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A kerületben a februári hónap a farsang, és egyben a tél búcsúztatásának jegyében telik. Az erzsébetvá-
rosi Nefelejcs utcai óvodában február 17-én ünnepelték a farsangot. A gyermekek énekeket, táncokat 
tanultak, álarcokat készítettek. Öröm volt nézni az izgatott csöppségeket, akik büszkén vonultak fel  
ötletesebbnél ötletesebb jelmezeikben. 
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Erzsébetváros Önkormányzatának 
kéthetente megjelenő, ingyenes lapja

Tájékoztató a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról 
A Fővárosi Közgyűlés 2012. januári ülésén megalkotta önkor-
mányzati rendeletét a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 
71/1999. (XII.30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról. 
A rendelet 6. § (8) bekezdése értelmében fővárosi díjkompen-
zációra egy lakásban kizárólag egy személy jogosult.  
A fővárosi díjkompenzációra jogosult vagy a 3. §-beli távhő-
szolgáltatási díjkompenzációt, vagy a 4. §-beli víz-, csatorna-, 
szemétszállítási díjkompenzációt veheti igénybe.
Az igénylőlapok 2012. január 30-tól adhatók le a kerületi 
önkormányzatoknál! 
Az ügyfelek a támogatás elszámolásával kapcsolatos esetleges 
kérdéseikkel:
1.  egyéb fűtés esetén a Díjbeszedő Holding Zrt. Támogatás-

kezelési Csoportjához fordulhatnak az alábbi címen  
és telefonszámon:
– 1119 Budapest, Vahot u. 8.
– tel.: 06 (1) 382-87-00/608, 712, 713
–  személyes ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 8:00–

16:00 óráig, pénteken: 8:00–14:00 óráig;
2.  távhőszolgáltatás esetén a FŐTÁV Zrt. Vevői folyószámla 

kezelő Csoportjához fordulhatnak, az alábbi címen és tele-
fonszámon:
– 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31., tel.: 06 40 200 108.

1.  Távhő-szolgáltatási 
díjkompenzációra

jogosult az a lakossági fogyasztó, díjfizető természetes személy,
–  aki a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. távhőszolgáltatása 

után közvetlenül vagy közvetetten díjfizetésre kötelezett, 
–  megfizeti az adott számla díjkompenzációval csökkentett 

összegét, és
–  családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 

haladja meg a 65 000 Ft/fő összeget, vagy
–  gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül neveli, 

vagy egyedül él, és havi nettó jövedelme nem haladja meg  
a 70 000 Ft/fő összeget.

A díjkompenzáció számlajóváírással valósul meg, amelynek 
havi összege családonként:
 május és december hónapokban 1500 Ft
 június–november hónapokban  500 Ft
 január–április hónapokban 3000 Ft

 A távhő-szolgáltatási díjkompenzáció összege 18 000 Ft/ház-
tartás/év

2.  Víz-, csatorna- és szemétszállítási 
díjkompenzációra

jogosult az a lakossági fogyasztó, illetve díjfizető természetes 
személy, aki a Fővárosi Vízművek Zrt., FCSM Zrt., FKF Zrt. 
szolgáltatásai után közvetlenül vagy közvetetten díjfizetésre 
kötelezett, 
a.  megfizeti az adott számla díjkompenzációval csökkentett 

összegét, és
b.  családjában van olyan személy, akinek az illetékes kerü-

leti önkormányzat vagy más illetékes szerv a kompenzáció 
iránti igénylése benyújtásának időpontjáig
– időskorúak járadékát, vagy
– rendszeres szociális segélyt, vagy
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, vagy
– rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, vagy
–  a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 

ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, illetve a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény alapján munkanélküli személyeknek járó egyéb 
rendszeres pénzbeli ellátást állapított meg, vagy aki

 – közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy
– igazoltan közhasznú, közcélú munkát végez, vagy

c.  családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg a 65 000 Ft/fő összeget,
–  gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül neveli, 

vagy egyedül él, és havi nettó jövedelme nem haladja meg 
a 70 000 Ft/fő összeget.

A díjkompenzáció számlajóváírás formájában valósul meg.
Ennek havi összege:
 vízszolgáltatás esetében: 350 Ft
 csatornaszolgáltatás esetében: 350 Ft
 szemétszállítási szolgáltatás esetében: 300 Ft

 A víz-, csatorna-, szemétszállítási díjkompenzáció összege: 
12 000 Ft/háztartás/év.

A díjkompenzáció az igénylés benyújtását követő hónaptól, 
de legkorábban 2012. márciustól – 2013. február hónapig jár.

Mesélő Muzsika
Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola 
kórusa lépett fel szombaton a Millenáris Teátrum 
színpadán. A Mesélő Muzsika sorozatban Bach és 
Händel művei mellett Telemann Az iskolamester 
című kantátája hangzott el. A MÁV Szimfoniku-
sokat Antal Mátyás vezényelte, az iskolamester 
szerepében Szvétek Lászlót, az operaház művészét 
hallhattuk-láthattuk. Az iskola kórusának kar-
igazgatója Hasznosi Judit volt. 

Egészség és jólét a munkahelyen!
2012. január 31-én az 
alsóerdősori iskolában 
az intézmény dolgozói 
számára egészségnapot 
szerveztek „Egészségünkre” 
projektcímmel. Az egész-
ségmegőrző nap keretében 
a dolgozók részt vehettek 
szívstressz- és talpnyomás 
mérésen. A programot az 
Egészség és Jólét a Munka-
helyen Program keretében 
rendezték meg.

Környezet védelmi 
program
Elkészült Erzsébetváros hét évre szóló környe-
zetvédelmi programja, amely rövid, közép- és 
hosszú távú feladatokat határoz meg a környe-
zetvédelem különböző területein.  A program 
célkitűzései között szerepel többek között a 
gépjárművek sebességkorlátozásával kisebb 
forgalmú utcák kialakítása, a zöldterületek 
mennyiségi és minőségi fejlesztése, továbbá 
a zajterhelés csökkentése érdekében a közúti 
forgalom mérséklése. A köztisztaság javítása cél-
jából az erzsébetvárosi „házhoz menő” Szelektív 
Hulladékgyűjtési Mintaprojekt fenntartása is 
kiemelt részét képezi a programnak, emellett sor 
kerül az Almássy téri kutyafuttató felújítására, 
valamint a Marek József utca és a Peterdy utca 
növényesítési beruházására. Az Erzsébetváros 
Környezetvédelmi Programjában megfogalma-
zottak teljesítése alapozhatja meg hosszú távon 
a kerület környezet-egészségügyi helyzetének 
jelentős javulását, ezért végrehajtását kiemelt 
fontosságúnak tekinti az önkormányzat vezetése.

Összefogás
Példás összefogással jól szervezett krí-
zisellátás valósult meg Erzsébetvárosban 
az utóbbi hetek időjárási körülményeire 
reagálva.

Összesen 430-an vették igénybe az 
elmúlt 16 napban a VII. kerületi 
önkormányzat krízisszállását, melyet a 
rendkívüli időjárási körülmények okán 
nyitott meg Erzsébetváros vezetése. Az 
önkormányzat civil és egyházi szerveze-
tekkel együttműködve 6400 tál meleg 
ételt, 13120 liter teát és 6400 kg kenyeret 
osztott ki a rászorulóknak. 

A hideg elleni védekezésben számos 
önkéntes, önkormányzati dolgozó, civil 
és egyházi személy, valamint a katasztró-
favédelem munkatársai is részt vállaltak, 
több mint 220 ember együttműködése 
biztosította a folyamatos ellátást. 

Felhívás
A Magonc Óvoda 20. születésnapja alkalmából találkozóra 
hívja/várja volt óvodásait 2012. március 22-én, csütörtökön 
16:00 órától! 
Ha tudsz zenélni, énekelni, verselni stb., szeretnénk, ha meg-
mutatnád a kicsiknek is! Kérjük, hogy részvételi szándékodat 
jelezd a magonc@magoncovoda.hu e-mail címen, vagy 
a 06 (1) 322-8041 telefonszámon március 5-ig. 

Figyelem!
Ajánlja fel adója 1%-át, elkészítjük adóbevallását! 
Tájékoztatjuk a kerületi lakosokat, hogy a Myrai Szent Miklós 
Keresztény Egyház szakképzett munkatársai 2012. február 15-től, 
május 20-ig díjtalanul elkészítik személyi jövedelemadó-bevallását!
Jelentkezni lehet a következő helyszíneken: Budapest VIII. Fiumei 
út 3. és Budapest XIV. Thököly út 44., valamint az info@myrai.hu 
e-mail címen, mindennap 8–16 óráig.
Érdeklődni lehet az ingyenesen hívható 06 80 204 977 zöld szá-
mon, valamint a www.myrai.hu weboldalon.



Hatékonyabb rendőri fellépés
A térfigyelő rendszer hatékonyabb mű kö dtetésének átszervezéséről, valamint a 
BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság támogatásáról döntött a képviselőtestület 
február 16-ai ülésén. Három kiemelt területen nyújt segítséget az önkormányzat a 
rendőrkapitányságnak.

A kerületi rendőrség jelenlegi szolgálatellátása bővül egy azonnali intézkedésre 
képes járőrszolgálattal, amely jelentősen növeli a lakosság biztonságérzetét, és 
erősíti a „látható rendőrség” koncepcióját. 

Bevezetik az „Egy járőr – egy gépkocsi” projektet, melynek keretében három 
gépkocsit biztonságtechnikai és informatikai eszközökkel szerelnek fel, és egy 
fővel szolgálatot teljesítenek a járőrök a kerületben. Ezáltal lehetővé válik, hogy 
egyszerre több helyen legyen rendőri jelenlét.

A rendőrkapitányság hatékony munkavégzését nemcsak a közterületeken 
végzett rendvédelmi intézkedések biztosítják, hanem jelentős szerep jut az irodai 
háttér-tevékenységek minőségi ellátásának is, ezért szükségessé vált a kapitány-
ság informatikai rendszerének cseréje is.
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Az izraeli nagykövet 
látogatása Erzsébetvárosban

Február 15-én Erzsébetvárosba látogatott őexc. Ilan Mor, Izrael állam Magyar-
országra akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, akit hivatalában 
fogadott Vattamány Zsolt polgármester. A tárgyaláson megállapodás született 
egy izraeli testvérvárosi kapcsolat kialakításáról, s ezen keresztül a kulturális 
együttműködés bővítéséről. A diplomáciai kapcsolatok kiszélesítése céljából a 
nagykövet izraeli látogatásra invitálta Vattamány Zsoltot. A látogatás különös 
jelentőségű, hiszen a VII. kerületben nagyszámú zsidó közösség él, s emellett 
a zsidó kultúra fontos emlékei, alkotásai is fellelhetőek Erzsébetvárosban. A 
világ második legnagyobb zsinagógája, a Dohány utcai zsinagóga is a kerület-
ben található. A jeles vendég az Erzsébetvárosi Televíziónak adott interjújában 
elmondta, hogy örömmel tölti el a VII. kerületi zsidónegyed megújulása és a 
zsidó közösség ő maga által is tapasztalt, példaértékű aktivitása.

„Szép Magyar Beszéd”

A Kertész utcai iskolában ren -
dezték meg a Nemzeti Erőfor-
rás Minisztérium és a Kazinczy-
díj Alapítványi Bizottsága által 
2011–2012. tanévre meghirde-
tett, Kazinczyról elnevezett 
„Szép Magyar Beszéd” versenyt 
az általános iskolák 5–8. 
évfolyamos tanulói számára. 
A nemes vetélkedő 2. forduló-
jára – amelyen Budapest VII. 
kerülete iskoláinak legjobbjai 
mérték össze tehetségüket – az 
intézményben került sor, 2012. 
február 7-én. A versenyen az 
5–6. és a 7–8. évfolyamos 
diákok külön korcsoportként 
indulhattak. Ők voltak azok, 
akik az iskolai 1. fordulókban  
a legméltóbbaknak bizonyul-
tak a kerületi versenyre. A zsűri 
tagjai Szakács Béla Kazinczy-
díjas tanár, Hubert Ildikó iro-
dalomtörténész és Madarasné 
Karácsony Ildikó logopédus 
voltak. A versenyzők teljesítmé-
nyének értékelésekor – mind az 

iskolai, mind a további fordu-
lókon – a következő szempon-
tokat vették/veszik figyelembe: 
szövegértés, szöveghűség, hang-
vé tel, hangképzés, hangsúlyo-
zás, szünettartás, természetes 
beszéd.

A 7–8. évfolyam I. és II.  
helyezettje a Kertész utcai 
iskola tanulója lett (I. helye-
zett: Schumicky Gréti, 8. b;  
II. helyezett: Bálint Dóra,  
8. b), ők jövőre is az iskolában 
folytatják tanulmányaikat.

Külön dicséretet kapott  
a zsűritől Hamrik Szabin 7. a 
osztályos tanuló. Mivel ez a 
versenyforma az ifjúság anya-
nyelvi nevelését, a beszédkul-
túra javítását szolgálja, nagy 
elismerés, hogy a 3. regionális 
fordulón, amelyet 2012. április 
12–14-én, Balatonbogláron 
rendeznek majd, éppen a 
Kertész utcai iskola tanulója, 
Schumicky Gréti képviselheti 
kerületünket. Úgy véljük, ez az 
eredmény is illusztrálja, milyen 
magas színvonalú magyar 
nyelv és irodalom, illetve színi 
tagozatos oktatás/képzés folyik 
a Kertész utcai iskolában. 
Reméljük, hogy a népszerű 
verseny tovább mélyíti tanu-
lóifjúságunkban az anyanyelv 
szeretetét, és körükben egyre 
több hívet szerez a szép magyar 
beszéd ügyének.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a Művelődési és Sport Iroda az 1076 
Budapest, Garay utca 5. szám alól az 
1073 Budapest, Erzsébet körút 6. szám, 
4. emelet 411– 416 szobáiba költözött.
Az iroda munkatársai az alábbi elérhe-
tőségeken továbbra is szíves rendelkezé-
sükre állnak:
Mernyei Erzsébet irodavezető: 462-3280
Huszka Éva kulturális és sport ügyintéző: 
462-3196
Klein Gábor Péter  tanügyi-gazdasági 
ügyintéző: 462-3262
Bódi Gábor civil, egyházügyi és kisebb-
ségi referens: 462-3227
Heiler Mária Magdolna titkárnő, ügy-
kezelő: 462-3172

Nincs ebadó  
és kommunális adó
Nem lesz lakossági tehernövekedés
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény értelmében 
az önkormányzatoknak lehetősége van úgynevezett 
vagyoni típusú és kommunális jellegű adók bevezetésére. 
A jogszabály adta lehetőség ellenére a mi önkormányzatunk 
kommunális és ebadót nem alkalmaz. Ezek a kötelezettségek 
valamennyi erzsébetvárosi családra többletterhet rónának, 
ezért Vattamány Zsolt polgármester kezdeményezésére 
a képviselőtestület úgy döntött, hogy nem vezeti be sem 
a kommunális adót, sem az ebrendészeti hozzájárulást. 
A fentieken túl szintén lehetőség lett volna automatikusan 
5%-kal megnövelni az önkormányzati lakbéreket, azonban 
polgármesterünk kezdeményezésére ezt sem érvényesítik.

„130 éves 
Erzsébetváros” 
sajtótájékoztató
Erzsébetváros az idén ünnepli fennállásának 130. évfordu-
lóját, melynek keretében egész évben kulturális események 
várják az érdeklődőket. Vattamány Zsolt polgármester az 
Erzsébet-év programjait bemutató sajtótájékoztatón hang-
súlyozta, hogy a 2012-es esztendő a megújulás éve lesz. 
Kiemelte, hogy az idén megindul a kerület fejlesztési terve, 
az Erzsébet-terv új szakasza, amelynek megvalósítása révén 
a közterek, az utcák és a közintézmények szebb arculatot 
kapnak, és szólt arról az örvendetes tényről, hogy a beru-
házásokat a lakossági terhek növelése nélkül fogják végre-
hajtani. A köztisztaság kérdésére is kitért, kiemelte, hogy ez 
évtől különösen nagy figyelmet fordítanak a közterület-fel-
ügyelettel együtt a szemeteléssel és a kutyapiszokkal kapcso-
latos szabálysértések szankcionálására. A sajtótájékoztatón 
a megjelentek értesültek két helyi kiadványról, az „Ezerarcú 
Erzsébetváros” és a „130 dolog, amit ne hagyj ki Erzsébetvá-
rosban” című könyvekről, amelyek a kerület nevezetességeit 
és kulturális örökségét mutatják be.Vattamány Zsolt polgármester és az izraeli nagykövet, őexc. Ilan Mor kézfogása

A hallgatókért,  
a tudásért, 
Érted!
avagy a Szolnoki Főiskola 
képzései Budapesten

A Szolnoki Főiskolán több, mint 30 éve 
folyik közgazdász képzés, jelenleg Szolnokon, 
Budapesten és Kiskunfélegyházán. Képzése-
inkre a gyakorlatorientált szemlélet jellemző, 
amely megnyilvánul a tantárgyi struktúrában, 
a szakmai gyakorlat rendszerében és a konzul-
tációk jellegében. Intézményünk a hallgatói 
igényekhez igazodva, valamint a 2012-ben 
induló közgazdászképzés finanszírozási 
nehézségeit támogatva, szeptembertől buda-
pesti viszonylatban is alacsony áron kínálja 
képzéseit. Budapest, Hernád utca 46 sz. alatti 
telephelyén 4 alapképzési szakon, várja  
a jelentkezőket. Meghirdetett alapképzéseink:

•	 Kereskedelem	és	marketing	
•	 Nemzetközi	gazdálkodás	
•	 Pénzügy	és	számvitel
•	 Turizmus-vendéglátás.

Képzéseink előnye az is, hogy munka mel-
lett is végezhetők, a konzultációkat levele ző 
tagozaton pénteken és szombaton, míg táv-
ok tatásban kizárólag szombaton szervezzük. 
A hallgatókat az interneten is elérhető, az ön-  
álló tanulást támogató tananyagok segítik. 

Minden érdeklődőt nagy tisztelettel 
várunk. Képzéseinkről, az oktatás szervezé-
séről bővebb információt a www.szolf.hu 
portálon találhatnak.

Megnyílt a Széchenyi Programiroda Budapesten
Cím: 1053 Budapest, Szép u. 2. I. emelet
9 tanácsadó várja az Új Széchenyi Terv iránt érdeklődőket.
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9–13 óráig. www.szechenyiprogramiroda.hu 

A projekt az Európai Unió 
támogatásával valósul meg.

SZP_hird_Budapest_96x67mm.indd   1 1/18/12   3:40 PM

Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármesterének sajtótájékoztatója
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Jelentős előrelépés 

Egy független elemző cég 2010 júniusában olyan projektet indított, mely 
összehasonlítja a 23 fővárosi kerület, valamint a megyei jogú városok 
önkormányzatainak munkáját, így képet ad a vizsgált települések 
helyzetéről. A 2010-ben elvégzett kutatás apropóját az önkormányzati 
választások adták, míg 2011-ben elsősorban azt vizsgálták, hogy egy 
év leforgása alatt hogyan változott az önkormányzatok helyzete.

Erzsébetváros kilenc helyet ugrott előre a listán

Önkormányzati rangsor (2011)
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 Önkormányzati rangsor (2010)
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Önkormányzatok 
transzparencia sorrendje (2010)
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Önkormányzati rangsor 

Jól mutatja az előrelépést az önkormányza-
tok abszolút sorrendje, amelyben 2010-ben a 
budapesti kerületek közül a 14. helyet kapta 
Erzsébetváros, ezzel szemben 2011-ben már 
az 5. hellyel büszkélkedhet. A grafikonok 
jól szemléltetik, hogy a budapesti kerületek 
hogyan szerepeltek az egymás közötti „verseny-

ben”. A rosszabbul szereplő önkormányzatok 
általában magas adósságállományuk miatt 
kerültek hátrább a listán. Erzsébetváros előre-
lépése annak tudható be, hogy működésének 
mérlege hiány helyett immár többletet mutat, 
mindemellett a csökkenő vagyonfelélés is hoz-
zásegítette a kerületet az előkelő 5. helyezéshez.

Működési többlet

A legnagyobb működési hiány Erzsébetvá-
rosban 2005 és 2008 között mutatkozott, 
ezekben az években volt a legmagasabb 
a vagyonértékesítés. 2006-ban például 
majdnem 2 milliárd forint működési 
hiánnyal zárt a költségvetés. 2010-ben 
következett be fordulópont, ekkor ugyanis 
majd negyedére csökkent a vagyonérté-
kesítés és az önkormányzati ingatlanel-

adás. Erzsébetváros vezetése folyamatosan 
csökkentette az önkormányzat működési 
hiányát, mi több, 2011 volt az első olyan 
esztendő, amelynek során az önkormány-
zat jelentős működési többlettel számol, 
ennek várható összege 300 millió forint 
felett alakul.

Forrás: Erzsébetváros Önkormányzat

Az önkormányzati 
működés  
átláthatóságának 
sorrendje

Erzsébetváros nemcsak  
az önkormányzati rangsor-
ban ugrott előre, hanem az 
önkormányzatok átlátható-
ságának sorrendjében is az 
élen jár. A vizsgálat eredmé-
nye azt mutatja, hogy egy 
önkormányzatnál mennyire 
volt bonyolult az adatokhoz 
való hozzáférés, elérhetőek 
voltak-e a közérdekű adatok, 
illetve az önkormányzatok 
mennyire voltak készsége-
sek az adatszolgáltatásban. 
A 2010-es felmérés alapján 
Erzsébetváros a 11. helyen 
állt, míg 2011-ben 100%-
os indexszel – a 20. és a 13. 
kerülettel holtversenyben  
– a maximumot nyújtotta  
az adatszolgáltatásban.

A gimnázium után továbbtanulók aránya

Kiváló eredményt értek el az erzsé-
betvárosi diákok a továbbtanulás 
terén, ugyanis a VII. ke rü letben  
a gimnáziumokból továbbtanulók 
aránya 100%-os lett 2011-ben.  
Az adatokból kitűnik, hogy a fővá-

rosi kerületek előnyben vannak 
más városokhoz képest, mivel a 
budapesti oktatási intézmények 
elérhetősége, felszereltsége, szín-
vonala, így a továbbtanulás esélyei 
is nagyobbak. A fejlődés oka vél-

hetően az, hogy a kerület vezetése 
elkötelezett az oktatási, nevelési 
intézmények fejlesztése terén, ezért 
az elmúlt évben sor került több 
iskola, óvoda felújítására, felszerelt-
ségének bővítésére is.

Az önkormányzati intézményfejlesztés

A felmérés arra is kitért, hogy tör-
téntek-e változások az intézmény-
fejlesztésben a tavalyi kutatáshoz 
képest. A VII. kerület a 2. helyen 
áll a budapesti kerületek között, 
vagyis lényegesen többet költött 

karbantartásra, felújításra, mint 
más települések. Az eredmény 
elérésében közrejátszik az Erzsé-
bet-terv komplex fejlesztési prog-
ram, amelynek keretében számos 
műemlék épületével megújult a 

Kazinczy utca, emellett az okta-
tási, egészségügyi és közrendvé-
delmi intézmények renoválására, 
felújítására is sor került.

Forrás: Magyar Progresszív Intézet

Önkormányzatok 
transzparencia sorrendje (2011)
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Működési hiány  
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rendelete alapján

2006. -1,926,530

2007. -896,021
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2009. -476,767

2010. -85,333

2011. +300 millió (várható többlet)
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Budapest első, adományokból létrejött gyermekbarát meghallgató-
szobáját adták át az Erzsébetvárosi Kerületi Rendőrkapitányságon 
február 14-én. Az eseményen Navracsics Tibor közigazgatási és 
igazságügyi miniszter és Vattamány Zsolt polgármester is jelen volt. 
A miniszter egyebek mellett a kerületnek a meghallgatóhelyiség 
létrehozása érdekében tanúsított együttműködését méltatta. 

«
Újabb lépés a gyermekbarát
 igazságszolgáltatásért 

Erzsébetváros első gyermekbarát meghallgató-
szobáját a kerület hagyományőrző rendezvénye, 
az Erzsébet-bál felajánlásaiból és saját forrásból, 
összesen egymillió forintból alakították ki. 

Navracsics Tibor a gyermekbarát igazságszol-
gáltatás évének nevezte az ideit, mert, mint 

hangsúlyozta, mind a jogszabályok, mind pedig 
az odafigyelés tekintetében nagyobb védelmet 
szeretnének biztosítani a gyermekáldozatoknak.  
A politikus arra emlékeztetett, hogy Magyar-

ország európai uniós elnöksége idején egyik fő 
célként jelölte meg olyan megoldások kidolgo-
zását az igazságügy területén, amelyek lehe-
tőség szerint a gyermekáldozatok, vagyis az 
áldozatok között is a legsérülékenyebb csoport 
számára javulást eredményeznek. „Ebből a 
szempontból az elnökség meglehetősen sikeres 

volt, a hazai szabályozás áttekintésekor azonban 
úgy találták: noha több mint 20 éve szerepel 
napirenden a gyermekek helyzetének jobbí-
tása, és a rendőrség jelentős lépéseket is tett, 

összességében a magyar jogszabályokra és 
az igazságszolgáltatás működésére talán az 
európai átlagnál kevésbé mondhatjuk, hogy 
gyermekbarát” – fogalmazott a miniszter. 
Hangsúlyozta: a megoldás nem állhat csak 
gyermekbarát meghallgatószobák hálóza-
tának kiépítéséből, létre kellett hozni egy 
olyan munkacsoportot is, amely a civil 
partnerekkel feltérképezi és elhárítja az aka-
dályokat. Navracsics úr elmondása szerint 
rendőr-főkapitányságonként legalább egy 
gyermekbarát meghallgatószoba kialakítása 
a cél, és reményei szerint minden megyében 
lesz ilyen szolgáltatás. 

Érdeklődésünkre, miszerint elegendő-e ennyi 
meghallgatószoba ahhoz, hogy látványos 

eredmény szülessen a gyermekek sérelmére 
elkövetett bűnözés visszaszorításának terüle-
tén, a miniszter azt mondta, hogy a megyén-
kénti egy szolgáltatás kezdetnek jó, de bízva a 
kerületek együttműködésében, akár sűrűb-
ben is kiépíthetnek ilyen szobákat.

„Amikor a megyénkénti egy szolgáltatást 
tervként kitűztük, csak állami szerepválla-
lásra gondoltunk. Azt látjuk mind a hetedik, 
mind az ötödik kerületek esetében, hogy az 
önkormányzat is az ügy mellé áll, és komoly 
anyagi támogatással segíti ezt a missziót” – 
mondta lapunknak Navracsics Tibor.

A miniszter, aki korábban maga is kerüle-
tünk lakója volt, úgy látja, hogy Erzsébet-
város szociális helyzetét az is nehezíti, hogy 
tipikusan belvárosi átutazó kerület, vagyis 
az itt élők egy része nem a hetedik kerület-
ben dolgozik, akik pedig itt végzik mun-
kájukat, máshol élnek. „Zöldben igen gyér, 
sűrűn lakott kerületről van szó, ahol gye-
reknek lenni is más egy kicsit, mint a város 
szellősebb részeiben. Ez okok miatt nehe-
zebb barátságosabbá tenni a gyermekek szá-
mára ezt a környéket. Történelmi adottságai 
miatt azonban igen nemes városrész Erzsé-
betváros, amely a közösségépítést is segíti. 
Abban bízom – és ennek már látom a jeleit 
–, hogy a hetedik kerület egyre tisztábbá, 
rendezettebbé és biztonságosabbá válik, és a 
gyerekek is egyre otthonosabban érzik majd 
itt magukat” – fogalmazott a politikus.  

Vattamány Zsolt az átadáson hangsúlyozta: 
a kerület önkormányzata mindent megtesz, 
hogy a bűncselekmények számának csök-
kentésével javítsa a közbiztonságot. Kilá-
tásba helyezte, hogy a hivatal, amelynek a 
helyi rendőrséggel tartott kapcsolatát jónak 
nevezte, nagy erőfeszítéseket tesz majd a 
közterület-felügyelet megerősítésére.

Mind a hetedik, mind az ötödik kerület esetében látható, 
hogy az önkormányzat is az ügy mellé áll, és komoly anyagi támogatással 

segíti a missziót.

A gyermekbarát meghallgatószoba az előkészületek alatt, és az átadást követően

A sajtótájékoztatón Dr. Tóth Tamás budapesti 
rendőrfőkapitány, Vattamány Zsolt, 
Erzsébetváros polgármestere, dr. Navracsics 
Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter 
és Szigeti János kerületi rendőrkapitány 
(balról-jobbra)

Dr. Navracsics Tibor közigazgatási  
és igazságügyi miniszter és Vattamány 
Zsolt polgármester az új gyermekbarát 
meghallgatószobában
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Noha a farsang a pogány Európa régi hagyományait őrzi, vagyis  
a tavaszvárás időszaka, az ünnepkör kezdő- és végpontját mégis  
a keresztény egyházi év két fontos időpontja, január 6.  
és húshagyókedd határozza meg. A profán ünnep így karácsony 
és húsvét közé került. A télűzés hagyományos rituáléja hazánkban 
a farsangi időszak végén a több napon át tartó busójárás. 

A farsang, amelynek jellegzetes eleme az 
alakoskodás, vagyis az álarcviselés, szerte 
a világon a bálok, a karneválok, a színes 
utcai forgatagok és a lakomák ideje. Az 
ókori szaturnáliákat és bacchanáliákat 
idéző ünnep a húsvét előtti negyvennapos 
böjtre való felkészülés – vízkereszttel kez-
dődő és húshagyókeddel záruló – időszaka. 
A kereszténység előtti időkből származó 
farsangi mulatságokat az „erkölcsös” 16. és 
17. században a „bujaságot szimbolizáló” 
szokásai miatt tiltották.

A tél és a tavasz küzdelmét jelképező, erede-
tileg pogány ünnepet – miután sikertelenül 

üldözte – végül a keresz-
tény egyház is 
elfogadta, de 
igyekezett saját ele-
meivel felruházni.

Az ókeresztények még január 6-án ünnepel-
ték Jézus születése napját. A kereszténység 
térhódításával a Megváltó születéséről való 
megemlékezés már összemosódott a téli 
napforduló és Mithrász ünnepével. Ezáltal 
felszabadult január 6., mint a karácsonyi 
szent napok záróakkordja, ami a háromki-
rályok ünnepe maradt, de hozzáfűztek még 
két további, Krisztushoz kötődő eseményt: 

A télűzés karneváli időszaka  

Jézus megkeresztelkedését a Jordán folyó-
ban (innen a vízkereszt elnevezés), vala-
mint a kánai menyegző napját, amelyen a 
Megváltó borrá változtatta a vizet. 

A farsang legizgalmasabb időszaka a far-
sangvasárnaptól (ennek népi elnevezései 
igen különbözőek: csonthagyóvasárnap, 
ötvenedvasárnap, sonkahagyó vasárnap stb.) 
húshagyókeddig tartó utolsó három nap, 
az úgynevezett „farsang farka”, amellyel 
végleg búcsút intünk a télnek. Hazánk-
ban – mivel a húsvéti böjt időszakában 

már tilos volt esküvőt tartani – a farsang 
hagyományosan a párválasztás időszaka is 
volt, fontos „egybekelési szezon”. Számos 
helyen a „farsangfarok” első napján tűzte 
kalapjára a házasulandó legény az általa 
kiválasztott lány bokrétáját. 

Az ünnepkör utolsó három napján 
rendezik meg a világ nagy karneváljait 
is: a brazilok a rióit, az olaszok a velen-
ceit, hazánkban pedig ilyenkor tartják a 
magyar farsangi néphagyomány legneve-
zetesebb eseményét, a mohácsi busójárást. 

A leglátványosabb karneválnak a velencei 
mondható, ahol ilyenkor a város apraja-
nagyja csónakra, bárkára, tutajra száll,  
és egész nap, illetve éjszaka azon tartóz-
kodik.

A bálozók, folyamatos zenekíséret mellett, 
a vízen ebédelnek és vacsoráznak.
A zsidók négy héttel a tavasz kezdetével 
beköszöntő Peszah ünnepe előtt a perzsa 
uralom alatt élt egykori közösségük meg-
menekülésére emlékeznek. Ezzel kapcso-
latosan az idők folyamán náluk is külön-

böző szokások honosodtak meg, ezek közé 
tartozik az álarc és a jelmez viselése.

A mohácsi busójárás a keresztény egyházi 
időponthoz kötődik, és minden évben a 
böjti időszak eleje (húshagyókedd) előtt 
hat nappal kezdődik. A rendezvényen az 
emberek azért bújnak ijesztő ruhákba, 
mert azt várják, hogy a tél megijed tőlük, 
és elszalad. Az ünneplés végén nyilváno-
san elégetik a telet szimbolizáló szalma-
bábut, s ezzel látványosan elűzik a hideg 
évszakot. 

«

A farsang legizgalmasabb időszaka a farsangvasárnaptól húshagyókeddig 
tartó utolsó három nap, az úgynevezett „farsang farka”.

A tél és a tavasz küzdelmét jelképező, eredetileg pogány ünnepet – miután 
sikertelenül üldözte – végül a keresztény egyház is elfogadta

A Nefelejcs 
utcai óvoda 
jelmezbálja

A Dob utcai óvoda farsangi bálja

A Brunszvik óvoda 
farsangi csoportképe
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Éjjel az omnibusz tetején…

„Egy csók ma nem tart oly sokáig, 
Oktogontól Krisztináig, 
…Honvágy emészt az omnicsek után.”

A már emlegetett Csókos asszony című 
operettben becézik omnicseknek a jó 
öreg omnibuszt. Mivel azonban egyikünk 
sem utazott rajta, elmondom, hogyan is 
kell elképzelnünk ezt az „ántivilágbéli” 
közlekedési eszközt. Sokféle változata volt, 
akadt közöttük zárt és nyitott, kereszt- és 
hosszüléses is. Egy járműre nagyjából 
15–20 ember fért fel. A kocsison kívül még 
egy kalauz is ténykedett rajta, bár néha 
mindkét feladatot a tulajdonos látta el. 

A kocsik meghatározott útvonalon jártak 
ugyan, végállomásuk is volt, de a mai 

„második megálló”

A pest-budai tömegközlekedés kezdetei

Bóka B. László

érte lemben vett megállókat nem alakítot-
tak ki hozzájuk, egyszerűen csak le kellett 
inteni őket, ha valaki fel akart rájuk 
szállni, leszálláskor pedig a kocsisnak 
kellett szólni. Az első omnibusz útvona-
lak a kedvelt kirándulóhelyeket célozták 
meg, de később hoztak létre más járatokat 
is. A polgárok hamar megkedvelték az 
új közlekedési lehetőséget, éltek is vele, 
és az újsághírek elég hamar zsúfoltságról 
panaszkodtak. 

A növekvő igények miatt próbálkoztak 
eme letes kocsikkal is. Egy korabeli 

be dek ker így írt az új járműről: „A társa-
sági kocsi. A pesti Városliget bérlője, 
Kratochwill úr 1832. július 1-től három 
ilyen kocsival lepett meg bennünket, 
melyek nemcsak elegánsak voltak, hanem 
helyáraik jutányossága miatt is ajánlhatók 
az idegennek. Egy hely ára 6 krajcár.  
A kocsik minden órában indulnak, most 
még csak a Városligetig és vissza közle-
kednek, várakozó helyük a Lipótvárosi 
Tőzsde dépület (a mai Széchenyi tér déli 
oldala) előtt van.” Az omnibusz már 

„szabályos” városi tömegközlekedési 
eszköz volt, hiszen jegyet kellett rá 
váltani, és meghatározott menetrend 
szerint közlekedett. A szállítást szinte 
kizárólag magánvállalkozók végezték. 

Közben Pest és Buda egyre terebélyese-
dett, ezzel együtt nőttek a távolságok, 
és gyara po dott a lakosság száma is. 

A fejlődés nek köszönhetően, mivel az 
emberek már naponta jártak munkába, 
növekvő tömegeket kellett egyik helyről 
a másikra eljuttatni. Elkészült a két nagy 
pályaudvar (a Keleti és a Nyugati), és 
modern útvonalak (Andrássy út, Nagy-
körút) épültek ki. Miközben életrevaló 
vendéglősünk saját omnibuszán szál-
lítgatta leendő vendégeit, így vetve el a 
majdani hazai tömegközle ke dés magját, 
New York egyet előrelépett, és 1832-ben 
létrehozta a lóvasutat, amely Európában 

csak tizenkét évvel később, 1854-ben, 
Párizsban indult el először. Az 1866-os 
pest-budai csak a hatodik volt az öreg 
kontinensen. Igaz, hogy már 1852-ben 
engedélyt kértek rá, de a terv akkor még 
meghiúsult. 

A lóvasút alig különbözött az omnibusz-
tól, hiszen azt is lovak húzták, de ponto-

sabb volt, és – elsősorban azért, mivel  
a síneken gördülő kocsik nem ráztak  
– kényelmesebb is. Az első lóvasút vonala  
a mai Kálvin térről indult, és a Váci 
úton át Újpestre haladt. Tulajdonosa, a 
Pesti Közúti Vaspálya Társaság (PKTV) 
további engedélyért folyamodott, így  
– miután „szabad utat kapott” – 1868-
ban az akkor még nem létező Erzsébet-
város területén is megindította a közleke-
dést a Károly körút, Astoria, Rákóczi út,  
Rottenbiller utca, Damjanich utca útvo-

nalon a Városligetbe. A különféle, több 
mint 30 kilométer hosszú lóvasúti vona-
lak az 1870-es évek végén már több mint  
7 millió utast szállítottak. 

Bár az új jármű határozottan sikeres volt, 
vele párhuzamosan az omnibusz intézmé-
nye is működött. Még a századfordulón 
is közel 130 kocsija járta a főváros utcáit. 

Gyorsan zsúfoltak lettek 
az omnibuszok

A lóvasút kényelmes volt, legfőképpen pedig nem rázott

Háttérben még a lóvasút, de már fektetik a villamosvágányokat (1890 körül)

Lóvasút és villamos randevúja (1897 körül)

18
90

Köszönet a képekért a 
Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár Budapest 
Gyűjteményének
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Lapunk megjelenésével egyidőben zárul le a felsőoktatási 
intézményekbe való jelentkezés határideje. Megnéztük, hogy 
Erzsébetvárosból milyen számban kerültek be az egyetemekre 
vagy főiskolákra a diákok. Utánajártunk, hogy a VII. kerület 
középiskoláiban mitől függ a sikeres felvételizők száma. 

«
Sikeres felvételizők
 Erzsébetvárosból

Ha a legutóbbi hat év számadatait áttekintjük, vagyis amióta hazánkban is 
bevezették az Európa-szerte használatos bolognai rendszert, az alap- és mes-
terképzésre való tagolódás, az Educatio Társadalmi és Szolgáltató Nonprofit 
Kft. adatait vizsgálva megállapítható, hogy a fővárosban ebben az időszakban 
a tanulók/jelentkezők 69–81%-át vették fel valamilyen felsőoktatási intéz-
ménybe. A VII. kerületben az arány nagyjából ugyanez. 

A jó eredményhez kiváló tanárok  
és diákok kellenek

„Évek óta 80% körüli felvételi arányt 
produkálunk. Célunk az, hogy diák jaink 
korszerű képesítést adó egyetemekre 
jelentkezzenek, és olyan diplomát sze-
rezzenek, amellyel a munkaerőpiacon el 
tudnak helyezkedni” – mondta Vigváriné 
Molnár Vera, a Madách Imre Gimná-
zium igazgatóhelyettese. „A gyerekek 
– elsősorban pedagógusi ráhatás ered-
ményeképpen – felismerték, mely szakok 
ténylegesen azok, amelyek elvégzésével 
versenyképes helyzetbe kerülhetnek az 
egyetem elvégzése után. Tavaly már egyre 
többen választották tanulóink közül a 
gazdasági és reálszakokat sikerrel, pedig 
alapvetően humán beállítottságú gim-
náziumnak tartanak bennünket” – tette 
hozzá. 

A pedagógus azt is elárulta, hogy ők 
viszonylag könnyű helyzetben vannak, 
mivel évente körülbelül 800–900 diák 
jelentkezik intézményükbe, és közülük kell 
kiválogatni azt a maximum 140 jó képes-
ségű diákot, akikkel foglalkozhatnak. 

,,Sikereinket nemcsak a felvételi mutatók, 
hanem OKTV-eredményeink is megala-
pozták” – mondta az igazgatóhelyettes.

Elitképzés vagy tehetséggondozás?

A Fasori Evangélikus Gimnáziumban is 
sokat tesznek azért, hogy minél több diák-
juk járhasson főiskolára, egyetemre. Dr. 
Roncz Béla, a gimnázium igazgatója nem 
irigyli a mai tizenéveseket. Szerinte jóval 
több feladatuk és tanulnivalójuk van, mint 
a régi diákoknak volt, de akik nagyon 
komolyan vesznek minden tanári és szülői 

intelmet, azoknak meglesz a jutalmuk. 
,,Igyekszünk a követelményeknek meg-
felelni, hiszen intézményünk tradíciói 
ezt megkövetelik. Körülbelül 60 tanórán 
kívüli foglalkozást szerveztünk diákjaink 
számára. Nyitunk olyan speciális nyelvek 
felé, mint a japán, a kínai és az orosz, tar-
tunk érettségi előkészítőket, vannak közös 
külföldi programjaink olasz, svéd és német 
testvérintézményeinkkel, természettudo-
mányi tábort is készülünk szervezni, de 
ami a legfontosabb, a lassabban, nehezeb-
ben haladókat is igyekszünk felzárkóz-
tatni” – mondta a gimnázium igazgatója. 

Ami a statisztikából kimaradt

A kerületi iskolákból szép számmal jelent-
keznek a diákok OKJ-s vagy felsőfokú 
szakképzést nyújtó intézményekbe is, ame-
lyek helyes megválasztásával kedvezőbb 
helyzetbe kerülhetnek a munkaerőpiacon 
azokkal szemben, akik a mostanában 
felkapott „slágerszakokra” jelentkeznek 
valamelyik egyetemen. Az erzsébetvárosi 
oktatási intézmények különórákkal, előké-
szítőkkel és más egyéb különböző tanórán 
kívüli foglalkozásokkal igyekeznek előse-
gíteni, hogy növendékeik helyt álljanak.

Az Erzsébetvárosból jelentkezők és felvettek aránya 
(Forrás: Educatio Társadalmi és Szolgáltató Non-
profit Kft.)

Év Jelentkezők Felvettek

2006 1024 728

2007 982 693

2008 953 754

2009 1128 780

2010 1353 886

2011 1244 856

A felsőoktatási intézményekbe való jelent-kezés határideje február 24-e.  Az Oktatási Hivatal és az egyetemek, főiskolák előrelát-hatólag 2012. július 24-én hirdetik ki   a ponthatárokat, és ekkor hozzák meg az úgynevezett besorolási döntést, amelynek alapján kiderül, hogy ki melyik intézménybe jutott be.

Tudósok, művészek és sportolók is pallérozódtak a Madáchban

A 106 éves falak között Nobel-díjasok is tanultak
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A Bharata Kultúrtér létrehozói 
előadásokkal, koncertekkel, tánc- 
és jógaoktatással az autentikus, 
klasszikus indiai kultúrát kívánják 
még szélesebb körben elterjeszteni.
«
A helyiség neve beszédes név. A „bharata” több 
jelentésű kifejezés, hiszen egyfelől jelenti azt, „aki 
világosságban, tudásban él”, másrészt India hindi 
nevét fedi. Ha a szót részeire bontjuk, a művészet-
ben újabb értelmezését kapjuk meg, s máris megtud-
juk, mit is kíván megmutatni a kultúrtér: a „bha” 
az érzelmeket, a „ra” a zenét, a „ta” pedig a ritmust 
jelenti. Barna Györgyi, az intézmény kommuniká-
ciós munkatársa elárulta, a hely megálmodója, Leve-
les Zoltán hindu szerzetes igyekezett hazánk indiai 
kultúrával foglalkozó legelismertebb szakembereit 
és művészeit maga köré gyűjteni, hogy minél többet 
tudjanak India fent nevezett évezredes értékeiből a 
köztudatba építeni. Bittner Meenakshi Dóra bharata 
natyam táncművész például művészeti vezetőként 
van jelen, Túri Virág Réka odisszi táncművész egy-
szerre fellép és oktat, Tóth Szabolcs szitárművész 
zenél és zenéről előad, Sonnerwith Péter és Kókai 
Szilvia pedig a tradicionális jóga és az ájurvédikus 
masszázs rejtelmeibe vezeti be az érdeklődőket. 
A Bharata szervezői a klasszikus indiai koncertek 
mellett világzenei programokkal és zenei, illetve 
tánc workshopokkal is várják a látogatókat.

Egy maroknyi 
 India 

Farsangi finomságok
Farsang időszaka vízkereszttel, január hatodikával kezdődik, és egészen 
a húsvétvasárnapot megelőző negyven napos böjt első napjáig tart. 
Két, erre az időszakra jellemző ételt mutatunk be.«

Az élesztőből a cukorral, egy kevés liszttel és négy 
evőkanál langyos tejjel kovászt készítünk. A tál 
közepére – amelyben a fánk készül – helyezzük 
a kovászt, köré a lisztet. Betakarjuk, és langyos 
helyre tesszük, amíg meg nem kel. A tojássárgáját 
elkeverjük a sóval, és a liszthez öntjük, hozzáadjuk 
az olvasztott vajat, valamint a maradék felfor-
ralt, kihűtött tejet. Addig verjük, amíg hólyagos 
nem lesz (ilyenkor már elválik a kanáltól), majd 
betakarva meleg helyen kelesztjük. Végül lisztezett 
deszkára borítjuk, és ujjnyi vastagságúra nyújt-
juk. Ezt követően letakarjuk, és hagyjuk tovább 
kelni, majd kiszaggatjuk, és forró olajban 
kisütjük (először fedő alatt, majd a megfordí-
tás után már fedő nélkül). A fánkokról szal-
véta segítségével felitatjuk az olajat, majd 
meghintjük vaníliás cukorral, és barackíz-
zel kínáljuk.

Farsangi fánk

Hozzávalók:
38 dkg liszt,4 dkg élesztő,

6 tojássárgája,
7 dkg vaj,8-9 evőkanál tej,

1 evőkanál cukor,
1 kávéskanál rum,

negyed citrom 
reszelt héja,egy csipetnyi só,

olaj,
vaníliás cukor

és barackíz.

Ízes élet

Erzsébet város 2012. február 9. 

Bharata Kultúrtér

Almássy tér  – Tivadar utca 3.

www.bharata.hu
Ez itt a „ta”, vagyis a ritmusA mintázat rögtön elárulja, hová is érkeztünk

Farsangi  
süni süti

A tojásfehérjét kemény 
habbá verjük, hozzá-
adunk 10 dkg cukrot 
és a lisztet. A tojássár-
gáját 10 dkg cukor-

ral, rummal, vaníliás cukorral és a csipetnyi 
sóval habosra keverjük, és beleöntjük a felvert 

tojáshabba. Kivajazott tepsiben 175 fokon, 
45 percig sütjük. Ha kihűlt, keresztben és 
vízszintesen kettévágjuk a tésztát, hogy négy 
lapot kapjunk. A vajat krémesre keverjük egy 
csipet sóval, a 4 tojássárgájával, a kakaóval 
és a porcukorral. A négy lapot a krém 3/4 
részével megkenve összeillesztjük, mintha 

torta lenne. Levágunk belőle annyit, hogy úgy 
nézzen ki, mint egy félgömb. Ez lesz a süni for-

mánk. Bekenjük a maradék csokikrémmel,  
és teleszurkáljuk a csíkokra vágott manduladara-

bokkal, majd leöntjük gőz fölött felolvasztott torta-
bevonóval. Amikor a „mandulatüskéket” bevonja  

a csoki, már biztosan felismerhető lesz a süni.

Hozzávalók:

a tésztához:

4 tojás,  

20 dkg cukor, 

3 evőkanál rum,  

1 cs. vaníliás cukor,  

egy csipetnyi só,  

20 dkg liszt,

a krémhez:

4 tojássárgája,  

15 dkg margarin,  

3 evőkanál kakaó,  

3 evőkanál porcukor,  

5 dkg szeletelt mandula, 

csíkokra vágva,  

10 dkg tortabevonó.
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Rendőrségi hírek
A BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítő 
kollégák az elmúlt hónapban összesen 50 személyt fogtak el, 
31 főt különböző bűncselekmények elkövetése miatt, 
19 főt pedig hatályos körözés alapján.

«

Ezenkívül előállítottak 104 személyt, közülük 
6 főt bűncselekmény elkövetésének gyanújával. 
Szabálysértés miatt 152 alkalommal tettek 
feljelentést a kapitányság kollégái. Tájékoztatjuk 
Önöket, hogy a rendőrkapitányság nyomozói 
és egyenruhásai rövid időn belül több 
olyan elkövetőt azonosítottak és fogtak el, 
akik a lakosság biztonságérzetét komolyan 
veszélyeztető bűncselekményeket követtek el.

A lakosság segítségét kérjük a következő 
ügyek felderítése érdekében:

Ismeretlen tettes 2012. január 19-én 
a Budapest, VII. kerület Erzsébet 
krt. 44–46. szám alatt található 
fodrászüzlet pultjáról eltulajdonított 
egy Nokia mobiltelefont. 

Ismeretlen tettesek 2012. január 
22-én a Budapest, VII. kerület 
Dohány u. 47. szám alatt található 
élelmiszerüzlet raktárából kész-
pénzt és cigarettát tulajdonítottak el 
45 000 Ft értékben. 

Ismeretlen tettes 2012. január 
20-án a Budapest, VII. kerület 
Kazinczy utcában működő bárban 
eltulajdonította az egyik vendég 
táskáját, benne egy Nokia mobilte-
lefonnal és egyéb értékekkel. 

Ismeretlen tettes még 2011. nyarán 
betört a Budapest, VII. kerület 
Rejtő Jenő utca egyik lakásába, és 
onnan arany ékszereket és egy fest-
ményt tulajdonított el. 

A mellékelt fényképen a kb. 
50x70 cm-es olajfestmény látható.

A nyolc-tízévesesek kupája az első napon 
selejtezőkkel indult, péntekre már csak 
a négy legjobb együttes maradt verseny-
ben. Az alakulatok kétszer hat perces 
mérkőzéseken küzdöttek meg a külön-
böző színű érmekért és a végső győztes-
nek járó serlegért. Mindegyik csapat más 
színű Baross-mezben lépett pályára. 

Az elődöntőbe jutott négy gárda közül 
a Vörös Ördögök csapata nagy küzde-
lemben 3-2-re verte meg az Intert, a 
másik ágon pedig a Győztesek együttese 
– nevével ellentétben – 6-3-ra kikapott 
a Reáltól. A döntőben a Vörös Ördö-
gök játékosai 5-0-ra simán megverték a 
láthatóan elbizakodott Reálosokat, míg 
a bronzmeccsen a Győztesek tagjai már 
valóban nyertesekké váltak: 2-1-re verték 
az előző körben nagyot csalódott 
Intereseket. Az eredményhirdetés 
során érmek és kupa lett a baj-
nok és a dobogósok jutalma, a 
negyedik és a további helyezet-
tek pedig oklevelet kaptak.

Sportélet a kerületben
A Baross Gábor Általános Iskola tanulói február 9-én és 10-én  
a hagyományos Farsangi Kupán vehettek részt. Ezúttal nem osztályok 
küzdöttek meg egymással, hanem a gyerekek egymás közül választottak 
korosztályukon belül, így nyolc csapat versenghetett.
«

Ismeretlen tettesek 2012. január 24-én 
a Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 
2. szám alatt található sörözőből eltu-
lajdonították az egyik vendég laptopját. 

Ismeretlen tettes 2012. január 31-én 
a Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 
53. szám alatt található kávézóban 
eltulajdonította az egyik vendég mobil-
telefonját. 

Ugyancsak az előbb említett kávézó-
ban tulajdonította el ismeretlen tettes 
2012. február 1-jén az egyik vendég 
mobiltelefonját.

Ismeretlen tettes 2011. december 
22-én betört a Nefelejcs utca egyik 
lakóházában lévő lakásba, és onnan 
különféle Zsolnay porcelánokat és 
érméket tulajdonított el.

A sértett fényképeket bocsátott a 
rendelkezésünkre az eltulajdonított 
értékek egy részéről.

Kérjük a lakosságot, hogy aki érdemi informá-
cióval rendelkezik a bemutatott képeken látható 
személyről vagy tárgyakról, hívja a rendőrséget.

Értesítési telefonszámok: 

„Telefontanú” zöldszám: 

06-80-555-111 107 

vagy 112
Farsangi Kupa végeredmény1. Vörös Ördögök2.

Real3. Győztesek4.
Inter
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AjánlóAj
án

ló

Erzsébetvárosi kulturális ajánló
Ajánló

Február

27. hétfő
¡ 9:00–11:30
Afázia Klub – csoportos logopédia 
stroke-os betegeknek
¡ 16:00–18:00
Az ezüst Hárs egyesület összejövetele

28. kedd
¡ 15:00–17:00
Puszták és lápok – A Dinnyési Fertő 
(vetítéssel egybekötött előadás)
Előadó: Botfalvai Zsolt. A Természet- és 
Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület 
rendezvénye. A belépés díjtalan.
¡ 16:45–22:00
Sirály Sakk Klub – gyermekeknek, 
felnőtteknek
¡ 17:00–19:00
Az erzsébetvárosiak Klubjának nyílt 
összejövetele

29. szerda
¡ 14:00–19:00
Afázia Klub – beszédterápiás 
rehabilitáció stroke-os betegeknek
¡ 17:30–
Színek és évek – Színek és regények – 
Szentiday Klára vallomása regényéről 
és néhány szó a színek elméletéről. 
Házigazda: Farkas Kati. A Művészetba-
rátok Egyesületének rendezvénye

MárciuS

1. csütörtök
¡ 15:00–19:00
Nosztalgiatánc – A zenét szolgáltatja: 
Diós Péter

2. péntek
¡ 17:00–19:00
A Schweitzer Kör összejövetele
¡ 17:00–20:00
Villámrandi – táncos ismerkedési 
est, beszélgetés fogyatékkal élők 
számára. Az Értelmi Fogyatékosok 
Fővárosi Érdekvédelmi 
Egyesületének rendezvénye

3. szombat
¡ 15:00–17:00
A csend Fényei klub összejövetele 
hallássérülteknek

5. hétfő
¡ 9:00–11:30
Afázia Klub – csoportos logopédia 
stroke-os betegeknek
¡ 16:00–18:00
A budapesti Mozgássérültek egyesü
lete Vii. kerületi csoportjának össze
jövetele

6. kedd
¡ 14:30–16:00
A „Kis Szeretet Közösség” 15 éve 
képekben – zarándokutak és lelki 
napok (vetítéses előadás). Előadó: 
Regius Ottó, a dr. Hun Nándor 
Egyesület előadássorozata.  
A belépés díjtalan!
¡ 16:45–22:00
Sirály Sakk Klub – gyermekeknek, 
felnőtteknek
¡ 17:00–19:00
Az erzsébetvárosiak Klubjának nyílt 
összejövetele

7. szerda
¡ 14:00–19:00
Afázia Klub –beszédterápiás 
rehabilitáció stroke-os betegeknek

¡ 17:30–
Tárkányi Imre költő szerzői estje
Közreműködik: Hegedűs Valér 
 zongo raművész, Pető József 
operaénekes, Király Lajos, Regényi 
Ildikó és Stan csics Erzsébet, 
a Krúdy Irodalmi Kör tagjai. A 
Művészetbarátok Egye süle tének 
rendezvénye. 
A belépés díjtalan!

¡ 18:00–20:00
Változik a rendszer – változik a 
protokoll? – Az Antall József baráti 
Társaság Modell és valóság című 
előadássorozata
Előadó: Görög Ibolya protokoll 
szaktanácsadó, a Miniszterelnöki 
Hivatal protokollfőnöke (1987–1999)
A belépés díjtalan.

8.csütörtök
¡ 15:00–19:00
Nosztalgiatánc – A zenét szolgáltatja: 
Diós Péter

Az Erzsébetvárosi Közösségi Ház 
2012. február–március havi programjai

1077 Budapest, Wesselényi u. 17.
Telefon: 413-3550 • e-mail: kozhaz@kozhaz.hu • www.kozhaz.hu

KIÁLLÍTÁS

KErTéSz29 GALérIA
Budapest VII. ker., Kertész u. 29. 
www.kertesz29.hu

2012. február 4. – március 2. 
Februári Tárlat – öt festőművész 
kiállítása

BúTorSzALon EGyETEMI KLuB
Budapest VII. ker., Erzsébet krt. 40–42. 
(bejárat: Dob u. 65.)
Tel.: +36 (70) 456-3488
E-mail: selyemut.intezet@gmail.com
Nyitva: Sze–Szo: 16–04h, V–K: a prog-
ramoktól függően.

2011. november 10. – 2012. május 10. 
Színes színtest – Kalmár Benedek 
kiállítása

FéSzEK MűvéSzKLuB
Budapest VII. ker., Kertész u. 36.
Tel.: 06 (1) 342-6548
www.feszek-muveszklub.hu
Nyitva: H–P: 14–19h

2012. február 8. – március 2. 
Láthatónak és láthatatlannak – Szűcs 
zsuzsanna keramikusművész kiállí-
tása (Herman Terem)

2012. február 15. – március 9. 
Lévai nóra textilművész kiállítása 
(Galéria)

FoGASHÁz
Budapest VII. ker., Akácfa u. 51.
e-mail: info@koho.hu
www.fogashaz.hu

2012. február 2. – február 29. 
Kettőperegy – Baranyi Andrea kiállí-
tása

2012. február 14. – március 13. 
odoo projekt kiállítás (Lomography 
Bolt és Galéria)

KonCErT

LAdó CAFÉ
Budapest VII. ker., Dohány u. 50.
Tel.: +36 (70) 350-3929
www.ladocafe.hu

HoT JAzz BAnD koncert
2012. február 29. (szerda)

TÁnCEST éLŐzEnévEL 
színpadon a Womanoid Jazz Band
2012. február 24. (péntek)  
2012. február 25. szombat

MICHELLEr MyrTILL koncert
2012. február 28. (kedd) 

MILonGA: Tangó est  
Szeghalmi Endrével
2012. február 23. (csütörtök)

SzÍnHÁzAJÁnLÓ

rS9 SzÍnHÁz 
Cím: Budapest VII. ker., 
Rumbach S. u. 9.
Tel.: 1/269-6610
E-mail: rs9sz@t-online.hu
URL: www.rs9.hu

2012. február 24. – 19:00 
Hétórai tea 
(a Főnix Színház – bemutató előadása)

2012. március 3. szombat – 19:00 
Eve Ensler: A vagina monológok 
(az Ú.T. Csoport előadása)

2012. március 6. kedd – 14:30  
MESEvArÁzS 
(összművészeti kurzus gyermekeknek 
Veres Dóra vezetésével, előzetes beje-
lentkezés: 06 (1) 269-6610)

2012. március 8. csütörtök – 19:00   
Marsha norman: Jóccakát anya 
(az Ú.T. Csoport előadása)

Az Erzsébetvárosi Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség 
szeretettel meghívja Önt és családját 

„A kommunizmus áldozatainak emléknapja 
Erzsébetvárosban”

 
című rendezvényére, 

amelyet 2012. február 25-én tartanak 10:00–17:30-ig  
a Rózsák tere 1. szám alatt.  

A belépés mindenki számára ingyenes.

„Kazinczy esték – a tudomány és kultúra 
utcájában” 

az ELTE PPK és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata a Kultúra utcája projekt keretében

2012. február 21-én 17 órai kezdettel az ELTE PPK  
(Kazinczy utca 23–27.) földszint 4-es termében ismeret-
terjesztő előadást rendez

„Élethosszig tartó tanulás: 21. századi oktatási paradigma 
vagy múló divat?” címmel.

Előadó: Halász Gábor egyetemi tanár

Az előadás az élethosszig tartó tanulás tartalmának válto-
zásairól szól. Többek között arra a kérdésre keresi a választ, 
vajon e fogalom valóban – ahogy azt sokan állítják – az okta-
tási rendszerek fejlődésének és az oktatásról való gondolko-
dásnak a 21. századra jellemző új paradigmáját takarja, vagy 
csupán múló szakmai és szakpolitikai „divatról”, a szakmai 
közbeszéd időszakos jelenségéről van-e szó. Arról is beszél 
majd az előadó, hogyan alakul a fogalom tartalma azokban 
az országokban, amelyek az élethosszig tartó tanulás gondo-
latát megpróbálják az ágazati szakpolitikai gyakorlatban is 
követni, és amelyek ennek nyomán a gyakorlati megvalósí-
tás konkrét kihívásaival is szembesülnek.

Az előadássorozat célja „Az élethosszig tartó tanulás társa-
dalmi folyamatai és biopszichoszociális háttere” c. kutató-
egyetemi TÁMOP projekt kutatási eredményeinek megismer-
tetése a kerület lakosságával, a középiskolás és egyetemi 
diáksággal.

A belépés ingyenes, de előzetes online regisztráció szüksé-
ges a következő e-mail címen: kommunikacio@ppk.elte.hu
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ApróhirdetésRe
jt
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ny

Előző számunk keresztrejtvény 
megfejtésének nyertese

Csorba Ilona 
(ilonacsorba@freemail.hu)

Rejtvény Fejtse meg rejtvényünket, 
és a megfejtést küldje be 
szerkesztőségünkbe! 

Címünk: 
1077 Budapest, Wesselényi u. 17. 
(Ezen a címen vehető át 
a nyeremény is.)

Következő beküldési határidő: 
2012. február 29.
 
Előző keresztrejtvényünk 
 megfejtése: 

„Czigler Győző”

Tegye próbára tudását és ügyességét, fejtse meg 
rejtvényeinket! A helyes megfejtést beküldők 
között könyvcsomagokat sorsolunk ki.

A könyvnyeremény

Garay Zsuzsanna  
Találkozások 

című könyve

www.garayzsuzsanna.hu

«

SzoLG ÁLTATÁ S

Közös képviselet, társasház-
kezelés és könyvelés felsőfo-
kon. Profi kintlevőségkezelés, 
24 órás elérhetőség a 7. kerü-
letben. Flamingó Kft.  
Tel.: 06(30)687-8747,  
e-mail: info@tarsashazak.com,  
www.tarsashazak.com

Gázkészülék javító! HÉRA 
gázégők, konvektorok, 
tűzhelyek, FÉG vízmelegítők 
javítása, karbantartása.  
Tel.: 06(1)220-9765, 
06(20)432-5598, Bán László

vízszerelés, csapok, szifo-
nok, WC-csészék, WC-tartá-
lyok cseréje, javítása. Mosó-, 
mosogatógépek bekötése.  
Tel.: 06(30)447-3603

villanyszerelés, gyorsszolgá-
lat, bojlerjavítás kiszállási díj 
nélkül. Tel.: 06(20)9393-799

Tévéjavítás 1 napon belül, 
a helyszínen garanciával! 
Telefon: 06(20)542-35-29

A vII. kerületben asztalos 
vállal ajtó- és ablakjavítást, 
szigetelést, zárcserét, bútor-
gyártást. Díjtalan kiszállás! 
Kiss Ernő: 06(30)447-4853

vízóraszerelés és ügyintézés. 
Egyéb vízszerelési munkák. 
Tel.: 06(1)251-4912

Fürdőszobák, konyhák fel-
újítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kőművesmunkák! 
Vízóraszerelés ügyintézéssel! 
Tel.: 06(20)961-6153,  
www.mesterur.hu

Festés, mázolás, tapétázás 
megbízható szakemberekkel, 
garanciával, kisebb asztalos-
munkák. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény. Tel.: 06(1)352-
0188, 06(30)906-8696

zárlakatos gyorsszolgálat! 
Zárnyitás, zárszerelés, rács -
ké szítés, galériakészítés, 
egyéb lakatosmunkák. Tel.: 
06(30)299-1211,  
www.racskeszites.hu

EGy éB

Antikváriumunk készpénzért 
vásárol jó állapotú könyveket, 
könyvhagyatékot. Díjmentes 
kiszállás. Tel./fax: 06(20)916-
5766, 06(1)352-7470

Fiatal pár eltartás, életjáradék 
keretében idős hölgy vagy úr 
orvoshoz szállítását, továbbá 
bevásárlást, takarítást és 
minden ház körüli munka 
elvégzését vállalja. Tel.: 
06(70)947-6435

A nagydiófa 17-ben zárt par-
kolóhelyek kiadók 15 000 Ft/hó 
áron. Tel.: 06(30)299-5645

Eladó: szekrénysor 5db-os  
95 000,- / konyhabútor 4db-
os 9000,- / rekamié+2 fotel 
9000,- / franciaágy 8500,-. 
Érdeklődni: 06(20)939-1633

Kiadó lakásokat keresünk! 
Al bérletpont, a bérbeadás 
szakértője! Tel.: 351-9578, 
06(70)383-5004,  
www.alberletpont.hu

EGé Sz SéG

Gyógypedikűrt, manikűrt 
vállalok, hívásra házhoz 
megyek. Tel.: 06(30)242-9507

Fogpótlás kedvező áron! Új 
fogsor esetén a javítás ingye-
nes. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény! Tel.: 06(20)432-
7494, 06(30)982-5625

Gyógymasszázs a szakrende lő-
ben Csipak Zoltán gyógy masz-
szőrtől. Tel.: 06(20)595-3057

További feladványokat talál az 
-t tartalmazó kiadványában!       www.deis.hu

Keresse hírlapárusánál!

Örökzöld Rejtvények
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H A L L Á S C E N T R U M O K

Próbálja ki és tesztelje otthonában

a világ legmodernebb 

hallókészülékeit!

 

ingyenesen, 

- Legújabb technológia, miniatûr kivitel

- Beszédmegértés zajos környezetben

- Kényelmes telefon használat

- Tiszta, természetes hallásélmény

A kockázatokról kérdezze kezelõorvosát vagy olvassa el a használati útmutatót!

06 80/20-44-89

Kedvezõ fizetési feltételek!

www.pannonhallas.hu

TuDJA-e, hogy
FEBruÁr 23-án

van minden évben Oroszországban a férfinap és a haza 
védőinek napja, 

1455-ben Johannes Gutenberg ezen a napon kezdte el 
nyomtatni a 42 soros Bibliát, amely az első, nyomdai eljá-
rással sokszorosított könyv volt,

1443. február 23-án született  
I. (Hunyadi)Mátyás magyar és cseh király († 1490),

és 1828-ban ezen a napon halt meg  
Fazekas Mihály magyar író, költő, botanikus. 

Tisztelt Szerkesztőség!
 
Az Erzsébetváros 130 éves apropóján megjelent ingyenes 
kiadványukhoz szeretnék gratulálni. Rendkívül ízlésesen, 
igényesen van összeállítva. Külső és belső megjelenése 
egyaránt gyönyörűséges. Öröm volt olvasni. Köszönöm 
önöknek az esztétikai élményt és a szellemi táplálékot.
Tisztelettel és szeretettel kívánok további munkájukhoz 
egészséget, sok örömet, jókedvet és sikert. 

Rónay Judit



A Pesti Magyar Színház két időmetszetben (1929, 2012,)


