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Március 14-én ünnepi ülésen adták át az idei Díszpolgári, Pro Urbe, Erzsébetváros Mestere és Erzsébetváros Sportjáért 
kitüntetéseket, melyeket olyan személyek, egyesületek kaptak, akik munkásságukkal hozzájárultak Erzsébetváros hír-
nevének öregbítéséhez. A megítélt díjak olyan erkölcsi elismerések, amelyekkel a kerület tiszteletét és háláját fejezi ki a 
kitüntetetteknek.
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Aktuális

Rongálót fogtak a járőrök
2017. március 3-án éjfél után 20 perccel a gépkocsival járőri szolgá-
latot ellátó közterület-felügyelő és a segédfelügyelők észlelték, hogy 
a Klauzál téren lévő nyilvános illemhely 2×1,5 méter kiterjedésű 
falrészére valaki festékszóró palackból éppen graffitit fúj.

Azonnal intézkedés alá vonták a svéd állampolgárságú személyt, aki 
személyazonosító okmányait átadni nem tudta. Az angol nyelven kom-
munikáló közterület-felügyelő kérdésére  elismerte a jogsértő cselekmény 

elkövetését, és a helyszínen megmutatta a nála lévő táska 
tartalmát, amelyből további 5 darab, különböző színű 
0,5 literes festékes palack került elő.

Az intézkedő járőrök a 112 segélyhívón keresztül 
a bűncselekmény elkövetőjének visszatartása mellett 
rendőri intézkedést kértek, majd a BRFK V. Kerületi 
Rendőrkapitányságának járőrei az intézkedést átvették, 
és előállították a rongálás elkövetőjét.

A Történetek Kávézója 
hétfő délutáni programjai 
márciusban

2017.03.06. 15.00 Nőnapi köszöntés  
Fellépők: Koltai Katalin ‒ operett-éne-
kesnő, Hegedűs Valér ‒ zongorakíséret

2017.03.13. 14.00 Gáspár János előadása 
‒ török‒magyar kapcsolat

2017.03.20. 14.00 Zenés irodalmi délután 
Vezeti: Kemény András könyvkiadó, 
a „Kemény Szalon” kitalálója  
Vendég: Győri Zsolt irodalomtörténész, 
költő

2017.03.27. 14.00 Erzsébetváros  
története 
‒ Mesél Székhelyi Mihályné (Ica néni)

A programokon való részvétel ingyenes, 
nem igényel előzetes jelentkezést.
Helyszín: 1074 Budapest, Dohány utca 
22‒24. (bejárat a Síp utca felől)
Kövessen minket a facebookon is! 
www.facebook.com/tortenetekkavezoja

Segítség a nyelvoktatásban
Egymillió forintos támogatást nyúj-
tott az önkormányzat az Erzsébetvárosi 
Kéttannyelvű Általános Iskola, Szak-
iskola és Szakközépiskola alapítványá-
nak (Boldog Iskolásévekért Alapítvány) 
nyelvkönyvek megvásárlására, melyeket 
a mindennapi oktatáshoz használnak. 
Tillinger Péter igazgató úr meghívására 
az önkormányzat vezetése is betekintést 
nyerhetett a nyelvoktatásba, mely nagyon 
fontos szerepet tölt be az iskola életében. 
A vendégek – többek között Vattamány 
Zsolt polgármester – két angolórán vettek 
részt: egy alsós és egy felsős osztály mun-
káját tekinthették meg. „Tudjuk, és egyre 
inkább tapasztaljuk, hogy mennyire fontos 
az idegen nyelvek ismerete manapság. 
Eltökélt szándékunk, hogy az Erzsébetvá-
rosban tanuló diákok a legkorszerűbb kép-
zést kapják, amely valódi tudást biztosít 
számukra. Az erzsébetvárosi kéttannyelvű 

iskola remek partner ebben, így a jövőben 
is segíteni fogjuk a munkájukat” – jegyezte 
meg Vattamány Zsolt polgármester. 
A ki sebbeknek énekléssel, interaktív játék-
kal tarkított órát tartottak, a felső tagoza-
tosok pedig egy, a nyelvvizsgán is kötelező, 
aktuális mindennapi témát dolgoztak fel 
(vásárlási szokások, reklámok, kereskede-
lem). A kerületi kéttannyelvű iskolában 
elismerten korszerű a nyelvoktatás, mely-
hez modern eszközöket is használnak a 
tanulók és a pedagógusok. A XXI. század 
követelményeihez igazodva az iskolában 
első osztálytól kezdődően lehetőséget 
kínálnak az informatika oktatására, egy 
idegen nyelv és egy második idegen nyelv 
tanulására, melynek célja, hogy mind az 
informatikát, mind az idegen nyelvet meg-
ismerve és megszeretve a későbbiekben e 
lehetőségeket természetes kommunikációs 
eszköznek tekintsék a gyermekek.

Új takarítógépekkel Erzsébetváros tisztaságáért
Még hatékonyabbá válik a kerületi takarítás, hiszen a 
képviselő-testület több mint 120 millió forint értékű 
takarítógép- és eszközbeszerzésről döntött az elmúlt 
hónapban. A VII. kerület tisztán tartását végző cég, 
az Erzsébetváros Kft. új és modern gépekkel kívánja 
kiváltani, illetve kiegészíteni a jelenlegi elhasznált, sok 
tekintetben korszerűtlen gépparkot. A megbízott cég 
egyezetést kezdeményezett a kormányhivatal illetéke-
seivel is, hogy még nagyobb számban állíthasson mun-
kába közfoglalkoztatott munkavállalókat. „Felmérjük 
a lakosság igényét, hogy hol van szükség szeméttároló 
edények számának növelésére, és milyen javaslataik 
vannak a kerület tisztábbá, szebbé tételére. Szeretnénk 
együttműködni az Erzsébetvárosban élőkkel, hiszen 
együttes munkával még hatékonyabban léphetünk fel 
lakókörnyezetünk tisztaságának érdekében” – mondta 
el dr. Kocsis Zsolt, a cég vezetője. A régi vagy sérült 
szemetesek cseréjére, javítására 4,2 millió forintot külö-
nített el a költségvetésben a kerület vezetése.

Folytatódik 
az Otthon melege 
program

Két pályázati körrel folytatódik az Otthon 
melege program: most fűtési rendszerek kor-
szerűsítésére, májusban pedig háztartási gépek 
cseréjére igényelhetnek támogatást. A Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium a lakosság részére az 
energiahatékonyság növelését, a meglévő lakóin-
gatlanokban lévő lakások szén-dioxid-kibocsá-
tásának csökkentését eredményező, fűtéskorsze-
rűsítésre irányuló, költséghatékony beruházások 
támogatására vonatkozó tendert tett közzé 
március elején. „Az új pályázaton családi 
házak komplex fűtéskorszerűsítésére, kazán- és 
konvektorcserére, illetve a kiegészítő elemekre, 
például kémények felújítására vagy cseréjére 
lehet pénzt kérni” – jelentette be Szabó Zsolt, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára. 
A program keretösszege 3,5 milliárd forint. Egy 
pályázó legfeljebb 700 ezer forintot kaphat, 
azzal a kitétellel, hogy az elnyert összeg nem 
haladhatja meg a felújítás teljes költségének 40 
százalékát. A támogatást nem kell visszafizetni.
A pályázatot a www.futeskorszerusites2017.nfsi.
hu weboldalon lehet benyújtani.
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Bajnokok lettek
Az Alsóerdősori Iskola 6.z osztálya tesztelhette erőnlétét, 
sportokban való jártasságát és ügyességét, amikor kipróbálta a 
Millenáris Parkban nemrég megnyílt The Champion Interaktív 
Sportélményparkot. A gyerekek az olimpikonokéhoz hasonló 
edzéseken vehettek részt. Kipróbálhatták, milyen gyorsak lenné-
nek a teniszpályán, a futópályán vagy éppen az evezősök között. 
A legjobban a VR-szemüveg nyerte el a tetszésüket, amellyel – 
virtuálisan – átélhették, milyen egy tömött futballstadionban a 
pálya szélén állni. 

A diákok nagyon élvezték a versenyhelyzetet, és sokat tanultak 
a kitartó sportolás eredményességéről. 

Kerületi éttermet fedezett fel a Michelin
Nemrég hirdették ki a 2017-es Michelin 
Guide éttermeit. Az úgynevezett „Bib 
Gourmand” minősítést nagy örömünkre 
a Fricska gasztropub is megkapta, amely 
a kerületi Dob utcában található. Ha egy 
étterem „Bib Gourmand” minősítéssel 
rendelkezik, az azt jelenti, hogy mérsékelt 
árak mellett kiváló minőségű konyhára 
számíthatunk ott. A Michelin-kalauzban 
piros Michelin Bibendum, azaz a Miche-
lin-kabala feje található az étterem neve 
mellett. 2015-ben a Fricska két alapító 
séfjét, Giczi Andort és Nagy Szabolcsot 
a Dining Guide megválasztotta az év ifjú 
séftehetségeinek, idén pedig bekerültek a 
Michelin-csillagos éttermek közé is. Ha 
ellátogatunk éttermükbe, ár-érték arány-
ban kedvező és minőségi helyet találunk.

A franciaországi gumigyártó Michelin 
több mint száz éve foglalkozik útiköny-
vek kiadásával. 1926 óta a kiválónak 
ítélt éttermeket csillagok odaítélésével 
rangsorolja. A legjobb helyeket egy, két 
vagy három csillaggal jelölik. Rendkívül 
szigorú szabályoknak kell megfelelni, így 
igen kevés csillagot osztanak ki évente. 
Háromcsillagos helyből tavaly mindössze 

58 volt Európában, persze a legtöbb Fran-
ciaországban. A Michelin-csillag jelenleg 
a legnagyobb gasztronómiai elismerés 
a világon. Világszerte több száz helyet 

keresnek fel a Michelin Guide ellenőrei, a 
legnagyobb inkognitóban. Magyarorszá-
gon először 2010-ben kapott Michelin-
csillagot étterem.

Erzsébetvárosban elsőként nyílik 
áldozatvédelmi krízisközpont
Nyár elején az Igazságügyi Hivatal egyik VII. kerületi épületében krízisközpont 
nyílik. „A Wesselényi utcában kialakítandó központ egy új stratégia része, mely-
nek célja, hogy minél több ember számára legyen elérhető az áldozatvédelem, 
valamint az ezzel foglalkozó intézmények és a civil szféra közötti együttműködés 
produktivitásának növelése. A központ elsődleges feladata a tanácsadáson túl 
a jogi és pszichológiai segítségnyújtás – mondta Vízkelety Mariann igazságügyi 
kapcsolatokért felelős államtitkár. – A szakemberek napi 24 órában segítik majd 
a hozzájuk fordulókat.” Kifejtette továbbá azt is, hogy januártól a tárca gyakorolja 
a szakmai irányítást az áldozatvédelem felett, illetve hogy november 16-ig egy 
uniós irányelv alapján a tagállamoknak is jelenteniük kell, milyen intézkedéseket 
tettek ezen a téren. A tárca tervei közt szerepel egy kerekasztal létrehozása is, mely 
az állami, egyházi, illetve civil szervezetek áldozatvédelemmel kapcsolatos fontos 
információinak, teendőinek megvitatására szolgálna.

2011 óta működik, 2015 óta pedig kötelező fenntartani az áldozatvédelmi 
segélyhívót, amely a 06 (80) 225-225 ingyenesen hívható zöldszámon érhető el. 
Ezen keresztül elsősorban a bűncselekmények és tulajdon elleni szabálysértések 
áldozatai számára tudnak személyre szabottan segítséget nyújtani. Nagy hang-
súlyt fektetnének továbbá az ezzel kapcsolatos képzésekre, és növelni szeretnék 
az önkéntesek számát is. A jövőbeli tervek között szerepel további krízisközpontok 
kialakítása, minél több ember bevonása az áldozatvédelembe, illetve a már kiala-
kított segélyhívó szám mellett online felület biztosítása is a segélykérők számára. 

Ajándék a Családok Átmeneti 
Otthonában élőknek
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven dr. Vető Marietta alpol-
gármester idén is ajándékcsomagokat adott át a VII. kerületi Csa-
ládok Átmeneti Otthonában. Az intézmény ideiglenes gondozást 
nyújt, és befogadja az életvezetési problémák vagy más szociális, 
családi krízis miatt otthontalanná vált családokat, illetve segíti a 
válsághelyzetben lévő, bántalmazott vagy várandós anyákat, vala-
mint a szülészetről kikerült anyákat és gyermeküket. 

Az ajándékozás során családonként több csomagot osztottak 
ki a rászorulók számára, ezek különböző tartós élelmiszereket, 
illetve édességeket rejtettek magukban, ezzel is segítve és meg-
színesítve az intézmény lakóinak mindennapjait. Az otthon 
továbbra is biztosítja az ellátást igénylő gyermekek átmeneti gon-
dozását, és befogadja otthontalanná vált szüleiket, ezáltal lehetővé 
téve a szülők számára a gyermekükkel való együttes lakhatást és 
a szükség szerinti ellátást, melyhez Erzsébetváros önkormányzata 
ajándékcsomagjaival a jövőben is igyekszik hozzájárulni.

Március 29. (szerda)
RENDHAGYÓ PONYVAKABARÉ – REJTŐ JENŐ 

JELENETEIBŐL 
Rejtő Jenő szülőházában
Szereplők: Beleznay Endre, Éles István, Szép Bence, 
Ürmös Zsolt, Valkó Eszter
Helyszín: Budapest, Rejtő Jenő u. 6. (bérház udvara)
Műsorkezdés: 14 óra
Belépés: ingyenes

Március 30. (csütörtök)
HUMOR MARATON

Fellépnek: Bach Szilvia, Erdei Sándor, Éles István, 
Lorán Barnabás Trabarna, Szép Bence, Ürmös Zsolt, 
Valkó Eszter
Helyszín: Bethlen Téri Színház, Bethlen G. tér 3.
Műsorkezdés: 19 óra
Belépőjegy ára: 2500 Ft

Március 31. (péntek)
HUMOR MARATON

Fellépnek: Fülöp Viktor, Gulyás Zoltán, Ihos József, 
Sulyok Péter, Szántó Sándor, Orbán Sándor, Wéber 
Tamás
Helyszín: Bethlen Téri Színház, Bethlen G. tér 3. 
Műsorkezdés: 19 óra
Belépőjegy ára: 2500 Ft
 

Április 1. (szombat)
HUMOR MARATON – MARATONI DUMAFUTAM

Szikra László 9 órás dumarekord döntési kísérlete
Helyszín: Bethlen Téri Színház, Bethlen G. tér 3. 
Műsorkezdés: 12 óra (várható befejezés: 21 óra)
Belépőjegy ára: 1500 Ft

„Gondolatok Köve” avatása – Rejtő Jenő emlékére

2017. március 29. (szerda) 13.30 óra
Helyszín: Hevesi Sándor tér

Közreműködők:  Thúróczy Gergely irodalmi muzeológus, Rejtő Jenő-kutató
 Csuja Imre Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész
 Darvas Kristóf színházi zenész

 REJTŐ 112 – HUMOR MARATON
Stand up comedy, kabaréjelenetek, tréfák és zenés paródiák

a pesti kabaré aranykorából
A Stand Up Brigád társulata, a Bethlen Téri Színház és a ComMedias Egyesület immár negye-
dik alkalommal rendezi meg a Humor Maraton programsorozatot Rejtő Jenő születésének 

112. évfordulóján.
A fellépők a Showder Klub népszerű előadói, a Comedy Central és a Rádiókabaré ismert 

nevettetői, Karinthy-gyűrűs humoristák.

A HUMOR MARATON PROGRAMJA:

rejto_jeno_het_2017.indd   1 2017. 03. 19.   16:00

Erzsébetvárosi ősz 
A forradalom és a megtorlás 

Erzsébetváros Önkormányzata és a Legenda Közművelődési 
Egyesület minden érdeklődőt szeretettel vár az 1956-os forrada-

lom és szabadságharc emlékére tartott konferenciájára.

Program

Zámbó István:  Az 1950-es évek mindennapjai a VII. kerületben
Müller Rolf: A Sztálin úttól a Sztálin térig – és tovább  
   Egy ‚56-os amatőr fényképész útja
Tulipán Éva:  Az 1956-os Köztársaság téri ostrom sebesültjei  
   a Péterfyben

Kávészünet

Varga Krisztián:  Szelektív megtorlás  
    Márász Sándor és társainak ügye
Krahulcsán Zsolt:  Szélhámos vagy hős? Nagy Lajos és a 
    „Péterfy Sándor utcai felkelőcsoport”
    kapcsolata
Takács Tibor:   Megtorlás és ügynökhálózat 1956 után, 
    különös tekintettel a főváros VII. kerületére

Levezető elnök: dr. Rácz Attila,  
Budapest Főváros Levéltára főosztályvezetője,  
Legenda Közművelődési Egyesület elnökségi tag

Helyszín: K11 Művészeti és Kulturális Központ,
1075 Budapest, Király u. 11. 

Időpont: 2017. április 19. 13.00–16.00
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Történetek Kávézója 
Egyedülálló kerületi kezdeményezésként nyitotta meg kapuit 
2015 októberében a Történetek Kávézója a Dohány utca 22‒24. 
szám alatti idősek nappali klubjában, Erzsébetváros önkormány-
zatának támogatásával és a Bischitz Johanna Integrált Humán 
Szolgáltató Központ irányításával. A kávézó ötlete azért született 
meg, mert az idősklubok tagjainak is szüksége volt egy közösségi 
helyre, ahová beülhetnek, elfogyaszthatnak egy kávét vagy teát, 
és közben kötetlenül ismerkedhetnek, beszélgethetnek. Az alap-
szolgáltatást hétfőnként Erzsébetváros múltját bemutató törté-
nelmi töltetű interaktív beszélgetések színesítették. Ma a kávézó 
már minden vendég előtt nyitva áll, és szeretnénk, hogy minél 
többen be is térjenek. A hely működési elve a becsületkasszás 
módszer, ami azt jelenti, hogy nincsenek árak, mindenki annyit 
fizet a kávéért és teáért, amennyit gondol, jónak lát. Aki éppen 
nem tud fizetni, egy köszönömmel is távozhat, hiszen nem a pro-
fittermelés a lényeg, csupán a szolgáltatás fenntartása. 

Az idei évben a közkedvelt hétfő délutáni tematikus előadások, 
beszélgetések mellett a kávézó minden korosztály számára ‒ de 
elsősorban a kerületben élő idősödő korosztály részére ‒ vonzó 
közösségi programlehetőségeket fog kínálni, emellett módot 
kíván biztosítani a kerületi művészek, kulturális és egyéb csopor-
tok (tánc-, ének-, zenekarok) bemutatkozására, megismerésére. 
A helyi közösségi életet felpezsdítő programok mellett beindul 
a Kávézó Információs Pont szolgáltatás is, amelynek célja a kerü-
let kulturális és egyházi értékeinek, látványosságainak népszerű-
sítése az ide látogató bel- és külföldi turisták körében.  

Kövessen minket a facebookon is:  www.facebook.com/
tortenetekkavezoja.

2017. február 24‒25-én 8. 
alkalommal szervezte meg 
a Martin György Kultu-
rális Egyesület és a Fasori 
Evangélikus Gimnázium a 
Magyarországi Evangélikus 
Gimnáziumok Népművészeti 
Találkozóját, a MEGINT-et.

Az esemény első napján 
Csernik Szende székely mese-
mondó előadását hallhatták 
a résztvevők a fasori evangé-
likus templomban, melyet a 
II. Nits Márta Népdalverseny 
követett. A verseny névadója 
a Bárczy István-díjas Nits 
Márta középiskolai ének-zene 
tanár, a találkozó egykori 
szervezője. A közönség össze-
sen 28 énekes produkciót 
tekinthetett meg, melyeket 
háromtagú zsűri értékelt: 
Berta Alexandra népdaléne-
kes, a Hagyományok Háza 
népzenei szakelőadója, Enyedi 
Ágnes népdalénekes, előadó-
művész, valamint Csasznyi 

Imre előadóművész. A Góbé 
zenekar tagjának döntése 
alapján két kiemelt arany és 
hat arany minősítés született. 
A versenyt a kolozsvári Tokos 
zenekar, a 2014-es Fölszállott 
a páva című televíziós műsor 
kategóriagyőztesének kon-
certje követte. 

A találkozó második 
napjának délelőtti műsorát 
megelőzően a hagyománynak 
megfelelően került sor Martin 
György néptánckutató, volt 
fasori diák domborművének 
ünnepélyes koszorúzására, 

melyet követően Hajdó Ákos, 
a fasori gimnázium igazgatója 
köszöntötte a résztvevőket. 
Barcsay Zsombor főszervező 

Bognár Szilvia fővédnök 
üzenetét tolmácsolta, majd 
felolvasta dr. Fabiny Tamás 
evangélikus püspök üdvözlő 
szavait. Radosné Lengyel 
Anna evangélikus felügyelő, 
a találkozó védnöke köszön-
tőjében néphagyományaink 
mindennapos megélésére és a 
közös együttlét fontosságára 
hívta fel a figyelmet. A műsor 
további részében evangélikus, 
katolikus és református intéz-
mények diákjainak produkciói 
következtek. A gálaműsort 
megtekintette Herczegh Anita, 
Áder János köztársasági elnök 
felesége is.

Aktuális

„Nyissunk a múltra, hogy legyen jövőnk!” kiállítás
Itt a tavasz és vele együtt a megújulás. Március idusán, 169 évvel 
ezelőtt Petőfiék sárban taposva valami újat és nagyot mertek 
álmodni. Származástól és politikai hovatartozástól függetlenül 
egy eszme hajtotta őket, mégpedig a szabadság eszméje. A már-
cius 16-án a Madách téren megnyílt formabontó és jövőigenlő 
kiállításnak is hasonló az üzenete. Hiszen ki ne emlékezne a 
XX. század vérzivataros időszakaira? Majdnem biztosak lehe-
tünk benne, hogy családok ezreiben van valaki, akinek van 
története ezekből az időkből, különösen az erzsébetvárosiaknak, 
akik mindig a történelem fő csapásában helyezkedtek el. Éppen 
ezért is remek a Közös Halmaz nevű szervezet kezdeményezése, 
mely minden embert igyekszik megszólítani. A jobbára húszas 
éveikben járó fiatalok szervezésében megvalósuló történelmi 
kiállítás arra ösztönöz bennünket, hogy álljunk meg egy percre, 

és gondolkodjunk el a múlton, éljük meg mi is a pillanatot, és 
figyeljünk arra, hogy milyen érzéseket ébreszt bennünk ez a rend-
kívül formabontó és interaktív tárlat. A kiállítás célja elsősorban 
nem az, hogy válaszokat adjon, hanem sokkal inkább az, hogy 
újabb kérdéseket vessen fel, és elgondolkodtassa a látogatókat. 
A Közös Halmaz fiataljai középiskolákban is tartanak foglalkozá-
sokat, legutóbb például a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban 
találkoztak tinédzserekkel, akik érdeklődve fogadták a szokatlan 
kezdeményezést. A tárlat 2017. március 16-tól két héten át éjjel-
nappal megtekinthető a Madách téren.

Még több fiatal tehetséget 
támogatnak
Változott a tehetséges fiatalok támogatásáról szóló rendelet már-
ciusban. A kerületben élő, a tudomány, a sport vagy a művészetek 
területén kimagaslóan tehetséges ifjak támogatására, előmenete-
lének biztosítására rendszeresen nyújt anyagi támogatást pályázat 
keretében az önkormányzat. Eddig a jelentkezés benyújtásának 
feltétele volt, hogy a pályázó VII. kerületi lakóhellyel vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkező, 25. életévét még be nem töltött sze-
mély legyen. Most a tudományos területen pályázók esetében az 
életkori határt 35 évre módosították, és új pályázati feltételként 
szerepel a szakmai publikáció, amely nagyban tágítja a támoga-
tásra jogosultak körét. Ezenkívül korábban a kritériumok között 
szerepelt országos versenyen elért 1‒3. vagy külhoni versenyen 
1‒10. helyezés, a jövőben azonban a szakmai múlt nem követel-
ménye a támogathatóságnak.

Erzsébetvárosi Zöld7

TAKARÍTSUNK EGYÜTT! – kerületünk tavaszi nagytakarítása
2017. április 21. (péntek) 11.00–14.00-ig

Várunk minden kerületi lakost kerületünk tavaszi nagytakarítására! A takarítóeszközöket biztosítjuk.
Gyülekező a Klauzál téren!

2017. április 20–22.
Erzsébetváros Önkormányzatának Föld napja alkalmából rendezett programsorozata

a környezettudatosság jegyében

Globe Fesztivál
Színházi programok a Bethlen Téri Színházban

(1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3.) 
Maszmók a tengerentúlon – a Picaro Társulat produkciója

Környezettudatosságra nevelő gyerekszínházi előadás 4–10 éves korig.

2017. április 20. (csütörtök) 
9.00 órától óvodásoknak (4–6 évesek)

11.00 és 14.00 órától iskolásoknak (7–10 évesek)

2017. április 21. (péntek) 
09.00 órától óvodásoknak (4–6 évesek)

Az előadások előtt Éberhardt Béla
erdőmérnökkel beszélgethetnek a gyerekeknek. 

(Kezdés az előadások előtt 15–20 perccel!)

Az előadásokat kerületi gyermekek és kísérőik
díjtalanul látogathatják a szabad helyek függvényében!

Felelős Gazdi programok

2017. április 21. (péntek) 14.00–18.00, Klauzál tér
•  Zenés kutyás bemutató („Tükör-módszer”) az Azúr Kutyaiskola bemutató 

csoportjával, 14.00 órakor
• Kérdőívezés
• Kisgazdi-képző 
• „Városi kutyázás?” kérdések-válaszok 
•„Fabrika Műhely” – kézműves foglalkozás a gyerekeknek 16.00 óráig

2017. április 22. (szombat) 10.00–14.00, Almássy tér
• Segítő, terápiás kutyás bemutató az Azúr Kutyaiskola csapatával, 11.00 órakor
• Közösségi kutyázás, tanácsadás, foglalkozás 
• Kérdőívezés
• „Fabrika Műhely” – kézműves foglalkozás a gyerekeknek
 

Állatsimogató az Almássy téren 
a Kanga Alapítvány kitelepülésével

 2017. április 21. (péntek) – április 22. (szombat) 10.00–18.00-ig 
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Fórumot tartott 
a KEF
Március 9-én szakmai egyeztető fórumot 
tartott az erzsébetvárosi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum. Az ülésen ismertették 
a 2016. évi szakmai beszámolót, majd 
a résztvevők a 2017. évi feladatokat, 
terveket egyeztették. A tavalyi év végén 
sikeres elbírálásban részesült a kerületi 
KEF működési projektterve, melynek 
keretében az idén egészség-megőrzési 
kampányt, szakmai egyeztető fórumokat, 
iskolai drogprevenciós foglalkozásokat 
szerveznek majd az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatásával és a Nem-
zeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
közreműködésével. További tervként 
szerepel a Hetedhét Éjszakai Sportklub 
programjainak bővítése, emellett az idei 
évben kiemelt figyelmet fordít az önkor-
mányzat az egészségmegőrző és preven-
ciós programokra, amelyeken a kábító-
szer-probléma kezelése is fontos napirendi 
pontként jelenik meg.

Az Erzsébetvárosi Kábítószerügyi Egyez-
tető Fórum Budapest Főváros VII. Kerület 

Erzsébetváros Önkormányzata mun-
káját segítő szakmai tanácsadó testület, 
amely 2005-ben alakult. A KEF szakmai 
koordinációját az önkormányzat képvi-
selő-testületének döntése alapján 2012-
ben a Bischitz Johanna Integrált Humán 
Szolgáltató Központ vette át. Az erzsébet-
városi KEF tagjai a drogprobléma meg-
előzésében és kezelésében érintett kerületi 
intézmények és szervezetek munkatársai, 
prevencióval foglalkozó civil szerveze-

tek delegált tagjai, a kerületben működő 
önkormányzati intézmények szakemberei, 
a rendőrség, az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat és a Védőnői Szol-
gálat képviselője. A tagok az együttmű-
ködés keretében végzett munkát önként, 
társadalmi megbízatás alapján végzik. 
Az erzsébetvárosi KEF jelenleg összesen 
14 tagot számlál. A szervezet működését 
önkormányzati támogatások, illetve pályá-
zati források biztosítják. 

ERZSÉBETVÁROS KÁRTYA

Házi sonka és torma a húsvéti asztalra!

Erzsébetváros Önkormányzata ebben az évben is szebbé kívánja tenni az Önök Húsvétját.
Az idén immár négynapos ünnepre együtt szeretnénk készülni Erzsébetváros lakosaival, hogy az ünnepi asztalokra lassan pácolt, 
bükkfán füstölt sonka és ízletes torma kerülhessen!
Ezért az Erzsébetváros Kártya birtokosok számára – a készlet erejéig – 1 db házi készítésű sonkával és 1 doboz tormával 
kedveskedünk.

Az átvétel helyszíne:
1072 Budapest, Klauzál tér 11. – Klauzál téri Vásárcsarnok 
(a csarnok Klauzál tér felőli bejáratánál felállított pultnál)

Felhívjuk szíves fi gyelmüket, hogy az akció a készlet erejéig érvényes 
és kizárólag az Erzsébetváros Kártya bemutatásával vehető igénybe! 

Kellemes készülődést kívánunk a húsvéti ünnepekre!

Az átvétel időszak:
2017. április 7. (péntek)  12–18 óráig
2017. április 8. (szombat)   8–14 óráig
2017. április 10. (hétfő)  12–18 óráig
2017. április 11. (kedd)  12–18 óráig
2017. április 12. (szerda)  12–18 óráig
2017. április 13. (csütörtök)  12–18 óráig

Kellemes készülődést kívánunk a húsvéti ünnepekre!Kellemes készülődést kívánunk a húsvéti ünnepekre!Kellemes készülődést kívánunk a húsvéti ünnepekre!
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Többen szerezhetnek 
jogosítványt
A „B” kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzéséhez nyúj-
tott támogatást márciusban a rendelet módosításával kiterjesztette 
a képviselő-testület a 13. évfolyamon tanuló diákok számára is. 
Eddig a „B” kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzéséhez 
szükséges elméleti és gyakorlati oktatás felmerülő költségeinek 
rendeletben szabályozott részét az önkormányzat ingyenes jutta-
tásként biztosította a középiskola 10. évfolyamának megkezdése-
kor VII. kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
12. évfolyamos középiskolai tanulók részére. Mostantól azonban 
a 13. évfolyamon tanulók is igényelhetik a hozzájárulást.

Rendőrök 
mentettek 
életet 
az Akácfa 
utcában
A Budapesti Rendőr-főkapitány-
ság VII. Kerületi Rendőrkapi-
tányságának három járőre 2017. 
február 28-án 15 óra 10 perckor 
arra lett figyelmes, hogy a VII. 
kerületi Akácfa utcában egy esz-
méletlen férfi fekszik a földön, 
akinek a járókelők próbálnak 
segíteni. A rendőrök azonnal 
kiszálltak az autóból, és meg-
kezdték a férfi újraélesztését, 
majd stabilizálták az állapotát 
a mentők kiérkezéséig. Az egyik 
őrmester korábban mentősként 
dolgozott, így szakszerű ellátás-
ban tudta részesíteni a 26 éves 
férfit, akit kórházba szállítottak 
– írta közleményében a BRFK.

Kik éltek, kik építettek itt?
Az ÓVÁS! Egyesület egynapos nemzetközi konferen-
ciát rendezett „Zsidó hozzájárulás az európai városok 
építészeti arculatának kialakulásában” címmel február 
végén. A szervezet azokat az épületeket mutatja be a VI. 
és VII. kerületben, melyeknek zsidó építtetője, építésze 
volt. Az egyesület vezetője és alapító tagja, Perczel Anna 
építész húsz éve kutatja a pesti zsidónegyed építészeti 
értékeit. A magyar előadókon kívül Barcelonából, Ber-
linből, Párizsból és Stockholmból érkeztek résztvevők az 
egyedülálló eseményre. A „Kik éltek, kik építettek itt?” 
című kiállítás – melyet a konferencián nyitottak meg – 
Erzsébet- és Terézváros épületeit, jelentős zsidó személyi-
ségeit mutatta be, és azt, hogyan járult hozzá a főváros 
arculatának kialakításához annak zsidó lakossága. 
A nagyobb zsinagógák és zsidó intézmények ismertebbek 
a nagyközönség előtt, mert ezek az államosítást elkerülve 
megtarthatták eredeti funkciójukat. Azonban az utak, utcák jellegét nagyrészt meghatározó 
bérházak, a volt zsidó egyleti székházak és a kisebb zsinagógák múltjáról az arra járók mit sem 
tudnak. Ez az úgynevezett „láthatatlan zsidó Budapest” tekinthető meg a kiállításon.

Az UNESCO világörökségi listáján is szerepel a három nagy zsinagóga, a Kazinczy, a 
Rumbach és a Dohány utcai templomok környezete, egészen a Klauzál térig, ami ugyan nem 
a régi gettó területe, hiszen nem a Kertész utcáig tart. Perczel Anna építész kutatásai szerint 
azonban a Rákóczi út, Károly körút, Andrássy út és a Nagykörút által határolt területek 
alkotják a zsidónegyed részeit, viszont a mára már jogilag kettébontott Terézváros nevezhető 
annak igazán. A Deák téri evangélikus templom helyén az 1830-as években zsidó piac állt. 
Sokáig ez volt a zsidónegyed központja. A VI. és VII. kerületben az 1945 előtt épült és ma is 
álló bérházak és villák majdnem felét zsidók építették.

Kellemes húsvéti ünnepeket 
kívánok minden kedves 
erzsébetvárosinak!

Vattamány Zsolt

Erzsébetváros polgármestere

husvet_udvozlo_vzs.indd   1 2017. 03. 20.   13:14
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ré Végvári Tamás hihetetlen 

teljesítményéről már beszá

moltunk lapunkban: ő az, aki 

célul tűzte ki, hogy kajakkal 

körbeevezi Európát, 25 ezer 

kilométert megtéve a ten

geren. Kalandjaiból könyvet 

írt, melynek most készül az 

új kiadása, hiszen elkapkod

ták az izgalmas kiadványt.  

Tamás májusban újra ha

jóba ül, addig előadásokat 

tart – többek között kerü

leti gyerekeknek –, és egy 

környe zetvédelmi projekten 

is dolgozik. 

Végvári Tamás: 
„Receptre írnám fel
mindenkinek 
a kajakozást!”

Mikor érezte, hogy az utazásá
nak történetét meg is kell írnia?
Így is terveztem, a legelejétől írtam 
a naplót, hogy ne felejtsem el a napi 
történéseket. A kínos vagy kellemet-
len dolgokat ugyanis hajlamos az agy 
hamar kiejteni.

Azt akarta megosztani az olva
sókkal, hogy milyen a világ, 
vagy, hogy önnel mi történt?
Mind a kettőt. Ez a könyv szól az 
utazásomról, a személyes dolgaim-
ról, és igyekeztem sok történelmi, 
földrajzi információt is beletenni, 
hiszen ezek nagyon izgalmasak. 
Ami külön érdekesség volt – és én is 
menet közben döbbentem rá –, hogy 
bármerre jár az ember, mindenhol 
találkozik magyar vonatkozással. 
Nyilván a Dunán végig, de a Fekete-
tengeren, Isztambulban vagy akár 
a Korinthoszi-csatornánál is. Azt 
például nagyon kevesen tudják, hogy 
utóbbit magyarok kezdték el tervezni 
és építeni. 

Önt mennyire ismerhetjük meg 
ebből a könyvből?
Mivel naplóbejegyzéseken alapul, 
elég személyes hangvételű. 

Néha küszködő-
sen, máskor 
vidáman, olykor 
pedig pikírt 
poénokkal, de
benne vagyok. 

Mennyire derül ki az írások
ból, hogy mennyi küzdelem és 
mi minden kell ahhoz, hogy 
az ember elérje az álmát?
Ezt nem szándékosan tettem bele, de 
ahogy leírom a kalandokat, kikereke-
dik belőle a sok küzdelem és élmény, 
ami ezzel az úttal jár. De ebben csak 
az első szakaszt írtam le, a Budapest-
től Athénig tartó részt.  Azóta már 
még több élményt szereztem.

Hazaérve a fárasztó útról, 
milyen volt visszaolvasni  
a naplót?
Mikor elkezdtem írni a könyvet, 
olyan érzésem volt, mintha másvala-
kiről szólna. 

És készül az új könyv.
Az majd az Athéntól Gibraltárig 
tartó szakaszról fog szólni. Most 
még csak Szardíniánál tartok, ott 
hagytam abba tavaly ősszel az utat. 
Terveim szerint májusban folytatom, 
újra tengerre szállok. 

Most mi a terv, honnan hová 
tart, és hány kilométert akar 
evezni?
Van terv, de az időjárás ebbe bele-
szólhat. Tavaly Szicíliánál nagyon 
rossz volt az idő, rettenetesen hát-
ráltatott, alig tudtam eljutni Szar-
díniáig. Most ott van a hajó, onnan 
fogok indulni Gibraltár felé. Nem 
tudom, meddig jutok el. 

Nagyjából 3 hónap múlva indul. 
Elkezdődtek már az edzések?
Azok abba se maradtak. Muszáj a 
kondíciómra odafigyelni, de ugyan-
annyit foglalkozom az utazás lehető-

ségének a megteremtésével is: hogy meg-
legyen minden felszerelés, legyen időm 
elutazni, és persze az anyagi feltételeket is 
elő kell teremteni. 

Mennyire értik a kívülállók, hogy 
mit csinál és miért?
A magyar emberek versenysport- és 
rekord-„mániásak”. A legtöbb ember 
fejében az van, hogy elindulok, és ki sem 
szállok a hajóból Norvégiáig, 25 ezer kilo-
méter evezés után. Azt szoktam mindig 
elmondani, hogy nekem nem az a célom, 
hogy elérjek Norvégiába, és „eldobjam” a 
lapátot, hogy soha többé! Az én célkitűzé-
sem, hogy ezt az utat végigjárjam, minél 
többet tapasztaljak, és amennyire lehet, 
továbbadjam az élményeimet. Tudom, ha 
egyszer elérek Norvégiába, már ott azon 
fogok gondolkodni, hogy mi lesz a követ-
kező célpont.

Ez a fajta mentalitás tanulható? 
Ha tehetném, receptre írnék fel mindenki-
nek egy kis kajakozást. Mert ez egy lassú 
dolog, nem olyan, mint autóval szágul-
dozni. Átlagban 5–6 km/óra sebességgel 
haladok, ha akarnék, se tudnék többet 
teljesíteni 40 kilométernél egy nap alatt. 

Rengeteg idő van arra, hogy az ember 
befogadja a látnivalókat, a tájat. Amikor az 
icipici kajakommal kint vagyok a hatalmas 
tengeren, az engem teljesen beszippant, a 
részévé válok. 

Ez már önmagában
egy olyan élmény,
ami megváltoztatja
az embert.

Rendszeresen tart közönségtalálko
zókat, erzsébetvárosi iskolákba is 
jár, hogy a diákoknak meséljen az 
utazásról és a környezetvédelem
ről. Mennyire lehet őket meggyőzni 
ennek fontosságáról?
A gyerekeket lehet csak igazán! Ha meg-
kérdezem őket, hogy hány év alatt bomlik 
le egy palack, amit valaki eldob, nekiáll-
nak találgatni, én pedig elmondom, hogy 
450 év. Az unokájuk unokája is látni fogja 
azt a palackot, és ilyenkor látszik rajtuk, 
hogy megértik, miről is van szó, és talán 
ők többet nem szemetelnek.

A környezetvédelem mikor lett 
önnek fontos?
Mindig az volt, de az evezés során a saját 
szememmel láttam, hogy mit művelünk 
a Földdel, ezért elindítottam egy kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos projektet 
„noEmission”, azaz „nincs kibocsátás” 
néven. 

Szeretném 
megépíteni 
a világ
első, emberhajtású 
kutatóhajóját. 

Ezzel első körben a Dunát szeretném 
végigjárni a forrástól a torkolatig szak-
emberek, újságírók, filmesek társaságá-
ban. Vizsgálnánk a folyó fizikai, kémiai 
szennyezettségét, a szemét-helyzetet, és a 
kapott eredményeket szeretném „kalandba 
csomagolva” eljuttatni az emberekhez, 
hogy lássák a valós helyzetet, megértsék, 
miért is kell változtatni! Remélem, hogy 
idén elindulhat ez a projekt.
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Az önkormányzat 

márciusi döntésének 

értelmében idén újabb 

7 millió forint összegű 

támogatást nyújt 

Erzsébetváros a Péterfy 

Sándor Utcai Kórház

Rendelőintézet és Baleseti 

Központnak. Az összegből 

a szülőnőbeteg, 

illetve neonatológiai 

és csecsemő osztályt 

fejleszti a kórház.

Újabb támogatást kapott
a Péterfy kórház

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! Megújuló  
gondoskodási formák

13

Erzsébet Terv

„Ez a két osztály évek óta jelentős 
támogatásban részesül, amit nagyon 
köszönünk. Ez jól mutatja, hogy az 
önkormányzat kiemelt feladatának 
tekinti a kerület lakosságának egész-
ségügyi ellátását – kezdte Hajnáczky 
Károly főorvos. – A bútorzat meg-
újult, és nagyon sok új eszközt tud-
tunk beszerezni.” Természetesen a 
most megítélt összegnek is van helye: 
bútorokat és műszereket szeretnének 
vásárolni. „Az új eszközök segítségével 
részint komfortosabbá tudjuk tenni a 
betegek elhelyezését, a környezetét, és 

nagymértékben
javítani tudjuk 
a betegellátás 
biztonságát,
hiszen több 
észlelőmonitort is
vásárolhatunk. 

A »kívánságlistát« az osztályon dol-
gozók véleménye alapján állítottuk 
össze, hiszen ők tudják, mire van 
leginkább szükségük a munkához” – 
magyarázta a főorvos. 

A szebb környezet és jobb felsze-
reltség számos páciens életére lesz jó 
hatással. „Meglehetősen elismert osz-
tályok ezek, hiszen részint regionális, 
részint speciális feladatokat látnak el: 
nemcsak Budapesten, de több megyét 
érintően is végzik a koraszülött-ellá-
tást és a cukorbeteg anyák szülészeti, 
valamint a betegséggel született 
csecsemők ellátását” – ismertette dr. 
Hajnáczky Károly.

Erzsébetváros vezetése évek óta 
jelentős segítséget nyújt a Péterfy 
kórháznak, melyhez hozzátartozik 

az alapvető eszközök beszerzésének, 
az egyes osztályok felújításának és a 
betegek komfortérzetét segítő szolgál-
tatásoknak a támogatása is. A hozzá-
járulásoknak köszönhetően valósult 
meg többek között a fül-orr-gégészeti 
osztály műtőjének felújítása, az újszü-
löttek ellátásához szükséges eszközök 
és szülőágy beszerzése a szülészeti és 
nőgyógyászati osztályon, valamint a 
nővérhívó rendszer teljes kiépítése. 

A beruházások
segítenek az intéz-
ménynek abban,
hogy a betegek
egészségügyi 
ellátása maximáli-
san megoldott
legyen, 

ezáltal az erzsébetvárosi lakosság is 
elégedett legyen a szolgáltatásokkal. 
„Az aktív ellátásunk évente több mint 
56 ezer fekvőbeteg ellátását jelenti, 
a járóbeteg-ellátásunk pedig megha-
ladja az évi 1 milliót. Tizenhárom 
szakmában a legmagasabb progresz-
szivitási szinten állunk, a legsúlyo-
sabb betegek gyógyítását végezzük, 
nemcsak az 5., 6., 7., 8. kerületi 
betegekét: vannak olyan területek, 
ahol több mint 2 milliós az ellátási 
területünk. Ezekben a szakmákban 
az ország 1/5-ét mi látjuk el. Nem-
csak Budapest egyik vezető kórháza 
vagyunk, hanem országos szinten is 
a legnagyobb feladatot ellátók között 
tartanak minket számon” – nyilat-
kozta korábban lapunknak Sásdi 
Antal, a kórház főigazgatója.

Az idei támogatásból tervezett 
beruházások

Rádiófrekvenciás operációs készülék, 
újszülött infúziós pumpa, újszülött  
észlelő- és vérnyomásmérő-monitor, 
nyomtató, mosó-szárítógép. 

Március elején Vattamány Zsolt pol-
gármester, dr. Vető Marietta alpolgár-
mester és Kismarty Anna képviselő 
látogatást tett a Péterfy kórházban, 
ahol Hajnáczky Károly főorvos 
mutatta be a vendégeknek a szülészeti 
osztály részére beszerzett korszerű esz-
közöket, valamint egyeztettek az idei 
támogatás részleteiről is. A találko-
zót követően Vattamány Zsolt rövid 
interjúban osztotta meg gondolatait, 
terveit a témával kapcsolatban.

Nemrég jelentette be, hogy idén 
is jelentős összeggel támogatja 
az önkormányzat a Péterfy Sán
dor Utcai Kórházat. Miért tartja 
ezt fontosnak?
A Péterfy Sándor Utcai Kórház nagy 
múltú, a főváros életében meghatá-
rozó egészségügyi intézmény, amely 
a 7. kerületi lakosok ellátásában is 
mindig kiemelt szerepet töltött be. 
Az ezzel járó feladatok önmagukban 
is indokolják, hogy kiemelt figyelmet 
fordítsunk a kórházra, függetlenül 
attól, hogy az aktuális jogi szabályo-
zás milyen feladatot delegál éppen 
ránk. A kerület adottságai alapján 
elmondható, hogy egyrészt jelen-
tős az idős lakosok száma, másrészt 
azonban egyre több fiatal családos 
választja lakóhelyéül Erzsébetvárost, 
az ő igényeiket mindenképpen szem 
előtt kell tartanunk, amikor az egész-
ségügyi támogatásokról döntünk.

Miért éppen a szülészetre és  
a gyermekosztályra esett  
a választás?
Az elmúlt években több alkalom-
mal támogattuk a kórház különböző 
osztályait és feladatait, idén már régi 
ismerősként látogattunk vissza a 
szülészetre és a gyermekosztályra, és 
megtekinthettük, hogy az elmúlt évek 
támogatásai hogyan hasznosultak. 

Jó látni, mennyit
javultak az el-

látás körülményei,
és hogy ebben
nekünk is részünk
van. 
Mivel a kórház koraszülött-ellátása 
kiemelkedő a régióban, sokan a 
Péterfyben szeretnék világra hozni 
gyermeküket, illetve többeket ide 
irányítanak más intézményekből. 
Ezért is fontos, hogy minél fejlettebb 
eszközökkel rendelkezzen, és minél 
jobb körülmények között működjön 
az intézmény.

Mik voltak a személyes tapaszta
latai a látogatás során?
Az ember mindig szívesen megy olyan 
egészségügyi intézménybe, ahol az új 
élet kezdetével, a születés örömével 
találkozhat. A Péterfyben azt tapasz-
taltam, hogy az intézmény orvosai, 
ápolói, munkatársai maximális elhi-
vatottsággal és odafigyeléssel végzik 
munkájukat, személyes ügyüknek 
tekintik a kórház és az ellátottak 
helyzetét. Örülünk, hogy hozzájárul-
hatunk munkakörülményeik javításá-
hoz, és ezúton is szeretném kifejezni 
köszönetemet valamennyi kórházi 
dolgozónak. 

A Péterfy helyzete
mindannyiunk
ügye, így közös
erővel fogunk
továbbra is 
dolgozni az 
erzsébetvárosiak
kórházáért!
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a magyar huszár 

szobránál tartotta az 

önkormányzat 1848/49

es forradalom és 

szabadságharc március 

15i eseményeire 

emlékező koszorúzási 

ünnepségét. A különleges 

hangulatot lovas 

huszárok díszsorfala és 

az erzsébetvárosi diákok 

sokszínű előadása tette 

még meghittebbé az 

emlékezők számára.

Tisztelet 
a bátraknak!
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Az 1848–49-es forradalom és szabadság-
harc Magyarország  történetének meghatá-
rozó eseménye, nemzeti identitásunk alap-
köve, mely reformjaival a polgári átalakulás 
elindítója volt. A reformok kivívásának 
meghatározó napja volt 1848. március 15-e, 
amikor a pesti ifjúság vér nélkül érvényt 
szerzett a 12 pontnak, amely az ország 
reformjainak alapjait tette le. E nap emléke-
zetét és ünnepét, eseményeit és hőseit nem-
zedékek, generációk őrzik a szívükben.

Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános 
Iskola és Gimnázium kórusa a Gábor Áron 
rézágyúja című énekszámmal köszöntötte a 
téren összegyűlt vendégeket, majd a közösen 
elénekelt Himnusz után Harmath Álmos 
Bendegúz 12. évfolyamos tanuló Arany János 
Nemzetőr-dal című versét szavalta el. „1848 
tavasza és az azt követő másfél év a szabad-
ságvágy elemi erejű megnyilvánulásaként 
vonult be a magyar történelembe. Kevés 
olyan pillanat adatik meg egy nép életében, 
amikor egy eszme az emberek sokaságát 
valódi közösséggé kovácsolja. Talán ezért 

lehetséges, hogy 169 év távlatából is közös 
nemzeti múltunk alapjaként tartjuk számon 
a forradalom és szabadságharc ünnepét, és 
hogy történelmünk legegyetemlegesebb hősei 
a ’48-as forradalomhoz és szabadságharchoz 
köthetőek” – fejtette ki Vattamány Zsolt pol-
gármester ünnepi beszédében, majd végeze-
tül hozzátette: „Emlékezzünk főhajtással ma 
is azokra, akik egész életükkel a haza ügyét 
szolgálták, akik példát mutattak az általuk 
képviselt értékekkel, a megújulást választva ki 
mertek törni a kor szellemének fogságából!”

A megemlékezés végén Vattamány Zsolt 
polgármester és dr. Vető Marietta alpolgár-
mester, majd Budapest Főváros Kormány-
hivatala 7. kerületi hivatalának részéről dr. 
Pók Tibor Józsefné hivatalvezető, valamint 
dr. Herczeg Kinga hivatalvezető-helyet-
tes helyezett el koszorút. Ezt követően az 
önkormányzati képviselők, az erzsébetvárosi 
politikai pártok képviselői, kerületi intézmé-
nyek és egyházak vezetői, civil szervezetek, 
egyesületek képviselői is főhajtással, virágok-
kal tisztelegtek a hősök emléke előtt.

Vattamány Zsolt polgármester és dr. Vető Marietta alpolgármester az önkormányzat nevében koszorúzott

Dr. Pók Tibor Józsefné, a kormányhivatal vezetője, és dr. Herczeg Kinga virággal és 
főhajtással emlékezett

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség erzsébetvárosi csoportja nevében dr. Bajkai István 
elnök, Benedek Zsolt és Sólyom Bence elnökségi tagok és Kelemen Tamás úr koszo-
rúzott

Az Alsóerdősori iskola tanulóinak ének és nép-
tánc produkciója, melyet a „Huszár gyerek” című 

közismert verbunkos dalra készítettek

 Az LMP nevében Moldován 
László önkormányzati 

képviselő helyezte el a meg-
emlékezés koszorúját

Nagy Andrea független képviselő és Tóth Viktória önkormányzati 
szakértő a március 15-i megemlékezésen kegyelettel adóztak a sza-
badságharc és résztvevői emléke előtt

Stummer János önkormányzati 
képviselő és Tóth Gyula alap-

szervezeti elnök az erzsébetvá-
rosi Jobbik nevében helyezte el 

a tisztelet koszorúját  
az önkormányzat által  

szervezett megemlékezésen

Az erzsébetvárosi MSZP és az MSZP-frakció nevében dr. Kispál Tibor 
és Devosa Gábor képviselők hajtottak fejet az 1848-as hősök em-
léke előtt

Szücs Balázs a Szövetség 
az Európai Erzsébetvá-

rosért frakció vezetője és 
Szombathyné Kovács Margit 

önkormányzati szakértő az 
1848–49-es szabadságharc 

és forradalom eszméjére 
emlékeztek koszorújukkal
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Erzsébetváros Díszpolgára 
Dr. Kiss Gergely háromszoros olimpiai 
bajnok magyar vízilabdázó, jogász

Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Álta-
lános Iskola diákja volt. Az iskola 3. és 
a 6. osztályos diákjai a nevével fémjel-
zett sportakadémia szervezésében jár-
nak úszásoktatásra. Kilencéves korá-
ban kezdett vízilabdázni, 16 évesen már 
tagja volt a férfi felnőtt válogatott kere-
tének. Posztja jobb szélső, bal kezes, 
erőteljes lövéseit az egész világ ismeri. 

Erzsébetváros Díszpolgára 
(posztumusz) 

Kocsis Zoltán Kossuth- és Liszt Ferenc- 
díjas karmester, zongoraművész és zene-
szerző, a Nemzeti Filharmonikus Zene-
kar volt főzeneigazgatója, érdemes és ki-
váló művész

Tanulmányait Erzsébetvárosban foly-
tatta, és később sem feledkezett el a 
kerületről. Rendszeres fellépője volt az 
Örkény kertnek is. A díjat a Kocsis csa-
lád képviseletében Becht Erika zongo-
raművész vette át.

Pro Urbe Erzsébetváros
dr. Baranyi György főorvos

1989 óta dolgozik a Péterfy Sándor 
Utcai Kórház baleseti sebészetén. Jelen-
leg osztályvezető főorvosként tevékeny-
kedik a Baleseti Központban, az elmúlt 
27 évben több ezer betegnek segített a 
gyógyulásban. A tőlük kapott köszönet 
és megbecsülés viszi előre munkájában. 
A gyógyítás mellett lakóhelye ügyeivel 
is foglalkozik: 1995 óta ő látja el társas-
házuk közös-képviseletét. 

Pro Urbe Erzsébetváros 
Szögi Csaba Harangozó Gyula-díjas 
táncművész, koreográfus

A hazai táncélet egyik vezető egyéni-
ségeként szervezte az együtteseket, 
majd többek közt megalapította a 
több évtizedes múltra visszatekintő 
Közép-Európa Táncszínházat. Művé-
szeti vezető a Bethlen Téri Színházban, 
Erzsébetvárosban 1996 őszétől végzi a 
magyar közéletben is kiemelkedő kul-
turális tevékenységét. 

Pro Urbe Erzsébetváros 
Geröly Tibor, a kerületi Művészetbará-
tok Egyesület elnöke

Geröly Tibor a Művészetbarátok Egye-
sületének elnöke és alapító tagja. Az 
egyesület 1982-es alapítása óta céljának 
tartja a művészet valamennyi ágát fel-
ölelő szándékkal az alkotók és barátaik 
érdekképviseletét, támogatását, kiállítá-
sok, előadások szervezését, a művészeti 
ismeretterjesztést. 

Pro Urbe Erzsébetváros 
(posztumusz)
dr. Bolesza Emőke

1974-től a Péterfy Sándor Utcai Kórház-
Rendelőintézet és Baleseti Központ szü-
lészet-nőgyógyászat osztályának orvosa, 
később szakorvosa lett. Onkológiai szak-
vizsgájának megszerzése után előbb az 
V. majd a VII. kerületben onkológus 
főorvosként is dolgozott. 1994-től közel 
négy cikluson keresztül 2010 októberéig 
Erzsébetváros önkormányzatának képvi-
selője volt. 2016. október 12-én hunyt el. 
Az elismerést férje Dr. Baranyi Károly 
Péter vette át.
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Erzsébetváros Mestere
Radó Márta szabómester

A szakmát 1970-ben Weisz Magda sza-
bóműhelyében szerezte meg. 1990-ben 
önálló vállalkozásba kezdett: Klauzál 
utcai lakásuk egyik szobáját műhelynek 
rendezte be, a mai napig is itt dolgozik. 
Tagja az Ipartestületnek, évekig a Felü-
gyelő Bizottság munkájában is részt vett. 
2016 őszétől – az Ipartestület szervezésé-
ben – a lakosság részére alapított Kreatív 
Hobbi Klub foglalkozásain varrni tanítja 
a jelentkezőket.

Erzsébetváros Mestere 
Raj Ráchel cukrászmester, tortatervező

Kerületünkben, a Wesselényi u. 13. 
szám alatt működik cukrászdája, a Noé 
Café cukrászda. A családi recept alapján 
készült „Raj Ráchel flódnija” a legismer-
tebb magyar–zsidó sütemény Magyaror-
szágon és nemzetközi szinten is.

Erzsébetváros Mestere
Sommer Katalin maszkmester, paróka-
készítő

Sommer Katalin kerületünkben szüle-
tett 1939-ben. 16 évesen kezdett fodrász-
ként dolgozni, 1955-ben az akkori Ifjú-
sági Színházban. Dolgozott két évet az 
Operett Színházban is, 1960-ban pedig 
a Magyar Televízió munkatársa lett, 
ahol hamarosan vezető maszkmester-
ként dolgozott 1983-ig. Önálló vállal-
kozását, parókaszalonját a Dob utcában 
nyitotta, melyet nyugdíjba vonulásáig, 
2013-ig működtetett. Nyugdíjba vonu-
lását követően közéleti szerepet is vállalt 
azzal, hogy holokauszt-túlélőként sze-
mélyes példamutatásával Erzsébetváros 
közösségét erősítette, összefogta.

Erzsébetváros 
Sportjáért 
Szávay Ágnes teniszező

2004-től 2013-ig versenyzett a profik 
között. 2015-ben teniszklubot alapított 
Happy Tennis néven Gubacsi Zsófia és 
Kapros Anikó teniszezőkkel, szakmai irá-
nyításuk mellett erzsébetvárosi óvodások 
és iskolások egész évben részt vesznek fej-
lesztő tenisz-foglakozásokon. A Magyar 
Vöröskereszt sportolói nagykövete is volt.

Erzsébetváros 
Sportjáért
Faragó Péter testépítő

Az Erzsébetvárosi Sportegyesület ver-
senyzőjeként legfontosabb eredményei 
az 1995-ös Junior Testépítő Magyar 
Bajnokság 1. helyezése és az 1995-ös 
Felnőtt Testépítő Budapest Bajnoksá-
gon elért 3. hely. Az egyesületnél 1997-
től vezetőedzőként tevékenykedik. 
Ezzel párhuzamosan erőnléti edzése-
ket tartott parasportolók részére, majd 
megalakította ezt a szakágat Erzsébet-
városban. 

Erzsébetváros 
Sportjáért
Nagy Bettina fitneszversenyző

Első versenye 2010-ben volt, a Fit-
parádén indult, 2011-ben részt vett az 
Arnold Classic versenyen Amerikában, 
és ugyanebben az évben az Ausztria 
Kupán is első helyen végzett. 7 éve aktí-
van versenyez, háromszoros világbaj-
nok és kétszeres Európa-bajnok, illetve 
többszörös magyar bajnok fitneszver-
senyző és -edző.

Erzsébetváros 
Sportjáért
MACCABI VAC Hungary sportegyesület

Az 1906-ban alapított Maccabi VAC 
Hungary Magyarország egyetlen zsidó 
sportegyesülete. Felkészültségüknek, 
kemény munkájuknak is köszönhetően 
a Maccabi Világszövetség tagországai 
Budapestet választották meg a 2019-es 
Maccabi Európai Játékok helyszínének. 
2010 óta az egyesület évente megszer-
vezi a VII. kerületben a Maccabi VAC 
Community Fun Run elnevezésű futó-
versenyt, melyen évről évre több százan 
vesznek részt.
A díjat Jusztin Ádám a Maccabi VAC 
elnöke vette át.
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Színház

Ír hangulat 
a VII. kerületben

Csuja Imre: 
„Valahogy úgy éreztem, 
tudnám csinálni ezt a színészetet”

Immár hagyomány Erzsébet

városban, hogy egyegy 

országot és annak kultúráját 

tematikus rendezvény keretei 

között mutatunk be a közön

ségnek. Az ERöMŰVHÁZ szer

vezésében évek óta teltházzal 

rendezik meg a Skandináv 

napokat, de az idelátogatók 

például megismerkedhettek 

már a japán kultúra sok

színűségével is. 

Ötévesen már a János Vitézt szavalta kívülről, tiniként versmondó versenyt 
nyert, azóta Jászai Maridíjas lett, és több mint ezer filmet szinkronizált.  
Csuja Imre mesélt szakmáról, elhivatottságról és Adyról a K11 Művészeti  
és Kulturális Központban. Beszélgetőtársa Csáki Judit színkritikus volt.

 „Kis nádfedeles házban laktunk, nem 
volt rádió, se villany, se tévé. Viszont 
volt egy nagyanyám, akinek az volt a 
mániája, hogy verseket tanított. Elő-
ször megtanultam a János vitézt, aztán 
a Toldit, az egészet” – emlékezett 
vissza öt-hatéves korára Csuja Imre, a 
verssel és a színészettel való szorosabb 
viszonya ugyanis ekkor kezdődött.
„Abban az időben a szülőfalumban az 
volt a szokás, hogy az emberek munka 
után összegyűltek, és amikor kifogytak 
a pletykából, verseket kellett szavalnom. 

Ott találkoztam
először a
közönséggel,
a lámpalázzal,
meg azzal, hogy
ha mondtam
valamit, akkor
vagy nevettek,
vagy áhítatos

csöndben néztek,
és hallgattak. 
Ijesztő volt ezzel gyerekként szembe-
nézni, de közben hihetetlenül izgal-
mas is” – mondta a színész. 
Kamaszkorában kezdett amatőr szín-
padokon játszani, és ebben az időben 
már „valahogy úgy érezte, hogy tudná 
csinálni ezt a színészetet”. 

Négy előadás egy nap
Csuja elmondása szerint az iskola után 
sosem kellett sorban állnia munkáért, 
az akkor jól menő vidéki rendezők 
mindig megtalálták a jó ajánlatok-
kal. Az egyetlen kivétel Valló Péter 
Kossuth- és Jászai Mari-díjas rendező 
volt, akit a színész keresett meg, mert 
a nyüzsgő Budapesten keresett magá-
nak kihívást. Így került 1990-ben az 
újjáépült Arany János színházba, ahol 
először és utoljára fordult vele elő, 
hogy egy nap négy előadása is volt: 
„Játszottam én ott délelőtt Szélkötő 
Kalamonát, délután Kőszívű ember 
fiait, este fél nyolctól Brechtet, fél 
tizenegytől meg Lamanchát.”   

Ezerhangú színész
Bár felesége, Árvai Zsuzsa szinkron-
rendezőként dolgozik, az egyetlen 
film, amit neki köszönhetett, az A férfi 
igazán szeret volt, amelyben Andy 
Garciát szinkronizálta. „Megcsinál-
tuk… én is sírtam, ő is sírt [Árvai], 
Básti Juli is sírt, ő volt Meg Ryan” – 
mesélte mosolyogva a színész, aki

több mint 1000 
filmet 
szinkronizált. 

„Nem tudom, de mondom”
A színész tizenhét évesen nyert szava-
lóversenyt egy Ady-verssel. „Azután 
harminc évig nem szavaltam Adyt, 
ahhoz érettség, műveltség és életta-
pasztalat kell. Körülbelül 5–6 éve 
kezdtem el vele újra foglalkozni.”
A kérdésre, hogy elég érett-e már Ady-
hoz így felelt: „Nem tudom… nem 
tudom, de mondom.”  Majd elszavalta 
az Ős Kajánt a beszélgetés lezárása-
ként. 

Kedves Nézőink!

Örömmel tudatjuk, hogy fel-
újítjuk nézőterünket. Ennek 
keretében lecseréljük kiszolgált 
székeinket.

Azok, akik 1993-ban támogat-
ták a Madách Kamara néző-
tér-felújítását, elvihetik a 
„nevükre” vett székeket, vagy 
igény szerint a névre szóló 
széktáblájukat.

A megmaradó székekre külön-
böző intézmények jelezték igé-
nyüket: ezeket nekik juttatjuk 
majd el.

Igényüket, kérjük, hogy a 
szek@orkenyszinhaz.hu e-mail 
címen jelezzék március 31-ig.

Köszönjük!

Február 28-án és március 1-jén tartot-
ták meg az önkormányzat szervezésé-
ben az Erzsébetvárosi Ír Napok nevet 
viselő rendezvénysorozatot, amely 
Írország sokoldalúságát mutatta be az 
érdeklődőknek. A kétnapos esemény-
sorozatot Vattamány Zsolt, Erzsé-
betváros polgármestere, Pat Kelly, 
Írország magyarországi nagykövete, 
valamint Pálffy István, hazánk dub-
lini nagykövete nyitotta meg ünnepé-
lyes keretek között a K11 Művészeti 
és Kulturális Központban.
Vattamány Zsolt köszöntőjében 
kiemelte, hogy a VII. kerületben jól 
megférnek egymás mellett a külön-
féle nemzetek, melyek szerves részét 
képezik Erzsébetváros közösségi 
életének. Mi sem mutatja ezt jobban, 
mint hogy a kerületi vezetés tizen-
két nemzetiségi önkormányzattal 
működik együtt, amely nemzetiségek 
külön-külön is gazdag hagyományok-
kal rendelkeznek. Emellett a világ 
különböző pontjairól hét testvérvá-
rosi kapcsolattal is büszkélkedhet 
kerületünk, melyek tovább színesítik 
Erzsébetváros kulturális életét.
A rendezvényre ellátogatók a nyitó-
napon megcsodálhatták Szabó Béla 
Írországról szóló Fotónapló című 
kiállítását, megismerkedhettek az ír 

gasztronómia ízvilágával, majd az esti 
órákban a sokak által kedvelt Bran 
zenekar műsora kalauzolta el őket az 
ír zenei világba, és mutatott ízelítőt az 
ír sztepptánc elemeiből. Március 1-jén 
pedig az ERöMŰVHÁZ Dísztermé-
ben a méltán népszerű Firkin együttes 
fergeteges zenés-táncos produkciója 
zárta a kétnapos rendezvénysorozatot.
Pat Kelly, Írország magyarországi 
nagykövete, valamint Pálffy István, 
hazánk dublini nagykövete együtt-
működésével nagyban segítette az 
önkormányzat munkáját, amelynek 
eredményeként színes koncertekkel, 
kiállítással, kulturális programokkal 
idézhették meg együtt az ír hangula-
tot a VII. kerületben.
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Bár az egyre erősödő 

MSZMPnek 1957 

tavaszára sikerült 

elsorvasztania még a 

forradalmi ellenállás 

utolsó bástyáinak számító 

munkástanácsokat is, 

a hatalom számára egy 

újabb veszélyforrás tűnt 

fel: a Márciusban Újra 

Kezdjük mozgalom.

Márciusban 
Újra Kezdjük?

Hatvan évvel ezelőtt a forradalom 
vívmányainak feltámasztásában 
reménykedők Budapest házfalain és 
röpcédulákon egy betűszóra lehettek 
figyelmesek, megjelent a MUK, azaz 
a Márciusban Újra Kezdjük felirat. 
Mivel a hatalom a „MUK”-ot március 
15-éhez kötötte, jelentős intézkedéseket 
tett ellene. Bár egy kormányrendelet 
értelmében 1956 végén – átmenetileg – 
nemzeti ünnep lett március 15-e, 1957. 
március 10-én a rendeletet úgy módo-
sították, hogy csak az iskolai oktatás 
szünetelt március 15-én, a negyven-
nyolcas forradalom kezdődátumának 
évfordulója másutt továbbra is munka-
nap maradt. 

Az MSZMP kerületi ideiglenes inté-
zőbizottságán is azt tapasztalhatták, 
hogy „március 15. méltó megünnep-
lése ezévben sokkal nagyobb feladatot 
és problémát jelent a párt és állami 
szervek számára, mint más esztendők 
során”, ezért 1957 februárjában a kerü-
leti Agitációs és Propaganda Osztály 
felügyeletével egy ún. március 15. 
bizottságot hoztak létre, és megkezd-
ték a kerületi ünnepségek felügyeleti 
munkálatait.

Az agitációs tevékenység fontossága 
miatt még február folyamán megke-
resték az üzemi agitprop felelősöket, és 
ismertették a március 15-ével kapcso-
latos „politikai szempontokat”, melyek 
szerint üzemi ünnepélyek megtartá-
sát nem kezdeményezték, de ahol „az 
üzemi pártszervezet elég erős és történt 
már kezdeményezés III. 15. megün-
neplésével kapcsolatban, ott” javasolták 
„az ünnepség megtartását lehetőleg 

üzemenként változó időpontokban”. 
Felhívták a felelősök figyelmét, hogy az 
ünnepségekről a kerületi pártbizottság-
nak tudnia kell, és felajánlották „segít-
ségüket” a kultúrműsorok megtartására 
és előadók kiküldésére.

A körzeti agitprop felelősöket is felké-
szítették arra, hogyan kell a kommu-
nista „körzeti elvtársakat […] – elsősor-
ban a kommunista szülőkre gondolunk 
itt” – bekapcsolni „az iskolai rendez-
vények megfelelő hangulati előkészí-
tésébe”. Szükség szerinti mozgósítást 
vártak el tőlük, hogy a forgalmasabb 
helyekre, „filmszínházak előcsarnoka, 
iskolák elé”, küldhessék ki őket.

Szinte minden eshetőségre felkészültek 
a tanulók körében is: a kerületi tanács 
több iskolában nem engedélyezett 
megemlékezést, „két alkalommal össze-
hívta az igazgatókat, a tanfelügyelőség 
a magyar és történelem szakos tanárok-
kal megbeszélte az ünnepség vázlatát”. 

Az iskolai ünnepek engedélyezésében 
az iskola „politikai színvonalát, han-
gulatát, az ottani pedagógusok eddigi 
politikai magatartását” vették figye-
lembe. Az Állatorvosi Főiskola diákott-
honában állítólag géppisztolyt találtak, 
így itt, illetve a Műegyetem diákott-
honában szó sem lehetett március 15-i 
megemlékezésről. „Ahol az ellenőr-
zésre fokozottan szükség van, központi 
ünnepélyt” javasoltak, más helyeken 
osztályonként, különböző időpontok-
ban, a tanítás megkezdése előtt vagy 
az első órában ajánlották megtartani 
a megemlékezéseket. Az MSZMP 
kerületi első titkára az ünnepségek 

idején az iskolai rádiók kikapcsolását 
szorgalmazta, hiszen „azt nem lehet 
ellenőrizni”.

Az iskolák számára továbbá sport- 
(„kézilabda, mászás, kúszás, pinpong, 
roller, sakk”) és tanulmányi versenye-
ket („földrajz, számtan”), valamint 
rejtvénypályázatokat („zenei totó, 
kerületünk művészeti emlékeinek 
összegyűjtése”) szerveztek, azonban 
„megfelelő meggondolások alapján a 
szavalóversenyek vagy énekversenyek 
gondolatát” elvetették. A versenyek fő 
oka „a fiatalok érdeklődésének helyes 
irányba terelése, lekötése” mellett az 
volt, hogy „a jutalmazás ténye is meg-

lehetősen leköti a fiatalokat és néze-
tünk szerint sikeresen ellensúlyozza 
az ellenforradalmi elemek esetleges 
rendbontó kísérleteit az iskolai meg-
emlékezések során”. Emellett a „verse-
nyek szervezésén keresztül állandó és 
szervezett kapcsolatot” tudtak „tartani 
az iskolákkal, a pedagógusokkal és 
be” tudtak „kapcsolódni a márc. 14-i 
ünnepélyek lefolytatásába is”. 

Egy héttel az ünnep előtt az MSZMP 
kerületi elnöki értekezletén még min-
dig röpcédulákról számoltak be „ott, 
ahol az ellenforradalom nagymérték-
ben begyökerezte magát”. Ezért az 
egyik üzemi intézőbizottság elnöke 
a következő szavakkal szólította meg 
a jelenlévőket: „forradalmi éberséggel 
álljunk március 15-e előtt. Meg kell 
nyugtatni a kommunistákat, a dolgo-
zókat, hogy itt az ellenforradalom már 
nem nagy szerepet tölthet be. Erre 
ma már minden biztosíték megvan 
a karhatalom részéről. Nem leszünk 
kíméletesek bárkivel szemben sem, aki 
fegyvert fog a népi hatalomra, annak 
pusztulnia kell. […] A munkásosz-
tály a hatalmat nem fogja soha kiadni 
a kezéből.” 

A politikai és kulturális előkészülete-
ken túl a rendőrök 1957 márciusában 
majd hatezer embert tartóztattak le, 
és egy hét múlva, a „Tanácsköztársa-
ság kikiáltásának 38. évfordulóján” 
a hatalom erejét demonstrálva pedig 
tízezer géppisztolyos munkásőr vonult 
fel Budapest utcáin.

Dr. Rácz Attila
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Jótékonysági 
aukció a fasorban

2017. február 11én  

a BudapestFasori Evan

gélikus Gimnázium dísz

termében került sor Prőhle 

Gergely, a Magyarországi 

Evangélikus Egyház orszá

gos felügyelőjének fővéd

nöksége mellett szervezett 

Jótékonysági Gálaestre és 

Aukcióra, melynek célja, 

hogy segítse a fasori evan

gélikus templom rózsa

ablakának felújítását. 

A Róth Miksa nevéhez fűződő 112 
éves ólomüveg rozetta a reformáció 
fél évezredes jubileumának kere-
tében újulna meg, nem csekély 
áldozatvállalás révén. A szakértői 
becslések szerint több milliós költ-
séggel járó restaurálás fedezetének 
előteremtését célzó esemény a teljes 
egyházközség közös összefogásával 
valósulhatott meg. Az ünnepi alkal-
mon megjelent 100 vendég 5000 
forint értékű adományjegy megvál-
tásával vehetett részt az aukción, 
melynek keretében 76 tárgyat árve-
reztek el, ezeket előzőleg a Damja-
nich utcai evangélikus gyülekezeti 
teremben, valamint az egyházköz-
ség közösségi oldalán is meg lehetett 
tekinteni. Aradi György lelkész elmondta, hogy bár első alkalommal rendez-
tek a mostanihoz hasonló jótékonysági célú programot, rendkívül sikeresnek 
és eredményesnek érzi a gimnázium és az egyházközség közös szervezésében 
megvalósult eseményt, mely során összesen 1 188 900 forintnyi adomány 
gyűlt össze a nemes célra. 

Az egyházközség a továbbiakban is örömmel és köszönettel fogad minden, 
a rózsaablak megújítására szánt felajánlást az alábbi, elkülönített számláján:

Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség
11784009-21378492
Közlemény: adomány

Az esemény megnyitóján részt vett Gajus 
Scheltema holland nagykövet is, aki buda-
pesti működése során nem először látogatott 
el az intézménybe. A diplomata köszöntő-
jében egy anekdota felidézésével osztotta 
meg az iskola névadójával, Julianna holland 
királynővel kapcsolatos személyes élményét, 
a hallgatóság nagy örömére.    

A kerek évfordulókra való tekintettel idén 
különösen nagyszabásúra tervezett meg-
emlékezés napján elmaradtak a tanórák: 
helyettük játékos vetélkedőn mérhették 
össze az iskola történetével kapcsolatos 
tudásukat külön csoportokban az alsó és 
felső tagozatos diákok. A mozgalmas nap 
részeként egy műalkotás elkészítése is fel-
adat volt, melyen az intézmény múltjához 
kötődő, meghatározott jelképeknek kellett 
szerepelniük. Így jelenhettek meg azon az 
alapítást elősegítő Hollandia olyan ismert 
nemzeti szimbólumai, mint a tulipán vagy 
a szélmalom. A megmérettetés során min-
den csapat nagyszerű teljesítményt nyújtott. 
A legjobb eredményt az alsó tagozaton a 3.a, 
míg a felső tagozaton a 8. osztály tanulói 
érték el. A nyertes osztályok jutalma egy-egy 
csokoládétorta volt, de a többi diákról sem 
feledkeztek meg a szervezők: meglepetésként 
mindenki megkóstolhatta a kedvelt holland 
édességet, a szirupos ostyát. Az ünnepi alka-
lom emlékére készült egy poszter is, amelyen 
az iskola történetét megidéző jelmondatok, 
jelképek és fotók kaptak helyet.

Julianna-nap 
az iskolában

2017. február 16án, 
Julianna napján ünnepi 

programmal készültek 
a BudapestFasori 

Református Kollégium 
Julianna Általános 

Iskolájának tanárai és 
diákjai, hogy a névnap 

alkalmából méltó 
módon emlékezzenek 

meg intézményük 
alapításának 90., 

újraindításának 25. 
évfordulójáról. 
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2017. ÁPR. 8. 18h
Fasori evangélikus 
templom
Budapest 7. kerület
Városligeti fasor 17.
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J. S. Bach: 
János-passió
/ St John 
Passion 
BWV 245

1071 Budapest, Városligeti fasor 17.
    facebook.com/bpfasor 

Előadók/ Performers:

Qaartsiluni Ensemble

Ars Nova Sacra 
Énekegyüttes 
/ (Ars Nova Sacra) 
Vocal Ensemble

Művészeti vezető és 
vezényel / Art director 
and conductor: 
Rozmán Lajos

Szólisták / Soloists:
Kéringer László - Evangélista
Asztalos Bence - Jézus
Szerdahelyi Pál - Pilátus
Wagner Adrienne - szoprán
Rajk Judit – alt
Árvai Dániel – tenor
Csapó József – tenor

A jubileum 
alkalmából 
a Fasorban 
teljes passió 
először! 
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Hihetetlenül színes a 
futók világa, a legkü

lönfélébb szakmák kép
viselőivel találkozni a 

futóversenyek mező
nyében. A táncosoknak 

viszont biztos, hogy 
nem az ilyen megmé

rettetések a legfőbb 
találkozóhelyeik. Azért 

ezen a téren is akad 
kivétel: BarczaTóth 

Tímea, a Duna Mű
vészegyüttes hivatalos 
néptáncosa a VII. kerü
letben él, és rendszere

sen felbukkan a nagy 
futóversenyeken.

„A futást igazítom
a tánchoz”

25

Közérdekű

Felhívás
Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Főépítészi Irodája kerületünk harmonikus fejlő-dése érdekében megkezdte a településarculati kézikönyv (TAK) és a településképi rendelet (TKR) elkészíté-sét. A városkép alakítását szabályozó dokumentumok Erzsébetváros közigazgatási területére vonatkoznak. A TAK az épített és természeti környezet arculati jellemzőit, városképi alakításának lehetőségeit határozza meg. A TKR a TAK irányelvei alapján rendeleti formába rögzíti a településképi előírásokat.A vonatkozó kormányrendelet és Erzsébetváros Partnerségi Egyeztetés Szabályai alapján a TAK és TKR készítésével kapcsolatosan előzetes tájékoztatás céljából lakossági fórumot tartunk.
Helye: Budapest, VII. ker., Király utca 11., K11 Művészeti és Kulturális Központ 
Ideje: 2017. április 11., 16 óra 30 perc 
Ezúton hívjuk fel mindazok figyelmét, akik a településképi dokumentumok elkészítésének folyamatában részt kívánnak venni, hogy e témával kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket, kérdéseiket a lakossági fórumon, vagy a koncepcio.strategia@erzsebetvaros.hu e-mail címen, vagy postai úton a Buda-pest VII. ker. Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda 1076 Budapest, Garay utca 5. címen 2017. április 21-ig tegyék meg.
Várjuk szíves észrevételeiket és a tervezési folyamatban való részvételi szándékuk jelzését.

Budapest, 2017. március 10.
Tisztelettel: Lantos Péter főépítész

Pályázati felhívás
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata
A 2016/2017. TANÉV II. FÉLÉVÉRE VONAT-
KOZÓAN
fiatal tehetségek támogatására pályázatot hirdet.

A pályázatra jelentkezhet: minden VII. kerületi 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 
25. életévét még be nem töltött fiatal, aki kima-
gasló tehetséget mutat a tudomány, a sport vagy a 
művészetek terén.
A pályázati űrlap beszerezhető: 2017. március 
1-jétől Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvá-
ros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügy-
félszolgálati Irodáiban,

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 

1076 Budapest, Garay u. 5. 

1072 Budapest, Akácfa u. 42‒48.

A pályázat benyújtási helye és leadási határideje: 
2017. március 31., 13.00 óra

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata Humánszolgáltató Iroda (1076 
Budapest, Garay u. 5., I. emelet 113. szoba)

Egy táncos számára kockázatos 
a futás?
Nagyon megszerettem a futást, de 
nekem vigyáznom kell a lábamra, ahogy 
egy énekesnek a hangszálaira vagy egy 
sebésznek az ujjaira. Ez a mozgásforma 
másfajta terhelést jelent a bokának, mint 
a tánc, nagyon fontos, hogy tartsam a 
helyes arányt a két műfaj között. Tavaly 
év végén sajnos össze is szedtem egy láb-
sérülést emiatt. Néha elkap a hév, pedig 
tudnom kell, hogy felelősséggel tartozom 
a testemnek. Rendszeresen ízületvédők-
kel futok. 

Hogy telt a hosszú, fagyos tél? 
A futásra sajnos nem sok lehetőségem 
volt, mert rengeteg volt a munka, és a 
„kötelező” influenza sajnos engem is 
leterített. Most viszont, hogy itt a tavasz, 
hét lóval se tudnának visszafogni. Két és 
fél hónapja kezdtem újra, és meglepeté-
semre hamar lekerült rólam a „rozsda”, 
jobban megy, mint reméltem. Élvezem a 
futást, már kezdek tisztában lenni a mes-
terségbeli fogásokkal, olyan természetes, 
mint ha a színpadon lennék, azaz otthon 
érzem magam.

Hol végzi az edzéseket?
A VII. kerületben lakom, így adja magát 
a Városliget. A jelenlegi, építkezések-
kel teli időszakban azonban megszűnt 
a futók eddigi nyugalma, így inkább 
a Margit-szigetre járok. Esténként egy 
magányosan futó nő persze nem feltétle-
nül érzi itt magát biztonságban. Őszin-
tén szólva aggódom, hogy az új Városli-
getben a futók otthonra lelnek-e. 

Milyen tervei vannak  az idei évre?
Tavaly félmaratont futottam, idén 
a következő lépcsőre szeretnék fellépni, 
azaz a 30 km-es távot próbálom ki. 
Fel kell építeni a munkát, ezért először 
az áprilisi Telekom Vivicitta Város-
védő Futáson indulok 5 km-en, majd 
a szekszárdi borvidék versenyén, szintén 
5 km-en, de az ottani dombokon 5 km 
nem azonos a síkvidéki 5 km-rel. Szek-
szárdi születésű lévén alig várom már ezt 
a futást. A májusi Női Futógálán már 
10 km-t tervezek lefutni. Ez a kedvenc 
versenyem, mert két éve itt álltam elő-
ször rajthoz. A férjemmel (a Csík zenekar 
cimbalmosa) és ötéves kislányommal 
beneveztünk a családi futásra is.

(Dobor)

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2012. 

(IX.25.) rendelete alapján az alábbi, 2017. évi erzsébetvárosi 

ágazati kitüntetések adományozásának javaslattételére kéri fel a 

kerületben lakókat

Erzsébetváros Jövőjéért díj

adományozható annak a személynek, aki Erzsébetváros területén 

legalább 10 éve végez kimagasló szakmai munkát, és a jövő generá-

ciójának fejlesztése, oktatása, nevelése, képzése, ellátása, védelme, 

szabadideje hasznos eltöltése terén és példamutatásával a gyermek 

szocializációjának, önmegvalósításának, hasznos, értékes polgárrá 

válásának segítésében elévülhetetlen érdemeket szerzett. A díj 

évente legfeljebb három személy részére adományozható. 

A kitüntetés adományozására részletes írásbeli, szakmai indoklás-

sal ellátott javaslatot tehetnek többek közt az Erzsébetvárosban 

működő közoktatási intézmények vezetői, legalább 100, erzsébet-

városi intézménnyel jogviszonyban álló gyermek/tanuló szülője. 

Egészséges Erzsébetvárosért díj

adományozható annak a személynek, aki legalább öt éve végez 

Erzsébetváros önkormányzata egészségügyi intézményében, illetve 

Erzsébetváros önkormányzatával kötött ellátási szerződésben foglalt 

egészségügyi szolgáltatás terén kiemelkedő szakmai munkát, és leg-

alább 10 éves, egészségügyi szolgáltatásban szerzett munkaviszony-

nyal rendelkezik. A kitüntetés minden évben egy fő részére adomá-

nyozható, az elismerést egy személy csak egyszer kaphatja meg.

A díj adományozására részletes írásbeli, szakmai indoklással ellá-

tott javaslatot tehet többek közt 200 erzsébetvárosi polgár, a kerü-

letben egészségügyi szolgáltatást megvalósító szervezet.

Minden további információ megtalálható a 37/2012. (IX.25.) 

önkormányzati rendeletben, amely a formanyomtatvánnyal együtt 

letölthető a www.erzsebetvaros.hu honlapról.

A javaslatokat 2017. április 10-ig kell benyújtani Vattamány Zsolt 

polgármesternek címezve (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6., e-mail: 

polgarmester@erzsebetvaros.hu).
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MÁRCIUS
25. szombat
¡	15.00–21.30
SKANDINÁV NAP – előadás, színházi 
előadás, filmvetítés

27. hétfő
¡	19.00–21.00
A József Attila Kör irodalmi műhelye 
– Bende Tamás és Szálinger Balázs veze-
tésével 

28. kedd
¡	15.30–17.00 és 18.00–19.30
Csi Kung-Tai Csi tanfolyam (folyamatos 
bekapcsolódás lehetséges)
¡	18.00–
Koltai R. Sebestyén festőművész kiállítás -
megnyitója (Megtekinthető: ápr. 25-ig)

29. szerda
¡	17.30–
A Művészetbarátok Egyesületének rendez-
vénye

ÁPRILIS

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

5. szerda
¡	17.30–
A Művészetbarátok Egyesületének rendez-
vénye

6. csütörtök
¡	16.00–20.00
Erzsébetvárosi Irodalmi Esték

7. péntek
¡	18.00–
Miért alszunk? – Détári László előadása

9. vasárnap
¡	11.00–
Ki kopog? – kacagó koncert
¡	15.00–18.00
A Takács Béla Zenebarát Kör zenés délutánja

10. hétfő
¡	16.00–18.00
Az Ezüst Hárs Egyesület összejövetele

12. szerda
¡	17.30–
A Művészetbarátok Egyesületének rendez-
vénye

14. szerda
¡	11.30–
„Utazó” teaház

18. kedd
¡	18.00–
Pál Feri előadása

19. szerda
¡	17.30–
A Művészetbarátok Egyesületének rendez-
vénye

20. csütörtök
¡	16.00–20.00
Erzsébetvárosi Irodalmi Esték

21. péntek
¡	18.00–
Mágikus irodalom – Gyakorlati mágia a 
középkorban

23. vasárnap
¡	15.00– 
A Morvay Károly Nóta- és Dalkör nóta-
műsora

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

26. szerda
¡	17.30–
A Művészetbarátok Egyesületének rendez-
vénye

28. péntek
¡	18.00–
A Szűzanya korunkra vonatkozó üzenetei  
– „Szűzanya jelenései Lourdes-ban”
Előadó: dr. Magyary István 

29. szombat
¡	15.00–20.00
Beauty Day 
Szépségápolási, bőrápolási és stylist 
tanácsok, gyermekprogramok
A belépés díjtalan!

MÁRCIUS

24. péntek
18.00–21.00
Roma klub – Koncertek, filmvetítés, dal és 
tánctanítás, táncház

26. vasárnap
15.00–18.00
Pozitív motiváció – workshop Paul 
Pahillal (regisztrációhoz kötött)

28. kedd
19.00–
DISKURZUS – Házigazda: Endrei Judit 
Vendég: Al Ghaoui Hesna riporter 

 31. péntek
17.00–
Korhatártalanul – Endrei Judit klubja

ÁPRILIS

3. hétfő
13.00–
„Volt egyszer egy színház” 
Arthur Miller: Pillantás a hídról c. előadás vetí-
tése – Helyszín: Idősek klubja (Király u. 97.) 

 4. kedd
19.00 –
Mariya Kozhanova: Nyílt szakítás és Schild 
Tamás: Nellys című kiállításának megnyitója 
Megtekinthető: május 7-ig 

5. szerda
18.00 –
„Kép és gondolat” – kiállításmegnyitó 
(alsó tér)

6. csütörtök
19.30–
K11-filmklub
„Egy jobb világ” – dán–svéd filmdráma

10. hétfő
15.00–18.00
Költészet napja – énekelt verskoncertek  
a K11 udvarán. 
19.00–
DISKURZUS – Házigazda: Endrei Judit, 
vendég: Mohai Gábor előadóművész

22. szombat
11. 00– 
Rögtönzött szülői értekezlet és könyv-
bemutató – Közreműködnek a Momentán 
Társulat tagjai (Regisztráció és további in-
formáció: elmeny@felelosszulokiskolaja.hu)

28. péntek
20.00–
Nemzetközi Jazz Nap
Az UNESCO és nagykövete, a legendás 
zenész, Herbie Hancock által kezdeménye-
zett Nemzetközi Jazz Napot április 30-án 
szinte az egész világon megünneplik. 
Részletek a plakátokon, a honlapon és 
a facebookon

Cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 17. • www.eromuvhaz.hu
e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu Tel.: 06 (1) 413-3550, 06 (30) 915-2059
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2017. március–április havi programok

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

MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS  
KÖZPONT 2017. március–április havi programok

Helyszín: ERöMŰVHÁZ, 1077 Budapest, Wesselényi u. 17. 
Információ: Lipcsey Ágnes, 06 1/413-3556, 06 30/448-5119

„Elégedetten az élettel”
című előadása

2017. április 18. kedd 18 óra

PÁL FERI

Belépő: 1500 Ft/ fő

A rendezvényekre jegyárusítás hétköznaponként 8-17 óráig a helyszínen!

2017. április 9. vasárnap 11 óra

Belépő: Elővételben 1500 Ft/ fő

ELFOGADÓHELYEK

ERZSÉBETVÁROS KÁRTYA

Azték Choxolat!
Csokoládézó és Kávézó

Kedvezmény: 10%

Cím: 1052 Budapest, Károly krt. 22.
Telefon: +36 70 626 2931
Weboldal: www.aztekchoxolat.hu

Brodway Holiday Utazási Iroda

Kedvezmény: 10% 
(A kedvezmény igénybevételéhez minimum 
20.000 ft értékű vásárlás szükséges.)
Cím: 1052 Budapest, Károly krt. 22.
Telefon: +36 30 903 3090
Weboldal: www.broadwayholiday.hu

Halműhely

Kedvezmény: 10%

Cím: 1071 Budapest, Dózsa György út 44.
Telefon: +36 20 217 8178

Nosztalgia Ékszerbolt

Kedvezmény: 10%

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 15.
Telefon: +36 30 184 1071

RODESZ Kávézó

Kedvezmény: 10%

Cím: 1077 Budapest, Király u. 75.
Telefon: +36 30 489 2433

Diamond Haircut és Barber 
Shop Szépségszalon

Kedvezmény: 15%
Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 50.
Telefon: +36 30 553 0730
(Nem szükséges előre bejelentkezni.)
Weboldal: www.diamondhaircut.hu

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

elfogadohely_hird_2017_03.indd   1 2017. 03. 16.   17:09

Kiegészítő szolgáltatás:
• gyermekfelügyelet

Klubfoglalkozások szakképzett bölcsődei kisgyermeknevelők  
és védőnők vezetésével

MÁJUSI  TÉMÁK
05.04. Hordjon-e cipőt a járni    tanuló gyermek?
05.11.  Kiránduljunk a babával?!05.18.  Fakocka vagy    elektromos ”kütyük”?05.25.  Víz, gyümölcslé    vagy cukrozott ital?

ÁPRILISI TÉMÁK
04.06. Vitamin vagy 
 friss gyümölcs?
04.13.  Mesekönyv 
 vagy rajzfilm?
04.20. Milyen a jó játszóruha?
04.27. Sportoljunk 
 a babával együtt!

FECSEGŐ TIPEGŐK KLUBJA
Interaktív baba-mama programok Erzsébetvárosban

JÚNIUSI TÉMÁK
06.01. Induljon 
 a strandszezon!
06.08. Készüljünk a bölcsire!

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 
9.00–10.00

FECSEGŐ 
TIPEGŐK 
KLUBJA

Elérhetőségek:
• 1077 Budapest, Wesselényi utca 71. „MASNI” iroda (a 74-es és 76-os trolibusz Rózsa utcai megállójával szemben)
• Tel.: 322-5065   |   www.bjhuman.hu   |   www.facebook.com/masniszolgaltatas
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Ablakjavítás! www.ajtoablak doktor.hu 
21 éve vállalom kedvező árakon abla-
kok, ajtók javítását, illesztését, zárak 
cseréjét, festését, hőszigetelő üvege-
zését, szigetelését garanciával. Díjtalan 
felmérés! Horváth Ákos. Tel.: 06 (70) 
550-0269

Vízszerelés, villanybojlerek vízkő-
telenítése, javítása, fürdőszobák, wc-k 
javítása, felújítása, szerelvények cseré-
je, felszerelése, anyagbeszerzéssel. Tel.: 
06 (30) 447-3603

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

Kézi és elektromos nagyítók széles 
választéka. Soós Kereskedés, 1077 
Budapest, Wesselényi utca 10. Tel.: 06 
(1) 460-0036, 06 (30) 466-4120

Angolórák magántanártól, kezdőtől 
felsőfokig, Erzsébetvárosban, a Deák tér 
közelében. Tel.: 06 (30) 386-1726

Eladó, felújítandó, emeleti öröklakást 
keresek magánszemélyként, azonnal 
fizetek. Tel.: 06 (30) 780-5777

Vaszary János, Szőnyi István, Márffy 
Ödön, Scheiber Hugó, Berény Róbert, 
Egry József, Kádár Béla, Batthyány 
Gyula, Schönberger Armand, Czigány 
Dezső, Perlrott Csaba Vilmos, Ziffer 
Sándor festőművészek alkotásait ke-
ressük megvételre készpénzért. Nemes 
Galéria 1024 Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 
3. Tel.: 06 (30) 949-2900 nemes.gyula@
nemesgaleria.hu

Kastélyok berendezéséhez vásárolok 
bútorokat, festményeket, ezüstöket, 
porcelánokat, bronzokat, antik órákat 
stb., teljes hagyatékot, első vevőként 
legmagasabb áron. Kiszállás díjtalan. 
Tel.: 06 (20) 280-0151; e-mail cím: 
herendi77@gmail.co

Antikváriumunk készpénzért vásárol jó 
állapotú könyveket, könyvhagyatékot, 
díjtalan kiszállással. Tel.: 06 (1) 352-
7470 (szerdánként), 06 (20) 916-5766, 
www.vertesiantikvarium.hu 

Mi nem csak karácsonykor segítünk. 
Stabil anyagi háttérrel rendelkező 
pár, óvodáskorú gyerekekkel eltartási 
szerződést kötne idős nénivel/bácsival 
ottlakás nélkül. Tel.: 06 (20) 347-3727

Keresek Pest belső kerületeiben vagy 
Budán eladó lakást saját részre. Ingat-
lanközvetítők kíméljenek! Tel.: 06 (20) 
271-6885

Gyógypedikűr, pedikűr, masszázs az 
ön kényelméért saját otthonában. Zsolt. 
Tel.: 06 (70) 366-3226

Ha fáj a lába! Gyógypedikűrös ház-
hoz megy! Körömbenövés, tyúkszem, 
szemölcs gyógyítása. Férfiak számára 
is. Masszázs benne van. Tel.: 06 (20) 
938-9031

Még 20 társasház kezelésére van kapacitásunk.

T A B A - C O  K f t .
1 0 7 7  B u d a p e s t ,  A l m á s s y  t é r  1 6 .
Te l . :  3 2 1 - 0 3 6 5 ,  4 1 3 - 0 6 9 4 ,  i n f o @ t a b a c o . h u

Otthona az egyik legjelentősebb értéke, családja biztonságát, jövőjét jelenti.

Biztos a megfelelő emberre bízta? 

Ha már kételyei vannak, biztos váltania kell. Mi csak annyit vállalunk, 

hogy minden társasházunk kezelésére a kellő időt és energiát fordíthassuk.

06-30/9827-726

Itt 
az idő 

váltani!

hívjon minket
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