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A magyar színháztörténet egyik legjelentősebb pillanatára került sor 2013. március 25-én az Erzsébet körúti
Madách Színház színpadán. A teátrum éppen harminc esztendeje, 1983-ban ezen a napon mutatta be T. S.
Eliot és A. Lloyd Webber Macskák című musicaljét, amely azóta is a színház egyik legsikeresebb előadása.
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Hosszan tartó, méltósággal és nagy lelkierővel viselt súlyos betegség után, 51 éves korában
elhunyt Szalai Annamária, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), valamint
a Médiatanács elnöke Szalai Annamária 1961-ben született Zalaegerszegen. Diplomáit
a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán tanítói és az ELTE BTK népművelés szakán, majd 1998-ban a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szakközgazda, pénzügyi
szakon, vállalkozási szakirányon szerezte. Tanárként, majd újságíróként is dolgozott, később
filmiroda-vezető lett.1998-tól országgyűlési képviselő, az első Orbán-kormány idején Orbán
Viktor tanácsadójaként dolgozott. Az Országgyűlés 2004-ben és 2008. március 31-én az
Országos Rádió- és Televízió-testület tagjává választotta. Szalai Annamáriát 2010. augusztus 11-ei hatállyal kilenc évre nevezte ki Orbán Viktor miniszterelnök az NMHH elnöki
posztjára; majd ugyanabban az évben október 11-én ő lett a médiatanács elnöke. Ezt megelőzően 2004-ben és 2008-ban is az Országos Rádió és Televízió Testület tagjává választották.
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A költészet napjáról emlékeztek
meg az alsóerdősori iskolában
Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános
Iskola és Gimnáziumban minden évben
megemlékeznek a költészet napjáról. Az idén
sem volt ez másképp április 11-én: az épületben mindenfelé verseket lehetett olvasni,
mert a gyerekek a folyosók, termek, de még a
lift falaira is kitették kedvenc verseiket, hogy
minél többen megismerjék azokat.

Az újság munkálataiban közreműködtek:
Szerzők:
Bóka B. László, Szilléry Éva

Sajtóreferensek:
Dr. Hajdu Kitti, Palkó Attila

A nagyok egy-egy költőről plakátot készítettek, s az ezekből rendezett kiállítás megnyitójára is április 11-én került sor. Varró Dániel
Maszat-hegye aratta a legnagyobb sikert a
tanulók között. A nagyszünetben az érdeklődők és a büfében sorban állók a diákok által
készített prezentációkat is nézegethettek.

A gyerekek gratuláltak Weöres Sándor 100.
születésnapja alkalmából az ERöMŰVHÁZ
által rendezett szavalóverseny első három
helyezettjének is.
Az alsós osztályok egy-egy saját maguk által
választott verset adtak elő. Móri Árpádné
igazgatónő megköszönte a tanítók felkészítő
munkáját, hiszen a tánccal, zenével és mély
átéléssel előadott versekkel a gyermekek
megérthették a versek jelentőségét, gazdag
élményvilágát, a személyiségünkre, hangulatunkra gyakorolt hatását. A megemlékezést
megtisztelte jelenlétével Rónaszékiné Keresztes
Monika alpolgármester asszony és Bartusné
Benedek Barbara képviselőasszony is.

Hirdetésfelvétel:
hétfőtől csütörtökig 13.00–15.00
e-mail:
megrendeles@erzsebetvarostelevizio.hu

Megjelenik 40 000 példányban

Az április 22-i nemzetközi Föld napja alkalmából Erzsébet
város önkormányzata Zöld7 elnevezéssel tájékoztató és figyelemfelkeltő programsorozatot rendez a kerület óvodás, általános- és középiskolás gyermekeinek. A legkisebbek a Master of
Puppets társulat „Robin, a hód” című előadását tekinthetik
meg a Bethlen Téri Színházban. Emellett környezettudatos
foglalkozások keretében ismerkedhetnek a környezetvédelemmel. A nagyobbaknak
az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet előadásai
adnak ötleteket lakóhelyünk megóvására, hogy
egy „zöldebb” szemléletet
elsajátítva felelősebb tagjai
lehessenek kerületünknek.
Megtekinthető még a Zöld7

A költészet napjának
ünnepe a Kópévár
Óvodában
Április 10-én, délelőtt ünnepi díszbe öltözött a Kópévár Óvoda. A költészet napját
ünnepeltük. A gyerekek számára a versek
olyan varázseszközök, amelyek érzelmi,
értelmi szükségleteiket elégítik ki. Mi itt,
az óvodában nap mint nap élvezzük ennek
a gyönyörűségét. Ezt a csodát szerettük
volna ma megosztani kedves meghívottainkkal is. Újváriné Gercsák Anikó, a
Humán Szolgáltató Központ irodavezetőhelyettese, illetve a Polgármesteri Kabinet
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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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ideje alatt egy, a levegőbe kerülő káros
szállópor-szen�nyezésről szóló
vándor plakátkiállítás is. A program keretén
belül sor kerül a
Bischitz Johanna
Integrált Humán
Szolgáltató Központ
idősek otthonának
udvar- és kertrendezésére is.
Az egyhetes programsorozatot az április 27-én (szombaton) 9.00 órától a hagyományosan
megrendezésre kerülő „Tavaszi nagytakarítás” zárja. Az ERVA
Zrt. aktív közreműködésével több ezer fiatal és szülő együtt
takarítja ki kerületünk utcáit, köztereit, játszótereit. A programra várunk minden kerületi lakost! Kérünk minden erzsébetvárosi polgárt, hogy ezen a héten ügyeljünk még jobban
környezetünk tisztántartására, jó példát mutatva a fiatalabb
generációnak!
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részéről Hanczár
János voltak a vendégeink. Az ünnepi
hangulatot kiteljesítette a Baross Gábor
Általános Iskola két
növendéke, Horváth Farkas Martin
gitár- (volt Kópévár
Óvodás) és Veréb
Zakar Benjamin
hegedűjátéka, akiket
dr. Timku Józsefné
készített fel.
Ezen a napon
eljöttek hozzánk a versek, hogy röpüljünk velük, beléjük kapaszkodjunk, vagy
hagyjuk magunkat ringatni általuk. Mind
a nyolc csoport készült egy verssel, majd
ezek elszavalása után a „közös versünk”
következett. Szívszorító percek voltak,
amikor a közel 160 kisgyerek kipirult arccal, boldogan szavalta Gazdag Erzsi versét.
Az óvodapedagógusok hagyományunkhoz
híven megzenésített verset énekeltek.
Az esemény fontos része volt a „Költészet Fájának” kivirágoztatása. A gyerekek
és családjuk által hozott versekből lettek a

csodás virágok, levelek. Nagyon büszkék
vagyunk arra, hogy a szülők lelkesek és
együttműködőek voltak ebben. A héten
megnyitott rajzkiállítás tette teljessé a
művészetek összefonódását.
Akik ma itt együtt voltunk, letettük
hitünk zálogát a költészet mellett. A lelkünket ünneplőbe öltöztettük, hogy a
szép szó befogadására alkalmassá legyünk.
A költők azért írnak verseket, hogy aki
olvassa, hallgatja vagy elmondja, az boldogabb legyen. Nekünk ma sikerült. (Fancsik
Judit fejlesztőpedagógus)
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Ökonapot tartottak a Hernád utcai
Baross Gábor Általános Iskolában március 26-án, kedden. Az iskola célja volt
a programmal, hogy a gyermekeket minél
kisebb korban elkezdje nevelni a környezettudatos életmódra. Az ökonapon
a kicsik zöld ruhában mentek iskolába,
ahol nemcsak megtudhattak mindent
a környezetvédelemről, de különböző
versenyek során összemérhették „erejüket” is az osztályok. A versenyszámok természetesen a környezetvédelemhez kapcsolódtak.
A gyerekek osztályonként gyűjtöttek szárazelemeket, kupakokat, vécépapír-gurigákat, és
ezeket az anyagokat a későbbiekben különböző eszközök segítségével újrahasznosították.
A zöldnapon az osztályok egy tisztasági versenyen is részt vehettek, ahol is a tanterem kitakarítása után a legzöldebb osztály címet is meg
lehetett nyerni. Az ökonap folyamán a környezetvédelemről szóló filmeket is végignézhettek
kicsik és nagyok egyaránt, és megtanulhatták,
hogyan lehet bizonyos anyagokat újból felhasználni. Spiesz Ádám igazgató újságunknak
elmondta, hogy az iskola kiemelt figyelmet
fordít a környezetvédelemre, és a kicsiknek
ötleteket és tippeket adnak a környezettudatos
életvitelhez.

Az erzsébetvárosi Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
Hetedhét Gyermekjóléti Központja 2013. március 28-án tartotta meg éves
gyermekvédelmi konferenciáját. A rendezvényen résztvevők megosztották
egymással tapasztalataikat, előadásokat hallgattak meg, valamint
kiosztásra került a Hetedhét díj is.
Rónaszékiné Keresztes Monika
országgyűlési képviselőasszony nyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy kerületünkben egy jól kiépített rendszer
működik a gyermekvédelem terüle-

Jótékonysági est az ERöMŰVHÁZ-ban
Az Országos Gyermekvédő Liga április
9-én az ERöMŰVHÁZ-ban megtartotta
a szociálisan hátrányos helyzetű családok
gyermekeinek megsegítésére szervezett
jótékonysági estjét. A rendezvény házigazdájaként Berecz András Kossuth-díjas

ének- és mesemondó lépett fel. Az est
bevételét és az adományokat a hátrányos
helyzetű szegény gyermekeknek ajánlotta
fel a liga. Az előadás után az érdeklődők kötetlenül beszélgethettek Berecz
Andrással és Matusek M. Zsuzsannával,

az Országos Gyermekvédő Liga elnökével.
A programon megjelent Szikszai Zsolt,
Erzsébetváros alpolgármestere is.

Rónaszékiné Keresztes Monika beszédében
a család fontos szerepét hangsúlyozta

tén, a szakemberek egymás munkáját
kiegészítve segítik a családokat a problémák megoldásában.

A megjelentek a konferencián előadást
hallhattak a Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet szakmai vezetőjétől,
Rácsok Balázstól a háztartáson belüli
és párkapcsolati erőszak témájában.
Az előadó szerint sajnos általános
tapasztalat, hogy a nők és a gyermekek
fokozottan vannak kitéve az otthon
elkövetett erőszakos cselekedetek veszélyeinek. Országos szinten is nagyon
magas azok száma, akik a problémát
elhallgatják, és ha tragédia történik
a családban, nem fordulnak segítségért. Ilyen sajnálatos helyzetben a jól
működő jelzőrendszer lehet a bántalmazott nők és gyermekek segítségére.
A konferencia végén László Tímea,
a Hetedhét Gyermekjóléti Központ
szakmai vezetője beszédében értékelte a szakmában és a jelzőrendszeri
tagokkal végzett 2012. évi tevékenységeket. Elmondta, hogy a többéves
munka eredményeként Erzsébetváros
gyermekvédelemi jelzőrendszerén
belül jó szakmaközi együttműködés
és kapcsolatrendszer alakult ki, ami
nagyon fontos szerepet játszik munkájuk hatékonyságának folyamatos

Hetedhét Gyermekjóléti
Központ
1073 Budapest,
Kertész u. 20.
László Tímea
szakmai vezető
Tel.: 352-8672
Fax: 352-8673
e-mail:
gyermekjolet@bjhuman.hu
növekedésében. A jelzőrendszeri tagok
közül a 2012-es évben leghatékonyabban teljesítő Bényei Zoltán, az Esély
Családsegítő Szolgálat munkatársa
kapta meg a Hetedhét díjat, munkájának elismeréséül.
Vattamány Zsolt polgármester úr
újságunknak elmondta, hogy köszönetet mond a gyermekvédelem területén
dolgozó valamennyi intézménynek és
szervezetnek, és hozzátette, az önkormányzat továbbra is támogatni fogja
a gyermekvédelemmel kapcsolatos
tevékenységek megvalósulását Erzsébetvárosban.

László Tímea átadja a Hetedhét díjat
Bényei Zoltánnak

w w w. er z s eb e t varos . hu • w w w. er z s eb e t varos im e dia . hu

Er z s éb e t vá ros 201 3. á pr ilis 1 8 .

Er z s éb e t vá r os 201 3. á pr ilis 1 8 .

w w w. er z s eb e t va r os im e dia . hu • w w w. er z s eb e t var os . hu

Aktuális

Aktuális

Ökonap
a Baross suliban
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Tavaszváró koncert
Gryllus Vilmossal

Pályázat társasházaknak
Erzsébetváros önkormányzata több pályázatot hirdet meg
társasházak felújítására. A pályázatok keretében összesen 105
millió forint kerül kiosztásra, külön felhasználási célokkal.
Így 25 millió forint jut a gázszolgáltatásból műszaki okokból
kizárt társasházak gáz alap- és felszálló vezetékei felújításának
támogatására, kamatmentes kölcsön formájában. 45 millió
forint jut általános társasházi felújítási pályázatra, kémények
felújítására 25 millió forint a rendelkezésre álló keret, míg
tetőjárda (kéményseprőjárda) felújítására 10 millió forint.
Kerületünk vezetése így szeretne hozzájárulni a városkép
és a lakosság körülményeinek javításához. Fontos és kiemelt
kérdés a vezetés számára is a társasházak épületállagának

A kerület óvodáiból rengeteg nagycsoportos érkezett, tanulóinkkal együtt ők is kórusban énekelték a szép tavaszi dalokat.
Perceken belül jókedv, nevetés, öröm töltötte be a tavaszi díszbe
öltöztetett tornatermet. Megismerkedtünk a csellóval és az
érdekes hangokat adó dorombbal is. A legtöbb éneket gitárral
kísérte a zenész. A fergeteges hangulatú előadás megmelengette
a szíveket, ezek után boldogan és reménykedve várjuk a tavaszt!

megőrzése, javítása, az alapvető
komfortszempontok megléte,
a fűtés, a kémények biztonságos üzemelése. Bíztatunk minden kerületi, érintett társasházat, induljon el a pályázatokon,
hogy minél szélesebb kört érinthessenek a támogatások.
A pályázatokra a következő beadási határidők vonatkoznak:
• a 25 millió forint értékű gáz alap- és felszálló vezetékek felújításának támogatására a pályázatokat beadni 2013. április
15-től a költségvetési keret felhasználásáig folyamatosan
lehetséges;
• a z általános társasházi felújításra, a kémények, illetve a
tetőjárda felújítására kiírt pályázatok beadási határideje
2013. május 15. 16 óra 30 perc.
A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag személyesen
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin (Budapest VII.
ker. Erzsébet krt. 6., illetve Garay utca 5.).
A jelentkezési adatlap és a pályázati kiírás beszerezhető a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin vagy letölthető
az önkormányzat honlapjáról.
A pályázatok eredménye az Erzsébetváros újságban és Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata hivatalos honlapján közzétételre kerül.
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ISMÉT TAVASZI EGÉSZSÉGNAP
ERZSÉBETVÁROSBAN
2013. május 10. (péntek)

INGYENES SZŰRŐVIZSGÁLATOK
VII. KERÜLETI LAKOSOKNAK

Boldog
születésnapot!
Tóth János Istvánnét 90. születésnapja alkalmából otthonában Ripka András önkormányzati képviselő köszöntötte.
Sok boldogságot és további jó egészséget kívánunk újságunk
nevében is.

Szűrővizsgálatok helyszíne:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. I. em.

Szűrővizsgálatok időpontja:
8.00–17.00

TEGYEN ÖN IS EGÉSZSÉGÉÉRT
ÉS VEGYEN RÉSZT A VIZSGÁLATOKON!
•	Kardiológiai szűrés (vérnyomásmérés, vércukorszint
mérés, testtömegindex-mérés)
• Mozgásszervi szűrővizsgálat
• Hallásvizsgálat
• Látásvizsgálat

További részletek a következő lapszámban.
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Egy borús, hűvös márciusi hétfőn előbukkant a tavasz a Baross Gábor
Általános Iskola tornatermében. Másodszor jött el hozzánk a kiváló
művész és zenész, Gryllus Vilmos, hogy a hideg téli délelőttön mosolyt
csaljon a gyerekek arcára.
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Pályázati felhívás a 2013. évi gázszolgáltatásbó
l kizárt társasházak támogatására
A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvá ros Önko
rmányzata Képviselő-testü letének Pénzügyi
és Kerü letfejlesztési Bizottsága a társasházak nak
nyújtható visszatérítendő kamatmentes és vissza
nem
térítendő általá nos és gázvezeték-felújítási támogatás
ról szóló többször módosított 45/2006 (XII.20.)
számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkö
rében eljárva pályá zatot ír ki a gázszolgáltatásból
műszaki okokból kizárt társasházak gáz alap- és
felszá lló vezetékek felújításának támogatására
kamatmentes kölcsön formájába n.

Aktuális

Pályá zatot benyújtani 2013. 04. 15-től a költségveté
si keret felhasználásáig folyamatosan lehet
az önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáin (Erzsébet
krt. 6. és Garay u 5.).
A jelentkezési adatlap és a pályá zati kiírás beszerezhe
tő a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodá
in
vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról.
Budapest, 2013. április 5.
Benedek Zsolt
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke
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Pályázati felhívás társasházak részére

Hamrik Szabin, az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola
és Szakközépiskola tanulója kapta meg az Érd el a célodat! program egyik
különdíját az idén a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Felfedezettjeink című
pályázatán. A nyolcadikos diák mániája az elektromos áramkörök építése,
a programozás, valamint a számítógépes grafikák készítése. Lapunk
megkeresésére a tanuló elmondta, a most nyert százezer forintot is céljai
elérésére fordítja majd.

Családi vonás a reál tárgyak szeretete,
vagy közrejátszik ebben az iskolád,
az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola is?
Mindkettő, hiszen egész kiskoromtól
foglalkozom az elektromossággal, és a
családunkra is jellemző a tudományos,

elsősorban pedig a reál tudományok
iránti vonzalom. Emellett azonban fontos számomra, hogy nagyon jó matematikatanárt kaptam Markgruberné
Kolat Erika személyében, aki inspiratív
hatással volt rám. A tanárnő eredetileg
elektromérnök volt, ezért sok érdekességet tanított nekem.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága – a társasháza knak nyújtható visszatérítendő kamatmentes és vissza nem
térítendő általános és gázvezeték-felújítási támogatásról szóló, többször módosított 45/2006 (XII.20.)
számú önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében eljárva – pályázatot ír ki az Erzsébetváros
közigazgatási területén lévő, 1990 előtt épült társasháza k és lakásfenntartó szövetkezeti házak (továbbiakban: társasháza k) felújítási munkáina k támogatására kamatmentes kölcsön formájában.
Rendelkezésre álló pénzügyi keret visszatérítendő kamatmentes támogatás nyújtásána k céljából:
általános társasházi felújítási pályázatra: 45 000 000,- Ft; kémények felújítására: 25 000 000,- Ft; tetőjárda (kéményseprőjárda) felújítására: 10 000 000,- Ft

Budapest, 2013. április 5.
Benedek Zsolt
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke

Ripka András, a 4-es választókörzet egyéni képviselője lakossági fórumot tart április 26-án 16 órától a Klauzál
tér 16. szám alatti Fidesz irodában. A beszélgetésen részt vesz Rónaszékiné Keresztes Monika országgyűlési
képviselő is. A kötetlen beszélgetésre sok szeretettel várják a polgárokat.

Hamrik Szabin, az Érd el a célodat! program különdíjasa, és Tillinger Péter, az Erzsébetvárosi
Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola igazgatója

Er z s éb e t vá ros 201 3. á pr ilis 1 8 .

Kitűnően tanulsz, sokirányú
az érdeklődésed.
Nincs olyan tantárgy, amit ne találnék
izgalmasnak, de a technikaóra mellett
a reál tantárgyakat találom a legfontosabbnak, mert távoli célom, hogy
a Budapesti Műszaki Egyetemen,
villamosmérnökként tanulok idővel
tovább.
Hogyan képzeljük el: amikor végzel
a tanulással, a mindennapi feladatokkal, akkor még programozol, barkácsolsz vagy áramköröket raksz össze?
Nagyon sokat barkácsolok itthon, de
ez kiskorom óta így van. Ez magától
jön, nagyon szeretek ezekkel foglalkozni, ez nekem rendszeres, mindennapi tevékenység.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. május 15., 16 óra 30 perc
Jelentkezési adatlap és a pályázati kiírás beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin
vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról.
A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag személyesen Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin (Budapest VII. ker. Erzsébet
krt. 6., illetve Garay utca 5.)
A pályázatok eredménye az Erzsébetváros újságban, és a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvá
ros Önkormányzata hivatalos honlapján közzétételre kerül.

w w w. er z s eb e t varos . hu • w w w. er z s eb e t varos im e dia . hu

Mire fordítod majd a pályázaton
nyert százezer forintot?
Mostanában leginkább programozással foglalkozom, a tervem pedig az,
hogy a pénzből mobiltelefont és monitort vásárolok majd, további munkák,
kutatások végzéséhez.

Er z s éb e t vá r os 201 3. á pr ilis 1 8 .

Azt gondolom, hogy kevés olyan, pozitív értelemben „megszállott” gyerek
van, mint te. Elkülönít ez téged az
osztálytársaidtól?
Ellenkezőleg, jól beilleszkedem, sok
barátom van. Tény, hogy a diáktársaim nagy része humán terület után
érdeklődik, de van olyan barátom
is, aki szintén minden tantárgyban
jeleskedik. Rendszeresen tanulmányi, iskolai vagy kerületi versenyeken
indulok, hogy felmérjem, fejlesszem
tudásomat.
w w w. er z s eb e t va r os im e dia . hu • w w w. er z s eb e t var os . hu

Büszkeségünk

Pénzügyi keret: 25 000 000,- Ft

Egy tizenéves műszaki
talentum
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Indulnak az útfelújítások

Megkezdődtek a Marek utca
felújítási munkálatai

2013. évben is folytatódnak az Erzsébet Terv keretében megkezdett felújítások, ennek részeként március 19-én
megkezdődött a Marek József utca
felújítása. A felújítási projekt során
megújul az úttest aszfaltburkolata,
átépítik az útszegélyeket, valamint 15
növénykazettát építenek ki, továbbá
az utca egyes szakaszain a járdaburkolatot is felújítják. A munkálatok

Erzsébetváros önkormányzata
az év végéig még több felújítást
tervez a kerületben.
időtartama alatt a gyalogos- és a gépjárműforgalom biztosítása kiemelten
fontos az önkormányzat számára,
azonban várhatóak forgalomkorlátozások, emiatt minden érintett

Erzsébet Terv

Erzsébet Terv

Folytatódnak az útfelújítások Erzsébetvárosban. Több útszakasz újul
meg az Erzsébet Terv keretén belül. A tavasszal induló munkálatok során
több régóta várt felújításra kerül sor, vízelvezetési hibákat javítanak ki,
felújítanak járdákat, és több helyen kicserélik az útburkolatokat.

megértését kérjük! A felújítás eredményeként újabb utca válik élhetőbbé,
zöldebbé Erzsébetvárosban, a kerületi
lakosok és a kerületbe látogatók számára.
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Zöld beruházások
Barát utcai
növénykazetták felújítása

Erzsébet körúti
fasor menti
növénykazetták
felújítása

Kétnyári
virágok ültetése
planténerekbe,
vázákba

Az utca adottságait figyelembe véve
árnyéktűrő, az utcakép turisztikai
fejlesztése érdekében virággal és
terméssel díszítő cserjéket telepítettünk négyzetes csoportokban
kiültetve, a következő növényfajok
és fajták alkalmazásával:

Az Erzsébet körút
2–8. szám előtti, fasor
menti növénykazetták
zöldfelület-felújítása
céljából pótoltuk a
hiányos növényállományt. Karakternövényként a tavaszi
időszakban gazdagon
virágzó törpemandula-cserjét telepítenénk, ültettünk
továbbá mirtuszlonc
és nagymeténgcserjéket is.

Az Erzsébetváros
közterületein lévő
planténerekbe és
vázákba, összesen
67 darab növényládába
kétnyári virágokat,
árvácskát telepítettünk a következő helyszíneken:

babérmeggy, alpesi ribiszke, tollas
gyöngyvessző, hóbogyó, törpesom,
meténg. A zöldfelület védelme érdekében faoszlopokból és kötélből
készült jelzőkerítést is telepítettünk.

Az Erzsébet körút 2.
szám előtti kazettába
kétnyári virágokat,
árvácskát telepítettünk.

A Barát utcai zöldsáv állapota
leromlott, a cserjék jelentős része
kipusztult, ezért a zöldfelület felújítása vált indokolttá. A Barát utcai
cserjesávok mellett 40 cm szélességben gyöngykavics-sávot alakítottunk ki. A cserjesávban meglévő,
szétszórtan álló cserjéket csoportba
rendeztük össze.

w w w. er z s eb e t varos . hu • w w w. er z s eb e t varos im e dia . hu

Er z s éb e t vá ros 201 3. á pr ilis 1 8 .

Akácfa u. – 3 db,
Síp u. – 4 db,
Almássy u. – 14 db,
Nefelejcs u. – 2 db,
Baross tér – 2 db,
Madách tér – 8 db,
Király u. – 6 db,
Vörösmarty u. – 4 db,
Garay tér – 8 db,
Klauzál u. – 12 db,
Dob u. 85. – 4 db.
Er z s éb e t vá r os 201 3. á pr ilis 1 8 .
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Zenész a tánczene
fénykorából

zák, hogy magyar zenészek vagyunk,
és a műsorba egy félórás magyar
etapot is beépítettünk, melyet magyar
ruhában adtunk elő.”
Az Emke megszűnésével a Béke szálloda Kupolatermének lettek állandó
zenekara, és innen is jártak külföldre
turnézni.
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Korántsem egy bohém művész lakóhelye vár bennünket Ungár György
Murányi utcai polgári lakásában:
pályájának szinte minden állomása
portfolióba gyűjtve, több mint hatvan

évnyi zenélés dokumentumai: plakátok, cikkek, fotók, műsor és a házirendek. „Nézze csak, milyen szigorú
házirend szerint dolgoztunk: szinte
percre pontosan megírt menete volt

Mint lapunknak a zenész elmesélte,
az amerikai The Platters énekegyüttes
– amely a műfajban világhírű lett –
menedzsere is megtalálta őket egy felkéréssel a nyolcvanas években. „A The
Platters kísérésére kerestek zenekart, a
Béke szállóban találkoztunk a menedzserükkel, rövid megbeszélés után
kezembe kaptam a Stockholmból
induló, több mint négy hónapos turné
pontos leírását. Nyolcvan előadásra, öt
skandináv országba kísértük el a zenekart” – mondta.

a zenélésnek a bárokban” – mutatja
a nyolcvanas évekbeli dokumentumot.
A szerződés arra is kitér, hogy illendően kell viselkedni a hölgy vendégekkel, na és arra, hogy az egyes etapok
között hány perc szünet tartható.

A diktatúra idején idehaza nem lehetett akármit játszani, és kénytelenek
voltak néhány kötelező számot beilleszteni a változatos műsorba. „Ezek
közé tartozott a Sződd a selymet,
elvtárs vagy a Gyere kislány, szedjük
a meggyet – blőd, szinte semmitmondó dalok voltak ezek, amiket
kötelező volt eljátszani, miközben
tiltották az úgymond kozmopolita
számokat” – emlékszik vissza.

„Szerencsésnek mondhatom magam,
mert gyerekkori álmom vált valóra:
nem sokkal azután, hogy tizenhárom
évesen Déri Gyuri barátommal elhatároztuk, hogy zenészek leszünk, már
amatőr zenekart hoztunk össze, ez
volt a Gyurikán együttes, amit tizenöt
évesen alapítottunk. Évekig játszottunk amatőrökkel bálokon, táncos
helyeken, rendezvényeken. Még ifj.
Pege Aladár is csatlakozott hozzánk
pár évre. Amikor a tagokat elkezdték ismertebb helyekre hívni, feloszlott a csapat. Így kerültem 1960-ban
Horváth Sándor zenekarába, akivel
Bulgáriába, Németországba és lengyel
turnékra is eljutottam” – emlékszik
vissza a billentyűn és harmonikán is
játszó művész.

„Szerencsés vagyok, mert a szórakoztató éttermi zene fénykorában voltam aktív zenész.”

w w w. er z s eb e t varos . hu • w w w. er z s eb e t varos im e dia . hu

„Amikor feloszlott az Ungár sextett,
egy öttagú zenekart alapítottam, akikkel a Berlin étteremben évekig, majd
a Volga szálló éttermében tíz éven
át zenéltem együtt” – meséli tovább
Ungár György.

„1966-ban alapítottuk meg az Ungár
zenekart, és olyan legendás helyeken léphettünk fel, mint az EMKE
a Blaha Lujza térnél, ahová első
alkalommal egy évre szerződtettek bennünket. A kor összes nagy
művésze megfordult ott akkoriban
– meséli Ungár. Ma már legendásnak
mondható művészek találkozó- és
fellépő helyei voltak ezek a klubok,
mások mellett Hofi Gézával, Korda
Györggyel, Máté Péterrel dolgozhatott
együtt a zenekar. Rengeteget jártunk
külföldre, és mindenhol ragaszkodtam
ahhoz, hogy a plakátokon hangsúlyozEr z s éb e t vá ros 201 3. á pr ilis 1 8 .

Ungár György zenekarainak minden dokumentumát precízen őrzi

Er z s éb e t vá r os 201 3. á pr ilis 1 8 .

A művész hetvennyolcadik évében jár
most, a zenekari zenélést már nem
folytatja, de még mindig aktív: mivel
hobbija a barkácsolás, a ferencvárosi
művelődési házban működő Szivár
vány Színiiskolában kellékes és
díszlettervező munkákat vállal. Mint
mondja, hiányzik neki a zene, a taps
és a közönség, vagyis a valaha volt
klubhangulat, amely nemcsak zenészeket és művészeket kovácsolt össze,
de közösségteremtő ereje volt. „A díszletkészítés azonban mégis a színpad
közelében tartott, és ha a bemutatott
darabnak sikere van, és megérdemelt
tapsot kap, úgy érzem, az kicsit az én
munkámnak is szól” – fogalmaz.

w w w. er z s eb e t va r os im e dia . hu • w w w. er z s eb e t var os . hu

Portré

Portré

Ma már nem játszik az Ungár Együttes, és hagyományos értelemben vett
szórakoztató-zenés éttermek sem találhatók Budapesten, ahol a hetvenes
években még több mint harminc ilyen hely működött. A harminc éve
a Murányi utcában élő zenész, Ungár György zenekarával még bejárta
Európát, s mint lapunknak adott interjújában elmondta, bárhol járt,
fontos volt számára, hogy magyarságát hangsúlyozza.
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Előző lapszámainkban bemutattuk az Erzsébetváros díszpolgára cím és a Pro Urbe
Erzsébetváros díjazottjait, most szintén a 2013. március 15-i, ünnepi képviselőtestületi ülésen átadott Erzsébetváros mestere díj kitüntetettjeit mutatjuk be.

Bedő Csongor
restaurátor
1947. március
1-jén született
Budapesten.
Már általános
iskolában elhatározta, hogy
restaurátor
lesz. 1965-ben
faszobrász szakmunkás, majd 1969-ben faszobrász
mesteri oklevelet szerzett. Háromszor nyerte el „A Szakma Ifjú Mestere” címet.
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1934. június 23-án született Budapesten.
Bethlen Gábor utca 8. szám alatti műhelye
1936 óta működik. Szüleit követve 1965ben vette át a bolt vezetését, miután sikeres
mestervizsgát tett. A város minden részéről
érkeznek hozzá visszatérő vendégek, sőt,
ma már szállodák, éttermek szakácsai is
hozzá viszik értékes szerszámaikat élezésre,
javításra. Vevői közt megfordult többek
közt: Őze Lajos, Csákányi László, Kibédi Ervin, Koncz Gábor is.
Herczog János nagy örömét leli munkájában: igazi, szakmáját értő
és szerető iparosmester, aki ma már nyugdíj mellett vezeti több
generáción át fennmaradt boltját.

„Itt születtem a Bethlen Gábor utcában, tősgyökeres
erzsébetvárosi vagyok. Még a szüleim is itt laktak. Immár
48 éve vezetem az üzletet. A vevők szeretnek, sokszor
kérik, nehogy abbahagyjam, mert nem tudják, mihez
kezdenének akkor. Köszörülni mindenki tud, de én ezt a
szakmát tanultam, nem gyakoroltam. Ez a díj számomra megbecsülést jelent, már a bolt falára is kitettem.”

Lőcsei László 25 éve dolgozik Erzsébetvárosban

1971-ben a Képzőművészeti Kivitelező és Iparvállalat restaurátor
csoportjához került. Ekkor a VIII.
kerületi Szabó Ervin Könyvtár
(Wenckheim-palota) rokokó stílusú,
tölgyfából készült famennyezet hiányainak pótlását faragta. 1972-ben
az Országos Műemléki Felügyelőség
(OMF) restaurátor csoport tagja lett.
1991-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szerzett restaurátorművész diplomát. Alapító és választmányi tagja a Magyar Restaurátorok
Egyesületének.

„Az ember elsősorban a hazájáért dolgozik, és ezen belül is a szülőhelye a legfontosabb. Azt vallom, mindenkitől lehet tanulni. Itt, Erzsébetvárosban a Fészekben
alakítottuk meg a Restaurátor Kamarát 1992-ben, de
alapító tagja vagyok a kerületi kábeltelevíziónak is.”
w w w. er z s eb e t varos . hu • w w w. er z s eb e t varos im e dia . hu

Munkái többek között: a magyar
ortodox székesegyház teljes belső
berendezése (Budapest), a miskolci magyar ortodox templom
ikonosztázionja, az egri Rác templom
teljes belső együttese, a Magyar Nemzeti Múzeumban látható, 1483-ból
származó Mátyás-stallum, valamint
a budapesti Szent István Bazilika fő
kupolájának külső aranyozási munkái.
Bedő Csongornak Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere adta át a díjat
Er z s éb e t vá ros 201 3. á pr ilis 1 8 .

Kerületünk mesterei

Kerületünk mesterei

Erzsébetváros mestere
díjazottjai

Herczog János
késes-műköszörűs mester
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Herczog Jánosnak a díjat Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere adta át

Löcsei László
cipészmester
1951. február 10-én született
Budapesten. 1970-ben végzett,
majd 4 és fél évet dolgozott német
bérmunkán a Dél-Budai Cipőipari Szövetkezetben, ahol igazi
mesterektől tanulhatta meg a
varrott cipők készítésének folyamatát. Ezután a Duna Cipőgyárban töltött 16 évet, ahol ragasztott
technikával készítették a lábbeliket. Itt minőségellenőrként is dolgozott. 1988-ban alakította ki saját boltját az
Almássy téren, feleségével együtt, aki szintén cipész-bőrdíszműves. Két gyermeke közül kisebbik fia is kitanulta
a mesterséget.
Manapság már csak cipők javításával foglalkozik. Pontos,
precíz és időtálló munkájáról híres. Régóta visszajáró vendégei mindig kitisztítva kapják vissza cipőiket.

„Nekem ez a díj a megbecsülést jelenti: megbecsülést, amit a megrendelőimtől és
az önkormányzattól kapok. És amit kapok, sokszorosan szeretem visszaadni. Mindig beszélgetek a vevőimmel. A kezeim közül még nem került ki rossz cipő. Nekem
sokat jelent Erzsébetváros, hiszen immár 25 éve dolgozom itt. Sok helyre hívtak
már, de itt érzem jól magam.”
Er z s éb e t vá r os 201 3. á pr ilis 1 8 .
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Ha ennyire hiszel benne,
csináld meg!

Macskák
a bemutató
szereposztása
1983. március 25.
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Fotó: Kanyó Béla

Hogyan talált rá a Macskákra?
Élt Londonban egy nagybátyám, aki
sajtófotós volt. Kiváló érzéke volt a
színházhoz, de csak nézőként. Egy
napon, 1982-ben a posta egy bakelitlemezt hozott, amin a Macskák volt.
Elmesélte: ahogy kijött a színházból
– higgyem el –, azt érezte, ilyen csodálatos dolog nincs a világon. Kapacitált, menjek ki Londonba. Egy-két
hónap múlva kijutottam, és amikor
megnéztem az előadást a New London Theaterben, engem is ugyanaz
az eufória fogott el. Úgy éreztem,
ez valami egészen különleges csoda.
Teljes képtelenségnek gondoltam

ugyan, hogy ezt Magyarországon meg
lehessen csinálni, de rendkívül erős
volt a benyomás, és elkezdtem azon
dolgozni, hogy mégis bemutathassuk.
Vajon mi lehet a titok, hiszen csak
néhány macska énekel egy üres színházban?
A színházi teremtés egy kivételesen
példájával állunk szemben. Thomas
Stearns Eliot Macskák könyve című
versében meglátni ezt a színházi víziót,
ehhez kellett zsenialitás. Ez Andrew
Lloyd Webber géniusza volt, aki meghallotta ezekben a különös versekben
a zenét, és meglátta a mélyen emberi
történetet is, hiszen a macskák karakterei jellemző képet mutatnak az emberiségről. Ahhoz azonban, hogy ebből egy
varázslatos színházi vízió legyen, kellettek londoni alkotótársai, Sir Trevor
Nunn, az eredeti előadás rendezője és
Gillian Lynne, a koreográfus.

Lelkesen ecseteltem neki, milyen
fantasztikus csoda ez az előadás,
megmutattam a lemezt is, és ő nem
azt válaszolta, amit minden más igazgató mondott volna, hogy ez nem a
mi asztalunk, hanem azt, ha ennyire
hiszel benne, akkor csináld meg. Ez
volt a Madách Színház korszakfordító
mondata, hiszen a színház többé nem
volt az, ami a Macskák előtt volt. Volt
egy fontos harmadik személy is, Seregi
László, aki akkoriban az Operaház
balett-igazgatója volt, és meg tudtam
nyerni, hogy egy csapat operaházi
táncossal átjöjjön a Madáchba, és társrendezőként nekikezdjen az előadás
koreográfiájának.

Macskák 1983 – az eredeti szereposztás

Rendezett-e korábban hasonló nagyságrendű zenés előadást?
Rendeztem, de korántsem ilyen volumenűt. Nagy siker volt a La Mancha
lovagja Szentendrén, de ott a prózai
színészetnek nagyobb szerep jutott,
a Macskák ellenben színtiszta ének és
tánc. Halálosan rettegtem a feladattól, de óriási iskola volt számomra a
próbaidőszak. Amit a zenés műfajról
tudok, azt ezalatt a hat hónap alatt
tanultam.

Macskák 2007 – Balla Eszter, Radványi Attila,
Ladinek Judit, Arany Tamás, Weil Róbert,
Veress Zsuzsanna, Fábián Anita

Sokáig tartott a színészek kiválasztása?
A Madách akkori társulatára építettünk, nem voltak meghallgatások,
mint manapság. A színészek hatalmas
lelkesedéssel dolgoztak. Seregi Laci
egy hónapig mindennap táncórákat
tartott számukra.
Számított arra, hogy ebből harminc
éven át tartó siker lesz?
Nem, erre semmiképpen. Az emberek akkoriban dollárért vették rá a

jegyeket. Mára lényegében beépült a
magyar kulturális közkincsbe. Most
már beállt az új nemzedék, akik vis�szaadták a darab régi lendületét és
energiáját. Nincs akadálya a következő
harminc évnek.

Macskák 2013 – Rieberger Anita, Magyar Krisztina, Puskás Péter, Kisfaludy Zsófia, László Anikó (Fotó: Mohos Angéla)

Mi ragadta meg a darabban?
A tökéletességre való törekvés. Énekelnek, táncolnak egy csodálatos látványban, miközben a mese igen laza
szövésű, majdnem történet nélküli,
amely ennek ellenére lebilincseli az
embereket. Az egész egy különös színházi mutatvány, amelynek semmi köze
sem volt a kor divatos realizmusához.
Megfogott a darab költészete, a színházi teljesítmény és az újszerűsége is.

Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgatója
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Nehéz volt meggyőzni a Madách
Színház akkori igazgatóját, Ádám
Ottót?
Ő egy zseniális színházi ember volt.
Nagy szerepe volt ebben a történetben.

Fotó: Kanyó Béla
Er z s éb e t vá ros 201 3. á pr ilis 1 8 .
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Anno

Anno

2013. március 25-én a magyar színháztörténetben egyedülálló jubileumhoz
érkeztünk: ezen a napon lett 30 éves a Madách Színház Macskák című előadása.
A színház 1983. március 25-én mutatta be a darabot, közvetlenül a londoni
ősbemutató után. A körúti színházban ma is változatlan népszerűséggel fut
a musical. A jubileum kapcsán az előadás rendezőjével, Szirtes Tamással
beszélgettünk, aki 2004 óta a Madách Színház igazgatója is.

Almási Éva
Balogh Ferenc
Bencze Ilona
Cseke Péter
Gyabronka József
Haumann Péter
Hűvösvölgyi Ildikó
Kishonti Ildikó
Kiss Mari
Lesznek Tibor
Paudits Béla
Póka Balázs
Póka Éva
Szakály György
Szerednyey Béla
Tímár Béla
Tóth Enikő
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Gyermekvédelem 2.

László Tímea, a Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató
Központ Hetedhét Gyermekjóléti
Központ szakmai vezetője

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (Humán
Szolgáltató) egészségügyi, idősellátással kapcsolatos, valamint családi
és gyermekjóléti szolgáltatásokat biztosít Erzsébetváros lakói részére.
Aktuális lapszámunkban a szociális alapszolgáltatások keretében
nyújtott gyermekjóléti szolgáltatásokról adunk átfogó képet.

A Hetedhét Gyermekjóléti
Központ által nyújtott
szolgáltatásokról, aktuális
programokról és lehetőségekről bővebben az alábbi
elérhetőségek valamelyikén,
ügyfélfogadási időben tájékozódhat munkat ársainktól:
1073 Budapest, Kertész u. 20.
(bejárat a Wesselényi utca
felől)
Tel.: 352-8672
Fax: 352-8673
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Az erzsébetvárosi szociális alapellátás keretében a gyermekjóléti szolgáltatásokat a Hetedhét Gyermekjóléti Központ
látja el. A központ a gyermekeket ellátó egészségügyi, nevelési-oktatási intézményekkel együttműködve, a szociális
munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával segíti
a gyermek egészséges testi és lelki fejlődését, családban történő nevelkedését.

szervezése. A nyári szünetben a központ kollégái a Klauzál
téren végeznek utcai szociális munkát, ami a diákokkal
való folyamatos kapcsolattartás biztosítása mellett érzékenyítésre: a gyermekeket körülvevő környezet szemléletformálására nyújt lehetőséget.

A központ alaptevékenységei

A központ a kerületi gyermekek és családok sajátosságaihoz igazodva egyre nagyobb hangsúlyt fektet a prevenciós
tevékenységekre.

A Hetedhét Gyermekjóléti Központ alaptevékenységeinek
keretében családgondozást végez, a családi egyensúly helyreállításában támogatja a családot, továbbá jogászt, pszichológust és fejlesztő pedagógust is foglalkoztat, lehetővé
téve a szakemberek szolgáltatásainak díjmentes elérését.
Alapfeladatai közé tartozik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése érdekében a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése is.
Kötelezően vállalt feladatok
Kötelezően ellátandó feladatként a központ támogatja a
gyermekek és különélő szüleik kapcsolattartását, telefonos
készenléti ügyeletet biztosít, és szerepet vállal az egészségügyi ellátást végző intézmények és iskolák gyermekvédelmi
munkájában is. A központ munkatársa a Péterfy Sándor
utcai kórházban végez kórházi szociális munkát a szülészeti-nőgyógyászati osztályon szociális válsághelyzetben
lévő anyák és gyermekeik segítése és a gyermekosztályon
észlelt elhanyagolás és bántalmazás következtében szükséges intézkedések megtétele érdekében. Az oktatási helyszíneken történő szerepvállalás iskolai szociális munkások
rendszeres jelenlétével valósul meg, célja a gyermekek
veszélyeztetettségének megelőzése, korai felismerése és
kezelése, valamint prevenciós célú szabadidős programok
w w w. er z s eb e t varos . hu • w w w. er z s eb e t varos im e dia . hu

Készenléti ügyelet
elérhetősége:
30/525-56-38
e-mail:
gyermekjolet@bjhuman.hu
web: www.bjhuman.hu

Prevenciós programok

A Humán Szolgáltató ifjúsági irodát is
működtet Erzsébetvárosban, melynek szakmai koordinációját a Hetedhét Gyermekjóléti Központ látja el. A Cseresznye Ifjúsági
Információs és Tanácsadó Iroda projekt
ingyenes, alacsonyküszöbű szolgáltatásokat nyújt: adománygyűjtés, álláskeresési és
pályaorientációs tanácsadás, drogprevenció,
önkéntes foglalkoztatás, tanulássegítés,
pályázati és életvezetési tanácsadás stb.
Önkéntes foglalkoztatás
A központnak minisztériumi engedélye van
önkéntesek foglalkoztatására. Az aktuális
önkéntes feladatok ellátására folyamatosan
várja a jelentkezőket, akik gyorstalpaló képzést követően vesznek részt az egyes munkafolyamatokban.

Horváth Fruzsina, szakmai vezető-helyettes

A Firka képzőművészeti csoport a gyermekekben szun�nyadó kreativitást kívánja előcsalogatni különböző technikákkal. A csoport vezetője képzőművész, a foglalkozáson
született alkotások megjelennek kiállításain, így javítva
a csoport tagjainak pozitív önértékelését.
Tanulássegítő csoportfoglalkozás keretében a központ
fejlesztő pedagógusa heti három alkalommal tart az iskolai
tananyagra is koncentráló fejlesztő foglalkozást egyéni és
csoportos formában. A szolgáltatás a nyári szünetben is
működik osztályozó- és pótvizsgákra történő felkészítéssel.
A S.Ö.R. csoport (Stresszoldó, Önismereti, Relaxációs csoport) célja, hogy a résztvevők a stresszes helyzeteket kön�nyebben tudják kezelni a megismert lazító technikákkal.
A művészetterápiás csoport a szülők számára nyújt segítséget a mindennapok feszültségének oldásában képzőművészeti technikákkal; lehetőséget biztosít az önismeret és
tudatosság fejlesztésére.
A Hetedhét Éjszakai Sportklub pályázati forrásból létrehozott prevenciós projekt, melynek fenntartását a Humán
Er z s éb e t vá ros 201 3. á pr ilis 1 8 .
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Szociális háló

Szociális háló

Hetedhét Gyermekjóléti Központ

Szolgáltató a központ irányításával biztosítja.
A projekt alternatív szabadidő-eltöltési lehetőséget biztosít a leginkább veszélyeztetett,
13–18 éves korosztály számára.
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Rendőrségi hírek

A hallókészülék-ellátás 2.
Természetesen – mint minden esetben – a döntő elv az, hogy a legjobb,
a legalkalmasabb készülékeket illesszük. Ezért fontos a megfelelő
szakemberek jelenléte a jól felszerelt centrumokban, ahol alapos kivizsgálás
– audiogramm, kellemetlenségi küszöb, beszéd audiogramm –, készülékválasztás (ami ma már lehet számítógépes is) és próba után kapja meg
a páciens a készülékét.

A biztosított betegnek alanyi joga a
legmegfelelőbb eszköz kiválasztása,
ami nem nehéz, hiszen a társadalombiztosító által kiadott listán körülbelül
200 hallókészülék szerepel.

Bűnmegelőzési tanácsok
A VII. kerületi Rendőrkapitányság munkatársai munkájuk során sajnálatosan
gyakran találkoznak olyan idős emberekkel, akik különféle bűncselekmények
áldozataivá válnak. Az elkövetők az idősek sérelmére elkövetett
bűncselekmények során azt használják ki, hogy az áldozatok jószívűek,
hiszékenyek, egyedül élnek.
Évek óta a trükkös tolvajok vezetik a
listát.
Különféle ürüggyel kéredzkednek be
a lakásokba, majd a kedvező alkalmat
kihasználva megkárosítják a gyanútlan tulajdonost.
Jellemzően:
• valamilyen hivatal (vízmű, ELMŰ,
önkormányzat) munkatársának
adják ki magukat;
• a házban egy másik lakót keresnek,
aki nincs otthon, papírt, ceruzát
kérnek, hogy üzenetet írhassanak
neki;
• a családtagokra hivatkozva kölcsönkért összeget hoznak vissza, de
csak nagy pénzük van, amit fel kell
váltani;
• a nyugdíjas szelvényt akarják ellenőrizni, mert „probléma merült fel”
azzal kapcsolatban;
• rosszullétet színlelve pohár vizet
kérnek.
A szolgáltató cégek munkatársai
többnyire egyenruhában vannak, de
mindig kérjenek igazolványt is tőlük,
amit alaposan nézzenek meg. Bankba,
illetve a különböző hivatalokhoz,
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nyugdíjintézethez be fogják hívni
Önöket, nem mennek ki a lakásra
elintézni a problémás ügyeket.
• R
 osszullétre hivatkozó személynek
csak a zárt ajtón keresztül ajánljon
segítséget!
• A nyugdíjas szelvényt csak azért
akarják ellenőrizni, hogy lássák, hol
tartja a pénzét.
• A mi a legfontosabb, általános
jótanács ilyen esetekben:
Idegen személyt a lakásába soha
ne engedjen be!

A hírek szerint készül az egészségügyi
szervek szerkesztésében az az új lista,
amelyben már több mint 400 készülék
kap helyet.
Ezek között biztosan szerepelni fognak
a ma még nem vagy alig támogatott
modern, digitális hallókészülékek is.

A váratlan pénznek mindenki örül, de
ne felejtsen el higgadtan gondolkodni!
Ami túl szép ahhoz, hogy igaz
legyen, az nem is igaz!

Természetesen napjainkban is van
lehetőség teljes árú készülék vásárlására, hiszen a nem támogatott vagy
a listán nem szereplő eszközök – például a nagy értékű programozható
vagy az említett digitális hallókészülékek – legtöbbje szintén a rendelkezésünkre áll.
A cél, hogy a lehető legkorábban – akár
már 8–10 hónnapos kortól –, illetve
bármely életkorban segíteni tudjuk
a nagyothallót pszichoszociális beilleszkedésében. Hiszen társadalmunknak

szüksége van a nagyothallókra és az ő
munkájukra is.
Az ellátásnak tehát sem az életkor, sem
a halláscsökkenés mértéke és formája
nem lehet akadálya.
A szakember a halláscsökkenés diagnosztizálása után, ha a műtéti vagy
a gyógyszeres kezelés nem eredményezhet lényeges javulást, hívhatja
segítségül a hallásjavító készülékek
armadáját.
(x)

. Isten hozta nálunk.

Meghívó, a jobb hallásért
Hangosabban hallgatja a televíziót másoknál?
Úgy érzi, hogy az emberek nem beszélnek elég érthetően?
Családja, ismerősei tesznek megjegyzéseket a hallásával kapcsolatban?

Az elkövetőkről tudni kell, hogy
behízelgő, megnyerő a modoruk, ezzel
tévesztik meg a jóhiszemű embereket.

Ha a fenti kérdések bármelyikére igennel válaszol, ideje ellenőriztetni hallását.
Feltétlenül keressen fel minket!

A csalásokról
Előfordul olyan eset is, hogy telefonon hívják fel azzal az ürüggyel,
hogy nagyobb pénzösszeget nyert,
de a nyeremény átvételének feltétele,
hogy vásárolnia kell telefonkártyát, és
annak kódszámát be kell diktálnia.
Célszerű ebben az esetben határozottan nemet mondani, ha bizonytalannak tűnik, az elkövetők újra próbálkoznak.

■

Ingyen, gyorsan, egyszerűen, kötelezettség nélkül.

■

Egyéni értékelést kap hallásáról.

■

Nyugodt környezetben, bensőséges szeretettel várjuk Önt.

Akciónk április 18-tól az első 117 jelentkezőre érvényes.
Bővebb információt halláscentrumunkban kaphat.

1076 Budapest, Garay u. 45.
I. emelet 116.
Tel.: 06 1 322-6822 Fax: 06 1 351-9371
E-mail: garay@kind.hu
KIND. Hallásgondozás német színvonalon.
Er z s éb e t vá ros 201 3. á pr ilis 1 8 .
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Egészség
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Az idős emberek korukból, egészségi
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107 vagy
Önök sérelmére, ezért az alábbi
anyagot állítottuk össze, s ajánljuk
tisztelettel figyelmükbe.
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Nyitott tárlat a lengyel-magyar
barátság napja alkalmából

Programajánló

április
19. péntek
¡ 18.00–20.00
A Schweitzer kör összejövetele

Mint a szervező elmondta, jelenleg
kevés olyan kiállítótér van Budapesten, ahol úgy tudnak megjelenni a
művészek, hogy az utca emberével is

Mindenki ismeri a szlogent, miszerint
„magyar lengyel két jó barát, együtt

Ajánló

20. szombat
¡ 15.00–17.00
Shalom Idősek Klubja – A Békét
a Nemzeteknek Alapítvány
összejövetele
22. hétfő
¡ 16.00–19.00
A Molnár Antal Zeneiskola Ifjúsági
vonószenekarának próbája
¡ 18.00–
Beszélgetéssorozat a zsidó kultúráról II. rész: Nők és a hagyomány.
Belépő: diák/nyugdíjas/pedagógus:
700 Ft, egyéb: 900 Ft
¡ 18.00–
A Veranda Egyesület összejövetele

harcol s issza borát”. Ezt a gondolatot
szeretnék a szervezők egy kicsit a hétköznapi nyelvre lefordítani, valósággá
tenni. „A fiatalok vagy az új nemzedék
számára annyira idegen már ez a két
nemzet közötti barátság, hogy fontosnak tartjuk, hogy újra élő legyen.
Ugyanakkor napjainkban is vannak
jó példák arra, hogy a barátság máig
milyen erős.”

23. kedd
¡ 16.45–22.00
Sirály Sakk Klub
¡ 17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának
nyílt összejövetele
24. szerda
¡ 10.00-kor és 11.00-kor
Iskolanap – hangszerbemutató
óvodásoknak és kisiskolásoknak
¡ 17.30–
Kiss János „A fény felé” c. tárlatának megnyitója. Megtekinthető
május 12-ig.
¡ 18.30
A múlt megfejtése – Antalffy Péter
előadássorozata I. rész. Belépő:
diák/nyugdíjas/pedagógus: 700 Ft,
egyéb: 900 Ft

Az április huszonharmadikáig nyitva
tartó tárlaton mások mellett Piars
Tomasz, Helmut Kruse, Kruczkowski
Piotr, Kusovszky Bea, Kerékgyártó
János és Tóth Márton Emil munkáit
láthatja a közönség.

25. csütörtök
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – a zenét szolgáltatja:
Diós Péter
¡ 17.00–19.00
Erzsébetvárosi Irodalmi Esték
27. szombat
¡ 12.00-20.00
Mozdulj, Erzsébetváros! az ERö
MŰVHÁZBAN
28. vasárnap
¡ 15.00–
Morvay Károly Nóta- és Dalkör
anyák napi műsora. Belépő: 1000 Ft,
mely a helyszínen váltható
29. hétfő
¡ 16.00–19.00
A Molnár Antal Zeneiskola Ifjúsági
vonószenekarának próbája
30. kedd
¡ 16.45–22.00
Sirály Sakk Klub
¡ 17.00–20.00
Vilcsek Béla „Költő portrék” című
könyvének bemutatója
Május
2. csütörtök
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc – a zenét szolgáltatja:
Diós Péter
¡ 16.00–18.00
Az Erzsébetvárosi Természetbarát
Sportszövetség összejövetele
3. péntek
¡ 18.00–20.00
A Schweitzer kör összejövetele

A Dohány utca 16–18. szám alatti Pop Up Galériában nyílt kiállításon
több nemzet kultúrája találkozott, – lengyel, magyar, amerikai és német
kortárs festők és iparművészek alkotásai is láthatók

w w w. er z s eb e t varos . hu • w w w. er z s eb e t varos im e dia . hu

Er z s éb e t vá ros 201 3. á pr ilis 1 8 .

Er z s éb e t vá r os 201 3. á pr ilis 1 8 .

w w w. er z s eb e t va r os im e dia . hu • w w w. er z s eb e t var os . hu

Ajánló
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találkozhatnak. „A művészetnek kicsit
nyílnia kell olyan szempontból, hogy
sok olyan üzlethelyiségre lenne szükség, ahol a kortárs festők, iparművészek, grafikusok a mindennapi életbe
bekerülhetnek. Ők maguk is jobban
érzik magukat, ha nem egy rideg
múzeumfalon, idegenként szemlélik
a nézők az alkotásaikat, hanem egy
barátságos helyen. Itt, a zsinagóga környezetében ez a kissé lepukkant, közel
ezer négyzetméteres tér alkalmasnak
tűnt a munkák felvonultatására” –
magyarázta.

2013. április–május havi programjai
Eröművház • 1077 Budapest, Wesselényi u. 17. • Telefon: 413-3550
e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu • www.eromuvhaz.hu

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a lengyel-magyar barátság napja
apropóján egyfajta nyitott műhelyben szervezett időszaki (egy hónapig
látogatható) tárlatot a Dohány utcai Pop Up Galériában, ahol nemcsak lengyel
és hazai kortárs festők és iparművészek állították ki munkáikat, de itt élő
amerikai és német művészek alkotásai is láthatók.

Hardy Olivér, a kiállítás szervezője
arról beszélt lapunknak, hogy immár
hatodik éve készül a lengyel önkormányzat valamilyen programmal az
évfordulóra: az idén arra gondoltak,
hogy az üresen álló helyiséget töltik
meg tartalommal. „A kiállítás üzenete
az volt, hogy a lengyel-magyar barátságon keresztül egy kicsit egymáshoz is közel kerüljünk, és egy nyitott
műhelyben találkozzunk és beszélgessünk az alkotókkal” – fogalmazott.

Az ERöMŰVHÁZ
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Társasházak közös képviseletét
vállaljuk szakmai végzettséggel,
stabil kivitelezőkkel, könyvelői
háttérrel. ROMHÁNYI Bt. Tel: 06
(30) 224-44-04
Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárszerelés, rácskészítés,
galériakészítés, egyéb lakatosmunkák. Tel.: 06 (30) 299-1211

Hirdetés

Villanyszerelés gyorsszolgálat, bojlerjavítás. Kerületben
kiszállási díj nélkül. Tel.:06 (20)
939-3799
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Villanyszerelés! Tapasztalt
iparos javít lakásvillanyt, bojlervillamosságot, villanyfűtéseket,
csengőt stb. Tel.: 06 (70) 2590089, 06 (1) 337-0338
Mindenféle asztalos munkát
vállalok, ajtó, ablak, bútor gyártása-javítása. Regdon Csaba. Tel.:
06 (20) 357-9533, 284-9213
Redőny, reluxa, szúnyogháló
stb. szerelése garanciával.
Tel.: 06 (70) 341-9489

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

EG É SZ S ÉG

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

Gyógypedikűrös házhoz megy,
kiszállási díj nélkül. Jeradek Éva.
Tel.: 06 (20) 439-1586

Tévéjavítás azonnal, helyszínen,
garanciával, minden nap! Tel.: 06
(20) 471-8871
Festés, mázolás, tapétázás,
megbízható szakemberekkel,
garanciával, kisebb asztalos
munkák. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel.: 06 (1) 3520188, 06 (30) 906-8696
Közös képviselet, társasház
kezelés és könyvelés felső
fokon. Profi kintlévőség kezelés,
pályázatírás. 24 órás elérhetőség
a VII. kerületben. Flamingó
Kft. 06/30-687-8747 info@
tarsashazak.com,
www.tarsashazak.com
Parkettás munkák, festés,
mázolás. Tel.: 06 (30) 948-8909

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

egy éb
Megunt, kidobásra szánt könyveit
boldogan elszállítom. Nem vagyok
kereskedő. Tel.: 06 (20) 956-4084

Várpalotán nagyméretű, összköz
műves családi ház eladó, vagy VII.
kerületi lakásra cserélhető érték
egyeztetéssel. Ár.: 23 000 000,- Ft.
T.: 06 (30) 232-8483
Gábor Eszmeralda műgyűjtő
kiemelt áron vásárol készpénzért
festményeket, bútorokat, órákat,
ezüsttárgyakat, arany ékszereket,
porcelánokat, Herendit, Kovács
Margitot. Ingyenes kiszállás,
értékbecslés. Életjáradéki szer
ződést is kötnék. Üzlet: II., Fő u.
67. Tel.: 06 (30) 382-7020

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!

Omega
ChrOnOgraPh
Omega
COnstellatiOn
Acél: 18 000 Ft
Arany: 65 000 Ft

Acél: 70 000 Ft
Arany: 140 000 Ft

sChaffhausen

Lehet,hogy több?
Majd meglátja!

SZO LG Á LTATÁ S

zsebórA
ezüst: 30 000 Ft
Arany: 80 000 Ft

VaCherOn
COnstantin
Acél: 150 000 Ft
Arany: 250 000 Ft

Patek
PhiliPPe

Áraink a vásárlás
legkisebb
összegét
jelentik!

1930-as évek
Acél: 250 000 Ft
Arany: 450 000 Ft

Jaeger
le COultre
Acél: 40 000 Ft
Arany: 100 000 Ft

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

NYUGODT,
KISZÁMÍTHATÓ
IDŐSKOR

Ha Ön is erre vágyik, várjuk jelentkezését!
Az Időskori Életjáradék Zrt. a magyar nyugdíjasok megbízható
partnere az ingatlan alapú életjáradék szolgáltatás terén.
Életjáradék programunkkal szerződésben garantált, folyamatos, havonta
folyósított életjáradék jövedelmet nyújtunk időskorú partnereinknek,
akik ezzel hosszú távú, kiszámítható pénzügyi biztonságot élvezhetnek. Az Időskori Életjáradék Zrt. szolgáltatása valós segítséget jelent
valamennyi ügyfelünknek, akik nyugdíjas éveiket ezáltal sokkal
tartalmasabban, nyugodtabban tölthetik.

Az általunk kínált Életjáradék megoldást olyan, 70. életévüket betöltött
nyugdíjasok számára ajánljuk, akik legalább 10 millió forint értékű budapesti, tehermentes lakóingatlannal rendelkeznek. Az ingatlan tulajdonjogáért cserébe cégünk akár több millió forintos egyösszegű kifizetést,
és emellett folyamatos, havi járadékot kínál ügyfeleinek, akik továbbra is
ingatlanjukban maradhatnak.

Időskori Életjáradék Zrt. · Központi iroda: H -1145 Budapest, Róna u. 183. · H-P: 09-15
Telefon: 784 5408 · Mobiltelefon: 06 (70) 677 0756 · www.idoskori.hu
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