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Idén minden alsó tagozatos diák ingyenesen jutott tankönyvhöz Erzsébetvárosban, köszönhetően az önkormányzat azon döntésének, mellyel kiterjesztette a támogatást a 3. és 4. osztályosokra is. A kerületi vezetők
a könyvek szállítását és kiosztását ugyancsak felügyelték, így teljesen zökkenőmentes volt a szeptember elsejei
tanévkezdés.
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Elindult a Felelős Gazdi program

„Hiszem, hogy az oktatás a legjobb befektetés”
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Minden diák időben megkapta
tankönyveit
Majdnem kétezer diák kezdte meg szeptember elsején a tanévet az önkormányzati üzemeltetésű általános- és középiskolákban, valamint gimnáziumokban. Idén a tankönyveket már
augusztus 21-én leszállították azért, hogy azokat a gyermekek időben megkapják. Vattamány
Zsolt polgármester még a júniusi tanévzáró ünnepségen jelentette be, hogy a 2014/15 tanévtől
az önkormányzat ingyenesen biztosítja a 3–4. osztályos tanulóknak a tankönyveket. Az 1.
és 2. osztályos tanulók – állami finanszírozással – már eddig is térítésmentesen kapták meg
könyveiket, Erzsébetváros vezetése pedig kibővítette a támogatást a teljes alsó tagozatra, ez
összesen kétszáztizennégy erzsébetvárosi gyermeket érint.

Hirdetésfelvétel:
hétfőtől csütörtökig 13.00–15.00
e-mail:
erzsebetvarosimedia@gmail.com

Interjú Vattamány Zsolt polgármesterrel

A héten az erzsébetvárosi iskolákban is
becsengettek, az önkormányzat milyen
intézkedésekkel kezdi az új tanévet?
Bár az iskolák fenntartása már nem az
önkormányzat feladata, üzemeltetőként
nagy hangsúlyt fektetünk az intézmények felújítására, karbantartására. Ebben
a hónapban befejeződik az Alsóerdősori
Iskola sportudvarának rekonstrukciója,
mely egy több éves, valamennyi oktatási
intézményt érintő fejlesztési folyamat
újabb állomása. Az elmúlt időszakban

mind az öt
önkormányzati
üzemeltetésű iskolát
felújítottuk, és új
eszközöket is kaptak.

Idén a felsőoktatási ösztöndíjat kiterjesztették a középiskolás tanulókra is. Miről
szól ez az új támogatási forma?
Kiterjesztettük, mert így még több
iskolást tudunk segíteni, ösztönözni.
Persze eddig is nagy hangsúlyt fektettünk a tehetséges diákok támogatására:
korábban olyan programot hoztunk
létre, amelyre egyénileg pályázhatnak
a valamely területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok. A több éve
sikeresen működő rendszert jól kiegészíti
a középiskolás ösztöndíj, amelyben a jó
tanulmányi eredményt elérő nebulók
részesülhetnek.
A tanulás mellett a szabadidő hasznos
eltöltése is fontos. Milyen lehetőségeket

vehetnek igénybe az erzsébetvárosi gyermekek?
Már évek óta sikeres az együttműködésünk a Fővárosi Állat- és Növénykerttel,
ennek köszönhetően a kerületi gyerekek kedvezményesen látogathatják az
állatkertet. Emellett egy új programot
is útjára indítottunk, melynek célja,
hogy minden óvodás és iskolás évente
legalább egyszer jusson el színházba.
A partnerszínházak színvonalas, a korosztálynak megfelelő, érdekes előadásokkal várják majd a kicsiket. Látható,
hogy számos eszközzel támogatjuk a
helyi iskolákat és a gyermekeket. Olyan
befektetés ez, mellyel az egész közösség
jól jár, hiszen hosszú távon többszörösen megtérül.

Tehát továbbra is támogatjuk az intézményeket, hiszen ezzel segítünk az
erzsébetvárosi családoknak. Jómagam
több tanévnyitóra is ellátogattam, és idén
is örömmel adtam át a tanévkezdési csomagokat az elsősöknek, melyeket immár
negyedik alkalommal osztottunk ki.
Ezek összeállításakor arra törekedtünk,
hogy minden alapvető felszerelést tartalmazzanak, így ezek a kiadások már nem
terhelik a családi kasszát.
Talán ennél is jelentősebb költség a tankönyvek beszerzése. Ebben miként tudott
segíteni az önkormányzat?
Nagy örömünkre szolgál, hogy idén
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az összes alsó tagozatos
gyermek ingyen kaphatta
meg a tankönyveket.
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Az újságban található adatok, fényképek,
egyéb tartalmak szerzői jogvédelem

Ezek leszállítása és kiosztása – melyben
személyesen is részt vehettem – zökkenőmentesen zajlott. Bízom benne, hogy
ezekkel a támogatásokkal érdemi segítséget tudtunk nyújtani a szülőknek.

alatt állnak.
Az újságban feladott hirdetések
tartalmáért semmilyen felelősséget
nem vállalunk, és az abban foglalt
szolgáltatások minőségéért sem.
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Fotó:

2014 nyarán Erzsébetváros önkormányzata elindította a Felelős Gazdi
programot, melynek célja, hogy a kulturált és felelős városi kutyatartás
általánossá váljon a VII. kerületben is: szeretnék felhívni a figyelmet a
felelősségteljes ebtartásra, valamint segíteni a kutyások és nem kutyások
közötti párbeszédet.
Első lépésként az ebek féregtelenítésének költségét vállalja át az önkormányzat, hiszen ennek hiánya számos közegészségügyi probléma forrása
lehet, mind más állatokra, mind emberekre, gyermekekre veszélyt
jelenthet. A támogatást valamennyi bejelentett erzsébetvárosi lakcímmel
rendelkező kutyatulajdonos igénybe veheti majd. A részletekről az önkormányzat postai úton
értesíti a lakosságot, valamint az Erzsébetváros újságból és a www.erzsebetvaros.hu honlapon
is tájékozódhatnak majd.
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Nyáron az önkormányzati fenntartású
ERVA Zrt. felújította az Akácfa utcai
állatorvosi rendelőt:
kőművesmunkákat,
festést és villanyszerelést végeztek
a dr. Konrád János
főállatorvossal való
konzultációt követően. Erzsébetváros
önkormányzatának
megbízott állatorvosa
szeptember végétől
egyébként ebösszeírást
végez a kerületben,
melynek részleteiről
postai úton értesítik
majd a lakosságot.

Behajtás
a Madách térre
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a Madách térre
csak a megkülönböztető jelzéssel rendelkező gépjárművek és
kerékpárosok hajthatnak be. Az eseti behajtási engedélyeket
(pl. költözés, áruszállítás) a Budapesti Közlekedési Központ
Zrt. illetékes szerve adja ki, a kérelmeket a mernokseg@bkk.hu
e-mail címre kell eljuttatni.
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A kerület lakója, Várhidy
Viktorné augusztusban
töltötte be a 100. életévét. A kerek évforduló
alkalmából Benedek Zsolt
önkormányzati képviselő ajándékcsomaggal,
egy csokor virággal és a
miniszterelnök által aláírt
emléklappal lepte meg
otthonában az ünnepeltet.
Sok boldogságot kívánunk neki!

Saját költségein spórol az önkormányzat
A kerület vezetése 245 millió forintot takarított meg 2010–2014 között
a képviselők és bizottsági tagok juttatásain és az üzemeanyagköltségeken.
Az előző önkormányzati ciklusban
Erzsébetváros – 11 milliárdos tartozásállományával, valamint évi 1,5 milliárdos
kamat-, illetve tőketörlesztésével – Budapest egyik legeladósodottabb kerülete
volt. A jelenlegi vezetés felelős gazdálkodásának köszönhetően mára pozitívak
a mutatók: adósság nélkül, évről-évre
egyre nagyobb működési többlettel
zárja a költségvetést az önkormányzat. Ehhez nagyban hozzájárult az is,
hogy lényegesen kevesebbet költenek a
képviselők és a bizottsági tagok javadal-
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Ötszáz gyermeket vár
szeptemberben három
korszerűsített óvoda
Szeptember végére befejeződik a Dob, a Kópévár és a
Magonc Óvoda felújítása, így az erzsébetvárosi gyermekek
pár héten belül három megújult intézménynek is örülhetnek. Mindhárom intézményben javítják a tetőt, a nyílászárókat, cserélik a vizesblokkokat és a burkolatokat, valamint ki
is festenek az önkormányzat megbízásából. A Magonc Óvodában a fűtési rendszert is korszerűsítik, illetve felújítják az
udvari járdát. A három intézménybe közel 500 gyermek jár,
akik új, otthonos, a modern kor követelményeinek megfelelő
környezetben tölthetik majd mindennapjaikat.
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„Az így megtakarított összegből újult meg
három háziorvosi rendelő és két utcaszakasz
Erzsébetvárosban.”
összeg hatszorosát, több mint 15 millió
forintot számoltak el erre a célra. Figyelemre méltó az a tény is, hogy 2006 és
2010 között 29 millió forintot kerestek
a baloldali vezetők sofőrjei, ezzel szemben most mind a polgármester, mind
a jegyző saját maga vezeti a gépjármű-

vét. Az ésszerű működés hatása érezhető
Erzsébetvárosban, hiszen lépten-nyomon
felújítással, fejlesztéssel találkozunk, ha
végigsétálunk a kerületben. Az így megtakarított összegből újult meg három
háziorvosi rendelő és két utcaszakasz
Erzsébetvárosban.
A megtakarított összegből már
mádosik alkalommal kapott 3200
család tartós élelmiszercsomagot
az önkormányzattól

Lényegesen
kevesebbet költenek
a kerületi politikusok
javadalmazására.
mazására. Míg számukra 2006 és 2010
között összesen közel 424 millió forintot
fizettek ki, addig a jelenlegi képviselők
és bizottsági tagok ennek az összegnek
a felét vették fel. Még szembetűnőbb
a különbség az üzemanyagköltségeket
vizsgálva: az előző ciklusban a mostani

Táncelőadás a megújult Madách téren
Igazi közösségi térré vált a Madách tér,
ahol nemcsak megpihenhet az ember,
hanem valódi kulturális élményekkel
is gazdagodhat. Az érdeklődők augusztus 19-én egy fiatal tehetségekből álló
művészeti csoport, a Street Art Project
Performances alkalmi társulás díjnyertes
előadását tekinthették meg. Az ingyenes utcai előadás célja az volt, hogy az
úgynevezett kortárs „street art” táncot
megismertesse a járókelőkkel, elsősorban
azokkal, akik valamilyen oknál fogva nem
tehetik meg, hogy színházi körülmények
között nézzenek meg hasonló bemutatót.
A produkcióra rengetegen voltak kíváncsiak, ezért a művészek folytatják a rendhagyó kezdeményezést.
Er z s éb e t vá r os 201 4 . szep tem b er 4 .
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Megújult a kerületi
állatorvosi rendelő

Isten éltesse
100. születésnapja
alkalmából!
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Biztonságban Erzsébetvárosban
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Óriás falfestmény várta a tanévnyitón a diákokat

A rendőrség és a közterület-felügyelet visszajelzése alapján
is hatékonyan segíti a bűnmegelőzést az új térfigyelő rendszer. A központban hat operátor figyeli a tizenhat kijelzőből

„A fejlesztés nagyban
hozzájárul az itt élők biztonság
érzetének növeléséhez.”

A következő faldekoráció a Baross Gábor Általános Iskola udvarára készül,
a munkálatok hamarosan véget érnek. A Hernád utcai iskolában található
tűzfal 700 négyzetméteres, vagyis a második legnagyobb falfelület, mely
ilyen módon újul meg Erzsébetvárosban.

álló monitorfalat, és akár rá is közelíthetnek egy-egy területre, személyre. A kamerák 360 fokban körbeforgathatóak,
hússzoros nagyításra képesek, és éjjel is jó minőségű képeket közvetítenek. A VII. kerületi rendőrség egy hivatásos
járőre is segíti a munkát, így bűncselekmény észlelésekor
azonnali reagálásra van lehetőség.
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„A kamerák 360 fokban körbeforgathatóak, hússzoros nagyításra
képesek, és éjjel is jó minőségű
képeket közvetítenek.”
A rendszer folyamatosan bővíthető: a tervek szerint hamarosan élesítik az automatikus rendszámfelismerést, így
könnyebb lesz a körözött járművek felderítése. További
funkciók is aktiválhatóak, ilyen az arcfelismerés, a forgalomfigyelés vagy egy betört kirakat érzékelése. A közel 190
milliós fejlesztés nagyban hozzájárul az itt élők biztonságérzetének növeléséhez, valamint a kerület közbiztonságának
további javításához.

A rendszer hamarosan képes lesz automatikus rendszámfelismerésre is

ÉPÜL ERZSÉBETVÁROS! • Városfejlesztés

Még színvonalasabb a Király Klub
Erzsébetváros önkormányzata felújította
a Király utcai nappali idősek klubja előtt
található padokat, melyeket jó időben
gyakran és szívesen használnak a látogatók.
Augusztus 19-én Vattamány Zsolt polgármester személyesen kereste fel a Király
Klub lakóit, akik korábban levelet írtak
hozzá a padok visszahelyezésének ügyében.
Az idősek örömmel fogadták a bejelentést,
miszerint a frissen festett ülőalkalmatosságok az intézmény előtt továbbra is az ő
kényelmüket szolgálják. A látogatás végén
a kerület polgármestere ajándékkal is kedveskedett a szépkorúaknak, majd kötetlen
beszélgetésre hívta a klub lakóit.
w w w. er z s eb e t varos . hu • w w w. er z s eb e t varos im e dia . hu
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Szeptember elsején, a tanévnyitón adták át hivatalosan az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Iskola Kertész utcai székhelyén elkészült
legújabb tűzfalfestményt. A 450 négyzetméternyi megújult falfelület három hét alatt készült el, a Neopaint Works alkotói 150
liter festéket használtak fel a munkához. „A tűzfalakat előbb újravakolják, azután készülnek el a dekoratív falfestmények, melyek
hatalmas népszerűségnek örvendenek a lakosság körében. Mára ezek a
különleges alkotások meghatározzák Erzsébetváros arculatát: barátságosabbá, egyedivé teszik a VII. kerületet. Az önkormányzat tűzfalrehabprogramja beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a Kertész utcai festmény
már a nyolcadik elkészült alkotás” – fogalmazott az évnyitón Vattamány
Zsolt polgármester.

Júniusban az ország egyik legmodernebb térfigyelő rendszerét adták át Erzsébetvárosban:
kilencven kamera figyeli éjjel-nappal a közterületeket, és közvetít digitális képeket
a központban szolgálatot teljesítőknek. A létesítményt olyan szoftverrel látták el, mely
lehetőséget biztosít akár a rendszámfelismerésre is.
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A színház a nevelés eszköze is
„Minden gyermek jusson el színházba”
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Hogyan született meg a program gondolata?
Erzsébetváros önkormányzata és a kerületi színházak
együttműködéseként elindult az a kezdeményezés, amely
az új Nemzeti Alaptanterv részeként biztosítja minden
kerületi gyermeknek a lehetőséget, hogy eljusson egy
színházi előadásra. Az akciónak köszönhetően évente
legalább egy színjátékot nézhetnek majd meg a gyermekek. A színdarabok megtekintése minden diák számára
hasznos. Az iskolák több lehetőség közül is választhatnak
majd. Örömömre szolgált, hogy a kerület vezetése azonnal
felkarolta a programot, és már meg is született az a testületi
döntés, melynek értelmében ősztől, az új évad kezdetével
elindulnak a színházlátogatások.

Miért jó ez a gyerekeknek?
Az élő színház a maga eszközeivel szervesen illeszkedhet az
oktatási folyamatba. Ha minden gyermek évente legalább
egyszer eljutna egy előadásra, az feltehetően hosszabb távon
is kedvet csinálna neki a színházlátogatáshoz. Meggyőződésünk, hogy ez a műfaj nagy hatással lehet a személyiségfejlődésükre, de egész világlátásukra nagyon jótékonyan
hathat. Másfelől áthidalja a szociális helyzetből fakadó

Az önkormányzat összesen 42 millió forinttal járult hozzá a
kerületi lakások nyílászáróinak felújításához. Így csökkenthetőek a zajártalmak, egyúttal jelentős energiaköltséget is megspórolhatnak az erzsébetvárosi családok.
A pályázat értelmében a kerületi vezetés legfeljebb a felújítási
költségek felét állja, a támogatás maximuma pedig 300 000
forint. Az első fordulóra 143 lakástulajdonos nyújtotta be siker-

Kik vesznek részt a programban?
Először hat kisebb színházat (Kolibri Színház, Örkény
Színház, Radnóti Színház, Állami Bábszínház, Bethlen
Téri Színház, RS9 Színház) vontunk be. A műsorajánlatok
már elkészültek, most a kerület humán osztálya az iskolaigazgatók bevonásával készíti a konkrét terveket.
Hány erzsébetvárosi gyermeket érint?
A programba a kerület összes fiatalját (óvodások, általános iskolások, gimnazisták) igyekszünk bevonni, összesen
mintegy háromezer-ötszáz gyermeket és serdülőt.
Példaértékű lehet a kezdeményezés?
Fontos az előadások minőségének kérdése: úgy hisszük, hogy
a fent említett hat színház múltja ezt garantálja. Az erzsébetvárosi önkormányzatot minden dicséret megilleti, hiszen
valóban első kérésre támogatta a kezdeményezést, amely így
mintaprojektként szolgálhat az ország felelős színházi vezetői
számára. Köszönet a vezetésnek a támogatásért.
Er z s éb e t vá ros 201 4 . szep tem b er 4 .

rel pályázatát, őket az önkormányzat összesen több mint 42
millió forinttal segíti. A hozzájárulást többféle munka elvégzésére is igényelhették, így például az ablakok, erkélyajtók vagy
bejárati ajtók cseréjére, felújítására, továbbá a belső oldali ablakszárnyak hang-, illetve hőszigetelésére.
„A pályázattal kiemelt célunk, hogy csillapítsuk a belvárosi
környezetből adódó zajhatásokat, hozzájárulva ezzel az itt élők
éjszakai nyugalmához. Az elbírálás során előnyben részesítettük azokat az ingatlanokat, amelyek közvetlen közelében vendéglátóhely üzemel, valamint azokat a lakásokat, melyek mellett közlekedési megállóhelyek vannak vagy éjjel-nappal nyitva
tartó üzletek működnek. Az új támogatási forma további
előnye, hogy az ablakfelújításoknak köszönhetően csökkennek
az erzsébetvárosi családok rezsiköltségei” – mondta Vattamány
Zsolt polgármester.

„Célunk, hogy csillapítsuk
a belvárosi környezetből adódó
zajhatásokat.”

Az önkormányzat nevelési
programjának köszönhetően
minden erzsébetvárosi gyermek
számára elérhetővé válnak
a színházi előadások.
különbségeket is. Vannak olyan családok, akik egyébként
valóban nem engedhetik meg maguknak, hogy kulturális
programokra vigyék a gyermekeiket, az iskola segítségével
és közreműködésével azonban újfajta élményekben részesülhetnek.
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Megújulnak otthonaink

„Az ablakfelújításoknak köszönhetően
csökkennek az erzsébetvárosi családok
rezsiköltségei.”

A nagy sikerre való tekintettel ismét pályázhatnak az erzsébetvárosiak. Az önkormányzat mindenkit arra buzdít, hogy vegyen
részt a tenderen, mert a támogatásoknak köszönhetően több
százezer forint maradhat a családi kasszában.

Idén is kedvezményesen
vásárolhatnak Erzsébetvárosban

Tudta-e,

A hatvan év felettiek, valamint a nagycsaládosok és a gyermeküket egyedül nevelő kerületi lakosok számára idén is térítésmentesen biztosítja az
önkormányzat az Erzsébetváros Ezüstévek Kártyát. A programban részt
vevő üzletekben Ön jelentős kedvezményekkel vásárolhat az Erzsébetváros Ezüstévek Kártyával. Az új elfogadóhelyeket rendszeresen közzétes�szük a lapban, valamint az önkormányzat honlapján (www.erzsebetvaros.
hu). A programban részt vevő kerületi üzleteket egy Erzsébet királyné
mellképét ábrázoló matrica jelöli, az ország többi részén lévő több mint
ezer Euro Discount Club elfogadóhelyet pedig a kártya hátoldalán látható EDC logóról lehet felismerni. A kedvezményeket többek között élelmiszerboltokban, ruházati üzletekben, gyógyszertárakban lehet igénybe
venni. A kártya használata egyEzüstévek kártyára
szerű: a vásárlások alkalmával fizetés előtt be kell mutatni
jogosultak száma
a pénztárosnak. Ha a kártya tulajdonosa mozgásában
valamilyen módon korlátozva van, helyette meghatalma2010
12 986 fő
zással hozzátartozója is használhatja azt. A program, mely
2011
12 634 fő
évek óta töretlen népszerűségnek örvend a kerületben
élők körében, a megtakarításon felül egyéb fontos célt is
2012
12 924 fő
szolgál: arra ösztönzi az embereket, hogy erzsébetvárosi
2013
13 423 fő
üzletekben vásároljanak, így támogatva a helyi kiskereskedőket. Az új jogosultak kártyáit, valamint az új érvénye2014
13 683 fő
sítő matricákat szeptemberben postázza az önkormányzat.
Er z s éb e t vá r os 201 4 . szep tem b er 4 .

hogy 2014-ben
az önkormányzat
társaházak részére
összesen
7 különféle
pályázati
lehetőséget
biztosított?
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Aktuális

Aktuális

Az önkormányzat és a kerületi színházak együttműködésének köszönhetően útjára indult
Erzsébetvárosban a „Minden gyermek jusson el színházba” elnevezésű kezdeményezés.
A programról Dobay Dezsővel, az RS9 Színház igazgatójával, a Színházművészeti
Bizottság tagjával beszélgettünk.

Pályázattal segíti
az önkormányzat
az ablakcseréket
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Pályázati felhívás szén-monoxid-érzékelő
berendezés igénylésére 2014.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi lakóközösségek és
az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 29/2013 (V.31.) számú
önkormányzati rendeletében foglaltak szerint pályázatot ír ki szén-monoxid-érzékelő berendezés igénylésére.
A pályázat benyújtása, elbírálása:

•
•
•

A pályázati anyag benyújtási határideje: 2014. szeptember 15.
A pályázatot és mellékleteit zárt borítékban az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáján
kell benyújtani (Erzsébet krt. 6. vagy Garay utca 5.).
A döntés-előkészítési munkákat az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal végzi.
A pályázatokat Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága bírálja el.
A pályázatok elbírálási határideje: 2014. szeptember 25., a határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

A pályázat lebonyolításának módja:
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Véget ért a két és fél hónapos nyári vakáció, szeptember 1-jén kezdetét vette
a 2014/2015-ös tanév: reggel nyolc órakor az erzsébetvárosi iskolákban is
becsengettek.

Megtartották a tanévnyitókat a kerület valamennyi oktatási intézményében. Az ünnepségeken köszöntötték
a pedagógusokat és a tanulókat, és
elhangzottak az új tanévre vonatkozó
legfontosabb információk is.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad hivatali munkaidőben a Városgazdálkodási Iroda városüzemeltetési és közrendvédelmi referense, Wendl Viktória a 462-3138-os telefonszámon.

Iskolakezdő
csomagot és ingyenes
tankönyvet kaptak
a diákok.

PÁLYÁZAT egyszeri támogatás
lakbérhátralék elengedése
vonatkozásában

Az első osztályosok – immár hagyományosan – ingyenesen kapták meg
a tanszercsomagot, amely minden,
az iskolakezdéshez elengedhetetlen
eszközt tartalmaz. Erzsébetvárosban

Jelentkezési lap az Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáján (Erzsébet krt. 6. vagy Garay u. 5.)
vehető át, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu).

Tisztelt erzsébetvárosi Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk az erzsébetvárosi önkormányzat
tulajdonában álló lakások bérlőit, hogy az önkormányzat
képviselő-testülete 253/2014 (VI.12.) számú határozatával az
alábbi döntést hozta:
„Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy azon önkormányzati lakásbérlőknek, akik életkörülményeik nekik fel
nem róható romlása következtében halmozták fel lakbér és
különszolgáltatások díja jogcímén fennálló tartozásukat az
önkormányzat felé, legfeljebb és összesen bruttó 300 000 Ft
összegben a hátralékot elengedi a meghatározott feltételeknek megfelelően.”
A pályázati részvétel részletes feltételeit a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság soron következő ülésén hagyja jóvá,
amelyet követően a végleges pályázati felhívás az önkormányzat (www.erzsebetvaros.hu) és az ERVA Nonprofit Zrt.
(www.ervainfo.hu) honlapján, valamint az önkormányzat
hirdetőtábláján kerül közzétételre.
A pályázati részvétel várható feltételeiről és az előreláthatóan
benyújtani szükséges iratokról előzetes tájékoztatás kérhető
telefonon az ERVA Nonprofit Zrt. Lakásgazdálkodási Irodájánál a 06 1 352-8654 telefonszámon.
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Nyílászáró felújítás pályázati kiírás
magánszemélyek részére 2014
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottsága a társasházaknak nyújtható visszatérítendő
kamatmentes és vissza nem térítendő általános pályázatot ír
ki az Erzsébetváros közigazgatási területén lévő 1990. előtt
épült társasházakban és lakásfenntartó szövetkezeti házakban (továbbiakban: társasházak) külön tulajdoni hányaddal
rendelkező magánszemély lakástulajdonosok részére nyílászáró felújítási munkáinak támogatására
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ettől a tanévtől az önkormányzat
a 3–4. osztályos tanulóknak szintén
térítésmentesen biztosítja a tankönyveket, vagyis minden alsó tagozatos
gyermek díjmentesen kapta meg
azokat. „Tudjuk, hogy a tanévkezdés
nehéz időszak a családok számára,
ezért ily módon is szeretnénk segíteni
őket. Idén már negyedik alkalommal
osztottuk ki az iskolakezdési csomago-

Több mint 600
erzsébetvárosi
gyermek részesült
támogatásban.

A jelentkezési lap beszerzése, a pályázat benyújtásának módja,
helye, határideje, és az elbírálás határideje:
a pályázati kiírás és a jelentkezési adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáin vagy
letölthető az önkormányzat honlapjáról.
A pályázatok benyújtásának módja:
személyesen Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi
Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáin
(Budapest VII. ker. Erzsébet krt. 6., illetve Garay utca 5.)

kat, ezzel összesen 1400 erzsébetvárosi
kisdiáknak és családjának segítettünk
az elmúlt években” – mondta lapunknak Vattamány Zsolt polgármester.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2014. szeptember 15.

A VII. kerületi önkormányzat
továbbra is kiemelt figyelmet fordít
arra, hogy megteremtse, és hosszú
távon garantálja a tanuláshoz szükséges feltételeket.

További információt
a www.erzsebetvaros.hu honlapon találhatnak.
Er z s éb e t vá ros 201 4 . szep tem b er 4 .
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•
•

Erzsébetvárosban is
becsengettek

Er z s éb e t vá r os 201 4 . szep tem b er 4 .
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Kívül-belül megújul
az Alsóerdősori Iskola

2012-ben játszóudvarral bővült az Alsóerdősori Iskola

12

Az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános
Iskola és Gimnázium igen népszerű a diákok körében: a 2014/2015-ös tanévet várhatóan hatszázhuszonöt tanuló kezdi meg
az intézményben. A tavalyi évben már
elvégezték a felújítási munkák egy részét:
új nyílászárókat szereltek be, korszerűsítették a fűtési rendszert, kifestették és
javították az épület falfelületeit, valamint
nyolc tanteremben csiszolták és lakkozták
újra a padlót. A rekonstrukció ezzel még
nem ért véget: folyamatban van a kazánház felújítása, valamint a sportolásra
alkalmas külső és belső terek kialakítása.

Az új tornaterem és
sportpálya hatszáz
gyermek számára
biztosít sportolási
lehetőséget.
A diákok kényelmesebb és biztonságosabb
testmozgásának érdekében a meglévő
sportpálya aszfaltburkolatát kijavítják,
majd sportpadlót készítenek. Két kézilabdakaput és két kosárlabdapalánkot is
telepítenek, illetve a pályára új labdafogó
háló is kerül. Két tanterem egybenyitásával új tornaszobát alakítanak ki, itt
szintén sportpadló-burkolatot készítenek
a kivitelezők. Megújul a játszótér is, ahol
a meglévő játszóeszközök mellé gumiból
esésvédő burkolat készül, emellett új hintákat és mászóhálót is kihelyeznek. A tornaterem padlója is megszépül, az elhasználódott bordásfalakat szintén lecserélik.
Az iskola udvarán található használaton
kívüli épület elbontását követően még
több hely áll majd a gyermekek rendelkezésére. A felújítások várhatóan szeptember végén fejeződnek be, így a termet és
az udvart pár héten belül birtokba vehetik
a tanulók.

Erzsébet Terv

Erzsébet Terv

Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy az erzsébetvárosi diákok
megfelelő környezetben töltsék iskolás évekeit, ezért új játszóteret,
tornatermet és sportpályát kapnak az alsó erdősori gyerekek.

2010 óta minden erzsébetvárosi iskolát
korszerűsített az önkormányzat
Alsóerdősori Iskola felújítása: 151 231 000 forint
Alsóerdősori Iskola tornatermének felújítása: 20 000 000
forint
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Baross Gábor Általános Iskola épületének felújítása:
986 509 000 forint

Épül Erzsébetváros!

Alsóerdősori Iskola energetikai korszerűsítése/kazáncsere:
48 260 000 forint
Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Iskola (Kertész utca) épületének és sportudvarának felújítása: 348 044 000 forint
Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Iskola (Kertész utca) épülete
nyílászáróinak felújítása, épületgépészeti rendszerének korszerűsítése: 126 115 000 forint
Madách Imre Gimnázium homlokzat- és lépcsőfelújítás:
51 800 000 forint
Alsóerdősori Iskola sportpálya-építés és játszótér-felújítás:
190 373 000 forint

A nyílászárók korszerűsítésével csökkentek az iskola rezsiköltségei

Er z s éb e t vá ros 201 4 . szep tem b er 4 .

Városfejlesztés

A Klauzál utcában élők is
elmondták véleményüket
Az erzsébetvárosi önkormányzat vezetése
korábban is több esetben kikérte a kerületiek véleményét, nem volt ez másképp a most
elkészült Klauzál utcában sem, a hivatalos
műszaki átadás-átvétel előtt: Vattamány
Zsolt közös bejárásra hívta a lakókat, hogy
elmondhassák észrevételeiket az elvégzett
munkákkal kapcsolatban.
A Klauzál utcában élők köszönetüket fejezték ki a megújult utcáért és a növényesítésért.
Az elhasználódott és csúszós kockaköveket
Erzsébetváros önkormányzata aszfalt burkolatra cserélte, mely jóval erősebb szerkezetű a
korábbinál, ezen kívül új kukákat is kihelyezett az utcában.
A polgármester hangsúlyozta, mindaddig
nem kezdődhet meg a hivatalos műszaki
átadás-átvételi eljárás, amíg a lakók által
észlelt hiányosságokat és hibákat nem
pótolja, illetve nem javítja ki a kivitelező
vagy a közműszolgáltató. Több közterület
– a Madách tér, az Almássy tér, valamint
a Kertész, a Nagy Diófa és a Hársfa utca –
újult meg Erzsébetvárosban az elmúlt négy
évben a lakosság véleményének figyelembe
vételével.
Er z s éb e t vá r os 201 4 . szep tem b er 4 .

Vattamány Zsolt polgármester bejárást tartott
a Klauzál utcai lakókkal
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Szociális hírek

Segítő kezek az idősek otthoni biztonságáért
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Családi tábor a Balatonon, önkormányzati
támogatásból
A Bischitz Johanna Integrált Humán
Szolgáltató Központ Hetedhét Gyermekjóléti Központja és az Esély Családsegítő és Foglalkoztatási Tanácsadó
Szolgálata 2014-ben is közösen szervezte meg a kerületben élő, a kerületben élők nyári vakációját. Az ötnapos
tábor – melyen kilenc család, összesen
huszonöt fő vehetett részt – költségét

Az önkormányzat
minden évben kerületi
családok részére
ingyenesen biztosítja
a táborban való
részvételt.
az önkormányzat, illetve a Humán
Szolgáltató saját forrásai fedezték.
A szervezők minden évben más-más
embereknek biztosítják a részvételi
lehetőséget, őket rendre a gyermekjóléti
és családsegítő szolgálat választja ki a
családgondozók ajánlásai alapján.
A 11 felnőttből és 14 gyermekből
álló csapat július 21-én érkezett meg
a balatonmáriafürdői önkormányzati üdülőbe. A tábort szervező hat

2014 márciusában Erzsébetváros önkormányzata is csatlakozott a „Segítő kezek az idősek otthoni biztonságáért” elnevezésű programhoz, melynek célja a 80. életévüket betöltött
kerületi lakosok segítése önálló életvitelük megőrzésében,
támogatásuk életkorukból és
egészségügyi állapotukból eredő
problémáik megoldásában, saját
lakókörnyezetükben.

A „Segítő kezek”
program több
mint 2400 kerületi
80 év feletti
lakosnak biztosít
térítésmentesen
igénybe vehető
szolgáltatásokat.
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A programban a Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató
Központ középfokú képzettséggel
rendelkező munkatársai vesznek
A családok örültek az önkormányzati támogatásnak

fős szakmai stáb mindennap tartalmas, érdekes programot biztosított
a résztvevőknek. Délelőttönként a
gyermekek kreatív kézműves technikákat próbáltak ki, ezzel egy időben
a szülők meghatározott tematikára
épülő csoportfoglakozásokon vettek
részt. Az irányított programok célja
a kellemes időtöltésen túl az egészséges családi „működés” helyreállítása,
a helyes viselkedési- és magatartásminták közvetítése, illetve a családi
életben gyakran előforduló egyéb

krízishelyzetek megoldásához való
iránymutatás volt. A délutánokat
általában a vízparton töltötte a társaság, az esték pedig vetélkedőkkel,
különféle versenyekkel, szabadtéri
programokkal zárultak. A Balatonnál eltöltött néhány nap alatt a
családok rendkívül sok élménnyel,
örömteli pillanatokkal és nem utolsósorban olyan hasznos életvezetési
ismeretekkel gazdagodtak, melyek
meghatározóak lehetnek a további
életük során.

Vattamány Zsolt, Erzsébetváros polgármestere is meglátogatta a családokat

Álláslehetőség
Számviteli ügyintéző
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató Központ
pályázatot hirdet számviteli ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 1072 Budapest,
Nyár utca 7.
Pályázati feltételek:
• felsőfokú képesítés, regisztrált mérlegképes könyvelő,
• önkormányzati költségvetési szervnél szerzett legalább 3–5 év szakmai
tapasztalat,
• főkönyvi könyvelés területén szerzett
legalább 3–5 év szakmai tapasztalat,
• felhasználói szintű MS Office ismeret,
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részt. Ők tájékoztatással, tanácsadással, a célcsoport által
választott kiegészítő szolgáltatásokkal – például felolvasás,
társalgás, orvoshoz kísérés – nyújtanak összehangolt segítséget
a kerületben működő egyéb ellátási formák mellett.

Szociális háló

Szociális háló

Az alábbi összeállításunkban a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
Központ aktuális híreit olvashatják.
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• felhasználói szintű számviteli/pénzügyi
szoftverismeret,
• magyar állampolgárság, büntetlen
előélet, cselekvőképesség.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a
pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014.
szeptember 10.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Cselőtei Zsuzsanna részére a
munkaugy@bjhuman.hu e-mail címre.

A Bischitz Johanna Integrált
Humán Szolgáltató Központ és
Erzsébetváros Önkormányzatának közös szervezésében 2014.
szeptember 24-én, az Idősek
Hónapja kerületi programsorozat keretében egész napos buszos
kirándulás kerül megrendezésre,
Egerbe.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014.
szeptember 22.

Várjuk a VII. kerületi lakcímmel
rendelkező nyugdíjas korú lakosság jelentkezését 2014. szeptember 4-től, szeptember 12-ig,
munkanapokon 10 és 14 óra
között a 06 1/322 6362-es telefonszámon. Kollégáink részletes
tájékoztatást nyújtanak a programról és a részvétel feltételeiről.

Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot (BJ/4-47/2014), valamint
a munkakör megnevezését (számviteli
ügyintéző).

Figyelem! Részvételi lehetőséget
korlátozott létszámban, jelentkezési sorrendben tudunk biztosítani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a pályázat alapján kiválasztott jelölttel
személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az
eredményről.
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Újra ingyenes egészséghét
Erzsébetvárosban
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Szeptember 22-én hétfőn veszi kezdetét az egy héten át
tartó egészség- és sporthét Erzsébetvárosban. A szokásokhoz híven idén is megtartják – 26-án – a szűrőnapot, amelyen a kerületiek ingyenesen kivizsgáltathatják magukat.
A lakosok szakképzett egészségügyi dolgozók, védőnők és
orvosok közreműködésével, ingyenes vérnyomás-, testsúly-,
testzsírmérésen vehetnek részt, de lehetőség lesz többek
között allergia- és légzésfunkció-vizsgálatot is kérni.

Az ingyenes szűrővizsgálatok
mellett egészségügyi
tanácsadással is várják a fiatalokat,
felnőtteket és az időseket.

Az öt alkalommal megrendezett
önkormányzati szűrőnapokon eddig
több, mint 2000 fő vett részt.
lapunknak Vattamány Zsolt. Erzsébetváros polgármestere
hangsúlyozta, különösen azokat várják, akik már régen
vagy korábban egyáltalán nem vettek részt egészségügyi
szűréseken. A vizsgálatokról és a szeptember 22–28-ig tartó
egészség- és sporthét programjairól bővebben következő
lapszámunkban olvashatnak.

A hét központi témája a prevenció, az egészségmegőrzés: a
résztvevők aktuális egészségügyi kérdésekről tájékozódhatnak, tanácsot kérhetnek egyebek mellett az oltásokról vagy
épp az egészséges táplálkozásról.
„A programsorozattal az a célunk, hogy az egészség témakörén belül minden terület figyelmet kapjon, és az ingyenes
vizsgálatoknak köszönhetően még időben felismerjük és
megelőzzük a későbbi komolyabb problémákat” – mondta
Az önkormányzat által szervezett ingyenes szűrőnapok népszerűsége hatalmas
Schobert Norbert és felesége, Rubint Réka is részt vett a szűréseken
A szűrőnapok az MTK sportolói körében is népszerűek
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Augusztus 30-án negyedik alkalommal tartották meg – ezúttal már a nemrég
megújult Madách téren – a népszerű „Örkény Kert” elnevezésű évadnyitó rendezvényt.
A program összeállításánál minden korosztály igényeit figyelembe vették, így a család
összes tagja élvezhette ezt a kultúrától színes napot.
Az önkormányzat és a színház közös, ingyenes rendezvényén délelőtt a gyerekeké volt a főszerep: a színpadon Salamon Bea és a Méta együttes szórakoztatta
a kicsiket, majd táncház és játszóház várta őket, de a
Csoda és Kósza című produkciót is megtekinthették.
Délután Csuja Imre a Jónás könyvét adta elő, majd

Gitáron játszik Vattamány Zsolt,
Erzsébetváros polgármestere
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Idén a felújított Madách
téren tartották az Örkény
Kert elnevezésű évadnyitó
rendezvényt.
a Budapest Klezmer Band lépett fel a holokausztemlékév alkalmából. Az Anemona-Canarro zenekar
és a Kaláka együttes az idén 85 éves Kányádi Sándor
költőt köszöntötte. Komolyzenei minikoncert is
várta a látogatókat Kocsis Zoltán zongoraművész
játékával. Este a Szakértők zenekar szórakoztatta a
közönséget, majd slam poetry következett, amelyet az Örkény Esztrád, a társulat alkalmi koncertje
zárt. Ez utóbbi a 100 éve született Tolnay Klárit és
szeretett partnerét, Mensáros Lászlót is megidézte –
többek között egy Für Anikó–Mácsai Pál duettel.
A Szakértők zenekar teltházas koncertje
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Kultúra

Egészség

Erzsébetváros önkormányzata idén ősszel is megrendezi az egészséghetet,
melyen ingyenes szűrőprogramokkal, prevenciós előadásokkal és
sportrendezvényekkel várják az érdeklődőket.

Örkény Kert a megújult
Madách téren

Az idei Örkény Kerten újra színpadra állt Vattamány Zsolt,
Erzsébetváros polgármestere, aki az egyik kedvenc előadójától,
Santanától az Oye Como Va című slágert kísérte gitáron.
Vattamány Zsolt a koncert után lapunknak elmondta, rengeteg
pozitív visszajelzés érkezett mind a térrel, mind az eseménnyel
kapcsolatban. A polgármester kiemelte, hogy az önkormányzat
hagyományteremtő szándékkal hozta létre az Örkény Kertet,
amit idén – mint fogalmazott – mindenki örömére már a megújult Madách téren tarthattak meg.
Az idei Örkény Kertre is rengetegen látogattak ki
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MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
ÉS POLGÁRMESTEREK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.
A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. OKTÓBER 12.
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A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.
A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről
2014. augusztus 25-ig kapnak értesítést.
AJÁNLÁS

Az önkormányzat és a VII. kerületi Rendőrkapitányság együttműködésének köszönhetően
folyamatosan javul a közbiztonság Erzsébetvárosban. A kerület minden évben több millió
forinttal támogatja a lakosok biztonságát szolgáló fejlesztéseket, a rendőrséggel való
együttműködés pedig példaértékű. Dr. Kiss Szabolcs rendőrkapitánnyal beszélgettünk.

Az önkormányzat minden évben
komoly összeggel támogatja a rendőrséget. Mennyiben segíti ez az Önök
mindennapi munkáját?
Óriási segítség, hiszen olyan fejlesztéseket tudtunk ennek köszönhetően
megvalósítani, melyek önerőből nem
sikerülhettek volna. E támogatásokból vásároltunk például különböző
irodabútorokat, a kapitányság minden
előadója, nyomozója és vizsgálója új
íróasztalt és modern széket kapott.
Teljesen be tudtuk rendezni a földszinti helyiségeket: az ügyeletet, a
leírót, az étkezőt és az aula ügyfélváróját. Új bútorzatot kapott a Készenléti
Alosztály pihenője, illetve bebútoroztuk – az ugyancsak az önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.

A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár
2014. szeptember 8-ig ajánlhat jelöltet.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
A SZAVAZÁS

A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat.
Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített,
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,
átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló
kérelmet 2014. október 10-én 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu
oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.

Nemzeti Választási Iroda
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– Király utcai irodát is. A kapitányság
II. emeletén kialakított új eligazító
helyiség leválasztásához és szerelési
munkálataihoz szükséges anyagok
beszerzése, berendezése szintén e forrásoknak köszönhetően vált lehetővé.
Ezen túl a napi munkához szükséges
irodai és egyéb gépeket, berendezéseket vásároltunk, így spirálozó- és
laminálógépet, iratmegsemmisítőket,
digitális mérleget és nagynyomású
mosót. Felújítottuk az egyenruhás
állomány öltözőit és a hozzájuk tartozó vizesblokkokat is, ami természetesen komolyan hozzájárul az itt
dolgozók hatékonyabb munkavégzéséhez. A fejlesztések azért is fontosak,
mert az ügyfelekkel való találkozás
igy sokkal kulturáltabb körülmények
között történhet.
Az elmúlt években hat gépjárművet is
vásárolt az önkormányzat. Mire használják ezeket?
A járművek egy része „klasszikus”
rendőrautóként funkcionál, ezek
folyamatosan részt vesznek a közterületi, illetve a térfigyelő rendszerrel
kapcsolatos járőrszolgálatban. A civil
kocsikat a nyomozók és a körzeti megbízottak veszik igénybe mindennapos
ügyintézői tevékenységük, illetve
speciális bűnügyi feladataik végrehajtására. Ez utóbbi kevésbé látványos a
lakosság számára, ugyanakkor ugyan-

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt,
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.
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A térfigyelő kamerarendszer kiépítése,
a hevederzár-program meghirdetése
és a rendőrség folyamatos támogatása
jelentősen hozzájárul Erzsébetváros
közbiztonságának javulásához.
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olyan fontos része a rendőri munkának. Mindkét szolgálati forma kézzel
fogható módon járul hozzá Erzsébetváros közbiztonságához.
Az önkormányzat a túlszolgálatot is
finanszírozza. Miért szükséges ez?
Az önkormányzati túlóra keretében
jelenleg naponta 12 órában (hétköznap nappal, hétvégén éjszaka) 2–2
fő teljesít közterületi gépkocsizó
járőrszolgálatot. Ezenkívül május és
október hónapok között – tehát az
idegenforgalmi szezonban – csütörtök, péntek és szombat éjszakánként
4–4 rendőr teljesít 10 órás gyalogos szolgálatot Belső-Erzsébetváros szórakozóhelyeinek környékén.
Az így megnövelt közterületi jelenlét
természetesen nagymértékben hozzájárul a közbiztonság javításához, és
a reakcióidőnket is csökkenti. Persze
amennyiben lehetséges, szeretnénk
mind a létszámot, mind a szolgálati
időt tovább növelni.
Az informatikai rendszer fejlesztésére
is nagyobb összeget fordított az önkormányzat. Milyen eszközöket sikerült
beszerezniük?
A támogatásból 48 személyi számítógépet (munkaállomást), 48 monitort, 4 laptopot, 1 projektort, 2 külső
merevlemezt és egyéb kiegészítőket
vásároltunk.
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Rendőrségi hírek

Közérdekű információk

HIRDETMÉNY

Tovább javul Erzsébetváros
biztonsága
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Idén is családi sportnap
Erzsébetvárosban

7. kerületi
Futó- és gyaloglónap

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel ebben az évben is megrendezik az egészségés sporthetet. A programsorozat különleges alkalma lesz a szeptember 27-i gyaloglóés futónap, e rendezvényre kiemelten hívja a mozogni vágyó kerületieket Erzsébetváros
önkormányzata.
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A kerületi vezetés tavaly biciklis nappal hívta fel a figyelmet egészségünk
védelmére, egyúttal fókuszba került
a gyermekek közlekedésbiztonságra
való nevelése is: a nap végén a kerületi
általános iskolások KRESZ-kiadványt
kaptak, hogy tudatosan közlekedjenek, és tisztában legyenek a rájuk
vonatkozó szabályokkal.
A múlt évben nagy sikernek örvendő
program után ezúttal családi sportnapra invitálja az önkormányzat a
lakosokat: „A gyalogló- és futónapot
a kerületiek számára az egészség- és
sporthét keretében rendezzük meg
a Városligetben. Az eseményt a
családi sportnappal együtt tartjuk,
ahol a sokszínű kínálatnak köszönhetően mindenki megtalálhatja a
számára érdekes programot. A cél
természetesen idén is az egészséges
életmódra való nevelés, valamint
az, hogy mindenki számára elérhe-

PRÓBÁLD KI MAGAD JÓTÉKONYSÁGI FUTÓVERSENYÜNKÖN!
Helyszín:
Időpont:

Városliget, Olof Palme sétány, a Király-domb mellett
2014. szeptember 27.

Versenyszámok:

1507 méter és 5007 méter
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Versenyprogram:
13.00 Versenyközpont megnyitása
14.40 Bemelegítés (1507 m előtt)
15.00 RAJT (1507 m)
15.03 RAJT (gyaloglás 1507 m)

A tavalyi biciklis napon a gyermekek közlekedésbiztonsági előadást hallgathattak meg a rendőrkapitányság szakértőjétől a Klauzál téren

tővé tegyük a sportot” – nyilatkozta
lapunknak Erzsébetváros polgármestere. A városvezetésnek fon-

Múlt évben az 55 órás kispályás focival világrekord született Erzsébetvárosban

tos, hogy a gyerekek felismerjék a
sport fontosságát, erre pedig remek
alkalom a városligeti családi sportnap, ahol különböző ügyességi és
szellemi, valamint egyéni és csapatjátékokban mérhetik össze tudásukat. Vattamány Zsolt azt is elárulta,
hogy hagyományteremtő szándékkal
szervezik meg az eseményt, hiszen –
mint hangsúlyozta –, az egészséges
életmód olyan ügy, amelyet mindenképpen támogatni kell.
A családi napon ingyenes egészségügyi méréseken, szűréseken és tanácsadásokon is részt vehetnek a helyiek.
A rendezvényre kicsiket és időseket
is, vagyis minden korosztályt várnak.
A szeptember 22–28-ig tartó egészségés sporthét programjairól, valamint
a családi sportnapról bővebb információt következő lapszámunkban
olvashatnak.
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Vattamány Zsolt polgármester
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15.20 Eredményhirdetés (1507 m)
15.25 Bemelegítés (5007 m előtt)
15.45 RAJT (5007 m)
16.45 Eredményhirdetés (5007 m)

Rajt és cél:

Olof Palme sétány

Nevezz kedvezménnyel szeptember 21-ig!
Nevezési díj kerületi lakosoknak az 1507 méteres távra: 300 Ft
Nevezési díj kerületi lakosoknak az 5007 méteres távra: 500 Ft
Minden résztvevő emblémázott pólót és befutócsomagot kap, valamint részt vesz a
sorsoláson, melyen city bike kerékpárt nyerhet!
Nevezés és annak további részletei a www.futanet.hu weboldalon.

FUSSUNK EGYÜTT SZEPTEMBER 27-ÉN!
Er z s éb e t vá r os 201 4 . szep tem b er 4 .

Sport

Sport

A jótékonysági futónap védnöke:
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Az ERöMŰVHÁZ
2014. szeptember havi programjai

2014. október 3.
péntek 18 óra

„FÉRFIÉLET, NŐI SORS”

WWW.EROMUVHAZ.HU

AZ ÍRÓ ELŐADÁSA UTÁN BESZÉLGETÉS, KÖNYVÁRUSÍTÁS ÉS DEDIKÁLÁS
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Helyszín: ERöMŰVHÁZ
1077 Budapest, Wesselényi u. 17.
Tel.: 413-3550
Belépőjegy: 2000 Ft/db
Megvásárolható a helyszínen
2014. szeptember 1-jétől
hétköznap 10-18 óráig.

Lakossági fórum
Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF Nonprofit Zrt.) lakossági fórumot
tart a kerületi lakosok részére a szelektív hulladékgyűjtő
edényzetek házhoz menő rendszerben történő kihelyezéséről.
A fórum célja, hogy a kerületben folyamatosan kihelyezett
szelektív hulladékgyűjtő edényzetek és a házhoz menő
rendszerű szelektív hulladékgyűjtés kapcsán felmerülő kér
déseket megvitassuk.
A fórum időpontja: 2014. szeptember 11., 18.00 óra
Helyszíne: ERöMŰVHÁZ, 1077 Bp., Wesselényi u. 17.

4. csütörtök
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc
A zenét szolgáltatja: Diós Péter

Kamarazenekara és Hegedűs
Valér zongoraművész
Belépő: 600 fT/fő, mely az
előadás előtt a helyszínen
váltható.

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

15. hétfő
¡ 17.00–19.00
A Civil Szövetség összejövetele

10. szerda
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc
A zenét szolgáltatja: Diós Péter

16. kedd
¡ 17.00–19.00
Az Erzsébetvárosiak Klubjának
összejövetele

12. péntek
¡ 18.00–22.00
Bihari táncház
Házigazda a Kisbihari Együttes
Közreműködik a FolkEmbassy
Zenekar. A belépés díjtalan!

17. szerda
¡ 18.00–20.00
Márai-esték: Márai és Európa
Előadó: Mészáros Tibor iro
dalomtörténész. A belépés
díjtalan!

13. szombat
¡ 15.00–17.00
A Csend Fényei Klub
összejövetele hallássérülteknek

18. csütörtök
¡ 11.00–13.00
„Utazó” Teaház
Az országgyarapítás öröme,
gondjai és következményei
Előadó: dr. Tóth József történész
A belépés díjtalan!
¡ 15.00–19.00
Nosztalgiatánc
A zenét szolgáltatja: Diós Péter

14. vasárnap
¡ 15.00–20.00
A Takács Béla Zenebarát Kör 10
éves jubileumi műsora. Kísér:
a 100 Tagú Cigányzenekar

eg észség

Tévéjavítás azonnal helyszínen!
Digitális átállás! Mindig-TV dekóder beüzemelés. Tel.: 06 (20)
471-8871

Fogtechnikus! Fogsor készí
tése és javítása. Allergiásoknak
speciális anyagból. VII. Klauzál u.
23. Tel.: 06 (20) 531-4161

Ajtó–ablak javítás! Fa-műanyag
nyílászárók passzítása, szigetelése, zárcseréje, átalakítása,
felújítása garanciával. Kiss Ernő
asztalos 06 (30) 447-4853

Fogsor javítása, készítése precíz
fogtechnikussal vagy fogorvossal! Tel.: 06 (30) 982-5625

Festés, mázolás, tapét ázás,
megbízható szakemberekkel,
garanciával, kisebb asztalosmunkák. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel.: 06 (1) 3520188, 06 (30) 906-8696
Mindenféle asztalos munkát vállalok, ajtó, ablak, bútor gyártásajavítása. Regdon Csaba Tel.: 06
(20) 957-9533, 06 (1) 284-9213

Izomletapadások, fej-, nyak-,
hátfájdalmak kezelése, teljes
testmasszázs. Szakrendelőkben
(Csengery u. 25., III. kerület
Vörösvári út 88–96.), vagy az
ön otthonában. Csipak Zoltán
gyógymasszőrtől. Tel.: 06 (20)
595-3057

egy éb

Energetikai tanúsítvány készítését vállaljuk. Alfa Green Energetika. Tel.: 06 (30) 703-4882 www.
energetikatanusitas.com

Életjáradéki szerződést
kötne szakképzett ápolónői
végzettséggel Aradi Lászlóné.
Tel.: 06 (1) 285-4808; 06 (30)
991-8719

Magánházaknál takarítást, ablaktisztítást vállal cégünk. Ha
fáradt vagy elfoglalt, hívjon bizalommal! Tel.: 06 (20) 595-3057

Teremgarázs beálló bérbeadó
a Kazinczy utcában a -1 szinten.
Tel.: 06 (70) 947-5710

Parkettás munkák, csiszolás,
lakkozás, festés, mázolás, javítás.
Tel.: 06 (30) 948-8909

Életjáradéki eltartási szerződést
kötnék, idős személlyel. Temesváry
Edit. Tel.: 06 (70) 524-2520

Megunt, kidobásra szánt
könyveit boldogan elszállítom.
Nem vagyok kereskedő. 06 (20)
956-4084
Polcbérlés akció! Most 2000
Ft/hó. Add el feleslegessé vált
holmid, vagy gyere be vásárolni!
Szinyei Merse u. 16. Nyitva:
hétfőtől péntekig 10–18 óráig.

Papír- és fémpénzt, bélyeget,
képeslapot, papírrégiséget,
régiségeket vásárolunk, és ár
verésre átveszünk. VI. Andrássy
út 16. Tel.: 06 (1) 266-4154,
317-4757, Nyitva: H–SZ: 10–17,
Cs: 10–19

I n gatla n
r égi s ég
Arany–ezüst vétele a legjobb
napi áron! Herendi porcelánt,
hagyatékot készpénzért vásárolunk. Jöjjön el hozzánk! Wesselényi u. 19. Tel.: 06 (1) 317-9938,
louisgaleria.hu
Mindennemű régiséget vásárolok
díjtalan kiszállással, értékbecsléssel. Pintér Nikoletta Tel.: 06 (1)
466-8321; 06 (30) 973-4949
Gábor Eszmeralda műgyűjtő ki
emelt áron vásárol készpénzért
festményeket, bútorokat, órákat,
ezüsttárgyakat, arany ékszereket, porcelánokat, Herendit,
Kovács Margitot. Ingyenes
kiszállás, értékbecslés. Életjáradéki szerződést is kötnék.
Üzlet: II., Fő u. 67. Tel.: 06 (30)
382-7020, 06 (1) 789-1693

A Budapesti Ingatlanközvetítő
Kft. eladó és kiadó laká
sokat, házakat, telkeket,
üzlethelyiségeket, irodákat
keres! Tel.: 06 (1) 351-9578,
06 (70) 383-5004.
A Budapesti Ingatlanközvetítő
Kft. munkatársakat keres!
Érdeklődni a 06 (70) 383-5004es telefonszámon lehet. e-mail:
ibp@ibp.hu
Keresek minimum 70 nm-es
lakást, minimum 25 nm-es terasszal, a legfelső emeleten. Tel.:
06 (30) 463-4830
Zöldövezeti (XVI. ker.) jó közlekedésnél áron alul eladó reprezentatív 4 lakásos társasház
legszebb körpanorámás, kétszintes lakása (160 nm). 39,9 M.
Priváttól privátnak. Tel.: 06 (70)
621-6868

Tisztelt Hirdetők!
Az Erzsébetváros újság hirdetésfelvétele átköltözött a Dembinszky utca 41. szám alá.
Bejárat: közvetlenül az utcáról.
Szeretettel várjuk Önöket!

Belvárosi Színház
Bp., VII. ker., Károly körút 3/A • Tel.: 1/266-7130 • Fax: 1/266-7120
E-mail: info@belvarosiszinhaz.hu • www.belvarosiszinhaz.hu

2014. szeptember 12., 14.

20.00

Bagoly és Cica

Felix ifjú író, nagyregényen
dolgozik. Dorist, a fiatal nőt
az éjszaka közepén kiteszik
a lakásából, ő pedig Felixnél
keres menedéket. Egy perc
alatt egymás agyára mennek a
pici garzonlakásban, próbálnak
mindent megtenni, hogy valahogy túléljék a helyzetet.
A hatalmas sikerrel bemutatott
komédia filmen is emlékezetes
volt: főszerepeit Barbra Streisand és George Segal játszotta.
Szereplők: Jordán Adél, Szabó Kimmel Tamás
A színdarab Magyarországon a THEATRUM MUNDI Színházi és
Irodalmi Ügynökség közvetítésével kerül színre.

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

Er z s éb e t vá ros 201 4 . szep tem b er 4 .

Er z s éb e t vá r os 201 4 . szep tem b er 4 .

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

Hirdetés

Ajánló

ÍRÓI ESTJE

FACEBOOK:EROMUVHAZ

MÜLLER
PÉTER

Erzsébetvárosi Közösségi Ház • 1077 Budapest, Wesselényi u. 17.
Telefon: 413-3550 • e-mail: titkarsag@eromuvhaz.hu
www.eromuvhaz.hu • Látogasson el Facebook oldalunkra is!

SZO LG Á LTATÁ S

23

PREVENCIÓ A-TÓL Z-IG!

2014. szeptember 26–27.

CSALÁDI EGÉSZSÉGNAPOK ERZSÉBETVÁROSBAN
Egészségnapok helyszíne: Garay tér és a Garay Üzletközpont piactere (-1. szint)

Szűrővizsgálatok:
Mindkét nap (2014.09.26–27.) délelőtt 10 órától délután 15 óráig egészségügyi szűrések a
Garay Üzletház piacterén:
• hallásvizsgálat
• látásvizsgálat
• vércukor- és koleszterinszint-mérés
• BMI-számítás, testzsírszint-, vérnyomás-, véroxigénszint- és nyál PH-mérés
• védőnői tanácsadás
• ingyenes felnőtt fogászati szűrés
• gyermek- és ifjúsági fogászati szűrés, a helyes fogmosás alapjainak tanítása, játékos programok
• családgondozási és munkaerő-piaci tanácsadás
• újraélesztés-oktatás és -bemutató
• lazító masszázs
• egyéb szűrővizsgálatok

zöldséggel vagy gyümölccsel ajándéMinden elvégzett szűrést követően egy-egy
gálaton részt vesz, meglepetés ajándékot
kozzuk meg a résztvevőket. Aki minden vizs
vehet át.

Gyermekprogramok
• arcfestés, csillámtetoválás készítése
• bohócműsor a rendezvény teljes időtartama alatt (lufihajtogatás, kézműves foglalkozás,
táncoktatás)
• pénteken ugrálóvár, szombaton trambulin (10.00 órától 15.00 óráig a téren)
• szombaton 11 órától gyermekkoncert

Az egészséges életmóddal kapcsolatos előadások (2014.09.26.)
• 11.00–11.45 dr. Zacher Gábor – toxikológus főorvos
• 12.30–13.00 Kiss Gergely – háromszoros olimpiai bajnok magyar vízilabdázó
• 14.00–14.30 Győrfi Pál – az Országos Mentőszolgálat szóvivője

A rendezvény minden programja ingyenes!
A rendezvény Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának támogatásával, a
Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató szervezésében valósul meg.

TEGYEN ÖN IS EGÉSZSÉGÉÉRT, ÉS VEGYEN RÉSZT A PROGRAMOKON!

