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A környezettudatos nevelésben is szerepet vállaló Erzsébetváros szeptember 13-án biciklis napot rendezett, 
melyen rengeteg kerületi gyermek és felnőtt vett részt. A gyerekek minden iskolát érintve tettek kerékpár-
jukkal egy kört a kerületben, majd a Klauzál téren közlekedésbiztonsági előadást hallgathattak meg, majd 
a Critical Mass egyik szervezője, Kürti Gábor kezdeményezésére mindenki a magasba emelte kerékpárját.
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Sikerrel zárult az Örkény Kert
Szeptember 7-én ismét megtelt a Madách 
tér, ezúttal is több százan voltak kíváncsiak 
az Örkény színház és a VII. kerületi önkor-
mányzat közös rendezvényére. A kultúra iránt 
érdeklődőket változatos programkínálat várta. 
Délelőtt a gyermekek örömére Salamon Bea 
és a Méta zenekar adott koncertet, délután 
pedig Szalóki Ági családi előadásán vehettek 
részt a legfiatalabbak. Ezután Kocsis Zoltán 
zongoraművész játékát hallgathatták meg 
az érdeklődők, majd este az Örkény színház 
művészei szórakoztatták a közönséget. Befeje-
zésül a különböző műfajokat ötvöző Örkény 
„Esztrád” vonultatta fel a színház valamennyi 
művészét, a publikum legnagyobb örömére. 
Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármes-
tere köszöntőjében kiemelte, hogy jövőre már 
a megújult Madách tér ad otthont a negyedik 
Örkény Kertnek. (Folytatás a 21. oldalon)

„Indulhatsz, ha zöld  
a lámpa!”
Erzsébetváros önkor-
mányzata „Indul-
hatsz, ha zöld a lámpa! 
Közlekedési tanácsok 
(nem csak) gyerekek-
nek” címmel adott ki 
információs füzetet, 
amelynek segítségével 
a gyermekek fontos 
közlekedési szabályo-
kat ismerhetnek meg. 
A kiadvány mellékle-
teként egy láthatósági 
karpántot is kaptak 
az általános iskolások. 
Az önkormányzat célja 
KRESZ-kiadvánnyal a gyermekek közlekedésbiztonságra való neve-
lése, amely fontos részét képezi az Erzsébet Terv oktatási program-
jának. A brosúrát minden oktatási intézménybe eljuttatta az önkor-
mányzat. (Folytatás a 10. oldalon) 

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Oktatási-kulturális programok ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! 
Megújuló gondoskodási formák

Felhívás! 
Erzsébetváros önkormányzata 
felkéri a kerületi polgárokat 
és szakmai szervezeteket az 
„Erzsébet város Szociális Szak-
embere” díj adományozásának 
javaslattételére.
További információért keresse 
fel a www.erzsebetvaros.hu 
weboldalt!

Tragikus baleset
Balesetben elhunyt a Madách Imre Gimnázium 
két tanulója

A szerencsétlenség a XV. kerületi Drégelyvár utcá-
ban történt, ahol egy autós két 18 éves fiatalt sodort 
el. A gyerekek a Madách Imre Gimnázium tanulói 
voltak. Egyikük a helyszínen meghalt, társa élet-
veszélyes állapotban került kórházba. Az orvosok 
hosszan küzdöttek érte, műtétek sorozatát végezték 
el, ennek ellenére az életét nem tudták megmenteni. 
Az elhunytak temetése szeptember 17-én, délelőtt 
10 órakor a Fiumei úton, a Kerepesi temetőben volt. 
Az erzsébetvárosi önkormányzat részvétét fejezte ki 
a hozzátartozóknak.

Thököly úti 
felújítás
A Thököly út felújításának utolsó üteme is 
elindult a Keleti pályaudvar melletti Hernád 
utca és a Dózsa György út közötti szakaszon. 
A munkálatok július 30-án kezdődtek és 
szeptemberre be is fejeződhetnek. A felújítás 
során kicserélték az úttest teljes pályaszerke-
zetét, elbontva a nagy kockakő burkolatot 
és a villamospályát. A közlekedés biztonsá-
gosabbá tétele érdekében a Thököly út ezen 
szakaszán található öt gyalogátkelőhellyel 
együtt a közvilágítási hálózat is megújult: két 
új villanyoszlopot helyeztek el a Hernád utcai 
gyalogos-átkelőhelynél. Az új zebrák kialakí-
tásakor fokozottan érvényesülnek az esély-
egyenlőségi elvárások: a mozgáskorlátozottak, 
valamint a vakok és gyengénlátók közlekedé-
sének biztonsága érdekében lesüllyesztették a 
járdaszegélyeket. Ezenkívül az úttest mindkét 
oldalán lesz kerékpársáv, a jobb oldalon pedig 
parkolósávot alakítanak ki. (info: BKK)

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Városfejlesztés

100 éves idős 
köszöntése
Köszöntjük Föglein Sándorné kerületi lakost, 
aki az idén ünnepelte 100. születésnapját.
Marika néni 16 éve lakik a kerületben, előtte 
több, mint 50 évet dolgozott ápolónőként 
a Péterfy kórházban. 

Sok boldogságot és további jó egészséget kívá-
nunk neki.

Folytatódik 
a rezsi csökkentés
A tavaly 
decemberi 
árakhoz 
képest a vil-
lamos ener-
gia, a gáz és 
a távhő árát 
idén ősszel, a fűtési 
szezon kezdetére 11,1 
százalékkal csökkentik. 
A magyar családok többségének 
a legnagyobb anyagi terhet 
a rezsiköltsé-
gek jelentik. 
A kormány 
megvizsgálta, 
hogyan alakult 
az elmúlt évek-
ben a rezsi mértéke, 
és ahhoz mérten 
csökkenti újból a 
költségeket, ezzel meg-
könnyítve a családok 
helyzetét.
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Kazinczy utcai 
forgalomkorlátozás
A lakók nyu-
galma érdekében 
hétköznap este 
8 órától reggel 
6 óráig nem 
lehet behajtani a 
Kazinczy utcába, 
hétvégén 0–24 
óráig tilos a 
behajtás. A kor-
látozások alól az 
ott lakók mente-
sülnek. A tiltá-
sok a Kazinczy 
utca Király utca 
és Dob utca 
közötti szaka-
szát, valamint 
Dob utca és 
Wesselényi utca 
közötti szakaszát 
érintik.

Erzsébetváros az egyik legkisebb zöld-
felülettel rendelkező kerület, rend-
kívül fontos tehát az ilyen területek 
növelése. 

Ezért is újul meg  
egy éven belül  

a Madách tér és  
az Almássy tér, 

valamint a tervek  
közt szerepel  

a Klauzál tér felújítása 
és a Százház utcában 
egy új park, játszótér 

kialakítása is.
A tavalyi szavazást követően össze-
fésülték a koncepciókat, minden 
díjazott pályaműből felhasználták 
azokat az elemeket, amelyek megvaló-
síthatónak bizonyultak, és a lakossági 
igényeket is figyelembe vették.

A Madách téri munkálatok a vízveze-
ték-hálózat cseréjével indulnak: a 85 

éves infrastruktúra 
megérett a cserére. 
A tér középső részén 
üres terület kiala-
kítását tervezik egy 
multifunkcionális 
közösségi helyszín 
számára. Ugyanitt 
egy programozott, 
LED-lámpákkal 
megvilágított csobo-
gót alakítanak ki.

Ez a területsáv 
a tér szélességének 
körülbelül felét teszi 
ki, míg az épületek 
előtti szakaszokon 
zöldfelületek és kisebb facsoportok 
kapnak helyet. 

A jelenlegi térburkolat anyagai, a házak 
sötétszürke színe, valamint az árkád 
oszlopainak elkoszolódott felülete 
rideggé, barátságtalanná teszi a helyet, 
de a tér rendezése, a térburkolat új 
anyagai magát az épületegyüttest is 
képesek lesznek megújítani. A komor 
épület és a tér üdeséget kaphat azzal, 
hogy a jelenlegi sötét tónusú térburko-
latok helyett világosak készülnek.

Megújul  
a Rumbach  

Sebestyén utca is, 
mely közvet lenül  

kapcsolódik  
a Madách tér 

városrehabilitációs 
programhoz.

Indul a Madách tér felújítása
Októberben kezdődik a Madách tér felújítása, néhány hónap  
múlva már szebb, zöldebb környezet fogadja az odalátogatókat.  
Az önkormányzat célja egy természetesebb közösségi tér  
kialakítása a jelenleg parkolónak használt terület helyett.

Erzsébetvárosi  
védőnők napja
Erzsébetváros-
ban 2011. április 
15-én fogadták el 
azt az előterjesz-
tést, amelyben a 
védőnői hivatás 
elismerése jeléül 
szeptember 5-ét 
hivatalosan is az 
erzsébetvárosi 
védőnők napjává 
nyilvánították. A 
védőnők segítséget 
nyújtanak a leg-
fontosabb életszakaszokban: a gyermekvárás alatt, az újszü-
lött fogadásakor, a családi élet kialakításában, támogatják 
a családokat, amikor gyermekük az óvodát vagy az iskolát 
kezdi. Jelen vannak mind az alap-, mind a szakellátásban. 
Az idei díjazott Dózsáné Pongrácz Veronika, akinek újsá-
gunk nevében is gratulálunk!

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! 
Megújuló gondoskodási formák

Kerületi  
biciklis nap  
a biztonságos 
közlekedésért
Biciklis nappal hívta fel Erzsébetváros önkor-
mányzata a figyelmet arra, hogy milyen fontos 
gyermekeink egészséges életmódra és közleke-
désbiztonságra való nevelése.
Szeptember 13-án Erzsébetváros polgármestere 
és Kürti Gábor, a Critical Mass egyik szervezője 
kerületi tanulókkal és iskolaigazgatókkal indult 
el az Erzsébet körútról biciklivel, hogy öt kerületi 
iskola érintésével kétszer körbekerekezze a város-
részt. Az első kör után a Klauzál téren a gyerme-
kek közlekedésbiztonsági előadást hallgathattak 
meg a rendőrkapitányság szakértőjétől. A prog-
ram után kiosztásra kerültek az „Indulhatsz, ha 
zöld a lámpa!” című információs kiadványok 
a kerületi általános iskolás gyermekek számára.

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS!  
Oktatási-kulturális programok

„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek”

2013. szeptember 28.

14.00–15.00  Erzsébetváros: kiállításmegnyitó, rövid   
  előadás Erzsébetvárosról, tárlatvezetés  
15.00–16.00 Műveltségi vetélkedő általános iskolásoknak  
 Erzsébetvárosról
16.15–17.00  Mandel Róbert műsora gyerekeknek 
17.15–18.00  Bihari Együttes 
18.00–19.00  Táncház

Kísérő program: 
14.00–19.00  Jótékonysági játékvásár
16.00–19.00  Kézműves foglakozások

2013. szeptember 29.

18.30–21.00  Koncertek neves fellépők részvételével 
21.30   Közös tűzgyújtás, kávéházi cigányzene

Helyszín: ERöMŰVHÁZ 
1077 Budapest, Wesselényi utca 17.

Részletes program: www.eromuvhaz.hu
Érdeklődni lehet: 413 3550



6 7

w w w.erzsebet varosimedia .hu • w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2013. szeptember 19. Erzsébet város 2013. szeptember 19. w w w.erzsebet varos .hu • w w w.erzsebet varosimedia .hu

Ak
tu

ál
is

Aktuális

Április elején indult a járdák és parkoló-
sávok magasnyomású mosása, ezt  
3 kisteherautóval végzik (autónként  
2 db magasnyomású mosóberendezéssel 
vannak felszerelve). A magasnyomású 
mosók 3 járdatisztító géppel együtt dol-
goznak az utcákon, és kézi takarítók is 
segítik a munkát. A járdák és a parkoló-
sáv tisztítása előre meghatározott ütem-
terv szerint történik, egy héten egyszer 
minden járdaszakaszt érintve. Ezenkívül 
1 járdatisztító gép külön is dolgozik 
(kézi takarítókkal együtt) a heti egyszeri 
vizes takarításon felül, a frekventált 
helyekre összpontosítva.
 
A nyári időszakban (június 1-jétől 
szeptember 30-ig) a kiemelt turistafor-
galom miatt egy külön kézi takarító-
csapat heti rendszerességgel tisztítja 
meg a kerület egészét. Erre a munkára 
a fent részletezett létszámon felül 
alkalmaznak takarítókat.

A magasnyomású 
mosással és a kézi 
takarítással együtt  
jelenleg minimum 
heti kétszer jut el  
az ERVA minden  

útszakaszra.

 Napi szinten takarítják a Kazinczy, 
Király és Akácfa utcát, s emellett a  
Garay tér és a Dohány utca Klauzál 
utca és Erzsébet körút közötti szaka-
szát is. Hétvégéken a kerületben talál-
ható közparkok (Klauzál tér, Kéthly 
Anna tér, Almássy tér, Rózsák tere) 
takarítását is az ERVA Zrt. bonyolítja.

A fentieken túl a kutyafuttatók takarí-
tását és az önkormányzati tulajdonban 

lévő közterületi hulladékgyűjtők üríté-
sét heti 3 alkalommal végzik. A Belső-
Erzsébetváros területén található 
utcai szemeteseket a nyári időszakban 
szombaton és vasárnap is ürítik, vala-
mint mindegyikbe helyeznek zsákot. 
A  lakosság által a közterületekre ille-
gálisan kihelyezett hulladékot saját ész-
lelés és bejelentés alapján szállítják el.
 
A kerületben a tavaszi, nyári és az 
őszi nagytakarítás során (egyhetes 
ütemterv szerint) az utcákat faltól-
falig tisztítják, valamint a lábazatokat 
is lemossák.

Tisztábbak a kerület utcái

Újabb rendeletek a kerületben

A kerület közterületeinek takarítását januártól az ERVA Zrt. végzi. A munkát  
16 közfoglalkoztatott kolléga és a társaság 24 saját dolgozója látja el,  
4 járdatisztító géppel és 3 magasnyomású mosóberendezéssel felszerelt autóval. 
A közterületi takarításban változó létszámmal vesznek részt közmunkára ítéltek és 
szabálysértési bírságot ledolgozók is.

Erzsébetváros önkormányzatának képviselő-testülete szeptemberi ülésén  
új rendeleteket fogadott el.

Graffiti-
mentesítés 
a Madách 
utcában
Lakossági bejelentés érkezett 
a hivatalhoz, miszerint a Madách 
teret graffitik csúfítják. Az önkor-
mányzat megtette az azonnali 
lépéseket, és letakaríttatta az érin-
tett felületeket. 

A kerületi vendéglátó helyek is hozzájárulnak  
a tisztaság és a rend fenntartásához
A kerületi képviselő-testület új rendeletet fogadott el 
a felügyeleti díjról, melyet a hatálybalépés napjától, azaz 
október 1-jétől kell fizetniük azoknak a szórakozóhelyek-
nek, üzleteknek, melyekre a rendelet vonatkozik, hogy 
így járuljanak hozzá a közbiztonsági, illetve köztisztasági 
többletfeladatokhoz.

„A rendelet szabályozza továbbá  
az üzletek működésével össze-

függésben elkövetett jogellenes 
cselekmények ellenőrzését is.”

A Kereskedelmi törvény felhatalmazása alapján most 
elfogadott szabályozás hatékony eszközt biztosít az önkor-
mányzatnak a lakosságot zavaró, az üzletek működésével 
összefüggő problémák megoldására. Az Erzsébetvárosban 

található, világörökségi területen működő, éjszaka (éjfél és 
reggel 6 óra között) nyitva tartó, szeszes italt kimérő, áru-
sító vendéglátó üzletek a befogadóképességüktől, valamint 
bejelentett nyitva tartási idejüktől függően felügyeleti díjat 
kötelesek fizetni. Az önkormányzat ezt az összeget kizá-
rólag a közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartására 
fordítja. A rendelet szabályozza továbbá az üzletek műkö-
désével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények 
ellenőrzését is. 

Az önkormányzat támogatja 
a szén-monoxid-érzékelő 
készülékek beszerzését
Erzsébetváros képviselő-testületének szeptember 5-i döntése alap-
ján a kerület támogatja magánszemélyek, helyi lakóközösségek és 
önkormányzati épületek szén-monoxid-mérővel történő ellátását. 
A készülékeket pályázat útján lehet igényelni, amelyet a Város-
üzemeltetési Bizottság bírál majd el. A mérőműszerekre pályázatot 
nyújthatnak be magánszemélyek, társasházak, lakásszövetkezetek, 
háziorvosi rendelők, egyházak, önkormányzati tulajdonban lévő lakó-
épületek kezelői. A tender hamarosan kiírásra kerül, erről az erzsébetváro-
siak a kerületi fórumokon értesülhetnek majd.

„A kerületi szórakozóhelyeknek 
felügyeleti díjat kell fizetniük.”
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Élménybeszámoló a vakáció 
programjairól

Az idei évben is tartalmas nyári programok valósultak meg a Bischitz Johanna 
Integrált Humán Szolgáltató Központ szervezésében. A nyári szünet minden 
gyermek számára talán a legkedvesebb időszak az évben. A szülők azonban 
nem várják annyira a nyarat, mint gyermekeik, hiszen nem egyszerű feladat 
nyári elfoglaltságuk és felügyeletük megszervezése. 

A Bischitz Johanna Integrált Humán 
Szolgáltató Központ idén nyáron is 
számos rendezvénnyel kedveskedett 
a hetedik kerületi tanulóknak, akik 
így vakációjukat hasznos elfoglaltsá-
gokkal és változatos programokkal 
tölthették, szüleik örömére is.

A programok  
kiválasztásában  

segítséget nyújtott  
az önkormányzat 

nyári vakációs  
kiadványa.

 Júliusban indult a Hetedhét Gyer-
mekjóléti Központ szervezésében egy 
5 alkalomból álló szabadtéri prog-
ramsorozat. A központ munkatársai 
ennek keretében kirándulást szervez-
tek a János-hegyi Erzsébet-kilátóhoz 

és a Hármashatár-hegyre, ellátogat-
tak a résztvevőkkel a Szépművészeti 
Mú zeumba és a Millenáris Parkban lévő 
Láthatatlan Kiállításra, a program zárá-
saként pedig a budapesti állatkertben 
tettek egy nagy sétát a csoport tagjai.

A Közjóléti Szolgálat Alapítvány 
szervezésében, a Hetedhét Gyermek-
jóléti Központ, az Esély Családsegítő 
Szolgálat és a Jaffe Zsidó Családsegítő 
Szolgálat közreműködésével valósultak 
meg a Klauzál téri Gyermek Urbitális 
Napok, melyek a tavalyi évhez hason-
lóan nagy tömeget vonzottak, és 
sikerrel zárultak. A szervezők az egyes 
rendezvénynapok (kábítószer-ellenes 
világnap, ökonap, sportnap, nyárzáró 
nap) témájához kapcsolódó programok 
mellett minden alkalommal különféle 
kézműves foglalkozásokkal, totóval, 
vetélkedőkkel és sorversenyekkel, arc- 
és hennafestéssel várták a gyermekeket. 

A speciális nyári rendezvényeken 
kívül természetesen számos egész 
évben futó program is biztosította a 
kerületi gyermekek aktív kikapcsoló-
dását: a Humán Szolgáltató Hetedhét 
Gyermekjóléti Központjának szer-
vezésében minden szerdán 15.30 és 
17.30 között ingyenes képzőművészeti 
csoport működik, melynek célja a 
gyermekekben szunnyadó kreativi-
tás kibontakozásának elősegítése és 
támogatása. Csütörtökönként a HÉS 
nyílt napok keretében azok a gyer-
mekek, akik életkoruk miatt nem 
látogathatják a pénteki klubot, bete-
kintést nyerhettek a szervezet életébe, 
emellett alkotóműhelyben agyagoz-
hattak, plakátot, szabadrajzot készít-
hettek és gyöngyözhettek. Minden 
pénteken 18 és 24 óra között a Rózsa 
utca 3. szám alatt működő Hetedhét 
Éjszakai Sport Klub várja a 13–18 év 
közötti fiatalokat.

TudTA-e, hogy szeptember 19-én történt?

1849 Az amerikai Oaklandben megnyílt az első nyilvános mosoda.
1857 Magyarországon bevezették az új ezüstforintot.
1893 Új-Zéland elsőként a világon szavazati jogot adott a nőknek.
1928 Amerikában bemutatták az első Miki egér rajzfilmet.

EmLÉKSZiK-e tanulmányaiból, hogy szeptember 19-én történt?

1783  Montgolfier forrólevegős léggömbje felemelkedett a versailles-i kastély parkjából XVI. Lajos francia király és felesége, 
Marie Antoinette jelenlétében. A kosárban csak egy tyúk, egy kacsa és egy birka volt, ember felszállását a király nem 
engedélyezte. A léggömb 8 percet volt a levegőben, ezalatt két kilométert repült.

1853  I. Ferenc József osztrák császár és magyar király megtekintette a Bécsbe szállított Szent Koronát, és elrendelte annak 
a budai várban való őrzését.

1931  Statáriális bíráskodást vezettek be Magyarországon, miután Matuska Szilveszter felrobbantotta a síneket a 10. számú 
bécsi gyorsvonat alatt a biatorbágyi viadukton. A robbantással először a kommunistákat vádolták.

1991  Megtalálták Ötzit, egy több ezer éves mumifikálódott similauni férfit az Alpok Ötz-völgyi gleccserében, Ausztria és 
Dél-Tirol határvonalán (jelenleg a bolzanoi városi múzeumban őrzik).

2002  Budapesten aláírták a kormány és a négy parlamenti párt közti megállapodást az Európai Uniós csatlakozást érintő 
ügyekben való együttműködésről.

Folyatódik Hunvald György 
és Gál György büntetőpere
Szeptember ötödikén és hatodikán tárgyalták Hunvald György és Gál 
György büntetőperét a Szegedi Ítélőtáblán. A másodfokú eljárásban csü-
törtökön elmondott perbeszédében Scherné Bagi Edit ügyész a másodfokú 
eljárásban érintett 12 vádlott többsége esetében az elsőfokú ítélet hatályon 
kívül helyezését indítványozta, mivel megítélése szerint az eljárás során 
számos bizonyítékot nem vett figyelembe a bíróság, ezért túl enyhe ítélet 
született. Az elsőfokú ítélet szerint a vádlottaknak – különböző módon és 
eltérő mértékben – szerepük volt a főváros VII. kerületében lévő ingatlanok 
pályázat nélküli értékesítésében, ismerősök tényleges munkavégzés nélküli 
szerződtetésében, hivatali telefonok szabálytalan használatában, a polgár-
mesteri kerethez tartozó lakások bérleti szerződésének kötésében, majd e 
lakások barátoknak való értékesítésében. Mezőlaki Erik tanácsvezető bíró 
a pénteki tárgyalási nap végén közölte, hogy a nyilvános ülés október 10-én 
folytatódik.

Közterület-
felügyelő 
álláshirdetés
A munkavégzés helye:  
Budapest, 1076 Százház u. 10–18.

A jelentkezés feltételeiről és a pályázatról 
további információt Vitányi Zsuzsanna nyújt, 
a 06 30 6373-421-es telefonszámon.

A jelentkezés benyújtásának módja:  
elektro ni kus úton Vitányi Zsuzsanna részére 
a vitanyizsuzsi@evkf.hu e-mail címen, vagy 
személyesen a 1076 Budapest, Százház u. 
10–18. szám alatti EVKF Igazgatóságán.

A gyerekek változatos programokon vehettek részt

A Kaluzál téren a gyerekek az arcfestést is kipróbálhatták

Fogászati asszisztens  
álláshirdetés

A Bischitz Johanna Integrált Humán 
Szolgáltató Központ pályázatot hirdet 
teljes munkaidős, határozatlan idejű 
fogászati asszisztens munkakör betöl-
tésére (közalkalmazotti jogviszony). 

A munkavégzés helye: 1072 Budapest, 
Nyár utca 9.

Pályázati feltételek:  
Középiskola/gimnázium, OKJ szerinti 
fogászati asszisztens szakképesítés; 

MS Office alkalmazások felhasználói 
szintű ismerete;

Magyar állampolgárság, büntetlen 
előélet, foglalkozás-egészségügyi alkal-
masság; 

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány vagy igazolás, hogy postára 
adta a kérelmet.

A pályázat részeként benyújtandó 
dokumentumok: szakmai önéletrajz, 
iskolai végzettség igazolása, működési 
nyilvántartási engedély, továbbképzési 
pontok igazolásának másolata, nyilat-

kozat arról, hogy a pályázati anyagot az 
eljárásban résztvevők megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. november 15.

A pályázatot elektronikusan, Lengyel 
Ingrid részére a lengyel.ingrid@bjhuman 
e-mail címre kérjük megküldeni.
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„TűzfalRehab
Erzsébetvárosban 2013”

„Indulhatsz, ha zöld a lámpa!”

Nemcsak épül, hanem szépül is Erzsébetváros. Ezúttal az Akácfa utca 41. szám 
alatti ház tűzfalát hozták rendbe. A „TűzfalRehab Erzsébetvárosban 2013” 
program keretében ezúttal egy varrónő tizennyolc méter magas és hat méter 
széles képét festették az Akácfa utcai tűzfalra, így tisztelegve a budapesti 
szabómesterek előtt. 

Erzsébetváros önkormányzata a közbiztonság javítására is kiemelt figyelmet 
fordít, ezért minden erzsébetvárosi általános iskolás egy KRESZ-kiadványt kapott, 
melyben közérthetően, képekkel, ábrákkal szemléltetve gyűjtötték össze  
a legfontosabb közlekedési ismereteket.

„Az önkormányzat 
kiemelt figyelmet 

fordít a gyermekek 
biztonságos 

közlekedésére.”

A kerületi gyerekek iskolába való biz-
tonságos eljutását segíti az önkormány-
zat közlekedésbiztonsági programja, 
amelynek egyik eleme volt a szeptem-
ber 13-án tartott biciklis nap, a másik 
pedig az „Indulhatsz, ha zöld a lámpa!” 
című kiadvány, amelyhez egy fényvisz-
szaverő karpántot is kaptak a tanulók. 
A kis füzet a kisiskolások közlekedés-
biztonsági tudását hivatott elősegíteni: 
átadja a legfontosabb ismereteket, és 
még javaslatokat is ad arra, milyen 
játékos feladatokkal teheti a szülő élve-
zetessé a KRESZ tanulását gyermeke 
számára. 

Az alkotók egy valódi varrónőről mintázták a képet, aki 
abban a házban él 30 éve, és csaknem 10 éve vezeti ott saját 
varróműhelyét. Lapunknak lehetősége adódott interjút 
készíteni Nagy Sándornéval, aki elmondta: nagy örömére 
szolgál, hogy ilyen intenzíven és látványosan szépül a város.

Nagy hatással volt rá a festmény is, hiszen közel 30 éve 
varr, 10 éves már a műhelye is, és úgy érzi, így szakmáját is 
elismerik, illetve ez nem csupán őt, de az utcában üze-
melő többi varróstúdió dolgozóit is megelégedéssel tölti el. 
A tízéves üzlet remekül tartja a lépést a mai igényekkel és 
a divattal, amellett, hogy megtartja egyedülálló imidzsét. 

A TűzfalRehab program keretén belül az Akácfa utcai fal 
volt a harmadik erzsébetvárosi falfelület a nyolcból, amely 
megújulhatott. A Neopaint csapata elsőként a Csányi és 
Dob utca sarkán álló házat újította meg. A képet a régi 
idők inspirálták, s ezt a csapat tökéletesen beleillesztette 
a modern idők díszleteibe. A sorozat folytatása a Király 
utcában valósult meg. Itt az elsődleges szempont az volt, 
hogy a kép szervesen köthető legyen a Király utcához. 

A „TűzfalRehab Erzsébetvárosban 2013” program további 
állomásai a Rumbach Sebestyén, a Kertész, a Kis Diófa 
és a Dob utcában lesznek. Mindez természetesen nem 
jöhetett volna létre az önkormányzat egedélye, illetve 
anyagi támogatása nélkül. Az alkotásokkal kapcsolatban a 
kerület számos pozitív visszajelzést kapott. „Az alkotókkal 

már több tűzfal kapcsán volt együttműködés, így most az 
újabb, Akácfa utcai projektnél is. A témát a házban 1923 
óta működő szabóság inspirálta. Az Akácfa utca 41-es 
szám alatti tűzfalat a budapesti szabómesterek tiszteletére 
rehabilitálták. A csoport az önkormányzattal együtt 
vállalta, hogy életre kelti a kerület lepusztult tűzfalait” 
– mondta lapunknak Benedek Zsolt, önkormányzati 
képviselő.

Az újabb alkotás  
az Akácfa utca 41. szám alatt található

A kerület célja a közbiztonság javítása

A gyerekek a Klauzál téren közlekedésbiztonsági előadást hallgathattak meg



12

w w w.erzsebet varosimedia .hu • w w w.erzsebet varos .huErzsébet város 2013. szeptember 19. Erzsébet város 2013. szeptember 19. w w w.erzsebet varos .hu • w w w.erzsebet varosimedia .hu

Erzsébet TervEr
zs

éb
et

 T
er

v

Folytatódnak a fejlesztések
Erzsébetvárosban

Újabb beruházások indulnak kerületünkben. Eddig is számos felújítás, fejlesztés 
történt Erzsébetvárosban, melyek mind az Erzsébet Terv keretében, a VII. kerület 
átfogó fejlesztési projektjének részeként valósulhattak meg. 

13

Épül Erzsébetváros!
Városfejlesztés

Elektromos kábelek 
javítása és cseréje
A Kertész utca 31. és a Wesselényi utca 39. szám 
közötti, valamint a Hernád utca 42., Dembinszky 
utca, Murányi utca 47. szám közötti szakaszon 
1 kV-os elektromos kábel rekonstrukcióját végezte el 
az ELMŰ. Az érintett útszakaszon a cég munkatár-
sai burkolatbontást is végeztek. A munkálatok gyors 
lebonyolításában az önkormányzat együttműködő 
partner volt.

Bővíti irodáit a Humán 
Szolgáltató Központ
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 
egyre több kerületi igényt szolgál ki, ezért szükségessé vált 

az irodák számának növelése. A Nyár utca 7. szám alatt 
található épület 3. emelete mellett a jövőben a második 
emeleti, jelenleg kihasználatlan ingatlanrészeket is haszná-
latba veszi az intézmény, így szükségessé vált az épület ezen 
részének teljes belső felújítása, korszerűsítése. A várhatóan 
2013. októberében befejeződő munkálatok következtében 
14 fő megfelelő irodai elhelyezése válik lehetővé. 

Elkezdődött a Dózsa György úti orvosi rendelő 
felújítása
A megfelelő színvonalú orvosi ellátás rendkívül fon-
tos. A kerület vezetése éppen ezért mindent megtesz, 
hogy biztosítsa az erzsébetvárosi orvosok számára a 
praktizáláshoz szükséges körülményeket. A rendelők 
rezsiköltségének egy részét átvállalva több forrás jut 
korszerű eszközök beszerzésére. Több évtizedes lema-
radást pótolva teljes felújítás történt a Klauzál utcai, 
a Rottenbiller utcai és a Hevesi Sándor téren lévő 
háziorvosi rendelőben. A Dózsa György út 60. szám 
alatti orvosi rendelő felújítási munkálatai nyár végén 
kezdődtek, a korszerűsítésnek köszönhetően a kerület 
lakosai egy kulturáltabb, modernebb rendelőben 
vehetik majd igénybe az orvosi szolgáltatásokat.

Az önkormányzat célja,  
hogy minél több beruházás 

valósuljon meg, így a közintéz-
mények jobban kiszolgálják  
az erzsébet városiak igényeit.

Megújul  
a Bethlen téri 
zsinagóga 
fűtési 
rendszere
Régóta meglévő probléma a Bethlen 
téri zsinagógában az alacsony hatás-
fokú fűtés. A meglévő hőlégbefúvásos 
rendszer elavult, felújítására nem volt 
lehetőség. Erzsébetváros önkormány-
zata támogatási szerződés keretein 
belül vállalta, hogy a meglévő fűtési 
rendszert felújítja a mennyezetbe épí-
tett fan-coil rendszerű fűtési rendszer 
kiépítésével. A korszerű, hatékony 
technológia révén komfortosabb 
körülmények között látogathatják 
a hívek a zsinagógát. 
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Szociális segítségnyújtás
A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központot jogutódlással hozta létre 
Erzsébetváros önkormányzatának képviselő-testülete a korábbi Erzsébetvárosi Egyesített 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (ESZGYI), valamint az Erzsébetvárosi Egészségügyi 
Szolgálat (ERESZ) összevonásával. Alábbi cikkünkben összegyűjtöttük a központ fontosabb 
címeit és elérhetőségeit. További információt a www.bjhuman.hu oldalon olvashatnak.

ESÉLY CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

A Kertész u. 28. szám alatti iroda Foglalkoztatási Tanács-
adó Szolgálatként funkcionál. Az idelátogatók munkake-
reséssel, munkanélküliséggel kapcsolatos problémáik meg-
oldásához kérhetnek segítséget. A Tanácsadó által nyújtott 
különféle szolgáltatásokat önkéntes álláskereső ügyfelek és 
együttműködésre kötelezett tartós munkanélküli szemé-
lyek egyaránt igénybe vehetik.
 
A foglalkoztatási tanácsadás keretében nyújtott 
állandó szolgáltatások:
•	 Munkavállalási	és	álláskeresési	tanácsadás
•	 Álláskereső	klub
•	 Álláskeresési	technikák	tréning
•	 Pályaorientációs	tanácsadás
•	 Rehabilitációs	tanácsadás

A Dózsa Gy. út 70. szám alatti egységnél információnyúj-
tással, életvezetési tanácsadással, kapcsolati problémák 
kezelésével, illetve a következő szolgáltatásokkal segítik 
az ügyfeleket:
•	 Adósságkezelési	tanácsadás
•	 Lakásügyi-tanácsadás
•	 Jogsegély	szolgálat
•	 Pszichológiai	tanácsadás
•	 Családi	videotréning
•	 Konfliktuskezelés	(mediáció)
•	 Családterápia,	családi	konzultáció

HETEDHÉT GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 

A Kertész u. 20. szám alatt működik 
a Hetedhét Gyermekjóléti Központ.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a 
gyermek érdekeit védő speciális, sze-
mélyes szociális szolgáltatás, amely 
a szociális munka módszereinek és 

eszközeinek felhasználásával szolgálja 
a gyermek testi és lelki egészségének, 

családban történő nevelkedésének előse-
gítését, a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzését, a kialakult veszélyeztetett-
ség megszüntetését, illetve a családjából 
kiemelt gyermek visszahelyezését. 

BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS 

1071 Budapest, Lövölde tér 1.
1074 Budapest, Dob u. 23.
1073 Budapest, Városligeti fasor 39–41.
 
A gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napköz-
beni ellátásának egyik formája a bölcsőde, mely a családi 
neveléssel együtt, azt kiegészítve, a gyermekek életkori és 
egyéni sajátosságait figyelembe véve segíti fejlődésüket.

IDŐSEKNEK NYúJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 
által az idős emberek számára biztosított ellátási formák 
a korcsoporthoz tartozó minden kerületi lakos számára 
igénybe vehetőek. A szolgáltatások egymásra épülnek és 
jól működő kerületi idősellátási rendszert építenek, melyek 
mind a friss nyugdíjasok, mind az idősebb és nagyobb gon-
doskodást igénylő idős lakosok szükségleteit és igényeit 
kielégítik.

A Humán Szolgáltató idősellátás keretében nyújtott 
szolgáltatásai:
•	 Szociális	étkeztetés	(nem	csak	idősek	részére)

A helyben étkeztetés telephelyei:
1073 Budapest, Akácfa u. 61.
1075 Budapest, Dohány u. 20.
1077 Budapest, Király u. 97.
1071 Budapest, Peterdy u. 16.
1076 Budapest, Dózsa Gy. út 46.

•	 Idősek	nappali	ellátása	(idősek	klubjai	–	5	helyszínen)
Idősklubok telephelyei és szakmai vezetői: 
Király Klub – Ottoné Simon Katalin

(1077 Budapest, Király u. 97.) 
„Harmónia” Klub – pszichiátriai betegek klubja 

– Lang Ágnes (1071 Budapest, Dózsa Gy. út 46.)
Akácos Udvar – Művészeti klub –  Ottoné Simon Katalin

(1073 Budapest, Akácfa u. 61.)
„Nyitott Műterem” Művészeti Klub – Farkas Éva

(1071 Budapest, Dózsa Gy. út 46.)
Szivarfa – Filmklub – Elges Kinga 

1071 Budapest, Peterdy u. 16.
Nyitott „E”-klub – Ottoné Simon Katalin

(1074 Budapest, Dohány u. 20.)

•	 Házi	segítségnyújtás	és	jelzőrendszeres	házi	segítségnyújtás
 Házi segítségnyújtás keretében a kerületben bejelentett lak-
címmel rendelkező – elsősorban idős vagy egészségi állapota, 
illetve fogyatékossága miatt rászoruló – személy saját ottho-
nában biztosítják az önálló életvitel fenntartásához szükséges 
ellátást.  
Házi Segítségnyújtási Szolgálat telephelyei:
1073 Budapest, Akácfa u. 61.
1071 Budapest, Peterdy u. 16.
  A jelzőrendszeres segítségnyújtás kapcsolattartójának elérhető-
ségei: Lázár Irén, tel.: +36 1/322 4489, +36 30/525-5464, 1071 
Budapest, Peterdy u. 16., e-mail: lazar.iren@bjhuman.hu

•	 	Idősek	bentlakásos	otthona	(integráltan	átmeneti	gondozó-
házi és tartós ellátás)
Idősek átmeneti gondozóházi ellátása:
1071 Budapest, Dózsa Gy. út 46. 
1071 Budapest, Peterdy u. 16. 
Idősek bentlakásos otthonai (tartós ellátás):
1071 Budapest, Dózsa Gy. út 46.
1071 Budapest, Peterdy u. 16.

EGÉSZSÉGüGYI ELLÁTÁSOK

Háziorvosi Szolgálat (felnőtt háziorvosi rendelők):
1074 Budapest, Csengery u. 11.
1071 Budapest, Dembinszky u. 7.
1071 Budapest, Dózsa Gy. út 60.

1072 Budapest, Klauzál u. 23.
1076 Budapest, Péterfy S. u. 8.
1076 Budapest, Péterfy S. u. 47.
1077 Budapest, Wesselényi u. 11.
 Házi Gyermekorvosi Szolgálat (házi gyermekorvosi ren-
delők):
1076 Budapest, Péterfy S. u. 8. 
1073 Budapest, Akácfa u. 62.
1074 Budapest, Vörösmarty u. 14.
Felnőtt- és Gyermekügyeleti Szolgálat:
Felnőtt orvosi ügyelet: 1074 Budapest, Dob u. 86.
Gyermekorvosi ügyelet: 1138 Budapest, Révész u. 10–12.
Iskola-egészségügyi ellátás:
1077 Budapest, Rottenbiller u. 27.
Fogorvosi Szolgálat (fogorvosi rendelők):
1074 Budapest, Csengery u. 25.
1074 Budapest, Csengery u. 25. (szájsebészet, beutaló-köteles)
1073 Budapest, Kertész u. 38–40. II/4.
1072 Budapest, Csányi u. 3. f/2.
Gyermek- és Ifjúsági Fogászat:
1072 Budapest, Nyár u. 9.
Védőnői Szolgálat:
1077 Budapest, Rottenbiller u. 27.
1075 Budapest, Madách I. u. 2–4.
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„Az étellel szeretni…”

Pár évvel ezelőtt felfigyeltem egy lányra, akinek azóta a városban legendássá váltak 
süteményei, tortái. Hetedik kerületi cukrászdája mellett nem tud úgy elmenni  
az ember, hogy be ne térjen egy flódnira vagy más ínyencségre. Az idén tizenötödik 
alkalommal rendezték meg a Zsidó Nyári Fesztivált Budapesten. A koncertek mellett 
a Vásárcsarnokban izraeli napok várták ás kényeztették a látogatókat. Az ünnepi 
ceremónián Raj Ráchel különleges tortáját Ilan Mor izraeli nagykövet vágta fel. 

Raj Ráchel tortatervező, 
az édes ízek és illatok képzőművésze

Mivel készültél az izraeli napokra?
Két tortát készítettem: az egyik, amit 
a megnyitón Nagykövet Úr felvágott, 
erre díszítésként Izrael új logója került. 
Ezenkívül a fesztivál érdekessége volt, 
hogy elkészítettem ott, a látogatók 
előtt egy tortát, amelyre valami izgal-
mas dolgot terveztem. Általában art 
deco képeket szoktam készíteni, mert 
a letisztult stílust nagyon szeretem, de 
az izraeli napokon szinte egyértelmű 
volt, hogy Chagall egy festményét 
fogom tortára „álmodni”.

Merész vállalkozás volt.
Igen, egy pillanatra magam is meg-
ijedtem, de be kell vallanom, nagyon 
élveztem! A tortákon túl még kreál-
tunk egy palettát, amely bemutatta 
vagy összefoglalta Izrael ízeit, készí-
tettünk halvás finomságokat, hiszen 
a halva jellemző édessége Izraelnek, 
és az emberek általában imádják. 
Volt fetasajtos burekas és kis cso-
kis rugellach tekercsek, ami szintén 
nagyon finom, de legnagyobb sikere 
a flódninak	volt.	Nagy	örömmel	lát-
tam a vendégeken az érdeklődést.

Te egy kicsit szobrász is vagy, és festő-
művész is, mindenesetre művészetté 
nemesítetted a tortadíszítést.
Azt hiszem, ha valaki kreatív, jól 
viszonyul egy stílushoz és az alkotás-
hoz, akkor bármihez nyúl, összessé-
gében sikeres dolog kerekedik ki a 
végére. A marcipánban az a jó, hogy 
remekül lehet vele szobrászkodni, 
festeni. 

A hetedik kerületben bármerre járok, 
„Ráchel flódnijáról” super la tivusokban 
beszélnek az emberek. Hogy kezdődött? 
És mi a titka a Ráchelflódninak?
Az édesanyámtól tanultam meg azt a 
szemléletet, hozzáállást, hogy a régi, 
családi recepteket vegyük elő, amelyek 
távol állnak a hétköznapi értelem-
ben vett cukrászsüteményektől. Ezek 
a bevált édességek fantasztikusak, 
visszahozzák a békeidők hangula-
tát, valóban boldogságot okoznak. 
A flódni	még	azzal	több,	hogy	magá-
ban hordozza a zsidó kultúrát, olyan 
értelemben, hogy benne van a Jiddise 
Mame lelke, rengeteg összetevőből áll, 
mégis egységes: dió, mák, alma, szil-
valekvár gazdagon, szinte megjutal-

maz. Hiszen az étellel lehet szeretni: 
én is úgy fejezem ki az érzelmeimet. 
A	flódni	erre	remekül	alkalmas:	sok	
hozzávaló van együtt, de nem tömény, 
nem túl sok, nem émelyítő, hanem 
intelligens sütemény: tökéletes a zsidó 
kultúra megismertetésére.

Mindenki legendás süteményed tit-
kát kutatja. Ha én otthon szeretnék 
flódnit készíteni, milyen tanácsot 
adnál, mire figyeljek?
Egyrészt először végy egy nyugalmas 
délutánt, másrészt figyelj az arányokra! 
Ez a titok! Legyen benne minden 
összetevő, de ne legyen mégsem édes, 
ne tegyünk bele túl sok cukrot, és ne 
legyen az íz „unalmas” se! Ne legyen túl 

sok semelyik rétegből, hiszen akkor az 
elnyomja a többi ízt, de ne is legyen ful-
lasztó. Meg kell találnunk azt a határt, 
ahol az ízek harmóniában élnek együtt. 

Otthon is sütsz-főzöl?
A legfontosabb számomra a család, 
boldog vagyok, hogy szeretteimet 
kényeztethetem az otthonunkban.

A két gyönyörű fiadnak mi a kedvence?
A csokitorta mindig bejön, és a kis 
házias aprósüteményeket is nagyon 
szeretik. 

Mit sütöttél legutóbb?
Mézes-gyömbéres süteményeket, hogy 
édes évünk legyen.

Flódni recept
Hozzávalók: 
50 dkg liszt, 25 dkg margarin, 60 dkg cukor, 3 tojássárgája, kb. 7 dl bor, 1 kg alma, 20 dkg darált dió, 20 dkg darált mák, 1 üveg szilvalekvár, 1 csomag mazsola, 1 szelet reszelt csokoládé, 2 evőkanál baracklekvár, fahéj, őrölt szegfűszeg, reszelt narancshéj

A lisztet, a margarint, a tojássárgáját ízlés szerint cukorral és borral köny-nyen formálható tésztává gyúrjuk. Öt részre osztjuk, az egyik egy kicsit nagyobb legyen! Vékonyra nyújtjuk, s a nagyobb tésztával kibéleljük a tep-sit, majd erre máktölteléket kenünk. Ráhelyezzük a következő tésztalapot, amelyre a szeletekre vágott, borban párolt alma kerül. Újabb tésztalap következik, amelyre diótölteléket halmozunk. A negyedik réteg a szilva-lekváré, amelyet beborítunk az utolsó tésztalappal, tojássárgájával megken-jük, s lassú tűzön sokáig sütjük.
máktöltelék: 
a darált mákot borral felfőzzük, cuk-rot, mazsolát, reszelt narancshéjat és baracklekvárt teszünk bele.

diótöltelék: 
a darált diót borral felfőzzük, cukrot, mazsolát, reszelt csokoládét keve-rünk bele. Valamennyi tölteléket kihűlés után tesszük a tésztába.
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Az őszi időszakban fokozottabban kell figyelnünk egészségünkre, nem 
árt időben felkészülni a betegségek megelőzésére. Az alábbi cikkünkben 
összegyűjtöttük az immunerősítést elősegítő gyógynövényeket, melyek 
a megfázás és az influenza hatásos ellenszerei.

Gyömbértea: emésztésser-
kentő, étvágygerjesztő, 
hányinger- és gyulla-
dáscsökkentő, immun-
erősítő, láz- és fájda-

lomcsillapító. Javítja 
az ízületek moz-

gékonyságát. Alkal-
mazható meg-

fázásos, lázzal, 
gyulladással járó betegségek 
kezelésére.	Segíti	az	influ-
enzavírusok elpusztítását. 

Tea elkészítése: aprítsunk 
fel egy dió nagyságú, meg-
hámozott gyömbérgyökeret, 
főzzük kb. fél óráig fél liter 

vízben, majd szűrjük le! Mézzel 
édesíthetjük. 

Homoktövistea: meghűlésre 
kiváló gyógyír, immunerősítő, emel-

lett lassítja az öregedést. Anyagcsereza-
varban, sebek, égési sérülések, szív- és 
érrendszeri betegségek, légúti panaszok 
és bélproblémák esetén segít. A teát a 
növény leveléből készítik.

Tea elkészítése:  
3 dl vízzel forráz-

zunk le 1 evőka-
nálnyi szárított 

levelet, 10 percig 
hagyjuk állni, majd 
szűrjük le!

Zellertea: emésztési panaszok, étvágy-
talanság esetén alkalmazható, immun-
erősítő hatása van. Vizelethajtóként is 
tökéletes. 

Tea elkészítése: 2 teáskanál aprított 
zellerlevelet tegyünk 3 dl vízbe, forraljuk 
fel, majd 3–5 perc elteltével szűrjük le!

Kakukkfűtea: köptető és légcsőhurut-
oldó, felső légúti gyulladás esetén anti-
bakteriális hatása van, torok- és szájöb-
lögető, izomlazító. Szellemileg felfrissít, 
jót tesz a gyomornak, valamint használ-
ható menstruációs görcsök esetén is.

Tea elkészítése: 1 púpozott evőkanál 
kakukkfüvet leöntünk ¼ liter forrásban 
lévő vízzel, 5–10 percig állni hagyjuk, 
majd leszűrjük.

Immunerősítés 
gyógynövényekkel

Gyógynövények 
tárolása

• Gyógynövényeket 
soha ne gyűjtsünk 
műanyag zacskóban, 
mert bepállanak!

• Teljesen száraz 
állapotban tegyük 
el őket!

• Szárítás előtt sem 
kell a gyógynövé-
nyeket megmosni: 
aprítás után terítsük 
szét egy textilken-
dőn vagy papírfe-
lületen, és szellős 
helyen szárítsuk ki!

• Általában 2–3 hét a 
szárítási idő.

• Tárolásuk sötét, zöld 
üvegben ajánlatos, 
de kartondobozban, 
textilzsákban is 
tarthatók. 

• Ne érintkezzenek 
fémmel, és a fénytől 
is óvjuk a már kiszá-
rított gyógynövé-
nyeinket! 

Kezdődik az iskolaév, kinyitnak az óvodák és a bölcsődék is. 
A nyár után először mennek nagyobb közösségbe a gyerekek, s ha 
szervezetük erre nincs felkészülve, akkor igen könnyen elkaphatják 
a betegségeket. A szülőknek fel kell készülniük, hogy az első 
tünetek megjelenésekor azonnal tudjanak tenni valamit ellenük.

Előzzük meg a gyermek-
betegségeket!

Ne vigyük 
gyermekeinket olyan 

társaságba, ahol beteg 
emberrel vagy beteget 

ápoló személlyel 
találkozhatnak!

Ez ugyanis a legkönnyebb útja a külön-
böző vírusok, baktériumok átadásának. 
A bölcsődékben, óvodákban kövessük 
nyomon a gyerekbetegségek alakulását, 
és szükség esetén inkább maradjunk 
otthon a kisgyermekkel, vagy kérjük a 
nagyszülők segítségét! Összegyűjtöttünk 
néhány tanácsot, amelyet szülőként 
érdemes megfogadni.

Tipp: 
Az őszi-téli 
étrendben foko-
zottan érdemes 
szerepeltetni az 
idénygyümölcsö-
ket. Egyen a kicsi 
csonthéjasokat: 
diót, mandulát, 
gesztenyét, mert 
ezek mindegyike 
jó sejtvédő és 
idegerősítő, sok 
benne az E- és 
B-vitamin, ugyan-
akkor kevés a 
fehérje és a zsír.  

Tipp: 
Adjunk a gyer-
meknek több este 
is sütőtököt, mert 
rendkívül gazdag 
ásványi anyagok-
ban és vitami-
nokban is! Kiváló 
immunerősítő.

Extratippek a szülők számára:

Fontos, hogy hasmenés vagy étvágytalanság esetén a gyermek 
kapjon probiotikumot. Ezzel ugyanis segítünk helyreállítani a bél-
flórát, a belek megnyugszanak, enyhül a hasfájás és a hasmenés is. 

A C-vitamin mellett béta-karotinnal és cinkkel támogathatja 
a kicsik szervezetét.

Lehetőség szerint minden étkezéshez adjunk valamilyen nyers 
zöldséget: paprikát, paradicsomot, vagy amit szeret a kisgyerek!

Hetente legalább egy-két alkalommal készítsünk valamilyen hüve-
lyest tartalmazó ételt! 

Naponta egy, de inkább két-három alkalommal adjunk a piciknek 
gyümölcsöt!

Havonta legalább egyszer kínáljuk hallal gyermekünket. Lehet, 
hogy elsőre nem fogja kedvelni, de próbáljuk ki más fűszerezéssel! 

Orrfolyás, köhögés kezelésére nagyon jó a kakukkfű, a leven-dula, az eukaliptusz vagy a ciprus.

Torokfájás esetén szintén használ az eukaliptusz és a kakukkfű, valamint a menta.
Hasfájás ellen hatékony a kamilla, a rózsa, a szantálfa, a mandarin vagy a levendula.
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Az Örkény István Színház és Erzsébetváros önkormányzata évadnyitó rendezvényét  
2013. szeptember 7-én, 10.00–22.00 óráig rendezték meg a hetedik kerületi Madách téren, 
a belváros szívében. Az idén harmadik alkalommal élvezhette a közönség a programokat.

Az Örkény Kert varázsa 
a Madách téren

Sokak régi álmát valósította meg az 
önkormányzat azzal, hogy egy napra 
pázsit, virágok, lampionok, az árká-
dok alatti kávéházak ölelték körbe az 
Örkény István Színház „kitelepült” 
színpadát, ahol egész nap szabadtéri 
előadásokkal szórakoztatták a nagyérde-
műt. Az évadnyitó ünnepre kiürítették 
a parkolót, így nem kocsikkal és asz-
falttal zsúfolt betondzsungelbe, hanem 
zöld fűszőnyeggel leterített, kocsik nél-
küli térrel találkozhattak az érdeklődők. 
Rengetegen voltak, hiszen a kicsiket 
és nagyokat, a gyerekeket, szülőket 
és nagyszülőket egyaránt tartalmas és 
rendkívül szórakoztató műsor várta. 

Volt táncház, családi koncert, komoly-
zene, versek, swing, esti örömzene, 

dedikálás. A színészek kiléptek a szín-
ház falai közül, és kihozták magukkal 
a térre a színház varázsát. 

Az igazi meglepetés este tíz körül érte 
a nézőket, amikor a kerület polgár-
mestere, Vattamány Zsolt gitárral a 
kezében megjelent a színpadon, és 
Mácsai Pál színésszel egy Pink Floyd 
számot adtak elő.

A koncert már önmagában is felfo-
kozta a résztvevők jókedvét, hiszen az 
Örkény színház művészeinek alkalmi 
örömzenéjét láthatta-hallhatta a 
közönség. Az a közönség, amelyben 
jól megfértek egymással gyerekek, 
idősebbek, külföldiek és kerületiek 
egyaránt.  

A hetedik kerület magas igényű kul-
turális hagyományai, a Madách Imre 
tér múltja és jelene, az Örkény színház 
előadásai gyönyörűen ötvöződtek a 
színes programokban az Örkény Kert 
napján. 

Mácsai Pál, az Örkény István Színház 
alapító igazgatója ekként köszönt el a 
rendezvény végén: „Jövőre találkozunk 
ugyanitt!” 

NAGYSZÍNPAD
10.30 Salamon Bea és a Méta – koncert és táncház kicsiknek és nagyoknak
15.00 Hatvanhat – a Sebô-együttes koncertje
17.00 Gingalló családi koncert – Szalóki Ági és zenekara 
19.00 Egy kis komolyzene – Kocsis Zoltán zongorázik
20.00 Örkény Swingzenekar
21.00 Örkény Esztrád – színházunk mûvészeinek koncertje

KISSZÍNPAD
16.00 HANEM koncert
18.00 Dalok a Kék Angyal Bárból
19.30 Anemona/Canarro koncert

EKÖZBEN A SZÍNHÁZBAN
10.00–22.00 Kiállítás és totó – válogatás a jelmez-, kellék- és díszletraktár kincseibôl
 elôcsarnok
11.30 Csoda és Kósza – élô hangjáték gyerekeknek és felnôtteknek
 színpad
16.30 Babits Mihály: Jónás könyve – elôadja Csuja Imre
 elôcsarnok

EKÖZBEN A TÉREN
10.00–22.00 Jegy- és bérletvásár a szervezés sátrában – minden, amit érdemes tudni a következô évadról
12.00–15.00 Csendespihenô és piknik a füvön
12.00–15.00 Csoda és Kósza játszóház 
12.00–14.00 és 
16.30–18.00 Vers csak Neked – bérletvásárlóink egyedi ajándékot kapnak színészeinktôl
14.30–15.00 Bíró Kriszta dedikál – Új könyvébôl, a Fércmûbôl Szandtner Anna olvas fel

SZEPTEMBER 7.
MADÁCH TÉR
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AZ ÖRKÉNY ISTVÁN SZÍNHÁZ ÉS 
ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÖZÖS RENDEZVÉNYE

WWW.ORKENYKERT.HU
WWW.ORKENYSZINHAZ.HU

Támogatók:
Az Örkény Színház fenntartója 
Budapest Fôváros Önkormányzata

PANTONE 136 EC

C 0
M 31
Y 87
K 0

R 253
G 183
B 59

PANTONE 2768 E C

C 100
M 90
Y 13
K 69

R 15
G 32
B 75

A Baross iskolások Ruzsinán
és Balatonmáriafürdőn

A Baross Gábor Általános Iskola tanulói Ruzsinán és Balatonmáriafürdőn 
táboroztak, élményeikről készítettünk képes összeállítást.
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19. csütörtök
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc – zene: Diós Péter

20. péntek
¡	18.30–
IrODALmI KÁVÉHÁz – Hűvös-
völgyi Ildikó Reményik Sándor-
estje. A belépés díjtalan!

21. szombat
¡	8.00–17.00
Sakkverseny

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

25. szerda
¡	10.00–11.30
Szeniortánc
¡	17.30–20.00
A 135 éve született Krúdy 
Gyulára emlékezik a Művészet-
barátok Egyesülete és a Krúdy 
Gyula Irodalmi Kör.
A belépés díjtalan!
26. csütörtök
¡	11.00–12.30
A XX. század jeles főpapjai  
 – előadás. A belépés díjtalan!

¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc – zene: Diós Péter

30. hétfő
¡	13.00–15.00
A Cukorbetegek Budapesti 
Egyesületének nyílt rendezvé-
nye. A belépés díjtalan!

OKtóber

1. kedd
¡	18.00–20.30
A Zene Világnapja hang ver seny a 
Molnár Antal Zeneiskola rende-
zésében. A belépés díjtalan!

2. szerda
¡	10.00–11.30
Szeniortánc
¡	17.30–20.00
A Munkácsy-emlékév nyitó-
programja. A Művészetbarátok 
Egyesületének rendezvénye

3.csütörtök
¡	15.00–19.00
Nosztalgiatánc – a zenét 
szolgáltatja: Diós Péter
¡	16.00–18.00
Az Erzsébetvárosi Természet-
barát Sportszövetség összejö-
vetele

Az ERöMŰVHÁZ  
2013. szeptember–október havi programjai
Erzsébetvárosi Közösségi Ház • 1077 Budapest, Wesselényi u. 17. 
Telefon: 413-3550 • e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu  
www.eromuvhaz.hu

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 élvez-
hetnek. 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 buda-
pesti, tehermentes lakóingatlannal rendelkeznek. Az ingatlan tulajdon-
jogáért cserébe cégünk akár több millió forintos egyösszegű kifizetést, 
és emellett folyamatos, havi járadékot kínál ügyfeleinek, akik továbbra is 
ingatlanjukban maradhatnak.

Ha Ön is erre vágyik, várjuk jelentkezését! 

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

NYUGODT, 
KISZÁMÍTHATÓ 

IDŐSKOR
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SZOLG ÁLTATÁ S
mindenféle asztalosmunkát válla-
lok: ajtó, ablak, bútor gyártása-ja-
vítása. Regdon Csaba. Tel.: 06 (20) 
957-9533, 284-9213 

www.ajtoablakdoktor.hu Fa és 
mű anyag ajtók, ablakok javítását, 
illesztését, zárak cseréjét (pl. két-
szárnyú ablaknál), szigetelését 
vállalom garanciával! Igényesen és 
becsületesen már 18 éve! Felmérés 
díjtalan! Horváth Ákos. Tel.: 06 (70) 
550 0269

Parkettás munkák, csiszolás, lakko-
zás, javítás. Tel.: 06 (30) 948-8909

A közelben lakó közös képviselet 
vagyunk. Fiatalos lendülettel, 
egyenes beszéddel és kiváló szak-
ember háttérrel végezzük a mun-
kánkat. Hívjon bizalommal! Tel.: 06 
(70) 294-6161, idekuldhozzam@
gmail.com

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

A kéménytől a pincéig szakkép-
zett állomá nyunk mindenféle 
építőipari problémát meg old. 
Emellett könyvelést, lakás-, 
ház biztosítást és pályázatírást 
vállalunk. Tel.: 06 (70) 294-6161, 
idekuldhozzam@gmail.com

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

Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, 
garanciával! Csempeburkolás, kő-
művesmunkák, vízszerelés, villany-
szerelés, szobafestés, parkettás 
munkák! Tel.: 06 (30) 960-4525

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

Komissióst keresünk Gyáli ipari 
parkba (pro logis) azonnali mun-
kakezdéssel, állandó délutános 
műszakban (hűtőraktár: 0C°–7C°). 
Érvényes OKJ-s targoncavizsga és 
gyakorlat feltétel a pozíció betölté-
séhez. Jelentkezni luckybamboo@
upcmail.hu, tel.: 06 (20) 367-4450

A/4 szöveges dokumentumok 
fekete nyomtatása, sokszorosítása, 
házhoz szállítása: ocs2000bt@
gmail.com

Társasház-takarítás és rovarirtás! 
15 éves tapasztalattal, udvarias 
és a lakókkal könnyen szót értő 
kollégákkal várjuk a megrende-
léseket. Tel.: 06 (70) 775-8661, 
tamaselnok@gmail.com

Gázkészülékjavító! HÉRA gázégők, 
konvektorok, tűzhelyek FÉG vízme-
legítők javítása, karbantartása. Tel.: 
06 (1) 220-9765, 06 (20) 432-5598

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

R ÉGiSÉG
Gyűjtő venne bélyeggyűjteményt,  
régi postai képes levelezőlapot. Tel.: 06 
(1) 322-8439, 06 (20) 522-5690

Gábor Eszmeralda mű gyűj tő ki-
emelt áron vásárol készpénzért 
festményeket, bútorokat, órákat, 
ezüst tárgyakat, arany ékszere-
ket, porcelánokat, Herendit, Ko-
vács Margitot. Ingyenes kiszál-
lás, érték becslés. Életjáradéki 
szer ző dést is kötnék. Üzlet: II., 
Fő u. 67. Tel.: 06 (30) 382-7020 , 
06 (1) 364-7534

TörTarany- és fazonarany-felvásárlás!
TörTarany, fazonarany: 7200–12 000 fT

TörTezüsT fazonezüsT: 180-360 fT

Hiányosat és doboz  nélkülit 
is megveszünk!Judaika 200 Ft/g-tól

Boroskancsó 
ezüsttetővel
100 000 Ft

Cukordoboz
150–250 Ft/g-ig

Ezüst gyertyatartó
300 Ft/g-tól

Mi fizeTünk a legTöbbeT! 
ÜzletÜnk A Wesselényi uTca 19-ben készpénzért vásárol!

Áraink a vásárlás 
legkisebb 
összegét 
jelentik!

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

ÉLD ÁT A TŰÉLES
HD KÉPÉLMÉNYT!

CSALÁDI+HD CSOMAG 
az első 2 hónapban 

 1990 Ft havi díjjal,
több mint 60 TV-csatornával, 
új Telekom TV-előfizetőknek, 2 év hűségidővel.
Az ajánlat további feltételei és a 3. hónaptól 
érvényes havi díjak: telekom.hu, vagy keresd 
a Telekom hivatalos értékesítőit!

CSALÁDI+HD CSOMAGCSALÁDI+HD CSOMAGCSALÁDI+HD CSOMAG

ÚJ TV-CSOMAG 

NÉPSZERŰ 

HD CSATOR NÁKKAL!

Ajánlatunk 2013. augusztus 7-től visszavonásig, de legkésőbb október 15-ig érvényes a Magyar Telekom 
e szolgáltatással lefedett területein, műszaki felmérés eredményétől függően. Eltérő díjazással 
a TV-csomag 1 éves és határozatlan idejű konstrukcióban is igénybe vehető. Az akciós ajánlat speciális 
és egyéb ajánlatokkal nem vonható össze. A HD-csatornák vételéhez szükség van egy erre alkalmas 
vevőkészülékre, (amelyet szakembereink díjmentesen telepítenek), illetve egy Full HD/HD ready 
TV-készülékre. A tájékoztatás nem teljes körű, további információ: üzleteink, 1412, www.telekom.hu

WestEnd City Center Telekom üzletek
1062 Budapest, Váci út 1-3.

FÖLDTUDOMÁNYOS FORGATAG 
interaktív geokiállítás és vásár 

a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben

1143 Budapest, Stefánia út 14.
Nyitva: szeptember 28–29-én 10–18 óráig

A kiállítást szombaton 10.30-kor megnyitja
Fancsik Tamás, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet igazgatója,

Baksa Csaba, a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke



„PREVENCIÓS NAP 2013”

2013. szeptember 21. (szombat) 9.00–14.00 
Ingyenes programok a KLAUZÁL TÉREN 

a család minden tagja számára!

• Neves előadók előadásai 
• Termékbemutatók a prevenció jegyében 
• Egészséges táplálkozást segítő ételek kóstolója 
• Egészségvédő termékek bemutatója 
• Tornázzunk együtt! – csoportos gyógy- és gerinctorna 
• M.I.C.U.  – „A kerekeken guruló intenzív osztály” – Speciális rohammentő-gépkocsi bemutatása 
• Ingyenes lazító gyógymasszázs 
• Vérnyomás-, vércukorszint-mérés – szűrővizsgálatok 
• Véradás 
• A helyes fogmosási technikák játékos oktatása gyerekeknek – dentálhigiéniai tanácsadás 
• Szakképzést szervező iskolák bemutatkozója 
• Újraélesztés oktatása és defibrillátor-készülék bemutatása 
• Ugrálóvár és arcfestés a gyerekeknek

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
További információ a www.erzsebetvaros.hu honlapon!

A programváltozás jogát fenntartjuk!

OSzI SzuRONAP ERzSébEtVáROSbAN!

 Időpont: 2013. szeptember 20. (péntek) 8.00–17.00 
Helyszín: 1076 Budapest, Erzsébet krt. 6. I. emelet, ülésterem 

Vegyen Ön is részt komplex szűrővizsgálatunkon! 


