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Sikeres évet tudhat maga mögött Erzsébetváros a fejlesztések, felújítások, építkezések terén, melyek
az Erzsébet Terv keretén belül valósultak meg. Erzsébetvárosban a 2013-as év továbbra is az előrehaladás
éve lesz. A legfontosabb, hogy tovább folytatódik az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása,
és a fejlesztések sora, melyet a lakossági terhek növekedése nélkül valósítanak meg. Erzsébetváros legfontosabb célja továbbra is, hogy a kerület lakói számára élhetőbb kerületet biztosítson.
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A 2012-es év eseménydús volt, hiszen a ke
rületben rengeteg fejlesztés kezdődött el és
fejeződött be. Hogyan foglalná össze a tavalyi
évet?
Mozgalmas és eredményes év áll mögöttünk,
hiszen számos fejlesztés valósult meg, az Erzsébet Év keretein belül pedig sokszínű rendezvénysorozattal gazdagítottuk a kerület kulturális életét. Mindezek alapja a pénzügyi helyzet
stabilizálása volt. 2012-ben egy olyan költségvetést fogadott el a kerület, amely lehetőséget
teremtett arra, hogy végre elkezdődhessen az
építkezés, a fejlődés időszaka.
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Egyre többet hallani az Erzsébet Tervről,
milyen fejlesztések valósultak meg a terv keretein belül tavaly, és mire számíthatunk ebben
az évben?
Az Erzsébet Terv egy átfogó fejlesztési
program, melynek eredményeivel nap mint
nap találkozhatnak a kerületben élők, ezért
tartom fontosnak, hogy a tavalyi évben a legkülönbözőbb területeken tudtunk sikereket

elérni. A leglátványosabb beruházások a közterületek felújítása kapcsán valósultak meg,
új burkolatot kapott a Síp és a Dob utca egy
része. Az intézményeink jelentős részét felújítottuk, orvosi rendelők, iskolák, egyéb közintézmények kerültek átadásra. Befejeződött az
önkormányzat épületének részleges felújítása,
akadálymentesítése is, melynek keretei között
az okmányiroda új tetőszerkezetet is kapott.

„Új burkolatot kapott
a Síp és a Dob utca egy
része. Az intézményeink
jelentős részét felújítottuk,
orvosi rendelők, iskolák,
egyéb közintézmények
kerültek átadásra.”

Interjú

Interjú

Varga Imre
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A felújítás során új burkolatot kapott a Dob utca
A kerületi rendelőintézetek az Erzsébet Terv keretén belül szépülnek

A Damjanich utca 4. szám alatti épület felújításakor
foglalkoztatási lehetőségeket kínáló irodák kerültek kialakításra, a munkálatok során teljes körűen
figyelembe vettük a fogyatékkal élők igényeit. Terveink szerint 2013 végéig minden kerületi háziorvosi
rendelő, illetve a Madách utcai Védőnői Szolgálat
épülete is megszépül. Nem maradnak ki a programból a bölcsődék sem.

A Síp utca új burkolatának átadásán

Megjelenik 40 000 példányban
ISSN 2062-5812
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Nyomda:
Pharma Press Nyomdaipari Kft.
1037 Budapest, Vörösvári út 119–121.

Az újságban található adatok,
fényképek, egyéb tartalmak szerzői
jogvédelem alatt állnak.
Az újságban feladott hirdetések
tartalmáért semmilyen felelősséget
nem vállalunk, és az abban foglalt
szolgáltatások minőségéért sem.
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A Városligeti fasor Bölcsőde felújításához sikeres
pályázat révén jelentős külső forrás is rendelkezésre
áll, az átalakítást, felújítást, energiakorszerűsítést
megvalósító munkálatok 2013 nyarán kezdődnek.

“Befejeződött
az önkormányzat épületének
részleges felújítása,
akadálymentesítése is”

Interjú
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Interjú

A Madách tér rekonstrukciója nagy népszerűségnek
örvendett már a szavazatok leadásakor is. Mikorra
újulhat meg a terület?
A tér kialakítása a XX. század első felében történt
meg, ekkor egy új „Városligeti sugárút” kiinduló
pontjának szánták. A korabeli tervek alapján a
sugárút a Kiskörutat kötötte volna össze a Városligettel, áthidalva az egész kerületet. A nagyszabású
terv végül nem valósult meg, ám a Madách tér
megmaradt Erzsébetváros kapujának, mely városképi szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír, s a
történelmi zsidónegyed részeként különös védelmet
igényel. Az évek során azonban gyakorlatilag parkolóvá alakult, jórészt elveszítve közösségi szerepét.
Rögzíteni kell azt a tényt, hogy: az önkormányzat
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A Baross iskolában nemcsak homlokzati és belső felújítások történtek,
hanem a gyerekek szeptembertől egy modern sportpályával is gazdagodtak

Akadálymentes lett az önkormányzat épülete is
Az önkormányzat és az Örkény Színház sikeres rendezvénye a Madách téren

felmérései alapján a várakozó autók nagyobb részének, kb.
63–65%-ának üzembentartója nem kerületi lakos.

„Magyarországon egyedülálló
módon tervpályázatot írtunk
ki egyetemisták részére, majd
lakossági szavazásra bocsátottuk
az elkészült koncepciókat.”
Különösen sajnálatos tény ez egy olyan kerületben, ahol
a lakosság számához mérten a legkisebb a zöldterületek
aránya. A jelenlegi városvezetés változtatni kívánt ezen a
méltatlan helyzeten. Lakossági igények, észrevételek alapján döntöttünk úgy, hogy több közterületet – utcaszakaszt,
teret – felújítunk, növényesítünk, korlátozott forgalmú,
illetve autómentes övezetté alakítunk.
A folyamat minden elemébe igyekeztünk bevonni a kerületi lakosokat, és kikérni a véleményüket, álláspontom szerint a lehető legszélesebb körű, legdemokratikusabb döntés
alapján kezdődhet meg a tér felújítása. Fontosnak tartjuk,
hogy szakmailag is minden elvárásnak megfeleljen a projekt,
ezért egy neves szakemberekből, építészekből álló bírálóbizottság segítette, segíti az önkormányzat munkáját. A zsűri
által kiválasztott, szakmailag legszínvonalasabb pályamunw w w. er z s eb e t varos . hu
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kák alapján az erzsébetvárosiak dönthették el, hogy milyennek
szeretnék látni az új
Madách teret. A tényleges munkálatok
az idén kezdődhetnek
meg, terveink szerint a következő Örkény Kertre - amely
hagyományosan nyár végén szokott megrendezésre kerülni befejeződik a tér új arculatának kialakítása.
Egy belvárosi kerület adottságaiból adódóan kevés zöld
felülettel rendelkezik. Az önkormányzat milyen lépésekkel
segít a lakosoknak, hogy ezen a helyzeten javítson?
Már a kialakítás során odafigyeltünk arra, hogy a lehetőségekhez mérten minél több facsemete is helyet kapjon a
felújított közterületeken. Emellett számos helyen végeztünk
növényesítést, helyeztünk el virágtartó ládákat. Parkjaink
karbantartására is folyamatos figyelmet fordítunk, terveink között szerepel a kerület legnagyobb zöld területének,
a Klauzál térnek a felújítása, és a Százház utcai, jelenleg
üresen álló építési telek helyén lakossági igényeknek eleget
téve szintén parkot alakítunk ki.
Hogyan segíti az önkormányzat a szociálisan rászorulókat?
A szociális segítségnyújtás több szegmensből áll össze,
az ellátások széles skáláját nyújtja az önkormányzat. 2012
márciusában önkormányzati döntés alapján megalakult
w w w. er z s eb e t var os . hu
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Az Erzsébet körúti park növényeit is cserélték 2012-ben

Benedek Zsolt képviselő virágpalántákkal segített, hogy a kerületében lévő házak belső udvarai is megszépülhessenek
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ szociális ellátással segíti
a kerületi rászorultakat

a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ,
mely minden generáció számára kínál szolgáltatásokat, programokat, támogatást, így foglalkozik gyermek- és családi,
egészségügyi és idősellátással is. A Humán Szolgáltató otthont
nyújtó intézményeken, valamint egyéb nappali ellátásokat
biztosító klubokon keresztül végzi szakmai tevékenységét.

„Az intézményi ellátásokon túl
számos eszközzel,
eseménnyel járul hozzá
az önkormányzat a családok,
szociálisan rászorulók, idősek
támogatásához.”

Az Erzsébetvárosi Egészségnapok olyan népszerűek,
hogy lassan az évi két alkalom is kevésnek bizonyulhat

Ezenkívül az Egészséges Erzsébetvárosért program keretein belül rendszeresen ingyenes szűrőnapokat szervezünk,
melyek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. A legrászorultabbak számára több alkalommal ételosztást szerveztünk, valamint ellátási szerződésben állunk több, hajléktalanokkal foglalkozó szervezettel.
Az idén jelentős változás történt az oktatási rendszerben,
hogyan érintette ez Erzsébetvárost?
Erzsébetváros önkormányzata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ VII. Kerületi Tankerületével példaw w w. er z s eb e t varos . hu
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Számíthatnak-e segítségre azok, akik felsőoktatási intézménybe járnak?
Természetesen igen. A kerület továbbra is ösztöndíjjal
támogatja a szociálisan rászoruló felsőoktatásban részt
vevő hallgatókat. A Bursa Hungarica Ösztöndíj keretében
jelenleg 72 hallgató kap támogatást, közel 4 millió forint
A kerület óvodái a felújítások, és korszerűsítések mellett fejlesztőeszközöket is kaptak
Erzsébetváros elsősei immár hagyományosan tanszercsomagot vehettek kezükbe

„Az önkormányzat sem kommunális adót, sem ebadót nem vezetett be,
kiküszöböltük az automatikus lakbéremelés lehetőségét,
továbbá a bölcsődei térítési díjakat sem növeltük.”

értékűen együttműködve járt el az intézmények és a fenntartói feladatok átadása-átvétele során. Nemcsak vállaltuk
ugyanis a volt intézményeink működtetését, hanem további
támogatásokat biztosítunk számukra. Tesszük mindezt
azért, mert bízunk abban, hogy olyan iskolarendszer alapjait
rakjuk most le, amely esélyegyenlőséget, piacképes tudást
és végzettséget jelent minden erzsébetvárosi diák számára.
Az önkormányzat továbbra is sajátjának tekinti, támogatja
a kerületi oktatási intézményeket, az erzsébetvárosi diákok
és szüleik továbbra is számíthatnak a segítségünkre.

„Erzsébetváros önkormányzata
önként vállalja, hogy hozzájárul
az iskolai tanulmányi
versenyek és a sportesemények,
a szabadidős programok,
a tanulók drámapedagógiai
foglalkozásának szervezési
költségeihez.”
Az Alsóerdősori iskolában a gyerekek modern kavicsos játszótéren játszhatnak

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

dott verset egy időben. Ezenkívül több kerületi
színházzal sikeresen együttműködünk, tavaly
másodjára rendeztük meg az Örkény Kertet az
Örkény István Színházzal karöltve. A Bethlen
Téri Színházzal és más kisebb, a kerület kulturális életében fontos szerepet betöltő társulattal is
közös programokat szervezünk a kerületben élők
számára.
Az Alsóerdősor iskola diákjai új kosárpalánkkal gazdagodhattak
az önkormányzat támogatásával

összegben, emellett az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjra 99 kerületi hallgató nyújtott be sikeres pályázatot,
akiket összesen 8,5 millió forinttal támogattunk 2012-ben.
Az idei évben hasonló érdeklődést tapasztaltunk, a pályázatok elbírálása jelenleg is folyamatban van.

A 2013-as évet tekintve mit tart a leg fontosabbnak?
A legfontosabb, hogy tovább folytatódik az önkormányzat
pénzügyi helyzetének stabilizálása, és ennek következtében
a fejlesztések sora, melyet a lakossági terhek növekedése
nélkül valósítunk meg.
Az önkormányzat sem kommunális adót, sem ebadót
nem vezetett be, kiküszöböltük az automatikus lakbérA Magyar Nyelv Napján, a kerület több mint ezer óvodása mondott egyszerre verset

Polgármester Úr említette, hogy az Erzsébet Évben számos
kulturális programot valósítottak meg. Számíthatnak-e az
idén is hasonló programokra az erzsébetvárosiak?
2012-ben jelentős változáson estek át az önkormányzati feladatellátásban közreműködő cégek, intézmények. Ez a változás érintette a kulturális területet is. A Wesselényi utcai
közösségi ház és a Róth Miksa Emlékház összevonásával
megalakult az ERöMŰVHÁZ, amely a kerület kulturális
életét hivatott színesebbé tenni. Terveink szerint az intézmény tovább bővül, hogy még szélesebb körben tudjuk
megszólítani a kerületieket. Erzsébetváros alapításának 130.
évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat záró
rendezvénye, az Erzsébet Hét tavaly novemberben sokszínű
kulturális programokkal várta az érdeklődőket. A tavalyi
évben először került megrendezésre a Magyar Nyelv Napja
is, melynek keretében 9 helyszínen 1000 óvodás monEr z s éb e t vá ros 201 3. febr uá r 7.

Csuja Imre, színművész fellépése az Örkény Kerten

emelés lehetőségét, továbbá a bölcsődei térítési díjakat sem
növeltük.
Ezek a fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy Erzsébetváros egy nyüzsgő, élhető és szerethető kerületté válhasson
mindenki számára.
Er z s éb e t vá r os 201 3. febr uá r 7.
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Ezenfelül Erzsébetváros önkormányzata önként vállalja,
hogy – az iskolák kéréseinek megfelelően – hozzájárul az
iskolai tanulmányi versenyek és a sportesemények, a szabadidős programok, a tanulók drámapedagógiai foglalkozásának szervezési költségeihez. Hét óvodánkat változatlan
feltételekkel, fenntartóként működtetjük tovább, ezekben is
törekszünk a felújítások folytatására és a szakmai programok támogatására, az óvodás korosztály úszástanulásának
finanszírozásával, a diákok táboroztatásával a ruzinai és a
felújított balatonmáriafürdői üdülőkben.
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Új arculatot kapott
a TV7
A TV7 nemcsak műsorai tekintetében új, fiatalos és
lendületes, de a stúdiót illetően is, hiszen ez utóbbi
január elsejétől új arculatot kapott, és megújulva várja
az erzsébetvárosi nézőket. A csatorna hír- és magazinműsorai megújult díszlettel, főcímmel és zenével kerülnek képernyőre.

További támogatás
a kerületi iskoláknak

Az országos sajtóban több alkalommal is foglalkoztak azzal, hogy
egyes települések, kerületek vezetői év végi prémiumot kaptak. Megkeresésünkre az Erzsébetvárosi Önkormányzat a következő tájékoztatást adta:
„Sem a polgármester, sem az alpolgármesterek nem kaptak 2012-ben
jutalmat. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének sikeres stabilizálása
annak is köszönhető, hogy 2010 óta nem kerültek kifizetésre indokolatlan jutalmak.”

2013. január 1-jétől a köznevelési intézmények állami fenntartás alá kerültek, azok működtetése a továbbiakban is önkormányzati feladat. Erzsébet
város önkormányzata a működtetésen túl további támogatást biztosít
a kerületi, korábban önkormányzati fenntartású oktatási intézményeknek. Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere január 15-én hivatalában fogadta az érintett iskolák vezetőit, és felmérték, mely területeken
szükséges az önkormányzat támogatása. A VII. kerületi önkormányzat
támogatja az iskolai sporteseményeket, a tanulmányi versenyeket, kirándulásokat, valamint a tanulók drámapedagógiai foglalkozásait. A diákok
táboroztatását is segíti a kerület a ruzinai és a felújított balatonmáriafürdői
üdülőkben. A polgármester továbbá egyértelművé tette, hogy a felújítások
is folytatódnak az oktatási intézményekben. A támogatások finanszírozására az önkormányzat egy alapot különít el a költségvetésből.

Aktuális

Egy délután a fenntartható
fejlődés jegyében
az Együtt Európáért
Alapítvánnyal
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Az új arculatra ugyanúgy jellemző az elegancia, mint a
fiatalosság és a lendületesség. Mindezeket ötvözve alakították ki azt az elegáns helyszínt, amelynek hangulata
szinte kiemeli a hétköznapok egyhangúságából a nézőt,
és egy otthonosabb környezetben élvezheti ezáltal a
műsort. A díszlet, a berendezés és a háttér mindemellett
a vendégek számára is letisztult, kellemes környezetet
biztosít. Mind a nézők, mind a vendégek visszajelzései
alapján kellemes a változás, és szép a stúdió, melyben
az ember otthon érezheti magát, és mindenki szívesen
visszatér egy-egy beszélgetés erejéig. A Tv7 az idei év
folyamán is a kerület eseményeiről, a nagyközönséget
foglalkoztató témákról számol be a kerületieknek.

2012. november 28-án szerdán délután tartotta az Együtt Európáért
Alapítvány az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnáziumban fenntartható délutánját. A rendezvényen a 3. és 4. évfolyamról 92
gyermek vett részt, nagy lelkesedéssel. A délutánt egy előadással kezdtük,
mely során a gyerekek megismerkedtek a fenntartható fejlődés témakörébe
tartozó fontosabb kérdésekkel, a szelektív hulladékgyűjtéssel, energia- és
víztakarékossággal, a környezetbarát közlekedéssel és a tudatos vásárlással.
A bemutató után totóval tesztelhették tudásukat. A kérdések nem bizonyultak könnyűnek, ennek ellenére szép eredmények születtek, melyeket
értékes ajándékokkal jutalmaztunk. Az előadás után kezdetét vették a
játékos programok, ahol a gyerekek a gyakorlatban is találkozhattak a
fenntartható fejlődést biztosító megoldásokkal, viselkedésmintákkal.
Az öko-kézműves foglalkozáson készítettek PET-palackból hópelyhet,
földimogyoró héjából rénszarvas fejet és kupakokból nyomdázott ajándéktasakot. Egy másik teremben a Játszma nevű ökológiai társasjátékkal játszhattak diákok. A „Mindent vagy semmit” vetélkedő során 4-5 fős csoportokban
tehették próbára a fenntarthatósággal, környezetvédelemmel kapcsolatos
ismereteiket. A „hulladék-szelektáló” játékban fel kellett ismerni a hulladékokat, és kitalálni, melyik szelektív konténerbe kell bedobni.

Emlékezni kötelességünk
Az ENSZ
közg yűlése
2005-ben
a holokauszt
áldozatainak nemzetközi
emléknapjává nyilvánította január
27-ét. Az egyhangúlag elfogadott
határozat hangsúlyozza „az emlékezés
és a tanítás kötelességét”, hogy a jövő
nemzedékei megismerjék a hatmillió,
jobbára zsidó áldozatot követelő náci
tömeggyilkosságok történetét.
A szovjet csapatok 322. lövészegysége 68 évvel ezelőtt, 1945-ben ezen
a napon szabadította fel az auschwitzi haláltábort. A táborban közel

Erzsébetváros polgármestere, Vattamány
Zsolt kezdeményezésére megbeszélést tartott
az önkormányzat a VII. kerületi vendéglátóhelyek vezetőivel.
Az önkormányzat és a szórakozóhelyek képviselői között több pontban is előremutató,
példaértékű megállapodás született a január
17-én tartott egyeztetés során.
A résztvevők egyetértettek abban, hogy a közbiztonság és a közrend fenntartása alapvető
közös érdekük.
Elvi megállapodás született arról, hogy Erzsébetváros és az érintett vállalkozások kidolgozzák az együttélés szabályait, közösen vesznek
részt annak végrehajtásában, betartásában az
érintett területeken, ennek eredményeit már az
idei turisztikai szezonban érezhetik a kerület
polgárai.
A felek megállapodtak, hogy egy átfogó, új
közmegegyezés keretében kialakításra kerülnek az együttműködés részletes szabályai,
melyek érintik a közrendet, a köztisztaságot,
a közös teherviselést, a vendéglátóhelyek
önszabályozásának kialakítását, a rendszeres
egyeztetést, a közös kommunikációt.
Az önkormányzat vezetése támogatja azt a kezdeményezést, hogy megfelelő előkészítést követően belső-erzsébetvárosi területen található
néhány frekventált utca sétálóutca legyen.
A résztvevő felek vállalják, hogy a következő
hetekben-hónapokban intenzív szakmai,
operatív egyeztetéseket folytatnak a közmegegyezés részleteinek
kidolgozása céljából,
és ennek eredményéről
részletesen tájékoztatják a közvéleményt.

A nap végén kihirdettük a totón legtöbb pontszámot elért diákokat, akik
átvehették ajándékaikat. Összességében az Együtt Európáért Alapítvány
fenntarthatósági délutánja nagyon jól sikerült, élvezték a résztvevő gyerekek, tanárok és az oktatók is.
Köszönjük Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának a támogatást, mely nélkül ez a hasznos és vidám délután nem
valósulhatott volna meg.

Felhívás

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638
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8000 túlélőt találtak. Az auschwitzi
halálgyár lényegében három nagyobb
(Auschwitz, Birkenau, Monowice) és
47 kisebb táborból állt. Öt év alatt,
1940 júniusa és az 1945. január 27-i
felszabadítás között, összesen körülbelül 1 millió 200 ezer embert, zsidókat,
lengyeleket, oroszokat, magyarokat,
romákat, köztük értelmiségieket, hadifoglyokat, homoszexuálisokat, köztörvényes bűnözőket, ellenállókat gyilkoltak meg. Erzsébetváros kegyelettel
emlékezik arra a közel félmillió magyar
zsidóra, akiket a vészkorszakban példátlanul rövid idő, mindössze 55 nap
alatt deportáltak, és akiknek többségét
Auschwitzban gyilkolták meg.

Úttörő
közmegegyezés
Erzsébetvárosban

„Drog- és alkoholproblémával küzdőknek és hozzátartozóiknak nyújt segítséget a Válaszút Misszió
Budapesten! Tel.: 061/2240122, cím: 1122 Bp.,
Csaba u. 3., honlap: www.valaszutiroda.hu,
e-mail: valaszutiroda@freemail.hu”
Er z s éb e t vá ros 201 3. febr uá r 7.
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Nem vett fel jutalmat
a polgármester

11

Továbbra is hatékony ügyintézés
a járási hivatalokban

12

Az állampolgárok elsősorban az okmányirodákban
kerülnek kapcsolatba a fővárosi kerületi hivatalokkal,
s dolgukat nagyban megkönnyíti, hogy az okmányirodák ügyfélfogadási módja folyamatosan egységesül: az
ügyfelek számára legkedvezőbb ügyintézési gyakorlat fog
megvalósulni minden okmányirodában. Budapesten ez
azt is jelenti, hogy folyamatosan kerül majd bevezetésre a
kétműszakos ügyfélfogadási rendszer, így az ügyfeleknek
legkésőbb március végétől, este 8 óráig lesz lehetőségük
ügyeik intézésére.
A járások kialakítása, valamint az ügyintézés hatékonyabbá tétele és állampolgárbaráttá alakításának szándéka
azonban itt nem áll meg. A területi közigazgatási reform
távlati célja az egyablakos ügyintézés biztosítása az ügyfelek
számára, melynek modelljét a 2013. év végére a kialakuló
kormányablakok fogják megvalósítani. Ennek köszönhetően további hatósági ügykörök egy helyen történő intézésére nyílik majd lehetőség.
Forrás: http://www.kormanyhivatal.hu

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi
Hivatala
Hivatalvezető:
Cím:
Postacím:
E-mail:

Dr. Pók Tiborné
1076 Budapest, Garay utca 5.
1398 Budapest, Pf. 573
Pok.Tiborne@07kh.bfkh.gov.hu

A járásokról szóló törvény rendelkezései alapján az alábbi
főbb feladatcsoportok kerültek át a fővárosi kerületi hivatalhoz:
•
•
•

gyámügyi igazgatás (jelenlegi gyámhivatali és jegyzői
gyámhatósági feladatok)
okmányirodai feladatok
szociális ellátás egyes részei (hadigondozás, időskorúak
járadéka, menekültügyi ellátás, illetve az ápolási díj és
közgyógyellátás egyes esetei)

A fővárosi kerületi hivatal szervezeti egységei – kivéve
okmányiroda – a Budapest VII. Garay u. 5. szám alatti
épületben találhatóak.
Ügyfélfogadási idő
Hétfő

13.30 – 18.00

Szerda

8.00 – 16.30

Péntek

8.00 – 12.00

mentum megszületésével hazánk jövőjét
érintő, életfontosságú kérdésben legalább
egy aláírás erejéig megnyilvánuló, közös
akarat jött létre. Édesanyaként és közéleti szereplőként jól látom, mekkora
kincs, milyen »felelősségteli erőtér« és
életműhely a család, amely az érte hozott
sok áldozatért és munkáért cserébe erős
szeretetközeget teremt, és olyan képességekkel ruházza fel az embert, melyek
sehol máshol nem tanulhatók” – mondta
Rónaszékiné Keresztes Monika. Arról is
beszélt: tiszteli és pótolhatatlan értéknek
tartja a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalmat létrehozó Kopp Mária
pszichiáter munkásságát és a mögötte álló
szellemiséget. Mint mondta, „Kopp Mária
kutatásai tudományosan támasztják alá
a szakember Magyarország fejlődésébe,
jövőjébe vetett reményteli hitét a házasság,
a család és a gyermekvállalás fontosságának hangsúlyozásán keresztül”. Az előző
gondolat kapcsán a politikus megjegyezte:
„a pszichiáter kutatásai arra világítanak rá,
hogy az érző emberi élethez kevés a puszta

Közmeghallgatás
A helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint a képviselőtestület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt
szervezetek képviselői közérdekű kérdéseket tehetnek fel és
javaslatokat tehetnek. Erzsébetváros önkormányzata január
29-én tartott közmeghallgatást, melyen Vattamány Zsolt

polgármester ismertette az elmúlt időszak legfontosabb intézkedéseit, eredményeit. A törvényi változások kapcsán szó esett
a polgármesteri hivatal szervezetét és működését érintő változásokról, a járási hivatalok, valamint a tankerületek kialakításáról.
A polgármester kitért az Erzsébet Terv fejlesztési program keretében megvalósuló fejlesztésekre is, több más között a Madách
Imre tér és a Madách Imre út rendezésére kiírt hallgatói ötletpályázatra. Az ülés témáját képezte a vendéglátóhelyek nyitva
tartásával kapcsolatos észrevételek megtárgyalása is.

Kasuba a Dob utcai iskolában

Az okmányirodát változatlanul a Budapest VII. Erzsébet krt. 6. szám alatti épületben találhatják meg a kerület
lakosai.
Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfő

8.00 – 12.00

13.00 – 20.00

Kedd

8.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Szerda

8.00 – 12.00

13.00 – 20.00

Csütörtök

8.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Péntek

8.00 – 13.00

(Sorszámkiadás a zárást megelőző óráig történik.)
w w w. er z s eb e t varos . hu

„Vállaljuk, hogy a párt, amit képviselünk,
támogatja döntéseiben és kommunikációjában a gyermekvállalást, a családokat, és
mindenben segíti őket. Mindent megteszünk azért, hogy olyan körülményeket
biztosítsunk, hogy a kívánt tervezett gyermekek világra jöhessenek” – olvasható
abban az ötpárti nyilatkozatban, amelyet a
Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom által szervezett sajtótájékoztatón
tártak a nyilvánosság elé hétfőn. Rónaszékiné Keresztes Monika, az Országgyűlés
népesedéspolitikai albizottságának elnöke,
az esemény fővédnöke köszöntőjében
a család intézményét „felelősségteli erőtérnek” és életműhelynek nevezte. Rónaszékiné Keresztes Monika úgy fogalmazott,
„a rendezvény szervezői bátor és sikeres
lépésre vállalkoztak, mivel e nemes cél
mögé állították mind az öt parlamenti
pártot. Magyarország Európában egyedülállóan családbarát érzésvilágát jelzi
számomra a mai napon nyilvánosságra
hozott nyilatkozat” – mondta a kormánypárti képviselő, hozzátéve, „a doku-

racionalitás. Hit, remény és szeretet nélkül
nincs társadalmi felemelkedés, ezért a hit
nem a vallás magánügye csupán, hanem
nemzetgazdasági tényező” – fűzte hozzá.
„Kopp Mária tehát a hosszú távú értékekhez való hűség reneszánszát, ha úgy
tetszik, divatját sürgeti, gyors változásokhoz szoktatott világunkban, és teljesen
igaza van. Sem a házasság boldogsága,
sem a gyermekvállalás, -nevelés folyamata
nem automatikus siker. Nehéz, küzdelmes folyamat, de érdemes változnunk
abban, hogy ne sajnáljunk időt, energiát
fordítani közvetlen szeretteinkre, mert az
később sokszorosan térül meg” – húzta alá
Rónaszékiné Keresztes Monika, aki azt
is elmondta, feleségként és hétgyermekes
édesanyaként elkötelezetten áll a Három
Királyfi, Három Királylány Mozgalom
által kitűzött cél mellé, ugyanakkor
üdvözli a konszenzuson alapuló nyilatkozat létrejöttét is. Az elmúlt héten országszerte zajló ökumenikus imahétre utalva,
köszöntőjét a következő szavakkal zárta
Erzsébetváros országgyűlési képviselője:
„Emeljük föl bátran szívünket, és tegyük
itt e földön, gyűlölet nélkül, békében
közös dolgainkat!”

Er z s éb e t vá ros 201 3. febr uá r 7.

December 12-én, első alkalommal rendeztek meg a
Dobsuliban a szakiskolások a Karácsonyi Süti-sütő Bajnokságát. A versenyre 10 csapat nevezett be. Egész délelőtt
pörögtek a habverők és a fakanalak. A versenyzők nagy
lelkesedéssel készítették el műveiket. A hangulatra senki sem
panaszkodhatott. A lelkesedést délutánra feszült izgatottság
váltotta fel, mikor megjelent a háromtagú zsűri: Tillinger
Péter igazgató, Grecsnik Györgyi és Balog Attila igazgatóhelyettesek személyében. A sok finomság értékelése nehéz
döntés elé állította a bírákat. Végül két kategóriában született
1–1 győztes csapat. Az 1. kategória győztese a Sánta Team
(Tellinger Menyhért, Fazekas Benjamin 12. évf.) lett Mikulás
rudijával, amivel a 2012. Dobsuli sütije címet is elnyerték,
míg a 2. kategóriában a Fakanál Forgatók (Garami Anna,
Gál Noémi, Burka Krisztián 10. évf.) csapata a Karácsonyi Álom nevű remekművel vívták ki
az első helyet. A többi versenyzőnek sem kellett szégyenkeznie, mert mindenki nagyot alkotott!
Er z s éb e t vá r os 201 3. febr uá r 7.

Bús László 100. születésnapjára
Drága Papa! Mindannyiunk
Papája, Dédije!
Életed, lényed a mi büszkeségünk. Génjeinkben hordozzuk a Te erődet, bátorságodat, kitartásodat, hitedet!
Büszkék vagyunk, hogy
Veled és Általad élhetünk!
A jó Isten adjon Neked életed 100. esztendejében békét,
egészséget, boldogságot még
nagyon sokáig!
Szerető családod
w w w. er z s eb e t var os . hu
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A fővárosi kerületi hivatalok (a járási hivatalok megnevezése Budapesten fővárosi kerületi
hivatal) 2013. január 1-jén kezdték meg működésüket Budapest Főváros Kormányhivatala
szervezeti egységeiként. Ide tartoznak az okmányirodák, a földhivatalok, a munkaügyi és a
népegészségügyi kirendeltségek, itt lehet intézni a gyermekvédelmi, gyámügyi és szociális
ügyeket. Ez összesen több mint 80 ügykört jelent.

„A család felelősségteli erőtér”

13
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Szellemi értékeink
ünnepe
A Magyar Kultúra Napját 24 esztendeje, 1989. január 22-e óta ünnepeljük. Az ünnep napján arra emlékezünk, hogy Kölcsey Ferenc 190 éve,
1823-ban éppen ezen a napon fejezte be a Himnusz kéziratát szatmár
csekei magányában. Szó szerinti magányban, hiszen nem tudott – bár szeretett volna – Pestre költözni, testvére annyira rosszul gazdálkodott, hogy
kénytelen volt ő maga a birtokkal foglalkozni, amit nem kedvelt.
Ebben az időben Magyarország forrongott, egymást követték az
önkényes rendeletek, adók, óriási volt a nyomor. Kölcsey a versben
szembenéz a fájdalmas nemzeti múlttal és próbál egy szebb jövőt
elképzelni. A mű először az 1829. évi Aurórában jelent meg.
Korábban a nemzetnek nem volt himnusza, mást énekeltek a katolikusok, mást a reformátusok, egy időben népszerű volt a többször is
betiltott Rákóczi-nóta is. Hivatalos, állami himnuszként az elnyomás
éveiben, sőt még a kiegyezés után is egy ideig Haydn Gott erhalte
című művét játszották.
A Himnusz zenéjét Erkel Ferenc 1844-ben egy pályázatra komponálta. A kész művet először a Nemzeti Színházban mutatták be 1844.
július 2-án. A Himnusz hivatalosan 1989-ben került be a Magyar Köztársaság alkotmányába (1989. évi XXXI. törvény 75. §.).
E nap az elmúlt években egyre erőteljesebben a magyar kultúráról,
hagyományainkról, szellemi értékeinkről, nemzeti tudatunk erősítéséről
szól, arról, hogy igyekszünk hűek maradni magyarságunkhoz. A kulturális intézmények évről évre ftöbb programmal készülnek erre a januári
napra, sok kulturális és művészeti rendezvényt időzítenek ekkorra.
Húsz éve immár ezen a napon adják át a kultúrával, pedagógiával és
oktatással kapcsolatos állami kitüntetéseket is.

Rezsicsökkentés
2012 decemberében döntött arról a Kormány, hogy a villamos energia, a
földgáz és a távfűtés lakossági árát 2013. január elsejétől 10 százalékkal
csökkenti. Az intézkedés mintegy 4 millió háztartást érint Magyarországon.
A kezdeményezés egyedülállónak számít, hiszen 22 éve nem volt példa arra,
hogy ne növekedjenek, hanem csökkenjenek a lakossági energiaköltségek.
A 10%-os árcsökkentés gyakorlati megvalósulása
A földgázszolgáltatás esetében a lakossági fogyasztók
számára létrehozott új tarifakategória szerint az alapdíjak
10%-kal, a gázdíjak kb. 8,2%-kal csökkennek (e számok
már magukban foglalják a rendszerhasználati díjak csökkenésének hatását). A gázdíj 8,2 százalékos csökkenését a
földgáz biztonsági készletezési díja „egészíti ki” 10%-ra.
A villamosenergia-szolgáltatás kapcsán a lakossági fogyasztók forgalmi díjai átlagosan kb. 8,4%-kal csökkennek;
ezenfelül külön jelentkezik a rendszerhasználati díjcsökkentés hatása, ami kb. 1,6 százalék.
A távhőszolgáltatók a 2012. november 1-jén (a 2012/2013as távhő elszámolási időszak kezdetén) alkalmazotthoz képest 10%-kal alacsonyabb árakat kötelesek
érvényesíteni 2013. január 1-jétől.
Mikor lesz észlelhető a rezsicsökkentés a háztartásokban?
Villamos energia és földgáz
Az alacsonyabb árak 2013.
január 1-jétől érvényesek.
A 2012 decemberi és 2013
januári napokat egyaránt
tartalmazó időszakról készített számlákban a fogyasztás megosztásra kerül decemberi és januári időszakra.
A decemberi fogyasztásmennyiség még a régi, a januári
w w w. er z s eb e t varos . hu
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időszak fogyasztási mennyisége az új, csökkentett egységárral kerül kiszorzásra. A januárra vonatkozó alapdíj már az
új egységárral kerül elszámolásra. Ez tehát azt jelenti, hogy
az első kézhez kapott számla még csak részben csökkentett
értékű.
Azok a számlák azonban, melyek fogyasztási időszaka
januárban kezdődik, már teljes egészében az új, alacsonyabb egységárral kerülnek kiszámításra, tehát esetükben
teljes mértékben érvényesül a 10 százalékos csökkenés.
Távhő
A számlán szereplő tételek jellemzően nem azonos időszakra vonatkoznak. Ezért az árváltozás vizsgálatánál minden esetben ellenőrizni kell a fogyasztási időszakot, mivel
a 10 százalékos árcsökkenés csak a 2013. januári 1. utáni
időszakra vonatkozik. A gyakorlatban ez annyit jelent,
hogy egy január hónapban kiállított, februári határidővel
befizetendő számla esetében az alapdíj februárra vonatkozik, így ennek a díjnak 10 százalékkal alacsonyabbnak kell
lennie.
Er z s éb e t vá ros 201 3. febr uá r 7.

Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és
Gimnáziumban már hagyomány, hogy a tanulók életkorához igazodva, projekthét keretében emlékeznek
meg a Magyar Kultúra napjáról. Az alsó tagozatosok
Az aranyszőrű bárány és a Kerek kő című meséket
dolgozták fel. A másodikosok előzetesen rajzokat,
bábokat készítettek, a harmadik évfolyamosok pedig
színre vitték a meséket. A daraboknak, melyeket iskolagyűlés keretében élő zenei kísérettel adtak elő, hatalmas sikere volt. A felsős zenei osztályok is tevékeny
részt vállaltak a megemlékezésen: egy-egy szép, rég
elfeledett népdalt mutattak be társaiknak, majd ezt
az iskolai versenyek győzteseinek jutalmazása követte.
A Magyar Televízió ünnepi műsorai között mutatta
be a Himnusz új felvételét, melynek elkészítésében
az iskola közel 60 tanulója is részt vett. A gyerekek
érdeklődéssel várták a premiert, hátha felismerik
magukat a felvételen. Móri Árpádné, az iskola igazgatója szerint ezek a programok lehetővé teszik, hogy
a gyermekek számára emlékezetessé, élményszerűvé
váljanak az ünnepeink, s ez az iskolai nevelés egyik
kiemelt célkitűzése.
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Ünnep a Kéttannyelvűben is
Sok esztendős hagyomány, hogy az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola,
Szakiskola és Szakközépiskola Kertész utcai székhelye a Molnár Antal Zeneiskolával és a Bóbita Óvodával közösen ünnepli a Magyar Kultúra Napját.
A színvonalas kulturális esemény helyszíne ezúttal is az ERöMŰVHÁZ nagyterme
volt, ahol az iskola színi tagozatos növendékei Karinthy Frigyes A dúdoló és Nemes
Nagy Ágnes A szabadsághoz című verse mellett Molnár Ferenc Az ibolya című
művéből adtak elő részletet.
Gál Anna, Hidi Norbert, Lukács Dániel, Koszta Bercel, Hoppál Réka és
Schumiczky Gréti előadása méltán aratott osztatlan sikert a diák és felnőtt nézők
körében egyaránt. A műsort Bendzsák István rendezte, s a tankerület igazgatónője,
Bauer Lilla is a nézők között volt.
Er z s éb e t vá r os 201 3. febr uá r 7.
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A Magyar Kultúra
napját ünnepelték
az alsóerdősori
iskolában
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A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
által meghirdetett pályázatok változatlanul automatikusak, azaz a keretösszeg
kimerüléséig, aki megfelel a feltételeknek, az sikeres pályázóvá válik. A pályázatok kizárólag a www.erzsebetprogram.
hu honlapon elérhető elektronikus adatlap kitöltésével nyújthatók be. Az üdülési és a gyermekek táborozására, kirándulására elnyerhető támogatás szociális
helyzettől függően legkevesebb 1000
forint önerő befizetésével vehető igénybe,
de a legmagasabb önrész összege sem
haladja meg a tízezer forintot. A tavalyi évhez hasonlóan szociális üdülésre
pályázhatnak a nagycsaládosok, a nyugdíjasok, a fogyatékkal élők, valamint
a belügyi szervek hivatásos állományú

Tisztelettel felhívjuk minden érintett
erzsébetvárosi lakos figyelmét, hogy
amennyiben szeretné igénybe venni a
teljes ellátást tartalmazó üdülési lehetőségeket, a hibátlan pályázat megírása és
benyújtása érdekében teljes körű segítségnyújtásért keressen meg bennünket az
alábbi elérhetőségeken:
Varga Brigitta, alpolgármesteri személyi
asszisztens:
+36 1/462-3214
Bartusné Benedek Barbara, szociálisés egészségügyi tanácsnok:
+36 30/948-1656

Az önálló tanulásra helyezi a hangsúlyt a 2011 szeptembere óta a Dohány utcában
működő Bét Menachem Zsidó Oktatási Központ, amely az ország egyetlen héber–magyar
kéttannyelvű iskolája. Köves Slomó ortodox rabbi lapunknak adott interjújában kiemelte,
hogy a zsidó identitás kialakulásában az oktatás a legfontosabb, az elmúlt hatvan évben
pedig alig volt lehetőség ilyenfajta iskolák létesítésére.

Tisztelettel:
Rónaszékiné Keresztes Monika
országgyűlési képviselő,
alpolgármester

Tudomásom szerint bármilyen vallású vagy világnézetű
szülő gyermeke jelentkezhet az oktatási központba. Egyedülálló jellegzetesség ez a hazai zsidó iskolák között?
Nem ebben különbözünk a többi zsidó iskolától, hiszen
Magyarországon a Bét Menachemmel együtt négy iskola
van, és ezek általában nyitottak mindenki felé. A különlegességünk abban van, hogy ez az egyetlen héber–magyar
kétnyelvű iskola az országban. Noha a képzés nyitott, a
gyakorlatban nemigen szokott nem zsidó származású szülők gyermeke ide jelentkezni. Az előírt huszonegy óra világi
tanulás mellett még heti tizennégy órát tanulnak héber
nyelvet és vallást a gyerekek. Általában aki maga nem vallásos, vagy nem szeretné, hogy a gyermeke ebbe az irányba
menjen, az nem jelentkezik ide. Az iskola célja, hogy olyan
Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetője

Kerekeken gurult az élmény
Igazi retró pedálos Moszkvicsokkal versenyezhettek a VII. kerületi Kópévár Óvoda
nagycsoportosai a Vatera jótékonysági
rendezvényén. A decemberi élménynapot az idén alakult Vatera Caritas csapata
szervezte, akik többszázezer forint értékű
ajándékkal és dakaros pilótákkal lepték
meg a nehéz anyagi körülmények között
élő gyerekeket. A rendezvényen a kerület
művelődési referense, Hanczár János is
köszöntötte a kezdeményezést.
50 nagycsoportos óvodás vett részt
az ország legnagyobb online
piactere által szervezett
ünnepi élménynapon,
amelynek fő attrakciója egy különleges autóverseny
volt: a kicsik
eredeti, pedálos
Moszkvicsokon
tehették próbára
gyorsaságukat. A
versenyeket igazi
szakmai kommentár kísérte: Czollner
Gyula Forma 1-es
sportriporter közvetített a helyszínen. Az autós
w w w. er z s eb e t varos . hu

élménynapon a gyerekek találkozhattak Bunkóczi László és Laklóth Aladár
Dakar-versenyzőkkel is, akik saját autós
kalandjaikról meséltek az ovisoknak.
Az élményeknek itt azonban nem szakadt
vége: a Vatera dolgozói nemcsak a rendezvény lebonyolításából vették ki személyesen a részüket, de ajándékkal is készültek:
300 ezer forint értékben rollerekkel és kis
kerékpárokkal lepték meg az óvodát, amelyeket a gyerekek azonnal birtokba
is vehettek. „Örülünk,
hogy a klasszikus,
jótékony célú
aukciók mellett személyesen is
örömet
tudunk
okozni.
Bár a
Vatera
Caritas
egyelőre
fiatal kezdeményezés, célunk,
hogy jövőre is
legalább félévente

segítsünk valahol” – mondta el Lunczner
Ádám, a Vaterát is üzemeltető allegroup.
hu Kft. marketing vezetője.
A VII. kerületi intézmény vezető pedagógusa, Nagy Róbertné kiemelte, hogy
az óvoda számára különösen fontos, hogy
kedvezményezettjei lehettek a Vatera akciójának, hiszen hozzájuk nagy arányban
nehezebb anyagi körülmények között élő
gyerekek járnak. „A szülőknek sokszor
nehéz előteremteni akár azt a minimális
befizetendő összeget is, amelyből a mostani élménynaphoz hasonló rendezvényt
tudnának szervezni” – mondta a pedagógus. A kezdeményezést Hanczár János, a
kerület művelődési referense is üdvözölte.
Az élmény-délelőtt megnyitóján tartott
beszédében elmondta, örömmel tölti el,
hogy az online piactér akciójával a kerület
legnagyobb gyermekszámmal működő
óvodájának játékparkja bővülhetett.
Az élménynap megrendezése nem az első
jótékony akció volt a Vatera Caritas életében. Tavaly augusztusban a Habitat for
Humanityvel és Vadon Janival összefogva
a Családok Átmeneti Otthonának felújításában segédkezett az allegroup.hu Kft.
dolgozóiból álló 20 fős csapat. A csoport
célja, hogy az online piactér ne csak jótékonysági aukciókkal, és az azokból befolyó
pénzzel, de jelenlétével és munkájával is
segítse a rászoruló szervezeteket.
Er z s éb e t vá ros 201 3. febr uá r 7.

tudást adjon a gyerekeknek, amelyre az elmúlt hatvan
évben nem volt lehetőség, annak ellenére, hogy korábban
sok-sok hasonlóan jó nevű iskola létezett. A többi egyházhoz képest is nagyobb a hiányunk, ami az oktatási iskolákat illeti, pedig az oktatás elengedhetetlen a zsidó identitás
kialakításához.
Miközben fontos a kulturális örökség őrzése és az identitás
megteremtése, felmerül a kérdés, hogy nem szigeteli-e el
a gyermekeket a társadalomtól, ha ilyen nevelést kapnak?
Szerintem a közösséghez tartozás nem elválaszt, hanem
megerősít. A magyar társadalom nagyon sokrétű, és sokfajta vallási vagy világnézeti közösség van, ezek sokszínűsége adja a magyar identitás szépségét. Ebbe mindenképpen beletartozik a zsidó identitás. Éppen azt mutatjuk
meg a gyerekeknek, hogy míg egyik órán Petőfi Sándort
tanítják, a következőn Talmudot tanulnak, vagyis a két
Er z s éb e t vá r os 201 3. febr uá r 7.

örökség nem ellentmond egymásnak, hanem egymást
színesíti, kiegészíti.
Mi a legfőbb eleme az oktatási módszerüknek?
A Bét Menachem iskolában ötvöztük a hagyományos vallásos zsidó oktatást a legmodernebb pedagógiai módszerekkel.
A zsidó oktatási módszer, ami talán az egyik legrégebbi a
világon, az önálló tanulásra helyezi a hangsúlyt: maguktól
tanuljanak meg a gyerekek tanulni, és tegyenek fel kérdéseket. Ez a kompetenciafejlesztés az, amivel a társadalom
hasznos tagjaivá válnak, és egész életükben élvezhetik a szellemi gyarapodást. A szövegértés például egyik legfőbb eleme
az oktatásunknak: a teljesítményt úgy mérjük, hogy ki fogalmaz meg jobb kérdéseket az olvasottakkal kapcsolatban.
Nem fél attól, hogy a gyerekkorban elkezdett vallási képzés
később visszájára fordul, felnőttként esetleg a vallás kerülőivé válnak az egykori diákok? Erre több, nagy egyház
iskoláiban tanult öregdiák az élő példa...
Fontos kérdés ez, hiszen nyilvánvaló veszély. De meg kell
próbálni kiszűrni a bajt. Szerintem a tudás semmiképpen
sem veszély. Attól lehetne tartani, ha nem az ismeretek,
hanem erőltetett vallási dogmák irányába menne az oktatás.
Én nem vallásos családban születtem, sőt szinte tabu volt
a zsidóság, az igény a gyökereim tanulmányozására bennem
merült fel. Akkoriban nem volt olyan iskola, ahol tanulhattam volna komolyabban a kultúránkról.
Milyen tankönyveket használnak?
A világi tantárgyakat a megszokott könyvekből tanítjuk, és
a tanári csapat is világi pedagógusokból áll össze. A vallási
tárgyak oktatása részben önálló módon és külföldi példák
alapján folyik.
Milyen arányban járnak kerületi gyerekek az iskolába?
Most mintegy 50 százalékuk érkezik Erzsébetvárosból és a
közeli kerületekből.
Általában a hangsúlyt a tudásra helyezi. A zsidó vallásban
ez fontosabb tényező, mint a hit?
A zsidó vallás megközelítésében a tudás a hit színvonalát
emeli. A hit ugyanis mindig arról a dologról szól, amit nem
vagyok képes felfogni: tehát minél több mindent felfogok,
habár szűkebb az a mezsgye, amiben hiszek, de minőségében annál színvonalasabb. Egy kisgyerek, aki sok mindent
elhisz, később ismeretei bővülésével egyre több mindenről
tudja, hogy mi nem tartozik Istenhez, a tudás gyarapodásával hitének minősége is javul.
w w w. er z s eb e t var os . hu
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2013-ban új pályázatokkal folytatódik
a tavaly is rendkívül sikeres Erzsébetprogram.

Hagyományőrzés

tagjai, kormánytisztviselői, közalkalmazottai és munkavállalói. Ugyanakkor új
kiírások is megjelentek az egészségügyi
ellátórendszer, az állami közmunkaprogram keretében foglalkoztatott, a Magyar
Államvasutak Zrt. és annak többségi
tulajdonában lévő vállalatok, illetve a
honvédelmi szervek hivatásos állományú
tagjai, kormánytisztviselői, közalkalmazottai és munkavállalói számára.
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A zökkenőmentes iskolakezdés, de a későbbiekben szükségszerűvé váló váltások is döntően befolyásolják a sikerességet. Fontos tényező az is, hogy van-e kellő
idő az átállásra, az új körülményekhez való alkalmazkodásra. Az Erzsébetvárosi
Kéttannyelvű Általános Iskola Szakiskola és Szakközépiskola Dob utcai iskolájának
két pedagógusa, Ráczné Balassa Ildikó és Hoffer Hortenzia a kerületben dolgozó
óvónőknek és tanítónőknek az óvoda-iskola közötti átmeneti időszak zökkenőmentességét segítő módszereket mutatott be a gyakorlatban, a november 28-án tartott
nyílt napon. A bemutató során a meghívott vendégek megfigyelhették, hogy milyen
játékos formákkal, módszerekkel
segítik a tanítók az első osztályos
tanulók beilleszkedését. A kellemes
környezet, a változatos technikák
és a játékos módszerek bemutatása
megerősítette a jelenlévő kollégákat
abban, hogy a tanulási folyamatot
ezekkel az eszközökkel mennyire
eredményessé lehet tenni. Mindenki
számára látható volt, hogy a gyermekek számára élményt jelentett
a tanulás. A nyílt napot szakmai
tapasztalatcsere követte, ahol az
eltelt idő fejlődési eredményeiről és
problémáiról beszéltek a pedagógusok. A meghívott vendégek pozitív
visszajelzései az iskolában folyó
színvonalas oktatómunkát emelték
ki. Ahhoz, hogy ezt segíteni tudják,
állandó továbbképzéseken vesznek
részt az iskola pedagógusai. A tanító
pedig csak úgy lehet hiteles, ha maga
is lépést tart a korszerű módszerekkel saját módszertani kultúrájában,
és ha pozitív emberi magatartásával
is képviseli azt.

Vetélkedő a Barossban

A Baross iskola
vendége volt
a galgagyörki
Gárdonyi Géza
Általános Iskola
1995-ben a magyar kormány a kisebbségbarát társadalmi légkör kialakítása és fenntartása érdekében az ENSZ Nemzeti vagy
Etnikai, Vallási és Nyelvi Kisebbséghez
tartozó Személyek Jogairól szóló Nyilatkozata elfogadásának napját – december 18-át
– A KISEBBSÉGEK NAPJÁvá nyilvánította. Ebből az alkalomból december 17-én
vendégül láttuk a galgagyörki Gárdonyi
Géza Általános Iskola diákjait és pedagógusait. Az iskola a szlovák nemzetiségi
hagyományok és a nyelv megőrzését tűzte
ki céljául. A felsős vendégdiákok sportversenyen vettek részt a Baross Gábor Általános Iskola tanulóival. A partizánlabda
bajnokság izgalmas pillanatokat hozott,
a vendégek pedig érmekkel térhettek haza.
A sport után betlehemeztek is az alsós diákjainknak. Megismerkedhettünk a szlovák
népzenével, népdalokkal, néptáncokkal,
a tangóharmonikás gyerekek színvonalas
játékával. A vendég galgagyörki iskola igazgatója megköszönte a vendéglátást, a bemutatkozási lehetőséget. Tavasszal iskolánkat
várják ugyanígy vissza.
A vetélkedő

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. december 10-én megtartott rendkívüli
ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
•

•

•

•

•

•
eredményei

3– 4. év folyam

:

1. helyezett:
Cv ikkeresek
csapat a
(Baross Gábo
r Általános Is
kola)
2. h
 elyezett: Cv
ikker csapat
(Dob utcai Ál
talános Iskola
)
3. helyezett:
Mit rejt a pers
ely? csapat a
(Baross Gábo
r Általános Is
kola)
5– 6. év folyam
:

A Baross Gábor Általános Iskola december 10-én kerületi Janikovszky Éva Irodalmi Vetélkedőt szervezett, amelyen öt iskola 60 tanulója vett részt. A 3–4.
évfolyamosok Cvikkedli történetével készültek, míg az 5–6. évfolyamosok
Az úgy volt című prózával ismerkedtek meg előzetesen. A gyerekek örömmel
olvasták a könyveket. Mosolyogni tessék! – hangzott el a köszöntőben. Mosolyogtunk is, hiszen a szellemi vetélkedés
mellett több jelenetet is előadtak
1. helyezett:
a gyerekek, jelmezbe öltözve pedig
Amer ikai Al ap
ítványi Iskola
csapat a
a művek szereplőinek bőrébe
2. helyezett:
Karácsonyi ki
bújhattak. Ez mindenkit izganc sek csapat
(Baross Gábo
a
r Általános Is
lommal töltött el. Bepillantást
kola)
3. helyezett:
Ég igérők csap
at a (Baross Gá
Általános Isko
nyerhettünk a gyermeki fantázia
bor
la)
világába, részesei lehettünk kreativitásuknak, találékonyságuknak.
Egy kellemes, vidám délutánt tölthettünk el együtt. Köszönetünket
fejezzük ki ezért a gyermekeknek és a felkészítő pedagógusoknak is. Köszönjük
a VII. kerületi önkormányzat támogatását, akik ajándékokkal jutalmazták a legjobban szereplő csapatokat.
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•

•

•

 udapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros ÖnkormányB
zata Képviselő-testületének 45/2012 (XII.17.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról
szóló 31/2012 (VI.29.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezéséről (hatályba lép: 2012. december 18. napján),
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2012 (XII.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen elhelyezett vendéglátó-ipari teraszok működésének
rendjéről (hatályba lép: 2013. január 1. napján),
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2012 (XII.17.)
önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2012 (VI.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép:
2013. január 1. napján),
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012 (XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és
Működési Szabályzatáról (hatályba lép: 2013. január 1.
napján),
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012 (XII.12.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló
5/2012 (II.20.) rendelet módosításáról (hatályba lép: 2012.
december 13. napján),
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2012 (XII.12.) önkormányzati rendelete a 2013. évi átmeneti finanszírozásról és
költségvetési gazdálkodásról (hatályba lép: 2013. január 1.
napján),
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2012 (XII.17.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalnál és az Erzsébetvárosi Közterület-felügyeletnél foglalkoztatott köztisztviselők
2013. évre megállapított illetménykiegészítéséről (hatályba
lép: 2013. január 1. napján),
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2012 (XII.17.) rendelete
Erzsébetváros Önkormányzata környezetvédelmi alapjáról
(hatályba lép: 2013. január 1. napján),
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2012 (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások
helyi szabályozásáról szóló 27/2011 (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép: 2013. január 1.
napján),
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•

•

•

•

•

 udapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros ÖnkormányB
zata Képviselő-testületének 54/2012 (XII.17.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról (hatályba
lép: 2013. január 1. napján),
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2012 (XII.17.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról
(hatályba lép: 2013. január 1. napján),
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2012 (XII.17.) önkormányzati rendelete az Erzsébetváros építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási
szabályairól (hatályba lép: 2013. január 1. napján),
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2012 (XII.17.) önkormányzati rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények
elhelyezéséről (hatályba lép: 2013. január 1. napján),
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2012 (XII.17.) rendelete
az önkormányzati kezelésű közutak nem közlekedési célú
igénybevételéért fizetendő díjról szóló 39/2006 (XII.4.)
önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép: 2013.
január 1. napján).

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2013. január 24-én megtartott rendkívüli
ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
•

•

•

 udapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros ÖnkormányB
zata Képviselő-testületének 1/2013 (I.25.) önkormányzati
rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi átmeneti finanszírozásról
és költségvetési gazdálkodásról szóló 50/2012 (XII.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép: 2013.
január 28. napján),
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013 (I.25.) önkormányzati
rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (hatályba lép:
2013. február 1. napján),
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013 (I.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló 27/2011. (VI.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról (hatályba lép:
2013. január 25. napján).
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Szakmai bemutató
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Gyergyószentmiklósi
társulat a Bethlenben

20

Az idén először megrendezett Vendégváró Fesztivál célja
egy műhely átfogó
bemutatása, ezért
a többnapos rendezvényen egyetlen
határon túli társulat,
ezúttal a gyergyószentmiklósi Figura
Stúdió Színház lépett
fel több darabjával.
„Ezzel a rendhagyó
fesztivállal hagyományt szeretnénk
teremteni színházunkban: minden év
január végén, február
elején meghívnánk
magunkhoz egy
határon túli csapatot”
A téboly hétköznapjai. Fotó: Jakab Róbert
– tájékoztatta lapunkat Szögi Csaba, a teátrum művészeti vezetője. Mint
mondta, a színház több éve jó kapcsolatot ápol a
határon túli társulatokkal, több alkalommal vendégeskedtek Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredán, Marosvásárhelyen és Gyergyószentmiklóson a színház művészei.
„Azt szeretnénk, ha kölcsönös volna az együttműködés
a határon túliakkal. A Figura Stúdió Színház hangsúlyozottan kísérleti színház, ezért úgy láttuk, hogy ez a
csapat illik leginkább a Bethlen Téri Színház arculatához. A három nap alatt fotókiállítással, beszélgetésekkel
komplett képet adtunk a társulat munkájáról” – hangsúlyozta Szögi.

De mindannyian lehetnének saját álmaink, emlékeink
szereplői is. Ebben a felemelő vagy nyomasztó kavalkádban vajon elhisszük, hogy létezik az (élet)fa, ami
alatt érdemes várakozni? A téboly hétköznapjai című
előadás műfaja szerint álomjáték, mely címéből és
műfajából adódóan is vonja maga után a következetlenséget és a történések kuszaságát. Az előadást Katona
Imre rendezésében láthatták a látogatók.
Az Arany-légy című előadás kulcsszava a keresés, a rendező, Goda Gábor nem megszokott módon a hagyományos nézőtér helyett életszerű térbe helyezte olykor
abszurd, máskor lélekmelengető jeleneteit. A Figura
Stúdió Színház Erdély hetedik magyar nyelvű színháza,
s az egyetlen, amely alapításától fogva hangsúlyozottan
kísérleti programmal rendelkezik. A stúdió egyszerre
próbál megfelelni kísérletező hagyományainak és a
húszezer lakosú kisváros elvárásainak. A kis létszámú
társulat törekszik az egymással látszólag ellentétes igényekre adott válaszait programjában ötvözni.

2013. február havi programjai

Eröművház • 1077 Budapest, Wesselényi u. 17. • Telefon: 413-3550
e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu • www.kozhaz.hu
7. csütörtök
¡ 16.00–18.00
Az Erzsébetvárosi Természetbarát Sportszövetség összejövetele
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – a zenét
szolgáltatja: Diós Péter
8. péntek
¡ 18.00–20.00
A Schweitzer kör összejövetele
9. szombat
¡ 15.00–18.00
A Csend Fényei Klub farsangi
összejövetele hallássérülteknek
¡ 19.00–
Az Albinoni Kamarazenekar
farsangi koncertje Albinonitól
Straussig az Együttes énekes és
hangszeres szólistáinak közreműködésével. Vezényel: Zsigmond
Balassa. A belépés díjtalan!
10. vasárnap
¡ 15.00–18.00
„Farsangolunk” címmel a Takács
Béla Zenebarát Kör zenés műsora.
Belépő: 600 Ft, mely a helyszínen
váltható.
11. hétfő
¡ 16.00–18.00
Az Ezüst Hárs Egyesület
összejövetele
13. szerda
¡ 17.30–
Derengő városmúlt címmel
Koppány Zsolt író szerzői
estje. A Művészetbarátok
Egyesületének rendezvénye

Arany-légy. Fotó: Jakab Lóránt

14. csütörtök
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – a zenét
szolgáltatja: Diós Péter
16. szombat
10.00–15.00
Fergeteges Farsangi Forgatag a
Garay Centerben

A Bicskei István által rendezett Utolsó pillanat című
előadás Beckett műveinek parafrázisa. Egy lepusztult
világ tárul a néző elé, amelyben feltűnnek a Vladimirra
és Estragonra (Godot-ra várva) emlékeztető figurák, ám
itt két férfi helyett egy nő és egy férfi (az utolsó életben
maradt emberpár) a történet központi figurái. A karakterek mintha Beckett fantáziaszüleményei lennének,
függetlenül attól, hogy emberek ők, vagy csak szellemek.
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20. szerda
¡ 17.30–20.00
A történelem mint a szabadság
története – emlékezés B. Crocére Kaposi Márton új könyve
kapcsán. A Művészetbarátok
Egyesületének rendezvénye
¡ 18.00–20.00
Az Antall József baráti Társaság
előadássorozata

2013. február 16-án, szombaton 10-15 óráig
Helyszín: Budapest, VII. kerület Garay Center

21. csütörtök
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – a zenét
szolgáltatja: Diós Péter

10-11 óra: HOLLÓ együttes

22. péntek
¡ 18.00–20.00
A Schweitzer Kör összejövetele

A lányok fonnak, gombolyítanak, szőnek, közben énekelnek, játszanak. A fiuk ez alatt
maskarába öltöznek és így jönnek a „fonóházba”. Lesz medvetáncoltatás, mókás vetélkedő
és Fassang Jancsit is eltemetjük.

23. szombat
¡ 15.00–20.00
Táncba hív a nóta – farsangi műsor
a Morvay Károly Nóta- és Dalkör
és ifj. Horváth Sándor és cigányzenekara közreműködésével. A
műsor után tánc! Belépő: 900 Ft,
mely a helyszínen váltható érkezési
sorrendben.
¡ 15.00–17.00
Shalom Idősek Klubja – A Békét
a Nemzeteknek Alapítvány
összejövetele
24. vasárnap
¡ 17.00–
Alla Turca alla Toker – Hakan A.
Toker zongorahangversenye török
és magyar muzsikára, valamint
improvizálás a közönség által kért
dallamokra. A belépés díjtalan!

Vásárfia címmel jelmezes, zenés, interaktív gyermekműsor

11.15-12 óra: Farsang a „fonóban”

12.15-13 óra: BUSÓAVATÁS és a Mohácsi Sokac Kör
hagyományőrző tánccsoportjának műsora élő zenekari kísérettel

13-14 óra: Farsang a „fonóban”
14-15 óra: HAGYOMÁNYOS BUSÓJÁRÁS busójátékokkal a Mohácsi Sokac
Kör előadásában (Helyszín: Garay Üzletközpont előtti terület)
Kiegészítő programok:
10-15 óra: Kikiáltó (folyamatosan és tréfásan ajánlja a rendezvény programjait)
10-15 óra: Farsangi kézműves foglalkozások

Busóálarcok, maszkok, kis busóemberke készítése természetes anyagokból
Velencei karneváli gipszálarcok, maszkok festése, díszítése
Varázslósüvegek, varázslópálca, zajkeltő hangszerek készítése

11-14 óra: Farsangi arcfestés, hennafestés
12-14 óra: Busójárási eszközök kiállítása

A belépés díjtalan!
Szervező: ERöMŰVHÁZ Nkft. www.eromuvhaz.hu
Támogatók: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata,
Garay Center (Garay tér 20.)

25. hétfő
¡ 16.00–18.00
Az Ezüst Hárs Egyesület
összejövetele
¡ 16.00–19.00
A Molnár Antal Zeneiskola Ifjúsági Vonószenekarának próbája
26. kedd
¡ 17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának
nyílt összejövetele

18. hétfő
¡ 16.00–19.00
A Molnár Antal Zeneiskola Ifjúsági Vonószenekarának próbája
¡ 19.00–21.00
„Álarcosbál” – Gálaműsor az
Operaház neves művészeinek
közreműködésével. A belépés
díjtalan!

27. szerda
¡ 17.30–
A Művészetbarátok Egyesületének
rendezvénye
¡ 18.00–
A Muravidék című kulturális
folyóirat 20. számának
bemutatója

19. kedd
¡ 17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának
nyílt összejövetele

28. csütörtök
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – a zenét
szolgáltatja: Diós Péter
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Fővédnök: Vattamány Zsolt,
Erzsébetváros polgármestere

Ajánló

Kultúra

Háromnapos, hagyományteremtő fesztivál indult február elsején a Bethlen Téri
Színházban: Erzsébetváros és Gyergyószentmiklós együttműködésére, valamint
a két színház jó kapcsolatára építve a Bethlen Téri Színház Vendégváró Fesztivált
rendezett, melyen a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház három darabját
mutatták be.

Programajánló
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Farsangi készülődés

Farsang időszaka már elkezdődött, így már mi is
beszélgethetünk gyermekünkkel erről, és természetesen arról, hogy minek öltözne be szívesen.
Általában két eset fordul elő: vagy nagyon sok
ötlet közül kell kiválasztanunk az igazit, vagy
pedig ötlet nélkül ülünk, mert gyermekünknek semmi nem tetszik. A titok nyitja, hogy
hagyjunk időt a jelmez kitalálására. Meglesz
az eredmény!

Minden év febuárjában a hagyományok szerint megünnepeljük
a farsangot, mely az óvodások, iskolások körében igen közkedvelt időszak.
Az alábbi írásban összegyűjtöttük, mivel és hogyan készülődhetünk
kisgyermekünkkel a farsangra, hogy elkerüljük a kapkodást.

22

✂

A legegyszerűbb egy nagyméretű póló felhasználásával elkészíteni ezt a jelmezt, vehetünk alapul
feketét vagy sárgát is. A póló ujját levágjuk, és a feketére sárga csíkokat varrunk, a sárgára pedig
értelemszerűen feketéket (pamutanyag a legmegfelelőbb hozzá). Így megkapjuk a sárga-fekete csíkos
kisruhát. Az alját gumival összehúzhatjuk, ha
akarjuk. Egy hajráfra rátekerünk két fekete
zseníliadrótot, amelyek végére egy-egy sárgára
festett pingponglabdát erősítünk
– kifúrjuk a labdát, és a beragasztózott drótot beledugjuk. Fontos,
Ha hagyományos boszorkány jelmezt szehogy szorosan illeszkedjen, különretnénk, elkészítheted egy egyszerű,
ben kicsúszhat! Kiegészítőként a
varrást nem igénylő köpenyből és egy
gyerkőc művirágot vagy mézpergetőt
hosszú, fekete zsákszerű ruhadarabból is.
tarthat a kezében.
A ruhát a gyermek könnyen ráveheti egy
hosszú ujjú felsőre, a derekára pedig egy
széles fekete szalagot kötve igazi kis boszi
válhat belőle.

•
•

A jelmez készítése során tartsuk szem előtt, hogy
biztonságos legyen,
könnyű legyen a fel- és levétele,
kényelmes legyen a viselete.

A készítésbe vonjuk be gyermekünket is, így már az előkészületek is remek szórakozást jelenthetnek.

A jelmezötlet birtokában kezdjük el tervezni a
megvalósítást. Milyen kellékek szükségesek?
Milyen meglévő ruhákat tudunk átalakítani?
Esetleg mit kell rövidáru boltból beszereznünk?
Itt is az idő a legfontosabb tényező, hogy ne
utolsó nap kezdjünk el kapkodni.

Életmód

Életmód

Méhecske jelmez

•

Boszorkány jelmez
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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, csipetnyi só, olaj, vaníliás cukor, barackíz

Kind Halláscentrum
Budapest, Garay utca 45.
Telefon: 06-1/322 68 22

Az élesztőből a cukorral, kevés liszttel és négy evőkanál langyos tejjel kovászt készítünk. A tál közepére – amelyben a fánk
készül – tesszük a kovászt, köré a lisztet. Betakarjuk, és langyos
helyre tesszük, amíg megkel. A tojássárgákat a sóval elkeverjük,
és a liszthez öntjük, hozzáadjuk az olvasztott vajat, valamint a
maradék felforralt, lehűtött tejet. Addig verjük, amíg hólyagos
nem lesz (ilyenkor már elválik a kanáltól), majd betakarva meleg
helyen kelni hagyjuk. Végül lisztezett deszkára borítjuk, és ujjnyi
vastagságúra nyújtjuk ki. Ezt követően letakarjuk, és hagyjuk
tovább kelni, majd kiszaggatjuk, és forró olajban kisütjük (először fedő alatt, majd a megfordítás után már fedő nélkül). A fánkokról az olajat szalvéta segítségével felitatjuk, majd meghintjük
vaníliás cukorral, és barackízzel kínáljuk.
w w w. er z s eb e t varos . hu

Érvényes:
2013.02.07-tól
2013.03.07-ig

Kind halláscentrum kupon
Hallásállapot felmérés
9900 Ft helyett inGYEn!
15% kedvezmény elemek
és ápolószerek vásárlásakor.
Er z s éb e t vá ros 201 3. febr uá r 7.
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Kind Halláscentrum
Budapest, Garay utca 45.
Telefon: 06-1/322 68 22
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SZO LG Á LTATÁ S
Társasházak közös képviseletét
vállaljuk szakmai végzettséggel, stabil
kivitelezőkkel, könyvelői háttérrel.
ROMHÁNYI Bt. Tel: 06 (30) 224-44-04
Zárlakatos gyorsszolgálat!
Zárniytás, zárszerelés, rácskészítés,
galériakészítés, egyéb lakatosmunkák.
Tel.: 06 (30) 299-1211

30%

akció

Hirdetés

a Pince turkálóban
Február 11-től

24

Óriási választék holland
import használt ruhából
amíg a készlet tart
vii. Peterdy u. 18.
Nyitva:
h-p: 10–18
Szombat: zárva

Villanyszerelés! Tapasztalt iparos
javít lakásvillanyt, bojlervillamosságot,
villanyfűtéseket, csengőt stb. Tel.: 06
(70) 259-0089, 06 (1) 337-0338

Ajtó-ablak javítás! Fa-műanyag nyílászárók passzítása, szigetelése, zárcse
réje, átalakítása. Díjtalan felmérés! Kiss
Ernő asztalos. Tel.: 06 (30) 447-4853

Vízszerelés, csapok, szifonok, WCcsészék, WC-tartályok cseréje, javítása.
Mosó- és mosogatógépek bekötése.
Tel.: 06 (30) 447-3603

Tévéjavítás azonnal, helyszínen,
garanciával, mindennap! Tel.: 06 (20)
471-8871

Lakásfelújítást vállalunk! Festés,
burkolás, tapétázás, parkettázás, víz-,
gázszerelés. Tel.: 06 (20) 404-1659,
e-mail: toteambuild@gmail.com
Parkettás munkák. Tel.: 06 (30) 9488909
Festés, mázolás, tapétázás, megbízható szakemberekkel, garanciával,
kisebb asztalosmunkák. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.: 06 (1)
352-0188, 06 (30) 906-8696

Gázkészülékjavító! HÉRA gázégők, konvektorok, tűzhelyek, FÉG vízmelegítők
javítása, karbantartása. Tel.: 06 (1) 2209765, 06 (20) 432-5598, Bán László

Egy é b
Életjáradék: 30 000 Ft/hó 75 év
feletti, örökös nélküli hölgynek/úrnak
lakás örökösödési jogáért. Tel.: 06 (70)
548 3449

Külföldi és magyar kastélyok
berendezéséhez vásárolok kiemelten
magas áron nagyméretű és kisebb
festményeket, jó magyar festőktől
is, porcelánokat, ezüsttárgyakat,
Zsolnay-kerámiákat, faliórákat,
reneszánsz bútorokat stb. Tel.: 06 (1)
520-144, 06 (30) 322-5989
Igen jó anyagi helyzetű házaspár
életjáradéki szerződést kötne nívós,
kerületi ingatlannal rendelkező 70
év feletti tulajdonossal. Tel.: 06 (30)
748-6169

EG É SZ S ÉG
Gyógypedikűrt, manikűrt vállalok,
hívásra házhoz megyek, ingyen kiszállás. Tel.: 06 (30) 242-9507

TOLL FELVÁSÁRLÁS
Régi dunyháját, párnáját, paplanját
NAPI ÁRON MEGVÁSÁROLJUK!
Nyitva tartás: szerdán 8–15 óráig

Peter’s
Paplan
anno
1931

PETER’S PAPLAN KFT.
1089 Budapest, Kálvária tér 19.
Mobil: 06 (30) 686-0529

Isten hozta nálunk.

Számítógépes hallásteszt INGYEN

TörTarany- és fazonarany-felvásárlás!
TörTarany, fazonarany: 7200–12 000 fT
TörTezüsT fazonezüsT: 180-360 fT

Mi fizeTünk a legTöbbeT!

ÜzletÜnk A Wesselényi uTca 19-ben készpénzért vásárol!

Áraink a vásárlás
legkisebb
összegét
jelentik!

Egyszerű, gyors, megbízható. Kérjen időpontot
telefonon! Profi munkatársainktól részletes értékelést kap. Tegyen meg ennyit egészségéért!
Budapest:
1076 Budapest, Garay utca 45.
I.emelet 116.
Tel. 06 1 322-6822
garay@kind.hu
www.kind.com

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

KIND. Hallásgondozás német színvonalon.

KÉREM JÖJJÖN EL HOZZ ÁNK!
VII., Wesselényi u. 19. Tel.: 317-9938
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