a 
szegénységben élők jogaiért, a méltó emberi életért is. Élel-
miszerek, segélyek, a tanuláshoz nélkülözhetetlen tanszerek 
felkutatását és a rászorulók közti szétosztását végzik a kerüle-
ten belül és országszerte egyaránt. Az „Egy gyerek se marad-
jon éhes!” program elindítói. Szeretnék a szegénységben és 
társadalmi kirekesztésben élőket az őket érintő jogszabályok 
figyelésével is segíteni, kiadványok útján tájékoztatni jogaik-
ról, lehetőségeikről. 

Ezen túl a képzőművészet fiatal tehetségeit is segítik rendszeres 
eszköztámogatással, workshopokkal és kiállítások rendezésével. 
Legutóbb olajfestmény, szén- és grafitrajz-, illetve fotókiállítá-
sukat tekinthették meg az érdeklődők. Időközönként közér-
dekű önkéntes programot is működtetnek.

Mindig köszönettel és hálával tartoznak a támogatóiknak és 
adakozóiknak, akik a közhasznú szervezeten keresztül számos 
szegény sorsú gyermeket, tehetséget és ezáltal családokat is 
támogathatnak. 

Az alapítvány legutóbbi adománygyűjtő akciójában az ELTE BTK segített

Az Arany Liliom Alapítvány elérhetőségei:

Facebook.com/AranyLiliomAlap

Elnök: Csécsei Ilona Mária

Telefon: (+36) 30 850-8102

Az érvénytelen népszavazást követően is  
további intézkedéseket tesz a városvezetés  
a lakók védelmének érdekében
Erzsébetváros önkormányzata köszö-
netét fejezi ki mindazok számára, akik 
véleménynyilvánításukkal segítették 
a városvezetés munkáját.

2018. február 18-án, este lezárult 
a Budapest Főváros VII. kerületében 
kiírt, a belső-erzsébetvárosi vendéglá-
tóhelyek nyitvatartásával kapcsolatos 

népszavazás, melyet a helyi képviselő- 
testület kezdeményezett. A reggel 
6 órá tól este 19 óráig tartó szavazáson 
az erzsébetvárosi választópolgárok 
15,89%-a járult az urnákhoz, összesen 
6918 fő adta le szavazatát.

A népszavazási adatokat alapul véve 
megállapítható, hogy a referendum nem 

tekinthető érvényesnek, mivel a 43 520 
szavazásra jogosultnak kevesebb mint 
a fele adta le szavazatát, akik közül 4572 
fő az éjféli zárórára voksolt, míg 2316 fő 
az éjfél utáni nyitvatartás mellett foglalt 
állást, 30 szavazat érvénytelen volt.

Az érvénytelen népszavazás ellenére az 
önkormányzat továbbra is fel kíván lépni 
a vendéglátóhelyek és a turisták által 
okozott problémák megoldása érdekében, 
és tovább kívánja növelni az itt lakók 
nyugalmát biztosító támogatások, pénz-
ügyi források és intézkedések kereteit. 
Mindezeken túl a kerületi vezetés olyan 
törvényalkotást fog kezdeményezni, 
amely az itt lakók életkörülményeinek 
további javulását, védelmét és bizton-
ságát segíti elő. Erzsébetváros jövője 
a pártpolitikát felülíró közös ügy, ezért 
az önkormányzat számít valamennyi párt 
és a helyi lakóközösségek képviselőinek 
konstruktív együttműködésére az itt élők 
érdekét és nyugalmát szolgáló további 
döntések előkészítése és meghozatala 
során.
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Kilépőkártya a Dob utcában
Egy Dob utcai kávézóban mutatták be 
Urmai Gabriella Kilépőkártya című köny-
vét. A pódiumbeszélgetést Kerékgyártó 
György író, költő vezette, Timkó Eszter 
színművésznő pedig néhány novellát is 
felolvasott a szerzőtől.

A Kilépőkártya című kötet kilenc 
novellát és egy kisregényt foglal magába. 
Minden novella egy-egy ismert ember 
ajánlásával és fotójával kezdődik, akik 
„örökbefogadták” a történeteket. Sors 
Tamás paralimpikon úszó, Trokán 
Anna, Szorcsik Viktória, Timkó Esz-
ter színésznők, Zámbó Márta spirituális 
coach,  Vastag Csaba énekes, Kerékgyártó 
György író, Salamon Beáta „Beja” prímás 
és Makai Gábor pszichológus előszava 
után bemutatkozik többek között Évike, 
az aranykezű színházi fodrász, Naomi és 
Bene, akikre ki tudja, hány élet vár, és egy 
aprócska balerina, aki meggyógyította az 
édesanyja lelkét. Brigitta, a segédszínésznő 
és Brigita, a súgó különös barátsága egy 
vidéki színház hétköznapjairól szól, egy 
negyven évet késett levél pedig megvál-
toztathatja a tanárnő és a rock díva életét. 
A pillangóról is lehull a lepel: kiderül, 
hogy egy titkos, gyilkos szenvedély hír-
nöke a boldog családi élet álarca alatt. És 

végül egy válóper peremén Fodor Lidi is 
színre lép: a kötet végén található Kilépő-
kártya című kisregény főszereplője a világ 
legőrültebb asszonya. 

A kiadvány érdekessége, hogy elfér egy 
női táskában, lapjai vízállóak, vagyis a 
kádban is olvasható, nem ázik szét, ha 
belesik a vízbe, és egy-egy novella akár egy 
villamosmegálló alatt elolvasható. A köte-
tet Balázs Brigitta grafikái teszik teljessé.  
„A történetek központi témája a végzet, 
ami ugyan fontos dolog, de túl nagy jelen-
tőséget tulajdonítunk neki, pedig a vég-
zetnek többnyire 
rossz az időérzéke. 
Éppen ezért nem 
mindegy, hogy 
kikkel kötünk 
szövetséget a 
hétköznapokra 
‒ vallja a szerző, 
aki elsősorban 
negyvenes nőkről 
mesél, de nem 
csak negyvenes 
nőknek. ‒ Ezt a 
korosztályt vagy 
leírják, vagy 
pedig lehetetlen 

elvárásokkal nyomasztják, mert a maga-
zinok szerint a negyvenes nő csodálatos a 
konyhában, a teste még csak harmincéves, 
vagány és közben fél kézzel logisztikázza 
a családját, menedzseli a munkáját vagy 
éppen túllép egy válóperen. Ez a könnyed 
cukormáz nagyon legyalulja az énképet. 
Éppen ezért mesélem el a bennem zajló  
történeteket, mert azt tapasztalom, hogy 
sokan megkönnyebbülve ismernek magukra 
vagy egy-egy helyzetre, de azt sem bánom, 
ha csak szórakoztatnak vagy egy pillanat-
nyi én-időt adnak a novelláim.”

Fotó: Mészáros Diána

Farsangi bál az ERöMŰVHÁZ-ban
Idén első alkalommal rendeztek február 9-én az ERö MŰV-
HÁZ-ban a farsangi bált, melyen 100 kerületi nyugdíjas vehe-
tett részt. 

A rendezvényt dr. Bajkai István alpolgármester köszöntője 
nyitotta meg, melyet tombolasorsolás követett. Az értékes nye-
reményeket Vattamány Zsolt polgármester és dr. Bajkai István 
alpolgármester közösen adta át a szerencsés nyerteseknek. A részt-
vevők a vacsora előtt és után vidám táncolással múlatták az időt. 
A rendezvényen a Vento Lento zenekar biztosította a kitűnő 

hangulatot, melynek 
köszönhetően a 
tánctér a bál végez-
téig ki sem ürült.

A 2018-as évre 
tervezett progra-
mokkal kapcsolatos 
további információk 
a kerületi újságban, 
valamint Erzsébet-
város és a Bischitz 
Johanna Integrált 
Humán Szolgáltató 
Központ elektroni-
kus felületein lesz-
nek megtalálhatóak.

Erzsébetváros 
önkormányzata 
2018-ban is kiemelt 
figyelmet szentel a kerületben élő idősek életminőségének javí-
tására, így ‒ a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató 
Központ közreműködésével ‒ számos ingyenesen látogatható 
rendezvénnyel biztosít részükre lehetőséget a szabadidő tartalmas, 
értékes eltöltésére.

Felhívás
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormány-
zata felhívja azon kerületben élő, vagy a kerületben legalább 
30 éves szakmai munkát folytató óvónőknek, tanítóknak, 
tanároknak a figyelmét, akik 50, 60, 65, 70 vagy 75 éve, 
tehát 1968-ban, 1958-ban, 1953-ban, 1948-ban vagy 1943-
ban kapták meg pedagógus diplomájukat, hogy

arany, gyémánt, vas, rubin vagy gránit díszoklevél ado-
mányozására irányuló kérelmüket

2018. március 10-ig juttassák el Budapest Főváros VII. Kerü-
let Erzsébetváros Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltató
Irodájára személyesen vagy postai úton (1076 Budapest, 
Garay utca 5., I. em. 114. szoba). 

A beérkezett kérelmeket elbírálás végett továbbítjuk a jog-
utód felsőoktatási intézményeknek.

További információ kérhető: 
Tóth Lászlóné művelődési referens
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat
Humánszolgáltató Iroda
Telefon: (+36 1) 462-3342
toth.laszlone@erzsebetvaros.hu
1076 Budapest, Garay u. 5.

Elfogadta 2018. évi költségvetését 
Erzsébetváros önkormányzata
Mai ülésén elfogadta a képviselő-testület az 
önkormányzat idei költségvetését, mely az 
előző hét évhez hasonlóan működési több-
lettel számol. Hitel felvételével nem tervez, 
illetve a gazdálkodás végrehajtását saját 
forrásokból szándékozza finanszírozni.  

„A kerület pénzügyi helyzete az idei 
évben is stabil alapokon nyugszik, mely 
lehetővé teszi, hogy folytatódjanak a már 
megkezdett felújítások és beruházások 
Erzsébetvárosban. 2018-ban fontos célkitű-
zés a közterületek, intézmények és társas-
házak fejlesztése, a köztisztasági és rendvé-
delmi helyzet további javítása, emellett még 
több lehetőség nyílik arra, hogy különböző 
támogatási formákkal, kedvezményekkel 
segítsük az erzsébetvárosi családok min-
dennapjait” – mondta el Vattamány Zsolt, 
Erzsébetváros polgármestere. 

Az önkormányzat gazdálkodása 
lehetővé teszi, hogy ebben az évben is 
folytatódjanak a fejlesztések az Erzsébet 
Terv program keretein belül. Az önkor-
mányzat tervei szerint elvégzik a Garay 

tér és a balatonmáriafürdői üdülő 
fejlesztését, valamint a közterü-
leti illemhelyek felújítását. Idén 
nagyobbra cserélik az utcai sze-
metes edényeket, új közterületi 
illemhelyeket létesítenek, és új 
takarítógépeket, haszongépjármű-
veket is vásárolnak, illetve kialakítanak 
egy kültéri egészségmegőrző- és fitnesz-
parkot is a kerületben. A járdafelújítások 
és gyalogátkelőhelyek felújításai mellett a 
legnagyobb beruházások közé sorolhatóak 
az újabb útfelújítások: megújul többek 
között a Madách Imre út, a Kürt utca, 
a Jobbágy utca, a Peterdy utca, a Nefelejcs 
utca, a Murányi utca, valamint a Dob, 
a Csengery, a Hársfa és a Péterfy Sándor 
utcák két-két szakasza. Emellett több 
iskola, óvoda, bölcsőde, szociális otthon és 
rendelő lesz modernebb. 

Erzsébetvárosban a helyi szociális 
rendelet módosítása értelmében nő az 
egyes gyermekekhez kapcsolódó támoga-
tások jövedelemhatára, mely lehetőséget 

teremt arra, hogy a szociálisan hátrányos 
helyzetben lévő családok szélesebb köre 
juthasson hozzá a különféle hozzájárulá-
sokhoz. A módosítás a gyermekvédelmi 
és beiskolázási települési támogatást, 
valamint a táborozási és az ösztöndíj-
támogatást érinti. Emellett pályázat 
keretében lehetőség lesz a sajátos nevelési 
igényű gyermekek fejlesztésével összefüggő 
támogatás igénylésére, valamint szintén 
pályázat keretében az önkormányzat segít-
séget nyújt a nagycsaládosok és egyszülős 
családok belföldi üdüléséhez is. Továbbra 
is elérhetőek az Erzsébetváros Kártya 
program keretei között biztosított ked-
vezmények, az idei évben is nagyszabású 
akciókkal készül az önkormányzat.  

Húsvétisonka-akció 
Erzsébetváros Kártyával
Erzsébetváros önkormányzata, folytatva tavalyi kezdeményezését, 
ebben az évben is szebbé kívánja tenni az Erzsébetváros Kártyá-
val rendelkezők húsvéti ünnepét.
A háromnapos akció célja, hogy az ünnepi asztalra ízletes, lassan 
pácolt, füstölt sonka kerülhessen, örömet okozva ezzel sok-sok 
kerületi lakosnak.
Az Erzsébetváros Kártya birtokosok számára – a készlet erejéig – 
1 db házi készítésű sonkával kedveskedünk.
Átvételi pontok:
 • Klauzál Téri Vásárcsarnok (1072 Budapest, Klauzál tér 11.)
 • Garay téri piac előtti terület (1076 Budapest, Garay tér 20.)

Akció időtartama: 2018. március 26 –28. között (hétfő–szerda: 
14–18 óráig) 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az akció a készlet erejéig érvé-
nyes és kizárólag a +Discount logóval ellátott Erzsébetváros 
Kártya bemutatásával vehető igénybe! Amennyiben még nincs 
városkártyája vagy régi típusú kártyával rendelkezik, és szeretne 
részt venni az akcióban, úgy kérjük, legkésőbb 2018. március 
13-án, 16.00-ig adja le kártyaigénylését személyesen vagy postai 
úton a Polgármesteri Hivatal Hatósági és 
Ügyfélszolgálati Irodáján vagy elektronikus 
úton  
a www.erzsebetvaroskartya.hu weboldalon.
Kellemes készülődést kívánunk a hús-
véti ünnepekre!
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Prof. dr. Nékám Kristóf 
allergológus ötlete alap
ján komplex programot 
indít Erzsébetváros ön

kormányzata az allergiás 
megbetegedések felmé
rése, kezelése, kialaku

lásának megelőzése és a 
kiváltó okok megszünte

tése érdekében. Dr. Bajkai 
István alpolgármester 

örömmel állt a kezdemé
nyezés élére, hiszen úgy 

véli, az egészségnél nincs 
fontosabb, a kerület veze
tésének pedig kötelessége 

segíteni az ott élőknek.

Hogy néz ki az a komplex  
allergiaprogram, melyet meg-
hirdettek Erzsébetvárosban?
Egyrészről minél korábbi életkorban el 
kell kezdeni az allergiaszűrést, más-
felől a kiváltó környezeti tényezőket 
is vizsgálni kell: miközben segítünk 
a betegeken, egészségnevelést is folyta-
tunk, hogy aki tudja, elkerülhesse az 
allergiát. A hatékony megoldás érdeké-
ben nemcsak azt kell vizsgálni, hogy a 
gyermek mely szerve érintett az allergia 
által, hanem azt is, hogy a lakóhelyén 
vagy az iskolában találkozik-e olyan 
anyagokkal, amelyek azt kiválthatják. 
Ezek összevetésével meg lehet állapítani, 
hogy a kerületben hol vannak „allergia 
elősegítő” gócpontok, mit tud tenni 
az önkormányzat megszüntetésük érde-
kében. És amit különösen hangsúlyoz-
nék: az allergiára is igaz, ami a legtöbb 
betegségre: minél hamarabb derül ki, 
annál jobban kezelhető, esetleg meg is 
szüntethető. 

Ez a program igazán
úttörő vállalkozás lesz 
Magyarországon.

A komplexitása miatt ez hatalmas 
munka. Fel van erre készülve 
az önkormányzat? Kikkel kíván 
együttműködni a megvalósítás-
ban?

Nékám Kristóf professzor úrnak van 
egy protokollja, hogy hogyan kell ezt 
elvégezni. A Bischitz Johanna Integrált 

Humán Szolgáltató Központ felkészült 
szakemberekkel rendelkezik, hiszen 
rendszeresen végeznek szűrőprogramo-
kat. Kell a szülők beleegyezése is, de azt 
gondolom, hogy azt is meg tudjuk sze-
rezni. Igyekszünk mindent megtenni, 
hiszen ezzel a programmal segíthetünk 
az itt élő gyermekeknek, és ez az egész-
ségügyi állapotukon túl a tanulásukra 
is kihat. Úgy gondolom, hogy a leg-
több szülő szeretné, hogy a gyermekét 
megvizsgálják, de tudjuk, hogy anyagi, 
szociális helyzeténél fogva nem min-
denki tud élni a lehetőséggel. Ebben a 
programban azonban hozzájuk is eljut 
a segítség. Szerintem Erzsébetváros 
ön kormányzata képes lesz elvégezni ezt 
a munkát. A 2018-as költségvetésben 
félreteszünk erre a programra egy olyan 
nagyságú összeget, melyet professzor úr 
ajánlása jelez.

Lesz kapacitás a környezeti ténye-
zők megváltoztatására is?
Ha felderítjük azt, hogy egy iskolában 
az egyik falfesték nem megfelelő, a tor-
naterem levegője penészes, vagy valahol 
igen magas a pollen-koncentráció, vagy 
valaki vizes lakásban él, az nyilvánvalóan 
további költségeket jelent. Hogy mond-
jak egy példát: múlt évben indítványoz-
tam, és idén meg is valósul egy zöldfal 
létesítése. Tizenötmillió forintot félre-
tettünk erre az ún. mohafalra, ami nem 
kevés, de megéri, hiszen a vizsgálatok 
szerint annyi oxigént tud megtermelni, 
annyi levegőt megtisztítani, amennyit 
256 fa. A légszennyezettség kérdését egy 
kerület nem tudja megoldani, de 

én azt gondolom, hogy 
egy önkormányzatnak 
kiemelt fontosságú fel-
adata törődni az ott élők 
egészségével, amihez 
ilyen döntések, beru-
házások és programok 
kellenek. 

Terveimben szerepel több ilyen lég-
szűrő fal létesítése a kerületben, amivel 
az évek alatt létrehozhatunk egy ezer 
fából álló „erdőt”. Az önkormányzat-
nak jelenleg stabil a költségvetése, így 
tudunk áldozni erre a kiemelt fontos-
ságú ügyre. És muszáj megemlíteni, 
hogy Erzsébetváros bizonyos szem-

pontból nincs szerencsés helyzetben: 
a legkisebb kerület vagyunk, nagy a 
népsűrűség, elhelyezkedésénél fogva 
magas a légszennyezettség, nem jók az 
egészségügyi mutatók. Az adottságo-
kon nem tudunk változtatni, de amin 
tudunk, azon viszont kötelességünk!

Lakossági visszajelzés érkezett 
már Önhöz a program kapcsán?
Igen, 

nagyon pozitívak az itt 
élők, és várják a kezde-
tét. Többen megfogal-
mazták, hogy örülnek, 
hogy szervezetten indul 
allergiavizsgálat. 

Hiszen az most is elérhető, a már 
korábban említett okoknál fogva 
mégsem jut el mindenki a rendelőbe.

Mik lesznek a program első  
lépései? Hogyan indul?
Tájékoztatással, amit megküldünk 
minden érintett család részére. 
Az iskolákkal is felvesszük a kapcsola-
tot, és előzetes, beltéri levegőminőségi 
felméréseket végzünk. Utána kérjük 
majd a szülők hozzájárulását, hogy 
elindulhasson maga a szűrés, és azután 
pedig a nyomon követés. Ezzel pár-
huzamosan pedig elindul a környezet 
felmérése. 

Professzor úr tájékoztatása szerint 
év végén már látni fogjuk az adato-
kat, melyek alapján kidolgozható 
a modell.

Erzsébetváros szembeszáll 
az allergiával

Dr. Bajkai István: 
Az egészségnél nincs
fontosabb!

Prof. dr. Nékám Kristóf, allergológus: 
„Világprobléma, hogy az allergiák súlyát 
nem érzi a társadalom. Egyre több olyan 
tényező van, ami „pro-allergiás” irányban 
hat; ezek különösen együtt allergia-előse-
gítő hatásúak. Ilyenek például az életmód, 
benne a dohányzás és az alkoholfogyasz-
tás. A dohányzás nemcsak a tüdőre hat 
károsan, de elősegítheti a szénanátha és 
némely bőrallergia,  az alkohol pedig a 
táplálékallergiák létrejöttét. De ezek mellett 
számos más tényező játszik szerepet még 
a betegség kialakulásában. Az elmúlt évti-
zedekben Európában hihetetlenül megnőtt 
az ételallergének elterjedtsége – például 
egyébként finom, egészséges déligyümöl-
csök, távol-keleti fűszerek  behozatalá-

val. Természetesen nem ezek fogyasztása 
ellen szólok, de új fehérjék megjelenése, 
fogyasztása mindig új allergiák kialaku-
lásának lehetőségét hordozza magában.

A klímaváltozás önmagában is elősegíti 
főleg a légúti allergiák gyakoriságának 
növekedését és súlyosabbá válását.  Az volt 
az elképzelésem – ami Bajkai úrnál azonnal 
nagy fogadókészségre talált –, hogy végez-
zünk olyan felmérést Erzsébetvárosban, 
aminek a módszere követhető, eredményei 
hasznosíthatóak lehetnek más közösségek-
ben is. Kiválasztottunk egy korosztályt, 
még a 20–30 évesekre jellemző legnagyobb 
allergiagyakoriság előtt, de a kisgyermek-
kor sokszor „kinőhető” allergiái után, és 
nemcsak megvizsgáljuk őket, hanem az 

életkörülményeiket is 
elemezzük. Így akár 
az is kiderülhet, hogy 
mekkora rizikótényező 
az, hogy például egy 
adott iskola előtt a piros 
lámpák rosszul vannak 
beállítva, és emiatt az 
autók a szükségesnél 
többet állnak, tovább szennyezve a helyi 
levegőt. Ezen tényezők felmérése rövid 
idő alatt egész Budapest vagy az ország 
területén lehetetlen lenne, de Erzsébet-
városban megvalósítható, és eredménye 
egy modell lesz, aminek alapján hatékony 
javaslatokat tudunk megfogalmazni az 
allergiák kialakulásának visszaszorítására.”

Dr. Bajkai István alpolgármester
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Újságunk olvasói már 

megszokhatták, hogy 

rendszeresen beszámolunk 

az Erzsébetvárosban zajló, 

folyamatban lévő vagy 

tervezett fejlesztésekről, 

beruházásokról.

Az évek során alkalmunk 

nyílt tájékoztatni az 

olvasókat az újság 

hasábjain keresztül a 

kerületi iskolák, óvodák, 

bölcsődék, orvosi rendelők, 

utak és számtalan egyéb, 

a lakosság által használt 

intézmény felújításáról.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! VÁROSFEJLESZTÉS

Talán a leginkább ismert rekonstruk-
ció az elmúlt évekből Budapest egyik 
ikonikus épületegyüttese által körül-
ölelt Madách tér átépítése és felújítása. 
A korábbi parkolók helyén igazi közös-
ségi tér alakult ki, amelyet naponta több 
ezren használnak, és amely méltó ott-
hont ad különböző rendezvényeknek is.

Hasonlóan sikeres volt az Almássy 
tér modernizálása, ahol az elavult, 
rossz funkcionális kialakítású tér 
átépítése után egy sokak által kedvelt 
közösségi tér jött létre. 

A Király utca 11. szám alatt talál-
ható egy 19. század végi, klasszikus, 
vegyes stílusú, Pollack Mihály által 
tervezett, műemléki védelem alatt 
álló épület, egybeépítve egy 1930-as 
évekből származó, Bauhaus stílusje-
gyeket magán viselő épülettel, amely 
szövőgyárként működött. Ez az elmúlt 
évtizedekben lakatlanul állt, álla-
pota nagyon rossz volt. Néhány évvel 
ezelőtt határozott az önkormányzat 
a felújításáról, amelynek során közel 
200 főt befogadó, változtatható funk-
ciójú színházteret, koncerttermet, 

művelődési központot alakítottak ki, 
amely azóta is sikeresen üzemel. Ez 
a rekonstrukció ideális példája annak, 
hogyan lehet egy korábbi funkció-
jában használhatatlan épületben új 
elképzeléseket megvalósítani. 

A Dob utca 85. szám alatti, 1906-
ban Hegedűs Ármin tervei alapján 
épült, szecessziós stílusjegyű iskola-
épület felújítása számtalan, Budapest 
épületeivel foglalkozó kiadványban is 
helyt kapott, öregbítve az önkormány-
zat hírnevét is.

Mint minden önkormányzatnak, 
így Erzsébetvárosnak is kötelessége, 
hogy a  rendelkezésre álló forrásokat 
az elvégzendő feladatok között megfe-
lelően ossza el. Ezen elv mentén min-
den évben beütemezik iskolák, óvodák, 
bölcsődék újjáépítését, az egészségügyi 
ellátásban résztvevő intézmények 
modernizálását, valamint közutak, 
járdák, parkok rekonstrukcióját is. 
Mindig a leginkább szükséges felújítá-
sokat helyezik előtérbe. A munkálatok 
az elmúlt időszakban döntően önkor-
mányzati saját forrásból valósultak 

meg. A korábbi években egy bölcsőde 
újult meg EU-s társfinanszírozással, 
ekkor 150 millió forintot tett ki a 
támogatás összege. 2015-ben a Peterdy 
Utcai Idősek Otthona részesült EU-s 
finanszírozásban, idén pedig a Kör-
nyezeti és Energiahatékonysági Ope-
ratív Program 5.2.9. forrásainak fel-

használásával végzik el az Alsóerdősori 
Iskola és a Dózsa György Úti Idősek 
otthona energetikai korszerűsítését. 
A többi felújítás minden esetben az 

önkormányzat saját költségvetéséből 
valósul meg.

Az önkormányzat tulajdonában 
álló, illetve az általa üzemeltetett 
intézmények, ingatlanok rekonst-
rukciója esetén mindig a közösségi 
érdekek, az önkormányzati tulajdon 
megóvása, értékének növelése a legfon-
tosabb szempont. Ahogy azt írtuk, az 
elmúlt években folyamatosak voltak 
a munkálatok a közintézményekben. 
Mivel egy iskola, óvoda vagy akár egy 
idősek otthona esetében nem megold-
ható az intézmény bezárása, kiürítése, 
ezért minden alkalommal a működő 
intézményben végzik el a részleges 
felújításokat.

Idei fejlesztési elképzelések

Jelenleg is folyamatban van a balaton-
máriafürdői önkormányzati gyermek-
üdülő modernizálása. A munkálatok 
során az épületek fűtési rendszerét, 
fürdőszobáit, lakószobáit újítják meg. 
Szintén korszerűsítik az üdülő kony-
háját is, a jelenlegi követelmények-
nek mindenben megfelelő átépítést 
végeznek. Az idei nyári szezonban már 
a megújult üdülő várja majd a gyer-
mekeket.

A Dózsa György Úti Idősek Ottho-
nának helyt adó épületben az elmúlt 
években zajlott fejlesztések befejezé-
seként ebben az évben kialakítanak 
egy, a demenciában szenvedő idő-
sek számára helyt adó épületrészt. 
A fejlesztési tervek alapján az átépítést 
követően a speciális ápolási igényeket 
is biztosítani tudják majd. A felújí-
tás részeként megvalósul továbbá az 
épület teljes elektromos hálózatának, 
vizesblokkjainak, belső tereinek kor-
szerűsítése is.

A Peterdy Utcai Idősek Otthonában 
szintén idén fejezik be az épület belső 
tereinek teljes felújítását, lezárva és tel-
jessé téve az elmúlt években elvégzett 
munkálatokat.

Ebben az évben is folytatódik az 
önkormányzati tulajdonú közutak, 
járdák rekonstrukciója. Az elmúlt évek 
gyakorlata szerint, ahol szükséges, a 
közműszolgáltatókkal történő szoros 
együttműködésben végzik a korsze-
rűsítést. Fontos szempont a feladatok 
szervezése során, hogy a tervezett 
közmű-korszerűsítések, építkezések 
által jelentett útlezárásokat, forgalmi 
akadályokat figyelembe véve ütemez-

zék a munkálatokat, ezek alapján 
idén sor kerülhet a Dob utca Erzsé-
bet körút és Rottenbiller utca közötti 
szakaszának felújítására, megújulhat 
a Csengery utca, az Alsó erdősor, 
Peterdy, Nagydiófa utca korábban 
nem rekonstruált szakasza is.

Elkészültek a tervei a 15-ös tömb 
néven ismert, Dob utca‒Wesselényi 
utca által határolt beépítetlen terület 
közparkká építésének, a munkálatok 
várhatóan tavasszal megkezdődnek, és 
idén be is fejeződnek. Ezzel nemcsak 
Erzsébetváros, hanem az egész belvá-
ros legnagyobb zöldterületi fejlesztése 
fog megvalósulni ebben az évben.

Idén megkezdődik az önkormány-
zati tulajdonban álló épületek meg-
újuló energiákat hasznosító fejlesztése 
is, amelynek során a napelemes tech-
nológia kiépítésének köszönhetően az 
épületek elektromos energiaköltsége 
mintegy 80%-kal fog csökkeni. 

A városfejlesztési munkálatok a 
lakosság számára mindig fennakadá-
sokat, nehézségeket jelentenek a min-
dennapok során, azonban az elmúlt 
években is bebizonyosodott, hogy 
ezeket a kerületiek nagyon rugal-
masan kezelik. Számtalan esetben 
találkoztunk azzal, hogy az átmeneti 
kényelmetlenségek ellenére a helyiek 
segítő szándékkal, megértéssel és vára-
kozással fogadták az építkezésekkel 
együtt járó problémákat. Erzsébetvá-
ros önkormányzata külön köszöni az 
elmúlt években tanúsított türelmüket, 
és kérjük, hogy 2018-ban is segítsék 
megértésükkel munkánkat!

A folyamatban lévő fejlesztésekről, 
a tervekről természetesen a jövőben is 
folyamatosan beszámolunk.

2018 ismét a város-
fejlesztés jegyében zajlik

A már elkészült Munkás utca
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A farsang a vízkereszttől (január 6.) 
a nagyböjt kezdetéig tartó időszak 
elnevezése, amelynek gazdag nép-
hagyománya van. A farsang csúcs-
pontja a karnevál, hagyományos 
magyar néven „a farsang farka”. 
Tradicionálisan ilyenkor rendezik 
a nagy karneválokat, mulatságokat 
és a busójárást is, hogy az emberek 
végleg elűzzék a telet.

Manapság az óvodások és a kis-
iskolások körében kedveltek az állatos 
öltözékek, sokan bújnak kati-

cabogár-, elefánt-, béka-, cica-, kutya- 
(és még hosszan sorolhatnánk az 
állatfajokat) jelmezbe. A fiúk rajon-
ganak a szuperhősökért, így termé-
szetesen ilyenkor élnek a lehetőség-
gel, és Supermanként, Pókemberként 
jelennek meg, de idén különösen sok 
Csillagok háborújából való karaktert 
is láthattunk.

A lányok természetesen inkább 
a „csajos” mesehősök bőrébe búj-
tak, rengeteg Elza és Anna volt 

a Jégvarázsból, de szinte az összes 
Disney-mesefilm női karaktere 
megelevenedett. És persze évek óta 
nem múlhat el farsang a kislányok 
kedvence, az aranyos, szivárvá-
nyos szarvú és farkú unikornisok 
nélkül.

Végignézve az erzsébetvárosi 
gyermekek jelmezeit, szüleik is 
büszkék lehetnek magukra krea-
tivitásuk és kézügyességük miatt!

Idén a Magonc, a Nefelejcs, 
a Bóbita, a Kópévár 
és a Brunszvik Óvo-
dák, valamint a Baross, 
a Dob utcai és a Kertész 
utcai iskolák farsangi 
mulatságai ba pillanthat-
tunk be.

AktuálisAk
tu

ál
is

Zene határok nélkül
Kemény Zsófi és Szirtes Edina Mókus február 10-i koncertjével 
indulnak újra a Párbeszéd-koncertek a Bethlen Téri Színház-
ban. Éppen egy évvel ezelőtt, Dresch Mihály és Tintér Gabriella 
koncertjével indította útjára a teátrum a Párbeszéd-sorozatot. 
A koncertek fellépői valódi zenei párbeszédbe kezdenek, hiszen 
más-más zenei világból érkeznek, más és más hangszeren játsza-
nak vagy műfajt képviselnek. A koncerteket összeköti egy népze-
nei motívum, ami Halmos Béla széki gyűjtéséből való, mégsem 
népzenei koncertekre kell számítani, hiszen a zeneművészet majd’ 
minden ága képviselteti magát: a tavaszi koncerteken a világzene, 
a jazz, a magyar vagy éppen görög népzene éppúgy jelen lesz, 
mint a slam poetry vagy a klasszikus zene.

A tavasz folyamán összesen hat Pár-
beszéd-koncertet tartanak; Kemény 
Zsófi és Szirtes Edina Mókus után 
március 3-án Nagy János és Szoko-
lay Dongó Balázs, március 28-án 
pedig Mogyoró Kornél és Ölvedi 
Gábor párosa lép föl.

További koncertek  
április‒május‒június:
Pandzarisz Dina‒Tálas Áron
Farkas Rózsa‒Salamon Bea
Ferenczi György‒Csoóri Sándor 
Sündi

Farsang 
Az unikornisoktól 
a jedi lovagokig
Február a farsang idő szaka, 

a felnőtteket is várják  
a bálok, de mégiscsak  

a gyerekek lelkesednek 
ilyenkor leginkább.  

A kerületben is minden  
nevelési intézmény ren

dezett álarcosbált, jelmez
versenyt, ahol a kicsik 

felhőtlenül szórakoztak, 
a szülők pedig örültek, hogy 

idén is sikerült megoldani 
a néha nem is olyan könnyű 

 jelmezkérdést.

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK ÖNÖKET
AZ 1848–49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
170 ÉVES ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL TARTOTT

RENDEZVÉNYÜNKRE!

2018. MÁRCIUS 14., KLAUZÁL TÉR

10.00 – 12.30 MÁTYÁSFÖLDI LOVASEGYLET
hagyományőrző bemutatója és műsora a Klauzál téren

Közreműködik: Buch Tibor színművész
Minden résztvevőt huszárcsákóval/pártával ajándékozunk meg!

11.00 MEGEMLÉKEZŐ ÜNNEPSÉG ÉS KOSZORÚZÁS
Széri-Varga Géza „Huszár” szobránál

Köszöntő: Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere

Ünnepi beszédet mond: Dr. Bajkai István,
Erzsébetváros alpolgármestere

Közreműködnek az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola  és az Erzsébetvárosi  
Kéttannyelvű Általános Iskola Szakgimnázium  és Szakközépiskola diákjai.

Koszorúzási igényüket szíveskedjenek 2018. március 12., 12.00 óráig a  
szalay.adrienn@erzsebetvaros.hu email címen bejelenteni.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT!

Sikeresek a színházi 
együttműködések
Az önkormányzat több terüle-
ten is együttműködik a kerületi 
vagy akár környékbeli színhá-
zakkal, és lehetőségeihez mér-
ten maximálisan támogatja is 
ezeket az intézményeket, hiszen 
kiemelt szereplői a kulturális 
életnek. Különböző hozzájáru-
lási formák keretében segítette 
a Bethlen Téri Színházat, az 
RS9 Színházat, az Örkény 
Színházat, a Spintó Operatár-
sulat és Művészeti Egyesüle-

tet, a  Tesla Teátrumot, de a 
Hatszín Teátrum Aranyóra 
című előadásának megvalósu-
lásához is hozzájárult, ami az 
Arany János-emlékév kapcsán 
volt kiemelt fontosságú. Egyedi 
kérelmek alapján több esetben 
a működési feltételek támoga-
tásával is segítette már a kerület 
vezetése a kulturális intézmé-
nyeket, hozzájárult a Bethlen 
Téri Színház homlokzatának 
felújításához, illetve az Örkény 

Színház stúdiószínházának 
megépüléséhez vagy legutóbb 
egy színészlakás kialakításához.

Erzsébetváros már számos 
programot is szervezett a szín-
házakkal karöltve: az Örkény 
Kert az Örkény Színházzal 
közös rendezvény, a Sissi Őszi 
Tánchetet vagy a Gang Színház 
projektet pedig a Bethlen Téri 
Színházzal indította be. A jövő 
nézőinek kinevelése céljából 
indult el négy éve a Minden 
gyerek jusson el színházba! 
elnevezésű program is, melyben 
6. és 7. kerületi színházak vesz-
nek részt, és az egyes iskolák, 
óvodák választanak az előadá-

sok közül. Tavaly a Bábszín-
ház, a Radnóti, a Kolibri, az 
Örkény, a Pesti Magyar, RS9 a 
Bethlen Téri Színház vett részt 
a programban. Mindezen kívül 
az önkormányzat kulturális 
intézményeibe (K11) és iskolá-
iba is befogadja egy-egy társulat 
előadását: tavaly év végén pél-
dául a Csavar Színház tartott 
két-két előadást három iskolá-
ban, a Vendégségben elnevezésű 
projekt keretében, melynek 
célja, hogy iskolák biztosítsa-
nak helyszínt az előadásoknak, 
bemutatva így a közönségnek, 
hogy bárhol lehet „színházat 
csinálni”.
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A Magyar Dolgozók Pártja 

VII. Kerületi Bizottságának 

agitációs osztályán 

1949–1950ből talált 

jelentések a protestáns 

egyházak megfigyelését 

is alátámasztják. Legyen 

szó templomban tartott 

istentiszteletről vagy 

titkosan, akár egy 

üzlethelyiség lezárt rolója 

mögötti zártkörű gyűlésről 

– a párt beépített ügynökei 

igyekeztek beférkőzni a 

hívek soraiba.

Erzsébetváros református gyülekeze-
tei, a fasori és a Klauzál téri reformá-
tus egyházközség hívei a kommunista 
hatalomátvételt követő években a 
korszak ellenséges légköre ellenére is 
aktív hitéletet éltek, ezért az istentiszte-
leteken elhangzott prédikációk részletei 
a kommunista jelentések lapjain hétről 
hétre szerepeltek. A jelentések három 
téma köré csoportosulnak: az egyház 
tanításai, a párttól független társa-
dalmi élet és a párt ellen való vélt vagy 
valós „uszítás”.

1950 húsvét vasárnapján a Vilma 
királynő úti (később: Gorkij fasor, ma 
Városligeti fasor) Református Egyház-
községben „Szabó esperes […] Krisztus 
feltámadásáról beszélt és a halottak-
ról. […] Beszélt arról, hogy itt, ahogy 
körülnéz, azt látja, hogy milyen nagy 
tömeg van, és még erőszakkal sem 
lehet a hívőket az istentől és a temp-
lomtól elválasztani. Tehát minden 
erőszak hiába való, mert a hívőkkel, 
az isten kiválasztottjaival megtelik 
a templom.”

És tényleg megtelt, ma már talán el 
sem képzelhető, hogy a negyvenes évek 
végén, ötvenes évek elején az üdvtörté-
neti ünnepeken akár kettőezer-ötszáz, 
de egy átlagos vasárnapon is ezerkét-
száz fő jelent meg a fasori református 
templomban. Idősebbek és – az ifjú-
ságot nehezen megszólító párt szem-
szögéből különösen fájóan – a fiatalok. 
„Fél 11-kor a beszédet Szabó esperes 
tartotta. (Rengeteg fiatal.) Beszéde 
elején Szabó Dávidról beszélt, aki 70 
évig volt börtönben és nem tagadta 
meg Jézus Krisztust. Újév napját Isten 
igéjével és hitével kell megkezdeni és 

várja a felszabadítót, hogy az a sok 
rossz, ami egész évben körülvette az 
embert a világban, az Istenben való 
hittel és szeretettel éljünk, és akkor az 
Isten megvéd bennünket mindenféle 
veszedelemtől. […] Nem történhet 
semmi Isten akarata nélkül.” A prédi-
kációk a közeli aktualitást sem mel-
lőzték: „Az emberiség eltévelyedett az 
Istentől. »Hitler jól elhintette magvát 
Kelet-Németországban, 42% eltért az 
Istentől. Lélekben bűnbe estek«, majd 
a szülőkhöz fordult, és a vallásos neve-
lésre hívta fel a szülők figyelmét.”

A lelkészek bátorítást is adtak a hívek-
nek: „A farkasok közé került embe-
reknek bátraknak kell lenni, meg 
kell mutatniuk azt, hogy ők végsőkig 
kitartanak Krisztus tanai mellett, még 
akkor is, ha bíróság vagy törvényszék 
elé viszik őket. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy minden testvér legyen okos, 
mint a kígyó, legyen, ha kell, szelíd, 
mint a galamb.”

Mint láttuk, a párt tapasztalta, milyen 
sok fiatal látogatja a gyülekezeteket, 
ami nem véletlen, hiszen a reformá-
tus egyház igyekezett a fiatalokat, 
a családokat is megszólítani: egy 
1949. november végi jelentés szerint a 
„Vörösmarty utca 51. szám református 
székházában összejöveteleket tartanak. 
Különösen hívják a fiatal anyákat. 
A gyerekeknek külön meleg játszó-
szoba van.” Nem meglepő, de a gyer-
mekeknek tartott foglalkozásokról is 
születtek beszámolók, 1949 decembe-
rében például „Szabó esperes tartotta a 
gyermekmisét és a szentbeszédet [sic!]. 
Arról beszélt, hogy Istenhívők legyenek 
a gyerekek, az Isten az uccán [sic!], vil-

lamoson mindenütt jelen van.” Tulaj-
donképp burkolt uszításként fogták fel 
azt is, ha a gyermekeket felkeresték, 
vagy ha valaki „az egyház részéről a 
szülőket figyelmezteti a születésnapra”. 
Ezeket az eseményeket „házi agitáció-
ként” értelmezték.

„A fasori ref. templomban 1950. 
június 4-én de. 10 órakor megtartott 
igemagyarázatról” a következő beszá-
moló született: „A lelkész 1,5 óráig 
lázított a béke és a szocializmus ellen a 
következő formában: »A jelen időben 
egy új, egy megfoghatatlan, leleplezhe-
tetlen ellenséggel állunk szemben, aki 
lelkünk ellen tör, istent akarja kitö-
rölni belőlünk. Új embertípust akar 
nevelni, az új ember akar bennünket 
irányítani. Nekünk ezek ellen kell 
harcolnunk. Nem adhatja ki az ember 
az irányítást a kezéből. Mi nem akar-
hatunk békét addig, amíg pogányok, 
sátánok irányítanak bennünket, fel 
kell fegyverezni magunkat, hogy el ne 
tiporjanak, el ne sodorjanak bennün-
ket. Járjunk szorgalmasan templomba, 
mert itt megkapjuk a pontos irányítást 
arra vonatkozólag, hogy miképpen 
harcoljunk a sátán ellen.« A további-

akban a lelkész beszélt arról, hogy az 
összes egyházakkal megértésben kell 
lennünk, […] a sátán ellen összefogva 
kell harcolni, amíg ki nem pusztul.”

Sokszor olyan tényezőket is belegon-
doltak a szövegekbe, melyek való-
színűleg tényleges tartalommal nem 
bírtak. Példa erre a jelentésben Kisdiófa 
utcai református templomnak hívott, 
lényegében a Klauzál téri gyülekezet 
lelkészének 1949. szeptember 24-i 
prédikációja a feltámadásról és az örök 
életről, melyben elhangzott, hogy „aki 
mától kezdve meghal, az fel is támad”. 
Az október 6-án keltezett jelentés írója, 
illetve az írás elemzői emögött Rajk 
László aznapi elítélését sejtették.
     
A megfigyelésbe sokszor hiba csúszott. 
A Wesselényi utca 18. szám alatti 
gyülekezetbe például már sikerült egy 
„elvtársnőnek” beépülnie, amikor a 
következő „fatális eset” zajlott le. Az 
ügynököt, aki már elnyerte a gyü-
lekezeti tagok bizalmát, „az egyházi 
aktívák »kezelésbe« vették, esténként 
hazakísérgették, és egy alkalommal 
összetalálkoztak az utcán egy elvtárs-
sal, aki jó hangosan odaköszönt, hogy 

»Szabadság!«, és amikor az elvtársnő 
természetesen úgy tett, mintha nem 
hallaná, akkor még utánament, és újra 
leszólította. Ennek az esetnek az lett a 
következménye, hogy a két kísérő ott 
állt, figyelt, hogy mi van, azután pedig 
látva a találkozást, elmentek onnan. 
Röviden szólva ezzel a sajnálatos esettel 
oda értünk, hogy kezdhetjük elölről 
az egész környezettanulmányt.” Az ille-
tékesek ezután a „lebukott” hölgy 
áthelyezését, illetve két férfi és két női 
„aktíva” beállítását kérvényezték.

Sikeres beépülésre más felekezeteknél 
is van forrásunk. Egy 1949. novem-
beri jelentés szerint a „jechovásokhoz 
beépített elvtársnő felszentelése a 
napokban lesz, amikor is a Dagály-
uccában [sic!] alá fogják meríteni. Ez 
az elvtársnő inkább nagybudapesti 
viszonylatban dolgozik, s ajánlatos 
lenne olyan helyre tenni, ahol közvet-
lenebbül ki lehetne használni. (Esetleg 
ÁVÓ.)” Talán az ilyen szembesülések 
miatt a fasori templomban több-
ször figyelmeztették a híveket, hogy 
vigyázzanak, mert „egyes emberek 
befolyás alatt állanak”.

Rácz Attila

Az erzsébetvárosi 
református gyülekezetek
megfigyelése 
1949–1950-ben

Konfirmációra készülő fiatalok 1955-ben 
(Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség)
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Egyházi hírek

Február 6. és május 22. között ren-
dezi meg A magyar zsidó történelem 
századai címmel 12 alkalmas kur-
zussorozatát a Zsidó Tudományok 
Szabadegyeteme. A magyar‒zsidó 
együttélés több évszázados múlt-
ját feltárni kívánó előadássorozat 
alkalmával régészeti, vallás- és tár-
sadalomtörténeti, valamint politika-
történeti megközelítések is terítékre 
kerülnek. A résztvevők hallhatnak 
majd a hazai zsidóság történetéről 

az Osztrák‒Magyar Monarchia, a 
Horthy-korszak, a szocializmus évti-
zedei, valamint korunk vonatkozá-
sában is. Az előadók sorában többek 
között olyan szakértők szerepel-
nek, mint Bíró Ákos, Gerő And-
rás, Haraszti György, Novák Attila 
és Ungváry Krisztián történészek, 
Kovács András szociológus, valamint 
Köves Slomó és Oberlander Báruch 
rabbik. A Károly körút 20. szám 
alatt keddenként este 19.00 órai 

kezdettel tartott másfél órás előadá-
sok interaktív módon zajlanak majd: 
a jelenlévőknek lehetőségük lesz kér-
dezni az előadótól. 

A részvétellel kapcsolatos további 
információkat illetően a www.zstsz.hu 
oldalon, valamint a 06-1/268 0183- as 
telefonszámon tájékozódhatnak 
az érdeklődők. 

Erzsébetváros önkormányzata ‒ a 
2016-os évhez hasonlóan ‒ a tavalyi 
esztendő végén is igyekezett hozzá-
járulni a 60. életévüket betöltött, 
állandó kerületi lakhellyel rendelkező 
lakosok karácsonyához azáltal, hogy 
tartós élelmiszerekből összeállított 
csomagokat küldött el részükre a 
Magyar Posta segítségével. A több 
mint 12 000 jogosultnak eljuttatott 
küldemények mindegyikében volt töb-
bek között édesség, kávé, tea, fűszer-
paprika és kakaópor. A csomagok 
összeállításánál a szervezők ügyeltek 
rá, hogy lehetőség szerint jó minőségű 
termékek kerüljenek a válogatásba, 
amely nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy a 2017-ben második alkalom-

mal szervezett akció ezúttal is igen 
kedvező fogadtatásra talált az érin-
tettek körében. A címzettek többsége 
számára sikerült kézbesíteni az ajándé-
kot, illetve január 31-ig lehetőség volt 
személyes átvételre is az önkormányzat 
ügyfélszolgálati irodáján. Az át nem 
vett és nem keresett küldemények 
megfelelő helyre juttatásában Erzsé-
betváros önkormányzata ezúttal is a 
kerületi egyházközségek, gyülekezetek 
és hitközségek segítségét kérte, ame-
lyek karitatív tevékenységük és társa-
dalmi szerepvállalásuk révén továbbí-
tani tudják a csomagokat olyan idős, 
nagycsaládos, hátrányos helyzetű, 
illetve rászoruló emberek felé, akik 
örömmel fogadják a szerény segítsé-

get. Az ajándékok  továbbításában az 
önkormányzat számít az Árpád-házi 
Szent Erzsébet-plébánia, a Fasori 
Református Egyházközség, a Fasori 
Evangélikus Egyházközség, a Klau-
zál Téri Református Egyházközség, a 
Wesselényi Utcai Baptista Gyülekezet, 
a Budapesti Görögkatolikus Egyház-
község, a Román Ortodox Egyházköz-
ség, a Budapesti Zsidó Hitközség, az 
Egységes Magyarországi Izraelita Hit-
község (karitatív szervezete, a CEDEK 
útján), a Rózsafüzér Királynéja-plé-
bánia, a Magyarországi Autonóm 
Orthodox Izraelita Hitközség, a Gol-
gota Keresztény Gyülekezet, a Buda-
pesti Autonóm Gyülekezet és a Bel-
városi Gyülekezet közreműködésére.

Február 8-án tartották az idei évi 
Házasság hete programsorozat meg-
nyitóját. A házasság intézményét 
népszerűsíteni kívánó angliai eredetű 
nemzetközi mozgalom minden évben 
a Bálint-naphoz közel eső időszak-
ban hívja fel a figyelmet a házasság 
és a család által képviselt társadalmi 
értékek fontosságára. A 21 országban 
élő kezdeményezés 2008 óta van jelen 
hazánkban, vagyis immár tíz eszten-
deje fognak össze minden évben a 
magyar keresztény egyházak és civil 
szervezetek, hogy minél több telepü-
lés bevonásával interaktív előadások, 
közösségi játékok és filmklubok útján 
vonják be az érdeklődőket a témával 
kapcsolatos társadalmi diskurzusba. 
A Házasság Hete Szervezőbizottsága 
által koordinált központi programok 
fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, 
a köztársasági elnök felesége. A szer-
vezőbizottságban többek között olyan 
szervezetek képviseltetik magukat, 
mint a Magyar Evangéliumi Szövet-
ség (Aliansz), a Magyar Katolikus 
Családegyesület, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Női Misszió, a 
Magyarországi Baptista Egyház Csa-
ládi Szolgálata vagy a Magyarországi 
Metodista Egyház Családszolgálata.
A stílusosan egy belvárosi házasság-
kötő teremben tartott sajtótájékoztató 

eseményen a programsorozat olyan 
fontos szervezői vettek részt, illetve 
érveltek a kezdeményezés fontos-
sága mellett, mint Bíró László tábori 
püspök, a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia Családbizottságának 
elnöke, Steinbach József, a Dunántúli 
Református Egyházkerület püspöke, 
a Magyarországi Egyházak Ökume-
nikus Tanácsának elnöke, dr. Beneda 

Attila család- és népesedéspolitikáért 
felelős helyettes államtitkár, dr. Török 
Szabolcs család- és párterapeuta, a 
Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné 
Intézetének docense, dr. Herjeczki 
Kornél, a Házasság Hete Mozgalom 
országos koordinátora, a Harmat 
Kiadó igazgatója, valamint Zámbori 
Soma színművész és neje, a Házasság 
Hete idei arcai.

Segítség az idősek, 
nagycsaládosok, 
rászorulók részére

Házasság hete 2018

A magyar zsidóság 
történetéről

19

w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2018 . február 22. Erzsébet város 2018 . február 22.w w w.erzsebet varos .hu



Sztárparádé 
a Magyar Színházban
Február 16án mutatták be 

Schiller Ármány és szere
lem című művét a Magyar 

Színházban, Eperjes Károly 
rendezésében. A dráma  
klasszikus, romantikus, 

tragikus, végzetes, fondor
latos. Van benne intrika, 
cselszövés, hatalmi harc, 

politika és persze ármány 
és szerelem. A főbb szere
pekben a kaposvári szín
művészeti egyetemisták 
mellett Haumann Péter, 
Gáspár Kata, Haumann 

Máté, Takács Géza, Tóth Éva, 
Tóth Sándor és Tahi József 

látható.

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

A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapi-
tánysága csoportosan elkövetett rablás 
miatt folytat eljárást S. Tibor és P. 
Mercédesz ellen. A 25 éves elköve-
tők január 27-én hajnalban figyeltek 
fel a Nyár utcában egy erősen ittas 
angol turistára. Követték áldozatu-
kat, majd miután az belépett egy ház 
kapuján, a lépcsőházban gázspray-vel 
lefújták. A földre zuhanó férfi zsebeit 
átkutatták, majd zsákmányukkal – 
egy iPhone mobiltelefonnal, 50 000 
forinttal és 35 angol fonttal – elmene-
kültek a helyszínről.

A sértett által adott személyle-
írás, valamint a környéken működő 
térfigyelő és ipari kamerák felvételei 
alapján a kerületi rendőrkapitányság 
nyomozói beazonosították az elköve-
tőket, majd információik alapján az 
egyenruhás járőrök az utcán felismer-
ték és elfogták őket. A gyanúsította-
kat a bíróság előzetes letartóztatásba 
helyezte. A nyomozás adatai alapján 
a rablás elkövetésében részt vett a 22 
éves Sz. Armando is, aki ellen országos 
elfogatóparancsot adtak ki a rendőrök.

A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapi-
tánysága súlyos testi sértés bűntette 
miatt folytat eljárást F. Alexandra 20 
éves szegedi lakos ellen, aki január 
28-án éjjel az egyik népszerű Kazinczy 
utcai romkocsmában szórakozott 
ismerőseivel. A lány társasága nézetel-
térésbe keveredett egy hollandokból 
álló csoporttal, melyből vita és 

lökdösődés alakult ki, sőt söröskorsók 
is repültek. Amikor az egyik külföldi 
F. Alexandra vállára tette a kezét, az 
ráharapott a férfi bal kezének mutató-
ujjára, majd az első ujjpercet leharapta, 
és a sértett arcába köpte.

A biztonsági szolgálat szétválasz-
totta a dulakodókat, a sérülthöz pedig 
mentőt hívtak. A holland férfi súlyos 
sérülést szenvedett, az ujjpercét nem 
lehetett megmenteni. F. Alexandrát a 
kerületi rendőrjárőr a szórakozóhelyen 
elfogta, és előállította a rendőrkapi-
tányságra, ahol a nyomozók gyanúsí-
tottként hallgatták ki.

A BRFK VII. Kerületi Rendőrka-
pitánysága rablás bűntette miatt 
folytat eljárást Cs. Gábor 31 éves 
erzsébetvárosi lakos ellen, aki feb-
ruár 1-jén a Klauzál téren leszólított 
egy arra sétáló férfit, és pénzt kért 
tőle. Az illető megtagadta a kérést, 
ezért Cs. Gábor feldühödött, kiabálni 
kezdett, majd két alkalommal ököllel 
megütötte áldozata fejét. A járdára eső 
férfi kabátját átkutatta, így 410 forint 
készpénzzel és két zacskós levessel 
távozott. A kerületi rendőrkapitány-
ság nyomozói kihallgatták a könnyű 
sérüléseket szenvedett sértettet, majd 
az általa nyújtott személyelírás alapján 
beazonosították az elkövetőt.

Cs. Gábort a rendőrök rövid időn 
belül elfogták az ismert lakcímén, 
a bíróság elrendelte előzetes letartóz-
tatását. 

Az egységes európai és a nemzeti segélyhívó számok 
használatával kapcsolatos tudnivalók

Segélyhívó számok
1. Mentők: 104
2. Rendőrség: 107, 112
3. Tűzoltóság: 105

Mikor lehet hívni a segélyhívó számokat?
 ρ csak és kizárólag emberi életet veszélyeztető helyze

tekben;
 ρ anyagi javakat és a környezetet veszélyeztető helyze

tekben;
 ρ valós veszélyhelyzetekben.

Milyen vészhelyzetek lehetnek:
 ρ közvetlen vagy közvetett életveszély áll fenn;
 ρ az állampolgár súlyos, emberi élet(ek)et veszélyeztető 

közúti, légi, vasúti, vízi balesetet szenvedett vagy 
annak résztvevője;

 ρ több ember halálát okozó járványos megbetegedés, 
mérgezés vagy kábítószertúladagolás esetén, radioak
tív sugárzás vagy veszélyes anyag kiáramlása miatt;

 ρ az állampolgárok életében jelentős fennakadás,
 ρ emberi élet(ek)et veszélyeztető esemény (tűz, árvíz, 

földrengés) történt;
 ρ valamilyen bűncselekmény szemtanúja, sértettje,
 ρ eltűnt vagy öngyilkos szándékú személy megtalálásá

hoz kér segítséget a bejelentő;
 ρ a közlekedési jelzések megrongálódása, működéskép

telensége vagy egyéb veszélyhelyzetek, közüzemi 
zavarok;

 ρ rendkívüli halál történik, körözött személy vagy körö
zött tárgy, talált tárgy, elhagyott „gyanús csomag”.

Mi a teendő segélyhívás kezdeményezésekor?
A segélyhívást fogadó operátornak a bejelentkezés után 
röviden, világosan, érthetően el kell mondani, hogy mi 
történt!

Fontos, hogy a bejelentő megőrizze a nyugalmát, és 
elmondja a nevét, címét, visszahívható telefonszámát!

Az operátor által feltett legfontosabb kérdések
 ρ Hol történt az esemény?
 ρ Mi történt?
 ρ Kinek van szüksége segítségre?
 ρ A bejelentő milyen telefonszámon hívható vissza?
 ρ Vane közvetlen életveszély?
 ρ Vannake sérültek? Hány sérült van?
 ρ Folyamatban vane az esemény, ha nem, akkor mennyi 

idő telt el az esemény és a bejelentés bekövetkezése 
között?

 ρ Vane tűzre utaló jel?
 ρ Szükség vane műszaki mentésre vagy útlezárásra, 

forgalomirányításra?

Pionírszív 
az Örkényben

Az Ármány és szerelem Schiller legtöb-
bet játszott darabja, méltán világhírű 
és népszerű. A két fiatal tragédiával 
végződő legendás történetét a német 
Rómeó és Júliaként is emlegetik, bár 
Schiller drámájában helyet kap a 
nagyhatalmú, gőgös arisztokráciával 
szemben egyre inkább önmagára és a 
jogaira ébredő polgárság is. Az arisz-
tokrata Ferdinánd őrnagy, von Walter 
mindenható miniszter fia és Miller 
muzsikus lánya egymásba szeretnek. 
A szülők mindkét oldalon ellenzik 
ezt a szerelmet, de a fiatalok elszán-
tak. Csak éppen az ellenük bevetett 
cselvetéseket, intrikákat, ármányokat 
képtelenek kivédeni, és mert szerel-
müket a körülöttük gomolygó hatalmi 
harc is gáncsolja, a sorsuk megpecsé-
telődik. Az ártatlanságot felemészti a 
társadalmi romlottság. Miller Lujza és 
Ferdinánd szerelme a XVIII. század 
vége óta mindig, mindenkire hatással 
van, aki volt már szerelmes, és akit ért 
már igazságtalanság.

Daniela Kapitáňová regényének 
főhőse Samko Tále, egy 44 éves, 
enyhén szellemi fogyatékos, 
törpe növésű férfi. Samko a ’70-
es, ’80-as évek Komárnójában 
nő fel, itt járja naphosszat a 
várost tolikocsijával, és papírt 
gyűjt. Gyerekkora óta nem tesz 
mást, mint próbál megfelelni 
a normalitás – vagyis a minden 
másságot, szokatlant kirekesztő 
többség – szabályainak; így lesz 
belőle lelkiismeretes besúgó, 
aki még azután is jelent, hogy 
a rendszer eltűnik a történelem 
süllyesztőjében. Samko groteszk 
pusztulástörténeteiből aprán-
ként rajzolódik ki az „átlagem-
ber” portréja, akinek nálunk is 
ismerős mentalitása semmit sem 
változott a szocializmus megszű-
nésével.

Március 2án 

mutatja be az 

Örkény István 

Színház stúdi

ójában Daniela 

Kapitáňová 

Pionírszív című 

előadását Bíró 

Krisztával.

Fotó: Magyar Színház

Fotó: Örkény István Színház
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étel, ami fedezi a napi
vitaminszükségletet
Márciust nevezhetjük akár a tavasz hajnalának is, ilyenkor már érdemes a hosz
szú tél után feltölteni vitaminkészleteinket. Az alábbi ételek jótékony hatással 
vannak a szervezetünkre, és a közelgő böjt alatt is fogyaszthatjuk őket.

Örömmel értesítem, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
elindította ingyenes közösségi személyszállítási szolgáltatását a kerületben.
VEGYE INGYENESEN IGÉNYBE az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. által üzemeltetett
modern Nissan-NV 200 típusú, 7 személyes, elektromos gépjárműveinket. 

Erzsébetvárosi
Tisztelt

Lakos!

Cégünk megkönnyíti hétköznapjait, páratlan segítséget nyújt
az arra rászorulóknak, különösen betegeknek, időseknek  
és gyermeküket egyedül nevelő szülőknek.
Az INGYENES SZOLGÁLTATÁST igénybe veheti, ha Ön:

A szolgáltatás munkanapokon 8 – 16 óra közötti időszakban áll a rendelkezésére.
A szolgáltatás iránti igényt az utazás tervezett időpontját megelőzően legalább
72 órával be kell jelenteni telefonon a szolgáltatást koordináló diszpécsernél 
a +36 30 857 4080 telefonszámon, vagy e-mailen a szemelyszallitas@ervsz.hu címen.  
A szolgáltatás személyesen történő bejelentésére az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. 
diszpécseri irodájában (1074 Budapest, Dohány utca 41.) és a kerület  
Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán van mód.

Tisztelettel:
Dr Bajkai István
Alpolgármester 

• rendelkezik Erzsébetvárosban bejelentett lakcímmel,
• idős,
• hátrányos helyzetben élő,
• kismama,
• nagycsaládos,
• önkormányzati intézmények által szervezett 

rendezvényeken résztvevő rászoruló,
• egészségügyi intézménybe látogató,
• nagy bevásárlásra megy,
• hivatali ügyintézésre megy,
• közösségi, művelődési, sport- és  

szabadidős tevékenységeken vesz részt

7

Gesztenyével és aszalt szilvával 
töltött pulykamell

Elkészítés

Egy edénybe szórjuk a héj nélküli gesztenyét, 
és 1 dl pezsgővel 10 percig pároljuk fedő 
alatt, majd egy villa segítségével szétnyom-
kodjuk. A megtisztított pulykamelleket 
sózzuk, borsozzuk, majd kiklopfoljuk. A hús-
szeleteken elrendezgetjük a gesztenyés pépet 
és az apró darabokra vágott aszalt szilvákat, 
majd szorosan feltekerjük, és fogpiszkálókkal 
összefogjuk.
Egy tepsibe helyezzük a töltött pulykamelle-
ket, lelocsoljuk egy kevés pezsgővel, és leta-
karva 180 fokon 60 percig, majd fedő nélkül 
még 10‒15 percig sütjük.

Sárgarépa
C-, A-, D-, B- és K-vi-
tamin-tartalma magas, 
ráadásul rák meg előző, 
immunerősítő és méreg-
telenítő hatású is. Kiváló 
alapanyag gyümölcstur-
mixokhoz, salátákhoz, 
krémlevesekhez vagy 
húsok mellé köretnek.

Káposzta
A-vitamin, B-vita-
min-komplex, C- és 
U-vitamin is van a 
káposztában, amelyet 
ínycsiklandó saláta 
formájában tehetünk 

az asztalra. A népszerű 
amerikai káposztasaláta 
nyersen, reszelve tartal-
mazza ezt a hozzávalót, 
ezenkívül reszelt sárga-
répa, vékonyra szeletelt 
hagyma, joghurt, majo-
néz és fűszerek szüksége-
sek bele. 

Olajos magvak
A magvak igazi kincses-
tárai az értékes olajok-
nak, a szervezet számára 
fontos zsírsavaknak és 
vitaminoknak. Rákelle-
nes és antioxidáns voltuk 
miatt különösen fontos 
őket márciusban is az 
étrendbe iktatni, akár 
otthon sütött pogácsára 
vagy salátára szórva. Az 
olajos magvakat sokan 
nassoláshoz tudják 
leginkább elképzelni, 
azonban arra érdemes 
figyelni, hogy a sótlan 

változatot 
válasszuk!

Cékla
A cékla nem-
csak gyönyörű színű 
növény, de rendkí-
vül egészséges is: vas-, 
folsav-, antioxidáns- és 
bioflavonoid-tartalma, 
illetve immunerősítő 
hatása miatt március-
ban sem szabad meg-
feledkezni róla. Leve-
sek, saláták, köretek és 
savanyúságok közkedvelt 
alapanyaga a cékla, érde-
mes vele kísérletezni.

Petrezselyem
Márciusban is jót tesz 
a bélrendszernek, a 
vesének és a látásnak is a 
petrezselyem, amely C- 
és E-vitaminban gazdag, 
és rákellenes. A petrezse-
lyem könnyen termeszt-

hető cserépben a 
konyhaablakban, 
így azok is köny-

nyűszerrel hozzájut-
hatnak az év minden 

napján ehhez a sokoldalú 
alapanyaghoz, akiknek 
nincs kertjük.

Aszalt  
gyümölcsök
Az oldható rostokban 
gazdag aszalt gyümöl-
csök kálium-, vita-
min-, bioaktív fenol- és 
ásványianyag-tartalmuk 
miatt márciusban is a 
kedvelt csemegék közé 
tartozhatnak. Számos 
ételhez, kifejezetten 
húsokhoz is ajánlják 
az aszalt gyümölcsö-
ket, hiszen változatos, 
édesebb ízviláguk jól 
kiegészíti a 
sós főéte-
leket.

Hozzávalók 
4 adag

10 dkg héj 
nélküli gesztenye
2 dl pezsgő (Törley 
Casino Sec)
50 dkg pulykamell
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
10 dkg aszalt 
szilva

Az erzsébetvárosi önkormányzat támogatásával 
megújuló társasházkezelés a VII. kerületben!
ERVA helyett ERVSZ (Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft.)
Az erzsébetvárosi önkormányzat döntése 
alapján az ERVA Nzrt.-t a hatékonyabb 
és olcsóbb működés érdekében 4 kisebb 
cégre szedte szét. Az Erzsébetvárosi Szol-
gáltató Kft.-ben (ERVSZ) integrálódott 
minden olyan feladat, mely az üresen 
álló önkormányzati tulajdonban lévő 
lakások karbantartásával, kisebb felújítá-
sával foglalkozik. Feladatai közé tartozik 
továbbá a szociális alapokon működő 
személyszállítás, figyelve a környezetre – 
tisztán elektromos meghajtású gépjár-
művekkel.

Nem utolsósorban egy harmadik, 
nagyon fontos tevékenység is feladatai 
közé került: a piaci alapokon működő 
TÁRSASHÁZKEZELÉS.

Az alapító rég áhított elképzelése az 
volt, hogy ezen a területen megvalósuljon 
egy teljesen szakmai alapokon működő 
modern társasházkezelés.

Első lépésben kinevezett egy szakmai 
vezetőt (Rózsa Attila), aki informatikai 
és strukturális változásokat vezetett be. 
Első intézkedései között volt a munka-
vállalók bérrendezése.

A következő és nagyon fontos lépés 
az önkormányzat aktív közreműködésé-
vel, hogy a társasházak tényleg azt érez-
zék, hogy a társasház kezelője nemcsak 
a házak szakszerű képviseletét látja el 
magas színvonalon, hanem azt is, hogy 
egyénileg, a tulajdonosoknak a min-
dennapi problémáikban – jogi ügyek, 
szociális alapokon működő személyszál-
lítás és gyorsszolgálat – megpróbáljon 
segítséget nyújtani. Ennek eredménye-
képpen létrejött az INGYENES JOG-
SEGÉLYSZOLGÁLAT, SZEMÉLY-
SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS, és 
folyamatban van egy gyorsszolgálat 
kialakítása.

Pillanatnyilag a gyorsszolgálatot szak-
mailag megbízható vállalkozók látják el.

A strukturális változásra azért volt 
szükség, hogy megvalósulhasson a piaci 
működés. 

A társasházkezelők hatékonyabb mun-
kavégzését asszisztensek segítik. Felada-
tuk azoknak a munkáknak az elvégzése, 
amely a társasházkezelőket az irodához 
láncolja. Ez főleg adminisztrációs felada-
tot jelent, követelés-kezelés, pályázatok-
kal kapcsolatos feladatok, szerződések 
és számlák ellenőrzése. Sokkal hatéko-
nyabb képviseletet és gyakoribb sze-
mélyes jelenlétet tudunk megvalósítani 
a társasházainknál.

Az informatikai fejlesztéseket a tech-
nológia robbanásszerű fejlődése és a piaci 
pozíció megtartása indokolja. Ma már 
egy elavult informatikai környezet a pia-
con versenyhátrányt jelent.
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Kiegészítő szolgáltatás: gyermekfelügyelet

Ingyenes baba-mama 
programok a kerület 
lakosai számára

FECSEGŐ TIPEGŐK KLUBJA

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN

Elérhetőségek:
A programokkal kapcsolatban érdeklődni a Humán Szolgáltató 
Központ Projekt Irodáján lehetséges az alábbi elérhetőségeken:
+36 1 283 4891   |   projektcsoport@bjhuman.hu
www.bjhuman.hu   |   www.facebook.com/masniszolgaltatas

PROGRAMOK
MÁRCIUSI

Március 1. (csütörtök) 15.00–16.00  Kismama torna
  Várandóság alatti izomzat erősítő gyakorlatok elsajátítása
  Helyszín: Mozgáscentrum, 1071 Budapest, Lövölde tér 7.  (bejárat a Király utca felől)
  Előzetes bejelentkezés: +36 (1) 321 0635

Március 8. (csütörtök) 9.00–10.00  Újszülött fogadása, szoptatási tanácsok
  Interaktív beszélgetés bölcsődei kisgyermeknevelők és védőnők vezetésével
  Helyszín: MASNI, 1077 Budapest, Wesselényi u. 71.

Március 22. (csütörtök) 9.00–10.00 Húsvéti dekoráció, apró ajándékok készítése
  Kreatív foglalkozás
  Helyszín: MASNI, 1077 Budapest, Wesselényi u. 71.

Március 29. (csütörtök) 10.00–11.00 Baba mama temperamentum. 
  A kötődés kialakulása.
  Az apa szerepe a gyermeknevelésben. 
  A szülők kapcsolata és a baba
  Pszichológusok által vezetett előadás
  Helyszín: MASNI, 1077 Budapest, Wesselényi u. 71.

2018
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II. Szenior táncverseny 
a Történetek 
Kávézójában
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 
amatőr kategóriában szenior táncversenyt hirdet, melyre 
a kerületi táncos lábú nyugdíjas lakosok jelentkezését várja.

Időpont: 
2018. március 12. 
14.00–16.00

Helyszín: Történetek Kávézója
1074 Budapest, Dohány u. 22 - 24.
(bejárat a Síp utca felől)

 Nevezni csoportos, egyéni és páros tánc 
formációban is lehet, maximum 6 perces 
produkciókkal, bármilyen stílusban.

 A benevezett műsorszámokat zsűri fogja 
értékelni, mely alapján a versenyzők 
díjazásban részesülnek.

 A program célja, hogy bebizonyítsuk, 
a tánc kortalan, a mozgás örök!

 Várjuk azon kerületi nyugdíjasok 
jelentkezését is, akik nézőként 
szeretnének részt venni a programon.

Nevezni a táncversenyre, 
résztvevőnek 
jelentkezni 
és a programmal 
kapcsolatban 
érdeklődni 
a Humán Szolgáltató 
Projekt Irodájának 
munkatársainál 
lehet az alábbi 
elérhetőségeken:
Tel.: 06/1 283 4891
E-mail: projektcsoport@bjhuman.hu
A nevezéseket 2018. március 7-én, 
16 óráig várjuk.Töltsük el vidáman, 

jó hangulatban 
ezt a délutánt!

STEINWAY
B E M U T A T Ó  K O N C E R T
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Fellépők: SZOKOLAY BALÁZS – zongora  
HEGEDŰS ENDRE – zongora | HEGEDŰS KATALIN – zongora 

BONNYAI APOLKA – zongora | BAJKAI ISTVÁN – zongora 
KÁLLAI ERNŐ – hegedű | BARTOS CSABA – cselló

A helyszínen adományokat köszönettel elfogadunk. A befolyt 
összeget fiatal zenei tehetségek támogatására fordítjuk.

A BELÉPÉS DÍJTALAN

J Ó T É K O N Y S Á G I

Előzetes regisztráció szükséges: regisztracio.eromuvhaz@gmail.com

Jelenleg is zajlanak a közműkiváltási 
munkálatok és a résfalépítés előkészí-
tése a Városliget melletti Ötvenhato-
sok terén az új Néprajzi Múzeum épít-
kezésén. A parkolónak használt terület 
burkolatát már felszedték, menetrend 
szerint halad az új múzeum és zöld 
közösségi tér építése. 

A 145 éves Néprajzi Múzeum 
páratlan etnográfiai gyűjteménye most 
először kap olyan épületet, melyet úgy 
terveztek meg, hogy létrehozza a 21. 
századi látogatói élményt. A múzeum 
egy korszerű, minden szempontból 
világszínvonalú, a szakmai követelmé-
nyek, valamint gyűjteményi és látoga-

tói igények szerint kialakított 34 000 
négyzetméteres épületben kap új és 
végleges otthont a Városliget szélén, az 
egykori lebetonozott parkoló helyén. 

Új múzeumépület a Liget
Budapest Projektben

A Liget Budapest Projekt keretében 
a múzeum tervezésére meghívásos, 
nemzetközi tervpályázatot hirdet-
tek, amelyen világhírű építészek 
szálltak ringbe. A győztesnek válasz-
tott magyar építésziroda, a Napur 
Architect által tervezett múzeum-
épület lendületes, ám mégis egyszerű 
vonalvezetésű, mely egyszerre veszi 
figyelembe a Városliget parki adott-
ságait és a környező városi szövet 
kapcsolódásait.  Az épület íves formája 
lehetővé teszi, hogy kapuként és átjá-
róként funkcionáljon a város és a park 
között. Az építmény 60 százaléka 
a terepszint alatt helyezkedik el, a 
felszín feletti részek pedig áttetsző-
ségükkel, a tető parkosításával teszik 
léptékében is alkalmazkodóvá az új 
múzeumot. 

Az intézmény szomszéd-
ságában a Rondó is megújul

A Városliget egykori megálmodója, 
Nebbien, az 1800-as évek elején a park 
egykori főbejáratának tengelyében a 
Rondót helyezte el, mely valójában 
egy korzó volt, ahol a parkban tar-
tózkodók sétálni, lovagolni, kocsizni 
tudtak. A 80 m sugarú gyepes teret 
utak vették körül, melyet fasorok és 
cserjecsoportok szegélyeztek. A Ron-

dót igencsak megviselte, átalakította 
a XX. század – a Sztálin-szobor 
felállítása, a BNV rendezvényei, 
az Ötvenhatos emlékmű elhelyezése, 
és sorolhatnánk –, így napjainkra gya-
korlatilag elveszítette egykori formáját 
és szerepét. 

A Liget Budapest Projekt tájépíté-
szeti tervei szerint a parkrész jövőbeli 
szerepe azonos marad az eredetivel: 
a sétát, pihenést fogja szolgálni, meg-
újulnak a köríves utak, melyeket zöld 
szigetek fognak körül, a most hiá-
nyos, kettős fasor pedig újra teljes lesz. 
A Rondó kettős fasora jelenleg hiá-
nyos, éppen ezért a jövőben a fasorokat 
is kiegészítik majd. A belső gyepes kör 
helyreállítása az egyik legfontosabb 
feladat, továbbá rekonstrukcióként 
visszaállítanak a korábbi kilenc félkör-
íves „beharapásból” hetet, padokkal, 
cserjékkel, amely meghatározó eleme 
volt és lesz a terület belső zónájának. 
A megújult Rondó nagyobb hangsúlyt 
kap a Liget Dózsa György úti részén, 
hiszen ezt a területet körülfogja majd 
a Néprajzi Múzeum új épülete, ezáltal 
hangulatos közösségi térként „tér visz-
sza” a Liget régi-új kapuja.

Épül a Városliget új kapuja
Fokozatosan eltűnik a burko

lat az Ötvenhatosok tere par

kolónak használt területéről, 

és egy időre átveszik a terepet 

a munkagépek, hogy aztán 

két év múlva egy különle

ges, parkosított tetejű épület 

simuljon a tájba, az új Nép

rajzi Múzeum. Ezzel együtt 

megújul a Rondó zöld felülete 

is, az eredeti tervek szerint 

egészítik ki a növényzetét, és 

alakítják családi pihenésre 

alkalmas területté. Így jön 

létre fokozatosan, hangulatos 

közösségi térként a Városliget 

régiúj kapuja a Városligeti 

fasor folytatásaként.

Rondó (Forrás: Homologue)

Néprajzi Múzeum (Forrás: Napur/Pelaga)

Néprajzi Múzeum (Forrás:  Napur/Pelaga)

w w w.erz seb etva r osk a r tya . hu

Igényeljen Ön is városkártyát!

Tisztelt Hirdetők!
Hirdetésfelvétel: 1073 Bp., Erzsébet krt. 6.

Hétfőtől csütörtökig 10.00–12.00 óráig

Tel.: 06 (1) 462-3422 (10.00–12.00 óráig)

e-mail: hirdetes@erzsebetvaros.hu

Szeretettel  
várjuk Önöket!
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FEBRUÁR

22. csütörtök
¡ 11.00–13.00
„Utazó” teaház – Téma: Napó-
leon
Előadó: dr. Tóth József történész 

27. kedd
¡ 15.30–17.00 és 18.00–19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam 
(folyamatos bekapcsolódás 
lehetséges)

28. szerda
¡ 17.30–20.00
Kiss László: Gyémánttengelyen 
című kötetének bemutatója
A Művészetbarátok Egyesületé-
nek rendezvénye

MÁRCIUS

1. csütörtök
¡ 18.00–19.30
Szakrális körtánc felnőtteknek

2. péntek
¡ 18.00–
Irodalmi est Cserna-Szabó 
Andrással

3. szombat
¡ 15.00–18.00
Két kis üvegdarab – Planetáriu-
mi filmvetítés
Az elefántfülű bolygó – a nagy 
finálé
Nanotechnika égen-földön  
Interaktív fizikai kísérletek

4. vasárnap
¡ 10.30–
Csengő-bongó – játékos hang-
szerismertető sorozat óvodások 
és kisiskolások számára,  
3. rész: trombita, harsona

6. kedd
¡ 15.30–17.00 és 18.00–19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam 
(folyamatos bekapcsolódás 
lehetséges)

7. szerda
¡ 17.30–
Lengyel Géza szerzői estje
A Művészetbarátok Egyesületé-
nek rendezvénye

8. csütörtök
¡ 18.30–
Játsszunk operát! – Zelinka  
Tamás ismeretterjesztő elő-
adássorozata zenekedvelőknek
2. rész: Boszorkányok, fanto-
mok, varázslók

11. vasárnap
¡ 15.00–
Nőnapi koncert az Artissimo 
Trióval

18. vasárnap
¡ 15.00–
A Takács Béla Zenebarát kör 
zenés délutánja

20. kedd
¡ 15.30–17.00 és 18.00–19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam 
(folyamatos bekapcsolódás 
lehetséges)
¡ 18.00–
New World in Art – ünnepélyes 
kiállításmegnyitó

22. csütörtök
¡ 11.00-13.00
„Utazó” teaház – Téma: A ma-
gyar reformkor
Előadó: dr. Tóth József történész

25. vasárnap
¡ 10.30
Csengő-bongó – játékos hang-
szerismertető sorozat óvodások 
és kisiskolások számára,  
4. rész: oboa, klarinét

27. kedd
¡ 15.30–17.00 és 18.00–19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam 
(folyamatos bekapcsolódás 
lehetséges)

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

2018. február–március havi programok

FEBRUÁR

23. péntek
¡ 19.00–
Libikóka – Grecsó Krisztián és 
Hrutka Róbert zenés pódiumestje

26. hétfő 
¡ 18.00–23.00
Játszóház project
Többnyire huszonéves fiatalok, 
két-háromszáz fő, a „Bulinegyed” 
kellős közepén, minden hétfőn 
este a K11-ben társasjátékoznak, 
beszélgetnek, játszanak! 

MÁRCIUS

5. hétfő
¡ 18.00–23.00
Játszóház project
Többnyire huszonéves fiatalok, 
két-háromszáz fő, a „Bulinegyed” 
kellős közepén, minden hétfőn 
este a K11-ben társasjátékoznak, 
beszélgetnek, játszanak! 

9. péntek
¡ 17.00–
Leszek Éva kiállítása  
Megnyitja: Magyar Zsuzsa
Közreműködik a Schlosser duó 
A Németországban élő képző-
művész megálmodott meséit, 
mítoszait, mondáit tűzzománc és 
akvarell képekben mutatja meg.

¡ 20.00–
A Horváth Cintia Quintet jazz-
koncertje

12. hétfő
¡ 18.00–23.00
Játszóház project
Többnyire huszonéves fiatalok, 
két-háromszáz fő, a „Bulinegyed” 
kellős közepén, minden hétfőn 
este a K11-ben társasjátékoznak, 
beszélgetnek, játszanak! 

18. vasárnap
¡ 18.00–
Latin táncest

19. hétfő
¡ 19.00-
Dinnyés József lemezbemutató 
koncertje

26. hétfő
¡ 18.00–23.00
Játszóház project
Többnyire huszonéves fiatalok, 
két-háromszáz fő, a „Bulinegyed” 
kellős közepén, minden hétfőn 
este a K11-ben társasjátékoznak, 
beszélgetnek, játszanak! 

28. szerda
¡ 18.00-
Kiss Péter rendszerterapeuta 
előadása: „Megismerés, bizalom, 
szeretet”

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

MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS  
KÖZPONT

2018. február–március havi programok

FEBRUÁR

22. csütörtök
¡ 18.00–20.00
Sábáti gasztro workshop  
Vacsorafőzés Fűszeres  
Eszterrel

25. vasárnap
¡ 19.00–
Téli Hangok – a Con Spirito 
Kamarazenekar koncertje

MÁRCIUS

13. kedd
¡ 17.00–
Bátor nők egymás közt
„Ez nem egy holokauszt-film, 
hanem egy rendkívüli ember tör-
ténete, aki a világ első rabbinője 
volt, és csupán 42 évet élt.”
Groó Diana Regina című filmjének 
vetítése, majd beszélgetés a ren-
dezőnővel
Beszélgetőtárs: Várhegyi  Andrea

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

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.

Bischitz pontok – Ismerje meg intézményünket, 
            szolgáltatásainkat!

Kreatív Kuckó
 kézműves foglalkozások: 
         „ragacs-gyurma” készítése
 csillámtetoválás
 arcfestés
 színező
 lufi osztás 

Erzsébetváros kártya igénylési lehetőség

Egészségfejlesztési Pont
Családi Nap programsorozat

Ingyenes programok az egész családnak
Időpont: 2018. március 23., 9.00–15.00

A VÍZ VILÁGNAPJA   
              JEGYÉBEN

Helyszín: Történetek Kávézója  
Cím: 1074 Budapest, Dohány utca 22-24. (bejárat a Síp utca felől)

Programok
9.30–10.00  Óvodás csoportok bevonásával 
  óriás plakát készítése a víz 
  világnap témakörében 
10.00–10.30  Zenés átmozgató közös torna 
  óvodás csoportoknak
10.30–12.00  Ismeretbővítő totó időseknek, 
  fi gyelemfejlesztő és ügyességi 
  feladatok óvodásoknak - díjazással
13.00–13.30  Közös ʼChi-kungʼ energetizáló 
  mozgás szakképzett oktató 
  irányításával
13.30–14.00  Filmklub - Földünk vizei – a Duna 
  és gyógyvizek, beszélgetés 
  szakemberrel

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

  Szeretettel várunk mindenkit!

Munkalehetőség
(főleg nyugdíjasoknak)

- irodai, telefonos munka

- választható munkaidő: 

6, 8 óra/nap

- heti 1-2 napra is van

lehetőség

- nettó órabér: 500-700 Ft

(heti fizetés)

Jelentkezés: 
+36-30/898-2013

MediaTeleshop_KER-9-szerzodes_2018-01-31_92,5 x 125  01/02/2018  12:45  P  
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Ingatlanirodánk eladó budapesti 
lakásokat/házakat keres ügyfe-
leinek. Gyorsan vevőt hozunk, 
jutalék 3%, ügyvéd ingyenes. 
Ismerősének lakása eladó? Hívjon, 
ajánlási jutalékot kap! Laurus 
Ingatlan, Tel.: 06 (20) 960-0600

Gázkészülékjavító! HÉRA gáz-
égők, konvektorok, tűzhelyek, 
FÉG vízmelegítők javítása, kar-
bantartása. Tel.: 06 (1) 220-9765, 
06 (20) 432-5598. Bán László Non-stop ajtónyitás kizáródás 

vagy kulcselvesztés esetén, 
hevederzár-szerelés, -javítás, 
meglévő zárak cseréje, új zárak 
beépítése, rácsok, vasajtók 
gyártása, szerelése, bukó ajtók, 
ablakok javítása, betörés utáni 
helyreállítás. Tomka Tamás.  
Tel.: 06 (20) 973-7029

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

Papír- és fémpénzt, bélyeget, 
képeslapot, papírrégiséget, régi-
ségeket vásárolunk, és árverésre 
átveszünk. VI., Andrássy út 16.  
Tel.: 06 (1) 266-4154. Nyitva:  
H–SZ 10–17, Cs 10–19

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

Keresek használt Zepter 
Bioptron lámpát, színterápi-
ás, légterápiás készüléket és 
Ceragem ágyat készpénzért! 
Érdeklődni lehet: 06 (20) 529-
9861

Gyógypedikűrt-manikűrt válla lok, 
hívásra házhoz megyek. In gyen 
kiszállás. Tel: 06 (30) 242 9507

Ablakjavítás! www.ajtoablak-
doktor.hu 24 éve vállalom 
kedvező árakon ablakok, ajtók 
javítását, illesztését, zárak cse-
réjét, festését, üvegezését, szi-
getelését garanciával. Felmérés 
díjtalan! Horváth Ákos. Tel.: 06 
(70) 550-0269

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

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

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

Ajtó-, ablakjavítás! Mindenfaj-
ta kapcsolt gerébtokos, bukó-, 
nyíló-, tessauer ajtók és ablakok 
teljes körű és szakszerű javí-
tását és szi ge telését vállalom! 
Többéves, magas szintű szakmai 
tapasztalat tal, 1 év garanciával! 
06 (70) 590-1351

Almásy Katalin vásárol legma-
gasabb áron értékbecsléssel 
bútorokat, festményeket, órákat, 
dísztárgyakat, porcelánokat, 
szobrokat, kristálycsillárt, hang-
szert, varrógépet, könyveket, 
szőrmét, bizsukat, kitüntetést, 
régi pénzt, teljes hagyatékot, 
díjtalan kiszállással. Tel.: 06 (20) 
597-8280

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 kész-
pénzért gyűjtők, befektetők 
részére. Nemes Galéria 1024  
Szilágyi Erzsébet 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!

28

Erzsébet város 2018 . február 22.w w w.erzsebet varos .hu

H
ir

de
té

s


